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Jaraguá terá retorno de 2,240/o no ICM _ 9· lugar no
,

Estado "_ Fixades os novos índices
Após a análise dos recursos interpostos pelos municípios

referente as exclusões efetuadas quando, da ocorrência e a

nálise realizada no mês de julho, do movimento econômico

dos 197 municípios catarinenses, foram fixados, no último dia

16, sexta-feira, os Indices definitivos do Fundo de Participa
ção dos Municlpios do Imposto sobre Circulação de Mercado

rias - ICM - para o exerclcio de 1'978, pelo Secretário da Fa

zenda Ivan Bonatto e homologados pelos 13 presidentes de

AssociaçõeS de Munlclpios do Estado.

O ato ocorreu na Secretaria da Fazenda, sendo os traba-
\ lhos presididos pelo secretário Ivan Bonato, estando presen

tes o presidente do grupo de trabalho encarregado da análise,
Dr. Francisco Cyrillo Correa, assessores da secretaria da Fa

zenda, os 13 presidentes das Associações de Municípios, bem

como seus respectivos secretários executivos.

Na classificação por microrregião, a AMUNESC ocupa ,o
primeiro lugar, conforme, classificação abaixo:

18.805744 - Amunese Joinville com 13 municípios,
16.041080 - AMMVI Blumenau com 13 municípios, 9,777799 A

mosc, Chapecó, com 23 municlpios, 6,832241 Amuresc Lages
com 10 municípios, 6,712045, AMMOC Joaçaba com 14 muni-

cípios, 5,982625, Amsesc Cricrqma com 16 munlclplos, .

5,345918 Amarp, Caçador com 10 municípios, 5,010368 Am

pla Canoinhas com 9 municípios, 4,941964 Amavi Rio do Sul

com 21 munlclpios, 4,543053 Amauc Concórdia com 11 muni

cípios, 4,475786 Granfpolis Florianópolis com 20 municípios,
4,282004, Amurei" Tubarão, com 16, municípios,
3,961222 Ameosc São Miguel do Oeste com 11 municípios,
3,288151 Amfri !tajal com 10 municípios.

Dentre os 25 municípios de maior Indice de participação,
Jaraguá está em 90. lugar.

Os 25 municípios com maior Indices de participação são:

Joinville 12,927592, Blumenal,l 10,285843, Lages 4,607559, Cha

pecó 2,830785, Concórdia 2,638430, Criciuma 2,511049, Itajaí

2,413390, Florianópolis 2,356468, Jaraguã do Sul 2,240453,
Brusque 2,084073, Tubarão 1,819481, São Bento do Sul ....

1,608557, M a f r a 1,508160, Videira 1,473008,
Caçador 1,386099; Campos N o vos, 1,3150,37
Joaçaba 1,286836, canojnnas 1,273300, São Miguel do Oeste

1,064148, Curitibanos 1,022454, Urussanga 0,984239, Rio do
Sul 0,964809, Gaspar 0,789359, Três Barras 0,788819, Timbó

0,73934�.
Nota-se perfeitamente que os municlpios mals industria

lizados mantém maior rndice de participação. O movimento
econômico geral do Estado representou um crescimento de 72

por cento na índüstrla e comércio e 69 por cento ne agrope
cuário, com uma média geral de 71 por cento, em compara
ção ao exercício anterior. Jaraguá do Sul, no ano anterior ha
via ficado em 80 .lugar, com lndlce de 2,2% e neste ano, com

pequeno aumento no lricliêe, em 90. lugar. Os dez municlpios
com maior Indice de retorno de-77 continuam em 1'8.
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"Semana
JARAGUÁ DO, SUL - A "Semà

na da Saúde" desta cidade, cuja cam

panha foi desencadeada ae 12 a 16 de
setembro no Grupo Escolar Municipal
Albano K;anzler, Salão Barg, Salão Al
vorada, Escola Bási�a Heleodoro Bor
ges,

-

Salão da Igreja em Jaraguazinho,
Escola Sãsica José Duarte de Maga
lhães da Barra ao Rio Cêrro, Salão Vi

tória, Escola Básica, Euclides da Cunha
de Nereu Ramos e, no Salão da Igreja
em Santa Luzia sob o "slogan" HSaú-
de é Desenvolvimento", transcorreu
normalmente, atingindo as, estimativas
pré-fixadas pela Comissão Municipal
de Saúde. Segundo a secretária da
CMS e uma das principais responsá
veis pelo êxito da Semana da Saúde,
a mesma pode ser considerada suceli
so devido ao apoio recebido por parte
da Prefeitura Municipal, servindo mais
uma vez para despertar a população
do meio urbane e rural em relação ao

bem estar fisico, mental e social.
O sucesso na "Semana da Saúde"

primou face ao apoio recebido do Co
ordenador da Comissão Municipal de

Saúde (Victor Bauer), dos membros do
Sesi, da Acaresc, do Coordenador e

do Inspetor de Ensino de Jaraguá do
Sul e da imprensa jaraguaense, falada
e escrita, além da distribuição de dois
mil panfletol?-programas e colocação
de. cinco faixas com dizeres conclama
tórios à participação da comunidade
nas atividades da "Semana da Saúde"
que ora se findou.
RESULTADOS ALCANÇADOS

Sob a patrocinaçãodo Prefeito
Municipal Victor Bauer que colaborou
oferecendo refeiçõeS', faixas, progra
mas-convites, condução, motorista; do
SESI de Florianópolis pela cessão da

aparelhagem e pessoal técnico neces

sário a realização _dos, exames e da
ACARESC pela liberação de uma fun

-cionária, os resultados obtidos, expres
sos em números, foram estes: abreu

grafias (censo torácico), 1.431 pes
soas; exames de vista (censo visual)"
275 pessoas; exame de' escarro, 45 e

palesfras sobre prevenção do câncer,
prevenção da cárie e -Iazer, atingiu
365 pessoas.

Atividades
JARAGUÁ DO SUL - A edi

lidade jaraguaense na primeira
sessão semanal acontecida na

noite de segunda feira teve

como movimentação principal
aprovação de projetos e dis

cussões de mais dois capítulos
do Código de Posturas Aa
Oidade:

/ Desenvolvimento
Lida e aprovada a ata da

sessão anterior pelos edIs, com
excessão de José Gilberto Me

nel, do MDB, que não com

pareceu por motivos ignora-_
dos, na leitura do expediente
notamos o ofício recebido do
Chefe do Poder Executivo so

licitando aprovação de trans

-ferêncla de verba, pois a mu-

nicipalidade tendo constatado
falta de verba de 15 mil cru-

zeiros para pagamento dos

vencimentos dos edís e tendo

em excesso nos ítens material

de consumo, serviço de tercei

ros, encargos diversos; eill!_i
pamentos e instalações de

materiais, achou por bem a

plicar estes excessos em des

pesas para cobrir parte ou to

tal do déficit e o restante em

melhorias no municlpio. Para

discutir sobre isso, o presiden
te 'Márlo Krutzsch convocou a

Comissão de Finanças e Orça
mento para uma reunião na

quinta-feira última a fim de
tratar do assunto.

proJetos-de-Lel
Na sessão de segunda-feira,

a que estamos nos referindo,
foi aprovado em primeira vo

tação dois projetos de lei de

do
origem do Executivo, julgados
constitucionais e aprovados
pelas Comissões encarregadas,
merecendo por isso aprovação
unarurne dos presentes. O

Projeto 28.77 autoriza o Che

fe do Executivo, a contrair em

préstimo até �RQ.,valor máximo
de um milhão e quinhentos mil

cruzeiros junto ao Banco do

Estado de Santa Catarina S.A.'

por antecipação da receita ge
rada pelo Fundo de Participa
ção dos Municípios do Imposto
sobre Circulação de Mercado
rias. O outro projeto aprovado
também em primeira votação
de número 29.77, autoriza o

Prefeito
_ Municipal a firmar

aditivo de contrato de retifica

ção e ou ratificação de Crédito

Fixo a fim de fazer frente ao

atingiu
PREVENÇAO DO
CANCER GENICOLóGICO

Os resultados 06tídos durante' a

"Semana da Saúde", embora conside
rado bom pelos prganizadores, acha
mos' nós que os nämeres pOderiam ser

em muito elevados, uma vez que o mu

nicípio com uma população superior a

40 mil habitantes ainda não está de
vidamente conscientizada da importân
cia das campanhas que objetivam a

prevenção e constatação de doenças,
principalmente. Melhor seria se esti
véssemos errados em nosso ponto-de
vista da não conscientização do 'povo
jaraguaense. Na próxima semana, o

Lions Clube Centro de JaJiaguá do Sul,
numa promoção conjunta com a, Se
cretaria da Saúde do Governo do Es
tado, Comissão Municipal de Saúde
desta cidade, promoverá a Campanha
de Prevenção do Câncer Genicológi
co, de 26 a 30 do corrente - segunda a

sexta-feira.
Esta campanha de exames preven

tivos em senhoras, objetivando a cons

tatação 'ou
- não de foco cancerígeno

objetivos
será realizado gratuitamente por uma
equipe da Secretaria da Saúde, Funru
ral e Divisão Nacional do Câncer, con
tando, ainda, com a cplaboração de
enfermeiras do Hospital "São José" e
..Jaraguá" que prestarão atendimento '

às senhoras jaraguaenses na ocasião
das consultas.

DATAS E LOCAIS
A equipe volante da Secretaria

da Saúde estará atendendo de 26 a

30 de setembro nos seguintes dias, ho
rários e locais: aia 26, das 9 às 12 e

das 14 às 18 horas, no Posto de Saú
de; dia 27, das 8 às 12 e das 14 às 18
horas, na Escola Básica "Euclides da
'Cunha" em Nereu Ramos; dia 28, em

igual horário, no Grupo Escolar Mu
nicipal "Albano Kanzle,r" em Nova Bra
sília; dia 29, na Escola Básica "Elza
Granzolto Ferraz" em Santa luzia, das I

8 às 12 e das 14 às 18 horas e, final
mente, dia 30, na Escola 'Básica' "Ho
landa Marcelino Gonçalves" na Ilha da
Fígueira, em idêntico horário dos de
mais locais.

Leqislativo
'programa PASEP junto ao

Banco do Brasil.

Representação no Encontro
O vereador Enno Janssen,

da Arena, participou no sába-
,

do passado do Êncontro entre

Prefeitos e Vereadores da

microrregião, em Jolnvllle, na

qualldade de representante da

Egrégia Câmara -de Vereado

res local, ocasião em que fo

ram preparadas as teses que
serão levadas ao V Encontro

Estadual de Vereadores 'de

Santa Catarina, a realizar-se
brevemente em Joaçaba.
Código de Posturas:

Mais dois capítUlOS analisados

Trabalhando unidas, as ban

cadas com assento no legis
lativo local analisaram e dis

cutiram mais dois- capftUlos; o

III e o IV do Código de Postu-

ras de Jaraguá do Sul, na ses
são de segunda-feira, ocasião
em que o lider do governo, um

dos principais ideaHzadores do

Código preferiu, no que tel a

catado, que se fosse questio
nado somente sobre o mérito

e não a grafia, concordância e

redação, uma vez que a mes

ma será revista quanto da e

laboração final do Projeto. O

edil acha mais importante as

sim proceder, pois �averá
maior aceleramento nos traba
lhos e consequentemente na

conclusão do Códjgo. O pre
sidente Mário Krutzsch, autori
zou os jornalistas que acom

panham os trabalhos da Câ

mara, a tomarem parte nas

discussões, em s� tratando de

assunto da mais alta relevân

cia e a opinião de pessoas a-

;

balizadas muito contribuirá na

elaboração do Código de Pos

turas que será um dos melho

res Códigos do Es!ado 'de San
ta Catarina, sem dúvidas de
errar. A esse respeito, José A.
Klitzke manifestou-se positi
vamente, solicitando, ainda,
que se convidasse o engenhei
ro da prefeitura para. que to-

�
masse parte nas reuniões, sen
do ele possuidor de conheci
mentos práticos influenciando
sobre a validade ou não des-
se ou daquele (t e m

do Código, áj que o

Código em pauta está basea

do em Códigos de várias ct-
, dades catarlnenses, de Porto

Alegre, da Amunesc .corn In
fluência maior no de Joinville.
Os Itens do CapItulo III e IV

foram largamente debatidos.

..................................................................................................
-

, ...............•.........................................

Participe hoje do encerramento da 'Semana do Trânsito'

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

Fazem anos hoje
Sr. Ignácio Leutprecht
Sr. Artur Ersching
Sr. Nivaldo Adalberto Freiberger
Sra. Adelina Seneuer
Sra. Cecília, esposa do sr. Theo
baldo Hagedorn
Sr. Olegário Stinghen, Rio Cerro
A jovem Deise Maria, filha do sr.

Antonio e Mariana Mann Pefêíra
\rv,altrudes Mielke
O jovem Valdenir Luiz Frelber
ger (Tuti)

Fazem anos amanhã:
Sra. Hermínla, esposa do
sr. Santos Tomaselli
Sr. Germano Horst Neto
Sr. Gerhard Gruetzmacher
Sr. Ottomar Kreutzfeld
sra. Isolde da Costa Behrens, em

Guaramirim
Rogério L. Gonçalves

Dia 26 de setembro
Sr. Walter Lawin, em R�torcida
Sra. OtTlia Schmitt Ferreira, em

Guaramirim
Sr. Ingomar Horburg
Aldtrlo Luiz Oliveira

Dia 27 de setembro
Sr. Wolfgang Weege (lndustrlal)

, Sra:' Carla Mey Meinert, Joinville
Sr. IIson Lemke, em

Rio da Luz Vitória
Sra. Maria Dias Angelo
Sr. Leopoldo Boshammer
Sra. Rosane Janke Vailatt i
Sra. Tereza, esposa de
Claudio Dalsochio

Dia 28 de setembro
Sr. Almiro Bruch, em Guaramirim
Sra. Odete, esposa do Dr. Arol
do Schulz
Sra. Estércia Wolf Koeling, em

Joinville
Sra. Elfride, esposa do industrial

J Damásio Schmitt
Dia 29 de setembro

Sra. Jeanete Thomsen Rassele,
esposa. do jornalista Rivadávia
Rassele
Sra. Vva. Ana Pieske
Sra. Letícia, esposa do sr. Cle
mente Schlochet
Sr. Henrique Hafemann
A jovem' Arlete Ruediger

Dia 30 de setembro
Sra. Hilda, esposa do sr. Slrves
tre Stoinski
Sr. Arnaldo Laurentino .da Costa,
em São Francisco do Sul
Sr. Onório Olavo Bortolini
Sra. Vva. Otüla Gosch, Joinville
"Aos aniversariantes, os cumpri-

mentos da redação",
'

R egistro �C i V i I'
Aurea Müller Grubbs, Oficiai do

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

Edital nr. 9.976 de 15.9.1977
Osmar Thomazelli e Vilma Bachmann

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,
natural de Massaranduba, neste �sta
do, domiciliado e residente em Ribeirão
Moina, neste distrito, filho ce José Tho
mazelli e Alice Piaz. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliados e residentes em Ribeirão
Molha, neste distrito, filha de Albano

Roberto Bachmann e EmiHa Tecilla
Bachmann.

Edital nr. 9.977 de 15.9.1977
Wendolino Voelz e Helena Bolemini

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente à Rua Alberto Santos Du
mont, nesta cidade, filho de Albrecht
Voelz e Lucia WeIter Voelz. Ela, brasi
leira, solteira, lndustriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residen- -

te em Santa Luzia, neste distrito, filha
de Nicolau Bolemini e Amalia Seve
gnhani Bolemini.
�dital nr.-9.978 de 16.9.1977
Ari Schwirkowski e Luzia Ivete Trentini

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Corupá, neste Estado, do
miciliado e residente à rua Procopio
Gomes, nesta cidade, filho de Felix
Schwirkowskl e Irene Schwirko
wski. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente à rua Procopio
Gomes, nesta cidade, filha de Walde
mar Trentini elidia Trentini.
Edital nr. 9.979 de 16.9.1977
Odenir Volpi e Sônia Maria Lopes

'Ele, brasileiro, solteiro,' auxiliar de
escritório, natural de Luiz Alves, neste
Estado, domiciliado e residente em Es
trada Nova, neste distrito, filho de Fran
cisco Volpi e Beatriz Maria Volpl. Ela,
brasileira, solteira, balconista, natural,
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resl
dente em Estrada Nova, neste distrito,
filha de Maurino Lopes e Nair Louren
tino Lopes.
Edital nr. 9.980 de 19.9.1977
Hari Harbs e Giselene Machado

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Jolnvllle, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua Adelia Fis
cher, nesta cidade, filho de Oscar
Harbs e Luiza Finkbeiner Harbs, Ela,
brasileira, solteira, costureira, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente à Rua Guanabara, nesta cidade,
filha e Victor Hlpollto 'Machado e Gui
sela Wischral Machado.
Edital nr. 9.981 de 19.9.1977
Irineu Buerger e Rosane Bea-
triz Schmoeckel

Ele, brasileiro, solteiro, técnico,
natura' de Jaraguá do Sul, domlcllla
do e residente à Rua Joinville, nesta
cidade, filho de Herberto Buerger e A
nita Bublltz Buerqer. Ela, brasileira,
solteira, estudante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente à Rua
Procoplo Gomes, nesta cidade, filha de
Eugênio Vitor Schmoeckel e Brunhil
de MahnKe- Schmoeckel.
Edital nr. 9.982 de 20.9.1917
Guido [emke e Venera Lemke

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,
natural de Jaraguá ao Sul, domiciliado
e resTãenfe em Rio da Luz I, neste dis
trito, filfio de Harry,' Lemke e Paula
Kath Lemke. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Rio da Luz III;
neste distrito, filha de Ervino Lemke e

Selly Fiedler Lemke.

Edital nr. 9.983 de 20.9.1977
José Maia e Hilda Hornburg

Ele, brasileiro, solteiro, estofador,
natural de Araquari, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua Domingos
da Rosa, nesta cidade, filho de Manoel
de Souza 'Gomes e Rosa Maria Maia.
Ela,

.

brasileira, solteira, doméstica, na
turaf® Guaramlrim, neste Estado, do
miciliada Ei' residente à Rua Procópio
Gomes, nesta cidade, filha de Leopol
do Hornburg e Emilia Eichstaedt Horn
burg.

Edital nr. 9.984 de 20.9.1977
Valdir MUller e Lourdes Farias

j Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Videira, neste Estado, domi
ciliado e residente em Tres Rios do
Sul, neste distrito, mno oe Helmouth
Müller e Lutsi Dencker Müller: Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de RO
deio, neste Estado, domiciliada e resi
dente à Rua Antonio Carlos Ferreira,
nesta cidade, filha de Alfredo Farias e

Olotldes Farias.
Edital nr. 9.985 de 21.9.1977 .

Luiz Tomaz e Roseli Klein
Ele, brasileiro, solteiro, ,Qperãrio,

natural de Rio do Oeste, neste Estado,

Lar Schrnöckel Gonçalves em festas
Com o nascimento de ALESSANDRA, às 21 h15min de sexta

feira, dia 16 de setembro de 1977, no Hospital e Maternidade) "Jaraguá",
pesando 3 quilos e 150 gramas está em festas o lar de nosso Diretor Eu
gênio Victor Schmoeckel e esposa Brunhilde Mahnke Schmoeckel, bem
como o do senhor Holando Marcelino Gonçalves e esposa Felomena
Schmitz Gonçalves. Após longa e paciente espera, ALESSANDRA veio ao

mundo para aleqria de seus pais YVONNE ALICE' SCHMOCKEL GON
ÇALVES e ANTONIO JOSJ: GONÇALVES, completando a fellcldade dos
"chefes", pois Alessandra é a primeira filha do casal e primeira neta das
famílias Schmoeckel-Gonçalves. Por feliz e curiosa coincidência, a virgi
niana ALESSANDRA (não é Yvonne!) nasceu no mesmo dia em que nosso

diretor e esposa completavam 27 anos de vida matrimonial, alegri'a du

pla aos "vovós corujas" que estrearam a primeira neta.

Ao registrarmos este fato, desejamos à ALESSANDRA, aos

pais Yvonne Alice e Antônio José, aos avós e tios, votos de muitas felici
dades e parabéns do pessoal de "A Comercial" e da redação do "Correio
do Povo" pelo nascimento da "pequerrucha". -

Em novembro, Baile das 'debs' em Corupá
o LlONS CLUBE DE CORUPÁ realiza tradicionalmente, o

Baile das Debutantes, na cidade de Corupá. Este ano, foi contratada a or

questra de Erinho, de Blumenau, muito conliecida em t�da nossa �egião,
e o evento social terá lugar em Q15 de novembro nos saloes da SOCiedade
Atiradores de Corupá. Às inscrições de debutantes continuam abertas e

desde já está garantido o mesmo sucesso tios anos anteriores. As patro
nesses desta noite de gala serão as senhoras Ondina Gaya Brenner e Ell
zabeth Günther, respectivamente esposas de Dr.·Reynaldo Brenner e do

comerciante Romeu Günther.

Desde já o referido Baile está polarizando as atenções da

sociedade corupaense e de cidades vizinhas.

Bodas de Prata
,

" louvando e agradecendo a

Deus pela dádiva dos filhos e constan
te proteção durante 25 anos de união

matrimonial, convidam para a Santa
Missa em ação de graças a realizar-se
dia 27 de setembro, às 19,30 horas, na
Igreja Matriz "São Sebastião". Com es

te conteúdo inicial, fomos dlstlnquidos
por um convite do sr. José Schmitz e

esposa Maria Piccinini Schmiíz, a fim
de participarmos das cerimônias reli

giosas e de uma confraternização fa
miliar e amiga, em regozijo a passa-

'

gern dos 25 anos de feliz união dõ ca-

sal, na próxima quarta-feira, dia 27. O
casal que ora cobre-se de prata goza
de grande amizade na sociedade local,
sendo ele proprietário das "Confec
ções Suely" e um dos diretores do
"Grêmio Esportivo Juventus" desta ci

dade. Os convidados, ao término dos
atos religiosos serão recebidos nas de

pendências do Grêmio Esportivo Ju

ventus, para uma confraternização.'

"Correio do Povo" sente-se hon
rado em cumprimentar o casal, com

votos de muitas felicidades.

Ba i I e do G rê m i o Gunitex
Jaraguá do Sul - A diretoria do

"Grêmio Esportivo e' Social Gunitex"
está expedindo convite assinado pelo
presidente Luiz Carlos Ersching e p�
lo secretário Oldair Pinho, para um Bai-

Ie programado para a noite de hoje"
24, nas dependências do salão Doe

ring, ao som do conjunto "RITMOS
SOCIETY". O lníclo será às 22 horas

�======9=================================C�'-=-==,==============�

Nasceu Alessandro Sérgio Rassele
,

Outro nascimento que veio completar a alegria do casal, a
conteceu no domingo, dia 1'1 de setembro, nó li�spital Jaraguá. Naquel�
dia nasceu ALESSANDRO SJ:RGrO BASSELE, primeiro filho do casal RI

vadávia (Geraldo José) Rassele e esposa Jeanette Thomsen Rassele, ele
diretor do Jornal "Gazeta de Jaraguá". O Alessandro veio [untar-se com

suas duas irmãzinhas, constituindo-se também orgulho de, seus pais.

"Correio do Povo" junta-se a alegria da famrtia Rassele en

viando seus cumprimentos e votos de felicidades.

, domtcflaôo e residente à Rua João
Klein, nesta cidade, filho de José To
maz e Qlivia Tomaz. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural de Jaraguá
do sul, domiciliada e residente à Rua
João Klein, nesta cidade, filha de Hl
lário Klein e Antonia Garcia Klein.

, E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que será publicado pela lrnprenss,
e em cartório onde será afixado durah
te 15 dias. Se alguém souber- de algum
impedimento acuse-o para Os fins

�

le-:-
, gals.

I

Dr. Reinoldo Murara

ADVOGADO

ESCRIT6RIO AO LADO DA PREFEITURA

JARAGUA DO SUL

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

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

AUREA MOLLER GRUBBA
Oficiai
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·Estado de Santa Catarina

municipal de �araguá . doPrefeitura

lei
Abre Crédito 'Suplementar no valor de

. Cr$ 1.134.000,00.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no usö 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. 10.) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de

Cr$ 1.134.000,00 (hum milhão, cento e trinta e quatro mil cruzeiros), para
reforço dos programas e verbas abaixo discriminados, constantes da 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 Serviços Inerentes

ao Gabinete do Prefeito 15.323,62
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

. 0202.03070202.003 - Manutenção das Atividades Inerentes
ao Gabinete do vice-Prefeito -553,91

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção das Atividades da Divisão

,
de Pessoal .... ;.................. 30.000,00 .

0301.15814922.005 - Gastos com a Previdência Social Ge-
rai /0.................. 113.000,00

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO.
0401.08421882.008 - Manutenção das Atividades da Divi-

são de Educação 20.000,00
04013 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.13754282.014 - Gastos com Saúde e Assistência Mé-

dica Sanitária 75.000,00
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.0608032·2.016 - Manutenção dos Serviços lnerentes

a Divisão de Contabilidade . . . . . . . . . . 10.000,00
0501.03390402.0117 - Subvenção a AMUNESC - IBAM -

ABM 9.700,00
0501.03080632.018 - Pagamento de Juros ß Financiamen-

tos 150.000,Oß
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

. 05012.03080302.020 - Prevê os gastos com a Divisão de

Tributação '. . . . . . . . . . . . . .
_

5.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.007 - Abertura de Ruas, Construções e Res-

taurações de Pontes e Bueiros. . . . . . 100r.000,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - Manutenção dos Serviços da Divi-

são de Estradas de Rodagem 200.000,00
0602.16885311.010 - Construções e Restauração de Es-

tradas, Pontes e Buéiros . . . . . . . . . . . . 100.000,00
0602.16880332.025 - Pagamento' do Financiamento dos

Veículos e Máquinas Rodoviários .... 280.598,96
0603 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
0603.16915751.012 - Obras de Base no Setor Urbano e a-,

quisição de Imóveis .. '. . . . . . . . . . . . . . 24.823,51

TOTAL . "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.134,000,00

ANEXO II - QUADRO A

'0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3111/1 - Subsídios .

0201.03070202.002 - 3111/2 - Representação .

0202 - GABINETE DÓ VICE-PREFEITO
Ü1202�03070202.003 - 3111/1 - Representação .

030l - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - 3140 - Encargos Diversos .

0301.15814922.005 - 3250/2 - PASEP .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - 3130' -r Servlços de Terceiros .....
0401.08421882.008 - 3140 - Encargos Diversos
0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL --

0403.13754282.014 - �140 - Encargos Diversos .

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.016 - 3130 - Serviços de Tercei ros .

0501.03390402.017 ,.: 3210 - SUbvenções Sociais .

0501.03080332.018 - 3240 - Juros ,.

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.0<3080302.020 - 3120 - Material de Consumo .... ,.

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.1'6915751.007 - 4110 - Obras Públicas

'

.

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM-
0602.16885312.024, - 3120 - Material de Consumo .

0602.16885311.010 - 4110 -- Oßras Públicas .

0602.16880032.025 - 4310 - Amortização .

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.16915751.012 - 4110 - Obras Públlcas .

10.215,75
5.107,87

553,91

30.0001,00
113.000,00

13.000,00,
7.000,00

75.000,010

10.000,00
9.700,00

150.000,00

5.000,00

100.0001,00

200 ..000,00
100.000,00'
280.598;96

'24.823,51

TOTAL ..

'

- .1••..••••.• ' 1.134.000,00

'Ârt. 2°.) - Os recursos para a abertura do presente crédito

suplementar provém da anulação parcial ou total dos programas e verbas

Sul

675/77
abaixo discriminadas, constantes da Lei nO. 649/76 de 09 de novembro de
1976, a saber:

TOTAL ;................... 1.134.000,00

ANEXO II - QUADRO A

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003 - 3120 - Material de Consumo .

0202.03070202.003 - 3130 - ,Serviços de Terceiros .

0301 -IDIVISÃO DE PESSOAL '

0301.03070212.004 - 3120 - Material de Çonsumo .

0302 - DIVISÃO DE t\lATERIAL
0302.03070212.006 - 3120 - Material de Consumo .

,

\ 0302.03070212.006 - 3130 - Serviços de Terceiros .

01303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS .

0303.03070202.007 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - 3120 - Material de Consumo ; .

0401.0:8442052.011 - 3210 -, Subvenção Social .

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - 3120 - Material de Consumo .

0402.08482472.013 - 4140 - Equipamentos eInstalações ..

0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.15814872.015 - 3130 - Serviço� de Terceiros .

0403.15814872.015 - 3210 - Subvenções' Sociais .

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.0,16 - 3140 - Encargos Diversos .

0501.03080332.018 - 4310 - Amortização .

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.03080302.021 - 3120 - Material de Consumo .

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764482.022 - 3120 - Material de Consumo .

0601.13764482.022 - 3130 - Serviços de Terceiros .. :
.

0601.16915752.023 - 3130 - Servi90s de Tercei ros ,.

ANEXO I - QUADRO A
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003 - Manutenção das atividades inerentes

ao Gabinete do vice-Prefeito .

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção das atividades da Divisão

de Pessoal .

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.006 - Manutenção das atividades da Divisão

de Material .

0303.03070202.007 - Manutenção dos Serviços da Divisão
de servtços Gerais .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - Manutenção das Atividades da Divisão

de Educação .

0401.08442052'.011 - Subvenção a Fundação Educacio-
nal Jaraguaense - FERJ .

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - Gastos com a Difusão Cultural no Mu-

nicípio ,
.

0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:-NCIA SOCIAL
, 0403.15814772.015 - Gastos com Assistência e Subven-

ções Sociais _ ..

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.0308322.016 - Manutenção dos Serviços Inerentes a

Divisão de-Contabilidade .

0501.03080332.018 - Pagamento de Juros e Financiamen-

') tos ., .

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.030803012.021 - Prevê os gastos na. Divisão de Te-

souraria .

0601 - DIVISÃO DE OBRAS�
0601.13764482.022 - Manutenção dos Serviços inerentes

a Divisão de Obras .

0601.16915752.023 - Prevê os gastos na Divisão de Obras
nas áreas Urbanas .

0601.16915751.008 - Aquisição de Imóveis e Construção
de prédios ; .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - Manutenção dos Serviços da Divisão

de Estradas de Rodagem .........•...

0603 - DIVISÃO DE SERVIÇO'S ORBAN0,S
0603.10583232.028 - Aerofotogrametria, Planejamento Ur

bano e Amortização ......•.........
0603.10605752.026 - Manutenção dos Serviços Urbanos e

. Utilidade Pública .

0603.16915751.012 - Obras de Base no Setor Urbano e A-

quisição de Imóveis .' .

0702 - DIVISÃO DE PECUARIA
0702.04150872.031 -Manutenção dos Serviços inerentes a

Divisão de Pecuária .

0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.11653632.032 - Manutenção CIos Serviços Inerentes

I ao Departamento de Turismo .

60.00�00

10.000,00

30,000,00

25.000,00

18.000,001

250.000,00

8.000,00

65.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

30.000,00

20.000,00

150.000,00

20.000,ßO'

100.000,00"

128.000,00

50.000,00

55.000,00

85.000,00

30.000,00
30.000,00

10.000,00

10.000,00
20.000,00'

g5.oo0,00

, 18.000,00
250.000,00

3.000,00
5.000,00

.45.000,00
,20.000,00

5.000;00,
20.000,00

5.000,00

15.000,00
15.000,00
20.000,00

Con'inua em pág. central

,
,

, ,
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Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá
-·(XVII) -

JOSÉ ALBERTO BARBOSA '

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

E deu·nos uma ficha da planta, com u,m
desenho ou foto do capim-jaraguá, e cujos,
dados são "Planta herbácea, ereta, muito per

filhada, com 0,90 a 1,70 m. de altura. 'Folhas

lanceoladas, bainhas glabras, estriadas, Iígula
bem desenvolvida e glabra; lâminas de bor

dos curtamente serreados e glabros, medindo

20 a 40 cm de comprimento. Inflorescências em

forma de panículas bem desenvolvidas, com

30 a 45 cm. de comprimento, constituídas de'
diversos racemos de coloração bronzeada. Re

produz-se por sementes e fragmentos de tou

celras, Apresenta cicio peren,e. Ocorre inten

samente em todas as regiões tropicais do Es

tado, sendo inexistente nas çlemals. É inva�ora
comum em pastagens e terrenos baldios. Ve

geta durante o período quente do ano, forman'

do grandes touceiras. É muito exigente em

fertilidade. É considerada também planta for

rageira em virtude de sua: altã palatibllidade
quando em' brotaçãe" (conforme, missiva que

recebemos do pesquisador referido em 17 de

março de 1977). Colhemos em Jorg,e Ramos de

Oter� (in "Informações sobre algumas plantas
forrageiras", 1961), outros informes. Ensina-nos

que o capim-jaraguá (que ele denomina' Hypar
henia) também é conhecido pelos nomes

vulgares de capim-provisório, sapé-gigante é

capim-vermelho. Sustenta que é planta nativa,
indígena do Brasil" constituindo com o capim
gordura as duas forrageiras mais conhecidas

e cultivadas no Brasil Centrai". E diz: "É uma

das poucas fctrragei,ras nativas cuja cultura é

feita em larga esc�a, encontrando-se semen

tes à venda no comér"io. Forma densas e vi

gorosas touceiras atingindo, incluindo as has

tes florais, até 2,50 m. de altura. Vegeta bem
nos terrenos sílico-argilosos, de mediana ferti

lidade, providos, de regular dose de umidade.

Geralmente nas várzeas e baixadas não muito

úmldàs e assaz férteis, seu rendimento é netä

vel em forragem verde e as pastagens são de

longa duração. É mais exigente do que o ca

pim-gordura, tanto no que diz respeifo -r-qua.
lidade do terreno quanto ao teor em umidade

do solo". E diz mais: "As espículas que con

tém as sementes (amêndoas) que no caso são
frutos denominaCios "cariopses" são providas
de uma longa arista geniculada, formada de

dois elementos contorcidos" como os de uma

,corda. As variações de temperatura e umidade

\
do ar fazem com que estes dois elementos da

arista se enrolem e dese!,rolem um no outro,

proporcionando ao conjunto um movimento

de rotação ou de saca-rolhas.

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

\ -

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Se eu não fosse a favor do protes
to a favor de todo favor a favor, seria
contra o favor do favor pelo favor, e de
certo ser contra o favor do favor ao

favor, não é certo pois, o favor do fa
vor é o favor que o favor presta ao fa

vor, por isso, por favor, não vamos pOr
'

em discussão se o que é favorável ao
favor ou não seja favor Ou não, por
que já é um favor o favor, e o favor por
ser favor, é um favor maior!

Entepdeu não é?.. (se não en

tendeu, procure pensar. Se entendeu,
é melhor não pensar, por hora até se

gunda ordem).

baal baal
,

baaaalbaal
......•.••••• 'j, •••••••

o macaco estava sentado muito
triste num banco de praça, com um

espelho na mão, e um repórter, curio
so de tal fato, num rápido lance o in
terpela: "qual é a tua macaco, corta
essa nostalgia malandro"! - Ao que
'ele responde, mirando-se no espelho:
"Minha macaca me deixou, mas de uma

coisa tenho certeza, ela não vai encon
trar um macaco mais bonita do que

Rosemary Muniz Moreira Fabrin
eu - ê batia com o pé repetindo-
... não vai, não vai!

'

Aqui vai outra estória. Tinha um

sujeito tão maníaco, mas 'tão manía
co, ... sabem qual era a sua mania?
Ler os anúncios dos jornais. Lia todos,
to-dl-nhos, o pobre do infeliz! Não po
dia ver um dito jornal peTa frente, que
tinha que ler os ditos anúncios. Sabem
lá o que é isso? E assim foi, passaram
se os anos, ele sabia de tudo, quem
pagava e quem devia, quem comprava
e quem vendia. Deu no que tinha que,
dar: acabou com o triste complexo de
"anúncio" - e resolveu se anunciar.

No jornal apareceu a seguinte pu
bllcação entre os, anúncios:

- "Vende-se, tim anúncio, com

pleto, em perfeito estado de conserva

ção, que anuncia e convence de fato,
com pleno conhecimento da matéria,
ótimas referências, largos anos de ex

periência no ramo. Negócio de oca

sião. Motivo: MUDANÇA".

Viver, sorvete, amar, sofrer,' chi-
cletes, vento, sol,... até .

até:' até!

E s C r i t o ri o
VITORIO

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 72-0004
e deixe em mãos experientes
a sua co�rariça mensal na praça.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".
qua Doming.os da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

Os Vitoriosos Jovens
.De Curitiba vem-nos a

notícia do esforço que
desenvolveram jovens
que querem ser vitorio
sos num futuro

-

próximo.
Pela prév�a do vestibular;
que os habilita a cursar

Arquiietura, 162 jovens,
espremeram os seus Cé
rebros para mostrar o que
sabem nessa fase que in
termedeia o tempo entre
o curso médio e o supe-
-rior.

respondidas no lugar e,

tempo prefixados, esta
beleceu-se o resultado
revelador dos favoritos
para os 40 lugares que a

guardam os seus futuros
ocupantes.

,Dentre os 162 candida
tos a uma vaga a jovem
Rossana Henke, filha d.e
Evaldo Edgard (Romoal- I
da) Henke, obteve um

honroso 23°. lugar, abrin
do para a jovem e linda

paranaense um mundo
-encantador de idêTas e

experiências que só um

arquiteto pode manipular
para corporificar né pa
pel e, depois,'materilizar
com tijolos, cimento e ar

gamassa, a idéia nascida
de um aesejo.

A Rossana os cumpri
mentos deste semanário
com os votos de que al
cance através de ingen
tes estudos 'o ideal que
acaba ae abraçar.Feitas as questões e

V'enha
O Novo

Dirigir
Chevette.

,�
�. !

I
"
�

Irmãos Emmendörfer S.A. Com. e Imp. I
!

Av. Marechal Deodoro, 557 Fones:, 72-0969
72-0769
72-0060

foi feito para você

Inaugurado o 'Varandäo'
que não faltou o tradicio
nal chopp e salgadinhos.
O "Varandão", ' para
quem não sabe; locallza
se à avenida Getúlio
Vargas e é sem dúvidas,
o ambiente que faltava à
Jaraguá do Sul, princi
palmente com a chegada
das épocas quentes. Bo
la branca para o João.

'

AM MEER

Auch Zwietracht herrscht und Streit,
So woll'n wir Tempel bauen,
Dem Friedensgott geweiht.
WoII'n von des Tempels Stufen
Mit feierlichem Eid
In alle Lande rufen;
Kampf jedem Voelkerstreit.

Und wollen nicht erschlaffen,
Nicht ruh'n in Wort und Tat,
Bis man die letzten Waffen
Zum Pflug geschmiedet hat. -

Und Weil' auf Weil' ohn' Ende
Sich am Gestade bricht,
Ich falte meine Haende:
Herr, send' dein Friedenslícllt.

RUdolf HIrschfeld, São Paulo

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

JARAGUA PO SUL - Ao
limiar da noite de quarta
feira da semana passada,
f.oi inaugurado o Restau
rante e lanchonete Va
randão, estabelecimento

.

comercial, que' vêm su

prir uma grande lacuna,
no gênero, em nossa ci
dade. O proprietário da
Lanchonete Varandão é
senão o conhecido rnes-

tre-cuca João Bernardi
no Seraphin, que teve
muito bom gosto de dar

feições coloniais na fa
chada de seu estabelcl
menta. A inauguração:
conforme já dissemos, a
conteceu • quarta-feira e,
apesar da chuva, o fluxo
de pessoas foi além do

esperado, ocasião em

Ich steh's am Ufersaume
Am sturmbewegtem Meer,
Und' über mir im Raume
Da blinkt das Sternenheer.
Und Welle bricht auf Welle,
Das ist der Puls der Zeit.

, Das ist des Schoepfers Elle,
Das Maass der Ewigkeit.
Die goldnen Sterne funkeln
So friedlich überm Meer,
Doch ring·s im Land im Dunkeln
Geh'n Not und Tod einher.

Da streiten 'sich die Massen
Um Raum und Lebensrecht,
Und Missgunst, Neid und Hassen
Entzweien Herr und Knecht.

Und wenn in allen Gauen

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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;araguá f'.bril s.a.
SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL AB'ERTO DEMEC/RCA 200-75/155

CGCMF nO. 84.432.4"'26/0001-04

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas, .

Temos a satisfação de submeter a V. Sas., o Balanço Ge'ral, Demonstrativo de Resultados e Notas Explicàtivas, referentes ao exercí-
cio encerrado em 30 de junho de 1977, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal.

_

f -: FATURAMENTO: A receita operacional líquida, atingiu a soma de Cr$ 311761.729,45 (trinta e oito milhões, setecentos e um mil,
setecentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta ê cinco centavos), com um crescimento de 1-13,77% sobre a receita líquida obtida no exercício ime
diatamente anterlor. Contudo, aspectos de ordem conjuntural nã,p permitiram que obtivéssemos uma remuneração adequada em relação ao volume
de negócios realizados no exercício findo. O Setor Textil, nesse período, mormente no que tange ao ramo de tecelagem plana, sofreu mais uma de
suas crises cíclicas, onde os fios de algodão, matéria-prima básica, dado ao excesso de oferta, estiveram com seus preços em constantes e gran
des oscilações, fator que prejudicou a normalização e uniformidade dos preços e custos entre as indústrias do Setor.

Apar disso, há de se ressaltar as medidas de combate à inflação, adotadas pelas autoridades monetárias, as quais, naturalmente,
ocasionaram uma retração na demanda de nossos produtos e, em conseqüência, a manutenção de onerosos estoques aliados à sensível queda de

liquidez, face à retração de crédito, geraram uma inflação em nossos custos, os quais diluiram quase que por completo nossa rentabifidade.
Além desses fatores, dificuldadés de ordem técnica na implantação e posta em marcha dos equipamentos da nova fábrica, muito con

- tribuiram para que não alcançássemos durante grande parte do período, a produtividade prevista, aspecto que também serviu para prejudicar nos-
sos resultados.

'

2 - ,EXPORTACOES: No período de 10• de julho de 1976 a 30 de junho de 1977, a Empresa exportou US$ 567.174,34, o que atesta a
\ .'.

capacidade de penetração de nossos produtos no Exterior, considerando que as exportações atingiram 25% (vinte e cinco por cento) de nosso vo-

lume de vendas. _.
.

Nesta oportunidade, queremos externar nossos agradecimentos à dedicação de nossos colaboradores no desempenho de suas, fun

ções. Agradecemos, igualmente aos nossosõtlentes pela preferência e as instituições financeiras e fornecedores pela presteza com que nos dis

tinguiram.

1-DISPONIVEL

1.1 Bens Numerários
1.2 Dep., Bancários a Vista

2-REALIZAVEL A CURTO PRAZO
2.1 Estoques (nota 1) \

2.1.1 Produtos Acabados

2.1.2 Matéria-Prima
2.1.3 Fer. Pçs. e Mat. Manutençlo
2.1.4 Materiais Diversos
2.1.5 Material de Embalagem
2. t.6 Produtos Auxiliares

2.2 Créditos
2.2.1 Ctas. a Receber de' ClientEis

(-) Valores Descontados

2.2.2 Outros Créditos
2.2.2.1 Bcos. Ctas. Vinculadas

2.2.2.2 Cheques em ..cobrança
2.2.2.3 Contas Correntes
2.2.2.4 Créditos Trib. a Utilizar

2.2.2.5 lrnp, de Renda pgo. Fonte

2.2.2.6 Outros Çrédltos
ATIVO CIRCULANTE ...

Jaraguá do Sul, 20 de agosto dS"1977
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1977
ATIVO

4.053,73
2.084.887,62 2.088.941,35

4.200.000,00

127,989,66

8.706,00

456.619,53 4.793.315,19

49.821.244,86
20.904.616,49

70.725.861.35

39.657 :691,20

29.633.4ß2,83
7.559.231,25

,

2.464.977,12
895.961,75

38.761.729,45
29.195.685,31
9.566.044,14
3.261.415,64

•

1.246.871 ,68
56.948,32
638.438,34
319.410,43
881.541,73
118.205,14

4.489.861,25
654.862,76

I 1.949.062,35
319.751,50

, 1.566.184,64
1.814.767,25

3.798.907,72
176.401,96
2.537,69

215.291,07
3.404.677,00

5.751.992,11
4.692.1'83,16
1.046.21.0,69

13.598)6

2.3 Provisão pl I. Renda 153.278,49 23.527.549,45 45.027.929,67

3-REALIZAVEL A LONGO PRAZO

3.1 Depósitos Vinculados - DL 1520

'\ 4-IMOBILIZADO
4.1 Imobilizações Técnicas (nota 2)

Valor histórico

(+) Correção Monetária

( =) Valor Corrigido
(-) Depreciações Acumuladas

4.2. Imobillzaçõ� Financeiras
4.2.1 Aplicações p/ Inc. Fiscais

4.2.2 Incentivos Fiscais a Aptlcar
4.2.3 Aplic. Compulsórias-Eletrobrás
4.2.4 Outras Participações

A�IVO REAL. ..

5-PENDENTE
5.1 Adiantamentos CompulsóriOS
5.2. Despesas Diferidas
5.3. Desp. Pré-Operac. de Projeto
5.4-Capital de Giro Negativo a Comp.

SUB-TOTAL. ..

6-CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL. ..

1-EXIGIVEL A CURTO P'RAZO
. 1.1 Fornecedores
1.2 Contás Correntes

.

1.3 ComlsslSes a VenCf!r
1.4 Acionistas
1.5 Obrigo Trib. e Sqciais
1.6 Obrigações Financeiras
1.7 Adiantamentos Exportaçlo

_ 1.8 Instituições Financeiras

2-EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.1 Instituições Financeiras (nota 3)
2.2 Acionistas

7.271.147,63
3.385.895,72
286.884,45
866.414,41
220.682,31
63.974,51 12.094.999,03

J
13.163.623,29
2.002.025,15

11.161.598,14

HI0.999,26
102.455,86
83.504,01

1.707.460,96
4.114,24
43.854,t9 13.293.986,76 25.388.985,79

27.477.927,14

85.000,00

15.226.748,64
1.649.368,11

16.876.116,75
1.150.515,65 15.726,601,10

242.91a,75
196.189,60
357.177,06
81.480,60 877.764,01 16.603.365,11

44.166.292,25

20.631,07
799.426,01

1.789.052,88
3.045.842,65 5.654.952,61

\ 49.821.244,86
20.904.616,49

70.725.861,35

PASSIVO

11.136.à77,83
273.549,33
675.827,50
308.701,16
964.8'15,40
654.455,09

3.371.21 á,38
4.114:965,53 21.500.380,22

21.823.804,72
1.550.466,2:4

3-NÃO EXIGIVEL

3.1 Capital Subscrito (nota .4)
3.2 Reservas Legal.

3.2.1 Reserva Legal
3.3 Reserva. Livres

3.3.1 Fundo de Ações Bonit.

3.4 Lucros & Perdas

3.4.1 Saldo a'Disp. da AGO

SUB-TOTAL ...

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL. ..

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
1-RENDA OPERACIONAL BRUTA

1.1 Vendas de Produtos - Merc. Interno
1.2 Vendes de Produtos - Merc. Externo
1.3 Incentivos Fiscais Exportação

2-IMPOSTO FATURADO
3-RENDA OPERACIONAL 'liQUIDA. (1-2)
4-CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
5-LUCRO BRUTO (3-4)
6-DESPESAS COM VENDAS

6.1 Comissões
6.2 Propaqanda e Promoção
6.3,ICM
6.4 Fretes e Carretos
6.5 Desp. cl Exportação
6,6 OUTRAS DESPESAS

7-GASTOS GERAIS

7.t Honorários da Diretoria
7.2 Despesas Administrativas

7.3, Impostos e Taxas Diversas
7.4 Despesas Financeiras

8-LUCRO OPERACIONAL (5-7-8) f'

9-RENDAS NÃO OPERACIONAIS
9.1 Financeiras
9.2 ParticipaçlSes
9.3 Eventuais
9.4 Capitai de Giro Negativo

.10�DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (nota 5)
10.1 Correção Monetária B.A.F.
10.2 Juros S/ Financ. B.A.F.
10.3 Multas

11-REVERSÃO DE PROVISöES
11.1 Rev. Provisões IR.
11.2 Rev. Provo Dev. Duvidosos
11.3 Rev. Provo ICM S/Estoques

12-LUCRO ANTES IR. (8+9-10-1-11)
13-PROVISÃO P/IR.

772.247,76
17.808,88

213.684,90
540.753,98
633.930,62
153.278,49

14-RESULTADO A DISTRIBUIR (12-13)
14.1 Reservas Legais

14.1.1 Reserva 'Legal DL 2627
14.2 Saldo a Disp. A.G.O.'

Hans Gerhard Mayer
. Diretor Presidente

CPF 009.953.719-20
Joio Soares

Diretor Técnico
CPF 004.366.669-87

480.652,13

24.032,60
456.619,53

Joio Batista Prim
Diretor Superintendente
CPF 006.285.909-97

Luiz Carlos Sarll Garcia
Téc. Cont. CRCSC 6.198

CPF 093.074.51�-15
(Continua no outro lado)

, \
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CORREIO DO POVO SUPLEMENTO- Sábado, 24 de setembro de 1977

SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL ABERTO DEMEC/RCA 200-75/155

CGCMF nO. 84.432.4'26/0001�04

(Conclusio da página 3)

NOTAS EXPLICATIVAS

1-ESTOQUES: Os estoques foram inventariados pelo custo de produção e pelo preço médio de aquisição.
2-IMOBILIZADO TÉCNICO: O imobilizado técnico no Balanço de 30.06.77 estava assim distribuído:

Valor Resi
dual

Conta Valor Cor. Monetária

aquisição sI V. Orig.

Terrenos ,36.886,89 115.980,01
Const. e Benfeitorias 2.879,.778,50' 518.682,83
Máquinas einst. 11.798.338,10 895.672,13
Móveis e Utensílios 375.845,93 105.021,06
Ferramentas 31.503,22 8.019,04
Veículos 104.296,00 5.993,04
Marcas e Patentes 100,00

TOTAIS- 15.226.748,64 1.649.368,11

Valor Corrigido Depreciação
Acumulada

152.866,90
3.398.461,33 82.892,73
12.694.010,23 941.861,92

480.866,99 97.268,47
39.522,26 11.141,99
110.289,04 17.350,54

, 100,00
16.876.116,75 1.150.515,65

152.866,90
3.315.568,60
11.752.148,31

383.598,52
28.380,27
92.938,50

100,00
15.725.601,10

,

3-INSTITUlçöES FINANCEIRAS: Os saldos dos empréstimos contraídos em ORTN(s), estão atualizados de conformidade com o valer da ORTN, na
data do encerramento do Balanço.

4-CAPITAL SO,CIAL:
4.1 - O capital subscrito é composto de 4.200.000 ações com valor nomlnaí de Cr$ 1,00 cada uma e dívtdldo em 3.280.705 Ações Ordinárias e

919.295 Ações Preferenciais.

4.2 - Aumento de Capital
Com a finalidade de reforçar o capital próprio a Assembléia Gerai' de 08-09-77 autorizou um aumento de capital de Cr$ 8.000.000,00, sendo:
Cr$ 5.500�00Q,00 em ações ordinárias e Cr$ 2.500.000,00 em ações preferenciais, a serem integralizadas na seguinte forma, Cr$ 5.700.000,00
com recursps dos atuais acionistas e advindos do FINAC e, Cr$ 2.300.000,00 angariados junto ao PROCAPE .

4.3 - Capital Projetado
Se concretizado todo o aumento de capital autorizado o Capital Social da Empresa passará a ser de Cr$ 12.200.000,00 o que indubitavel
mente virá melhorar consideravelmente a relação capital próprio/capital alheio.

,

5-DESPESAS NÃO OPERACIONAIS: Foi considerado como despesas não operacionais as atualizações dos empréstimos êonÚaídos para aquisi
ção dos bens, componentes do imobilizado técnico de acordo com a variação verificada no valor da ORTN.

Em contrapartida foi efetuada a Manutenção negativo do Capital de Giro no valor de Cr$ 3.404.677,00, lançada como Receita não Operacional.

6-CURTO E LONGO PRAZO: Adotado, tanto para o Realizável como para o Exigrvel como sendo curto prazo 180 dias, acima d�sse período classi-
,

ficou-se em longo prazo.

(Conclusão da página 3)

�,

ESTADO DE-SANTA CATARINA

Prefeitura ,Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N°. 675/77

0601.16915751.008 - 4110 - Obras Públicas .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - 3140 - Encargos Diversos .

0603 - DIVISÃO DE SERVI'ÇOS, URBANOS
0603.10583232.028 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0603.10583232.028 - 4310 - Amortização .

0603.10605752.026 - 3120 - Material de Consumo .. � .

0603.10605752.026 - 3130 - Serviços de Tercelros .

0603.16915751.012 - 4210 - Aquisição de Imóveis .

0702 - DIVISÃO DE PECUARIA
0702.04150872.031 - 3120 - Material de Consumo .

0702.04150872.031 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.n653632.032 - 3120 - Material de Consumo .. ; .

0801.11653632.032 - 3130 - Serviços de Terceiros .

150.000,00

20.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
78.000,00
50.000,00

30.000,00
25.00(}i,00

25.000,00
60.000,00

1.134.000,00
"

TOTAL · .

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 13

dias do mes de setembro de 1977.
VICTOR BAUER

\ Prefei'to Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 13 dias do mes de setem

bro de 1977.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

II

Documentos . Extraviados
CEREÀLlSTA LAFFIN LTDA., declara que foram extraviados

todos os documentes do veículO Pick-Up F-100, ano 1973, placas MS 0840,
de propriedade da. empresa. Tendo requerido segunda via, tornam-se os

originais sem efeito.
.
Massaranduba, 23 de setembro de 1977.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da JARAGUÁ

fABRIL S,A., tendo examinado detida e cuidadosamente o seu balanço e toda a do

curneatação comprobatória, pertinentes ao exercício social compreendido entre 10. de

julho de 1976 a 30 de junho de 1977, declaramos haver encontrado tudo na rnaís per
feita ordem e somos de parecer que, a vista da fidelidade que refletem tais documentos
devam receber a aprovação dos senhores acionistas.

Jaraguá do Sul, 20 de agosto de 1977.
Manfred Wilhelm A!bus Wolfgang Weege Adolpho Mahfud
,CPF 004.361.519-87 . CPF 004.367.049-00 CPF 097.014.43!'I-00

A§§ll1lIDlt� fOIrlll1IDDl v��tal a �alll�al
JA� �{iller rá1�ll�al §Q]�lll1Ç21{b

Jaraguá do Sul - O vereador José
Alberto Klítzke, líder do Governo na

Câmara, na sessão do legislativo de

quinta-feira (anteontem) entrou com

requerimento solicitando envio de con

gratulações ao Dr. NereU Guidi, no

meado recentemente pelo Governador
Konder Reis para ocupar a Secretaria
dos NegóciOS do Estado do Interior e

Justiça, ao mesmo tempo que.. após
sua posse que ocorrera no início do

próximo mês, marque uma audiência

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião .de Notas e

Protestos de Títulos

I

EDITAL
Pelo presente 'edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem de as

suntos de seus interesses:

Alvino Cani
nesta

Flávio Lemke
Guaramirim

Flávio de Scf1iochet
Guaramirim

Julio Francisco Schultz
Schroeder

Marivaldo. Pereira
nesta

Moisés Tomaseni
Schroeder

Valéria T. da MoUa Resende
Oficial Maior

com uma delegação [araquaense, for
mada principalmente por vereadores e

líderes comunitários,. reivindicando den
tro da maior brevidade possível o iní
cio das obras do Forum de Jaraguá do
Sul.

Nereu Guidi que substituirá Zani

Gonzaga, ocupa atualmente o cargo
de 10• Suplente na Câmara Federal e

foi na legislatura passada vereador por
Crtcluma, razão pela qual o edil José
Alberto Klitzke mantém grande amiza
de e intimidade. A elaboração do ante

projeto, que inclusive sofreu algumas
a:lterações, bem como a doação do ter

reno já foram há muito processado (já
fazem mais de dois anos) e não se jus
tifica este "pass.o - de tartaruga" e' pa
ralização, ,inclusive de comentários.
Disse ainda o edil que é preciso unir

forças, marcar audiência e reivindicar
a construção do Forum, incluindo co

rno obra prioritária em sua gestão,
mostrando também ao Secretário a

grande necessidade de um prédio pa-
-

.ra abrigar os trabalhos forenses.
Schiochet também

Por seu turno, o vereador Reginal
do Schiochet hipotecou seu apoio ao

vereador Klitzke, dizendo que não se

deve reivindicar, mas sim exigir ener

gicamente a' construção do Forum e

saber porque ficamos somente no àn
teprojeto, porque Jaraguá do Sul sen-.
do uma rica e progressista cidade é

sempre relegada a segundo plano, en

quanto que cidades sem expressão já
contam com moderníssimos prédlos.

Como os leltores podem notar, pa
race q ue está havendo despertamento
por parte dos vereadores, o que é mui
to bom, e quem ganha somos nós.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Fofocas traz as últimas do

"society" da Camboriú "bem".

Os editais da Comarca. e os

atos oficiais da Prefeitura Mu

nicipal, completam a edição.

Folha D'Oeste - Vimos rece- file será um sucesso.

bendo regularmente, sob for

ma de permuta, o agradável
semanário FOLHA O'OESTE,

que se edita na cidade cata

rinense de Chapecó. O jorna
lista responsável ,é o nosso

confrade Arnllton Martins Lis

bôa, o redator-chefe e diagra
mação é o nosso companheiro
José Heriberto Krysczcun e o

redator-revisor é desempenha
do por Mário Claro. Jornal de

excelente apresentação, é o

porta voz da capital do oeste

catarinense, com um editorial

(o da edição nO. 642) abor

dando problemas' atuais, com

um destaque especial ao es

porte onde o futebol' conta a

história do Furacão Verde e o

Zé Ferino mete aquela "lenha"

nas coisas erradas do lugar.
O Executivo e o Legislativo
também se fazem presente e

é oportuno o PORQUE ES

CREVO de Nelcinda Terezi-

Informação - As cidades

fronteiras de Rio Negro-Pr e

Mafra-SC contam com um se

manárlo que no seu primeiro
aMo de existência já está 41

edição. Antonio Dias é o dire

tor geral, Prof. Nivaldo Lang é

o diretor de redação e a di

reção comercial está a cargo
de José B. Ruiz Paloma. IN

FORMAÇÃO, na edição nO. 39

ele traz noticiário do Paraná
e I de Santa Catarina, para ser

fiel à sua linha de atuação na

região fronteiriça. Na primeira
página ele sugere que na se

mana da Pátria se plante uma

azaléia. La como cá, o gosto
pela flor que também se ena

ma azálea é comum. Só fal

taria conferir qual das duas

cidades (ou três) é que val

arrancar na frente. A emanci

pação polítlca e administrati

va de Mafra - 60 anos - é o

gra'1de destaque da edição.

No dia 30 de setembro encerram

se as inscrições para o Concurso Na
cional de Monografia sobre a vida e a

obra de Plxlnqulnha, instituído 'pela
FUNARTE, que dará ao vencedor o

prêmio de Cr$ 60 mil. Os interessados
deverão cumprir as seguintes normas:
- o concorrente deverá ser bra

sileiro nato ou naturalizado e poderá
inscrever um ou mais textos de sua au

toria, desde que inéditos;
- os originais deverão ter no mí

nimo 30 folhas datilografadas em pa
pel ofício e espaço dois;

- o texto deverá ser apresenta
do sob pseudônimo e sem título, em

5 vias datilografadas e acompanhado
de envelope lacrado, contendo o títu
lo da monoqrafla, pseudônimo usado
pelo autor nome, endereço completo
e assinatura;

- o texto deverá apresentar um

,levantamento biográfico de Plxlnqui
nha, suas obras" não só as gravadas

e editadas, mas também as inéditas;
-.... o autor, ao se inscrever, con

cordará com a isenção do paçamento
de direitos autorais da primeira edição
da obra, se realizada pela FUNARTE.

De acordo com o Edital do con
curso, são indicadas como fontes bá
sicas para pesquisas o Museu da Ima
gem e do Som (arquivos Almirante e

Jacob do Bandolim) - Praça Marechal
Ancora, nr. 1 - Castelo - Rio; Bibliogra
fia da Música Popular Brasileira, de
Lúcio Rangel, e o arquivo de Pixingui
nha, de propriedade de seu filho Al
fredo da Rocha Vianna Neto - Traves
sa da Brandura nr. 4031101 - Vila de
Penha - Rio - Tel. 2421343.

A entrega do prêmio será reallza-'
da em ato público em data a ser fixada
e os orlqlnaís deverão ser encaminha
dos sob trtulo "Concurso Nacional de

, Monografia Plxlnqulnha" para o prédio
da FUNARTE, à rua Araújo Porto Ale

gre, 80, Rio de Janeiro - CEP 20.0001.

Imprensa Catarinense - O ór

gão de Caçador denornlna-se
Jornal Independente a Servi

ço do Meio Oeste Catarinen

se, onde o Nilo Henrique Tho

mé é o diretor e o outro Tho

mé - o Nilson é o redator. Por

11 anos estão à serviço da in

formação e a sua edição nO.

198 noticia a inauguração da

Fucabem, das atividades do

Prefeito Caramori na Capital
do Estado, fala do 20. Festival

Estadual do vínho, ,a passa

gem do Dia do Soldado, o tor

neio intermünicipal de Bochas,
a relação ou o edital do Oar

tório de Protestos e na coluna

Assuntos Femininos ele ensi

na como fazer pudim de pei
xe, bacalhau à Lisboeta, mo

lho de carne e fígado à Por

tuguesa.

\
/

(

nha de Morais.

Folha de Irati - O jornal do' O Balneário Camboriú - Os

rico interior parariaense tem companheiros do maior balneá-

, como diretores Ravilson Che- rio de Santa Catarina estão

min e 'Ew'aldo Garcez Rocha, lutando para divulgar alamo
este último redator oficial e o sa praia de Camboriú. Na edi

redator chefe é o cornpanhel- ção nO. 116 ele proclama que
ro Garcia Redondo. A edição o apelo feito pelo dep. Júlio

nO. 200 em sua primeira pá- César foi ouvido pelo Gover

gina noticia I:!_S visitas à cida- nador e denuncia que os 35

'de, os bons serviços da Ban- maiores hotéis enfrentam situa

da Municipal pela' passagem ção insustentável, segundo de

dos seus 57 anos de existên- clarações de Said Faraht. No

cia na sociedade iratiense, o ticia, também, a realização de

asfaltamento (Graças a Deus) 10. a 15 de janeiro de 1978, '

das rodovias Imbituva-Irati - da FECAM - Feira Catarinense

São Mateus do Sul, como cer- dos Municípios, com ativida

to e concretizado e a festa da
,

des paralelas e a participação
padroeira Nossa Senhora da de uma Feira/Exposição. A

Luz. A Semana da Pátria ga- coluna em sociedade mostra

nha destaque especial e os os novos campeões de pesca

,colegas garantem que o des- do Balneário e a Superjovem

Primeiro deBrasília - Revista de CIrcula

ção Nacional - BRASILlA - é

a edição nr. 1 que o jornalista
Reis de Souza lança entre as

revistas que circulam no Bra

sil. Em seu editorial ela abor

da a existência de "máis uma

Revista?" como "um órgão
responsável, infenso ao sensa

cionalismo e voltado para a

defesa dos interesses brasilei

ros". Revista composta e im

pressa por J. Figueiredo, em

Niterói, no Estado do Rio de

Janeiro é de excelente apre

sentação, digna de figurar en
tre as mais modernas e ben

feitas 'do país. Parabéns, Reis

de Souza.

veiculos de transporte
I '

C.RESCIMENTOS. PAULO - A, indústria autorno
bilística nacional superou no mês de
agosto a produção de 1 milhão de veí
culos de transporte de carga e de pas
sageiros. Desde o lançamento

\

dos pri
meiros modelos de caminhões e ôni
bus, e m1957, até julho último, as fá
bricas nacionais haviam produzido ..

995.ll61 vefculos de transporte, dos
quais 906.627 são caminhões médios
e pesados e 88.434 são ônibus.

Configura-se portanto urna parti
cipação de 91,1% dos caminhões e

8,9% dos ônibus, de maneira que o

primeiro milhão de veículos nacionais
de transporte, segundo as percenta
gen� mencionadas, é integrado por
911.000 .camlnhões e 89.000 ônibus
(números arredondados).

A produção de caminhões e ôni
bus, de acordo com dados estatísticos
da Associação Nactonatdos Fabrican
tes de Velculos Automotores - Anfa
vea, apresenta cresctrmnto considerá
vel em relação ao ano passado. Nos
primeiros sete meses de 1976, foram
produzidos 44.842 caminhões, contra
59.660 nos primeiros sete meses de
1977. O crescimento da produção de
caminhões foi portanto de 33,01% de
janeiro a julho/77, em relação a igual
período do ano anterior. Nos mesmos

perfodos em foco, a produção 'de ôni
bus evoluiu de 6.862 para 7.940 unida
des, manifestando-se incremento de
15,7%.

Manoel F. da Costa S.A. - Com. e Ind,.
CGCMF 84.431.816/0001

ASSEMBLeiA GERAL . ORDJNARIA

EDITAL DE CO'NVO�AÇAO '

- •• -------------""---""--'''''•• ""---""-.'''''•• ""•• -",,•• '''''•••,,,,••""'- -.-.-- -.__ .�._.�••�•• �_._!!O!••""'•• '!!'•••""'••�•• '!!'•••""'•• ""'•• '!!'•••""'••�•• !!!!'•• _!!O!•• '!!'•• '!!'•••!!':__����--------

,

E HORA DO,

Pelo presente edital de convocação convocamos os senho-
res acionistas desta sociedade para a Assembléia Geral Ordlnárla a rea

lizar-se às 9 h�ras do dia 14 de outubro de 1977, na sede soclal.à Estr.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

'

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

Mas é um .mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as Cidades crescendo, a história passeando pelas ruas o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paralso. Vá e volte feliz: Pelo CRE
DIVARIG o� � CR,,!ZEI�O A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, lnclulndo todas as 'capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

1) Exame, dlscussão e votação do relatório da diretoria,
balanço geral, parecer do conselho fiscal e contas referente exercício de
1976.

2) Eleição da nova diretoria.

3) Eleição do conselho fiscal.

4) Assuntos diversos de interesse social.

Jaraguá do Sul, -12 de setembro de 1977.

Ma.noel F. da Costa
Diretor Presidenté VARIG/CRUZEIRO

-----------_.--------------------------------------
----.------------------------------------------.--------------------------------------------A V I S O,

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede

social, os documentos a que se refere o ArUgo 133, do Decreto-Lei nr .

6.404, de 15 de dezembro de � 976.

A MAIOR EXPERIt.:NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sul, peça Informações à VARIG

Av_ Mal. Deodoro da Fonsêca.122/1,30 - Fone 72-0091 - DDD (0473).A DIRETORIA.

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



CORREIO DO POVO Sábado, 24 de setembro de 1977 PAgina 6

I

Agradecimento
Os Familiares de

PAULO GIELOW

comunicam com profundo pesar o seu falecimento ocorrido no dia 10 de
setembro de 1977, no Hospital e Maternidade Jaraguá, com a idade de 70 ,

anos e 13 dias.
\

Na oportunidade expressam seus agradecimentos a todos

quantos que de uma maneira ou de outra ajudaram a minimizar seus so

f�imentos, que enviaram flores, coroas e cartões e que acompanharam o'

falecido ao campo santo.

Agradecem de modo especial ao Pastor Gerhard Briese e ao

Sr. Werner Schuster pelas palavras de conforto proferidas por ocasião do
triste acontecimento, bem como aos médicos Drs. Edson Schulz e Wan

derley Quarte Pereira e a direção e enfermeiros do Hospital e Maternlda-.
de Jaraguá, pelo carinho dedlcaêo ao extinto.

O Culto em memória do falecido, será celebrado na Igreja
Cristo Bom Pastor, da Comunidade Evangélica Lutherana de Rio Cêrro II, ,

às 9h30m do dia 02 de outubro de 1977. ,

JaragiJá do Sul, setembro ae 1977.

Nota de Agrad ec i mento

/

,

Con�it� �ara Mi��a �I an� U� fal��im��to
,A Familia do Dr. Waldemiro Mazurechen através deste, con

vida amigos, parentes e conhecídos da sempre lembrada e pranteada
DONA ELLI MAZURECHEN, para missa de 2°. ano de seu falecimento, a

ser celebrada em sua memória às 19 horas e 30 minutos de 'terça-feira,
dia 27-09-77 na Capela Nossa Se",hora de Fátima - Noviciall0.i na Barra
do Rio Cerro. '

Jaraguá do Sul, Setembro de 1977.

modelo ,77, modelo 82,
modelo 78, modelo 83.,

modelo 79, modelo 84,
modelo 80, modelo" 85,
modelo 81,

\

modelo 86...

Menegotti Veículos S.A. c*)REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAGEN
. � �

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - JARAGUA DO SUL - sc'

Sem comunicação não há divulgação. Comunique-se,
assim você estará divulgando sua' cidade. "Correio do Povo" -

F9ne 72-0091 - Avenida Marechal

Deodoro, 122/130 - Cx. Postal, 19 - Jaraguá do Sul-SC
"

Os Familiares de

ERNA FRIEDA HEDWIG BEHLlNG,
participam a todos com profundo pesar seu falecimento, ecorrlde dia 05
de setembro de 1'977, no ,Hospital Jaraguá, de Jaragua do Sul, quando
contava com a idade de 46anos, 3 meses e 9 dias.

Por este intermédio expressam seus agradecimentos a to
dos quantos se solidarizaram durante o difícil transe, enviando flores,
cartões, coroas, telegramas e que acompanharam' a extinta até a Necró
pole Municipal. '

Um agradecimento especial e de coração às palavras con

fortadoras proferidas na ocasião do infausto acontecimento pelo Pastor
Raul Wagner (em português) da Comunidade Evangélica Luterana cresta
cidade e, também especialmente aos que direta ou indiretamente,ajuda
ram durante a enfermidaCie trazendo conforto.

Penhoradamente agradecem,
Jaraguá do 'Sul, Setembro de 1977

A FAMfLlA ENLUTADA

·ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sal'
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 06/77

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, comuni
ca que se encontram à disposição dos interessados, no DEPARTAMEN
TO DE SERViÇOS GERAIS, os elementos da Tomada de Preços N°. 06/77,
para aquisição dos seguintes materiais e equipamentos:

1 - Pneuse Câmaras de Ar.
2 - 1 Furadeira Elétrica 13 mIm - Marca BOSCH ou e- '.

quivalente.
3 - 2 Roçadeiras Tipo e Modelo BEAVER, ou equiva

lente.
4 - 500 Lâmpadas - 2501 WATS·- MIXTA -E- '27 - Rosca

Fina.
5 - 300 Lâmpadas - 100 WATS - SIMPLES.

As propostas em 4 vias, . deverão ser entregues na Secreta
ria Geral da Prefeitura, sita à Praça Ângelo Piazera, até às 17 horas do
dia 03 de outubro de 1977.

Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1977.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Agradecimento
Com '0 presente desejamos externar nossos sinceros agra

decimentos a todos os colaboradores, tanto aos que aludaram na "Festa
do Ano 70" de nossa Comunidade, como' aos que contribuiram para o "li
vra de Ouro". O total bruto alcançaao foi de:

Cr$ 497.477,02 e as despesas
Cr$ 104.875,35, permanecendo o Lucro líquido de
Cr$ 392.601,67.
Como uma surpresa bem agradável para nossa Oornunlda

de em seu "Ano 70" recebemos como doação ainda três ótimos terrenos:

Um terreno em Francisco de Paula, doado pelo Sr. Oscar
Nagel;

Um terreno em Ribeirão Grande do Norte, doado pela sra.

Rita Lenzi liermann;

Um terreno na Rua Joinville, doado pelo' Sr. Alitor Eggert.

Nestes terrenos pretende-se construir inicialmente um Sa
lão Comunal que servirá para os trabalhos a serem realizados nestas Co
munidades.

Aos doadores nosso MUITO OBRIGADO!

Comunidade Evangélica Lut�nana de Jaraguá do Sul

Alexandre Haake - Preslôsnte.

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

\

NATAÇAO: PRINCIPAL DESTAQUE

ESPORTIVO DE HOJE

JARAGUA DO SUL - Um amistoso interes-

tadual de natação, reunindo atletas do Beira

Rio Clube de Campo desta cidade e do Clube

de Regatas Saldanha da Gama da cidade pau
lista de Santos constitui-se o principal desta

que esportivo do dia de hoje, com início das

provas marcado para às 14 horas. Segundo in

formações colhidas por nossa reportagem jun
to ao técnico de natação, sr. Ariovaldo Xavier

dos Santos, o Arizinho, estarão também 'em

nosso meio dando demonstrações de suas
"performances", o campeão japonês Célio Ha

ta; a campeã dos 400 metros medley dos Jo

gos Estudantis Brasileiros de 77 - JEBS 77,
Denise Silva Caetano; o campeão sulamerica

no categoria infantil, Sidney Rodrigues e o

campeão sulamericano categoria aspirante,
Gerson Teixeira.

Este jornal que estampou com exclusivi

dade na última página em edição passada, em

meio destaque este sensacional amistoso de

natação, noticia a programação a ser seguida
logo mais nas moderníssimas piscinas do Bei

ra Rio Clube de Campo, local das provas e

com portões abertos a todos quantos queiram
(e devem) assistf-Ias. 1a. prova: 800 m livre

feminino juvenil; 2a. prova: 100 m costa femi

nino infantil; 31i. 100 m peito feminino juvenil;
4a. 100 m livre feminino infantil; 5a. 100 m li

vre masculino aspirante; 6a. 4x100 m livre fe

minino juvenil; 7a. 200 m medley feminino in

fantil; 8a. 100 m livre feminino aspirante; 9a.

50 m livre feminino petiz; 10a. 200 m livre

masculino aspirante; 11a. 4x100 m 4 estilos

femininos juvenil; 12a. 400 m livre feminino

juvenil; 13a. 200m peito feminino juvenil; 14a.

100 m peito feminino infantil 15a. 100 m peito
juvenil masculino; 16a. 50 m livre masculino

, petiz; 17a. 200 m livre feminino juvenil; 18a.

200 m costas feminino infantil; 198. Exibição
dos Campeões; 20a. Exibição dos Campeões;
21 a. 4x200 m livre feminino Juvenil e 22a. pro
va: 4x100 m livre infantil feminino. Estas vinte

e duas provàs serão desenroladas na tarde de

hoje, 24 de setembro, no Beira Rio, a partir
I das 14 horas com entrada Tlvre - portões aber

tos e livre acesso as bordas da piscina. Presti

gie as provas do esporte que mais tem elevá
do o nome de Jaraguá do Sul. Prestigie hoje
e sempre o esporte jaraguaense.

ESTR!LLA CAMPEAO DO

PRIMEfRO TURNO DA PAIMEIRONA

JARAGUÄ DO SUL - O Campeonato Re

gional Amador da Primeira Divisão Extra de

Profissionais da Liga Jaraguaense de Despor
tos teve seu epilogo do primeiro turno na tar

de de domingo, apontando a Sociedade Sport

Club Estrêlla de Nereu Ramos como o. grande
campeão, com apenas 1 ponto perdido, segui
do pelo Botafogo com 2, Baependi com 3 e Se
leto com 6 pontos no passivo. A' última rodada,
acontecida domlnga teve os seguintes resul
tados: no estádio Max Wilhelm, n,a. preliminar
entre juvenis do Baependi e do Botafogo teve

a vitória do Baependi por 5 gois a 1 e, na par
tida principal o placar acusou empate a 1 gol.
Em Nereu Ramos, o Estrélla deu passo decisi

vo, conquistando o primeiro turno do campeo
nato ao abater no encontro entre titulares o

Seleto Esporte Clube da Guaramirim pelo es

core de 4 gois a 1. Na preliminar o juvenil se
letense venceu ao Juvenil estrelado por 1xO.

RETURNO COMEÇA AMANHÃ
O returno do referido campeonato rrucra

amanhã com a tabela marcando para o estádio

Max Wilhelm o encontro entre Baependi e Es

trêlla e, na Barra do Rio Cêrro Botafogo x Se

leto, nas categorias juvenis e adultos.

.

CAMPEONATO DA LIGA

CORUPAENSE

CORUPA - Em recente Assembléia real l

zada em São Bento do Sul, a Liga Corupaen
se de Desportos definiu as equipes e' elaborou

a tabela do Campeonato da Divisão Extra de

Profissionais em que participam D. Pedro II de

Corupá, São Bento e Bandeirantes de São B.

do Sul e Continental e Ipíranga, de Rio Ne

grinho. Na ocasião ficou definido que o Cam

peonato será disputado em duas etapas, com

turno e returno prevalecendo o seguinte crité

rio na marcação dos pontos: a) por vitória com

diferença de 2 gois, 3 pontos; b) vitória sim

ples, 2 pontos e empate, 1 ponto.
TORNEIO INfCIO

O Torneio Início do Campeonato da LCD

será amanhã, dia 25, no Estádio da Socieda

de Desportiva Bandeirante ,em São Bento do

Sul, obedecendo a programação elaborada

por ocasião da Assembléia, já que o mesmo

deveria ter sido realizado no domingo passa
do mas face ao mau tempo 'reinante na região,
ficou transferido para amanhã.

TABELA
. O Campeonato de 1977 da Liga Corupaen-

.

se de Desportos tem a 'segulnte tabe!a no pri
meiro turno: dia 2 de outubro - São Bento x

Bandeirante e D. Pedro x Ipiranga; Dia 9 de

outubro - IpiTanga X Bandeirantes e São Bento
x Continental; dia 16 de outubro - D. Pedro II

x São Bento e Bandeirantes x Continental;
�ia 23 de outubro - Continental x Ipiranga e

Bandeirantes x [}. Pedro II; dia 30 de outubro

D. Pedro II x Continental e São Bento x lpl
ranga. O returno serã iniciado dia 6 de no

vembro havendo somente inversão no mando

dos jogos.

RESULTADOS DO TAFUSS

SCHROEDER - Realizou-se no sábado que

passou a rodada de número dois do 10. Tor-

Escritório

ADVOCAClA - CONTABILIDADE - SEGUROS
ANTONIO JOS� GONÇALVES

BeL em Admlnistraçio de Empresas
YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7638

CPF093090.989-53
Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/130

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19
Jaraguá do Sul Santa Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de'
Legislação trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 " SERViÇO DO PROGRE$SO De JARAGUA QO .SUL

neio Aberto de Futebol de Salão de Schro&
der - TAFUSS, em Jogos arb.itrados peios se

nhores Otacir Alves, Dorival Lange e Odinir

Schrnltt, apresentando os seguintes resulta

dos: Botafogo 3x3 Unidos da Pesada; Grêmio

Mundo Jovem 2x2 Fluminense; Os Dragões 4x2

romaselli; Santa Cruz 4x4 Arena Jovem; União
Juvenil Cristo 1x3 Os Fuzileiros e João Pessoa

2xO Irmãos Alegres. Com estes resultados, a

classificação está assim: Chave A - Grêmio
Mundo Jovem e Fluminense com :t. União Ju
venil Cristo e Os Fuzileiros com 2; Unidos da

Pesada e Botafogo com 1 ponto; pela Chave
B - João Pessoa com 4; Arena Jovem com 3;

,Os Dr.agões e Irmãos Alegres com 2; Santa
Cruz com 1 e Tomaselli com O ponto ganho.
A artilharia do campeonato está com Miltom
da Arena Jovem com 6 gols, seguido por Aldo
do Santa Cruz e Atcemlrç do Fluminense com

5 gois cada.

PRÓXIMA RODADA

A terceira rodada do Torneio marca para
a tarde de hoje nas canchas ' da G.É. Jarita,\ ,

os encontros entre Grêmio Mundo Jovem x

União Juvenil Cristo; João Pessoa x Os Dra

gões; Irmãos Alegres x Arena Jovem; Botafogo
x Os Fuzileiros; Santa Cruz x tomaselli e Flu

minense x Unidos da Pesada.

Nota de

A Sociedade de Desportos Acaral realizou

no último final de semana no Estádio Antonio

Ribeiro, do Figueirense, na Ilha da Figueira,
seu festival esportivo, alcançando, como o es

perado, sucesso Inconteste, segundo o despor
tista Paulo Papp, um dos baluartes da equipe
acaraiense que luta desesperadamente para
possuir uma praça esportiva própria. Os resul
tados apurados pela edltoria esportiva deste

jornal foram estes: sábado - XV de NOvembro
OxO Mecânica Jaraguá Ltda.; Ba'nco do Brasil
1xO Metalúrgica Leítzke e Neves Ox1 Metalurg.
Leitzke. Domingo - Infantil Acaral 2x1 Infantil
Figueirense; Jguá Fabril OxO Rancho Bom;
Marcatto 2xO Rancho Bom; Gneipel OxO Santo
Antonio; Garlbaldl OX1 XV de Novembro; Gor�
dos de Jaraguá 1xO Marcatto; Figueirense 1xO
Vila Lenzl;: ""teranos do Baependi 1x3 Vete
ranos de São Francisco e, no jogo principal a

promotora do festival venceu ao Riachuelo de
Joinville por 3x1.

Noticiamos pesarosos o faleci�
mento do sr. AMADEU BATISTA DE

,MIO, ocorrido às 16 horas de terça
feira, dia 20, em Curitiba, quando con-

c O M

-:- Na quinta feira próxima acontecerá o

desdobrament� da última rodada do Campeo
nato Citadino de Futebol de Salão da Liga Ja
raguaense de Futebol de Salão, com os en

contros entre MarcaHo e Radlomar, Coase e

Estrêlla, Kohlbach e Ollpê e, Gazeta x Pros
dócimo.

Falecimento
tava com a idade de 64 anos. O extin
to deixa viúva a sra. IIca Rau de Mio e
um filho menor. "Aos enlutados nos
sas profundas condolências".

E

'.

cR I A L

\

j

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



(

(

aO,RREIO DO P0\70
Assista dia 02/10 no Estádio João Marcatto
JUVENTUS x ATLÉTICO PARANAENSE (misto)

, Ano LlX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Sábado, 24 de setembro de 1977 - N0. 2.954

Hoje amistoso de natação no Beira Rio
14 h. - BEIRA RIO x SALDANHA DA GAMA (Santos)

Entrada Franca

Baile das Debutantes de 1977 �

JARAGUÁ DO SUL - Conforme o

amplamente divulgado, aconteceu no

último sábado o badaladíssimo Baile
das Debutantes de 1977, p-romoção do
Grêmio das Orquídeas" revesfindo-se .

em sucesso autêntico e absoluto, onde
notamos a presença do alto escalão
social da cidade e das regiões limítro
fes dando realce todO especial ao a

contecimento.
COQUETEL

Na quarta-feira da semana que
passou, as patronesses das debutan
tes, sra. Elvira Bauer, Cacilda Schün
ke e Lucy Ramos, recepcionaram no

salão nobre do, Restaurante Itajara,
que por sinal estava lindamente orna

mentado, as debutantes e convidados
para um coquetel informal,' havendo
ainda homenagens e sorteios de jóias.
Nossa editoria social anotou as pre
senças das componentes da diretoria
do Grêmio das Orquídeas, a presiden
te Hilda Grubba Meister; a vice Dilva
Jahnke; a 1 a. secretária Carla H. Mayer
a 2a. secretária LiliarTÍ Stein; a tesou
reira Norma Ewald e; na quaiidade de
convidados especiais, o colunista so

cial Carlos Müller, ao Jornal de Santa

Catarina, TV Coligadas e equipe, de
Blumenau; o jornalista,Hamilton Cezá
rio de "A Notícia"; Geraldo José de
"Gazeta de Jaraguá"; Sra. Brunhilde'
Mahnke schmodkel, representante ao
"Correio do Povo", os fotógrafos Beh-

ling e Piazera; as mães das debutan
tes, todos recebidos gentUptiente pelas
patronesses, perfeitas anfitriães do co

quetel festivo. Na ocasião houve, ain

da, recíprocas homenagens entre de
butantes e patronesses, sorteio de jóias

o flagrante mcsfra-nos as debutantes e as patronesses (em pé), quando da ocasião do

c�quetel, dia 14.09.77.

PANORAMA
A Rádio Jaraguá Uda., úni- graças a implantação do sls- .

ca emissora de rádio e ditu- tema Link de emissão de som

são do Vale do Itapocu está estúdio/transmissor. Recente-

operando
passada

desde a semana

com potencia de
mente a emissora havia ins
talado nova antena com o sls-

1.000 watts, atingindo em 11- tema radiante, localizada na

nha reta uma extensão apro- Uha da Figueira.
ximada de 80 quilômetros,

-GOO-
O Centro Civico "Coronel Jourdan" do Colégio São

Luís está desde ontem promovendo uma Gincana, com par
ticipação de dezenas de equipes do educandário e demais,
da rede estadual e particular de ensino. A gincana está di

vidida em duas categorias, de 8 a 16 e de 17 a 30 anos e seu

término está marcado para às 18 horas de hoje, no Colégio
São Luís, ocasião em que serão conferidos os primlos e me

dalhas às equipes vencedoras. Culminando o acontecimento,
haverá também, um Baile, hoje, no salio do Botafogo, com

a Banda do Canecão de Ouro.
-GOO-�

Com granäe assistência, a- nal da Milsica e com a parti
presentou-se na sexta-feira cipação direta da Sociedade

passada junto ao Palácio de de Cultura Artística de Jara

Esportes "Artur Müller", o co- guá do Sul. O "Quinteto Vio

nhecido conjunto "Quinteto lado" foi ovacionado seguidas
Violado", vindo até nós atra- vezes e, hoje encontra-se

vés da Rede Nacional de Mú- dando "show", na capital
sica Popular da FUNARTE, or- riograndense.
gailizada pelo Instituto Nacio-

-GOO-
Na reunião de segunda feira entre os empresários as

sociados da Associação Comerciai e Industrial desta cidade,
deu-se conhecimento ao plenário ,de que no decorrer da se

mana finda estiveram em Jaraguá do Sul os senhores Miltom

Rizental e Raul Campana Bernardo, diretores do Banco Sa
fra S.A., agência de Curitiba, que aqui vieram recolher dados
sobre Jaraguá do Sul, pols .que!e estabelecimento está pes�
qulsando o Estado de Santa Catarina a fim de selecionar ci
dades onde esse banco pretende Instalar ag.nclas. Além
de operar como Banco Comerciai, Isto a títúlo de esclare
cimento ao leitor, as agências do Safra contarão com car-

, teiras de câmbio, investimentos ,financeira e captação, cada

qual com gerência Independente, o que possibilita a solução
de quaisquer operações na própria agincla.

-GOO-
Em Jaraguá do Sul esteve

em cartaz durante sete dias
no cíne Jaraguá "o mais exci
tante e original filme de to

dos os tempos, "KING KOJ\fG"
uma superdrcdução de Dlno
De Laurentis. O monstruoso

slmio levou milhares ce ja
raguaenses defronte a tela
do Cine Jaraguá, todos com

bom", o que não acharam na

compra dos ingressos, onde

lIa-se, "majorados os preços
por força de contrato". Va
lores da entrada: Cr$ 12 e

6. Note-se por ar que quando
o filme ê bom hã a recIpro
cidade; os enlatados que i

mundam nossas televlsões e

cinemas ainda contlnuam

opinião unânime
-

de "muito "por cima" ...

-GOO-
Está se generalizando em nosso melo o roubo de' "ea

brlnhas" (bIcicletas). Ainda esta semana nosso pequeno mas

eficiente aparato policiai "botou" as mios em cima dos gatu-

nos recuperando mals de uma dezena de bicicletas. Há' in-.

clusive uma pequena "gang" com receptadores e tudo. li.. po
lícia sempre de olho colocou os malandros no apartamento
24 da DP local. Parabéns aos policiais.

-GOO- /

Muita gente reclamou por- rente. O problema deles é

que não inserimos na semana vendagem avulsa como um

passada o massacre entre os meio de sustentar a circula

dois grupos rivais de Indlos . ção e. lutam por ocupar com

,,guaranís, em que foram viti- notícias locais ou regionais
madas três pessoas causan- os espaços geralmente destí

do grande curiosidade e a- nados a casos iAt�rnacionais,
preensão na população iocal. o que não é muito bom. E a
O fato é que um jornal se- pesar disso, para acompa
manário não pode estar dan- nhar semelhante caso, além

do cobertura a casos dessa de representar ônus ao jornal,
natureza, ou melhor, pode, de nada adiantaria divulgar,
mas o problema reside sem- se em dias anteriores os diá�

pre na falta de espaço, ge- rios já o havia fetf� com es

ralmente ocupada por noti- tardalhaço. Concordam co

ciário local e regional. Num nosco?

jornal diário a cousa é dife-

-GOO-

Que tal lançarmos uma campanha assim: "Vamos arru

mar nossas calçadas?" O· fato nio é que a8 calçadas este

jam ruins mas o que existe de remendos em certas calçadas
das ruas centrais nio está no, gibi. Com esforço de todos

daríamos "aquela melhorada" naquela que está "sempre
por baixo" de nossos pés e que de vez em quandO nos pro

porciona surpresas desagradáveis: o tropeção.
�OO-

A Amunesc em' recente' levantamento efetuado nos mu

nicípios
.

a ela jurisdicionados, concluiu que a situação mé

díco-hospitalar na mícrorregião onde se concentra 400 mil

habitantes, dispõe de 274 médicos e 1.457 leitos hospitalares,
ou seja, 0,6 médico para cada mil habitantes ii um leito para
cada 274 pessoas. Joinvllle, polo da microrregião, tem 202

médicos, (mais de 70% dos médicos da microrregião), vin

do, após, maguá do Sul com 22 médicos com populaçio
estimada em 40 mil habitantes, com índice de 0,5 médico

para cada mil pessoas e'145 leitos, um para cada 276 pes
soas. Já pensaram? Para cada aglomerado de mil pessoas,
temos somente MEIO médico. Jaraguá do Sul é o segundo
maior �eficitário em leitos hospitalares da microrregião, um

para càda 276 pessoas; Sio Bento com o maior indlce de

ficitário, 480 pessoas por leito; Rio Negrinho apresenta o me

lhor panorama em lelto/pe$Soa: 125.

-oOcJ-

Realizou-se quarta-feira no em segundo lugar ficou o re

Departamento Regional do presentante de Concórdia

Sesi, em Florlanópolls, a es- com 757; o terceiro com o

,colha do "Operário Padrão de representante de Brusque
Santa Catarina" de 1977, por com a somatória de 751 pon
uma comissão formada por tos e o quarto lugar com o

representantes classistas com representante de São Bento

o primeiro lugar caindo pa- do Sul, alcançando este 734

ra o sr. Neison Hilário Berns, pontos.
de Joinville, com 770 pontos,

-GOO-

ofertadas pelas patronesses e diretoria,
oferta de ramalhetes de rosas, das de
butantes às patronesses e estas para
cada debutante cesto de orquídeas,
que representa o símbolo do Grêmio,
sem esquecer também os convidados
que foram aquinhoados com rosas, tu
do na mais perfeita 6eleza e encanta
mento.

BAILE BRANCO
SUCESSO INSOFISMAVEL

O tão aguardado Baile, aconteci
do na noite de sábado, sob a 6atuta
musical de "Erinho e Sua O'rquestra"
alcançou o sucesso, esperado, realiza
do que foi na sede (antiga) do Clube
Atlético Baependi, sendo, também, a

despedida do Grêmio das Orquídeas
da, sede. Neste Baile, de charme, en

cantamento e beleza, mais uma vez pre
sente esteve o colunista Carlinhos
Müller, escolhendo Jaraguá do Sul
dentre os muitos compromissos cons

tantes em sua agenda, razão pela qual
a D.iretoria do Grêmio merece os nes
sos cumprimentos pelo majestoso a

contecimento que culminou somente
ao raiar do dia.

c

A TV Cultura de Florianópolis que captamos sons e ima

gens, continua a velha e enjoada história de garoa e .. -. fo
ra do ar. Apesar dos Insistentes pedidos e criticas da im

prensa verifica-se constantemente a' falta do som e da ima

gem, privando o jaraguaense de assistir os programas e no

velas da citada emissora, uma das que mantém cadeia com
.

a Rede Tupi de Televisão. Desse jeito, se o problema é
IBOPE está muito difícil a "Desligada" conseguir algum:

-GOO-

Hoje estarão nesta cidade ra Rio farAo um confronto

para urnamlstoso de natação, com nossos atletas, Desta

os nadadores do Clube de que para a presença, tarn

Regatas Saldanha (Ja Gama, Mm, de grandes campeões.
de Santos, onde- a partir das Leia na página esportiva.
14 horas nas piscinas do Bei-

-GOO-
Com o recolhimento de novos subsídios, foi aprovada

, na reunião de segunda-feira na Associação Comercial, a rea

lização do I ENCONTRO DOS EMPRESARIOS. A data do

Encontro será determinada tão logo a Associação tenha a

confirmação da presença do conferencista, para o que. já
estão sendo mantidos contactos. O tema aprovado para esse

primeiro encontro será �.STRUTURA BASICA E ORGANIZA

ÇAO GERAL DE UMA EMPRESA, selecionado entre vários
outros.

-G00-
O Senador Otair Becker 81,60, "quantia ins.ignificante

manifestou recentemente no para o empregador mas, sem

Congresso Nacional confian- dúvida, de algum significado
ça no Governo Federal, pa- para o trabalhador, cujas ne

ra que no próximo ano venha ces�idàdes merecem o rnáxl
a unificar o satärlo-mrnlmóem mo de atenção por parte do

Santa Catarina, "a nm de Governo". Muito boa esta

que cesse uma discriminação manifestação e justíssima.
que não encontra funaamefllo Não é concebível que Jara
na realidade social e econO- guá do Sul, sendo o terceiro
mica do Estado, tornando-se, parque industrial do Estadq
por isso, flagrante injustiça esteja enquadrado na segun

para a grande, maioria dos da sub-região com o salário
trabalhadores calarinenses. mlnimo de CrS 945·,60, en

Informou o Senador que San- quanto que outros munlelplos
ta Catarina está dividTda, a- de menor porta percebem o

tualmente, em duas sub-re- salárlo-mlnlrno maior do Es

giões, sendo a diferença sa- tado. Bola branca ao Senador

larial entre ambas de Cr$... Otair Becker.
-GOO-

...

Os depósítos junto ao Banco do Brasil, segundo de-

monstrativo da Agência Central, em Santa Catarina, evolui

ram no período de 1971/75, 829%, contra 708% no Paraná

e 701 % no Rio Grande do Sul.

-000-
O senhor' Prefeito Municipal Finados, dia 2 de novembro e

desta cidade, consoante os Imaculada' Conceição, dia 8

leitores puderam ler em edl- de dezembro. Coma se nota,
ção passada, à página dois, a data maior do munlcíplo,
em COMUNICAÇÃO, ftxoti a da fundação, permaneceu
como feriados municipais sendo um dia como' outro
Sexta-feira da Paixão e Cor- qualquer.
pus Christi (datas varfãvets),

_____

o

'LAcervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




