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Ano LrX JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina)

Será reivindicada
,JARAGUÁ DO SUL - Quando da

reunião da Câmara, na noite de se

gunda-feira, na oportunidade em que

REUNIÃO DO CONSELHO
CURADOR

Jaraguá do Sul - Logo mais, às
9 horas e 30 minutos haverá na Casa
Paroquial, importante reunião, em que
estarão presentes, o Presidente Aldo
Romeio Pasold, Pe. Elemar Scheid, Dr.
Mário T. da Cunha Mello, Dr. Jerson
B. Ferreira, José Carlos Neves, Verea
dor José A. 'Klltzke, Dr. Alidor Luerders,
Pastor Egberto Schwanz, Prof. Walde
mar Scfíulz e Prof. Gílio Giacomozzi,
membros do Conselho Curador da Fun
dação Educacional' Regional Jaragua
ensa - FERJ.

A agenda da reunião consta de
Informações, Decisões e Visita as O
bras de construção do Campus Uni
versitário da FERJ, além de outros as

suntos que poderão ser tratados, vi
sando melhorar sempre mais as ativi
dades do órgão, principalmente agora
em que as atenções maiores estão vol
tadas ao campo da construção do blo- ,

co que abrigará a Fundação, atual
mente funcionando junto ao Centro So
cial do Sesi, cujas instalações foram

gentilmente cedidas.

Concurse)

resi'dência DER/SCdo
eram debatidas a minuta da corres

pondência referente a estrada Jara
guá-Corupá-São Bento, cuja rodovia
foi objeto de reunião naquela mesma

noite
.

em Corupá, o líder do governo
na Câmara José Alberto Klitzke teceu
uma série de comentários sobre uma

possível implantação em Jaraguá do
Sul,' de uma Residência do Departa
mento de Estradas de Rodagem de
Santa Catarina.

Esta Residência, segundo o verea

dor, viria suprir uma grande deficiên
cia existente, no tocante a pavimenta
ção e conservação dos leitos das es

tradas estaduais, já que Jaraguá per
tence à duas Residências distintas:
São Bento e Joinville.. Temos fortes
razões para tal reivindicação, uma vez

que sendo município líder do Vale do
Itapocu, englobaria ainda as cidades
de Corupá, Schroeder, Massaranduba
e Guaramirim, desafogando as Resi
dências em que estas cidades estão
atualmente afetas, com muitas quilo
metragens de estradas a conservar.

A reivindicação depois de discuti
das e achadas conforme, poderão ser

encaminhadas aos órgãos estaduais
para estudo. No momento são apenas
cogitações, que poderão tornar-se rea

IidaCie com o empenho de todas as ca

madas interessadas que a reivindica-
_ ção converta-se em,realidade.

Estadual de
Poesias

Jaraguá do Sul - No próximo sá
bado, dia 02 de julho, durante a rea

lização do 50. Festival de Inverno, na

cidade' de Itajar, será divulgado o re

sultado dos vencedores do Concurso
Estadual de Poesia, promoção da Pre
feitura Municipal daquela cidade, Se
cretaria da Educação, Cultura e Es

portes e, Departamento de Cultura e

Esportes.

De Jaraguá do Sul, pelo que to
mamos conhecimento, participa so

mente a poetisa, srta. Solange Doster,
funcionária da agência do Sesi, com

duas poesias, "Por quê" e "A última
Vez", esta última dedicada a memó
ria de seu falecido pai. A comlssão

que julgará os trabalhos enviados é
formada por elementos da Jovem Aca
demia Itajaiense de Letras, com prê
mios de Cr$ 2 mil, ao primeiro 'colo
cado, Cr$ 1 mil para o segundo e I C,r$
500 cruzeiros para o terceiro coloca
do, havendo ainda Menções Honro
sas, que serão oferecidas aos partici
pantes, desde que estejam dentro dos
critérios exigidos pela Comissão Jul
gadora. A poetisa Solange está aguar
dando com muita ansiedade a divulga
ção dos resultados e, se nenhuma colo

cação conseguir, diz ser um experiên
cia a mais adquirida, estando melhor

preparada para quando surgirem ou-
,

tras oportunidades de apresentar seus

trabalhos.

Campanha do Operário Padrão 77
Jaraguá do Sul - Es

tarâo abertas até o dia
15 de julho proximo, as

inscrições para.o Concur
so Operário Padrão '77,
junto à agência do SESI
desta cidade.

nível Municipal, após Es
tadual e Nacional.

O Concurso de Operá
rio Padrão é uma promo
ção anual do Serviço So
cial da Indústria, através
do Departamento Nacio
nal, juntamente com a

"Globo", jornal, rádio e

televisão. No ano passa
do, a Sra. Renilda de As
sunção Farias, funcioná
ria da Indústria de Cha
péus Marcatto foi a ven

cedora em nlvel munici
pal, 'concorrendo junta
mente com outros candi
datos. Para o corrente a-

As empresas, segundo
o tltular do órgão, Sr.
Adernar Lotin Frassetto,
já estão de posse dos for
mulários, bastando enca
minhá-Ios ao Sesi, até 15
de julho, para que .seus
representantes estejam
aptos a participarem do
Concurso, inicialmente em

no é esperado _ número
maior de empresas parti
cipantes, elevando o con
ceito de cidade 'modelo
no referido concurso, e,
por isso concitamos às
empresas para que cola
borem na escolha de seu

Operário Padrão. Outras
informações poderão ser
obtidas junto ao Sesi que
está ao inteiro dispor das
empresas que pretendam
inscrever seu funcionário
ou funcionária, para o

Concurso Operário Pa-
drão de 1977, ANO 101
de Jaraguá do Sul.

Sábado 25 de junho de 1977

Na Câmara, mais
subvenções à instituições

Jaraguá 'do Sul - Na noite de segunda
feira, dando seqüência ao período ordinário de
sessões, a Câmara de Vereadores desta cidade
esteve reunida, em sua terceira reunião men

sal. O expediente constou da apresentação de
requerimento pelo edil Manoel Milbratz, soücl-.
tando envio de ofício de pesar ao senhor Que
rino Picolli, pelo passamento de sua esposa. O
Tribunal de Oontas do Estado, emitiu à Câma
ra" os balancetes referentes aos meses de no

vembro e dezembro de 1976 da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, solicitando aprovação dos se

nhores vereadores.

Como tópico principal, deu entrada em ple
nário projeto de lei de origem governamental,
que concede subvenções sociais e auxílios a

várias entidades do município, no valor total
de Cr$ 555' mil sendo Cr$ 501 mil para o Jar
dim de Infância do Colégio Divina' Providencia,
Jardim de Infância da Escola Jaraguá, Escola
Particular Jaraguá, Colégio Divina Providência,
Coléqlo São Luis, Soco Esp. União, SCAR, Ação
Social de Jguá do Sul, Ordem Auxiliadora das

senneras Evangélicas, Grupo Escoteiro Jacori
taba, Corpo de Bombeiros, Clube dos Bene
ficiários do Sesi, APAE, Sociedade Valo Agrí
cola Industrial de Itapocuzinho, C.A. Baependi,
Rotary, para a realização do Natal da Criança
Pobre e Liga Jaraguaense de Desportos, com

valores variando de Cr$ 3 mil a Cr$ 200 mil.
Para as Associações de Pais e Professores

a municipalidade destinará verbas no valor de
Cr$ 54 mil, com variação de Cr$ 2 a Cr$ 1-5 mil
aos seguintes estabelecimentos: G.E. Albano
Kanzler, E.R. 19 de Abril, Escolas Isoladas Ma
chado de Assis, Erich BIosfeld, Vitor Meirelles,
Georg Wolf, Aurélia Walter, Darcy Vargas, Du-

\
'
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que de Caxias, Alberto Jacobs, Orestes Guima
rães, Dom Pio de Freitas, Freimundo Keiser,
Henrique Geffert, Vitor Konder, General Osório"
Major Júlio Ferreira, Marieta S. Rubini e Jardim
de Infância Irmã Anídia, estando assim o pre
feito Bauer cumprindo o que promet'era duran
te sua campanha e em reuniões realizadas com

membros das APPs dos estabelecimentos con

templados. Os respectivos valores publicaremos
em data oportuna, quando aprovadas pelas co

missões competentes e pelos edís após o san

cionamento por parte do Chefe do Executivo.

DENOMINAÇAO DE
VIA POBLICA

Em primeira votação, depois de exarados
os pareceres das comissões técnicas e julgado
constitucional, foi aprovado projeto de lei de
nr. 21.77, de autoria do edil Enno Jannsen, que
dá o nome de Ernesto Lessmann, à rua 201 do
perímetro urbano da cidade. O projeto naque
la oportunidade foi submetido a votação por
escrutínio secreto, apresentando parecer unâ
nime, favorável de 12 votos a favor, já que ha-
via a falta de um edil.

-

DISCUSSÃO DO TEMARIO

No espaço destinado a palavra livre, os

edis discutiram a minuta de correspondência,
elaborada pela Secretaria da Câmara, levada
que foi à reunião conjunta entre as Câmaras
de- Jaraguá, CoriJpá, São Bento, a respeito do
deplorável segmento rodoviário que liga as três
cidades. Os vereadores deram seus pontos de
vistas, onde foi mudado alguns termos escri
turados na minuta.

Novo Carnê de.
Pgto. de Benefícios

OLTIMOS LOTES� 50 PAGAMENTOS
IGUAIS.

PEQUENA ENTRADA. TRATAR

NO NELLO HOTEL COM O
'

SR. XAVIER, A PARTI� DE 3a. FEIRA

�e!i �upli[ará número �e turmal
Jaraguá do Sul - Nossa reportagem man

teve no decorrer da semana, intensos contatos
com o agente do Sesi, Ademar Lotin Frassetto,
sendo o mesmo portador de muitas novidades,
que transmitimos para o conhecimento dos lei
tores, principalmente à esposas e filhas de o

perários. Como deve ser do conhecimento ge
rai, a Agência possui atualmente em franca ati
vidade 7 turmas de 15 elementos em seus va

riados cursos, totalizando 105 pessoas. Mas, pa
ra o segundo semestre deste ano, este número
será duplicado e acrescido de um, uma vez

que mais 8 turmas de 15 elementos terão a o

portunidade de freqüentarem os cursos popu
lares, elevando para 15 turmas, envolvendo 225
alunas.

Somente o curso de corte e costura, co

mumente o mais procurado, terá 5 turmas, e,
como inovação entrarão em funcionamento os

cursos de artesanato em couro, confecção de
bichos em feltro e astracan e, pinturas em te

cidos, além dos tradicionais crochês, tricô, edu
cação alimentar e bordado. Os cursos inicia
rão no primeiro dia do mes de agosto, estando
as matrfculas abertas de 10. a 15 de julho.

A partir do dia 10. de julho 4 mi
lhões e 500 mil beneficiários do INPS
terão maior segurança e rapidez no re-

,cebimento das suas pensões e aposen
tadorias com os novos carnês de be
nefícios que irão substituir os que se

encontram atualmente em vigor. A dis
tribuição será feita pelas agências ban
cárias. onde os segurados já costumam
receber. o pagamento. O prazo' de vi-'
gênCia dos novos carnês será de ape
nas seis meses, e não de um ano co

mo ocorria até então, de modo a uni
ficar a data de troca tanto para apo
sentados como para pensionistas.

No dia 10• de agosto, data em que
os beneficiários começam a receber o

pagamento referente ao mês de julho,
perderá validade também o Cartão de

. Identidade que era apresentado quan
do do recebimento do beneflclo. Em
seu lugar poderá ser usada a Carteira
de Identidade, Profissional, Título de
Eleitor, ou qualquer outro documento
equivalente reconhecido por lei.

No SENAI, 15 de julho
é dia de festa

CLUBE DAS MAES JaragiJá do Sul - No próximo dia

Também para agosto está prevista a entra-
15 de julho, o Centro Polivalente do

da em funcionamento do Clube das Mães, des- Serviço Nacional de Aprendizagem In
tinado prlnclpalmente às mães operárias, com dustrial - SENAI, de nossa cidade, es
duração de um ano, prazo em que se renova- tará encerrando vários cursos, atual
rão, onde serão ministrados através de uma o-

rientadora, tudo relacionado com o lar, Inicial- mente ministrados no órgão.
mente o clube destinar-se-á exclusivamente às Naquela oportunidade, segundo o
mães operáriàs, em número de 100, podendo professor Jerônimo Loz, do SENAI,
posteriormente ser estendido à comunidade, haverá a entrega de certificados aos.segundo nos relatou Frassetto.

A elevação de
'

novos cursos, turmas e o participantes, havendo após uma festa
Clube das Mães, implicará na contratação de de confraternização entre alunos e
no mlnlmo 4 a 5 professoras, o que. não d�i?,a professores, dando por encerrada mais
de ser um grande progresso, ,cujos. bsneflcla- uma etapa de cursos profissionalizandos serão as pessoas da comuntdade Jaraguaen- ;. t

.

tê' 'I Ise e circunvizinhas. es jun o a ag neta . oca.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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, Fazem anos hOle:
Sr. Fausto Reiner, Sr. Carlos' ,Gielow, em' Rio
Cêrro; Vva. Sra. Emma Benetta, Sr. Alfonso

Wagner, o garoto Marcos, p'aulo MOFbi�.
Fazem anos amanhã:

O jovem 'Ewaldo' Bernardo Schmoeckel Junior,
em Curitiba; Sr. Ludgero Tepassé, ex-Prefeito
.de Bchroeder: Sr. Frederico F. Moellet, Sr. AI

wtno Hadllch, Sr. Albano Plcolll, em Rio Cêrro;
Srta. Idia Kressin, em Rio da Luz Vitória; O jo
vem Bruno George, filho do sr. Herbert e Relin
de Marschal; Sra. Wanda Meier, na· Barra do
Rio Cêrro.

Dia 27 de Junho
Sra. Maria da Graça, esposa do sr. João Ferraz

za, residentes no Paraná; Irene Lúcia Bortollnl,
na Il.apa-PR; Sr. Antônio José Gonçalves, Sra.
Ursula Rahn Braunsburg, em Curitiba-PRo

,

pia 28 de junho
Vva. Sra. Adele Henschel, Professor Mario Mel

lo, em Jolnville; Sr. Germano Behrens Junior,
Sr. Gustavo Lange,; em Itapocuzinho. ,

Dia 29 �. junho' "

Vva. Srä: Paula' WielIe, Sra. Edna, esposa do
Sr. Kurt Hemmann, em Rio do Sul-SC; Sr. Luiz

Prestini, Sra. Tereza,Weillerl Müller, Sra. ,Elf.ri
da Hoeft, Sra: Terezinha dá Costa Trapp; em
Joimtille.

Dia 30 de junho :

Sra. Vva. Hilda Grubba Meister, Eunice dos
Santos, Sr. Norberto Fidler, Sr. Donaldo Sehroe
der, em Rio Negro-PR.

'Dia 01 de julho
Sr. Guilherme Pradi, sra.. Astrit Llane, esposa
do Dr. Luiz Ferreira da Silva, em Curitiba; Sra.
Vva. Edelmira Grubba.

"Aos aniversariantes,
deste j9rnal". I

-,

SA'BADO 25-06-77

..

soltelra, do lar, natural de Ilhota, neste
Estádo,' domiciliado e residente à Ruá
Alagoas, nesta cidade, filha de i;ugenio
!;uzebio .da Rocha e Olga Casas.
Edital nr. ,9.871 de 16.6.1977
Haroldo Güths e Ires Schewinsky

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
'escritório, natural de Rio do Sul, neste
Estado, domiciliado' e residente 'à Ruá
Paraná, nesta cidade, filho de Alfred
Güths e Selma Bertha Augusta Güths.
Ela, brasileira, solteira, professora, na
tural de Jaraquá do Sul, domiciliada e

residente à Rua Roberto Ziemann, nes
ta cidade, filha de Leopoldo Schewins
ky e Gertrudes Grimm Schewinsky.
Edital nr. 9.872 de 17.6.19,77
Pranelse» Rodrigues e Gertrudes de
Jesus Kackbarth

,

Ele, brasllelro, solteiro, contador,
ciliado e resido à r. Francisco Zacarias
natural de Oorupá, neste Estado, domí
Lenzi, nesta cidade" filho de José Agos-
tinho Rodrigues e Maria Rodri$:Jues'. Ela,

Aniversariantes da semana brasileira, solteira, lndustrlárla, natural
de Guaramirim, neste Estado, domici
liada e residente à Rua Francisco Za
carias Lenzl, nesta cidade, filha de Ma
noel Hackbarth e Elly Bolomini Hack
barth.
Edital nr. 9.873 de 17.6.1977:
Orlando da Silva e '

Maria Braulina Augusto
Ele, brasileiro, solteiro, ' industriá

rio, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente à Rua Acre, nesta ci
dade, filho de Arnoldo Saturnino da Sil
va e Reinilda Koeller da Silva. Ela; bra
sileira, solteira, lndustrlárla, natural de
Jaraguá do 'Sul, domiciliada e residen
te à Rua João Carlos Stein, nesta cida

de, filha de Paulino Augusto e Doraci
Costa.
Edital nr. 9·874 de 20.6.1977
José Alberto Klitzke e,

marlene Marcellino '

"

Ele;' brasllelro, solteiro, ' professor,
natural de Rio Negrinho, neste Estado,
domiciliado e residente à Rua Expedi
cionário Antonio Carlos Ferreira, nesta
'cidade, fflhode Bertoldo Klitzl(e e Vera
Zipperer Klitzke. Ela, brasileira, soltei
ra, auxiliar de escritório, natural de Es

treito, neste .Estado, domiciliada e re":'
os cumprimentos sldenteà -Rua Expedicionário Antonio'

Carlos Ferreira, nesta cidade, ,'filha de
Waldyr Marcell'ino e Htlda Ma'rcellino.

R, egistro ',e i'"vi�1 Edital nr. 9.875 de 21.6.1977
,

Antonio Stenger e Aparecida Weinfurter

Aurea Müller qrubba, Oficial do Ele, brasileiro, solteiro, carpintei-
ro, natural de Jaraguá do Sul, domlclRegistro Civil do 1°. Distrito da Comar-
'liado' é residente em Vila Baepenc!i,ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
neste distrito, filho de Tomaz StengerCatarina, Brasil. Junior e Elisabeta Kitzberger Stenger.

Edital nr. 9.867 de 15.6.1977 Ela, brastleíra, solteira, do lar, natural'
Valdir Carlini e Zuleica Kamke de Rio dos Cedros, neste Estado, do-

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, mlclllada e' residente em Nereu Ramos,
'natura! _de Jaraçuá do, Sul; domiciliado neste distrito, filha de Daniel Weil1lfur-
Ie residente à Bua Paulo Kreimer, nesta ter e Josefina Weinfurter.

'

cidade, filho de Tibério Carlini e Adélia Edital nr. 9.876 de 21.6.1977
Voltolini Carlini. Ela, brasileira, soltei- Nilton José Junkes e Odete Petry
ra, costureira, natural' de Jaraguá do Ele, brasllelro, solteiro, carpinteiro,
Sul, domiciliada e residénte em Nereu natural de São Pedro de Alcantara,
Ramos, neste distrito, filha de Alfredo neste Estado, domiciliado e residente
Kamke e Erica Regina Benkendorf Kam;" em Ilha da Figueira, neste distrito, fi,lho
ke.

'
'

de laudelino .Junkes e Veronrca Die-
Edital nr- 9.868 de 15.6.1977

'

mon Junkes. Ela, brasileira, solteira, do
Egon Flohr: e Angelina Linder lar, natural de ,Jaraguá do r Sul, dornl-

, Ele" brasileiro, solteiro" operário, ciliada e residente em Ilha da Figueira,
natural de Járaguá do Sul" domlcllla- neste distrito, filha de Roberto Petry e

do e residente em Tres Hlos do Norte, Maria Junkes Petry.
' ,

neste distrito, filho de Alvino Flohr e Edital nr. 9.877 de 21.6.1977
Inês Baasch Flohr, Ela, brasileira, sol- Wolney João Buz:r:i e
tetra, industriária, natural de Jaraguá �eide Jane Zimmermann
do Sul" domiciliada e residente em Tres Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro
Rios do Norte, neste distrito, filha de A- civil, natural de Ascurra, neste estado,
dolfo Linder e Hildegar Albrecht Linden domiciliado e residente à Rua Walde-
Edital nr. 9.869 de 16.6.1977 miro Mazurechen, 'nesta cidade, 'filho
Afonso Bachel ê Lutzi Gueths de João Buzzi e Ida Buzzi.

'

Ela, brasl-,

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, leira, solteira, professora, natural 'de
natural de São Bento do Sul, neste Es- Rodeio, neste Estado, 'domlcllléda e ré-
tado, domiciliado e .residente em Tres sidente à Rua Reinoldo Rau, nesta nl
Rios do Norte, neste

'

distrito, filho de dadê, ftlha de Antonio Zimmermann e

Barbara Bachel. Ela, brasileira, soltei- Iria "Raizer Zlrnmêrmàrm. '

ra, do lar, natural de";Jaragl!á do Sul, Edital rir. 9.878 de 21.6.1977
domiciliada e residente em Tres Rios Fridolino :da Rocha e

do Norte, neste distrito, filha 'de Adolfo, Maria Regina Webber
"

Gueths e Ida Drews Gueths. Ele, 'brasileiro, solteiro',
"

tecelão,
Edital nr. 9.870 de 16.6.1977 natural de Jaraguá do Sul, domlellláda
Francisco Oliveira de Almeida é e residente à Rua Joinville, nesta clda-
Maria' Helena Rocha de, 'filho' de Sabino da Rocha e-Leonor

,Ele,r brasileiro, solteiro, operador Lopes da Rocha. Ela, brasileira', soltei-
�e máquinas, natural de Paula Pereira, ra, lndustrlárla, nafural de t:.:ui�,l Alvés,
neste Estado, 't::fomiciliado e residente nesta Estado', domiciliada e residente
à· Rua'Alagoas, nesta cidade, filho de , em IItra da Figueira, neste- distrito, 1i
Crispim 'Oliveira. de' 'Afrrieidá e Palmira 'Ihá' dê Äntonio HtJl'11bel'tö Wébber e!"Pie
Saturnino dos Santos.' Ela, brasilei,raj";' tina"zappelini Wêbber�:.;:'; "'.'

�

,",-'.!

,PAGINA ')
-

E para que chegue ao ,conhecimen
to de todos ",andei passar o presente
edital que será publicado pela imprensi.
e em cartório onde ser4 afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber: de algum
impedimento acuse-o para os fins ,le
gais.

CARNET EXTRAVIADO

o Sr. MiGUEL DE MIRANDA
COUTINHO, residente à rua EmrJio

Stein, 42 em Jaraguá do SC-SC, ex
traviou seu Oarnet de INPS nr, . ...

03754083, referente a competência
0'6/77. Tendo requerido sequnda via,
terna-se o original sem efeito.

Jaraguá do Sul, 22 de junho .de

II1977.,
'

AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficiai

INDUSTR.IA CATARINENSE DE
ARTEFATOS DE MADEIRA

BALANÇO GERAL DA NEVES S.A. INDÚSTRIA CATARINEN
SE DE 'ARTEFATOS 'OE MADEIRA, estabelecida a Rua Preso �pitácio Pes
soa, 2.522, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
registrada no 'CGCMF sob nr, 84433440/0001-22, e na JUnta Comercial
do Estado de Santa Catarina sob nr. 41.314, em 15 de fevereiro de 1968,
encerrado em 31 de dezembro de 1976, e transcrito no Llvro DIARIO nr.

11, fls. 112, 113 e 114, livro este registrado na Junta Comercial do Esta
do de Santa Cata�ina sob nr. 1466/76, em 02 de julho, de 1976.

, .A:1i,IVO
DISPONfVEL

Caixa e Bancos 298.606,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Estoques, Duplicatas a Receber.
Menos: Valores Descontados, e provisão
para Devedores Duvidosos. 5.813.436,65

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Depósitos, Obrigações da Eletrobrás e outros créditos 269.934,49

IMOBILIZADO TÉCNICO
'

Custo histórico, + Correcão Monetária.
menos: Depreciações 2.645.557,94

IMOBILIZADO FINANCEIRO
Investimentos. participação em outras
empresas e marcas e patentes 388.036,91

RESULTADO PENDENTE '

Sequros a vencer e Despesas Diferidas 682.389,94

TOTAL 10.097.962,81

PASSIVO

EXIGfVEL A CURTO PRAZO
Contas correntes. Fornecedores. Trtulos
a Pagar, Comissões a Panar. con
trlbulcões a Recolher, impostos a Pa
gar, Obrigáçõ'es Garantldas

EXIGIVEL A LGNGO PRAZO
,

. Obrigações Garantidas
NÃO EXIGIVEL ,

Capital, Reserva Legal. Reservas de
Correção Monetária, Lucros Suspensos

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria, Endossos p/ Cau
ção. Contratos de Seguro
Menos: Contas de Compensação do
Ativo

'

5.872.722,90

1.631.446,45

2.593.793,46

" 5.863.819,10

(5.863.819,10) -,-

Alvaro Neves - Dir. Presidente
10.097.962,81

José C. Neves - Dir. Executivo

DEMONSTRAÇÃO da Conta de "LUCROS E PERDAS" compreendendo o
período de 01.01.76 à 31.12.76, da NEVES S.A. INDúSTRIA CATARINENSE
DE ARTEFATÇ>S DE MADEIRA, estabelecida a Rua Preso Epitácio Pessoa,
2.522, nesta Cidade de .Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina, registra
da no CGCMF sob nr. 84.433.440/0001-22, e na Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina sob nr, 41.314 em 15 de fevereiro de 1968, e transcrita
às folhas 106 à 112 do livro "DIARIO" nr. 11. livro este registrado na Jun
ta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nr, 1.466/76, em 02 de lu-
lho de 1976. I

RENDA OPERACiONAL BRUTA

Vendas Nacionais
Vendas o/o Exterior
Incentivos Fiscais de Exportação

Imposto Faturado

13.205.923,20
884.697,80
204.018,38 14.294ß39,38

(947,.877,13)
r"""""'�"�'-:-"
RENDA OPERACIONAL UQUIDA

" Custos dos Produtos VendidoS'
LUCRO BRUTO

DESPESAS COM VENDAS
Comissões
Promoções e Propacandas
ICM

.

Provisão o/Devedores Duvidosos
Fretes e Carretos ,

Despesas de' Exportação
Outras Despesas '

13.346.762,25
7.639.088,71

5.707.673,54

860,155.86
20.470.90

1.475.850,78
48.029,85
1S8.537.85
23.003,31

114.383.5� 2.700.432.10
"

,.GASTOS 'GERAIS, _h' ,,�
,

Honorários da Diretoria
Despesas Admlnlstratlvas
Imposto e "FaxasDiversas
.Despesas Financeiras,

Depreclacõas e Amortizacões
LUCRO OPERACIONAL

,J Remdas lião Oneraclönats ,

LUCRO UQUIDO ANTES DO IMP. DE RENDA'
LUCFOS Suspensos

394.666,60
746.802,8�

,

149.832.78
1 :247.309.35' 2.538.611,55

264.991,28
203.638,61
116.533,47
320.172.06
304.163,48 ...

,

Jar�guá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1976,
'

Sidio Müller - Téc. em Çontal;»lIida�e I ,

"

•

.: "

Rea.no·CRC-SC nr, 8424 DAOR - S.A.A. SC nr. 7274 - CPF 218:681.319-04 )

'Alvaro-Neves _: Dir. 'Presidente José C. Neves -,Dir. Exeeutivo,-,

•

":". �.... "" ":,. I .... • f �.,...
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I
ESTADO DE SANTA CATARINA

:

." Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Balanceie do Mês de Abril

Sul

de,1977
RECEITA DESPESA

TIITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Até o Mls
Anterior

Arrecadaçlo
no Mês

TITULOS Despesa do
Mês TotalTot a I

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 - Câmara de ,Vereadores 77.474,52

270.571,99
716.719,16
804.8�4,46

1.511.964,05
2.598.123,49

68.561,66
16.454,37

33.749,70
33.857,56
308.410,64
517.234,14
106.959,46
791.509,17
47.227,94
1.264,00

111.224,22
304.429,55

1.025.129,80
1�22.058,60
1.618.923,51
3.389.632,66
115.789,60
17.71.8,37

13200 - Gabinete do Prefeito •••...•.•.••.....
0300 - Departamento de Administração ••••.•

0400 - Depto. de Educ. Cult. e As. Social .•..
,

0500 - Departamento d� Fazenda ••••.•••...

0600 - Depto. de Obras e Viação •.•..•......
,

0700 - Departamento Agropecuário •.••••.•.•

0800 - Departamento de Turismo ••••...•.•••
'

Créditos Especiais .

Receita Tributária .........•.......••..
Receita Patrimonial •••••.•.....•.......
'Receita Industrial •.••••....•......... '.

Transf. Correntes .•...•••.••.•••....••.

Receitas Diversas •..•....•...••.......

RECEITAS DE CAPITAL

, Operações de Crédito •.••.•.•.•.....•..

Alienação de Bens Móv. e Imóveis .

Transf. de Capital .....•.••...••...•...

1.723.552,39
20.097,00

372.794,65
503,00

2.096.347,04
20.600,00

3.938.729,94
145.057,33

1.379.466,37
31.853,14

5.318.196,31
176.910,47

202.848,52 681.415,44

1.987.465,68 8.293.469,26

106.894,20
, 415.2?9,76

261.476,56 1.099.638,02

368.370,76 1.514.867,78

430.398,33 690.757,54
417.233,63 1.051.996,47
840.331,96 3.242.118,20

1.687.963,92 4.984.872,21

4.043.800,36 14.793.209,25

478.566,92
Soma ••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••• 6.064.693,70 1.840.212,61 7.904.906,31

Soma ..•.••..••..••••.•••••••••••••••••••• 6.306.003,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos à Pagar •. '; •..•.••••••.•..

'

......•..

Depósitos de Diversas Origens ............•
Desp. meses anteriores .

Outras Operações ..•..••.••.............••

Soma ...•........•...••.•....•..•.••....•.
SALDO PI O MES SEGUINTE:

Caixa ....................•..........•.•..••
Bancos - Disponrvel ......•....•...•••..•.•
Bancos - Vinculado ..•..••••.••••••••.••••

RECEITA EXTRAORCAMENTÁRIA
Depósitos de Diversas Origens ••..•........
Contas Empenhadas à Pagar..••.•...•....
Outras Operações •...•..................

Soma •..••........••• � ••.••..••.....•.•••

SALDO DO MES ANTERIOR:
Caixa ..••.••.•••.••••••.•.•......••••••••.

Bancos - Disponrvel •• ; ...........•.•.•••.

Bancos - Vinculado •.........•..•.••.•••.•

260.907,19
332.557,47

200,00 261.107,19
101.305,99 433.863,46
615.985,54 615.985,54

717.491,53 1.310.956,19

39.586,14 t83.644,78
641.181,15 1.512.982,07
805.328,93 3.380.716,90

1.486.096,22 5.577.346,75
"

4.043.800,36 14.793.209,25

308.335,56
838.161,46

1.146.497,02 593.464,66

260.359,21
634.762,84

2.401.786,24

644.058,64
871.803;92

2.575.387,97

Soma ...............•..•..... ': •...•....• '. • 4.091.250,53Soma .....•....•....... i.
• • .. • • • • • • • • • • • • • • • 3.296.908,29

Total ....••.•••••.••••.••••••••••••••••••• 10.749.408,8910.749.408,89Total

Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul, 30 de Abril de 19n.
VICTOR BAUER - Prefeito Municipal ,

ALDO ROMEO PASOLD - Téc. Contabilidade
'CRC 3704

Dr. Reinoldo Murara

racaCOMO,O
.

I!

CBIVEnl77.
. IIADVOGADO

ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEITURA
,

JARAGUA DO SUL

Ninguém paga o valor de uma vida
humana. Motorista! Não faça de seu

carro uma arma, a vítima pode ser você.
(Colab. do "Correio do Povo")

,

Em Barra' Velha,
pescadores festejarão
seu Dia

.IRMÃOS EMMENDORFER S.A. ÇOM. E IMP�
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONeS: 72-0969 • 72-0769 • 72-0060 �

JARAGUÁ DO SUL -. SCI

I
I j

I \

A Colônia de Pescadores Z/4, de
Barra Velha, balneário jaraguaense
por adoção, está ultimando os prepa
rativos para os festejos comemorati
vos ao Dia do Pescador. Para o pró
ximo dia 28 está previsto inclusive um

baile, a ser realizado na sede social e,
no dia subsequente será procedida
distribuição de merenda, com refrige
rantes para todos os filhos menores

de pescadores, inscritos na Colônia,
bem como para as mães ..

Deverá ser realtzada também uma
missa campal, pela intenção dos pes
cadores já falecidos, encomendada pe
la Colônia de Pescadores. A Associa
ção Catarinense de Pesca, está cola-.
borando na orientação e organização
das festividades alusivas ao Dia do
Pescador, juntamente com a Federa
ção Catarinense das Colônias ae Pes
cadores do' Estado de Santa Catarina.

Os veranistas e frequentadores
das praias de Barra Velha estão des
de [á cientificados das festividades a
lusivas ao Dia do Pescador, podendo
participar das programações, dando
assim seu apoio à esta nobre classe
que arriscam suas vidas arrancando
da imensidão dos mares seus frutos,
que dão alimentos a milhões de pes
soas .

Festa no Beira-Rio
,

be. No local haverá tudo' o que identi
fica uma festa junina, estando, desde
já, convidados a participarem das fes- .

tividades de logo mais, à noite.
.

A diretoria do Beira Rio Clube de
Campo de Jaraguâ do Sul, está cien
tificando seu sócios para a festa juni
na que será realizada logo mais, com

início às 18 horas, em SUa sede social,
à rua Ângelo Schiochet. Outras pes
soas também poderão participar, desde
que acompanhadas de sócios do clu-

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

FPOUS. - (17.06.77) - A CEF, realizada ne ano pas- segundo, de Cr$ 30 mil pa
obra do "contador de his- sado, abordou ii obra de ra o terceiro, de Cr$ 20
tórias" que" foi o escritor Machado de Assis,. O con- mil para o quarto e de Cr$
gaúcho Érico Verissimo, curso deste ano tem prazo 10 mil para o quinto lugar.
fecundo e vigoroso expo- até setembro para a entre- Na abertura do concurso

ente da literatura brasilei- ga, dos trabalhos e prevê, em Florianópolis, o geren
ra, falecido no fim de 1975, te da CEF disse que o ob
será o tema da II Marato- para outubro, a entrega jetivo da Caixa é estimu
na Escolar promovida, em dos prêmios estaduais e lar, cem vários projetos, o
âmbito nacional, pela Cai- para janeiro a entrega dos interesse da comunidade,
xa Econômica Federal,' prêmios nacionais.' TOdos
com a colaboração da Se- os estudantes de II Grau colocando-se como instru

çr�tari� ela EducaçãQ e de do Pais podem concorrer mento do governo para
Bloch ['ditores e destlnada e os prêmios serão, nos promover reajustes sociais
aos alunos de II Grau. O. Estadqs, de Cr$ 10 mil pa- a aperfeiçoar vocações e

certame foi lançado às 20 ra o primeiro lugar, de Cr$ talentos. O secretário da
horas de ontem, no audl- 8 mil para o segundo, de Educação, falando depols,
tório da Celesc, pelo ge- Cr$ 5 mil para o terceiro, ouvir conhecer o trab,alhó
rente da CEF na capital, de Cr$ 4 mil para ó quarto que a CEF vem desempe
Jorge Antonio Zir, em pre- e de Cr$ 3 mil para o quin- nhando nesse campo, não
sença do Secretário da E- to lugar. só em Santa Catarina mas

ducação e Cultura, Mário ' em todo o pais e formulou
Cesar Morais, e de outras o desejo de que o banco
autoridades da área edu- A nivel nacional, na se- mantenha sempre tal filo-
cacional. gunda etapa do certame, sofia de trabalho, não dei

os prêmios serão de Cr$ xando nunca desaparecer
50 mi!' para 'o primeiro lu- essa grande esperança pe
gar, 'de Cr$ 40 mil para o I� e��cação dos jovens. 'A 'I Maratona Escolar da

Edital da Citação
o Doutor João José Maurício D'Avila, Juiz de Direito da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da h!i, etc... ... ... ..

-'
,

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem ou

dele conhecimento .tlverern e interessar possa, com o prazo de 30 dias,
que por parte da TELESC, através, seu bastante procurador, Advogado dr.
Carmelo Krieger, lhe foi dirigida a petição inicial do seguinte teor: Exce
lentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Ja
raquá do ,Sul. Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC, socie
dade de economia mista do Grupo TELEBRAS, estabelecida à Avenida
Madre Benvenuta n. 500 - Itacorobi,- Florianópolis, Capital dó Estado de
Santa Catarina, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
da Fazenda sob o n. 83.897.223/0001-20, vem a presença de V. Exa., atra
vés 'de seus procuradores (Doc. 1) propor Ação de Cobrança na forma dó
art. 275, I, Procedimento Sumaríssimo do Código de Processo Civil, con-
tra SHIGENOBU WAJIMA, residente à Rua Fritz Bartel n. 580 - em Jara

guá do Sul-Se, pelas razões que passa a expor para no final requerer: A
Autora na condição de concesstonãrta dos serviços telefônicos desta pra
ça, tem como assinante do telefone 72-0844 o Réu, já qualificado acima.
De conformidade com o Regulamento Geral da TELESC, cujo teor é do co
nhecimento do Réu, pois consta anualmente das publicações dos Guias
Telefônicos, no sub-item 15.3 estabelece: "O atraso de 90 (noventa) dias
no pagamento da conta acarreta a perda definitiva do direito ao uso do
serviço com o consequente desligamento dos circuitos e retiradas dos a- .

parelhos" e o item 16 estipula: "no caso de infração do disposto neste re-'
guiamento, o assinante fica sujeito à suspensão dos serviços, cancela
mento da assinatura e indenização dos prejuízos ou danos causados à
TELESC, sem embargos de outras sanções legais". Entretanto, o referido
assinante, ciente desta condição, deixou de pagar a sua conta telefônica,
achando-se em débito da quantia de Cr$ 1.851,61 (hum mil, oitocentos e

cinquenta e um cruzelros e sessenta e um centavos), Como prova do ale
gado junta à presente as contas emitidas pela Autora onde se discriminam "

os valores devidos. Diante do exposto REQUER: 1. A Citação do Réu pa-
,

ra defender-se na audiência que for marcada por Vossa Excelência sob
pena de revelia; 2. Além do pagamento do débito acima mencionado, o

pagamento de custas processuais, juros de mora, honorários advocatícios
,

de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Dá-se a presente o valor de
Cr$ 1.851,61 (hum mil, oitocentos e cinquenta e um 'cruzeiros e sessenta
e um cehtavos, Termos em que Pede Deferimento. Jaraguá do Sul 04 de
maio de 1976. taa) Mário da Silva Freysloben - Acessor Jurídico. Carmelo
Krieger - Advogad.o,OABSC. 1913. DESPACHO EXARADO A FLS. 20V.: Pa
ra a audtêncla que não se realizou, designo o dia 1°. do mes de agosto,
às 15 horas. Cite-se o réu através de edital, publicando-se por uma vez no
Diário da Justiça e dU.�l? vezes em jornal local, com o' prazo de 30 dias e a
observância do art, 285 do CPC: Intime a Autora. Em, 26.05.77. (a) - João
José Maurício d'Avila Juiz de Direito". ENCERRAMENTO:, Em virtude do
que foi expedido o presente edital, pelo qual cita o Réu SHIGt=NOBU WA
JIMA, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da
petição inicial supra transcrita e para comparecer a audiência designada
e apresentar defesa escrita ou oral, sob pena de não o fazendo serem ti
dos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora. E, par:_a que che
gue ao conhecimento de todos e do executado em especial, foi passado
o presente edital de citação, que será afixado no local de costume, às
portas do Forum e Publicado pela imprensa Oficial e ·Io.cal na forma da
lei'. 'Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis dias
do mes demalo do ano de mil novecentos e seténta e sete ... Eu, Adolpho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J., Mauricio d'Avila
Juiz dS Direito"

' "

Estado de ,S.nta Catarina

�mf�itura Munici�al �� Jara�uá �O �ul

Comunicação
A Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul comunica que, em virtude das
formalidades exigidas pelo Cartório dê Registro de Imóveis para AVER
BAÇÃO de benfeitorias, expedirá as Certidões de Construções mediante
a apresentação dos seguintes documentos:

a - Requerimento dirigido ao, senhor Prefeito Muni
cipal;

b - Declaração flrmade por três vizinhos ou testemu
nhas, com firma reconhecida, confirmando a e

xistência e, se possivel, a data de construção das
benfeitorias a serem certificadas;

c - Planta baixa e de situação das benfeitorias, ela
boradas por profissional habilitado e devidamente
I�galizado junto à Prefeitura Municipal;

Comprovação' de
.

éntrega da Declaração do' Mo
vimento Econômico do proprietário das benfeito
rias;

d

e 'Fotocópia do Registro de Imóveis do terreno;

f Comprovação de quitação do talão do INCRA.

A presente medida é tomada em função da inexistência' de legislação que
obriga a apresentação de plantas ou projetos para construções na Zona
Rural.

' ,

Jaraguá Cio Su'I, 20 de junho de 1977.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ASS EC Assessoria Jurídica Contábil se
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS

PARA TODOO 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
ramlrlm - Joinville - Pomerode - Blumenau, além de outras.

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
Dr. Humberto Pradi
Ora. Maria da Graça Assis
Contabilista Ademar Menegotti

ASSEC - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 98
Fone 72-0188 (Advogados) e 72-0125 (Contabilista)
89250 - JARAGUA DO SUL - SC

SERViÇO
MILITAR

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

MILITAR, DE JANEIRO
A JUNHQ DE 1977.

Ilcscímentc
QUINTA-FEIRA. ÚLTIMO
DIA DE ALISTAMENTO,

JARAGUA DO SLIL - O prazo para alista
mento dos jovens da classe de 1959, do sexo

masculino, sem multa, termina impreterivelmen
te dia 30 deste mes, quinta-feira. Voltamos a a-'

lertar os jovens que ainda não efetuaram seus

alistamentos para que o façam,
-

regularizando
sua situação perante o Serviço Milita�, tornan

do-se um cidadão brasileiro, apto a gozar de
todos os direitos.

Mesmo aqueles de outras classes que ain
da não se atlstaram, poderão fazê-lo até o dia
30 bastando levar duas fotografias 3x4 e a cer

tid'ão de nascimento na Junta do Serviço Mi
litar de J. do Sul, a�exo ao prédio da Prefeitu

ra Municipal, onde funciona também a 5a. D�
legacia do Serviço Militar, com sede nesta CI-

dade. .

Não torne-se um refratário. A Pátria a-

guarda a tua presença.

Nesta edição, reg,istramos praze
rosamente o nascimento daqarota AN
DRESSA, filha do Sr. e Sra.' Arlindo Ri
cardo e Suelena Elias Rosa Bornschein
nascida dia 12 do corrente, às 13 ho-

, ras, no Hospital Santa Cruz de Canoi
nhas.

Os pais, atualmente residindo em

. Brusque, são assíduos leitores deste
Jornal, como também o são seus avós
paternos, Sr. Ricardo e Sra. Linda
Bornschein, residentes em nossa cida
de, Pelo lado materno, An'dressa tem
como avós o Sr. Raul e Sra. Adaira
Rosa, e, também, um trrnãozlnho,

'

o

Christian.

" TERRENO - VENDE-SE

Vende-se um terreno, com área
de 26 morqos, localizado na Vila
Lenzi.

Os interessados poderão tratar
com o sr. FRANCISCO PIRMANN;
na Rua Maria Ubelina da Silva,' 47
Vila Lenzl, Jara�uá do Sul-SC.

Aos pais, avós Ei irmão, éste se

manário apresenta seus 'mais e(usivos
cumprimentos.

\(i'.''�. ,

, I
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Consideraçftes söbre O Vocábulo Jaraguá
JOS!! ALBERTO BARBOSA

(Aos corpos docente e discente da- Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - FERJ; ao Rotary Club de Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos).

-(VI)-

Assim, Jaraguí foi uma granja (alquería)
_ que houve (hubo) na várzea ou planície (vega)
de Granada. Granada é a capital da Andaluzia,
Espanha. Cidade encant_adora, tornou-se afama
da por tornar-se, durante séculos, o último ba
luarte muçulmano na Peninsula Ibérica, ganhan
do mais importância quando os cristãos recon

quistaram a_ orgulhosa C6rdova e, a vigorosa
Sevilha. Em Granada está erguido o maravilho
so palácio-fortaleza de Alhambra, construção
de arquitetura variada e rica, onde a par de po-

, derosas muralhas temos finos arabescos e a ,

beleza ímpar dos arcos mouriscos. E' no Alham
bra que se encontra a bela fonte ornada com

doze estátuas de leões, de mármore, caso único
entre os islamitas, já que o Alcorão proibe aos

seguidores de Maomé a reprodução de pes
soas ou animais (o que não impediu que os

turcos, no p6s-guerrà de 1914/18, erigissem em

Istambul uma estátua para o 'Papa Bento XV,
que tanto os favorecera, lançando no pedestal
a inscrição' "Ao diplomata da carldade"), Ora,
Granada fica ao pé da Siera Nevada, em uma

planície denominada La Vega (ou seja: a Vár

zea, a planície) onde correm os rios Darro e

GenII, planície. essa, felizmente para os mou

ros, de uma grande fertilidade, o que propiciou
aos granadinos e vizinhos uma progressista
agricultura, plantando-se ali o trigo, o açúcar,
olivas, laranjas e, mais modernamente, o milho

(v. "Revista Geográfica Universal", edição de

atirll de 1975). Em 711 da Era Cristã, Tarik,
general do governador da África Setentrional,
Muza ben Nosair, Invadiu a Península Ibérica.

A dominação moura ali durou oito séculos e foi

justamente a região de Granada, a Andaluzia,
a porção da Ibérica que mals tempo levaram

os cristãos para reaver. E como
'

de qualquer
modo houve grande aculturaçlo entre cristãos
e árabes, restou que o vocabulário luso-his
pânico ficou s06eJamente enriquecido de terinos

mouros, africanos, árabes. Ora, o pr6prio Brasil
recebeu grande porção de Imigrantes moçára
bes (cristãos arabizados), bem como recebeu
grande Influência da cultura lirabe, especial
mente quanto às técnicas agrícolas. Gilberto

Freire, o grande socl610go, trata muito bem

disto (v.g.- veja-se "Casa Grande & Senzala",

Editor, Universidade de Brasilia, 1963, pgs. 262
a 269; idem pgs. 271 a 277 e outras passagens).
Da mesma forma colhemos em Manoellto de

Ornellas grande lição de como em Portugal e
Espanha, a influência cultural árabe é Imensa.
Diz: "Em l"ras-os-Montes, nas alfaias de sujei
ção ou nas cangas dos bois de tabalho, a pin
tura e o relevo decorativos ainda são árabes;
as peiteiras das montarias, guardam a forma e

o estilo mouriscos, com guisos de variados
sons que cantam nes. vales e nos caminhos;
nos arreios comuns, com as sinchas de tafile

tes de cor ou mesmo de couro Integral e nas

cabeçadas - ainda o desenho, árabe e
_

o florão
com o amuleto que se representa numa meia
lua de flandres; os espetos, com cabos de ma-

'

nivela e suportes piramidais, têem lavores ára
bes e os tecidos, de seda ou de algodão, con
servam os arabescos tradicionais. Em Miranda
do Douro, a mão ,de brazeira é ornamentada dei
motivos árabes, aos quais não falta a meia-lua

Islâmica; a espadela, para o trabalho do linho,
é ainda n-a forma clássica dos mouros; na Ex

tremadura, até o earre de transporte pessoal a
presenta, nas rodas Inteiriças, veentrâncias em

forma de ferradura mourisca••." e_ assim por
diante, repetindo depois, na Espanha, as mes

mas observações atentas, precisas e ricas de
conteúdo (veja-se o seu "Cadernos de Portugal
e de Espanha", Sulina, Porto Alegre, 1954). Cla
ro que essa Influência tamanha, já no setor da
cultura material, já quanto à cultura espiritual,
levou a muitas dúvidas atuais sobre a etimolo-.
gia de numerosos vocábulos. Assim, por exem
plo, enquanto Mário de Andrade sustenta que
"maracatu" é tupi-guarani (de "maracá", instru
mento musical,

_

e "catu" , bom) Já Nina Rodri

gues, excelente africanista, aponta a- origem
africana, como herança negra. Da mesma for

ma, para muitos termos em que alguns autores

apontam a origem tupi-guarani, Já outros defen
dem a origem moura, árabe. E o vocábulo ja
raguá vimos incluir (se ainda nlo o foI) nessa

relação.

CONTINUA NA PR6XIMA EDIÇAO
Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Troféu 'O BARRIGA VERDE'\
Nosso confrade "Jor

nal de Santa Catarina"
no mês em curso teve
destacada atuação com a

outorga de "O Barriga
Verde" a ilustres catarl
nenses que atuam fora
do Estado. O Tabajara
Tênis Clube foi pequeno
para abrigar as persona
lidades convidadas para
a ce.,imônia de entrega
do troféu criado pelo co

lunista Carlos Müller, pre
senças que ultrapassavam
setecentas pessoas.

As personalidades que
receberam "O Barriga

Verde", foram'as seguin- Roberto
tes: Karlos Rieschbieter, nhausen
Ministro Euclides Quandt
de Oliveira, Pedro Paulo Na oportunidade a Se-.
Saraiva, Juarez Macha- nhora Celinha Azambuja, _

do, Joaquim Fiuza Ra- destaque em sociedade,
mos, Célio Pereira, Anto- recebeu menção espe
nio GaloHi, Gen. Ivan cial e o sr. Hel1bert Pas
Dêntice Unhares, Paulo tor, diretor da Japan Air
Afonso de Freitas Melro, ' Lines para o Brasil, ga
Ministro Luiz Gallotti, és- nhou a

-

menção honrosa
_

critora Lausimar Laus, no setor turismo.
maetre Edino Krueger,
Otávio Cesário Pereira,
vice-Governador do Pa-

-

raná, Reinhold Stepha
nes, Aéyr Avila da Luz,
Henrique ManueT Rupp,
Oswaldo Roberto Colin-e

Movimento
Jaraguá do Sul - A Biblioteca PÚ

blica Municipal "Ru.i Barbosa", segundo
Informações da bibliotecária Adalgisa
Terezinha Silva, durante o mes de maio
inscreveu 24 pessoas, emprestando
180 livros havendo em igual perrodo-41.0
livros consultados, a maioria de
ciências sociais, ciências puras e en

ciclopédias, com frequência de 374
pessoas.

Os' números acima são balxíssl
mos, embora saibamos que a Blbllote
ca não é das maiores e nem completa
mas mesmo assim /' poder-se-ia usá-Ia
mais acentuadamente, pelo menos ele-

Konder.

De Jaraguá do Sul es
tiveram presentes ao a

contecimento a nosso di
retor e esp'osa e o lndus
trial Eggon João da Sil
va e senhora.

da Biblioteca
vando um pouco mais o hábito pela lei
tura que a cada dia que passa menos se

lê. O leitor, se assim pode ser chama
do, de uma maneira ge�al e isto é pon
to pacífico, não chega a ler tim só li
vro durante o ano, preferindo as re

vistas nudistas e de modas, como "Ho
mem", "Status", "Mulher", entre ou-

-tras, enquanto que o estudante lê so

mente quando é forçado a 'fazer um

trabalho de aula e mesmo assim ainda
não lê, ou lê somente' a introdução, o

trama e o epflogo, numa verdadeira
afronta a nossa já deficitária cultura.

Bor-

FALÊNCIA', de
Ind. de Calçados GOSCH Irmãos S.A.

Avnso aes nll1ltere§Sal��§ .

DR. ANGENIR JOSÉ DA SILVA, SINDICO DA MASSA FALIDA DA

FIRMA INDUSTRIA DE CALÇADO'S

DOS OS INTERESSADOS QUE SE

MOS, DIARIAMENTE, DAS 14 AS 18

TACIO PESSOA, 50, NA CIDADE DE

GOSCH IRMAOS S.A., AVISA A TO

ACHA A DISPOSIÇAO DOS MES

HORAS, A RUA PRESIDENTE EPI

JARAGUA DO SUL - S. CATARINA.

- - _ - - -- .. -. --- ---------.-- -- -- ------.-- -- - - - · ..

·····õ-···········_···
,

E HORA DE BRASil
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho

I

de casa.

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

VA DE

A MAIOR EXPERli:NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG
,

.

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473)-.

Irmãos EmmendörferS.A. • Com. e Imp.
CGCMF 84429786/0001-57

ASSEMBlEIA GEAAL EXTRAORDINARIA
Edital de 1a. e 2a. Convoeação

'"

São convidados os senhores acionistas desta sociedade, pa
ra a Assembléia Geral Extraordlnárla a realizar-se no dia 25 de junho dê
1977, às 15 horas, na sede social, na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557,
em Jaraguá do SI!.II, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 . Transformação da Sociedade Anônima em Sociedade

por Quotas de Responsabilidade Limitada, com o mes

mo ramo de neqõclos;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade.
NOTA: Não havendo número legal de presentes à hora aci

ma determinada, a assembléia geral será instalada meia hora mais tarde
.

com a presença de qualquer número de acionistas, de acordo com o Ar- ,

tigo nr. 125, da Lei nr. 6.404, de 15.12.76. ,

Jaraguá do Sul, '06 de junho de 1977.
-

Adolfo Umbelino da Costa
CIC 113767249-87

Vietor Emendoerfer Filho
CIC- 217 573 569-91

Ex-Prefeito Itaocara . Escrevede
\ ,

O dr. Carlos Moacyr de Faria Sou-
to, ex-prefeito dê Itaocara, no Estado
do Rio de Janeiro e atual Assessor do
Secretário de Saúde daquele impor
tante J;:stado lê regularmente o nosso

semanário. Lê e comenta o seu con

teúdo, ainda que a notícia impressa
seja apenas de algumas linhas.

Assim aconteceu recentemente,
quando abriu o CORREIO DO POVO
da edição do dia 28 de maio de 1977.
Na segunda, página, no cantinho de
cima havia uma pequena nota do Pro
jeto Rondon que agradecia a partici
pação da imprensa na divulgação da

quele meritório trabalho. O dr. Carli
nhos sensíblüzou-se com a nota es

tampada em meio desse mundo apres
sado e muitas vezes conturbado, in
capaz de uma paradinha para olhar
para trás.

Num cartão ele, nos escreve:

premo, a luz do sol, a chuva que mo

lha a terra, o verde das árvores, o
canto dos pássaros, a beleza da mu

lher, o amor que temos no coração,
ag�adecer... agradecer... agradecer.
Agradecer, inclusive a existência das
aranhas e dos grilos. Infelizmente na

minha mudança para a Capital minha
adorada esposa impediu que trouxes
se para nosso apartamento uma bela
e grande aranha itaocarense. Conse
gui trazer, apenas, um magro grilo
do meu jardim ..•

Foi THO,REAU quem afirmou:
"Os grilos são
serenamente sâbios,
O seu canto tem a

segurança da prosa.
O tom é invariável como
a Verdade. S6

.

nos momentos mais puros ouvem

os homens aos grilos".
Por isso, para meus momentos de pu
reza, tinha que trazer um grilo na mi
nha �agagem...

I Para o Victor, Schmoeckel, meu

abraço. ass. Dr. Carlinhos".
É isso aL. Somos agradecidos ao

Dr. Carlinhos e esperamos que conti
nue encontrando outras boas notfcias
em nossas páginas.

"DIA DE AGRADECIMENTO.
\ Dez de julho. É sugestiva! !! bom

lembrar à humanidade, tão abs'orvida
na solução de seus problemas, que
devemos agradecer tantos bens que
recebemos,•. Agradecer a Deus o dom
da vida, de sermos o único animal' do
tado de inteligência e não apenas' de
instinto. Agradecer, ainda, ao Ser Su-

,
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Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul
EDITAL DE FALeNCIA

O DOUTOR JOÃO JOSi: MAURICIO D'ÁVILA, JUIZ DE DIREITO DA co
MARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FOR-
MA DA LEI, ETC.

.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhe
cimento tiverem e interessar possa, que a requerimento da firma BLUMM
& CIA., estabelecida na cidade de Sander - Três Coroas, Estado do Rio -

Grande do Sul, por sentença deste Juízo, de 06 do corrente mês, foi DE
CRETADA, a partir das 12,00 horas do referido dia, a FAL�NCIA da firma
INDUSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A., estabelecida nesta ci
dade, a rua Jorge Czerniewicz, nr. 1277, fi.gurando como representante le
gaI da falida, o Sr. Paulo M. Pereira e cuja sentença vai a seguir trans
crita: "Vistos etc ... BLUMM & CIA., firma estabelecida na rua Pedro San
der, nr. 89, na cidade Sander - Tres Coroas, no Estado do Rio Grande do
Sul, inscrita no CGCMF nr. 97.968.119/0001-94 e com inscrição estadual
nr. 146/0000959, por seus procuradores, requer a decretação de falência
da firma Industria de Calçados Gosch Irmãos S.A., com sede nesta cida
de e Comarca, à Rua Jorge Czerniewicz nr. 1.277, alegando, em resumo:

que é da requerida credora da quantia de CrS 41.810,48 (quarenta e um

mil, oitocentos e dez cruzeiros e quarenta e oito centavos), representada
pelas duplicatas aceitas e já vencidas, nrs. 14.378-B, no valor �e CrS ....
9.360,00; 14.4048, no valor de Cr$ 16.225,24 e 14.404C, no valor de CrS
16.225,24 que, referidas duplicatas, aceitas e vencidas e protestadas, não
foram pagas. Conclue então, juntando o seu contrato social, para exigên
cia contida no art. 9°., III, letra "A", da Lei Falimentar, por requerer a de
cretação da falência se a requerida não efetuar o pagamento de seu cré
dito após ser ela citada, com as cominações de direito. Protestou por to
dos os meios de prova admitidos em Direito e deu a causa o valor de seu
crédito. Juntou, com a inicial, uma procuração, as duplicatas representa
tivas de seu crédito, três instrumentos de protesto, a alteração de seu

contrato social e o comprovante do pagamento da taxa judiciária. Citada
regularmente, a firma requerida não fez o pagamento reclamado, mas

sustenta que a requerente não tem legitimidade para formular o pedido
que fizera, por vulneração do art. 12, VI, do Código de Processo Civil. Em
rebate a essa argüição a requerente se manifestou (fls. 23/24 dos autos)
sustentando procrastinatórias aquelas alegações, voltando a requerer a

decretação da falência, por não haver sido feito o depósito elisivo. É o re

latório. Passo à decisão: O pedido de decretação da falência da requerida
se estrutura no art. 1°. da Lei Falimentar, tendo a requerente demonstra

'dO, realmente, que a firma requerida não pagou obrigação lfquida, já ven

cida e âecorrente das duplicatas aceitas de fls. 5 dos autos. A firma re

querida não fez, no prazo legal, o depósito ellslvo previsto na lei, nem

contestou o pedido, se limitando, apenas, a arguir a ilegitimidade da re

querente para formular o pedido. A alegação da requerida é, como aliás
frisou a requerente, meramente procrastinatória, uma vez que os d�cume�
tos constantes dos autos ligitimam a requerente a formular o pedido fali
mentar. Diante do exposto e porque legitima a pretensão da requerente.
com base no art.to., combinado com o 11 da lei Falimentar, decreto, como
decretado tenho, a falência da firma Indústria de Calçados G?sch Irmãos
S.A. no dia de hoje, ao meio dla. Fixo o ter.mo legal da falência a data do

prot�sto de fls. 7 (24 de janeiro de 1976). Nomeio síndico a �irma .reque
rente por ser o maior credor conhecido e _marco o prazo de vl.nte.�lasJ)a
ra os credores apresentarem as declaraçoes e documentos Justificativos
de seus créditos. Cumpra-se os arts. 15 e 16, observados os preceitos dos
arts. 205 e 208 'da Lei Falimentar. Tome-se por termo as declarações dos .

diretores da firma falida, notificando-se-Ihes a cumprir a exigên
cia do art. 34, incisos I e X, da mencionada lei. Custas na forma da lei.
P.R. e Intimem-se. Jaraguá do Sul, 06 de junho de 1977. (as) João José
Maurício D'Avila - Juiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento

de todos que interessar possa, foi passado o presente edital, na forma da

lei, que será afixado no local de costume, às porta� �o Forum � à do esta

belecimento da Falida bem como publicado no Diário da Justiça. Dado e

passado nesta cidade 'de Jaraguá do Sul, aos seis dias do mes de junho
de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o da-

ti log rafel e subscrevi.
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Wenn man uns wieder einmal sollt' vertreiben
Aus unserm angestammten Heimatland,
Wenn uns auf Erden nichts seilte bleiben,
Die Sprache bliebe als ein festes Band.

Die deutsche Sprache, kestbarstes der Gue-

ter,
Die unserm ganzen deutschen Volk gehoert,
Sie bleibe als der deutschen Einheit Hueter,
Waer' alles Andre ringsum auch zerstoert.

Die an der Wiege dir als kleiner Knabe

Schon toente aus der Mutter Mund ans Ohr,
Und die auf deinem letzten Weg am Grabe

Erklingen wird als Abschiedsgruss vom Chor.

Sind wir geschieden auch durch Grenzen,
Brueder,

Und sind wir auch zerstreut in aller Welt,
Wir sind doch Alle eines Volkes

'

Glieder,
Die Sprache ist's, die uns zusammenhaelt.

Denn Grenzen wandeln sich und sie ver

gehen,
Vielleicht sind's morgen andre schon als

heut,
Doch unsre deutsche Sprache bleibt bes

tehen,
Solang uns Kind und Kindeskin erfreut.

Halt deines Volkes Sprache hoch in Ehren,
Behkuete sie, lass Fremdes nicht hinein,
Wir wollen sauber, unverfaelscht sie hóeren,
Halt deine deutsche Muttersprache rein.

Rtldolf HIrschfeld, São Paulo

DOCUMENTOS ROUBADOS
HAROLDO ENGELMANN, resi

dente em Três Rios do Norte, na

cidade de Jaraguá do Sul - Santa
Catarina, declara que foram rouba-

.

dos TODOS OS DOCUMENTOS de
seu veículo Aero Willys 1963, placas
JS 3336, chassi nr. 3114507511.

Tendo requerido segunda via,
tornam-se os originais sem efeito.

Jaraguá do Sul, 20 de junho de
1977.

1 - 2 - 3

DOCUMENTOS ROUBADOS
HAROLDO ENGELLMANN, resi

dente em Três Rios do Norte, na ci
dade de Jaraguá do Sul - Santa Ca
tarina, declara que foram roubados
DOS OS DOCUMENTOS de seu

veículo Aero Willys 1963, placas JS
3336, chassi nr. 3114507511.

Tendo requerido segunda via,
tornam-se os originais sern efeito.

Jaraguá do Sul, 20 de junho de
1977.

Die Deutsche sprache Arrecadação do ICM

2 - 1 - 3

DOCUMENTOS ROUBADOS
HAROLDO ENGELMANN, res�

dente em Três Rios do Norte, na ci
dade de Jaraguá do Sul - Santa Ca-

.

tarina, declara que foram roubados
TODOS OS DOCUMENTOS de seu

veículo Aero Willys 1963, placas JS
3336, chassi nr. 3114507511.

Tendo requerido segunda via,
tornam-se os originais sem efeito.

Jaraguá do Sul, 20 de junho de
1977.

3-1-2

J.J. MAURICIO D'AVILA
Juiz de Direito

Jaraguá do �ul - Com base em

recente publicação do Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina e, segundo
demonstrativo de arrecadação forneci
do pela Assessoria Financeira da Se
cretaria da Fazenda, a arrecadação do
Imposto sobre Operações relativas a

Circulação de Mercadorias, Municipal
e Estadual, durante o mes de abril, dos
treze municípios que compõem a Asso
ciação dos Munlclplos do Norte do Es
tado de Santa Catarina, foram os se

guintes:
Araquari CrS 85.343,32; Barra Ve

lha CrS 129.416,32; Campo Alegre CrS
271.341,39; Corupá Cr$-251.983,67; Ga
ruva crs 450.814,29; Guaramirim CrS
413.617,43; Jaraguá do Sul Cr$ .

9.066.256,95; Joinville e-s 48.047.381,53;
Massaranduba CrS 440.819,68; Rio Ne
grinho Cr$ 1.158.781,36; São Bento do
Sul Cr$ 6.359.868,88; São Fco. do Sul
Cr$ 505.024,01; Schroeder Cr$ .

41.090,00.

Ajude a viver. Respeite a sinalização. Respeite·os 80 km. Respei
te a vida do próximo. (O genuinamente jaraguaense colabora com a preven-

·ção de acidentes de trânsito). /'

Abandono de
Mulher Grávida

Osvaldo Moacir Alvarez

,

O novo Código Penal Brasileiro,
no artigo 270, apresenta o delito de a

bandono de mulher que tornou grávida.

A lei protegerá a mulher que man
teve relações de sexo com um homem
e foi por ele abandonada na indigên
cia ou sem assistência, impossibilitada
de prover a própria subsistência em

razão da gravidez ou do parto.

A pena estabelecida ao infrator é
a de detenção até seis meses e paga
mento de 5 a 15 dias-multa .

O homem deverá assistir à mulher
independentemente de ser Ieqltlma ou

não sua união, e esse dever compre
ende não só o período que procede o

nascimento da criança, como também
a época do resguardo, após o parto,
necessária à gestante.

Note-se bem: isso não é alimen
tos. Trata-se do indispensável à man

tença da gestante, como, por exem

plo, vestuário, moradia, tratamento mé-
.

dico e alimentação.

Desta forma, se ela possui condi
ções suficientes à sobrevivência, o não
cumprimento da obrigação não consti
tuirá fato punível e sê o causador da
gravidez for pobre, de tal modo que te
nha apenas o necessário ao seu sus

tento, isento estará do compromisso.

Como se vê, é medida extraordl
nária visando à proteção de mulheres
ou jovens, principalmente as seduzidas
por seus namorados ou noivos e que,
presentemente, ficam sem amparo, jo
gadas à própria sorte. Estarão sob o
amparo da lei tanto as solteiras, como
as desquitadas ou viúvas, menos, evi-

•

dente, as casadas.

Quando entrar em vigor o novo

Código Penal, o culpado pela gravidez
ou prestará asslstêncla adequada, ou

responderá a processo criminal.

OAB/RS - noticias
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SABADO 25-06-77 7

SELETO CAMPEÃO DO GRUPO

GUARAMIRIM - O Seleto desta cidade

vem de conquistar o título de campeão do seu

grupo, no Torneio Norte Catarinense, promoção
.

da Liga Joinvillense de Futebol e colaborada pe
las Ligas Corupaense e Jaraçuaense

\

de Des

portos, ao derrotar o Continental de Rio Ne

grinho, uma boa equipe disputante do Torneió.
A campanha do Seleto pode ser conside

rada como excelente, após a reestruturação to

tal, vencendo assim a primeira etapa invicto,
para alegria de sua numerosa galera que vê
desta maneira seu clube representar condigna
mente a cidade. O adversário do Seleto para a

finalíssima do Torneio será a Associação Atlé
tica Tupy, de Joinville, vencedora do outro Gru-

<,

po.
As vitórias do, clube guaramirense, alegria

da cidade, em sua campanha no presente Tor

neio, bem dizem o interesse do alcaide desta

cidade Salim José Dequech, em prol do es

porte guaramirense, em fase de ascensão. São
os seguintes os resultados obtidos pelo clube
no "Norte .Oatarinense": empate a um gol con
tra o São Bento; vitória de 2 tentos a 1 contra

o Continental de Rio Negrinho; vitória .. de 2

tentos a 1 contra o Continental e nova vitória
de 2 tentos a 1 frente ao. Continental.

Os desportistas guaramirenses estão an

siosos pela decisão, formando aquela corrente

prá frente, juntando esforços para que o Seleto

vença e seja o Campeão, embora reconhecen
do os brios da equipe joinvilense, lotada de ó
timos jogadores, tanto individualistas como

conjuntivos.

lila. OLIMPíADA DISTRITAL DA
JUVENTUDE EVANGIêLlCA

JARAGUA DO SUL - Reunindo jovens
pertencentes as Comunidades Evangélicas de
Rio Negrinho, Oxford, Corupá e Jaraquá do Sul,
realizar-se-á nos dias de hoje e amanhã em
nossa cidade, a lila. ODIJE - Olimpíada Dis
trital da Juventude Evangélica.

A Oomunldade Evangélica Centro, sede do
. .

Distrito Eclesiástico pertencente a Região Ecle

siástica II, será a anfitriã desta Olimpíada, e já
'pela terceira vez consecutiva. Para tanto, con-

'

forme nos foi dado a conhecimento por um dos

organizadores, na tarde de hoje haverá Atletis
mo nas pistas do Clube Atlético Baependi - Es
tádio Max Wllhelm - e, para o dia de amanhã,
Valei e Futebol de Salão no Ginásio de Espor
tes Artur Müller.

É esperada a participação maciça dos jo
vens e membros das Comunidades participan
tes, para que mais uma vez a Olimpfada se re':
vista de sucesso, como já vem acontecendo des
de a sua introdução no seio da juventude evan

gélica, numa forma de congraçamento e forta
lecimento dos laços de amizade entre os ele
mentos das Comunidades.

Os campeões da lila. ODIJE irão para as

Olimpfadas Regionais, na cidade de Blumenau,
como representantes, do Distrito, nos dias 28 a

31 de julho de 1977, onde estarão reunidos,
competindo, o que é mais importante, junta
mente com os campeões dos dernala Distritos.
Os resultados se posslvel fOr, faremos publicar
em nossas prôxlmas edições.

POMERODE NOS
JOGOS REGIONAIS

O sr. Waldemar Wiesner, presidente da Co
missão Municipal de Esportes do vizinho mu

nlclplo de Pomerode, comunica-nos a auspicio
sa notícia da participação, pela, primeira vez,

dos Jogos Regionais de Santa Catarina que cul

minarão com os Jogos Abertos de Santa Cata
rina do ano de 1977, a se realizarem na Capi
tal do Estado.

Os atletas pomerodenses participarão nas

modalldades de futebol de salão e bolão femi

nino e, para o aprimoramento técnico e físico
o desportista Vilson Sandrinl e a professora de

educação física Roseli Weege estão envidando

todos os esforços no sentido de marcar a pre
sença de Pomerode nos JASC/77 difundindo o

desporto amador da Cidade das Porcelanas e '

for.mar novos valores para os próximos jogos,
para. o que é pensamento da CME a realização
dos Primeiros Jogos Estudantis de Pomerode.

Daa.competlçõas da R�gião Leste a CME obteve

a seguinte classificação: futebol de satão - 2°.

lugar; bolão feminino - 30. lugar; xadrez mas

culino - 4°. lugar; atletismo ·feminino - 40.

lugar; volibol masco - 50. lugar; tênis de me

sa masco e fem ..
---' 50. lugar; bolão masc -

5°. lugar e atletismo masco e ciclismo - 60.

lugar.

JOGOS UNIVERSITARIOS
BRASILEIROS

De 17 a 27 de julho de 1977 realizam-se
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte os

XXVIII Jogos Universitários Brasileiros, onde S.
Catarina será representada por seleções de u

niversitários catarinenses de todas as faculda
des e universidades do Estado.

Umá delegação de aproximadamente 130
acadêmicos partirá de Florianópolis no dia 11
de julho, sendo que uma' parte seguirá por via
terrestre e dias depois a parte restante por via
d�.

.

,A Federação Catarinense de Desportos Uni

versitários, por intermédio do acadêmico Luiz
Carlos Zytkuewisz, diretor de Divulgação e Pu
blicidade está fazendo um apelo às indústrias
e ao comércio para que contribuam com brin
des e material publicitário de qualquer porte,
espécie e quantidade, para que os nossos jo
vens possam através desse material divulgar e

mostrar aos outros Estados o que se faz em

Santa Catarina.
As empresas que tiverem a gentileza de

se engajar nesse trabalho de divulgação do
nosso município e do Estado de Santa Catari

na, poderão remeter o material, eom frete a pa
gar, para a rua Álvaro de Carvalho nr. 38-A -

88000 - Florianópolis ou para a redação do
CORREIO DO POVO, em Jaraguá do Sul, que

\

se encarregará de encaminhar as doações ao

seu destino.

HOJE, II PROVA ROSTICA
ESTADUAL

JARAGUA DO SUL - Está assentado pa
ra logo mais às 19 horas e 30 minutos, o infcio
da II PROVA Rústica Estadual Sesiana, com a

participação de atletas representando as a

gências de São Bento, Rio Negrinho, Canoi
nhas, Porto União, Joaçaba, Criciuma, Tubarão,
Joinville, Blurnenau, ltajaí, Brusque, Estreito,
Rio do Sul e naturalmente, Jaraguá do Sul. Este

número de 14 agências confirmadas pôde ter

seu número aumentado uma vez que até o mo

mento em que redigíamos a presente nota, fal
tavam confirmação das agências de Lauro Mül-

ler, Lages, Caçador e Chapecó.
•

Estas, informações- foram prestadas à re

portgem pelo agente Ademar Lotin Frassetto e

a prova se constitue como o principal aconte

cimento esportivo da região neste final de se

mana. Todas as agências participarão com 3 a

tletas, desenvolvendo o itinerário compreendido
entre as ruas Getúlio Vargas, Esthéria Lenzl

Friedrich, Epitácio Pessoa, Bernardo
_

Grubba,
com chegad& defronte ao Depto. de Informa

ções Turfsticas, após percorridas 3 voltas, re

presentando 6.600 metros.

É esperada a presença maciça dos jara
guaenses e de cidades limítrofes, afetas ao

desta cidade, pois a prova será em nível esta

dual, com mais de 50 atletas de renome dq Es

tado Barriga-Verde, contando ainda com a, par

ticipação especial do Sesi do Paraná.

JUVENTUS DESPEDE-SE
DA CHAFE "'F" COM DERROTA

JARAGUA, DO SUL - Provando
mais uma vez que não sabe vencer fo
ra de casa, o representante de nossa
cidade no- Campeonato Catarinense de
Futebol, despediu-se da Chave "F" da
repescagem com uma derrota por 2
tentos a 0, sofrida em Brusque frente
ao Paysandu, num jogo em que não
havia nem onze jogadores, tal a des
motivação da partida. Anteriormente,
ou no sábado dia 11, havia empatado
no "João Marcatto" sem abertura de
contaaem com seu homônimo de Rio
do Sul, com renda novamente fraquís
sima. Agora haverá mais um turno, com
nove equipes, formando a Chave "I",
no .chamado "Torneio da Morte".

Para não ficar com o plantel para
lizado aguardando a nova etapa da re

pescagem, nosso "Moleque Travesso"
atuou no sábado à tarde frente ao Ti

gre, no EstádiO "João Hanse.n Junior",
em Joinville e, o placar" final acusou

empate a 1 gol, em tentos conslqnados
nor Claudionor pelo Tiqre e Gomes pe
lo Juventus, ambos de pênalti.

Na auarta-feira desta semana, o

Tigre retribuiu a visita ao Juventus, [o
pando à noite no Estádio "João Mar
catto".

JUVENTUS PReTENDE
IMPLANTAR DEPTO. DE

DIVUlGAÇAO E PUBLICIDADE

JARAGUA DO SUL - O Grêmio

Esportivo Juventus desta cidade, reali
zará às 20 horas da próxima segunda
feira, dia 26 de junho, importante reu

nião com o Departamento Social, para
a implantação de seu Departamento de
Divulgação e Publicidade, objetivando
dar maior ênfase à todas as promoções
do clube.

Para tanto, a Diretoria marcou reu

nião, convocando os seguintes elemen
tos para comporem o Departamento:
Flávio José, do "Correio do Povo"; Ge
raldo José, da "Gazeta de Jaraguá";
Reinaldo José, da "Rádio Jaraguá";
Gifberto Orlando Gonçalves e José
Schmitz. Naquela reunião ficará defini
da a implantação do Departamento, que
terá a incumbência de divulgar as pro
moções do Clube, seja no campo es

portivo ou social.

SESI JARAGUAENSE
FORA DO ZONAL SUL'

JARAGUA DO SUL - A equipe da
Jaraguá Fabril, representando a Aqên
ela do Sesi desta cidade, através do
Serviço de Recreações e Esportes, per
deu o direito de continuar nas disputas
no Zonal Sul Brasileiro de futebol de
campo inter-Sesi, ficando eliminada.

Jogando domingo passado em

Joinville, a Fabril foi goleada pela Tu
py, representante do Sesi daquela ci
dade, pelo placar de 3 tentos a QJ, em
jogo arbitrado por Valdir dos Santos da
Liga Jarqguaense de Desportos, auxi
liado por bandeiras designados pela
Liga Joinville de Futebol. O Estádio Al
bano Schmidt, pertencente àquela a

gremiação, viveu momentos de grandes
emoções, onde os protagonistas mos

travam-se propensos a apresentar um

grande espetáculo, vencido pela equipe
de superior poderto

; físico e técnico,
que disputará com o vencedor do jogo
Florianópolis x Blurrienau.

O esquadrão da Jaraguá Fabril,
supervisionada pelo agente Ademar Lo
tln Frassetto, atuou com a seguinte
composição: Müller, _limar, Sebastião,
Müller" e Abel, Lauro e Antônia; Seve
rino, Valdir, Emílio e Alitor,' depois
Claudiney.

GNEIPEL ABRIU MAO

JARAGUA DO SUL - Ao contrá
rio do que havíamos noticiado na se
mana passada, a Gneipel que seria a

legítima representante do Sesi, no jo
go contra a Tupy abriu mão em favor
da Jaraguá Fabril, em corresRondên
cia enviada ao Departamento Esportivo
do Sesi, a que a reportaçem teve a o

portunidade de comprovar. Vários fato
res levaram a equipe schroedense a

ceder seu lugar que aqui' não iremos
divulgar, uma vez que tudo foi resolvi
do, num "acordo de cavalheiros".

CAMPEONATO CITADINO
DE FUTEBOL DE SALAO

JARAGUA DO SUL - O Campeo
nato Citadino de Futebol de Salão, pro
moção do Departamento Jaraguaense
da modalidade, teve "initiun" na noite
de quinta-feira, com quatro jogos, todos
no Palácio de Esportes, em disputa da
Taça Guaraná Brahma e com a parti
cipação oe 24 equipes. Para a próxima
quinta-feira, 30, estão marcados os en

contro entre Prosdócimo e Unibanco;
Radiomar e Meneqottl: Estrella e Mad.
Rio Molha e, Olipe x Weg.

o Julgamento de
O diário nova-iorquino "New York World"

publicou, há tempos, o julgamento de um

[ornal, tal como este é feito pelos leitores.

Sumamente pitoresco curioso e interessante

é este o julgamento, como o leitor poderá
ver:

Se o tipo é miúdo,. "não se pode ler".

Se é grande "não, tem leitura":
Se trata de política, "é lntrulãe". "

Se não trata, "é insípido".
Se desenvolve o telegrama, "é mentiro�o:'.
Se não desenvolve, "não é noticioso".
Se é chistoso, "não é sério".
Se não é. .. é "escrito para estátua de pe-

dra".

Se é original e leve, "é superficial".
Se é profundo, "não ,tem graça nenhuma".

Se noticia reuniões polfticas, "faz política".

um Jornal,
Se não notlcla, "é inútil".
Se tem seção de biografia, é "faccioso".

Se não tem, "não aprecia os homens pú-
blicos".

Se interessa as senhoras "é jornal da mu

lher".
Se interessa aos homens, "é [órnal do ho-

mem".
Se é caro, "explora".
Se é barato, "não presta".
Se o diretor vai à igreja, "é retrógrado".
Se não vai, "não tem 'consciência".
Afinal! Não se pode agradar a gregos e

troianos, .e o negócio é fazer tudo com um

único objetivo: O proqresso da cidade e

divulgação.

"Jornal de Paraiba do Sul" - n. 353.

Prefeito atendeu 1.797 pessoas
Guaramirim - Desde

que assumiu a chefia do
'

Poder Executivo guara
mirense, o Prefeito Sa-.
lim José Dequech aten-

deu 1.797 pessoas, isto
no período compreendi
do entre fevereiro, data
de sua posse, até o últi
mo dia do mês de maio.

Resulta desta maneira

em 83 dias úteis de go
verno, numa média diá
ria, considerada alta, de
22 pessoas atendidas.

S H A R P II
I. II
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TAMBEM E COM A II

GRAFICA AVENIDA
II I:

L TOA.
II

I, II

-

v

.Qucse pronto prédío da
"TELESe

'

,

Guaramirim Prosse-
guem em ritmo acelera
do, as obras de acaba
mento do prédloda Te
lese, em Guaramirim, co
mo também todas a a-'
parelhagem está com as

instalações em fase de
conclusão, prevendo-se

,�para- muito' em- ., br.eve o

efetivo funcionamento de
.

todos .os setores, inclusi
ve com funcionária en

carregada do atendimen
to, entre outros. Por o..

portuno vale salientar
que já entrou em pleno' e ,

total funcionamento, o

Posto -de Serviço de Ois":
cagem Direta ' a Dlstän-

cia - DDD - instalado
junto ao gabinete dentá
rio, defronte a Prefeitura
Municipal. É Guaramirim
na senda do progresso
se comunicando com o

resto do país, através das
micro-;ondas, acompa
nhando o progresso da
'região" Estado e pale,
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ANO ,LIX - JARA6UA DO SUL
S(lbado 25 de Junho de 1977

SANTA CATARiNA
- M.o 2.941

.Em Corupá,
reunião

Vereadores realizaram
conjunta

Corupá e Jaracuá do Sul - (especial para o "Correio do Povo") - Sob a pre
sidência de Ademar 'Jark. Presidente do. Legislativo Corupaense, estiveram reu
nidos na noite de segunda-feira, em reunião conjunta no vizinho município de
Corupá, vereadores pertencentes as Câmaras de Jaraguá do Sul, Corupá e São,
Bento do Sul, tratando na pauta dos trabàlhos o envio de moção à órgãos esta
duais e federais para a pavimentação e asfaltamento da rodovia que interliga
estas três importantes cidades da região norte catarinense.

Segundo nos informa o Sr. João Mathias
Verbinen, secretário-executivo da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,' a sessão con

junta constou inicialmente de leitura da agen
da da mesma, tratados naquela ocasião, se

guindo-se após a falação de Mário Krutzsch,
presidente do Legislativo Jaraguaense que a

gradeceu em nome do mesmo, felicitando os

promotores pela feliz iniciativa. Mário leu em

seguida mensagem recebida do Deputado Es
tadual Octacilio Pedro Ramos, bem como

mensagem telegráfica do mesmo deputado,
remetida à Assembléia Legislativa pelo Chefe
de Gabinete do Sr. Ministro dos Transportes,
Dyrceu Nogueira, relacionada com a Estrada

Jaraguá-Corupá-São Bento, lendo após a mi

nuta de correspondência elaborada pela Câ
mara jaraguaense a ser encaminhada às auto

ridades competentes, relacionadas com a ro

dovia, objeto principal daquela reunião.

PALAVRA LIVRE

No horário destinado a palavra llvre, o

vereador corupaense Ernesto Felipe Blunk fez
uso dela, lendo correspondência recebida do
Senador Otair Becker, do Secretário dos Trans

portes e Obras, Comandante Malburg, como

também a' recebida pelo prefeito Engelbert
Oechsler, do Secretário dos Transportes do
Estado, todas relaclonadas com o ,segmente
rodoviário em discussão. Na mesma oportuni
dade, Blunk solicitou o encaminhamento de

correspondência do Ministro dos Transportes,
face a paralízação dos trens de passageiros,
notadamente aos domingos, recebendo aparte
do vereador Schiochet, de Jaraguá, dizendo
que o assunto é válido, mas no momento não

poderá ser Incluido na parte referente a Es
trada Jaraguá-São Bento. Schiochet propôs
que a correspondência a ser encaminhada as

autoridades, referentes aos assuntos tratados
pelas três congêneres, deveriam conter a as

sinatura de todos os vereadores, provocando
a alocução do Presidente do Legislativo co

rupaense que [ustlflcou seu ponto de vista.

Decorridas as discussões; ficou decidido
a elaboração da correspondência pela Câma
ra de Jaraguá do Sul que, apôs assinada pe
los treze vereadores será entregue aos verea

dores corupaenses para assinatura e estes se

encarregarão de levar à São Bento, que en- .

caminhará a seus destinatários.

�EUNIÖES BIMESTRAIS

Ainda naquela reunião 'conjunta, outros

aspectos foram tratados, sendo que Ademar
Jark, de Corupá, referiu-se ao encontro de

quinta-feira, dia 16, aqui em Jaraguá, sobre
reuniões que seriam levadas a efeito poste
riormente, incluindo-se outras Câmaras da
Micro-Região, que seriam bimestral ou tri
mestral.

Mário Krutzsch disse que as reuniões a

serem realizadas futuramente deveriam ser bi

mestrais, incluindo-se as Câmaras de Schroe
der, Guaramirim e Massaranduba, integrantes
do Vale do Itapocu, recebendo apoio do �re
sidente da Câmara de São Bento do Sul.

Schiochet, na sua opinião acha que as Câ
maras devem reunir-se sempre que necessá
rio, para que se chegue antes ao destino do

que outras entidades, que de igual modo de

sejam tratar dos assuntos, recebendo resposta
do vereador Blunk, dizendo que o assunto em

pauta está em programa prioritário.

PR6XIMA REUNIAO

Após os debates" ficou resolvido que a

próxima reunião' será realizada em nossa ci
dade, no dia 19 de agosto vindouro, às 20 ho
ras. O vereador sãobei1tense Ambrósio Scha
piew.iky, sugeriu que nas próximas reuniões as

Câmaras fossem cientificadas anteriormente
dos problemas que seriam abordados, para
que os vereadores tenham uma opinião forma
da do problema. Foi lido ainda, pelo Presiden
te da Câmara de São Bento uma cópia de ofi�
cio que a mesma havia endereçado ao Go
vernador Konder Reis, acerca da rodovia em

discussão.
,

Finalizando a sessão, Ernesto Felipe
Blunk, da cidade ,anfitriã, falou a respeito e

procedendo apósf a leitura de um manifesto
seu, apresentado anteriormente.

A reunião culminou com uma churrasca-
.da de confraternização oferecida 'pela edili
dade corupaense, nas dependências da Indús
tria de Bebidas Leopoldo Wulff, regada a

chopp. Em sintese, foram estes os principais
assuntos tratados, que esperamos surjam os

resultados previstos.

Atlantic VEN E E R do Brasil SIA
Indústria de Madeiras

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

Jnteresses:

Arlvaldo Lopes Lobo - nesta
Antonio Ranghettl - nesta
Alexandre Panstein - nesta

Ailton Benica - Guaramirim
Celio Antonio do Prado - nesta
Churrascaria "Boi na Brasa" - Massaran
duba
Elidia Romão - Corupá
Elmo Bublltz - Guaramirim
Irmãos Bramorski - Massaranduba
João A. da Cunha - Santa Cruz - Barra
Velha
Newton Brenneisen - Guaramirim
Osvaldo Riegel - nesta
Ortwin G. Hermann - Corupá
Romilda Utpadel - Pedra de Amolar - Co-
rupá.

'

Valéria Tavares da Motta Rezende

Oficial ,Maior

IMPLANTADO DIVóRCIO NO BRASIL
Leia na próxima edição

Unidade Integredes 2
"anos �:�ensíncndo o

jQraguaense a; viver
'melhor

Jaraguá do Sul - Ontem, 24 de junho, a

Unidade Lntegrada SESI/SENAI completou
dois anos de funcionamento nesta cidade.
Neste curto espaço de tempo, foram incalculá

vels os benefícios trazidos à Jaraguá do Sul
e região, haja vista a variedade de opções .que
as Agências oferecem ao trabalhador, seja no

campo social, esportivo ou profissionalizante.

Inaugurada oficialmente dia 24 de junho
de 1975, pela sua Excelência o Ministro do
Trabalho, Dr. Arnaldo da Costa Prieto, con

tando ainda com a presença do vice-Governlt:..
dor Marcos Henrique Buechler, Senador Otair
Becker, Presidente da FIESC, Bernardo Wolf
gang Werner, o então Secretário do Trabalho
de Santa Catarina, Fernando Bastos, Célio
Gaulart, Diretor Regional do Senai, Osvaldo
Nunes, Superintendente do Sesi, autoridades
militares, municipais, empresários e' pessoas
de cidades próximas, está a funcionar a con

tento dentro de suas áreas especificas de a

tuação, cujo julgamento de se estão ou não
cumprindo com as metas previstas deverá ser

dado pelos beneficiados e industriais. Os ór
gãos têm como titulares, Ademar Lotin Fras-

setto, pelo Sesi e professor Paulo dos Reis,
pelo Centro de Treinamento do Senai.

Para que os leitores possam ter uma idéia,
no Sesi, no periodo compreendido entre julho
75 a maio 77, computados apenas alguns be
neficios, foram firmados 1'7 convênios com

empresas, na farmácia e comodatos; ressur

gida a, Banda "Filho do Trabalhadõr"; ativa
ção da farmácia; criação do Clube do Cinema;
Serviço Odontológico, com dois profissionais;
Posto de Atendimento da Malária, na própria
agência, o que para muitos é novidade; Ser
viço Social, através da Assistente; Cursos Po

pulares foram ampliados; implantação de um

Laboratório de Análises Clinicas... etc., en

quanto que no Senai, dezenas de cursos pro
fissionalizantes e treinamentos na área de se

gurança no trabalho e chefia, com centenas
de treinandos, hoje desempenhando destaca
das posições dentro das empresas onde tra
balham.

,

Está pols de parabéns as Agências do
Sesi e do Senai pelas oportunidades que .vêm
prestando a coletividade jaraguaense e da re-

gião, sob todos os ângulos.
.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL

EL�TRICO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e

do Material Elétrico de Jaraguá do Sul, para reunirem-se em Assembléia
Geral Ordinária no próximo dia 26 d� junho de 1977, às 9,30 horas em

primeira convocação ou às 10,30 horas em segunda convocação, com

qualquer número de associados presentes, em sua sede social, sita a Rua
Padre Pedro Franke nr. 133, para tomarem conhecimento e deliberarem
sobre' a seguinte ordem do dia:

l' - Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto do
Balanço e a conta de receita e despesas, assim

como o relatórlo da Diretoria referente ao exercíclo de
1976 com o parecer ao Conselho Fiscal.

2 Demais atos praticados pela Diretoria.

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 1977.
Celso Salustiano Medeiros

Presidente

JUVENTUS x PALMITOS

O C.A. Baependi eemunlea que
o início da venda das mesas para
o baile dos "3 do Rio" se dará à

partir do dia 25 de junho das 14 às
18 horas, na nova sede social.

COMUNICAÇAO

Pela primeira rodada da

chave "I" da repescagem, jogarão

Juventus e Palmitos, \"""

amanhã, no "João Marcatto".

\Assembléia
Distrital do Rotary

O DR. HUMBERTO PRADI, extraviou uma bolsa de cor pre
ta "capanga", contendo em seu interior diversos documentos entre os

quais Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, Carteira
da Marinha, Certificado de Reservista, ,Titulo de ,Eleitor, Cartão do CPF,
Credicard, ELO, SOS, Cartões de cheques Especial e Nobre, Talonário de
Cheques' dos Bancos Bradesco, Sul Brasileiro, Caixa Econômica e Uni-
banco.

'

Quem encontrar ou encontrou pede-se entregar à rua Felipe
Schmidt, 249, fone 72-0897 - Residência ou a Avenida Marechal Deodoro,
98 - fone 72-0188 - Escritório, mediante BOA E BEM REMUNERADA GRA
TIFICAÇA0.

,
No dia de hoje desenvolve-se um impor-

tante movimento, rotário na cidade de Criciu
ma, que abrigará representantes de todos os

Rotary Clubes do Distrito 465 - Santa Catari
na. Extenso programa foi elaborado à partir
das 9 horas, onde o ponto alto será a prepara
ção dos conselhos diretores para o exercicio
do ano rotário 1977/1978. Presidentes eleitos

Festa Junina

com os seus secretários e bem assim os inte

grantes das avenidas de serviço receberão as

instruções adequadas para manter em perfeito
funcionamento cada Rotary Club do Distrito.

A noite, em jantar festivo, o atual Gover
nador Rui Eduardo Willecke, de Blumenau, pas
sará a governadoria ao médico criciumense Di
no Gorini, para o exerctclo 1977/1978.

'i

em, Corupá

Caixa Postal, 1115 - 29.000 - Vitória-ES.

EM FASE DE EXPANSAO ADMITE:

3 TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, COM EXPERIt:NCIA NA
AREA ADMINISTRATIVA.

1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE, FORMADO EM DIREITO.

10 AUXILlARt;S DE ESCRITóRIO.
1 SECRETÁRIA BILINGUE ALEMÃO - PORTUGUt:S
1 SECRETÁRIA 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 de chefia e liderança.

Remeter currículo com fotografia e pretensões salariais para o endereço
acima.

Na vizinha cidade de Corupá acontecerá
logo' mais uma interessante festa, junina nas

dependências do Salão Paroquial. A Associa
ção de Pais e Professores do Grupo Escolar
São José estará' patrocinando a festa, com

renda em beneficio da escola. Pelas 17 horas
de hoje os alunos apresentarão diferentes dan-

Extravio de

ças, não faltando o tradicional pinhão, quen
tão e o baile caipira.

O presidente Ernesto Felipe Blunk convi
da a todos para prestigiar a festa junina que
trará recursos para o Grupo Escolar São Jo
sé.

Documentos
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