
No Mobral, Feira do Artesanato 'Jaraguaense
JARAGUA DO SUL - O Posto Cul

tural do Mo�ral desta cidade estará
promovendo de 24 a 31 de julho, a Fei
ra do Artesanato Jaraguaense, um tra
balho executado por artesões jaragua..

enses, que terão desta maneira a opor
Umidade de expor artigos de seu gê- "

nio criativo, que também serão vendi-

dos aos interessados. O local da feira
será no prõprio MObral, Praça Angelo
Piazera, ao lado da Prefeitura Munici
pal, diariamente das 14 às 22 horas
nos dias úteis, no sábado na parte ves

pertina e domingo pela manhã.

Por ser um fato de invulgar impor-

tância, apelamos a todos os jaraguaen
ses para que prestigiem a'mais esta

promoção do Mobral Cultural de Jara
guá do Sul, que continua dando uma

valiosa parcela no desenvolvimento do

município, no setor educacional, e pro
fissional, ,uma vez que ali funciona tam-

/

bém o Balcão de Empregos, que vem

dando oportunidade a centenas de tra
balhadores. Os artesões jaraguaenses
merecem seu apoio. Vá de 24 a 31 de
julho, no _Posto do Mobral)e veja a ex-:

posição dos artigos por eles fabrica
dos.

, f
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Mais três projetos de lei foram aprovados pela edilidade
JARAGUÁ DO SUL -- A Câmara de Verea

dores, reunida nas, noites de quinta e sexta
feira da semana que passou, em oaráter ex

traordlnárlo, atendendo a pedido do prefeito
municipal Sr. Victor Bauer emitiu pareceres
e aprovou unanimemente e sem restrições, três
projetos de lei de origem governamental, re

lacionados com a aquisição de equipamentos,
contratos de financiamento e abertura de cré
dito suplementar. O' rnals importante nisso tu
do, é

-

a perfeita sintonia que atualmente está
existindo entre os membros das duas banca
das, contraríando as primeiras sessões da a

tuai legislatura, onde sö se, via ataques pes
soais e falta de coerência, prejudicando o bom
andamento dos trabalhos legislativos.

Nas duas sessões extraordinárias, que so
madas com as ordinárias, somam trinta e duas
sessões na nona legislatura, conforme já nos

expressamos acima, foram aprovados os pro
jetos de lei nO. 23, 24 e 25/77 que: Abre Cré
dito Suplementar no valor de Cr$ 2.765.849,00
para reforço dos programas e verbas constan
tes na lei 671.77, publicada nesta edição; Aú
toriza o Chefe do Executivo Municip,al a ad
quirir equipamentos, materiais permanentes,
materiais de consumo e serviços, objetos das
leis 672 e 673.77, respectivamente.

Como os leitores podem comprovar e len
do em .páqlnas internas toda a íntegra da lei,
a municipalidade está realmente empenhada
em infiltrar em nossa cidade vários melhora
mentes, uma vez que realmente estamos a me

recer tais melhoramentos, já que somos o ter
ceiro parque fabril do Estado e enquadrados
entre os dez maiores arrecadadores de lmpos
tos, embora sejamos uma comunidade de pou
co mais de 42 mil habitantes mas. estamos
fazendo [uz ao dístico "Grandeza pelo Traba
lho" encravado em nossa bandeira, em nosso

brasão e em nosso, hino.

AS COMPRAS

A municipalidade empregará alguns mi
lhares de cruzelros na compra d!:l. equipamentos'
e materiais representados por dez caminhões
novos de marca Dodge, sete caçambas bas
culantes, 1 tanque _ para irrigação de ruas, uma

carroçaria basculante compactadora de lixo,
dez motores Perkins-Diesel, financiados pela
BESC Financeira S.A_. e, um trator de esteiras,
um plck-up, um Jeep-Ford, dois veículos Kom
bi Volkswagen, oito fuscas 1.300L-Sedan, um

Opala para passeio, uma carroçaria de madei
ra, duas roçadeiras, um conjunto estofado, um

conjunto composto de uma escrivaninha, cin
co máquinas de escrever, quatro máquinas de
somar elétrica, uma máquina de escrever elé
trica, três máquinas de escrever" dois arqui
vos de aço, três arquivos de aço, dois con

juntos estofados, um conjunto para reuruoes,
seis cadeiras giratórias, seis escrivaninhas,
três mesas para máquina de escrever, três ar

mários, duas calculadoras eletrônicas, uma

calculadora eletrônica com visor e fita, 250 m

de carpet multipiso, cem lâminas para moto

niveladoras e serviços e peças para a instala
ção dos motores Perkins nos eamlnhõss.

Esta variada compra, empreendida pela
rnunlclpalldade jaraguaense cujos projetos fo
ram aprovados pelos senhores vereadores e

posteriormente transformada em lei, através a

sanção do prefeito Victor Bauer, visa dar maior
dimensão, rapidez e perfeição, tanto na área
burocrática, administrativa e executiva dos
diversos órgãos afetos ao governo municipal.

Com a aprovação destes três projetos, a
edilidade de nossa cidade está em recesso até
agos�o, salvo alguma outra convocação extra
ordinária que poderá ser solicitada pelo Chefe
do Executivo, se se fizer necessário ou pelo
presidente da Casa de Leis.

lErn' GlUlaramnrnm9 mllllntos
tr21lb21I1bl«)§ IDl� setor r���vüárno

GUARAMIRIM - Desde o primeiro dia des- ,MAIS UMA PONTE CONCLUIDA
te mês, a Patrulha de' Equipamentos Rodoviá- Através de convênio entre as prefeituras
rios, órgllo do Governo do Estado, vem reali- de Massaranduba e Guaramirim, vem de ser

zando trabalhos neste município, o mesmo tra- concluída recentemente a ponte do Jacu-Açú,
baiho que estão sendo ou foram executados a qual, durante seis longos anos, havia sido
em várias localidades da microregião, visando interditada para o tráfego de caminhões, devido
dar. maior assistência aos municípios. Com um a precariedade de segurança que a mesma

trator de esteiras, uma carregadeira,' uma pa- oferecia. Com extensão de mais de vinte e

trola e três caminhões basculantes, vem pro- cinco metros, seu custo, somente para a mu-

cedendo a trabalhos de abertura e re- nicipalidade guaramirense, foi da ordem de

capeamento na Estrada Guamiranga, quarenta mil cruzeiros, estando já aberta ao

além de serviços na pedreira onde a munlclpa- tráfego, inclusive para veículos pesados, aten-

lidade extrai o macadame. A previsão é de que' dendo desta feita a uma velha reivindicação
a Patrulha permanecerá no munlclplo pelo dos moradores da localidade e dos munlcí-

prazo de quarenta dias. pios vizinh-os.

Impertaate; Saläríe-Família
não será

retenção
sujeito a

até 07/78
FLORIANÓPOLIS - As autoridades do De

Pllrtamento de Saúde Pública esclareceram
no dia 6 passado que não poderá haver reten

ção alguma' de pagamentos, para os pais qúe
deixarem de aplicar vacinas obrigatórias em

seus filhos, nascidos a partir de Julho de 1977.
O pagamento dependente da apresentação da
carteira de trabalho 6 o salário-família, que
estarã sujeito a retenção, a partir de primeiro
de julho de 1978. Até 16 continuarA a ser pa
go normälmente.

Reiteraram as autoridades sanltãrlas, a ne

cessidade de serem cumpridas as determlna-
. ções sobre os sete tipos de vacinações obri

gatórias, com seus respectivos calendãrlos de

aplicação, durante o primeiro ano de vida e

que é vãlido para as crianças nascidas a par
tir de primeiro c:íe Julho 6lt1mo. Os pais que
deixarem de cumprir as determinações, perde
rão o direito de renovar o beneficio previden
ciário do salãrlo-famflla, a partir do mês de

julho do pr6xlmo ano.

Sábado 16 de julho de 1977 N,O 2.944

Amunesc realizará curso

de Atualização e Aperfeiço,amento
JAIl_AGUA DO SUL - A Associação dos

Municípios do Norte do Estado.de Santa Ca
tarina - Amunesc estará realizando de 18 a 22
de julho, o 2°. CURSO DE ATUALIZAÇÃO E

APERFEiÇOAMENTO EM TIÉCNICAS ADMINIS
TRATIVAS E ORÇAMENTARIAS, no horário das
8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na Casa
da Cultura, em Joinville.

No curso partiCiparão técnicos das 13 pre
feituras da Micro-região, entre as quais esta
cidade está inclusa e, técnicos das prefeituras
de Associações de Municípjos vizinhos, minis
trado por técnicos da Amunesc, da Microre

gião e do Estado.
A promoção será da Supervisão do Siste

ma de Planejamento e Orçamento do Gabinete
do vice-Governador' do Estado de Santa Ca
tarina e da Assessoria e Coordenadoria de

Planejamento Urbano e Microregional da Amu

nesc, objetivando a atualização e aperfeiçoa
mento dos técnicos das Administrações muni
cipais da microregião, visando a maior eficiên
cia na prestação de serviços aos munícipes,
partindo de uma correia elaboração do Orça
mento-Programa, doéumento este, que deverã
se transformar num Instrumento de trabalho o

rientador das atividades municipais.
TEMAS

O curso em pauta serã executado sob a

responsabilidade da Assessoria e Coordenado
ria de Planejamento Urbano e Microregional
da Associação dos Municípios do Norte do Es
tado, desenvolvido em cinco dias, com uma

carga horária de quarenta horas, dividida em

10 jornadas, onde serão desenvolvidos os se

guintes temas:
- O município no Federalismo Brasileiro

Rotary tem 'novos dirigentes
JARAGUÁ DO SUL -- Em jantar festivo

realizado terça-feira nas dependências do Res
taurante Itajara foi efetivada a posse da nova

Diretoria do Rotary Club de Jaraguá do Sul, na

presença do Juiz subtituto da Comarca, Dr.
Romeu Junkes e sra., vice-prefeito Sigolf
Schüncke, representando a municipalidade ja
raguaense, Pastor Raul Wagner, da Comunidade
Evangélica Luterana-Oentro, Waldir Berndt e

Sra., Presidente do Lions Clube Centro, Rena
to Trapp e sra., do Lions Clube Cidade Indus
trial, José Roberto Fructuoso e Orieta Raquel
Vieira, respectivamente Presidente e vice' do
Rotaraét Clube local, representantes da, Im

prensa e delegações de São Bento do Sul,
Guaramirim, Joinville Centro, Joinville Sul e

Ferraz de Vasconcelos, do Estado de São Pau
lo.

Várias hqmenagens estavam programadas
para o grande acontecimento rotário, sendo
que Januário Sthingen, Dr. Mario de Souza,
Sr. Victor Frech, Waldemar Behling, Dieter
Schommartz, Dr. Henrique Reis Bergan, AI
fons Buhr e Norberto Stassun Emmendoerfer
receberam calorosas' homenagens, em regozi
jo aos cem por cento de freqüência' no ano

rotário que ora se findou.
NOVA DIRETORIA

Decorridos as homenagens, foi empossa

'\ da a nova diretoria do Rotary Club de Jara
guá do Sul, deixando a presidência o Dr. Mu
rillo Barreto de Azevedo e a vice, lido Var-

-

\

Desenvolvimento Econômico Municipal
- Desenvolvimento Social do Município
- Organização Territorial
- Organização Administrativa Municipal
- Atividades Meio
- Atividades Fim
- Avaliação das condições de funcionamento

da prefeitura .

- política de ação da prefeitura
- Programas a serem propostos a outros po-

deres
Programa de trabalhos

_

Administração Financeira e Contãbil
- Orçamento-Programa
- Orçamento Plurianual de Investimentos.

Como se vê, os participantes estarão en

tretidos nos cinco dias da realização do curso,
aprendendo novas técnicas que serão poste
riormente aplicadas nos municípios, para um
melhor desempenho das vãrias funções de
senvolvidas pelas prefeituras. A Amunesc, a

qual fazem parte os municípios de Araquari,
Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva,
Guarllmirim, Jaraguã do $ul, J,oinville, Massa�
randuba, Rio Negrinho, São 'Bento do Sul,
São Francisco do Sul e Schroeder é sem dú
vida alguma, a maior e a melhor Associação
de Municípios do Estado Barriga-Verde, deten
tora das cidades mais industrializados do Es
tado e de maior arrecadação d"e impostos, o

que lhe dã uma certa superioridade sobre as
demais microregiões, e, por isso, estã a ofe
recer sempre uma variada gama de atIvIda
des que visam dar a melhor orgaflização e fun
cionamento possivel aos munlcfpiós a ela a
fetos.

gas, que dirigiu o novel clube interinamente
durante a convalescença do Dr. Murillo assu
mindo agora Ei presidência o rotariano 'Moacir
Sens, que será auxiliado pelo Dr. Henrique
Reis Bergan, na vice-presidência, Victor Frech,
como 10. secretário (reeleito), Lourival Ro
thenberger, 2°. secretário, Márcio Mauro Mar
catto, 1°. tesoureiro, Enéas Garcia, 20. tesou
reiro, além dos demais membros da cúpula ro
tária jaraguaense.

Os solenes atos foram realçados ainda
mais, com a troca de flores entre as esposas
presldentas das Casas da Amizáde visitantes
para a local e vice-versa. A entrega de cargos
e posse da nova diretoria foi, indiscutivelmen
te, o maior acontecimento social da semana a

qui em nossa cidade, quando, no auge das so

lenidades, usou da palavra em nome de todos
os Rotarys alí presentes, o rotariano Wilmar
Hansen, de Joinville. Falaram ainda, enaltecen
do e elevado trabalho comunitário e desejan
do sucessos aos novos integrantes da dlreto
ria, o leão Waldir Berndt, em nome dos Lions
de Jaraguá do Sul e José Roberto Fructuoso
pelo Rotaract.

No ano do vigésimo quinto ano de funda
ção do mais antigo clube de serviço de Jara
guá do Sul, nada mais belo e exemplar do que
,as solenidades desenvolvidas na última terça
feira, um verdadeiro entrelaçamento de amiza
des unidas no lema de BEM SERVIR.

Gregório em

Visita
D.

JAR.l\GUA DO SUL - Encontra-se em
nossa cidade desde quinta-feira, o bispo dio
cesano D. Greg6rlo Warmellng, em Visita Pas
toral, devendo permanecer em nosso melo até
o dia 21 de julho próximo. Dom Greg6rlo vlsl
tarã todas as capelas do munlclplo, além é

Pastoral
\

claro a Matriz, onde, na tarde de hoje serã
feita uma avaliação das atlvldad,s desenvolvi
das. Amanhã não haverã a Santa Missa' das
19 horas, conforme jã tem sido anunciado pe
los pãrocos, celebrantes, permanecendo Inal
terados os demais hor'''os.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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residente em Corupá,

.

neste Estado,
filha de Egidio Voltolini e Elisabetha
Papp Voltolini. Cópia recebida do car

tório de Corupá, neste Estado.

Edital nr. 9.896 de 11.7.1977
Ivo Var,gas e Iara Maria Ballock

Ele, brasileiro, viúvo, oficial de

justiça, natural de Ilhota, neste Estado,
domiciliado e residente à Rua João
Planinscheck, nesta cidade, filho de
Paulo Pedro Vargas e Maria da Cunha

Vargas. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente à Rua Procopio Gomes de

Oliveira, nesta cidade, filha de Walther

Albert Ballock e Wanir Rebello Bal

lock.

Edital nr. 9.89t de 11.7.1977
DeUrio Ropelato e Rolani Lange

Cópia recebida do cartório de

Schroeder, neste Estado. Ele, brasilei

ro, solteiro, agricultor, natural deste

Estado, domiciliado e residente à Es
trada Itapocuzinho, neste distrito, fi
lho de Severino Ropelato e Sabina
Cecatti Ropelato. Ela, brasileira, sol

teira, industriária, natural deste Esta

do, domiciliada e residente em Schroe
der, neste·Estado, filha de Bruno Alvino

Lange e Hllda Walz Lange.
Edital nr. 9.898 de 12.7.1977
Aurino Wais e Margarida da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, na
tural de Palmeira - Lages, neste Esta

do, domiciliado e residente à Rua Do

mingos Demarchi, nesta cidade, filho
,

de Roberto Wais e Celestina Wais. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residen
te à Rua Domingos Demarchi, nesta

cidade, filha de Luciano da Silva e Ma
ria dos Santos Silva.

Edital nr. 9.899 de 13.7.1977
José Gervasio Klein e

Maria de Lourdes Adriano
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Oorupá, neste Estado, domi
ciliado e residente em Vjla Lenzi, nes
te distrito, filho de Antonio Klein e Ve
ronica Würges Klein. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de Indaial,
neste estado, domiciliada e residente
em Vila Lenzi, neste distrito, filhà de

Domingo Adriano e Inês Sabino.

Edital Ar. 9.900 de 13.7.1977
Valdir Bellarmino e Hesilda Bartel

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, na

tural de Pomerode, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua Carlos
lYIay, nesta cidade filho de Leonardo Bellarmi
no e Amélia Cardoso.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente a

Rua Carlos May, nesta cidade, filha de Alfredo
Bartel e Cecilia Meyer Bartel.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos 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

gais.

chofer pergunta gentilmente:
- Qual é o problema, senhorita?
- Disseram-me que é um curto circuito.

O senhor sabe como encompridá-lo?"CORREIO DO POVO"
Fundaçlo: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1977-
DIRETOR:

Eugênio Vitor �chmoeckel

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

A Segunda... de Mendigo
- O senhor não tem vergonha de pedir

esmola na rua?
- Que que a senhora quer que eu faça?

Abra um escritório?

Uma boa senhora, vendo a tabuleta do

mendigo: - Pobrezinho! além de cego, poli
glota!

A de fecho de coluna:... Gerente de Venda
- Cadê aquele perdigueiro bom que o se

nhor tinha aqui' na fazenda! O nome dele era

vendedor, não era?
- Era sim moço, mas vocês elogiaro ele

tanto que resorvl promovê ele a chefe de ven

da e agora ele s6 quê ficá sentado e latindo
o dia inteirinho.

AUREA MÜLLER GRUBBA
OfIciaI

Atendendo a inúmeras solicitações e pe
didos de nossos leitores, voltamos na presen
te edição a publicar os nascimentos e a colu

na necrológica, extraídos dos registros do

Cartório Civil "Áurea Müller Grubba".

ENDEREÇO:
CaIXa Postal, 19

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

Jaragué do Sul - Santa Catarina

UMAS & OUT:RAS NASCIMENTOS

Aniversariantes da semanar-

CURIOSIDADES Dia 02-julho - Ricardo Alencar, filho de

Wilmar Ulisses e Margid Trapp Ulrich.

Dia OS-julho - Maurício James, filho de

Mário e Sílvia Patzsch Vieira.

Dia 06-julho - Luciane, filha de Vicente

José e Maria Die�ont Klinkoski.

Ola 07-julho - Ditmar, filho de Afonso e

Ursula Giese.

Dia OS-julho - LeUcia, filha de João e Ire

ne Anacleto; Darei, filho de Ricardo Leopoldo
e- Alida Diel.

Dia 09-Julho - Carlos Roberto, filho de

Arcanjo e Terezinha Silva Souza de Oliveira;
Cláudia Fernanda, filha de Décio Luiz e Eliza

beth Buchmann; Simone, filha de Rolf e Lili
Kickhoefel; Maiko Jhetson Aparecido, filho de

Ronaldo José e Sueli Maria Demarchi.

Dia 10-julho - Adilson, filho de Osvaldo e 1
Cecflia Pedrotti; Mara Lúcia, filha de Juventi

no e Luiza Maria Kaparcskl: Ideraldo José, (fi
lho de Paulo e Rita Jaeger Burger.

-

Ola 12-julho - Daniel, filho de Celso Vili

e Maria Salete Bastos Siebert.

No reino vegetal encontramos espécies de

plantas que vivem algumas centenas e até mi
lhares de anos. O cipreste atinge muitas vezes

350 anos; o castanheiro 500; a oliveira alcança
cerca de 700; a tília 1.000; o carvalho 1.500 e

o boabá, de origem africana, chega a 6.000

, anos.

No mundo animal, o Indlce de vida é bem
menor. O elefante e a águia, como o homem,
podem chegar a um centenário. O crocodilo e

a tartaruga mais ou menos se aproximam, po
dendo viver de 300 a 500 anos. Por fim, a ba
leia está na ordem dos 500 anos de existência.

Há rios que não tem desembocadura. Um
deles é o rio Tamin, na Ásia Central. Outro é
o Jabel, na Etiópia que desaparece na terra

depois de um curso de 1.500 quilômetros.

Fazem anos amanhã:

Sr. Pedro Rengel
Sra. Lori Splitter Mundstock
Sra. Ellen Sflvia Prodoehl Hansen

O jovem Jaime Antônio Bortollnl

Dia 1S de 'ulho
José Amaro Zeferino (Zézinho) - linotipista

, Vereador Sr. Eugênio Gascho, em Jaraguazinho
Maurino Lopes - nesta

Dia 19 de julho
Sr. Osnir Meyer, em Curitiba

Ola 20 de 'ulho
Sra. Diva Sabino Tavares da Cunha Melo

Sra. Terezinha Reck Dumker

Sr. Arno Junge, em Joinville

Sr. Rudolfo Keiser

O garoto- Júlio César Morbis

Ola 21 de 'ulho
Sr. Mário Müller

Sra. Udia, esposa cio Sr. Hans Beyer
Tânia Mara dos Reis, em Corupã
Sra. Gerta Wielke Lewin, em Nereu Ramos

Sr. Osmar Bortolini

Sr. Reinoldo Bartel

Ola 22 de 'ulho
Sr. José Ersehlng
Sr. José J. Braga
Sr. ,Jos{l Müller, em Corupá
O jovem Gllmar Edson Lletz

Ola 23 de 'ulho
Sra. Volanda WiJhelm Driessen

Sra. Marly Mattar Silva

Sra. Margit Mey Odebrecht, em Rio do Sul

Reverendo Pastor Sr: Egberto Schwanz

Rev. Pastor Sr. Hermann Waidney, na Alemanha

Sr. Delfino Raduenz, em Joinvllle

Sr. Ismar Antônio Schwartz
Sr. Edson Duarte

.

Sra. Angelina, esposa do Sr. Pedro Schmitz
Sr. Guilherme Spengler

Ola 24 de 'ulho
Sr. Harry Buchmànn
Laurita Nagel
Sr. Curt Kuchenbecker, no Rio de JaneIro

EFEMÉRIDES DO MES DE JULHO

1 - Dia do Bancário
10 - Dia da Caridade
13 - Dia do Comerciante e do Turista
16 - Dia do Comércio (hoje)
25 - Ola do Colono, do Motorista e do a

niversário de Jaraguá do Sul.
--

..
--

OS MAIORES RIOS DO MUNDO:

FALECIMENTOS
O Nilo, com 6.450 quilômetros; o Amazo

nas com 6.275 e o Mississipi-Missouri, conju
gados, com 6.230 quilômetros. Ola 02-julho - Hercflio Fernandes, nesta

cidade, com 75 anos.

Ola 03-julho - Otilie Tlegs - nesta, com

82 anos.

Ola OS-'ulho - Fritz Müller, em Rio da

Luz III, com 81 anos.

Ola OS-'ulho - Dolia Amábills Kreutzfeld,
nesta, com 42 anos; Henrique de Souza, nesta,
com 60 anos.

Dia 10-julho - Rubens Steinke, em Rio da

Luz I, com 39' anos; Simone Lipinsky, nesta ci
dade, com 2 dias; Francisco Veginl, nesta, com
77 anos.

Dia 11-Julho - JaIr Wolodasc:eyk, com 5

meses; Moacir Heiden, nesta, com 3 imos.

A FRASE:

As mulheres gostam da moda porque teda
novidade é sempre um reflexo da mocidade.

TERMöMETROS
As escalas termométricas estão baseadas

em dois pontos fixos: a temperatura do gelo
que se funde e a do vapor que se desenvolve
da água fervente, a uma pressão normal. O in
tervalo entre esses pontos fol, porém, dife
rentemente dividido: em 100. graus por Cel
sius (comumente a mais usada); em 80 graus
por Réaumur e em 1800 por Fahrenheit.

vOC� SABIA QUE: _

1 - Os habitantes das grandes planlcies
tem geralmente a vista muita aguda: . os es

quimós percebem uma raposa branca a 5 qui
lômetros de distância e os tuaregues do Saara
vêem um animal a mais de 5 quilömetros.

2 - Uma das cIdades mais antigas da
humanidade é Alepo fundada no século XX
a.C. Hoje é a segunda cidade em importância
da srrta, com. pouco mais de 600 mil habl-,
tantes.

Edital de Primeiro e Segundo Leilão
"Aos aniversarIantes, o "Correio do Povo"

envia cumprimentos".
I

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL.:
. -

.

Em resumo (art. 687 do- CPC), faz saber o seguinte: Proces
so: Execução n. 5.727. Exeqüente: José O.M. Neves. Executado: Arlan
Brandenburg. Bem a ser leiloado: Uma mesa de snooker, com 3 metros de
comprimento e um e meio melro de largura, revestida de fórmica e ver

niz, com seis bocas, acompanhada de 15 bolas e cinco tacos. Identifica
ção da mesma n. 43, avaliada em Cr$ 4.000,00. DEF.lÓSITO: Com o próprio
executado. PRIMEIRO LEILÃO: No dia 05 de agosto p.v., às 10,00 horas.
SEGUNDO LEILÃO: No dia 15 de agosto p.v., às 10,00 horas, caso o bem
penhorado não for arrematado no primeiro leilão pelo valor da avaliação
ou preço superior. LOCAL: Forum. Nos autos não consta haver contra re

ferido bem qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi.

.

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, \Oficial do

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

Edital nr. 9.895 de 8.7.1977
Heitor Tafner e Eloisa Voltolini

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliado e residente à Rua
Angelo Rubini, nesta cidade, filho de
Artur Tafner e Clara' Tafner. Ela, bra
sileira, solteira, industriária, natural de
Corupá, neste Estado, domiciliada e

3 - A palavra "Farol" vem do nome de
uma ilha do Mediterrâneo, a ilha de Faros, na

qual foi construlda uma torre luminosa e cons

tituiu-se uma das Sete Maravilhas do Mundo.
Esta torre ruiu no ano de 1340.

4 - Corre muito entre o povo e de vez

em quando ouve-se dizer o ditado: coisas ou

hIstórias do arco da velha. Mas ... de que "Ve

lha" se trata? � que o ditado . foi abreviado.

Completei soaria assim: HIstória do Arco da

Velha Aliança. Recorda o acontecImento bf

bllco do Dilúvio quando Deus pOs o arco-fris
no céu em sinal de aliança entre Ele e o povo
eleIto.

I:

II

HUMOR:
Uma Jovem motorista estava com seu car

ro parado na pista, capô levantado e sem sa

ber o que fazer: Passa um carro por ela e o

para você· ganhar umFaltam '2 VOLKS de Graça ,rr
. . .semanas

SE VOCE AINDA NAO FEZ SUAS COMPRAS NAS LOJAS BREITHAUPT, NAO PERCA MAIS TEMPO.

VA CORRENDO AGORA MESMO, E PROVE QUANTO O �REITHAUPT GOSTA DE VOCE.

VAI LHE DAR NO DIA 30 DE JULHO, UM FUSCA, ZERINHO, ZERINHO.

PARA CONCORRER II! FACIL - JUNTE SUAS NOTAS DE COMPRAS INDIVIDUAIS OU ACUMULADAS E BOA SORTE!

DE .GRAÇA UM VOLKS PARA VOCE!I!BREITHAUPT DANDO
'.

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

.

,
. -,

ARTISTICAS
Pela bondade do Padre Hilário Bus

sarello, ilustre jaraguaense com ativi
dades na Universidade Federal de San
ta Catarina, recebemos o primeiro nú
mero do CADERNO LITERÁRIO, relati
vo a maio de 1977.

É o ano UM do Caderno Literário
e o Masetro José Acácio Santana, Che
fe da Seção de Atividades Artísticas,
daDivlsão de Atividades Estudantis, do
Departamento de Assuntos Estudantis,
da Sub-Reitoria de Assistência e Ori
entação ao Estudante da Universidade
Federal de Santa Catarina, da qual o
rotariano Kaspar Erich Stemmer é o

magnífico Reitor com grandes investi
das em pról do ensino superior em S.
Catarina, agigantou-se ao levar a cabo
o empreendimento que foi uma sur

presa para todos quantos já freqüenta
ram os bancos acadêmicos.

O próprio Maestro José Acácio
Santana ao fazer a apresentação do a

gradável trabalho o dá como nascido
"do desejo de se colocar ao alcance do
maior número possrveí de leitores o tra
balho artístico-literário do estudante da
Universidade Federal de Santa Catari
na", pretendendo "enfocar, dentro de
uma seqüência periódica, os diversos
ângulos da atividade literária do nosso
universitário".

O CADERNO LITERÁRIO é uma
cuidadosa seleção dos melhores tra
balhos, orientada -por professores de
Literatura, "fruto concreto das poten
cialidades do nosso estudante" e apre
senta um ccmentärlo crítico, um conto,
um artigo e uma pequena Antologia
Poética, resultado do 1°. Concurso de
Poesias, realizado em 1976, entre os

universitários da UFSC.
Não podíamos deixar de mencio

nar a Professora Otília Delcí Canella,
Coordenadora do Proçrama Pró-Arte,
de Celestino Sachet e José Gomes Ne
to, ilustres profeesores do Departamen
to de Língua e Literatura Vernáculas e

Nildo Martins, Artista Plástico, respon
sável pela ilustração da capa.

Todos os trabalhos mereceriam a

sua aivulgação pela sua contribuição à
cultura catarlnense, contudo, o trabalho
de Clécio Espezim, acadêmico de bio
química, 8a. fase, melhor serviu -ao

nosso enfoque, pois, visa premiar uma

-,
ilustre famHia que há muitos anos vi
veu em Jaraguá do Sul e hoje residen
te na Capital, o nosso querido Clécio
Motta Espezirn, do então Banco Nacio
nal do Comércio S.A., hoje Banco Sul
Brasileiro S.A. e sua esposa, Professo
ra Zenaide Espezim, diretora do Gru
po Escolar Abdon Batista, incansável
batalhadora por um melhor ensino em

Santa Catarina.
Clécio Espezim, filho de Clécio,

pai, produziu o trabalho que publica
mos a seguir, homenageando a Seção

de Atividades Artrsticas da UFSC:

CHUVA NA FAVELA
Cai chuva no morro
Cai chuva do céu
Molha negro
Molha negra
Molha pai .

Molha mãe
Molha bicho vagando
Molha bicha abanando
Molha peruca no varal
Molha lençoal no quintal
Molha negro abraçando
Molha negro amando
Molha telhado,
Molha varanda
Molha quarto
MoUia sala
Molha negra cozinhando
Molha negro comendo
Molha rádio tocando
Molha negro cantando
Molha peixe secando
Molha carvão queimando
Molha pau
Molha rocha
Molha cama

Molha roupa
Molha comida acabando
MoUia negro berrando
Molha negra sambando
Molha negro pulando
Molha bandeira doirada
Molha fantasia prateada
Molha bar
Molha venda
Molha rfngua
Molha boca
Molha negra 'chorando
Molha negro pensando
Molha negro rezando
Molha negro gritando
Molha batuque
MoUla bandolim
Molha pandeiro
Moltia violão \

Molha esperança da negra
Molha alma de negro
Moltia João
Molha Pedro
Molha Maria,
Moina José
Ah! Chuva que cal
Chuva que mata
Ohuva que dói
Molha todo o morro

Molha todo o meu céu!

·S

A redação do CORREIO DO POVO

apresenta à direção da Seção de Ati
vidades Artfsticas da UFSC os melhores

cumprimentos, certa de que terá con

tribuido com o trabalho para a divul

gação da mocidade estudiosa de nos

sa terra, enriquecendo e valorizando as

qualidades dos nossos universitários.
Obrigado, Professor Hilário Busarello!

E.V.S. 7/77

,

Escritório
«DR. VITÓRIO

de Advocacia
ALTAIR LAZZARIS,»

Senhor empresário.
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
de cobranças mensais executadas por uma equipe especializada.

A partir de agora, chame 7:2-0004
e deixe em mãos experientes
a sua cobrança.mensal na praça.

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".

Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

Vida
ROTARY CLUBE
FLORIANóPOLIS-LESTE

A transmissão de posse do Con
selho Diretor teve lugar no LlC - La
goa late Clube, na Capital do Estado,
com a comparência em grande núme
ro de companheiros, senhoras de ro

tarianos, presidentes dos rotary clu
bes Florianópolis, Estreito e Noroeste,
convidados e representantes do Ro
taract Clube da Capital.

Na oportunidade o presidente
Paulino Vandresen fez a entrega do
distintivo e do martelo ao rotariano
suvto Serafim da Luz o qual, por sua

vez empossou os demais membros do
-, Conselho Fiséal: Vice-Presidente ,.. AI

fred Heilmann; Secretário - Eugênio
Victor Schmoeckel; 2°. Secretário -

Arnoldo Silveira; Tesoureiro - Edevar
de A. Silveira; 2°. Tesoureiro - Wal
mor Soares; Protocolo - Ney Dante
Galante.

As avenidas de serviço foram
preenchidas da seguinte forma: Ave
nida "A" - Marcio '

Ligocki; "B" - Ha
milton Berreta; "C" - Onacli Fabrin e

"O" - Biásio Junkes.
É diretor Sem Pasta o ex-presI

dente Paulino Vandresen.

RO,TARY CLUBE
FLORIANÓPOLIS-NOROESTE

Rotaria
Na quarta-feira, dia 6 do corren

te, deu-se a solenidade festiva que
empossou o novo Conselho Diretor. A
cerimônia, muito concorrida e seleta,
aconteceu no Restaurante do 'Clube 12
de Agosto, à Av. Hercülo Luz, em

Florianópolis.
Lauro Gabriel da Silva; presiden

te do período 1976/1977, abriu a reu

nião e após rápido retrospectivo das
atividades, passou a presidência ao

rotariano Vilmar João dos Santos, que
por sua vez empossou os demais
membros: Vice - Vitor Mário Zanetti;
Secretário - Ramiro Pedro Werlang;
20. Secret. - Luiz Carlos de Melo; Te
soureiro - Moacir João Dutra? 2°. Tes.
Heinz Fritzke; Protocolo - Horst Fis
cher; Av. Servo Internos - Antonio
Carlos Lehmkuhl; Av. Servo Comuni
dade - José Carlos Tomaz; Av. Servo
Profissionais - José da Cunha; Av.
Servo Internacionais - Manoel Tomaz e

Inf. e Fund. Rotária - Nilton de Olivei
ra Cunha.

Prestigiando a festiva solenidade
ali compareceram a sra. Adelgrunde
de Carvalho, Presidente do Clube So
roptimista para a América do Sul, Jor
ge Daux, Preso do R.C. Florianópolis;
Aldo Kuerten, represo ,R.C. Estreito/e
E.V. Schmoeckel, do R.C. Fpolis-Les
te.

Governo entrega
título à índio

Num acontecimento" que pela pri
meira vez ocorre na história do país, o
índio Ricardo Aleixo, filho' de um ve

lho cacique da tribo Wapixana, rece

beu das mãos do Ministro Euclides
Quandt de Oliveira o seu título depos- .

se de uma área com 44,9485 hectares,
que ocupa há mais de dez anos. A á
rea se .sltua na gleba Murucu, no Pro
jeto Fundiário de Roraima.

No infcio da tramitação do pro
cesso, Ricardo Aleixo procurou li
Coordenadoria Regional do INCRA
que, após comprovar a efetiva ocupa
ção do local pleiteado, legalizou a

posse, tendo inclusive dispensado o

índio do pagamento da taxa de dez
por cento do valor total da área, como
normalmente ocorre. Após conseguir
a liberação do pagamento da taxa, o

índio teve sua área demarcada, elabo
rou-se memorial descritivo e agora,
como passo final do processo, o trtu-'
lo de propriedade Il:le foi entregue.

Através da definição fundiária da
gleba ocupada pelo fndio Wapixana, o

INCRA deu infcio ao cumprimento efe
tivo da Lei' 601, do Estatuto:-:,do fndio,
que estabelece em seu artigo 33, que
"o rndio, integrado ou não, que ocupe'
como próprio por dez anos consecuti
vos trechos de terras com até 50 hec
tares adquirirá sua propriedade ple
na".

Nesse sentido, diversos outros in
dígenas estão com seus processos em

tramitação, visando a titulação efeti
va. Com isso, o órgão pretende inten
sificar o cumprimento dessa Lei, e

fontes do Instituto esclarecem que a a

tuai polítlca de ação· será dirigida no

sentido de se proceder a imediata re

g'ularização das terras ocupadas por
índios, desde que sejam obedecidos
os preceitos contidos no Estatuto do
Indlo.

Com a entrega do trtulo a Ricar
do Aleixo; o INCRA atingiu a .sorna de
141 mil 675 documentos de .terra dis
tribufdos ,a agricultores de todo o

Pars.

A ' M,ONTANNA CA'RECA

Quem da margem urbana da baia
da Babitonga contempla as verdejan
tes montanhas do falanstério do Sai,
assiste melancólico a dizimaçã'o da
nossa flora.

Não desejamos, em absoluto, a

cusar ninguém da depredação das
. nossas reservas' florestais, pois o que
vem acontecendo tem o beneplácito
do Departamento de Recursos Natu
rais Renováveis 'do Ministério. da Agri
cultura, cabendo, assim, a responsa
bilidade ao próprio Go.verno Federal
que permite legalmente, digamos, a

destruição da nossa riqueza natural
para que seja implantado o chamado
reflorestamento a base de pinus.

Numa pesquisa realizada pelo
nosso querido amigo Dr. Edésio Fer
reira nada menos do que 43 espéci
mes de árvores foram anotadas. nas
terras do Saí, onde hoje, com profun
da tristeza, vemos li montanha care
ca.

, A g\llsa de Ilustração vamos citar
a existência, ainda, de canela pretl
baguaçu, Guaraparl, urucurana, mas

t

Amoldo ALEXANDRE

sarandube, guamirim, peroba amarela,
óleo, peroba rosa, pau tipa, cupiuva/
miguel pintado, catuteiro caixeta, cau-I
vi, surra vaca, capororóca, caúna, san
guero, guacá, tarumã, limoeiro, Jaca.:.
tirão-guaçu, guarajuva, laranjeira, ta
bocuva, almêcega, canharana, cedro,
casacadura, estopeiro, garataia, sapa-

'

teiro, �raribá, garuva, tanheiro, gua
piruvú, capiã, maria-mole, araçá-pirô,
araçá-vermelho, jacarandá, bucuva,
carvoeiro, e outras que não foram a

notadas.
Em nome da ecologia tão bada

lada em nossos dias apelamos aos po
deres públicos no sentido de conter
essa corrida desordenada sob o pom
poso título de empreendimentos flo
restais.

O que, .na realidade,. / assistimos,
impassíveiS é a destruição da própria
Natureza. A depredação das nossas

reservas florestais ,traz como conse

qÜência a destruição, também, da re

seI'Và ànimal. S"ál?

A resposta Deus dará.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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LEI N°. 672/77
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Munici�al ue, Jara�uá �o �ul
LEI N°. 673/77

Autoriza o Poder Executivo, a adquirir
Equipamentos, Materiais Permanentes,
Materiais de Consumo e .Serviços.

Autoriza o Chefe do Executivo a adquirir equipamen-

tos por compra, contratar financiamento e dá
outras providências.

672.000,00
68.153,00
55.502,00

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

Faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereado-
res aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

.

Art. 1°. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado aad
quirir por compra diretamente dos fabricantes ou de seus concessionários
exclusivos, para serviço desta Preteltura, os seguintes equipamentos:
10 Caminhões novos, marca Dodg.e, Modelo P950, com Mo-

.

tor Diesel MWM 2.284.690,00
7 Caçambas Basculantes para 6m3 - Marca Becker 216.650,00
1 Tanque de Água para irrigação de ruas - capacidade.

10.000 litros - Marca Carona 132.480,00
1 Carroceria Basculante compactadora de Lixo tipo Co-

lecon ...................................•....... 268.000,.00
10 Motores Diesel - Marca Perkins 596.000,00

perfazendo estes equipamentos o total de Cr$ 3.497.820,001 (Tres mi
lhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte cruzeiros).

Art. 2°.) - Fica o Poder Executivo Municipal, também auto
rizado a obter o financiamento necessário à referida compra, à vista, nos
termos do que dispoem as normas do Banco Central do Brasil, atualmente
em vigor, assinando em consequência contrato de abertura de crédito
com a BESC FINANCEIRA SIA. Crédito, Financiamento e Investimentos,
bem. como dando em garantia do financiamento, os bens caracterizados
no Artigo 1°., sob forma de alienação fiduciária em garantia, conforme es
tabelece o Decreto-Lei n�. 911 de 1°. de outubro de 1969.

§ único - O Financiamento a que se refere o caput desta
Lei, compreenderá o prtnclpal, saldo de Cr$ 2.798.000,00 (Dois milhões,
setecentos e noventa e oito mil cruzeiros), mais todos os ônus e encargos
de financiamento no valor de Cr$ 1.560.164,80 (Hum milhão, quinhentos e
sessenta mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e oitenta centavos) per
fazendo o total do principal e acessórios Cr$ 4.358.164,80 (quatro milhões,
trezentos e cinquenta e ·oito mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e oi

tenta)centavos), amortizavel em 24 parcelas mensais iguais e sucessivas
de Cr$ 181.590,20. (Cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa cruzei
ros e vinte centavos), prestações estas que serão representadas por uma

. nota promissória em seu valo)" total, emitida a favor da BESC FINANCEI
RA SIA. Crédito Financiamento e Investimento, pelo Poder Executivo
Municipal.

Art. 3°.) ---, Fica ainda o Poder Executivo Municipal autoriza
do a dar em garantia do financiamento, se necessário for, a que se refere
o artigo 2°. supra sob a forma de penhor, parcelas do Imposto sôbre a

Circulação de Mercadorias, assim como a constituir a BESC FINANCEIRA
SIA Crédito, Financiamento e Investimentos, procurador do Município, com
poderes irrevogáveis para o fim especial de receber do órgão competente,
as parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, até o limite
das obrigações centratdas no contrato de financiamento assinado com a
BESC FINANCEIRA SIA. Crédito, Financiamento e Investimentos.

§ 1°.) � 'Se a quota da participação do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias a que se refere este artigo, tiver sua denominação
modificada ou fôr substltuida por outro Imposto ou outra fonte de arreca
dação, tal novo imposto ou nova fonte de arrecadação, substituirá a ga
rantia mencionada neste artigo, sem que venha a cönstituir novação do
contrato assinado, que .continuará íntegro em todas as suas cláusulas e

condições, até seu total cumprimento.
§ 2°.) - O Município se obriga a fazer consignar no orça

mentos, verbas necessárias a liquidação das obrigações estabelecidas na

presente lei nos seguintes montantes, respectivamente: 1977 .

Cr$ 907.951,00 (novecentos e sete mil, novecentos e cinquenta e um cru

zeiros), 1978, Cr$ 2 ..179.082,40. (dois milhões, cento e setenta e nove. mil
e oitenta e dois cruzeiros e quarenta centavos), 1979, Cr$ 1.271.131,40
(um milhão, duzentos e setenta e um mil,' cento e trinta e um cruzeiros e

quarenta centavos).
.

§ 3°.) - O Prefeito autorizará, se necessário for, o Banco
do Estado de Santa Catarina SIA, ou outra qualquer fonte pagadora da
quota referida neste artigo, a contabilizar a débito da conta do Município,
em que forem creditadas as parcelas de quota do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias a que se refere o "Caput" deste artigo, as impor
tâncias correspondentes a liquidação das obrigações contraídas com o fi-
nanciamento a que se refere o artigo 2°. .eupra.

.

Art. 4°.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. _

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPA�, de Jaraguá do Sul,
aos 11 dias do mes de julho de 1977.

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

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°.) - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por
compra diretamente dos Fab�icantes ou d� seus co�cessionários excl�s.i:
vos.giara serviço desta prefeitura os segumtes Equfparnentos e Matertals
Permanentes:
UM Trator de Esteiras, marca FIAT-ALLlS, Modelo AD-7B .

UM. PIC'k-UP - Marca Ford F-75 - Tração nas 4 Rodas .

UM Veículo marca Ford-Jeep - CJ5 - Tração nas 4 Rodas .

DOIS Veículos marca Volkswagem, tipo Camioneta, Modelo
Kombi Standardt .l............................ 121.072,00

OITO Veículos Marca Volkswaqern, automóvel, modelo '1300L
Sedán 411.442,88

UM Automóvel passeio, Sedan, 4 Portas, Marca Ohevrolet
Opala 70.110,00

UMA ,Carroceria de madeira Super reforçada, com 6,20m de
comprimento e 2,50m de largura .

DUAS Roçadeiras Marca Beaver - 5CV .

UM Conjunto estofado em Courvin Modelo 5.540 .

UM Conjunto composto de:
UMA Esc-rivaninha Leopoldo Modelo 3.001, uma poltrona Gira-

tória Kastrup« modelo �.272, duas estantes Leopoldo-
modelo 3.008 e.um banco público, modelo 6.650 .

CINCO Máquinas de escrever: mánuais, marca Olivetti, mode-
lo Unea 98, com carro 46 cm 29.300,00

QUATRO Máquinas de Somar Olivetti Elétricas - Modelo
Multisumma 20. " ..•........... , _. . . 10..780,0.0.

UMA Maquina de Escrever Elétrica Olivetti MS90-3/46 TEK-
NE 3, carro 46 cm 10..305,00.

TRES Máquinas de Escrever manuais - marca Olivetti com
carro de 34 cm 15.552,00

DOIS Arquivos dé Aço - Marca MOJIANO com 6 gavetas pl fi-
chas de 6x9 - Mod. AM-6 .

TRES Arquivos de Aço cl 4 gavetas para pastas suspensas
DOIS Conjuntos estofados Kastrup, modelo 5!?40 .

UM Conjunto - Uma mesa Reunião Mod. 3.019 e oito cadeiras
1001

.

SEIS Cadeiras-Giratórias - Tipo Rodoflex
l." •••••

S.EIS Escrivaninhas Tipo Imalasa - Mod. 7901, 6 gÇivetas ....
TBES Mesas pl Máquinas de Escrever - Tipo Imalasa Mode-

lo 7917 ......•....................................
TRES Armários cl duas Portas corridiças, tipo Imalasa Mod.

7.907 .....•.... ; ' -: .

DUAS Calculadoras Eletrônicãs Marca Facit cl 12 Digitas cl
visor , ...•...•......•.............. : .

UMA Calculadora Eletrônica cl visor e fita - Marca Facit - 12
Digitas � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.030,00

250m Carpet Multlplso, colocado 32.750,00
Art. 2°.) - Fica igualmente autorizado. o Poder Executivq

a adquirir por compra os materiais de consumo .e contratar os serviços a-
baixo discriminados: '

CEM Lâminas pl Motoniveladora 314 Polegada - 13 furos Con-
cava - Fabricação METISA .. .'....................... 77.900,00

Serviços e Peças para a Instalação dosMotores PERKINS nos
Caminhões

-.. 176.000,00
Art. 3°. - Os recursos para cobertura da presente Lei cor

rerão por .conta das dotações específicas do orçamento vigente.
Art. 4°.) - Esta Lei entrará em vlqor na data de sua publi

cação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul,

aos 11· dlaa do mes de julho de 1977.
(

11.676,00
16.268,00
4.680,00

8�365,00

6.800,00
6.600,00
11.264,00

2.854,80
5.286,60
8.488,80

1.476,90
\

5.265,00

5.310,00

Victor Bauer
Prefeito Municipal

A presente lei. foi registrada e publicada nesta Diretoria
de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 11 -dlas do mes de
julho de 1977.

Astrit K. Schmauch
Diretora

-xx-

Victor Bauer
Prefeito Municipal

A presente Lei' foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Sócial, aos 11 dias do rnes de julho
de 1977.

.

Astrit K. Schmauch
Diretora
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Sul

7.000,00

20.0�0,00

25.000,00

10.000,00

5.0�,00

20.000,00

200.000,00

20.000,00

300.000,00

800.000,00

40.000,00

300.000,00

190.849,001
20.000,00

58.000,00

20.000,00

7.000,00

13.000,00

4.000,00
6:000,00

700\.000,00

4.000,00
3.000,00

20.000,00

10.000,00
15.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00
10.000,00

200.000,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00

8001.000,00
40.000,00

150.000,00
150.000,00'
190.849,00
20.000,00

48.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

.

TOTAL............ 2.765.849,00
Art. 3°.) - Esta Lei entrará em vigor na data dê sua publl

cação, revogadas as disposições em contrario.
PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, de Jaraguá do Sul,

aos 11 dias do mes de julho de 1977.

..

Victor Bauer
Prefeito Muni9ipaJ

- A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
'Expediente, Educação e Assistência Social, aos 11 dias do mes de julho
de 1977.

.

Astrit K. Schmauch
Diretora

TOTAL ,...... 2.765.849,00

ANEXO" - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 4.1.4.0 - Material Permanente

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070201.022 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.0014 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0301.03070212.004 - 4.1.4.0 - Materia.l Permanente .

0301.15814922.005 - 3.2.5.0/1-Contribuição de Previdência

0303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
0303.030702012.007 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0303.03070202.007 - 4.1.4.0 - Material Permanente
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

'

0401.08421881.003 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.68482472.013 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0402.08482472.013 - 4.1.4.0 - Material Permanente .. � ...
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080301.005 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
.

0503.030803012.021 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764481.006 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.
0601.13764481.006 - 4.1.4.0 - Material Permanente : .

0601.16915752.023 - 3.1.1.1 - Salários , ..

0601.16915751.007 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

0601.16915751.008 - 4.1.1.0 - Obras Públicas .

0601.16915751.008 - 4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - 3.1.1. t/2-Salários .

0602.16885311.009 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.026 - 3.1.1.1 - Salários .

0603.10605752.026 - 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros .

0603.16915752.0127 - 3.1.1.1 - Salários .

0603.16915751.011 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

07012 - DIVISÃO DE PECUARIA
0702.04150872.031 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0702.04150872.031 - 4.1.4.0 - Materta! Permanente .

0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.11653632.032 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0601.11653632.032 - 4.1.4.0 - Material Permanente .

ESTADO DE SANTA CATARINA ..

ílluníeípol de
.

�ara'guáPrefeitura
LEI N°. 671/77 0303 - DIVISÃO DE SERVICOS GERAIS

03013.03070202.007 - Manutenção dos Serviços da Divisão
de Serviços Gerais '1' .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421881.003 - Construções, Recuperações, Equipa-

,

mentos e Mobiliamento de Escolas ...
0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - Gastos com a Difusão Cultural .....

050,2 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080301.005 - Aquisição'de Equipamentos e Móveis

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
05013.03080302.021 - Prevê ás gastos na Divisão de Te-

souraria !••••••••••••••••

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764481.006 - éalçamento e Saneamento Básico

de ruas' '

.

0601.16915752.023 - Prevê ós gastos na Divisão de Obras
. nas Areas Urbanas , .

0601.16915751.007 - Abertura de Ruas, Construções e Res-

tauração de Pontes e Boeiros .

06011.16915751.008 - Aquisição de Imóveis e construções
de Prédios ' .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

0602.16885312.024 - Manutenção dos Serviços da Divisão
Ide Estradas de Rodagem... .

0602.16885311.009 - Aqulslção de Veículos e Máquinas'
Rodoviárias ; .

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
06013.10605752.026 - Manutenção dos Serviços Urbanos e

Utilidade Pública !
•••••••••••••••••

0603.16915752.027 - Manutenção dos Serviços relativós
a Vias Urbanas i••••••••••••

0603.16915751.011 - Implantação de Parques e Jardins ...

0702 - DIVISÃO DE PECUARIA
.

0702.04150872.031 - Manutenção dos Serviços inerentes

a Divisão de Pecuária .

0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.11653632.032_ - Manutenção dos Serviços inerentes

ao Departamento do Turismo .

Abre Crédito Suplementar no
Valor de CrS 2.765.849,00.

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

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°.) - Fica aberto um crédito suplementar na importân
cia de Cr$ 2.765.849,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta e nove cruzeiros), para reforço, dos Programas e

Verbas abaixo discriminados, constantes dos quadros anexos a Lei nO.
649/76 de 09 de novembro de 1976, a saber:

ANEXO I - QUADRO A'
0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção dos .servrços inerentes

ao Gabinete do Prefeito 33.000,00
0202 - GABINETE VICE-PREFEITO
0202.03070201.002 - Aquisição de Equipamentos e Móveis 6.000,00
0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.006 - Manutenção das Atividades da Divisão

de Material ........•............... 35.000,00
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
01401.08421882.008 - Manutenção das Atividades dà Divisão I

de Educação 35.000,00
0401.08421881.603 - Construções, Recuperações, Equipa- -

mentos e Mobiliamentos de Escolas .. 32.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSISTI':NCIA SOCIAL
0403.13754282.014 - Gastos' com saúde e Assistência Mé-

dica Sanitária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080321.004 - Aquisição de Materiais e Equipamen-

tos pl a Divisão de Contabilidade ... 3.865,00
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAcÃO
0502.013080301.005 - Aquisição de Equipamentos e Mó-

veis 12.000;00
0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.03080302.021 - Prevê os gastos na Divisão de Te-

souraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,00
0601 - DIVISÃO DE OBR:AS
0601.16915751.007 - Abertura de Ruas, construções e res-

tauração' de pontes e boeiros .... . . . . 108.300,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - Manutenção dos .Serviços da Divi-

são de Estradas de Rodagem ..... :. 170.000,00
0602.16885311.009 - Aquisição de Veículos e Máquinas

Rodoviárias _
2.300.500,00

!

TOTAL.............. 2.765.849,00

ANEXO" - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3.1.4.0 - Encargos Diversós .

0201.03070202.002 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0201 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070201.002 - 4.1.4.0.- Material Permanente ..... :

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.006 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0302.03070212.006 - 4.1.4.0 - Material

.

Permanente .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - 3.1.4.0 - Encargos Diversos .

0401.08421881.000 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0403 - DIVISÃO DE ASSISTI':NCIA SOCIAL
043.13754282.014 - 3.1.4.0 - Encargos Diversos .

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.030801321.004 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080301.005 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.030801302.021 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
0601 - DIVISÃO DE OBRAS

.

0601.16915751.007 - 4.1.3.0 - Equipamentos de Instalações
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

-" "

0602.1688531.2.024 - 3.1.2.0 - Material de Consumo .

0602.16885311 :009 - 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

25.000,00
8.000�00

6.000,00

5.000,00
30.000,00

35.000,00·
32.000,00

30.000,00

3.865,00

12.000,00

184,00

108.3001,00

170.000,00
2,300.500,00

. TOTAL............ 2.765.849,00
Art. 2°.) - Os Recursos para abertura do presente crédito

Suplementar provém da Anulação parcial dos Programas e Verbas abaixo
discriminados, constantes dos quadros anexos a Lei 649/76 de 09 de no
vernbro de 1976, a saber:

AN,EXO I - QUADRO A
0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção dos Serviços inerentes ao

Gabinete do Prefeito 7.000,00
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0201.03070201 :002 - Aquisição de Equipamentos e Móveis 13.000,00
0301 - DIVISÃO DE Jl>ESS0AL
0301.03070212.004 - Manutenção das Atividades da Divi-

são de Pessoal 10.000,00
0301.15814922.005 - Gastos corri a Previdência Social Ge,..

ral ........•...................... 700.000,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Considerações sübre o Vocábulo Jaraguá
-IX-

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
(Aos corpos docente e discente da Fundação Educacional Regional

Jaraguaense - FERJ; ào Rotary Club de Jaraguã cio Sul, nos seus 25 anos).

c) JARA, NA ORIGEM ARABE.
Idem guã..

O vocábulo "jara" que em alguns
casos surgirá como radical de vocá
bulo, em outros aparecerá na forma
ção de novas palavras por via de com

posição, certamente terá mais de um

significado entre os povos árabes, ou

melhor, muçulmanos. Na língua lusa e

espanhola, todavia, tem sentido (anti
go) de pecha, seta, pau pontudo (cir
cunstância que exploraremos mais a

diante, tratando do capim-jaraguá) e

provém
.

da língua árabe. Com sentido
de flecha caiu em desuso. Já Camões

prefere o vocábulo seta:

"Mercúrio, pois excede em ligei
reza

Ao vento leve e à seta bem talha
da,

Lhe vá mostrar a terra onde se

informe

Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril

Da fndia e onde a gente se refor
me".

(in "Os Lusíadas", Canto I, estr.

40).
Tratando do termo "jara" , na lín

gua castelhana, ensina P.F. Monlau no

"Dicionario Etimológico de La Lengua
Castellana" : "Jara. Del árabe cha ra,
mata, _breiia. La derivación deI latín la
da, lada o jara, que Cabrera propone,
ofrece dificultades graves para el cam
bio de letras. Jara, por saeta, sácala
Covarrubias, sin fundamento, como en

Ia inmensa mayoría de sus etimologfas
tiebreas, deI caldeo iaghra, velocidad,
o deI verbo lara, arrojar".

Já se vê, pois, que achar a etimo
logia de "jara" no Velho Mundo não
tem sido fácil. Tal vocábulo, no luso
antigo, como no espanhol, surge em

outras formas: xara, xira. Vejamos, a

seguir, algumas anotações a respeito.
CONTINUA NA PRóXIMA EDIÇAO

de 1977. "

Dr.' José Alberto Barbosa - Promotor Público

Seguradora Brasileira terá
sucursais nos EUA e

Paraguai
,

Segundo portaria do Ministério da
Indústria e Comércio, publicada pelo
"Diário Oficial" da União,. a Compa
nhia Internacional de Seguros foi au

torizada a abrir "sucursais nos Estados
Unidos e no Paraguai.

Essa iniciativa pioneira, que mar

ca o início de uma fase histórica para
a indústria de seguros do Brasil - re

flexo do, crescimento econômico na

cional - deverá' iniciar-se por Nova
York, na América do Norte, e Assun
ção, no país vizinho.

I.

SH A R P
"'TAMBEM E COM A

GRAFleA AVENIDA LrOA.
/

-._ _._ _ .. _ ""'_.. ,.,... ""__ ""'""__"".. ""'""__ "" -- --.,.....,....., ---- _-""---�--""---""--""---""---�--""--_<'!'!_-�_.

,

E HORA DE BRASIL

o

VAMOS LA. 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 IP'raias 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 brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

I

.
VA DE

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL
. Em Jaraguã do Sul, peça informações à VARIG

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

primeira equipe de universitários, utilizando

um DC-3 da Força Aérea Brasllelra, batizado

posteriormente com o nome de "Tico-Tlco"

chegou a capital do território Federal de Ron

dônia. Trinta estudantes, liderados pelos pro
fessores Wilson choert e Örilir Fontoura, tra

balharam inicialmente nas cidades de Abrunã

Guarajá-Mirim, Vilhena, Lata, Vila Rondônia,
Príncipe de Beira e Arque(a, fazendo o possí
vel e o impossível para melhorar as condições

A primeira Operação recebeu o nome de

PRo-Zero, por ter sido a que deu origem aos

Programas, que posteriormente passaram a

ser conhecidos com o nome de Projeto Ron

don, em homenagem e reconhecimento ao

Plonelro da Integração, Marechal Cândido -Ma

riano da Silva Rondon.

Da primeira equipe participaram alunos
.da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Universidade Fluminense e da antiga Unlversi
dade Estadual da Guanabara. "Eram estudantes
de medicina, engenharia e geografia humana.

Os 10 anos do Projeto Rondon
Tudo começou em Porto Velho. Era uma de vida. da população residente naquela. re-

manhã fria de 11 de julho de �967, quando a gião.

faCllCOMOO
CREVETTE77.

.IRMÃOS EMMENDORFER S. A. 'COM. E IMP.
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONES: 72-0969 - 72-0769 - 72-0060

JARAGUÁ DO SUL - SC

I

Agora estamos nos preparando para a

próxima Operação. É o PRo XIX, a Regional
que se realiza no mês de julho e que este ano

vai coincidir com a data em que completare
mos dez anos de existência, existência esta,
graças a iniciativa dos estudantes cariocas e

fluminenses, que com esta manifestação ex

pontânea, deram origem a um trabalho pio
neiro em todo o mundo. Trabalho que em pou
co tempo ficou conhecido em muitos países,
através de reportagens publicadas pela im

prensa mundial, que destacava a atuação in

teligente dos estudantes brasileiros, jovens a

nônimos, conhecidos simplesmente como ron

donistas e sob o lema "Integrar para não En

tregar" - foram fixando-se.

As camisas - branca ou amarela - tor

naram-se conhecidas nas comunidades. Ho

je, praticamente, o movimento foi transfor-
• mado num sfmbolo de responsabilidade da

I juventude braSileira para com o futuro da Na

ção. E talvez mais que isto a certeza de uma

mensagem, toda vez que uma equipe de estu-

dantes do Projeto Hondön, chega a uma co-

. munidade. Todos alegres e prontos para o tra

balho, sem reclamar. O importante é fazer al

guma coisa em benefício da população seja
qual município for. Não interessa o nome,
nem o estado. Tudo é Brasil.

Por tudo isso é que ao darmos uma di

mensão conclusiva, da importância do Projeto
Rondon para a juventude brasileira, preferi
mos transcrever as palavras dos próprios es

tudantes que integram a Equipe de Filosofia,
que atuou na cidade de Jardim, em Mato

Grosso, durante o PRo III.

"Esta viagem deu-nos uma certeza: Não

basta olhar o mapa do Brasil aberto' sobre a

mesa de trabalho ou pregado à parede de

nossa casa. É preciso andar. sobre ele para
sentir de perto as angústias do povo, as suas

tragédias, a sua história, a sua fé no destino
da nacionalidade".

\
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Esportes
- -), FLAVIO Josa

SELETO DEU A VOLTA
POR CIMA E !a O CAMPEAO DO

"NORTE CATARINENSE"
\

Guaramirim - O Seleto Esporte
Clube desta cidade sagrou-sé sábado
passado campeão do "Torneio Norte
Catarinense", ao abater em seus do
mínios a Associação Atlética Tupy, da
Manchester Catarinense, campeão' da
chave "B", pelo escore de 3 tentos a

2, depois de estar perdendo por 2 ten
tos a zero, numa monumental revira
volta.

Campanha

o Campeão do torneio, quando da
disputa da fase de classificação, pela
Chave "A", realizou quatro partidas,
apresentando os seguintes resultados:
São Bento EC OxO Seleto EC, em São
Bento do Sul; Seleto EC 2x1 Continen

tal, em Guaramirim; Seleto EC 2x1 São
Sento EC, em Guaramirim; E.C. Conti-

o

riental1x2 Seleto EC, em Rio Negrinho.:
Com estes resultados, tornou-se

campeão invicto de sua chave ganhan
do o direito de disputar com o campeão
da cfiave "B", no caso a Tupy, o título

de campeão do torneio, o que veio a

contecer no sábado passado, dia 9 de

julho. Na finalfssima entre os cam

peões das chaves '�A" e "B", na me

lhor de três partidas, foram estes os

resultados: ,

Seleto Ox5 Tupy, em Guaramirim

Tupy 1x2 Seleto, em Joinville
Seleto 3x2 Tupy, em Guaramirim

ÍJ
'\

Atletas Campeões

Em toda a trajetória do torneio,
foram os seguintes os atletas partici
pantes e campeões: Alexandre, Cafu

ringa, Beninca, Amaury, Alce�, Mara�
goni, Acemar, Mário Sérgio,

.

Lauro,

Edegar, César, Marinho, Moacir,. Jor
_ginho, Zeca, Orlando, Ge.rson, \lg.U?-
roa e Marcolino. A diretona provisona
do clube campeão é a seguinte: pre
sidente - Osmar Prüsse; Direção Téc

nica - Amaury e Lalinho; Massagista -

Rolf Klitzke e Auxiliar Médico - Salo

mão Dequech.
Para o Seleto, vale aqui um trecho

.

de uma canção mais ou menos assim:
"levantou, sacudiu a poeira e deu a

volta por cima", trecho est� que cabe
muito bem, pois nós mesmos escre

vemos nesta coluna esportiva as remo

tas chances do clube de sagrar-se
campeão, depois da acachapante der
rota no primeiro jogo e ainda que o se

gundo seria em Joinville. Em futebol
tem estas cousas, é cheio de surpre
sas, e volta assim o Seleto a reviver os
seus áureos tempos, tradição que sem

pre foi dentro do cenário esportivo bar

riga-verde, filiado a Liga Jaraguaense
de Desportos e fundado no longínquo
ano de 1933. Depois de uma paraliza
ção de quase seis anos e .graças a efi

ciente e sempre dedicada atividade do

prefeito S,alim José nequecn que não

meéfe esforços pelo engrandecimento
do esporte guaramirense, volta as li

des desportivas, com ânimo e denôdo,
conquistando o seu primeiro troféu,
devendo participar brevemente da Ta

ça Governador do Estado. Estão d�
parabéns os guaramirenses pela bri

lhante conquista.

COMEÇA HOJE O "TORNEIO
'JUBILEU DE PRATA DA LJD"

Jaraguá do Sul - Inicia-se logo
mais às 14 horas, o Torneio Jubileu de
Prata da Liga Jaraguaense de Despor- .

.tos, que no dia 09 de junho passado
completou 25 anos de fundaçãc, com

uma inestimável carga de baneflclos
em prol do esporte da cidade csntená
ria. No referido tOfge1o que na tarde
de hoje terá' quatro jogos e no decor
rer de amanhã mais olto, participam
vários lélubes dä cldáde "que" enlr�'sr
disputarão a vitória por maior número

de goles, pois estará em jogo um beJrs
simo troféu para o Campeão, bem co

rno um de menor porte ao vice-Cam
peão.

O Campeão e vice do referido
.

torneio será conhecido no próximo do

mingo, dia 24, uma Vez que a tabela de

jogos está dividida em duas chaves,
todos no Estádio Max Wilhelm, sob a

arbitragem dos jurzes da Liga Jara

guaense de Desportos, que tem a tes
ta o jovem e dinâmico desportista Má
rio Vitório Rassweiler. Os jogos são os

seguintes: .

10. jogo.;. 14,00 horas: Estrella x

Jaraguá Fabril; 20. jogo - 15,00 horas:

Arweg x Seleto; 30. jogo - 16,00 horas:

Baependi x A.A -, B.B.; 4°. jogo - 17,00
floras: Arweg x Estrella.

Domingo - dia 17/07:
50. jogo - 8,00 horas: Jarita x Gua

rany; 60. jogo - 9,00 horas: J. Fabril x

Seleto; 70. jogo - 10,00 horas: Jarita x

A.A.B.e.; 80. jogo - 11,00 horas: Sele
to x Estrella; 9°. jogo - 13,00 horas:

Baependi x Guarany; 10°. jogo - 14,00
horas: .Ärweg x J. Fabril; 11°. jogo -

15,00 horas: AAB.B. x Guarany; 12°.

jogo - 16,00 horas: Jarita x Baependi.

ESTA SUBINDO O
INTERESSE PELO FUTSAL

Jaraguá do sul - O campeona
to citadino de futebol de salão, em

sua terceira rodada, apresentou com

os jogos Besc 2 x. 1 Colorado, AABB

8 x O Caixa Econômica; A.A. Emmen
doerfer 5x1 Seria e Jarita 4x2 Wiest,
um sensívei aumento na arrecadação,
somando Cr$ 1.915,00, com venda de

3ß3 ingressos, deixando os organiza
dores estupefatos, pois não esperavam
igual renda.

A classificação, somente para os

primeiros lugares nas chaves está des
ta maneira (não computados os jogos
de quinta-feira): Chave ("A": Cyrus e

Besc; Chave "B": AABB e Frigumz;
Chave "C": AA. Emmendoerfer' e Me

negotti e Chave ",O": Madeireira Rio
Molha e AA.. Coase.

Anormalidades
Na rodada de quinta-feira, dia 07,

.

quando se defrontaram a equipe da

A.A. Emmendoerfer versus Seria, o a

tleta Marcos Krause desta última, foi

desclassificada e posteriormente ex

pulso do encontro, por ofensa moral
ao árbitro e a torcida, sendo julgado
na terça-feira que passou. � o primeiro
caso de tal gravidade que a Junta Dls

ciplinar Desportiva do Departamento
Jaraguaense de Futebol de Salão .en

frenta no referido campeonato.
Diretoria' tem mais membros

O D.J.F.S. objetivando completar
seu quadro diretivo, em reunião com

todos os membros da diretoria acha
ram por bem nomear e empossar no

vos membros para que os trabalhos
sejam melhor desenvoividos. llineu Ra
dünz, José Dalmarco Filho e Alibert
Ewald, como Diretores Adjuntos, Wal
dir Chiodini, como 2°. secretário e a

substituição de Nivaldo Hüntz por Nel
son Barg na função de 10. secretário,
foram as inovações introduzidas.

Próxima rodada
A tabela dos jogos do campeona-

to citadino, marca para a noite de quin
ta-feira, como parte integrante da quln-
ta rodada

-

os sequlntes logos: Kohl
bach x Weg - juiz: Jurandlr Lombar-
di - fiscais de linha: Alcione Simas e

José Lanznaster; Gazeta x Unibanco
juiz: Alcione Simas .. fiscais de linha:
Jurandir Lombard! e José Lanznaster;
Marcátto x MeAegotti .., juiz: José Lanz
naster - fiscais de linha: Jurandir Lom
bardi e Alcione Simas; Coase x Ma-·
deireira RiQ: Molhal� juiz: Jurandír Lom- • •

bardí - fiscais de linha: José' Lanznas-
ter e Alcione Simas.

Para estes encontros, llineu Ra
dünz será o delegado do DdFS, e Osmir
Porath o anotador cronometrista, COo-

trata(Jo
. pelQ Departamento.

.

;, �,'

JUVENTtJS EII/IPATA EM
�NXERf!

"(.'1 t.t

�aragl;l" do Sul - O Grêmio ,Es-

portivo Juventus depois de perder na

quarta-feira da semana passada para
o Klndermarm, em Caçador por 2 ten
tos a 1, voltou a medir forças com mais
um clube do oeste, pela quinta rodada
do tornelo de repescagem, Chave "t" .

Desta feita, nosso representante rumou

até Xanxerê, empatando com a equipe
local, a Xanxereense (êta nome dlflcll)'
a zero gol. Apesar de jKter realizado
cinco partidas, ó "Moleque" conseguiu
apenas quatro pontos, deixando-o em

situação delicada quanto a uma clas-

sificação. /

No meio destasemana o Juventus
folgou, voltando a' jogar amanhã, nova
mente no oeste, contra o Joaçaba, ou
tra equipe com remotas chances de
classificar-se para a grande final. Os
dirigentes juventinos, tem um só pen
samento, a vitória, o que virá dar no
vas esperanças ao quadro "grená" que
está passando por sérias crises no de
partamento de futebol. Os demais jo
gos da rodada desta chave são os se

guintes:

Paysandu x Operário
Xanxereense x Kindermann
Nesta rodada folga o Palmitos.

8a. Rodada - 20-07 - quarta-feira

Juventus (JS) x Paysandu, no Es-
tádio João Marcatto

Joaçaba x Lages
Kindermann x Palmitos
Operário x Juventus (RS)
Estará de folga nesta rodada a

Xanxereense.

9a. Rodada - 24-07 - Domingo

7a. Rodada - 17-07

Operário x Juventus (JS)
Palmitos x Paysandu
Juventus (RS) x Xanxereense
Kindermann x Joaçaba

, O Lages estará de folga nesta ro
dada que encerra o primeiro turno
desta chave, devendo o returno co

meçar na quarta-feira subseqüente"
dia 27.0.7, com o Juventus pegando o
Palmitos lá em Palmitos, um "osso du
ro de roer". Após completadas as no
ve rodadas do returno e conhecido o

campeão, o mesmo irá compor a cha
ve "J" que começa dia 28 de agosto
e termina em 21 de setembro.

. Joaçaba x Juventus (JS)
Juventus (RS) x Lages

II
II

FUTEBOL CLUBEBOTAFOGO
EDITAL DE CONVOCAÇAO

.

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital ge Convocação, ficam convocados to
dos os sócios desta sociedade para comparecerem a ASSEMBL�IA GE
RAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no próximo DIA 31 DE JULHO DE
.1977, às 8h30min em primeira convocação ou às 9h30min em segunda: e
última convocação, com qualquer número de associados presentes, em

sua sede social, na Bana do Rio Cêrro, a fim de deliberarem sobre a se-

guinte O�RDEM DO DIA:
.

1°. - Apresentação do novo Título de Sócio-Proprietário;
2°.�- Carteira de identificação de Sócio-Proprietário;
30. - Empréstimo compulsório para sanar dlvldas da so

ciedade;
4°. - Termo de Desistência do sócio para com a Socie

dade e,
50. -:- Assuntos de interesse geral.

Jaraguá do SUl, 12 de julho de 1977.

AVISO

A Diretoria do Botafogo Futebol Clube, solicita a habilitação
do.slcredores até o dia 24 DÉ JULHO DE 1977, com o Sr. Renato Rubini,
na sl?de social, à partir das 19 horas, para reconhecimento do crédito.

A DIRETORIA.

II

,
.

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL.:

E�ital' da�Prißl8iro I SeDun�p . L8ilão

II

li

Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces
so: Execução n. 5.629. Exeqüente: Relojoaria Hertel Ltda. Executados:
Adelino e Adenilso Erbs. Bens a serem leiloados: Um amplificador Gia
nini t. 3 modo tremendão, avaliado em Cr$ 2.000,00; um amplificador Gia
nini t; 3 modo tremendão, avaliado em Cr$ 2.000,00; Uma batedeira Cara

muru, modelo profissional, avaliada em Cr$. 4.00.0,00; Um saxofone tenor,
modelo tenor, avaliado em Cr$ 1.500,00. Total da avaliação Cr$ �.500,00.
DEPóSITO: Com o depositário "ad-hoc" sr. Valter Hertel. PRIMEIRO LEI
LÃO: No dia 05 de agosto p.v., às 11,00 horas. SEGUNDO LEILÃO: No dia
15 de agosto p.v., às 11,,00. horas,· caso os bens penhorados não forem
arrematados no primeiro leilão pelo valor da avaliação ou preço superior.
LOCAL: Forum. Nos autos não consta haver contra referidos bens qual
quer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul,' aos treze dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e.setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

.

.....

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

. Ajude a viver.-Respeite ã sinalizéç'ão. Res])eite os 80 km. Respei-

,. ... ('.� :
-

te a vida do pr6xlmóe , '(O genuinamente jaraguaense cblabora, 'com a preven-

ção de acidenfeá de trlnslto).

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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aORREl'O DO P0\70
ANO LIX - JARAG-uA DO SUL

Sábado 16 da Julho de 1977
SANTA CATARINA
N.o 2.944

Empresários discutem a

de novos patronais
criação
sindicatos

JARAGUÁ DO SUL _ A Associação Co
merciai e Industrial desta cidade, em sua já
costumeira reunião de segunda-feira, entre os

dirigentes da classe, foram discutidos com

propriedade a criação de novos sindicatos pa
tronais, para várias categorias profissionais do

parque industrial jaraguaense. A prop6sito, fo

ram analisadas com alguma profundidade, as

vantagens de nossa cidade possuir mais sin

dicatos, considerando os recursos financriros
que, at{êvés dessas entidades pOderiam ser

carreadas para obras, principalmente do Sesi

e do Senal. No auge da reunião foi lembrado

,que ainda neste ano deverão ter Infclo a am

pl!ação do \Centro de treinamento do Senai em
ãrea anexa ao atual prédio e oficinas e o Su

permercado do Sesi, este 61tlmo com uma do

tação )ã fiada, de nada menos de quatro mi- !

Ihões de cruzeiros, construfdo que serã onde

funciona atualmente uma unidade do 6rgão,
ao lado do Bradesco. Ao final da reunllo em

torno do assunto, chegou-se a dois pontos bá
sicos sobre os quais serã desencadeada in
tensa campanha no sentido de que a inicial
mente somente Idéia, seja em curto espaço de

tempo implantado em Jaraguã do Sul os sin
dicatos. Crescente prestigiamento da Federa

ção das Ind6strias do Estado de Santa Catari-
na - FIESC, pela participação ativa' dós dele-'

gados-participantes dos sindicatos locais, nas

reuniões .do Conselho de Representantes e
"

nas Assembléias Gerais da �mtidade e, cons

cientização dos empresários jaraguaenses
quanto a validade e utilidade 'dos. sindicatos

patronais, visando a maior união da classe em

torno dos mesmos, para dar maior força as

suas reivindicações junto as autoridades, são
os dois t6picos que doravante serão tratados

com. muita acuidade, ,desenvolvendo desta ma

neira a campanha que caminha para seu ple-
no objetivo.

)

feira,
apresentação
de Coral Alemão

QuartaSERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

AV ISO

T'omada ,de Preços JSU-001/77 e 002/77
/

O SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE
AGUA E ESGOTO': SAMAE, de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, torna público que se-

rão aceitas até o dia 20.07.77 a proposta .

JSU-001/77, referente a aquisição de 2 (dois) con
Juntos Moto-Bomba, e até o dia 22.07.77 serão

.

aceitas as propostas da Tomada de Preços ....
JSU-002/77, referente a modlücação do Sistema
Elétrico da Estação de Tratamento de Agua.

O horário de entrega das propostas será até
às 16,00 horas dos dias indicados.

Maiores esclarecimentos serão obtidos na
sede do Serviço Autônomo Municipal de Agua e

Esgoto - SAMAE, sito à rua Barão do Rio Bran
co, 163, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina.

Ja.raguá do Sul, 05 de julho de 1977.

Eng. Juan Carlos Gutierrez Escorcia
Diretor Geral do SAMAE

Paul'o Dalfiore Dallagnolo
Administrador Geral

JARÀGUÁ DO SUL - Sob o

patrocínio da Comunidade E

vangélica Luterana e com o a

poio da Sociedade de Cultura
Artística - SCAR desta cidade,
o Coral alemão Detmold Kan
torei com aproximadamente 40

figurantes deverão se apresen
tar na noite de quarta-feira,
dia 20, na pr6pria Comunida
de.

A entrada é franqueada e o

. Kilntorei, que vem realizando

apresentações no Brasil, têm
sido ovacionado pelos amantes
da cultura em todas as suas de

monstrações nas principais ci
dades do país. Esta é mais uma

boa 'opçlo para o meio-de-se

mana, proporcionada pela Co
munidade Evangélica e SCAR,
que esperam a presença ma

ciça dos jaraguaenses.

Edita] die
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

]Primeira e §eglUlndla Praça
Em resumo (art. 6871do CPC), faz saber o seguinte: Proces

so: Éxecução n. 5.746. Exeqüente: 'Afonso Laghammer. Executado: Feli
ciano Venturi. Bens a serem praceados: 10.) - Um terreno, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, com a área de 1.327,50 ms2., edificado com uma casa de
alvenaria, para residência, fazendo frente, com a rua José Teodoro Ribei
ro, com 21,30 ms., travessão dos fundos COPl terras de Nicolau Jageski,
extremando de um lado com terras de quem de direito, sem metragem, e

de outro lado com à Rua Marajó, medindo 66,50 ms., devidamente regis
trado sob n. 40.216, às fls. 109 do livro n. 3-U, avaliado em Cr$ 250.000,001.
Depósito: - Com o próprio executado. PRfMEIRA PRAÇA: No dia 22 de ju
lho p.v., às 14,30 horas. SEGUNDA PRAÇA: No dia 10. de agosto p.v., às
14,30 horas, caso os bens penhorados não forem arrematados na primeira
praça pelo valor da avaliação ou preço superior. lOCAL: Edifrcio do Fo
rum. Nos autos não consta haver contra referidos' bens qualquer ônus, e
nem recurso pemdente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de junho do ano de mil novecentos
e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

JUIZO DE DIRE;ITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital de Primeiro e Segundo Leilão
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces

so: Execução n. 5.855. Exeqüente: Irmãos Paul & Cia Ltda. Executada:
Fábrica de Móveis Terra das Flores Ltda. Bens a serem leiloados: Trezen
tas cadeiras, estilo colonial, modelo Marqueza, de madeira, totalmente a

cabadas, avaliadas em Cr$ 45.600,00. DEPÓSITO: Com a própria executa
da. PRIMEIRO LEILÃO: No dia (lette agosto p.v., as 10,30 horas. SEGUN
DO LEilÃO: No dia 15 de agosto p.v., as 10,30 horas, caso os bens penho- .

rados não forem arrematados no primeiro leilão pelo valor da avaliação ou

preço superior. LOCAL: Forum. Nos autos não consta haver centra. refe
ridos bens qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o s,ubscrevi.

'- J.J. Maurfclo d'Avila
Juiz de Direito

Proveitosa a entrevista com Malburg
JARAGuA DO SUL - No dia 07 de ju

lho, delegações de empresários de Jaraguá
do Sul e São Bento do Sul, representados, pe
las diretorias estiveram na capital do Estadõ;--
em entrevista especial, qualificada pelos parti
cipantes de muito proveitosa, com o Secretário
dos Transportes e Obras de Santa Catarina,
Comandante Nicolau Fernando Malburg, opor
tunidade em que foi entregue aquele titular,
memorial das duas Associações co-irmãs a

cerca da precariedade da rodovia que interli

ga estas duas cidades, passando por Corupá.
Fato já bastante discutido, sendo objeto

inclusive de reunião conjunta entre vereadores
de Jaraguá do Sul, Corupá e São Bento do Sul
e de várias oratórias no Senado Federal e As
sembléia Legislativa, ' per intermédio de nos

sos representantes, encontra agora maior for

ça com o apoio maciço do empresariado da

região.

Naquele dia, após sucinta exposição feita

pelo Secretário Nicolau Malburg, o mesmo in
formou que a curto prazo, o Departamento de
Estradas de Rodagem de Santa Catarina esta

rá em condições de dar melhor atenção a con

servação permanente da rodovia, objeto do
memorial entregue naquela oportunidade pe
los membras das duas comitivas. Malburg ex-

.

pôs as razões que o DER vinha lutando com o

problema de falta de velculos e máquinas, pro
blema este, já resolvido com a recente aquisi
ção desse material que já está sendo dlstrlbuí
do a todas as Residências do DER no inte

rior do Estado. Como se nota, h� o firme pro

pósito de um equacionamento rápldo do pro
blema que a cada dia que passa se �grava
mais, mas com a união de esforços, multo em

breve teremos um melhor acesso no segmento
rodoviário em epigrafe, unindo cidades da rica

e progressista região norte catarinense.

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital di Primeir. e Seguod•. 'raça
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Processo

Ação de Cobrança iii. 5.642. Autora: Minusa - Trator Peças Ltda. Ré: Me

canização Agrícola Piazera Ltda. Bem a ser praceado: Um terreno, 'situa

do nesta cidade na Rua Adélia Fischer, com a área de 5.343,62 ms2., fa
zendo frente co� uma Ruá Projetada, ou seja, entrecortado pela SC-301,
travessão dos fundos com terra de Roeder e Sasse, extremando de um la

do com terras de Victor Hansen e de outro lado com ditas de Erwino lück,
sem benfeitorias. O imóvel em apreço, está encravado no alto do morro

.

onde está localizado a Associação Atlética Banco do Brasil, de difícil a

cesso, pois o barranco formado pelo corte do morro para passagem da ro

dovia SC-301, deixou praticamente sem condições de efetuar uma estra

da. Consta, que a escritura está em andamento conforme anotações no li

vro 142-A, fls. 159 do Cartório. Avaliado em Cr$ 50.000,00. Depósito: Com
o próprio executado: PRIMEIRA PRAÇA: No dia 22 de julho p.v., às 11,30
horas. SEGUNDA PRAÇA: No dia 10• de agosto p.v., às 11,30 horas, caso
o bem penhorado não for arrematado na primeira praça pelo valor da ava

liação ou preço superior. - LOCAL: Forum. Nos autos não con.sta haver:

contra referido bem qualquer ônus e nem recurso pendente de Julgamen
to. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês

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

. ,i
J.J. Mauricio d'Avila

Juiz de Direito

MARIO TAVARES DA
CUNHA MELLO
TABELIAO DE NOTAS E
'PROTESTOS DE nTULOS

EDfTAL
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:
'

Antonio Ranchetti - nesta

Domingos Sávio Masson - nesta
Irmãos Wintrich ltda. - nesta
Verner Karsten - Schroeder
Alcides longhi - Guaramirim
Beno Leopoldo Fiedler - Schroeder
Valéria Tavares da Moita Resende

Oficial Maior
\

A WEG NO�MUNDO
JARAGUÁ DO SUL -- A Eletromotores

Jaraguá S.A. - WEG, em toda a sua grandiosi
dade estã, e pouca gente sabe, participando
em diversas feiras e exposições em todos os

continentes do globo terrestre. Como é do do

mínio público, ela é a maior fábrica de moto

res elétricos estandardizados da América La

tina, responsável direta para que ostentemos
com orgulho o slogan de "Capital Latino Ame

ricana do Motor Elétrico", vendendo os afa

mados motores "WEG" aos cinco continentes,
Inclusive com vendas em larga escala a países
altamente industrializados, acabando de con

quistar mais um grande mercado consumidor
e dos mais exigentes: o Canadá. Além deste

país, a WEG já conquistou vários mercados,
inclusive os Estados Unidos, Alemanha Oci
dental, Holanda, Dinamarca, para não citar ou-

•

tros, onde são desenvolvidos os meios mais a

vançados da tecnol,ogla mundial. São tudo cou

sas que passam desapercel?ldas pelos jara
guaenses, mas é da mals alta relevância des

tacar�mos aqui o que nossa cidade produz e

exporta. A WEG pensa em atingir em números

globais, o volume de exporta�es em torno de
3 milhões de d6lares, o que não deixa de ser

gratificante a todos n6s, aumentando nossas

divisas e difundindo Jaraguã do Sul e o Bra
sil pelOS cinco continentes.

Como acima nos referimos a participação

em feiras e exposições, achamos conveniente
destacá-Ias, para que nonos mill!ares de leito

res, principalmente os além-cidade e mesmo

Estado, saibam, o estágio em que se encon

tra esta empresa, extraída do "Notícias WEG"
de número 50, referente ao bimestre maiol

julho 77.

.... AMÉRICAS: Exposição Industrial Brasilei
ra em Assunção" Paraguai - de 15 a 24 de

julho; Exposição Industrial Brasileira em Para

maribo ,. Suriname - de 05 a 14 de setembro;
Feira Internacional de Guaiaquil ,. Equador - de

30 de setembro a 16 de outubro; Feira Inter

nacional de Cochabamba - Bolívia - de 15 a 30
de outubro; Feira Internacional .de Santiago, -

'Chile - de 31 de outubro a 13 de novembro.
ÁFRICA: Feira Internacional de Argel - Ar

gélia - de 01 a 15 de outubro; Feira Internacio
nal de Lagos - Nigéria - de 27 de novembro a

13 de novembro.

ÁSIA ,. NO ORIENTE MÉDIO: Feira Inter

nacional de TeerA - IrA - de 19 de setembro a

01 de outubro; Feira Internacional de Bagdá -

Iraque,. de 01 a 15 de outubro e Exposição
Tecnol6glca Brasileira em Jedã - Arãbia Sau

dJta - de 26 de novembro a 05 de dezembro.

ESTANDES DE INFORMAçõES - ÁFRICA:
Feira Internacional de Kinshasa ,. Zaire - de

09 a 24 d. Julho.
_-

Nova �etermnll1laçãí9
BRASILlA - As emissoras de rádlo e de te

levisão, as empresas geradoras de música am

bientai e as casas de diversões com dança, de
verão entregar no ato de pagamento dos direi
tos autorais .a relação das músicas executadas
no mês anterior ao pagamento. Esta determina
ção consta de resoluçAo baixada recentemen
te pelo Conselho Nacional da Direito Autoral,
entrada em vigor no Inicio deste mês.

Além da relaçAo das múslcas, aquelas en

tidades deverão apresentar atmbém, em for-

rnulárlos próprios, os códigos de identificação
constantes des fonogramas ou da relação de
obras e gravações codificadas, dlstrlbufdas pe
lo CNDA.'

tidades deverão apresentar também, em for-
_ lo CNDA. O Escritório Central de Arrecadação
e Dlst�lbuição - ECAD, fornecerá esses formu
lários. Para preenchê-Ios, as entldades deverão
ter' como base ,a programaçAo efetivamente
executada.
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