
Prefeito
,

e

Tendo por local o Restaurante e

Hotel Itajara, os empresários da indús
tria e comércio local comemoraram se

gunda-feira última, com um lauto jantar,
inclusive com a presença do prefeito
Victor Bauer, o pivô do ágape, o "Dia
da Indústria".

'

O encontro entre empresários e'

prefeito serviu para estreitar ainda mais
os laços entre ambos, havendo um per
feito entendimento com o alcaide respon
dendo a todas as perguntas formuladas
pelos anfitriões do acontecimento que
teve longa duração.

Várias ....eivindicações foram for
muladas, com o chefe do executivo res-

pelosinterpelado no jantar, olerecido
lideres emprescríoía

pondendo as perguntas relacionadas
com o Município, tais c o m o
o abastecimento d'água, pedindo
empenho da municipalidade para acele
ramento dos processos junto ao órgão
responsável, no caso o Samae; a atua

ção do Conselho de Desenvolvimento
Municipal - CODEMU; o agravante pro
blema de falta de habitação no municí
pio que há muito se faz sentir; o sistema
viário, principalmente no centro. da ci
dade; o monumento comemorativo ao

centenário de Jaraguá do Sul, que já de
via estar concluído quando da passa
gem do ANO 100; os trilhos da rede
ferroviária federal que atravessam as

principais artérias causando transtor
nos, principalmente com a parada de
trens na rua interrompendo o tráfego;
a ligação asfáltica com São Bento do
Sul, passando por Corupá; o asfalto na

cidade que segundo o prefeito Bauer
é intenção sua asfaltar durante sua ges
tão 100 quilômetros de estrada; a rede
de esgoto que a cada dia que passa
torna-se mais necessário, foram os

principais tópicos tratados naquela o

casião.

pendentes que ele mesmo vê, mas há
'outros entraves dificultando uma me
lhor concatenação dos trabalhos.

O Presidente da Associação Co
merciai e Industrial de Jaraguá do Sul,
empresário Valdir Octávio Rubini, ao
findar o encontro agradeceu a presen
ça de todos es presentes, principal
mente 'ao prefeito Bauer, com cujo en
contro serviu para esclarecef muitos
aspectos pendentes aos problemas do
município, finalizando dizendo que a

classe empresarial deseja colaborar
profundamente com a administração
municipal. ,

O prefeito disse que dentro de
suas limitações proéurará atender uma
a uma as reivindicações e várias outras
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Jubileu de Ouro. da Diocese. de· Joinville e inauguração da nova Catedral
Uma Missa em Ação de Graças,

presidida pelo Bispo Diocesano Dom
Gregório Warmeling, na intenção de to
dos os amigos e benfeitores, dará iní
cio às solenidades de inauguração da
nova catedral do bispado da Diocese
de Joinville, hoje, sábado, às 19 horas.

A Solenidade terá a participação
especial do, Coral São Francisco Xa
vier; da Catedral, do Coral Santa Cecí
lia, da Matriz do Sagrado Coração de
Jesus, do Coral da Fundação Educa
cional da Região de Joinville e da Ban-
,da do 620. Batalhão de Infantaria. Ao

Festa 'de

Ordenação
/

Guaramirim - Uma festa das mais
comoventes aconteceu domingo pas
sado, quando Albertina Francener e A
nastácia Conradi, fizeram seu juramen
to de fidelidade a Deus, na Igreja Ma
triz de Guaramirim.

I

A festa de sagração contou com

a presença de mais de trinta irmãs,· in
cusive da Madre Superiora das Cate

quistas, além de dois padres, um de S.
Paulo. As irmãs vieram de todos os

recantos do Brasil para prestigiar as

ordenandas, desde Minas Gerais ao

Rio Grande do Sul.
'

,O Padre Gustavo Berté foi o cele

brante, que recebeu autorização espe
cial do Bispo Diocesano para o ato li

túrgico. Ao final da comovente rnlssa,
houve almoço no Salão Paroquial, es
pecialmente convidado ainda o prefei
to Salim José Dequech e, onde as no

ovas irmãs receberam as mais caloro-

sas manifestações de carinho de todos
os presentes.

ofertório será descerrado uma placa
comemorativa, ocasião em que falará
o prefeito Luis Henrique da Silveira, de
Joinville.

_

O principal ato litúrgico acontece
rá amanhã,. domingo, às 9 horas quan
do uma Missa Solene será concelebra
da pelo Arcebispo Metropolitano Dom
Afonso Niehues, pelos Bispos das oito
dlocéses do Estado e pelos ãacerãötes
.representantes das 35 paróquias da
Diocese.

A cerimônia, que inclusive será te
levisada para todo o Estado, se lnicia
rá quando o cortejo de concelebrantes
deixar o Colégio Santos Anjos em di

reção da Catedral, onde será ouvido o

"toque de silêncio", executado pela
Banda do 62°. Batalhão de Infantaria,
'em homenagem aos falecidos bispos,
sacerdotes, e leigos que contribuiram

para a construção da Diocese. Da so

lenidade .consta ainda a execução da
"Marcha Pontifícia

.

de Heilmayr, e o

canto "Oh Roma Etema, de Gounod",
pela Banda do 62°. Bl. e cantada por
toda a assembléia, em homenagem ao

Papa Paulo VI, e como expressão da
Unidade Universal e a manifestação da
Unidade Regional Sul' IV, com o • Hino
da Padroeira do Estado de Santa Ca-t
tarina. Ao Evangelho falará o Arcebis

po Metropolitano Dom Afonso Niehues.
A solenidade culminará com o

plantio de três ipês que representam a

Santlsslma Trindade, e serão plantados
em igual número nas demais comuni
dades, em sinal de união das mesmas

em torno das três pessoas da Santís
sima Trindade. Os ipês, são de cores

branco, outro amarelo e o' último ro

sa, e serão plantados no jardim da Ca
tedral, ato que será imitado na mesma

hora, petas 300 comunidades da Dio

cese, como marco comemorativo do
Jubileu de Ouro da Diocese de Joinvil
Ie, a qual Jaraguá está subordinada,
criada ,a 17 de janeiro de 1927 pelo
Papa Pio XI.

Funrural firma connvenios e entrega equipamentos hospitalares

A diretoria regional do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural
Funrural - comemorou no último dla
25, os seis anos de fundação do órgão,
criado em 25 de maio de 1971. Na ca

pital do Estado, a solenidade foi rea
lizada às 10 horas, no gabinete do di
retor regional, Augusto

-

Parcias, sendo
também alusiva ao Dia do Trabalhador
Rural, transcorndo naquela data.

Durante a cenmorua, o Funrural

entregou mais de 500 mil cruzeiros em

equipamentos a oito hospitais, um sin
dicato dê trabalhadores rurais e uma

'prefeitura do tnterlor; do Estado. Na

região, foram beneficiados o Hospital
e Maternidade Jaraguá, de nossa cida
de, com Cr$ 14.621,75 e a Fundação
Médica Assistencial do Trabalhador
Rural, de Massaranduba, com recursos

da ordem de Cr$, 72.054,00.

Universidade analisa verdura
r Jaraguaense

Estamos intrig�dos com a notícia ção de espécie ou ainda - como acre

veiculada na vizinha' cidade de J'oinvil- ditam alguns técnicos - se é uma ques
Ie, sobre um estranho achado em terras tão de radioatividade na própria terra".
de Jaraguá do, Sul. Indagamos sobre a Esta é a notícia alvissareira e por
veracidade ou 'não da aludida notícia do, que l1ãC! ,dizer também colossal que os

achado de um descendente da família paranaenees em primeira mão, e de
das CUCURBITACEAS, nome complica- pois os catarinenses souberam, partin
do que os vulgares moradores conhe- do como partiu de. um achado em ter
cem pelo nome de PEPINO. Como mo- ras jaraguaenses.
ramos numa cidade que se industrializa

., Sabíamos esta terra ubérrima por
rapldamente, o achado da verdura des- que assim a proclamou o nosso funda
comunal passou ein brancas nuvens' e dor, Cél. Emílio Carlo� Jourdan, há qua
o seu dono - um fiscal da- Prefeitura" se 1 01 anos, mas chegar a tanto nos

homem que está ligado com as coisas dias ele hoje, quando a terra já devia es

da terra, deixou de virar manchete de tar cansada, é um exagero e uma vio

jornal na cidàde em que atua. lenta extravagância que, de fato, preci-
Ficou restrito a um pequeno cir- sa ser pesquisada com

, profundidade,
culo. para ficar esclarecido a todos es habi

. Seja como for, os nossos confra- tentes ,desta acolhedora terra que a

des da Terra dos Príncipes - A Notícia, GRANDEZA PELO TRABALHO de nos

pela Agência AJB de Curitiba, estam- so brasão, não é só fruto do trabalho
pau na primeira página da edição de 28. construtivo do homem que aqui veio pa
de maio de 1977, o seguinte, sob o títu- ra criar riquezas que estão sendo ex

lo UNIVERSIDADE ANALISARA PEPINO portadas para os quatro cantos do glo
DE 29 QUILOS:' bo terrestre, mas que a natureza tão

,rCURITIBA (AJB) - Um pepino pe- esquecida neste mundo poluido de ho
sendo nada menos que 29 quilos e me- je. em Jaraguá do Sul, silenciosamente
dindo um metro e 32 centímetros e 76 continua. na sua tarefa de refazer os

centímetros de diâmetro foi entregue desmandos do .homem predador e aju
ontem aos professores do Departamen- da .em muito aos que querem e desejam'
to de Botânica da Universidade Federal cultivar o dadivoso solo catarinense.
do Paraná, por um viajante' que encon- Se verdadeira a notícia do pepino'
trou a raridade num quintal de Jaraguá gigante e do maraculä de quatro quilos,
do Sul, Santa Catarina. No mesmo quin- estaremos em condições de exportar
tal, também nascem maracujá de 4 qui- '·Know-how" caboclo para a agricultura
los, sem que' o seu proprietário - fiscal dos nossos irmãos brasileiros, preo
ria Prefeitura - use qualquer tipo de adu- cupados na produção de alimentos pa
bo. ra as bocas famintas' que se acumulam

Os professores de botânica vão a- em todos os càntos do.mundo,
nallsar a terra em que o pepino foi pro-

'

Vamos aguardar...
.

duzido e definirão se se trata de um dis
túrbio hormonial, mutuação ou varia- OINEGUE - 6/77

Verbas p/o a.8. doSeSI
I'

O deputado Federal Wilmar Dallanhol, em telexograma en
viado à redação deste jornal. comunica que o Ministério da Educação e
Cultura - MEC - em Brasília, acaba de liberar uma verba de Cr$ .

15.000,00 destinada ao Clube dos Beneficiários do Sesi de Jaraguá do Sul.

A verba, segundo ainda a mesma fonte, trata-se de dotação
consignada no orçamento da União, referente ao ano de 1977, através do
destaque de verba pessoal atribuída aos parlamentares.

Ganha assim o Clube dos Beneficiários do Sesi mais urna
grande ajuda financeira, para atender todos os programas previstos no

orçamento (leste ano.

II
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Aniversariantes da' semana

Fazem anos hoje:
Sra. Carla HaakeMayer
Sr. Inácio Tomaselli
Sr. Mário Rau
Maria' Leocardia Schmitt
Sra. Dilva Janke
Sra. Lilli Harnack Bartz
Sra. Dolores Schmitz Tanko

"

A garota Cláudia,; filha do Dr. E�a!d�_�
Talita S-príclgo

.

Edite�Cattoni Pedri
O jovem Euclides 'Roberto Stueber

Fazem anos amanhã
Sra. Adélia Wolf Weiller
:Sra. Iris Modrok Menegotti
Sra. Vva. Erna Kreutzfeld, em
'Jaraguazin-ho ,.., '", ..... , ... ":

O garoto João Cláudio Braga Junior, em
Florianópolis

-
'

O garoto Ivan César, filho do Sr. Ingo e

Verena Fallgatter ".
-

.

Dia 07 de junho
Sra, Vva. 'Maria Mascarenhas'

Dia 08 de junho •• .

.

.

Dr. Ireneu Peters, em Curitiba�'!
Sr. Francisco' "Fischer'

.

Nelly.luiza Schmitt
Bernard'Q Alperstaedt, em Itapocuzinho
Sr. Waldemiro lawin

Dia 09 de Junho
Sr. Osmar Oscar Nagel,
liracema Meier ,'. ;'

Leopqldo Malheiro Junior
_

Invaldo Lemke, em Rio da Luz
Sr .. Antônio Fortunato Ângelo
Sra. Maria, esposa "de qíãrdini LenzT
Marta Satler .

Sra. Alice, :esposa do sr. Ewaristo Mon-
teiro

'

Vva; Sra. Alice Picolli
,. Dia 10, de junho
Carmem Z.immermann
Waldemar. Lemke
Sra. Tereziriha 'Neiller Scaburi

,

Sr. Rudolfo Krês'sin, em Rio da 'Luz Vi-
tória

,

.

�
"

\/itória Maria de Lourdes Ba.rtel
Sr. Alberto Borfolini'

. �

"Aos aniversariantes, os cumpri
mentos deste ,jornal".
t

l Registro,C iv i,l
I . Aurea ',Müller Grubba, Oficial do
Iflegistro Civil do 10• Distrito da Comar
�a de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
eatarina, Brasil.
i

�dital nr. 9�842 de 26.5.1977
Cópia recebida do Cartório de
Guaramirim, neste Estado
Irineu Doehring e Darci Fischer

Ele, brasileiro, solteiro, estampa::
dor, natural de Guaramirim, neste Esta�
do, domiciliado e residente em Güata:'
mirim, neste Estado, filho de Arnoldo
Doehring e Amanda Fruhstuck Doering.
tia, brasil_�ira, $e�teíra., : do I�r, ,n.at�ral
de Guaramirim: neste Estado, 'domici
liada e resideÂte "à �

Rua Walte'G, :Mar
buardt, nesta cfdácjê',,,' filha d"e Walter
Fischer e Laura Fisefi�r:

.

�"' •
I,

Edital nr. 9.843·'efE{t2EU;:1977 I. '�'-:>'i' .�:,

Francisco Bernardi e"'''''''''' ',',. J'�. " ".

Nilza Maria Boing
� : �. , ,.

Cópia recebida do cartório de Apiúl'la,'
neste Estado

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural deste Estado, domiciliado e resi
dente em Apiúna, neste Estado, filho de
Anibal Bernardi e Elvira Fávero Bernar
di. Ela, brasileira, solteira, balconista,

S.ABADO 04-06-77

"
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Considerações· söbre o vocábulo Jaraguá
(III) JOSÉ ALBER'TO BAR.B.��A s • •

(Aos corpos docente e discente .da Fundação EducaCional Reglo�al
Ja'raguäense' - ,FEt:lJ; ao Rot�ty Club d� Jaraguá do Sul, nos .s�u� 25 anos).
(!;.' 'I. . \' '-

JARAGUA, EM SANTA,CAliARINA, E' NOME PREEXISTENTE A,JOIJRDAN
Na região de Jaraguá do Sul a palavra ja- Ora,: pel� 'leitUra 'ml!srilo do' livro "O Pri-

raguá como topônimo (Serra (do, de) J!lragu�'; meii'o livro dÓ Jaràguâ.... de' Frei Aurélio Stuí
Rio Jaraguá) antecede' à vinda do' colonizador zer temos confirmação por dedução' de que de

Cei. Emílio Carlos' Jourdan: Em 1: de julho de fat� o' Cei.' Émíiii) Caflos J6ú�aãn�'C:íésbrávador
1663 o engenheiro 'Carl August Wunderwald fa- de Vale do 'Itapocu,' de modo algum pretendeu
zendo relato de' uma expedição que tivera ao $êr Ô descobridor do Rio Jarsguá; asslmé que
Rio Benedito e outras paragens cir�u!1vizinhas, relatando os rtisilltaêios' { �e seu' traban10 e de

refere que, de longe, avistara um planalto e que seus companhêiros ,'na àbertura dé um eaml

"referido planalto que se, expande' de norte a r.hO que ligasse Jóinvilie até' o Rio Negro, diri
oeste é, segundO eu supcnhe, complemento ees- gindo-se por escrito ao senhôr Ministro da 'Agri
te da Serra dos Bois, a' qual emerge de uma cultura; fala' do �io Ja'raguá como sendo rio so

planície de ltapoeu superler, numa subida brus- bejamente conhecido e de �odo algum préten
ca e alta', etorma para o oesfe um vasto, planal- dendo atribuir-sela paternidade' da denominà!
to, da (do?) qual vertem os rios Novo, Itapocu e Ç'ão: "Dahi seguio sem interrupção a picada na

Itapocuzinho". E'acrescenta: '''A oeste, em.dire- extensão"de 32 kilômelros até a barra do rio

ção da região $errana dá Província do Paraná, Jaraguá". E 'mais adiante: '�D'o Jaraguá, a pica
este' planalio' tem como divisa o Rio Negro; ,se- da que abrimos atravessando' o Itapocu foi' com
gundo eu vêrifiquei na minha pri.ineira; expedi- tres kilôriJetros, atravessar o Itapocuzinho.:." (re
çãc através da serra". E diz mals:' 'Eu galguei latõfio de Jourdan em 11. de maio de 1876; opus
aí, seguindo o rio Turvo, perto de iua confluên- cit., pgs. 44/45). Ao que parece temos que atri
ela com o rio Negro, a serra' aí existente em :di- buir 10 r�fetido colonizador a prioridade de es

reção leste e alcancei de lá também o tal pia- tábei'ecimê�iQ n� 'Jaragu'á '(excetuândo os caso�
nalto, que, eu pude observar dó rio Benedito em isolados d� uns poucos moradores precursores

direção oeste. Da 'direção norte vem os vales que, é sabido, aqui moraram já antes da coloni

que formam a baía (bacia?) do rio dós Cedros, zação oficiai); mas vemos que mesmo o próprio
e através dos quais se poderá traçar a melhor Jourdan não se atribui' a paternidade na deno
via d� comunicação entre os rios !tajaí e Jara- minação do Rio Jaraguá e fala dele éomo se re

guá" (in "Centenário de
.. Ti�ó", Prof. Gelindo ferisse a rio já bem con·hecido. E, de fato, como

S. Buzzi, pgs. 28/29). Eis aí o nome do Rio Ja- já demonstrames, era' conhecido anteriormente:
raguá mencionado como um rio já conhecido de Não vimos sustentar que Wunderwald batizou o

muito� no distante ano de � 863, tanto que Wun- rie. Absolutamente. Mas é possível que o tenha
darwa!d d.ispensa-se de ,mais esclarecimentos feito. De qualquer mOdo". o Rio Jaraguá talvez

que citar-lhe o, nome, bel)) como ao !tapocu e fosse ccnhecldo já de (gente do povo; de'muito
ltapocuzlnho. Qra, como é referido por ele mes- ahtes. Não se pode esquecer, também', que õ
mo, fizera Wunderwald uma primeira el.Cpedição Rio Itapocu, qUe recebe as liguas do Jaraguá,
à região ,se.r�ana da Província do Paraná. De ta- é um'dos primeii'ös� rios ao menos parcialinente
to de suas andanças já em 1854 (mais �de vinte conheCido's do' Brásil. Está' dobumentado que o

al'los antes do estabelecimento de_Jourdan a- Á'tIélantado espanhol D. "Alvar Nuiiez Cabeza de

Vaca, governa�or da Provh'lcia do _Rio da Prãta�
vindo pelo litoral êata'rín'éI'lS� 'corri forte expedi
ção, tendO em, vista éhega'r atê.Ássun,çãÓ, no Pa

ra'Quai, pór via 't�rtêst;e, 'informou-se e soube que
o melho'r caminho seria adentrar�se 'pelo rio Ita

bucu (9 násso Itapocu), o que fez no 'dia 18 de

out�bro, do distante àno de 1541,. quarenta e um

anos apenas desde' ä ciescabe'ria' do Brasil. Ca

beza de Vaca por aqui passou coI)'I 250 homens

de armas, dois' frãdes,��ãrios Cristãôs. hispâniços
e. indiQs váq�ea�os: ia,�ibéin .

cõm '26' equid!!os.
HI.ns Staden deixou bom relato a respeito. En

tre outras ob�as� consuli�-se. . .!1' excel�nte ':A
conquista do planalto' catarinense", de Cyro
Ehlke, Editora Laudes/Udesc, 1973. Sobre esse

assunto também. temos artigo escrito, intitulado
"Sobre a origem da palavra itapocu", publicado
".. nosso CORREIO DO POVO, em 29 de março
de 1975,' onde inclusive referimos que segundo
Hans Staden, o piloto da armada Cabeza de Va

ca, 'de nome João' Sanches, dera em carta, para
o vocábulo, a grafia Itapucú.

qui) pelas terras ,da. C91ônia ,Pon!! Francisca,
existem mapas ., cadernetas de campo até hoje
lTIanuseá:veis e quando Wl,lnderwald',chegou a,S.
Bento do· Sul (e.ntão Campos.. de. 'São Miguel),
no dista,n\e ano de 1865, aJi já encontrara mora

d9res (con�. "São Bento do Sul!:, de Carlos fi
cker,

.

ímtll'ess,óra Ipirlingl,l;, J�inville; 1973, pgs.
j 7) que, certamente co�heciam a Serra ,do, Jara
gu�,. co�traforte .da ,SerrlJ d? Mar•.Também nos

so festejado hjstoriador ,Frei Aurélio Stulzer

_'

constat�!J ,!'Io.Arql}ivo�Nacional um pequeno ma

péil, litografado, no qual constam duas explora
ções aqui procedidas em 1855 e 1866 pela Com
panhia Hamburguesa de Colonização, expiara
ções essas a cargo do engenheiro' Carl August
Wunderwàid ·(que precisa ter algum monumento'
por aqui como pioneiro da geografia local) sur

pindó no dito mapa o Rio Jaraguá é, fato im.
portante, o Morro da Boa Vista ali leva o nome

�é" Ptco do �Jaraguá, mas foi feit!! correção em

nánquim e o dito Pico do Jaraguá, com acerto:
� 'iransferido para um ponto da Serra do Jara
guá (conf: "O' Ptim'eiro L:ivro (fo Jaraguá", auto

cit., Niterói, pgs. 11, 1973). Aliás, também a

�dJ'ra onde é feito o Morro da Boa Vista chama-

.E..
-

f_� ... 1l .��

natüral deste Estado, domlcíüada e re

sidente nesta cidade, filha de Simão
Boeing e Ôtilia Back 81;>eing..
Edital nr. 9.844 de 26.5.1977

.

Vai'ildo "José Weiler e Nilva Müller
Ele, brasllelro, 'solteiro; tratorista,

natural de .Jaraquá do Sul, .domiciliado
e residente em Garlbaldi, heste distrito,
filhó 'de João'Weilér e Ana Krurniçkér
Weiler. Ela', brasileira, .. .soltelra, do lar.;
natural de' Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente ém Rio da 'Luz' 1� neste dis
trito, filha de Victor Müller e Edith Bam-
thun Müller.

'

Editàl nr. 9.845 de 26.5.1977
Jorge de Souza e Tânia Mara Ersching

Ele brasileiro, solteiro, auxiliar de
escritórió natural dé' SãoFranclsco do
Sul nest� 'Estado,' domic'iliado e resi
derite à Avenida Getulio Vargas,' nesta
cidade, filho de José Quirino de Souza
e Maria Nunes de Souza. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dentes à Rua Felipe Schmidt,. nesta ci
dade, filha de José Ersch,ing e Maria
Müller Erséhing. I

Edital nr- 9.846 de 26.5.1977
Afonso José da Cunha e

Oione Inez Benoli
Ele, brasileiro, solteiro, bançário,

natural de Braço do Norte, neste esta

do, domiciliado e residente à Rua Rei
noldo Rau, nesta cidade, filho de José
Boaventurada Cunha-e ledl.lina Uliano
da Cunha. Ela, brasileira, solteira, au

xiliar de escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ne
reu Ramos, neste distrito, filha de João
José Bertoli e Almida Dalcanale Bertöli.
Edital nr. 9.847 de 26.5.1977
Ronaldo Kreyssig elnadlr

.

" Fralitciscl:r ,StuV.
, .

Ele, brasileiro, solteiro, comerciá
rio, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e re$idente em Jaraguasinho, nes
<.te . distrito, filho de Lorbert Kreyssig, e

. Frica Becker. Kr,eyssig.;." Ela, brasileira,
s.oHei.ra, do lar" natural de Rio dos Ce�
aros, heste estado, domiciliada e resi
dente �m R,ibeirão,Rodrigues, neste dis..
trita, fi,lha de ,J;3err:lprdo-Stuy e, Carmela
Stl,JY;'«<. ' .'

_

.'

t ,',
Edital nr,. 9,.848 de 2&.5;1·977 > I

Luiz Carlos Fagundes e
Sandra Regina· �inheir(), "'

. ,E!e,."braSile.iro, solteiro, operário,
natural de Lages, neste Estado, .domi
.ciliado e residente em Corupá, neste
�stadQ, filho, de Ernesto Fagundes e
Maria Porto: Ela., brasileira, solteira, in
dustr.iária, natural ,de,Jaraguá �do -5wl,
domiciliada ,e residente -em Rua Epitá
cio Pessoa, .nesta cidade; ..filha, de"fran
dsco Pinheiro e Clotilde Vieira Pinheiro.
Edital nr. ,9.849 de. 27.5.1977
Maximind Alexandr,e 'dai'Luz e
Rita Florida ,Gaedke

. Ele, brasileir.o,' solteir.o, motorista,
natwral de. São.'Sebastião· do Sul,- neste
estado, domicilia€fol e residente em-Gua
ramirim, Aeste es·tado; fiiho, €fé Francis
co Alexandre da LI.I2'l e·D:a�.jf.ilila Martins.
Ela, brasileira, solteira, costl!Jreira, na.:.
tural de Jaragu'á do Sul, domiciliada e
residente em Vila Lenzi, neste disfrito:
filha de Harry Gaedke e War.lda KukliJ;'ls�
ki Gaedke:

. I

Edital nr. 9.850 de..a0.5.197'l "

Valdir :Bento e Clarice '

Maria Floriani
Ele, brasileiro,' solteiro, comercian.!!

te, natural de Rio dos Cedros, neste Es
tado, domiciliado e residente em Join
ville, neste estado, filho de Olivia Ben
to. Ela, brasileirä; s.olteira, do lar, na
tural de Jaraguá"dö.8.ul,. domiciliada e

residel)te ·!3f'n)�,Jê.reCtJtarhos; : neste dis
trito, 'filho pe. �l;u.d,9Sio .... Floriàni e. Inês
Cecatti Florianí ..�

. o
__ 'C

., .'

Edital �r.' 9.851' de 30.5.1977 .,' �
Francisco de Assis Dantas e "

�Clotildê 'FlóÍ"i8ni
' ':.'

,;'

Eie, »rasil.eiro,' 'solleirb, industriá-2
rio, nafural de ,Recrefô:'" Mina.s Gerais,�
Élonliei'liado "ê- tesidente e'm" ßârfé�Velha,
neste Esládo, filh�ô de Ä'gripino Dantas
de Medeiros e Araçy Ports de-M�deiros: (.,

�,EI�, brasilei'ra, solteira, 'do lar,' nàtural:' Ele, brp.sil�iro, :soJt�iro;, _pintor, na""
.

de Jaraguá do Sul, domiciliada e' resi- tural de PO'uso Hedorrdo� .•oeste estado,
,dente em Ne.reu Ramç>s,' nest� .distr:ito,i, domiciliado, e ,resider:lte em Barra do:
'mhã:'.GJe:;EôGi6'siet Ffóliarni:e .Inês ,'Cecam" RJo Certo,. 'neste �isJrito., filho de José'
Flóriarii ��" .,-�._." .. � ."

>',

lo.

'

�,' Klug.e'<,Gªt.._é�JilJa'Klug. �Ia, brasileira, sol,.!'
'1" 9�8"52 d "31' �5" 1-9'7-7'

,.,,�

tei.ra, ,i,rjdltJst_r;iár,ia, natural de Jaraguá dóEdita nr. .,',,' � ...� � '" iI, �;l ", '. _

Nelson Rahn e RGmild!l.. Bl:!roJh�m i.. $)JI,_çI9,rnigjJ,taq_a. e'.�e_sldEi!Jte em Barra:
EI b '1' It

.

I rador do Rid Cerro, heste,distrito, filha de Ba�e, rasl elro, so eIfO,� av .

,

s'I�I'lo' :G·":'er·at".....,d·o(Oê.,,.'ir..,:"I:a·.'djfà"Clã Cunha Geral-"natural de Itoupava, neste estado, do- �f, l"\(l
miciliado e residente em Rio da Luz Vi- 'do. .

,

.

I

se, segundo apurei, Serra Jaraguá, distinta, po
rém, daquela outra' sita na direção de São Bento
�l Sul. Quánto' à Serra do Járaguá, o Dr. Her.
mann Blumenau, relatando os sucessos de 1876,.
reportando-se a ataques praticados por índios
contra' colonos, deu estes 'índios como prove-

.'

nientes de tal serra e mencionou que os batet
dores de mato, chefiados', por Frederico Deeke,
os aprisionaram, pondo fim à ameaça que re;;) .

,

prese.....Javam (in "O. Centenário de :fimbó", auto
cit., pgs. 31).

'

Para maior certeza das atividades de Wun

cÍerwald, aqui, 'será preciso acurado exame das
fontes' consultadas pelo historiador Arofl 'Gelin
do S. Buzzi na s.ua retro referida obra "Cente
nário de Timbó".' E também manifestamos a eS

perança de que Um dia à 'arqueologia 'vá arran

cat do solo, aqui em Jaraguá do· Sul, vestígios
dá passagem dos espanhóis d!!· Cabeza de Va

ca,
.

cujo roteiro 'até Assúnção" onde' chegou' b

Adelantado, é 'em parte' ignorado, não se saben

do até i que trecho 'do' ..tapocu seguiram ·os his�

pânicos.
�' . " ,- .�.

• ,! � ,�. ',0- .

Jaraguá do Sul,

'1 • "'I' Cc)NTI�mÂ'NA PRóxíMÂ EbIÇÁÔ' -,

• � _� f!l"). 'r"� ',� ,I ',��.:!". 1:l! �J,'� h� .�-.- ?f'"

aos ·29 do mês de �bril pe"J9(',4\ ' .. ,., ....,.,. _'�r. ''''�'.,

Dr. José Albert9 Barbosa - Proinotor P��!ifo I" .' ,,' •.

r

tória, neste distrito, filho de Helmuth,
Rahn e Irma Rahn. Ela, brasileira, sol�,
teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul;
domiciliada e residente em Rio da Lua
Vitória, neste distrito, filha de Walter
Ramthum e Sibylla Dalmann Ramthum. <.

�
...

:.c.,.,
\-�Edital nr. 9.853 de 31.5.1977

Augustinho�Klug e Maria
Marlen� Geraldo

.

.<";',-' l'lo�'" �}�.�-lt'\: �!.r�""','1"'. "".,1I�.,·

�ditál.,nr,",9.$�4 c;le ,3�.5.�9,77,., <" ;.

Udo ,D,rew$. te. logrid ,�oé.tzkei . ;...

.

- ,,�Ie, �brasileiro, solteiro, comerciá-,
rio, natural q,e1,Jaraguá, d.Q S.ul,. ..d,omic.i-,
liado e residente à Rua José Teodoro
Ribeiro, nesta cid�de,. filho. d� Arn�ld?
Drews ,e Lili Sasse Drews. 1;1a. .. b�asllel
ra s�lt�ira industriária, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e re�idente �
Rua Epitác,io PE!SSO�, nesta .. <{Idade, fi
lha 'de HellmlJth ,Hein.rich .I;riçh Goetzke
e Irmgard Volles GO,e;tzke.. ,_, l'

E para que chegue ao conhecimen
to de fodos,mandei passar �o. presente
edital que será publicado pela imprensa
e, em cartório. onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém ,souber 'de algum
impedimento. 'acuse-o para' os fins le-

gals;1 1 t _, ;!' , .•"l .::,� . .c:...-\ .�,,_� __ I

AUREA MOlLER GRt:JBBA
, ,� ",,'. t. ·,'rOficlal'.t(··..!.l. �n

,1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

{equivalente.
1.4.9 - 3 Máquinas de Escrever carro 33 cmts., ou equivalente.
1.4.10 - 2 Calculadoras Eletronica - com 12 digitas e vlsor,
1.4.11 - 1 Calculadora Eletronica - com Fita - visor e 12 di-I Prefeitu'ra 'Municipal de Jaraguá do Sul gitos.
1.4.12 - 6 Cadeiras Giratoria" Tipo Giroflex > ou equivalente.
1.4.13 - 1 Máquina Autenticadora pl caixa - Tipo Burroughs

ou equivalente.
1.4.14 - 6 Escrivaninhas tamanho - 75 cmt. de altura > com

tampo de 1 ,60xO,75 cmts. - ct 7 gavetas.
1.4.15 - 3 Mesas pl máquina de Escrever,. tamanho 75 cmts .

de altura cl tampo de 1,20xO,65 cmts., cl 3 gavetas.
1.4.16 ,. 2 Arquivo de Aço - Tipo Mojiàno de 6 gavetas ou

Edital de Concorrência n. 2/77
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta-

. do de Santa Catarina, faz público que se acha aberta nesta Prefeitura a

Concorrência Nr. 2/77, para aquisição dos equipamentos, móveis, utensí
lios, peças etc., constantes do Item I deste Edital. Os interessados deverão
entregar os envelopes" documentação e proposta (Envelope 1 e 2) até o

dia 22 de [unho do corrente ano, na Secretaria da Prefeitura Municipal, sita
à Praça Angelo Piazera, no 'horário normal de seu expediente. A abertura
dos envelopes terá início no dia 23 de junho do corrente ano, em ato pú
blico às 9 horas no Gabinete ao Senhor Prefeito Municipal, no mesmo en

dereço.

equivalente.
1.4.17 - 3 Arquivo de Aço - Tipo Mojiano de 4 gavetas pl

pastas suspensas ou equivalente.
.

1.4.18 - 5 Circuladores de Ar - Tipo Standardt.
1.4.19 - 3 Armários cl 2 portas corridiças, parte em vidro

simples, com as devidas prateleiras - de' 1 ,55�1 ,50xO,40.
1.4.20 - 1 Arquivo de Aço,. Tipo Mojiano = de 1 rnetrê de

altura x 49 centlmetros de largura - com 4 gavetas, ou equivalente.
1.4.21 - 2 Conjunto de Moveis Estofados e 2 banquetas com

4 assentos cada um, ou equivalente, para instalação das Secretarias do
Prefeito e vlce-Prefelto.'

,

'1.4.22 - 250 m2 mais ou menos - Carpet, devidamente colo
cado com os devidos acessórios.

II - GARANTIAS
,

'4. O'proponente, obrigatoriamente, terá que dar integral
qarantla dos equipamentos, incluindo-se a reposição de todas as unidades
que apresentarem qualquer deficiência técnica de fabricação, sem qual
quer ônus para a Prefeitura Municipal.

III ,. CONDiÇõES DE PAGAMENTO
.

5. O pagamento será efetuado' obedecendo as cláusulas a-

preeentadas pelos proponentes vencedores.
.

IV - CONDiçõES DE RECEBIMENTO
6.. Os equipamentos serão recebidos pelos Chefes dos di

versos Departamentos, pata qual sé destinarão, que o rejeitarão de plano,
no todo ou em parte, se em desacordo com as especificações constantes
das cláusulas da proposta elou propostas vencedoras.

'

7. O proponente vencedor terá o prazo, de 1'0 dias para
repor o equipamento ou unidade rejeitada ou devolvida, sob pena de in
cidir em multa por dia de atraso, arbitrada pelo Senhor Prefeito Munici
pal, de até 5o/� do valor do equipamento, em face da gravidade e dos pre
juizos causados ao serviço público.

V - CONDIçõES DE PARTICIPAÇÃO
8. Poderão participar desta Concorrência os proponentes

que apresentarem os seguintes documentos elou comprovações:
8.1 - Prova de Personalidade Jurídica (Contrato Social de

vidamente registrado);
8.2 - Declaração ,e)!:pressa de que se sujeitam a todas as

condições expressas .ao presente Edital;
8.3 - Declaração expressa de capacidade Técnica e Idonei

dade Financeira firmada por entidades publicas e privadas reconhecida
mente idôneas, para as quais já tenham fornecido equipamentos;

8.4 - Atestado de idoneidade Bancária passado por Bancos
devidamente credenciados pelo Banco Central.

8.5 - Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais e
Federais.

8.6 - Os documentos e/ou comprovações à habilitação dos
interessados deverão ser apresentados em envelope opaco e fechado em

uma única via, consignando em caracteres legíveis, o nome e a qualificação
do proponente e a seguinfe indicação: Prefeitura Municipal de Jaraguá do·
Sul - Concorrência Nr. 2/77 ,. Envelope Nr. 1 - Documentação.

8.7 - A não apresentação de qualquer dos requisitos solicita
dos lmpllca na inabilitação de proponente, sem qualquer direito a recurso.

VI- FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9. As propostas deverão ser datilografadas em papel tama

nho ofício, assinadas e datadas, em 4 vias, com clareza, sem emendas, ra
suras ou entrelinhas e rubricadas em todas as suas folhas.

10. Naproposta, o concorrente indicará, para cada item das
cláusulas 1.1; 1.2; e 1,3, especificamente:

10.1 - Preço Unitário em algarismos e por extenso, incluin
do todos os encargos;

10.2 - Preço total em algarismos e por: extenso;
10.3' - Condições de pagamento - à vista - Prazo mínimo -

Prazo máximo;
10.4 - Prazo de entrega - mínimo e máximo;
10.5 - 'Prazo validade da proposta mínimo de 30 dias;
10.6 - Especificações técnicas.

,

11. Os preços não serão reajustados em hipótese nenhuma
enquanto perdurar a validade da proposta, nem no caso de atraso na li
beração dos recursos por parte de .agente financeiro.

12. As propostas deverão ser entregues no prazo e local
indicados no preâmbulo deste Eaital, em envelopes opacos. e fechados,
que consignem em caracteres legíveis, o nome e a qualificação da propo
nente e a, seguinte indicação: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul -
Concorrência Nr. 2/77 - Envelope 2 ,. Proposta,. Item nr. 1.1 ou 1.2 ou 1.3,
conforme o caso.

VII ,. JULGAMENTO ,

13. O julgamenjo desta Concorrência será efetuado por Co
missão especialmente designada pela Senhor Prefeito Municipal através
portaria.

A presente Concorrência reger-se-á pelas normas pertinen
tes do Decreto Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967;' e pelas disposições
seguintes:'

.

l-OBJETO
1. A presente concorrência destína-se a receber propostas

para o fornecimento dos seguintes equipamentos: móveis, utensílios, pe
ças etc.

1.1 EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
1.1.1 - 10 (dez) chassis de caminhões novos - óleo Diesel

devidamente equipados. das seguintes marcas e características abaixo:
MERCEDES BENZ - 1113 Tipo LK-Entre Eixo = 3,60
MERCEDES BENZ :- 1513 Tipo LK-Entre Eixo = 4,20

ou

CHEVROLET - 0-6503 - Entre Eixo 4,43
CHEVROLET - 0-7503 - Entre Eixo 4,43

ou

FORD - F-pOO - Entre . Eixo 4,420
FORD - F-700 Entre Eixo 4,420
FORD - F-700 - Entre Eixo 4,420

ou

DODGE - P-700 - Entre Eixo. = -4,45
DODGE - P-950 - Entre Eixo 4,45
N.B. = Os caminhões ofertados com máquina PERKINS, de

. verão ser de Injeção Direta ou do Tipo - Modelo - 6354-2.
. 1.1.2 - 10 (dez) motores diesel, marca Mercedes-Benz, 1113-
1513 ou Detroit ou Perklns injeção dlreta modelo 6354-2 ou WMW.

. .

1.1.3 - 1 (um) Trator de Esteiras equipado, novo, com peso
máximo até 12.000 kilos. '.

1.�.4 - 1 (um) Veículo Utilitário novo, tipo Pick-Up, equipado,
até 100 HP com tração nas 4 rodas. .

1.1.5 - 1 (um) Veículo utilitário, novo, tipo Jeep, equipado;
tração nas 4 rodas.

1.1.6 - 2 (dois) Veículos novos equipados, tipo Kombi-Stan

dardt, ou equivalente. '.

1.1.7 - 1 (um) Automóvel novo, tipo passeio, com 4 portas,
até 90 HP.

1.1.8 - 8 (Oito) Automóveis Volkswagen novos, tipo Sedan
1.300L, ou equivalente. .

1.1.9 - 7 (sete) Caçambas Basculantes com suspensão hi
dráulicas, à serem montados nos chassis dos caminhões que serão ad
quiridos, da capacidade de 5m3 e 7 m3.

1.1.10 - 1 (uma) Caçamba Basculante Especial para coleta
de lixo, para ser montada no chassis de um caminhão, tipo Colecon ou

equivalente com a capacidade de 10m3..
1.1.11 -1 (um) Tanque d'água especial para irrigação de ruas,

para ser montada em chassis de caminhão, com a capacidade de 7.0ÓO
Litrs., até 10.000 Lltrs., acoplado cl motor e bomba plsucção e injeção,
podendo ser de capacidade menor, se por questões técnicas 'não o per
mitirem.

,

,
1.1.12 - 1 (uma) Carroçaria Super reforçada de madelra com

2 catracas laterais de cada lado, como também pl o pneu sobressalente

para um dos caminhões a serem adquirido. De 2 mtjs. 40 cmts. de largura
pl 5 metros de comprimento, pl 50 cmt. de altura ou 2 mtrs. 50 cmt. de
largura pl6,20 de comprimento e 50 cmts. de altura.

1.2 - EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PúBLICA
1.2.1 - 2 (duas) Varredouras pi sucção = tipo Mod 240 -

Mariz ou equivalente .

. 1.2:2 - 4 (quatro) Varredouras tipo Mariz EMA ou equivalente.
1.2.3 - 4 (quatro) Carrinhos "Coletor de Lixo" - cl a capaci

dade de 100 litros - CI tampa reversfvel = tipo e Modelo KLIEMANN - BE
tON ou equivalente.

1.2.4 - 2 (duas) Roçadeiras - Tipo e Modelo - BEAVER ou

equivalente.
1.3 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - ETC

1.3.1 - 100 Lâminas para Patrola - 314 polegadas Concava
de 13 furos.

1.3.2 - Mão de Obra - peças - acessórios = para adaptação
e Instalação de 10 motores Diesel, em veículos da Municipalidade marca

Chevrolet = anos 1972-1975 - 5 marchas.
1.4 - MóVEIS E UTENSILlOS

1.4.1 - 3 (tres) Relógios Ponto - pl cartões pontos, acompa
nhado dos demais acessórios, cl corda manual, tipo e Modelo nr. 7714 da

DIMEP, ou equivalente. .

. 1.4.2 - 1 Central Telefônicà - Tipo PBX - cl linhas tronco - cl
16 ramais internos - 7 clrcultos de conversação, e demais utensílios, de
vidamente instalados.

1.4.3 - 1 Conjunto de Mesa e 8 cadeiras pl reuniões.
1..4.4 - 1 Conjunto de Moveis de Estofados ou equivalente, pl

Instalação do Gabinete do vice-Prefeito.
1.4.5 - 1 Escrevaninha cl cadeira giratória tipo executivo e

.

2 estantes, e 1 banqueta cf 4 assentos.
1.4.6 - 5 Máquinas de escrever carro 46 cmts. ou equivalente.
1.4.7 - 4 Máquinas de Somar Tipo Eletr. SUMA-20 ou equl-

14. O julgamento processar-se-á da seguinte forma:
14.1 - Abertos os envelopes no dia e hora designados neste

Edital, serão excluldos aqueles que estiveram em 'desacordo com as exi
gências do presente Edital, considerando-se habilitados os demais pro
ponentes;

14.2 - Em seguida o Presidente da Comissão designará dia
e hora para o julgamento das propostas habilitadas e adjudicação da con

corrência, se não considerar que a Comissão esteja em condições de fa
zê-Ia desde. logo.

.

14.3 - De tudo será lavrado ata ctrcunstanclada que se jun-
tará ao processo.

valente.
1.4.8 - 1 Máquina de Escrever Elétrica - carroas cmts., ou ·(CONCLUI NA ULTIMA, PAGINA) .
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Divórcio ou
, .

Não
,

A coragem para o ridículo marcha paralela a ignorância. Me-
lhor, dela brota. ,

Há quem não se acanhe em escrever dislates, exatamente
por que pelas trevas em que nada o respectivo espírito ; não alcança o

grau de suas ousadas e descabidas afirmações. Tudo escuro.

O celebrado mestre A. Scholl, de boa ironia e penetrante ar

gúcia dizia: "Antigamente os bichos falavam, hoje escrevem•••

"

. '

O enfeitado artige de 14/05 do "Correio do Povo" quando
cita a "classe eclesiástica brasileira", no artigo "Divórcio ou Não" nem

chega ao nó do problema e mostra quanto entende de religião. Daí decor
're tudo o mais, que' igual ao que vinha antes, e confirma o que, diz Ma-
Iheiros Dias: "A coragem de afirmar asneiras é uma das características da

improvisação jornalística". Pois se a negra ignorância favorece tanto!
Ao tempo de Cristó já existiam dlvorclstae; Judeus. E quise

ram saber de' quem éstava a ensinar uma nova lei se era lícito repudiar
a esposa. Narrado por Marcos no Capítulo 10, Versículo 2 e dali para
diante.

' ,

�J A pergunta daqueles judeus divorcistas que se baseavam em

Moisés Jesus respondeu: "Que é que vos mandou Moisés?
Responderam: Moisés permitiu passar libelo de repúdio, e

separar-se.
,"; "�1 '.'

E .:Jesus, respqndendo, disse-lhes: Por causa da dureza de
vosso coraçäo é que ele vos deu esse mandamento.

'
'

Porém, no princípio, quando Deus os criou, formou um só
homem e uma só mulher. Por isso deixará o homem o seu pai, sua mãe,
e se juntará ti sua mulher; e os dois serão uma só carne. Portanto não se-

pare o homem, o que Deus juntou".',· , ,

' !
'

A "classe eclesiástica brasileira" é contra o divórcio, por
que Cristo é contra. Quem é a favor do divórcio é contra Cristo.

Escrever: "Esperamos pols a adoção do divórcio no Brasil,
que apenas trará benefícios" é prestar uma homenagem a A. Scholl e a

Malheiros Dias, como acima ficou dito.

.
Uma eventual lei do divórcio é'uma lei hipócrita. Fabrica uma

capa furada para uma. pecaminosa mancebia já existente.
, E nem lei' é: não se faz lei para servir a uma diminuta mino-

ria.
r ·1. � Pelo menos nunca 'num Estado de· Direito.

(Frei A�rélio Stulzer)

Escritório

A
ADVOCACIA - COtl_TABILIDADE - SEGURO�

ANTONIO Jose GONÇALVES
Bel. em Administração de Empr.esas

YVONNE AllCE 'SCHMOECKEL GON'CALVES
Téncica em, Contabilidade CRC/SC 7638

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

Fone 72,-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarinà
Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

Legislàção trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERVIÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

A Y I S O
A PEDIDO

NOVENA EM LOUVOR AO
MENINO JESUS DE PRAGA'
6 Jesus que dissesteis: 'Pedi e recebe

reis, procurai e achareis, batei e a porta se

abrirá - por intermédio de Maria, Vossa Mãe
Santíssima, eu bato, proeuro e vos rogo que
seja minha prece atendida .. ,

(menciona-se o pedido)
Ó Jesus, que dissesteis: Tudo o que pe

dirdes ao Pai em Meu Nome, Ele atenderá -

por intermédio de Maria, Vossa Mãe SanHs
sima, humildemente rogo ao Vosso Pai em
Vosso No_me que minha oração seja atendi
da ...

,

(menciona-se o pedido)
Ó Jesus, que dissesteis: O Céu e a Ter

ra passarão, mas a minha Palavra não passa
rá - por intermédio de Maria, Vossa Mãe San
tlsslma, confio que minha oração seja ou-

vida...
'

(menciona-se o pedldo) ,

Divino MenIno Jesus de Praga,
, abençoai-mel
(três Ave-Marias e uma Salve Rainha)

(M.C.)

O FUNRURAL, avisa aos aposentados e

penslonlstas, residentes nos municípios, de Ja
raguá do Sul, Corupâ, Guaramirim e Schroeder
que os carnês de pagamento, estarão a disposi
ção a partir do dia seis (6) de junho, em sua

Representação de- Jaraguá do Sul, devendo no

entanto serem observados os dias constantes'
no carnê ,

/

Todos os aposentados por velhice, deverão
Obrigatoriamente apresentar o documento inicial
que deu origem ao beneffcio, ou seja, 'Certidãb
de Nascimento ou Casamento.

Ass. Alrson Garcia

Representante Local do Fun.,.ral

S-'H A R P
TAMBÉM É COM A

GRAFICA AVENIDA LrDA.

Excentricidade de Rico
A riqueza e a extravagância pare

ce tem o hábito de morar na mesma
casa. Volta e meia surge uma notícia de
algum "abastecido" pela sorte com a

sua excentricidade. Sabe�se de alguém
que deixou toda a ,fortuna para o seu

cão de estimação, como a justificar o
- provérbio de que "entre amigos encon

trei cachorros e entre cachorros encon

trei amigos". Um outra "unha de fome"
mandava lnstalàr telefones do tipo caça
níquel, para evitar que . algum parente
pobre telefonasse às suas custas, dimi
nuindo em alguns trocados a já polpu
da riqueza,

......

Eis .que, agora, a milionária Sandra
meneWest, de San Antonio, no belicaso
Texas americano, deu de dar uma de
fe ra do normal. Seu derradeiro desejo
foi o de ser sepultada dentro de sua

Ferrari azul, à frente do volante, vestida
com uma camisola de renda.

cerno desejo de rico acontece por
obra do "excesso do sonante tutú", a

vontade da Sandrinha de 37 anos foi a
tt>ndida, com a comparêncla de 300 pes
soas a assistir o estranho festival e que
só deve terminar (se já não terminou)
COir. outro festival, a des esfomeados
vermes, a se degladi�rem debaixo da
cobertura de dois caminhões de con

creto branco, depois que um guindaste
colocou o automóvel numa grande cai
xa cinzenta a três metros de profundi
dade.

Até o diretor da funerária deu uma

de importante e original, ao afirmar que
Ot motivos do concreto livraram a em-

presa da possibilidade de algum van

datísme. '

Como complemento de originalida
de, pode-se dizer ainda, que a cerimô
nia religiosa foi realizada há 10 sema

nas, numa empresa funerária de San

Antonio, pois, Sandra mOrrera no dia 10
de março, num acidente de trânsito e só

depois de algum tempo eram encontra-
das as instruções para o enterro, ma-
nuscritas, em seu testamento.

-

Ao contrário dos sete palmos, uma
equipe de eperérlos abriu uma, cova' de
3 por 6 metros, com um custo do enter
ro calculado em quase 10 mil dólares,
ou seja" o equivalente de 137 mil cru-
zeiros. .

Sandra West era estudiosa de egip
tologia e conhecia as técnicas de. enter
ro dos reis. Sua fortuna está avaliada
entre 2 milhões e 500 mil a 5 milhões
de délares, o mesmo que 34 milhões e

250 mil a 68 milhões e 500 mil cruzeiros.
Até os amigos, aqueles, que a viam

várias vezes em festas, compareceram
ao seu sepultamento e justificaram' por
que vieram: "Eu queria ver como iam
fazer lsse; se a gente podia vir, por que
não?".

,

E' por isso se diz que rico ria à toa,
e seus pedidos de última vontade não
deixam de encerrar um jogo enigmáti
co que sÓ a posteridade poderá expli
car aos homens' normals que habitam
este planeta.

I '

Ora, pels, pois ...
E.V.S. - 6/77

Do meu arquivo para você
Tradição x Renovação

Sempre houve quem se opusesse ou à tradição o uà reno

vação. Para uns, vale apenas o que é antigo. Para outros, apenas vale o

que é novo. São mentalidades que se atêm ou só à letra, ou só ao espírito.
São posições extremadas, ora falsas, ora exclusivistas. Não, há um meio
termo. Falta adaptação, Inexiste o aforismo: "Nem tanto à terra, nem tanto
ao'mar".

Uns criticam o exagero que envolve o espírito' dos jovens.
Outros censuram-a tradição que povoa a mente dos velhos. Há um con

fronto d'e gerações. Há um desencontro de opiniões. De um lado, a acomo

dação, o conformismo. De outro" a renovação, o imediatismo. Para' uns,
a tradição pela gerontocracia,. Para outros, a renovação pela hebecracla,
Abaixo com as regras tradicionais, dizem os moços. Fora com os esno

bismos descabidos, argumentam os anciãos. Levantam-se muralhas in-

transponlveis. Criam-se compartimentos estanques,
'

E, nisso tudo, onde é que fica o diálogo? Onde a razão do
dito popular: "É conversando que a gente se entende?". Nada de levan
tar muralhas intransponíveis, mas derrubar barreiras, Nada de criar com

partimentos estanques, mas reformular concertes. Nada de campos opos
tos; mas critérios expostos. Em tudo e em todos o justo equilíbrio que,
por ser justo, admite, por isso .mesmo, opiniões divergentes e atitude con- /

vergentes. Conseguido isto, consegue-se a estabilidade, coadunam-se tra

dição e renovação.

Aplainadas as arestas, sobrepujadas _as divergências, logi
camente haverá clima propício ao estudo e discussão de problemas co

muns. para soluções em COfTIum. Com sinceridade. Coni lealdade. Com
espírito construtivo. Sem hipocrisias. Sem personalismos. Sem interesses
inferiores. Criado esse arnblente, é só confiar nos resultados.

E os resultados não se farão tardar, sempre que a renovação
pretender atingir algo de maior, sempre que a tradição desejar incutir al
go de melhor. Se for para conservar, é oara melhor agir. Se for para mu

dar, é para melhor reagir.
"

Por isso mesmo, nem renovação deverá ser um termo téc-
nico, nem tradição urna palâvra esquecida. Ambos 'só terão sentido como

mitigação necessária ou como concessão obrigatória. Abandonem-se pro
cessos reconhecidamente anacrônicos e abracem-se sistemas declarada-
mente atuais.

' ,

"1
"

• - •

\

Prof. Paulo MoreHi

Nem "quadrados", nem "avançadinhos" seria a conclusão
final. Uma coisa é parecer. Outra é ser. O importante é que velhos e mo

ços não pareçam ser e sim que sejam. O essencial é que tradição e reno

vação não se meçam pelos anos e sim pelo conteúdo. Que traduzam, não
o afastamento que isola e sim o diálogo que aproxima. Que slqnlflquem,
não a distância que afasta e sim os braços que se estendem para um a

'braço infinito, para um entendimento universal.

I

CORREIO DO POVO .:. ano 59· FONE: 72-0091'1
,

1
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ESTADO DE SANTA CATARINA

,.;�Prefeitura Municipal. de Jaraguá do Sul
LEI No. 665/77 \
Suplementa e anula Dotações do .

.
. Orçamento Vigente.

.

VICTQ� BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catanna, no uso e exercício de suas atribuições,

Faço saber a todos habitantes deste Município que a Câma
ra de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

.

.

Art,. ...1 o.) - Fica ó Chefe do Poder Executivo autorizado a

suplementar .os Programas e verbas abaixo descriminados, constantes do
orçamento vigente a saber: .

ANEXO I - QUADRO A
0401 :08421882.008 - Manut. das ativo da Div. de Educ. 30.000,00
0401.08421881.003 - Const. Recup. Equip. e Mobil. de Escolas 250.000,00
0403',15814872.015�astos com Assist. e Subv. Sociais .. '.. 50.000,00

TOTAL 330.000,00
,

.

ANEXO II - QUADRO A
04011.08421882.008-3130 - Serviços de Terceiros .

0401.08421181.003-4110 - Obras Públicas .

0403.15814872.015-3140 - Encargos Diversos .

30.000,00
250.000,00
50.000,00

TOTAL , ,.... 330.000,00
Art. 20.) - Fica' anulados parcialmente os Programas e ver

bas abaixo, para atender os encargos decorrentes desta Lei, a saber:
ANEXO I - QUADRO A

0603.10605751.011 - Implant. Parques e Jardins .: ,... 49.0001,00
. 0603.09515751·013 - Extensão da Rede de Energia Elétrica.. 24�.000,00
0601.16915752.023 - Preve Gastos na Div. de Obro nas á-

reas Urbanas � .. 32.000,00

,TOTAL ....................•.......... 330.000,00
,

ANEXO n ....,... QUADRO A
0603.10605751.011 - 4110 - Obras Públicas :...... 49.000,00
0603.09515751.013 - 4110 - Obras Públlcas 249.000 DÓ
0001.16915452.023 - 3111 - Salárlos ' 32.000:00

TOTAL 330.000,00
,

\ Art. 30.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 27 de maio de 1977.
.' "�",,. VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
A presente Lei, foi registrada e publicada nesta Dlretorla de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27 dias do mes de maio
de 1977.

ASTRIT· K. SCHMAUCH - Diretora
--*--

LEI No. 666/77
- Doa viatura à Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense - FERJ.

,

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

,

. Faço saber a todos habitantes deste Município que a Câma-
ra de Vereadores aprovou.e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10.) - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a

doar à Fundação Educacional Regional' Jaraguaense - FERJ, com sede
neste Municfpio de Jaraguá do Sul, uma viatura marca Willys, espécie
Jeep, modelo 1967, cor azul escoriai, ch. nr. 7.5224-06154, capacidade 5

passageiros; conforme Certificado de Registro de Veículo nr. 2R-:-351610:"SC
,

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do SI!JI, aos 27
dias do mes de maio de 1977.

VICTOR BAUER - Prefeito Munlclpal
A presente Lei, foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27 dias do mes de maio
de1977.' .

'

'

ASTRIT K. SCHMAUCH - 'Diretora

SERViÇO
MILITAR

JOVEM DA CLASSE DE 1959.
ALISTE-SE PARA O SERVICO

MILITAR, DE JANEIRO
A JUNHO DE 1977.

Prestigie 'o que é seu!
CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 58

anos difundindo o que é nosso.

Leia, Assine, Divulgue e Anuncie neste semanário

Revolução
,

e o Tema·
Arnoldo ALEXANDRE

.

'

.

Revolução pressupõe destruição, mortes, miséria, cruelda-
.

de e mais um elenco de funestas consequências.
,

Mas o que se operou com a Revolução Brasileira de 1964 foi
o oposto das revoluções cruentas em busca do poder.

,

Bendita seja a nossa Revolução que nos trouxe o progressol
E' certo e isto ninguém ignora que politicamente a clarina

da de março de 1964 não agradou de modo geral.
'

Mas conscientemente todos reconhecem os patrióticos be-
nefícios que o Brasil vem recebendo a partir daquela data histórica. .

,

O Brasil até 1964 era quase que excluslvarnente o SUL. O
Norte e Nordeste eram modestos "enteados". Hoje 'a Nação se orgulha do
desenvolvimento implantado naquelas regiões.

Neste mês de abril, por exemplo, foi inaugurada a estrada in
tercontinental que liga o Brasil à Venezuela e outros palses -latinos atra-
vés da Roraima.

'

A telecomunicação aproximou os brasileiros de tal forma
que num simples discar de telefone se está cumprimentando a psssoa
desejada. , '

O avanço energético disseminado em diferentes regiões dão
bem a medida do progresso que nasceu com a Revolução de 1964.

,. .

Se pecado político existe nos homens que sustentam o a':'
tual sistema, seus pecados estão absolvidos pela dinâmica do desenvol
vimento nacional que implantaram durante os 13 anos de conforto ,e bem
estar que distribuiram a família brasileira.

.. . ?epa!ando o trigo do [olo, a intuição politica da ação ad-
rnlnlstrativa, mnguem de bom senso poderá alegar ignorância sobre o pro
gresso que a Revolução de Março proporcionou em todos os quadrantes
da terra brasileira. '

'

\

Falemos de, 'IDivórcio
" ' 'Sebastião B. de Albuquerque

Manda a prudência, e é de muito boa étic�, que as Câmaras
Municipais não se manifestem sobre projetos de leis que serão votados
nas altas Câmaras do país.

.'
.

, E' o bom senso que recomenda a- eada qual limitar-se à sua

esfera, e não opinar sobre o que a outros compete decidir.
De modo que e surpreendente este estranho e irracional mo

vimento das Câmaras Municipais, que visa impressionar os legisladores
federais para que não votem a favor da causa d'o divórcio.

" ':' E curioso é que tats pronuncJ.àmentos venhàm da influência

perniciosa'de ações católicas, como recen'temente se verificou em Joln
ville, onde foram rechaçadas, e que fogem de um plebiscito nacional pela.
certeza do resürtâclõ� enq-uârilô preferem agres'sivamêrlte entregar-se à
coação moral ou a chantagear políticos medíocres, pisando sobre o res-

peito às instituiçães representativas do povo.
'

Esta certo que, no país, vozes se manifestem centra o divór
cio, enquanto outras o façam a favor.

Impressiona é a maneira como a. diseussão do assunto tem
sido conduzida: de um lado, uma sólida e enorme montanha rochosa de
argumentos lógicos, e de verdade cristalina, fàvoráveis ao divórcio; de ou

tro lado, um pequeno monte de areia solta de argumentos aceitáveis eon-
,

tra o divórcio.
. .

Na defesa desse monte de areia solta, que não resiste a um

sopro, é -que luta pela condenação do divórcio. a grande classe dos celiba
tários religiosas católicos, quê fala em nome de uma família que só ela sa

be qual é, e em nome dos filhos que não são os dos desquitados unidos

irregularmente, essa grande legião de pessoas decentes que vai ficando à
margem da nossa hipócrita sociedade atual. .

A questão divorcista, agitada pelo Dep. Nelson Carneiro, •

veio evoluindo neste último quarto de século; e só a sua discussão resul
tou em grandes e inestimáveis benefíoios para as famílias formadae irre- ,

gularmente -: cuja existência nos é iinpossível ignorar - e que, por falta de
maior amparo legal, ainda hoje têm uma situação_s'ocial comprometida.

�
Neste último quarto de século, enquanto não viu tornar-se lei

o divórcio, Nelson Carneiro conseguiu leis de amparo social de real ex

pressão, visanCfo a situação da mulher em particular, e a de seus filhos
nascldcs de uniões irregulares. '.

. O Cfivórcio, agora instituido, maiS/l'!ão $e,ia �ql{e a consotl ..

dação de tais leis, revesUdas com o caráter de muito boa moral,
Assim é que a própria expressão CONCUBINA 'vem dando

lugar à de COMPANHj:IRA, e com isso se amenizando a,maneira como a,

mulher irregularmente unida foi sempre excluida.
Assim é que na Previdência Social essa 'mulher já tem direi-

tos adquiridos." ,

/

Se fazemos tardar o surgimento da lei divorcista, e conti
nuam os homens esclarecidos, como Nelson Carneiro, a conseguir medi ..
das de real proteção a essa família, que é também parte da nossa família
nacional, mas que não entra nas considerações dos celibatários católi
cos, parece que muito pouco vai faltar fazer a lei divorcista que todos es

peram com aquela: certeza dos 'que esperam a vinda de um Messias.

IJ'_"'-''''_''_�''''''''''''�__'''''''''_'_'''''---'_''''''''''''''''''''''''''''''''''_'�'_'
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I.
ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Illunlcípcl de �araguá do Sul
LEI No. 667/77

Autoriza Alienação de Veículos e Máquinas.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exerclclo de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Municrpio que a Câ
. mara de Vereadores aprovou e eu sanciono aseguinte let:

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

lienar através concorrência púfillca os seguintes veículos e máquinas-per
tencentes a Municipalidade.

a) UM CAMINHA0 TANQUE, marca Chevrolet, a gasolina, a-
.

no 196� -placa CM-3017, cor verde bermuda, chassls C653ZBR17903B, 6
cilindros, 149 HP, certificado de registro nr. 217742.

b) UM CAMINHA0 BASCULANTE, marca Ohevrolet, a gaso-
lina, ano 1967, placa CM-3033, cor verde bermuda, chassís .

C-653YBR130B, 6 cilindros, 149 HP, certificado de registro nr. 351612.

c) UM CAMINHÃO BASCULANTE, marca Chevrolet, a gaso-
lina, ano 1968, placa CM-3040, cor verde bermuda, chassis '

.

C653WBRO@15B, 6 cilindros, 149 HP, certificado de registro nr. 351618.

d) UM CAMINHA0 BASCULANTE, marca Ghevrolet, a gaso-
lina, ano 1966, placa CM-3028, cor verde bermuda, chassis .

C653ZBRf7764,'6 cilindros, 149 HP, certificado de registro nr. 351611.

, e) UM CAMINHÃO BASCULANTE; marca Chevrolel, a gaso-
lina, ano 1967, placa CM-3039, cor verde bermuda, chassis , .

C653YBR046'6'3B, 6 cilindros, 149 HP, certificado de registro nr. 351617.
I

.

f) UM CAMINHA0 BAS-CULANTE, marca Chevrolet, a gaso-
lina, ano 1968, placa CM-3018, cor verde bermuda, chassls .

C653WBR00314B, 6 cilindros, 1'49 fiP, ce�ificado de registro nr. 217743.

g) UM JEEP WILLYS,' ano 1967, placa CM-3013, cor azul es
coriai, chassis 7-5224-01425, 6 cilindros, 90 HP, certificado nr. 217720,
Prefixo nr. 01.

.-f(

. h) UM JEEP WILLYS, ano 1967, placa CM-3014, cor azul es.,
co rial, chassis nr. 7":6224-00106, 6 cilindros, 90 HP, certificado nr. 217721,
Prefixo nr. 02.

i) UM JEEP WILLYS, ano 1968, placa CM-3015, cor azul aus
tral, chassis nr. 8-6224-00023, 6 cilindros, 90 HP, certificado nr. 217740,
prefixo nr. 04. ','

.

D UM JEEP WILLYS, ano 1973, placa CM-�021, cor verde an

gra, chassis nr. LA1BNA-27330, 6 cilindros, 90 HP, certificado nr. 471934,
prefixo nr. 06.

1<) UM PICK-UP WILLYS, ano 1967, placa CM-3012, cor azul
escoriai, chassis nr. 7-9221-03228, 6 cilindros, 90 HP, certificado nr...

217719, prefixo nr. 05.

I) UM AUTOMÓVEL SEDAN OPALA, ano 1971, placa CM-
3011, cor preto formal, chaSSIS nr, 51269ÀB126148, 4 cilindros, 80 HP, c�r
,tificado nr. 103807.

m) UM TRATOR FIAT AD-7, diesel, chassis nr. 568681, mo

tor 039085357, sI o escareflcador.

n) UMA PATROLA ALLIS CHALMERS, modelo BD2, motor
nr. 2A2753 AC4-Série BD2-816m chassis nr. 6454.

Parágrafo únlco - Os preços mínimos para alienação foram

fixados, pela Comissão especialmente designada para este fim pelo Pr!?
feito Municipal.

Art. 2°.) - Esta Lei entrara em vigor na data 'de sua publica
-ção, revogadas as dlsposíções em contrário.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaráguá do Sul, aos 31
dias do mes de maio de 1977.

VICTOR BAUER -'Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, Eduçação e Assistência Social, aos 31 dias do mes de maio
de 1977.

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

o POVO RECLAMA (IV)prefeito Homenageado: GN
GUARAMIRIM - Significativa I ho

menagem vem de ser prestada ao al
caide desta "Cidade, pela direção e a

lunos do Colégio Normal Prefeito Lau
ro Zimmermann, na terça-feira, dia 31
de maio.

MARIO TAVARES DA
CUNHA MELLO
TABELIAO DE NOTAS E
PROTESTOS DE TITULOS

EDIT.AL
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:

Por ocasião da posse da nova di
retoria do Centro Cívico daquele esta
belecimento de ensino, a direção e a

lunos, fizeram entrega à Salim JoséDe
quech de uma placa de prata, em- a-·

gradecimento pelos relevantes serviços'
prestados ao estabelecimento, mor

mente em sua fase final, dando-lhe
condições de uso perfeito. E'. o reco

nhecimento do corpo docente e discen
te de um órgão estadual, .

ao prefeito
de visão que prestigia todas as inicia
tivas que venham a beneficiar a popu
lação. Também recebeu homenagem
o ex-prefeito Lauro Zlrnrnermann, que
deu nome ao Colégio Normal, quando
nomeado prefeito de Guaramirim.

.

Arno Schumacher - nesta
Aron Drews - nesta
Esmeralda Ind .•Com. de Madeiras Ltda.

Oorupá
Margarida Paterno - nesta
Ondina Oliveira Dal-Ri - Massaranduba
Osmar Eugenio Soçrepa - Guaramirim
Serviço de Terraplenagem e Destoca

Jovata Ltda. - Massaranduba

Valéria T. da Motta Rezende
Oficial Maior

.j
- - - •.......... ········:-_···· ······T

i !

i , !

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

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a hlstörla passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paralso. Vá e volte feliz. Pelo CRE-.
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também

.

os serviços de cargas e encomendas.
.

VA DE

: .VARIGjCRUZEIROI :.................................
. .

A MAIOR EXPERI�NCIA ·EM VOAR BRASIL

E� Jaraguá do Sul, peça informações à VA�IG
Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 - Fone 7�-0091. - DDD' (0473). '1

• • •••• , •••• __ o __ •••• • ... __ .. __ • • __ • __ ... c ... • __ . .

i

o povo RECLAMA (I) ,

Dos exorbitantes preços cobrados
por, certos proprtetärtos de bares e lan
chonetes da cidade, que chegam ao

cúmulo de dobrarem o preço real do
produto, tendo a petulância inclusive de
afirmar que é preço tabelado pela Su
perintendência Nacional do Abasteci
mento - SUNAB.

Exploram na "cara" do freques e

dependendo deste ainda concedem uin
aumento. Têm muita gente reclamando.

-x-

O POVO RECLAMA (II)
Do "estacionamento" dos trens

na ·Mareohal Deodoro, chegando ficar
as vezes- até dez minutos parado, in

terrompendo o tráfego da movimenta
díssima 'Marechal, a principal artéria
da cidade, causando' inúmeros trans
tornos.

Da falta de respeito e considera
ção de certos motoristas e cobradores
dos coletivos no tocante ao respeito e

dignidade, principalmente a senhoras
e senhoritas. O fator sujeira, principal
mente pó, está também muito cotado.

-x-

O POVO RECl.AMA M

Do perigo existente na principal
via pública da cidade pela falta de po-

.

Iiciamento, mals acentuado na hora do
"rusch", ao meio dla, seis horas e nas

saídas das aulas. O perigo decorre dos
veículos e motocas que transitam a ve

locidades fora do permitido colocando
em perigo vidas Inocentes e além do
mais não respeitam a sinalização.

Jean
.

Maurice de\(ioes-x-

O POVO RECLAMA (III)
Dos sanitários existentes em cer

tos bares,' similares e outros logradou
ros públicos da cidade, que além de

não possuirem qualquer sinal de lim

peza, 'exalam cheiros insuportáveis.
Uma autuação de quem de direito me

lhoraria em muito este aspecto.

��'!'i.'"�'J;\.-�·�ol�.�

Nasceu no"dia 22·05·77 no Hos
pital jaraguá o menino Jean
Maurice, filho de Mariza e Silvio
de Goes. Correio do Povo deseja
muitas felicidades ao feliz casal
e respectivos avós.

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS
PARA TODO O ESTADO.

- AçõES: CIVEIS, CRIMINAIS E TRABALHISTAs
- CONTABILIDADE MECANIZADA
- CONSULTAS E PARECERES
....:... ACIDENTES DE TRANSITO.
- INVENTARlOS - DESQUITES - DEFESAS FISCAIS

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 Assis'
Contabilista Ademar Menegotti

ASSEC - Áv. Marechal Deodoro da Fonseca, 98
Fone 72-0.188 (Advogados) e 72-0125 (Contabilista)
89250 - JARAGUA 00 SUL - SC

ASSEC Assessoria. Jurídica Contábil, se,

Ajude a viver. Respeite a sinalização. Respeite os 80 :km: Respei
te a vida do' próximo. (O genuinamente jaraguaens� colabora com a preven

. ção de acidentes de trânsito).

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

A Seleção Brasileira, cenvocada segunda
feira na sede da CBD, iniciou concentração no

dia seguinte, no Rio de Janeiro, preparando-se
para os jogos amistosos de junho e para a fase

final das' eliminatórias sul americanas da Copa
do Mundo, em julho, em Cali-Colômbia. Houve

.

várias surpresas na lista dos .24 jogadores que
com exceção de Luis Pereira estiveram na tarde

de terça-feira no Hotel das Paineiras. GOLEIROS
- Carlos (Ponte Preta), Leão (Palmeiras) e Wen

deli (Fluminense). LATERAIS - Orlando (Vasco),
Zé Maria (Corinthians), Marinho (Fluminense) e

Rodrigues Neto (Botafogo). ZAGUEIROS DE Á
REA - Amaral (Guarani), Edinho (Fluminense),
Luis Pereira (Atlético de Madrid), Oscar (Ponte
Preta) e Rondinelli (Flamengo). MEIO-CAMPO -

Dirceu (Vasco), Pintinho, (Fluminense), Rivelino

(Fluminense) e Toninho Cerezzo (Atlético MG).
PONTAS - Gil (Botafogo), Zé Mário (Botafogo
de Rib. Preto), Marcelo (Atlético MG) e Paul'o
César (Botafo,9o). PONTAS DE LANÇA - Paulo

Izidoro e Reinaldo (Atlético MG), Roberto (Vas
co) e Zico (Flamengo). Também foi divulgada
uma relação de 21 jogadores que poderão vir

a ser chamados, entre os quais alguns do Cru

zeiro e do Internacional, poupados para a "Ta

ça Libertadores da América". GOLEIROS - Man

ga e Raul. LATÉRAIS - Cláudio (Inter), Nelinho,
Marco Antonio e Getúlio. ZAGUEIROS DE ÁREA
- Beto Fuscão, Carlos Alberto Torres e Marinho

Peres. MEIO-CAMPO - Batista, Caçapava, Fal

cão e Carpegiani. PONTAS - Eduardo, Tarciso,
Eder e Joãozinho. ATACANTES DE ÁREA - Jor

ge Mendonça, Nilson Dias, Nunes e Palhlnha:' A

ausência do atacante Palhinha foi uma das gran
des surpresas da relação inicial, onde surgem

tres jogadores campineiros e apenas dois da oi

dade de São Paulo, além de um de Ribeirão

Preto.

Logo mais às 9 haras, os atletas convoca

dos terão recreação, para às 15h30min realiza

rem treino tático no campo do Flaméngo, pre

parando-se para o .jogo de amanhã contra a Se

leção' Carioca.

ESTRELLA EMPATA

A Sociedade Sport Club· Estrella de Arl, Nel
son (Adenor), Edésio, Juvenal e V1rgillo; Sergl
nho, Bugrinho e Orlando; Arno, Silo e Edl, em
patou domingo. último em seu estádio com a So

ciedade Esportiva Bandeirante de Säo Bento do

Sul, a 1 gol, em partida válida pelo "Torneio

Norte Caatrlnense", promoção da LIga Jolnvll

len'S"e de Futebol, Liga Jaraguaense e' Corüpàên
se de Desportos. Carlltinho da Bandeirante a

briu o marcador aos 16 minutos da fase primei
ra ,para Juvenal, somente aes- 35 da fase com

plementar Igualar, dando cifras definitiva ao es

petáculo.

JUVENTUS REABILITA-SE: 3x1

Depois da acachapante e vergónhosa der
rota por 4 tentos a O, sofrida na quarta-feira em

Rio do Sul, frente a seu homônimo, o
-

Grêmio'
Esportivo Juventus deu alegrias novamente à

sua entusiástica torcida vencendo o Paysandu
de Brusque por 3 tentos a 1.

A exuberante vitória, antecedida por dois
revezes (2xO em Crlciuma e 4xO" em Rio do Sul);
deixou torcedores e dlftigentes entusiasmados e

esperançosos de classif,cação nesta chave "F"

da repescagem.

Pequeno público prestigiou o encontro, com
a renda não alcançando dez mil cruzeiros, o que

comprova que as más' atuações da equJpe re

percute sensivelmente no torcedor, .que quer me

lhores jogadores e vitórias.
O Juventus não iogO'u nó melo desta se

mana, pols eenterme- tabela, esteve de "folgá,
tendo em vista haver como' Já frlzamos em ou

tras ocasiões número fmpar de participantes
com a desistência do FerroviárIo.

AMANHA EM MAFRA
O jaraguaense não terá neste final de se

mana jogos da categoria profissional hala vista
seu representante atuar na cidade de Mafra fren
te ao Operário local que domingo conseguiu
uma grande façánha ao abater o Comerciário'
por 1xO em seu estádio.

O esquadrão juventlno motivado pela vitória
de domingo, com' dois gols de Vargas e um de

Gomes, espera conseguir mals um triunfo, ar
rancando elols pontos lá ne. Estádio da Pedra
Amarela. Nosso representante após os quatro J�_'

,

gos do turno terminados domingo 61t1mo, tem
quatro pontos ganhos, marcou seis gols, sofreu
sete, tendo um saldo negativa de um gol.

�omplementando a chave "F"· da répesca
gem, primeira rodada do returno, Jogarão em

Rio do Sul Juventus local e Paysandu, folgando
o Comerciário.

QUADRANGULAR DO SESI

Conforme esta coluna esportiva teve a ex

clusividade de noticiar em primeira mão, terá
início amanhã, no l;stádio Max Wilhelm, a pri
meira rodada do quadrangular de onde sairá
um representante que representará o Sesi, no

Zonal Sul Brasileiro de Futebol inter-SESI.
Com a participação de quatro equipes sen

do Jaraguá Fabril, Weg, Marisol e Gneipel, esta
de Schroeder, teremos as 8 horas de amanhã a

abertura com o jogo entre Jaraguá Fábril x Ma
deireira Gneipel e às 10 horas Weg x Marisol.

Reina grande expectativa entre as equipes
partlclpantes que após as tres rodadas e conhe
cido o campeão, o mesmo enfrentará uma e

quipe representativa do Sesi joinvillense.
Já a prova de pedestrianismo com um per

curso de aproximadamente 6.800 metros, repre
sentando tres voltas pelas ruas. Getúlio Vargas,
Esthéria Lenzi Friedrich, Epitácio Pessoa e Ber
nardo Grubba, esta em nivel munlclpal, também
promoção do Serviço de Recreação e Esportes
do Sesi a ser desenvolvida no póximo dia 18,
continua intensificando os preparativos com

vistas a uma melhor desenvoltura da prova. A
lertames as empresas que as inscrições dos a

tletas termina dia 15 de junho próximo".

NATAÇ,AO FEMININA: VICE-·
CAMPE,A ESTADUAL

Nas piscinas do Lira TênÍs Clube de Flo-

. rianópolis, teve seu epílogo domingo último o

Campeonato Estadual de Natação da Federação
Aquática de Santa Catarina. Após decorridas as

seis etapas, realizadas nas cidades de Itajai, Ja
raguá do Sul, Joinville, São Bento do Sul, Blu
menau e Florianópolis, a classificação final a

pontou o segundo lugar na natação feminina pa
ra Jaraguá do Sul e quarto lugar na categoria .

masculina, o que demonstra o brilhante traba
lho do. técnico Ariovaldo Xavier dos Santos, o

popular .Arizinho.
O esforço dos atletas, técnlcos e dirigentes

foram. coroados do mals autêntico' e absoluto ê

xito, onde podemos destacar o segundo Iu'gar
na natação feminina a grande performance de

nossas atletas mirins. O técnico Ariovaldo, em

contacto mantido .com o editor' esportivo deste
semanário, .mostrava-se satisfeitfssimo pelo belo

desempenho de seus pupilos, dizendo que gra

ças ao profundo empenho de todos foi possivel
alcançar as honrosas colocações.

,

Na etapa de Florianópolis, a natação jara
guaense representada pelo Beira Rio, ria catego-

ria feminina perdeu para o Lira, também na

mesma modalidade pela diferença de apenas
cinco pontos enquanto que o infantil feminino
durante as seis etapas, das quinze provas rea

lizadas, perdeu apenas uma prova tendo ,po
rém, também uma desclassificação.

Estes brilhantes resultados alcançados pe
la natação jaraguaense deve-se também ao em

penho do prefeito municipal sr. Victor Bauer pe
la grande colaboração prestada, bem como aos

demais membros da Ocmissão Municipal de Es

portes.
CLASSIFICAÇÃO
Para que fique reqlstrado o feito dos atle

tas jaraguaenses na natação, a classificação fi
cou da seguinte maneira: Masculino: 1. Lira Tê
nis Clube, 2. Oiímpico de Blumenau, 3. �ÁABB
de Itajaí e 4. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO de
Jaraguá do Sul. Feminino: 1. Lira Tênis Clube,
2. BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO, 3. Olfrnplco e

4. AABB de Itajai. A classificação Geral das seis

provas ficou assim: em 1. Lira Tênis Clube, 2 .
.

Olímpico e 3. BEIRA RIO de Jaraguá do Sul.

JOGOS ESTUDANTIS da 5a. C.R.E.
Através dos Colégios São Luis e Divina

Providência, Jaraguá do Sul está sendo repre
sentada nos jogos estudantis da 5a. Coordena
doria Regional de Educação com sede em Join-
ville. Nestes jogos, a natação tem alcan-

çado gránde destaque, uma vez que os a-

tletas do Beira Rio são todos estudantes destes
Colégios. As provas foram realizadas na terça
feira e ontem, na categoria juvenil para ambos
os sexos. Na 'próxima- semana, se possivel; -es
taremos divulgando os resultados, bem como

destacar a performance dos atletas partlclpantes
do Campeonato Estadual de Natação.

Jozi
Aconteceu

o dia, ou melhor, a noite de ontem
foi para a Jozi de um significado espe
cial. Para que uma menina-moça possa
ultrapassar pelos umbrais da sociedade
e-m que vive, ela deve ter completado os
seus 15 anos e ter um selecionado cír
culo de amizades que vai desde a ami
zade pessoal da turma até o escolhido
complexo social que convivem com os
:�is.

Jozi também teve o seu dia de gló
ria. Seus pais Vitor Mário Zanetti (Leni
ta) fizeram acontecer a assinalação de
seus 150• ano de vida com um encontro
no Clube Doze de Agosto, onde recebeu
os cumprimentos- pelo seu "niver" e um,
mundo de gente lá compareceu para
arnplexar a aniversariante e cumprimen
tar os felizes papais pela primorosa
festa que-marcou data nos acontecimen
tos sociais da capital catarinense.

A Jozi os nossos cumprimentos. e
aos papais as 'felicitações por tanta de
monstração de carinho. Vitor Mário Za
netti é o vitorioso capitão de indústria,

.

diretor das Indústrias Gráficas Zanetti,
de Florianópolis, a quem este semaná
rio cumprimenta pela organização-da
magníficá festa de homenagem aos 15
enos de sua filha Jozi.

.

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: PROCES

CESSO: Execução n. 5.909. Executada: AGRO INDUSTRIAL JARAGUA
LTDA. Bem a ser praceado: 10.) UM SECADOR DE ARROZ, tres cilindros,
marca.Meneqotti. Avaliado em Cr$ 65.000,00. DEPóSITO: Com a própria
executada. Primeira Praça: No dla 30 ae junho p.v., às 14,00 horas. SE
GUNDA PRAÇA: No dia 20 de julho p.v., às 14,00' horas, caso o bem pe
nhorado não for arrematado ria: primeira praça pelo valor da avaliação ou

preço superior. LOCAL: Edifício do Forum. Nos autos não consta haver
contra referldo bem qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dias do mes

de maio do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi.

.

Romeu Junkes - Juiz de Direito em exercício

.IRMÃOS EIVIMENDORFER S. A. COM. E IMP.
AV� MARECHAL DEODORO, 557 - FONI;S: 72-0969 • 72-0769 - 72-0060

II JARAGUÁ DO SUL - SC
I'

..
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SANTA CATARiNA

_ N.o 2.938

Prefeito Dequech na

Capital do:Estado
Guaramirim - Na semana passa

da, novamente esteve na capital do
-Estado o prefeito Salim José Dequech,
tratando de assuntos: ligados a adrni

nistração municipal.

Entre os assuntos tratados, esteve
em pauta a solicitação ao Governador
Antonio

-

Carlos Konder Reis, no senti
do de serem apressados os trabalhos
de conclusão do prédio da Telesc, bem
como junto a Casan para que efetiva
mente entre em funcionamento a rede

municipal de água. Aliás, convém sa

lientar que duas experiências já foram
feitas, ocorrendo alguns vazamentos,
que estão sendo sanados pelo órgão
encarregado.

Outro assunto foi o reforço de pe-

dido do prefeito para assinatura , de
contrato para calçamento dos acessos

da SC-301 ao centro da cidade, através
de convênio. Com referência ainda ao

funcionamento da Telesc, manifestou
o prefeito Dequech os seus melhores

agradecimentos e reconhecimento a

Harry Kormann, Administrador Regio
nal do órgão das comunicações do Es
tado, na região norte catarinense, pe
lo efetivo apoio que vem dando para
que esta cidade seja dotada de teleco

municações condizentes com o seu rit
mo de progresso. Foi graças a ele, que
está sendo terminado a instalação da
cabine para funcionamento de um ca

nal de Discagem Direta a Distância -

DDD, junto ao consultório dentário do
doutor Gerson B. Ferreira.

Atlantic V E N E E R do
.

Brasil
. SIA

Indústria de Madeiras
Caixa Postal, 1115 - 29.000 - Vit6ria-ES.

EM FASE DE EXPAN!;AO ADMITE:

3 TÉCNICOS EM CONTABILIDADE� COM EXPERIt:NCIA NA

ARJ;:A ADMINISTRATIVA.

1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE, FORMADO EM DIREITO.

10 AUXILIARES DE ESCRI'fóRIO.
1 SECRETARIA BILINGUE ALEMÃO - PORTUGUt:S

1 SECRETARIA BILINGUE INGLt:S - PORTUGUt:S.
Todos os candidatos deverão saber falar o idioma alemão"
e deverão ser' pessoas com dinamismo, para poderem
assumir agora ou no futuro cargos d& chefia e liderança.

Remeter currfculo com fotografia e'pretensões salariais para o endereço
acima.

Demolição de pontee construção
GUARAMIRIM - A Prefeitura Mu

nicipal deste municlpio vem de interdi
tar o trânsito de veículos pela Estrada
do Salto, para demolição da ponte ve

lha conhecida como ponte de Schroe
der. E' que a obra de arte estava ofe
recendo sério perigo de desabamento,
e a municipalidade resolveu recons

trul-la, para dar livre e garantido tráfe-

go. Vale ainda salientar a importância
da obra, por ser a única via de acesso

e exigir dos cofres públicos o emprego
de vultosa soma, para a reconstrução
da ponte que tem um vão de 28 me

tros. Os trabalhos estão sendo feitos
em ritmo acelerado, para que muito em

breve esteja normalizado o tráfego.

Capital paranaense tem novo jornal
Está circuiando desde o dia 25

de maio, quarta-feira, em Curitiba,
mais um novo e moderno diário. Tra
ta-se do jornal CO,RREIO DE NOTr
CIAS de propriedade da Editora No
va Paraná, a que tivemos o prazer de
receber os números iniciais por in
termédlo do Diretor Administrathto,
S�. Osnir Mayer, que como todo bom
jaraguaense, apreciador das cousas

de sua terra soube galgar um
. importante passo em sua vida, agora
exercendo elevadas funções junto a

Editora.

S'omos gratos ao sr. Osnir pelo
envio dos exemplares, ao mesmo
tempo que reproduzimos notícia vei
culada no CORREIO DE NOTrCIAS,
em seu número 4, sobre o pepino de
29 quilos encontrado aqui em Jara
gua do, Sul, na propriedade do sr.

Guido Bruck, reside.,te em aio Cêr-
ro II.

'
,

"O Departamento de
'

Botânica
da Universidade F�deral ,do Paraná
está de posse de Um pepin� gigante"
com 29 quilos, um metro e 32 centí-

metros de comprimento e diâmetro
de 76 centímetros encontrado pelo
viajante Sérgio Tramujas na região
de Jaragua do Sul, em Santa Cata
rina.

Segundo o professor Mousinho
Toniolo, a .descoberta chama a aten

ção da elênela pois no mesmo local
de onde saiu estão surgindo plantas
gigantes que produzem legumes de

porte anormal.

Pesquisadores do Departamen
to deverão deslocar-se na próxima
semana (esta) até a região onde es

tudarão o problema e tentarão en

contrar justificativas para existê!1cia
do fato. O pepino é um legume per
tencente à familia das cocurbitáceas
e dificilmente alcança comprimentos
maiores de 20 centímetros. O pro
prietário da, terra onde foi colhido.é
um fiscal' da Prefeitura de Jaraguá
do Sul e segundo Sérgio Tramujas
ele não utiliza "qualquer tipo de a-

,

dubo", e as plantas crescem natu
ralmente",

o Legislativo é notícia
Os legisladores que compõem a

Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul estiveram novamente reunidos, dis
cutindo, aprovando e emitindo parece
res a respeito de projetos e requeri
mentos em tramitação naquela Casa de
Leis.

Na sessão de quinta-feira da sema

na que passou deu entrada em plená
rio projeto de lei de número 20/77 de
autoria do vereador Álvaro Rosá, pro-

, pondo a denominação de Dr. Godofre
do Luce à uma via pública do município.
O propositor do referido projeto justi
ficou da tribuna seu pedido, dizendo
enfre outras que o Dr. Godofredo foi
um dos maiores, senão o maior res

ponsável pela erradicação da malária
em nossa cidade.

Ainda naquela sessão foi lido o

pronunciamento do vereador corupa
ense Ernesto Felipe Blunk, já publica
do neste jornal recentemente, a res

peito do asfaltamento da estrada Jara
guá-Corupá-São Bento, pedindo junta
mente empenho da edilidade jaragua
ense para que as três comunidades,
juntas, possam levar a quem de .dlrelto'
na esfera governamental reivindica'ção
e subsídios para a consecução da es

trada, que tantos benefícios trará à re

gião.
Projeto de Lei 15, 16 e 18/77, que

suplementa e anula dotações vigentes,
que doa viatura a FERJ e que autori
za a municipalidade a alienar veículos
e máquinas, foram aprovadas em se

gunda e .prlmelra votação, respectiva
mente, isto na sessão de quinta-feira,
onde, também, o edil Ivo Baehr apre
sentou relatório por ele elaborado so

bre o agravante problema dos trans
portes coletivos de nossa cidade.

Por fim, foi sugerido pelo Ilder da
bancada minoritária a formação de uma

equipe de futebol de salão dos verea

dores, inclusive com a participação da

imprensa e de vereadores de cidades
adjacentes, para, no Palácio de Espor
tes realizar. um quadrangular, cobran
do-se entrada que posteriormente se

ria doado à uma instituição filantrópica
do rnunlclplo, 0 fundo arrecadado. A
idéia foi acatada, já estando em estu
dos os acertos finais.

SEGUNDA-FEIRA
Mostrando grande espfrito demo

crático, os edis estiveràm participan
do da última sessão do mês, na segun:

da-feira desta semana, agora sem bri

gas e ataques pessoais, elevando em

muito ultimamente o conceito dos le

gisladores de Jaraguá do Sul.
Na oportunldade, a Câmara re

cebeu ofício do prefeito Bauer comu

nicando o sanclonarnento de leis, a

provadas pela edilidade.
Com. o parecer favorável das co

missões competentes, foi aprovado
deflnitlvamente o Projeto que autoriza
o executivo a alienar veículos e má

quinas, consideradas. inservíveis pela
municipalidade e em primeira votação
o Projeto 17/77 que dá nova redação
a uma lei, do ano de 1974, devido a

redação errônea.
PALAVRA LIVRE
O líder do governo; inscrito, foi o

primeiro a fazer vozes no espaço des
tinado a palavra llvre onde, teceu co

mentários sobre a estrada Jaraguá do
Sul-Oorupá-São Bento do Sul e o seg
mento Jaraguá-Pomerode-Blumenau,
estes dois últimos já em fase de con

clusão asfáltica. J.A. Klitzke disse na

oportunidade que a classe política ja
raguaense não está omitida do caso e

que tudo fará para ver realizada rnais
este velho e acalentado sonho dos u

suárlos que comumente utilizam destas
estradas, seja a passeio ou a negócios.

,Na semana passada, segundo ain
da o vereador, comitivas da região es

tiveram com o gov. Konder Reis, de
mais assessores e Secretários de Esta
do, reivindicando a conclusão asfáltica
para a rodovia que nos liga à São Ben-,
to quando também foi entregue memo

rial, detalhando minuciosamente todo
o trajeto, superior a arcaica Estrada
Dona Francisca que está recebendo
toda a atenção do governo do Esta-
do.

'

AUDIt:NCIA
COM O GOVERNADOR
O deputado Octacülo Pedro Ra

mos, primeiro secretário da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina já mar

cou audiência especial aos -polltlcos
jaraguaenses, corupaenses e sãoben
tenses para um melhor reforço da rei
vindicação dos três munlcípíos, no

sentido de senslbíllzar o, primeiro man

datário estadual a inserir no Plano Ro
doviário Estadual, o asfaltamento des
te trecho, ligando a rica região norte
catarinense com a Br-280,' em São B.
do Sul.

.

(Conclusão da Pago 3)
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15. O julgamento e adjudicação só produzlrão efeitos após
homologados pelo Senhor Prefeito Municipal, sendo irrecorrivel sua de-

"

cisão, após o prazo decorrido para recursos.
'

,

VIII - RECURSOS
16. Os recursos por ventura admissíveis serão dirigidos ao

Senhor Prefeito Municipal, através da Comissão de julgamento, no prazo
de 24 horas, após proclamado o resultado.

'

IX - DIVERSOS,
17. A Prefeitura não se obriga a aceitar a proposta de menor

valor, mas a que por suas condlções gerais ofereça maior conveniência ao

interesse públlco a juizo da Municipalidade.,

18. Reserva-se ainda a MuniCipalidade, o direito de rejeitar
todas as propostas aoresentaõas, não se obrigando da mesma forma a

adquirir todos os equipamentos, móveis, utensflios, peças etc., de uma só
vez, devido a problemas que poderão surgir com

,

recursos financeiros,
bem como,' o de tornar nula a presente concorrência, sem que disso de- ,

corra para os proponentes qualquer direito de indenização ou reclamação,
19. Depois da data do recebimento das propostas, nenhuma

outra será recebida e tampouco serão permitidos quaisquer adendos e a

crésclmo às mesmas .

20. O resultado da Concorrência será dado a conhecer no

prazo de 48 horas após sua realização.
'

21' ..Os preponentes ofertarão preços nos equipamentos que
o desejarem, ficando claro que o julgamento será por ítens e conve-

X - INFORMAçõES
22. Os interessados poderão obter no endereço indicado no

preâmbulo deste Edital, quaisquer outros elementos, informações e escla
recimentos de que' 'necessitarem para o perfeito entendimento. do objeto
desta Concorrência. ", .

'

,
'

E para que ninguém alegue ignorância é o presente publi-
cado, no jornal Correio do Povo, editado nesta cidade e afixado em local
de costume da Prefeitura Municipal e, remetido cópia' à Associação Co-
merciai e lndustrlal de Jaraquá doSul.", '

Jaraguá do Sul, 1°. de junho de 1977.
,

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
�

- .

niências.
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