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i.' O ESFORÇO FOI 'PREMIADO

Realizada licitação do segmento, São Bento/São Francisco
JARAGUA DO SUL _ Finalmente

após muita delonga, políticos, empresá
rios e povo da região, conseguiram a

notar outro grande tento, coroando os

esforços que. se alastraram por vários
anos•.Trata-se da abertura da licitação
para elaboração do estudo de viabilida
de técnícc-ecenõmlea, relativo ao seg
mento rodoviário São Bento do Sul (BR-
280) - São Francisco do Sul, passando

por Corupá e Jaraguá do Sul,. com seus

130 quilômetros de extensão.
A boa nova foi transmitida pelo Se

nador O'tair Becker, da ARENA, defen
sor lidimo dos interesses da região em'
Brasília, em órgãos federais, por inter
médio de telexograma na manhã de sá
bado passado, informando que na ter
ça feira que passou, dia 22, seria reali
zada a licitação, com prazo de exe

cução estimado em 360.dias.

Recorde-se que o asfaltamento des
te trecho viria incrementár ainda mals o
escoamento dos produtos da rica região
norte-nordeste catarinense, diretamente
ao corredor de exportação, no Porto
de São· Francisco do Sul. O trecho a as

faltar é de somente 50 ,quilômetros, com
14 metros de largura e com traça,do
quase' perfeito, entre São Bento do Sul
Corupá e Jaraguá do Sul, onde juntaria
com a SC;.301, na cabeceira

•

da Ponte

Abdon Batista, transformando-se na

BR-280. As reivindicações, memoriais e
. pedidos encaminhados aos setores
competentes da esfera federal, , advin
dos dos mais variados setores encon
traram agora a ressonância e se tudo
permitir, dentro dos próximos anos es

taremos com um novo risco negro a

rasgar os mapas do municipio, CIo Es
tado' e do País.
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Ano LlX JARAGUA DO SUL (Santa Catarina)

Sindicalo
-

renovaçao

JARAGUÁ DO SUL. - O
Sindicato das Indústrias Me

talúrgicas, Mecânicas, e de

Material Elétrico de Jaraguá
do Sul, através de sua ,DIre

toria, convocou para a pró
xima quarta feira, dia 30,
uma Assembléia Geral Ex

traordinária, onde águarda
se a presença de ;.Iodos, os
associados, no auditório da

Associação Comercial e In

dustrial, ocasião em que se

rá deliberada a proposta do

Sindicato para a renovação
da C o n v e n ç ã o

Coletiva do Trabalho, a vi

gorar a partir de 01 de janei
ro do próiKimo ano.

A proposta do SIMMMEJS,
consoante informações' ob,l
das, constará de vinte

.

e cin
co pontos, a qual, resumida,
é a seguinte: 10. --' A Con

venção Coletiva de Trabalho

vigorará pelo prazo de, quin
ze .meses, no período com

preendido entre 01/janeiro-78
a 31/março-79; ,20. - As

empresas integrantes 'da"ca

tegoria econômica concede-
, rão a todos o� seus empre
,gados um aumento' salarial'

,

:apital Sul Americana do Chapéu
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convoca Assembléia. para IEm Iaacíre
da Convenção Coletiva do GIUl2lJr211ffi1lnrnm terá

nas ba... flxad..T!.'!.b����oada dn'..... clärlo,
ä

mul........nte' ,.. AgêlDldat �o RIE§e
verno federal, aplicável so- de serviço na empresa;, 7°. Adicional de 40% sobre o

bre o .salário vigente em ja- _ Prêmio de assiduidade, equi- , salário, ao empregado cuja
,neiro do corrente ano, com-

-.
valente a 10 dias, a serem jornada de trabaíhc for entre

pensados os aumentos ex- concedidos no fim do ano, 22 à 05 horas; 20% --' Inde-

pontâneos concedidos no de- aos empregados que durante nização ne valor de cinco sa-

correr de 1977, exceto os 0- o ano não tiverem faltado ao lários mínimos regionais, aos'

riginados por prom.oçõe�, serviço; 100; -- Pagamento, empregados acidentados;
transfer-ências ou méritos; aos. emprega(\los demiti40s com perda de membros, in-
30. - A c r é s c i m o . de sem justa causa, 'a diferença capaeidáde tO.tal ou parcial
20% sobre o percentual fi- entre o FGTS e a, indeniza- permMente, em acidentes
xado pelo Governo; 40. - ção real; 13°. - Abono de 'Cli!USàdos por condição inse-

Salário normativo para li! ea- Cr$ 20,00 aos empregados' " gura, isto é, falta de proteção
, tegorla profissional a um sa- que nos dias de folga com- adequada em máquinas e e-

lário mensal, igual ao salá- pulsória, tenham de compt- quipamentos; 24% - Paga-
rio mínimo regional, acresci- recer ao trabalho por neces- mento integral do 130. salá-
do de 20%; 60. - Gratifica- sidade, de serviço; 15°. -- rio, quando o empregado não

ção qüinqüenal, correspon- Estabilidade provisória pelo fizer júz por se achar em go-
dente a um, salário mensal, período de 90 dias ap�s o, zo de benefício previdenciá-
aos empregados após a con- término do auxílio previden- rio. J:stes doze ítens destá-

ATENÇÃO SENHORES INATIVO,S E
SENHORAS PENSIONISTAS DO 629. BI

o 620• BI solicita o comparecimento de todos os

militares inativos e pensionistas, na Tesouraria do
620. BI, até o dia 10 de dezembro do corrénte ano,
IMPRETERIVELMENTE, a fim de preencherem e assi
narem fichas exigidas pela Diretoria," de Assistência
Social do Exército.

'
,

Serviço de Relações Públicas/62°. BI

Câmara: Período
Ordinário

ao.

de 77, chega
.final

JARAGUA DO SUL - Com a che
gada do início do recesso legislativo,
faltando somente uma sessão para en

cerrar 'o período' ordinário deste ano,
verifica-se grande número de projetos
'de lei em tramitação na Câmara de Ve
readores, todos de origem do Chefe do
Poder Executivo- Municipal. '

"

metro urbano, que chamar-se-á Dr. A
guinaldo-josé de Souza.

Segunda feira, na quarta sessão' dó
mês, deram entrada em plenário, os

Projetos nOs. 44.77, que autoriza o .exe

cutivo contratar SerViços Especializa
dos de Processamento de Dados .

para
emissão de earnês do Imposto Predial e
Territorial Urbano e o'Sistema de Folha

Na sessão de quinta feira da sema- de Pagamentos, com a firma Cetil $.A.
na passada, foram aprovados definiti- Proeessemento de Dados; Projeto ,de'
vamente '0 Projeto de Lei 41.77, que au- Lei 45.77, autoriza doação de área de
toriza a munlclpalldade: a indenizar em terras à APAE e dá outras providências.
caráter excepcional férias, aos servi�o- A área tem 1�616,75 m2" sltuada na rua

res públicos municipais e a6ertura de José Enimendoerfel" e destina-se a

crédito suplementar para cobertura das construção 'da .sede própria. do órgão
despesas; O Projeto 42.77, propõe a filantrópico. O Projeto 46.77, suplemén-
contratação de Seguro ae.Vida, .em Gru- , ta e anula dotaçõe$ do orçamento vi-

po e Seguro de Acidentes' Pessoais Co- gente e abre crédito suplementar no vá-
letivos à partir de 10• de janeiro do pró- lor de CrS 232.579,02. Estes três pr�je-
ximo ano, aos funcionários da munlci- tos foram aprovados em primeira dis-

palidade; O Projeto 43.77, dá denomina- cussão e votação na sessão de anteon-

ção de via públíca, à rua 192'; do per!-
.. '

'têm.
. . "

cados dos vinte e cinco pon
tos a serem propostos, dá ao

empregado prerrogativas e

benefícios próprios, além' de
outros, que serão apresenta-'
dos na Assembi�ia Extraor
dihária de quarta

'

feira.

.....................

ENTREGAS DE ,FAIXAS
DE CAMPEÃO AO ESTR!I-LA

Jaraguá do ,Sul - A Liga Ja

raguaemie de l:iesportos ela
borou uma Comissão para or

ganizar o Selecionado Jara

guaense de Futebol Amador,
para a festa de entrega das

'

fàixas de Campeão ao SpOR
Glyp Estrêlla de NereU Ra-

mos" Campeão da Primeira

Divisão Extra de Profissionais
da entidade.

Os técnicos lula M_alheiro
do Baepndi e lalinho do Se�

, leto, foram os escolhidos pa
ra .comporem a comissão, a

fim de formarem 'uma únlca

equlpe com atletas, do Bae

pendi, Seleto, Acaraí e Bota

fogo para Ó -jogo da tarde de
amanhã, às 16 horas, em ;N!,!
reu Riir;nOS. Na noite de on

tem houve ne !=s.tádio Max

WiI"'elm, coletlvo aprente, A
saída dos atletas serã ama
nhã, .às 14 horas, defronte a

sede' da Liga, na Av.. Epitâ
cio Pessoa. Os que não com

pareceram no 'coletivo de on-

,tem, estão sém' -clíances (je
seguirem à Nereu Ramos, se
gundo afirmações do presi
dente' Rasweiler.

GUARAMIRIM (da A$ses. de 'Iinprensa) - Atendendo
reivindicação d o vereado!", IzidiQ Carolos Peixer, da Arena
guaramirense e com o irrestrito apoio do' prefeito Salim Jo
sé Dequech, a alta direção do Banco do Estado de Santa
Catarina S.A., houve por bem' instalar uma Agência no MII
nicípio. Isto deve-se a excelente fase de desenvolvimento por
que passa o municípiO, fazendo com que as maiores aten
ções fossem vo,ltadas, atendendo os reclamos da indústria,
comércio e populàção em �eräl, que atualmente precis'am
deslocar-se muitas vezes à Jaraguá do Sul, para realizar
transações ,bancárias e conseqüentemente enfrentando di

vers�s problemas. Com a instalação da Agência estes pro
blemas encontrarão solução, o que certamente 'beneficiará
Guaramirim, notadamente quanto ,a agricultura, já que as

linhas oferecidas pelo BESC são muito procuradas. Outro
fator é que o município de Guaramirim, tem sua economia
baseada na a9ricultura, sendo um dos grandes produtores
de arroz do estado de Santa Catarina e' de outros produtos.

A Agência será instalada no prédio de propriedade do
sr. Lauro LenkeI, no centro da cidade, sendo que os servi
ços já foram iniciados, para funcionamento no ano que vem,
a partir de janeiro.
ORÇAMENTO 78 APROVADO

•

A Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou esta

semana, a dotação orçamentária pára o exercício de 1978.
O montante importa na quantia 'de Cr$ 8.750.000,00 - oito

, milhões, setecentos e cinqüenta mil cruzeiros. Com est�s re

cursos; o prefeito Salim José Dequech terá amplas condições
de levar avante seu programa de trabalho elaborado, para o

segundo ano de administração, destacando-se várias obras
de porte. O índice de· aumento em' relação 'ao orçamento de
77, atinge aproximadamente' 80.por êente, Os' setores que
receberão maior injeção de recursos são saúde, educação,
saneamento básico e transporte..

.

ÁGUA DA CASAN
�

A CASAN acaba de instalar em Guaramirim, uma Esta-

ção de Tratamento d'água'- P escritório local já está aten
dendo aos usuários, que fizeram as devidas 'inscrições. A
Estação é uma das mais modernas, proporcionando um tra

tamento de alto 'nível. O Municipip conta' com uma rede ini
ciaI de sete quilômetros, tendo capacidàde para atender a

té quinhentas ligações. A procura tem, sido muito grande,
pois ,todos sabem da importânCia que representa para a s�ú-,
de, a água tratada. '

RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS
O alcaide guaramirense, determinou a Secretaria des

Transportes e Obras de seu municípiO, que. realizasse ser

viços de retificação de várias estradas municipais do perf-:
,

metro urbano, objetivando 'propiciar maior visibilidade aos;

usuários, e em conseqüência, um perfeito escoamento do:
tráfego. Os trabalhos já foram IniciadoS' e várias ruas estão',
sendo alargadas.

Contadorandos . Confraternizam
Os centadoranées de 1974, da !=scola ,Tecni

ca de Comércio Säo Luís, desta cidade, estarão
se ...eunindo hoje, às ,18 horas, na Assoclação He-:
creativa Menegotti "para um reencontro de alu-:
nos e professores, para conversar e... matar as:

" saudades... ".
'

Nosso diretor, um dos 'antigos professores de.
nossa escola de comércio foi convidado e, deverá
fazer-se presente à co'nfraternização..

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



CP,RREIO DO POVO Sábado, 26 de novembro de _1977

'''CORREIO DO POVO"
FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919 '

\ \

CGCMF 84.4313.591/0001�4
- 1977-
DIRETOR:

EugênIo VItor Schmoeckel

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

ENDERECO:
Calxa Postal, 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

ANIVERSARIO - Registramos
com muita satisfação, a passagem
.do primeiro ano (Ie vida da garoti
nha Fabiana Karoline Brugnago, que
ocorrerá na próxima terça feira, dia
29. Fabiana é filha de Luís Célio
(Helena Schmitz) Brugnago, e sobrl-:
nha-afilhada de um dos redatores
deste jornal. Para marcar festiva:
mente o acontecimento, acontecera
amanhã uma pequena comemoração
em família.

A Fabinha, muitas felicidades' e
um "amplex" da redação do CP.

Nataliciantes da semana

Fazem anos hoje
Sr. Osmar Duarte, em Joinville
Sra. Vva. Berta Lessmann
Maria Irma Tomelin
Sr. Geraldo Werninghaus
(industrial)
Prof. Holando Marcelino Gonçalves

Fazem anos amanhã
,

Sr. Júlio Ferreira Filho,
Sra. Helena, esposa do sr.

Eugênio Soares, e'm Corupá
Sr. Artur Porath, em Rio Cêrro II
Sr. José Leonel Silva

.

Srta. Ise Norma Joenck
Terezinha Glowatzki
Sr. Gerhard Georg Hermann.
em Corupá

Dia 28 de novembro
Sra. Catarina Panstein
Agenor, filho do, sr.
Hermenegildo Mann�s

Dia 29 de novembro'"
Floréntino Tomazelli
Sra. Maria Correa Fagundes de
Oliveira, em Itapocuzinho
Dr. Olayton Karam, em Curitiba
sre, Guisela Lange Friedel,
em Itapocuzinho
Sra. Ernestina Outra Fernandes
Srta. Miriam Datse Fernandes

Dia 31) de novembro
Sr. Venâncio Nicoluzzi
Sr. Claudio Dafsochio, nesta
Sr. Francisco Morbls
Sr. Dalmari Bona
Sr. André Fodi, em Rib. Molha
Aracy Matia da Cun'fla,

,

em Itapocuzinho
.

Lori Hoffmann, em Rio da Luz
Sonia Maria, filha do sr.
DonaleJo Schroeder ,em Rio Negro
Sra. Elza Lange, em ltapocuzinho

Dia 01 de dezembro
Sr. Alexandre Haake
Sr. Heins Moeller '

Sr. Padre Theobaldo Becker
Elcina, filha do sr, Bertoldo B8U
mann, em Três Rios do Norte
Sra. Amantina Neckel Mahnke

Página 2

Estado de Santa Catarína

Prefeitura
.

Muni�i�al ue jara�uá do �ul
LEi N°. 689/77

Autoriza a indenização de Férias de servidores

Municipais e dá outras providências.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es·

tado de Santa Catarina, no uso e exercíclo 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 o Executivo Municipal autorizado, em CA

RÁTER EXCEPCIONAL, indenizar, as férias dos Servidores Municipais
constantes da relação anexa, não gozadas na época devida, na importân
cia de Cr$ 142.034,04 (Cento e quarenta e dois mil, trinta e· quatro cru

zelros e quatro centavos).
Art. 20.) ___;.. As despesas decorrentes do artigo anterior COi

rerrão por conta da seguinte Verba e Programa do Orçamento vigente.
ANEXO I - QUADRO A

0301.036170202.004 - Manutenção das Atividades da Divi-
são de Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142.034,04

ANEXO" - QUADRO A

0301.0307à202.004 - Pessoal Civil - Salários 142.0134,04
• Art. 30.) - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar

a verba e programa acima denominada em igual importância, por Conta
da Anulação Parcial da Verba e Programa seguinte:

ANEXO I - QUADRO A
0603 - DIVISÃO DE SER.VICOS URBANOS,
0603.09512691.0,14 - Extensão e Implantação ce Eletrifica-

I

ção Rural •..•.••••................. 142.034,04

ANEXO II - QUADRO A
0701.09512691.014 - 4110 - Obras Públicas............... 142.034,04

..

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

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 18
de novembro de 1977.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 18 dlas.do mês de no

vembro de 1977.

Astrit K. Schmauch
Diretora

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu-
'ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
em Curitiba, Paranã, filho de Alcebfades Abe
lardo Verbinnen e Hilda Raboch Verbinnen. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Caçador,
neste Estado, domiciliado e residente em Rua
Helnoldo Rau, nesta cidade, filha de Rodolfo
Nickel e Maria Arcelina Nickel.
Edital nr. 10.064 de ,21.11.1977
Valmor Eggert e Elizete da Silva,Dia 02 de dezembro 'Cópia recebida do Oficial de

Sra. Elvira Henschel Bauer Jolnville, neste Estado
O garoto Humberto Franco, Ele, brasileiro,' solteiro, projetista, naturalfilho do sr. Hans Ger�ar�. tytayer_ de Jaraguá .do Sul, domiciliado e residente nes-Sra. Inês Nicolu�zi, SpéZl8

, ta cidade, filho de Edgar Eggert e Berta Vogel'Sra. NeUa Maria Copi Mendes Eggert. Ela, brasileira, solteira, do lar, naturalSr. Adolfo Laffin ae .Jolnvlüe, neste Estado, domiciliada e r.esi-Sr. Vitório BortoJini
,I r("I<' � dente em Joinville, neste Estado, filha de Didi-Sra. Helena Thieme, em Oorupá.... f '''in6,Luiz 'da Silva- e Olgá kamln áa·'Siiva.Sr. José Scheuer

Sra. Virgrnia Bortolini
Srta. Rosângela Salete de Fá-
tima Winter.

'

"Aos aniversariantes, as felicita:",
ções do CP".

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

•

Registro C.ivil do 10• Distrito �a Comar
,

éa de Jaraguá do Sul, Esta�o de Santa
Catarina, Brasil.

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natu

ral de Corupá, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Nereu Ramos, neste distrito, filho de

Belarmino Garcia e Helena Sarti Garcia. 'Ela,
brasileira, solteira, professora, natural de Co

rupá, neste Estado; domiciliada e residente em

Corupã, neste Estado, filha de Octavio Cielu

sinski e Isolde Jantsch Cielusinski.
Edital nr. 10,066 de 21.11.1977

Reinaldo José Albuquerque e

Norma Suelí Schmidt

Ele, brasileiro, solteiro, radialista, natural

de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente em

Rua Carlos Haffermann, nesta cidade, filho de

Getulio Albuquerque e Olinda Maria Albuquer
que. Ela, brasileira, solteira, 'estudante" natura!
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Rua Carlos Haffermann, nesta cidade, filha de

Erich Ernesto Schmidt e Edeltraud Larsen

Schmidt.

Edital nr. 10.067 de 21.11.1977

Mareio Mário Dix e Amazllda Tomelin

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural

de Joinville, neste Estado, domiciliado e resi

dente em' Joinville, neste Estado, filho de Adol

fo Dix e Rita Dix. Ela, brasileira, solteira, pro
fessora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em ltapocuzlnho, neste dlstrlto, ji
lha d� Augusto Tomelin e Lina Prestini )Tome
lin.

Editai nr. 1Ô.Ó68 de' 21.t1.�'977
Ewaldo Erdmann e lI�olde Krutzsch

Mattedi. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de es

critório, natural de Luiz Alves, neste Estado,
.domlcälada e residente em Rua Ferdinando
Pradi, nesta cidade, filha de Victorino Shinga�
ri e Ondina Spezia Stringari.
Edital nr, 10.070 de 22.11.1977
Arnoldo Reckziegel e Maria Biancato

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Rio Negrinho, neste Estado, domiciliado e re

sldenté em Rua Procópio Gomes;' nesta cidade,
filho de Afonso Reckziegel e Dionfsia Reck

ziegel. Ela, brasileira, solteira, professora, na

tural de Rio do Campo, neste Estado, domici
liado e residente em Rua Guilherme Hering,
nesta cidade, filha de Henrique Biancato e EIi
sabeth Nienckotter Blancato.
Edital nr. 10.071 de 23.11.1977
João Paulo Strenner e Lonl Gelaler

Ele. brasllelro, solteirb, lavrador, natural de

Jaraguá' do Sul, domiciliado e residente em

Garibaldi, neste distrito, filho de Franz Stren-
- ner e Maria Hadatz- Strenner. Ela, brasileira,

solteira, industriária, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliada e residente em Rio da Luz I, neste

distrito, filha de Helinuth Geisle'r e Lili Raasch

Geisler.

Editai nr. 10.072 de 23.11.1977,

)

Edital nr. 10.056 de 16.11.1977

Agostinho Venera e Anna Laskowski ,

-

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de

Rodeio, neste Estado, domiciliado e residente
em Morro da Boa Vista, neste distrito, filho de
João Venera e Theodora Venera. Ela: brasilei
ra, solteira, do lar, natural de Itaiópolis, neste

Estado, domiciliada e residente em Morro da

Boa Vista, neste distrito, filha de Mina Laskows
ki.

Edital nr. 10.057 de 16.11.1977
Carlos Roberto Peteira e Leonida Diel

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de

Rio Negro, Paraná, domiciliado ,e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filho de Aguinaldo
Franctscc Pereira e Hilda Pereira. Ela, brasileira,
solteira, servente,' natural de Guaramlrlm, neste

Estado, dornlclllada e residente em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito, filho de Ricardo Leo

poldo Diel e Alida Krizanski Diel.
Edital nr. 10.058 de 16.11.1977

Roberto Schwartz Filho, e Ilda Alegre'
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de

Jaraguã do Sul, domiciliado e residente em

Rua João Bertoli, nesta cidade, filho de Roberto

Schwartz e Amanda Kamin Schwartz. Ela, bra-
. sileira, solteira, industriãria, natural de Taió,
neste Estado, domiciliada e residente em Rua'

Joaquim Francisco de Paula, nesta 'cidade, fi
lha de Arvilio Älegre e lolanda Alegre.
EditaI nr. 10.059 de 16.1:1.1977
Laurindo Rocha e Palmira Feltrln

Ele, brasileiro, solteiro, torn'eiro, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Rua Carlos Eggert, riesta cidade, fi
lho de Antônio Rocha e Olga Laurentino. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de Rio

• dos Cedros, neste Estado, domiciliada ,e resi-
dente em, Nereu Ramos, neste distrito, filha de

Orestes Feltrin e 'Mercedes Feltrln.
Edrtal nr. 10.060 de 16.11.1977
Hélio Bertoldo Schünke e Angelina Schade

Ele, brasileiro, solteiro, industriãrio, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

.
em Ilha da Figueira, neste distrito; filho de Ber
toldo Schünke e Edith Schünke. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e residente em Ilha da Fi

gueira, neste distrito, filha de Walter Schade e

Adele Laube.êcbade. �

Edital 'nr. 10.061 �e 17.11.1977
José Ronaldo Schlochet ,e
Renlta Tereslnha Stengher

Ele, braslletro, solteiro" auxlllat, de escri

tório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rua Rio Branco, nesta cidade, fi-,
lho de Fidelis Alferes Schiochet e Carmina Ma
ri� Schiochet. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e re

sidente em Rua Jorge Lacerda, nesta cidade,
,

filha de Alberto Stengher e Clara Leonl Sten
gher.
EdItaI nr. 10.062 de 18.11.1977

. Luizmar Conrado Leier e

Scheila Schlrley Kormann
.Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural

de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente, em
Rua João Planinscheck, nesta cidade, filho de
Conrado Leier' e Olinda Sanson Leier. Ela, bra

sileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de
Curitiba, Paraná, domiciliada e residente em

Rua João Paninscheck, 'nesta cidade, filha de
.

'

Nelsõn Eurico Kormann e ClaUdete Mara Stul-
zer Kormann.

Edital nr. 10.063 de 21.11.1977
Dorval José Verbinnen e

Maria Helena Nickel

Edital nr. 10.065 de 21.11.1977
Paulo Sartl Garcia e

Arli Jeni Cielusinskl • "

v-; � � •

Cópia recebida do Oficial de
Corupá, neste Estado

Alfredo Kanis e Asta Kamke

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ga

ribaldi, neste distrito, filho de Rudolfo Kanls. e
Erna Hasse Kanis. Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Corupã, neste Estado, domiciliá
da e residente em Corupá, neste Estado, filha
de Ervin Kamke e Tecla Kamke.

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Tres Rios do Norte, neste distrito, filho de Leo

polde Ernesto Erdmann e Ana LliÍóiane -efd-
mann. E'la, brasileira, solteira, lndustríàrta, na- E para que chegue_ ao conhecimen
tural d� Jaraguá do ,Sul, ,c;lorni�jfjl:!aa e resi�en-, 'O ,de, tQ�OS !1J�O�! passa� o<!present�te em Tres Rios do Norte, neste distrito, filha edital que será p��"cado pela nnprenss,
de Ervin Krutzsch e, Elía Kohlz Krutzscl). • 'e em cart6rio onde será afixado duran-
Edital nr. 10:069 d� 21.11.1977

. - ..

, --te 1'5 dlas.-Se alguém souber de algum
Mauro Mattedl e Maria Ellsabet Stringari impedimento acuse-o para os fins le-

Ele, brasileiro, solteiro, crohometrista, na- gals.
tural de Rio dos Oedros, neste Estado, domlcl- " 1

lIado e residente em Rua Henrique Piazera, nes-
ta cidade, filho de Silverio Matteel e Olimpia '

AUREA MOLLER GRUBBA
•

• OfIciai,
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CORREIO DO POVO Sá'bado,' 26 de novembi'� c:t�t 1977 � . ", "P6glna 3

ENTR',E'V I5TA'
não mais para fazer turismo,

,

. este estágio iniciou com o
,

. ", "

.1 P�e§lidel'lte �igma,r: e agora é

, 'i" .so tocar o barco.

JÂRAGUÁ 'DO SUL - A Editoria' Esportiva do
"Correio do Povo", órgão de imprensa escrita mais

antigo da região, elaborou uma entrevista com o Pro
fessor Ariovaldo Xavier dos Santos, mais conheelde
no campo esportivo por Arizinho, ex-atleta, técnico
do selecionado de natação (Ie Jaraguá do Sul, do
Beira Rio e Presidente da Comissão Municipal de Es

portes, com a finalidade de levar aos leitores lnfor
mações sobre a natação e � CME de nossa cidade,
conforme segue abaixo.

CP - Prof. Ariovaldo, você
, como Técnico de

, Natação,
como viu a participação de

seus comandados nos .Jogos
Abertos de Florianópolis?
ARIZINHO - A pafficipação

do Beira Rio Olube de Cam

,po, com seus selecionados
.de natação fizeram uma a

presentação de alto nível,
inclusive esses JASC de Flo

rianópolis, poderá marcar é

poca na Natação jaraguaen
se, uma vez que batemos 3

records e trouxemos 5 meda

lhas de ouro e com um total

geral de 24 medalhas e ain

da não tiVemos nenhum na

dador desclassificado.
CP - Para os próximos jo

gos, quais são as pretensões
dentro de sua área? Há cam

peonatos ou disputas pro

gramadas füturamente envol

vendo seus atletas?
ARIZINHO - Para os XIX

,

JASC temos por objetivo 2;
o primeiro trazer o maior nú

mero de medalhas e tentar

trazer o primeiro lugar para

Jaraguá do Sul. Nossa pro

gramação para o final de 77

é a seguinte: Jogos Escolares

em Joinville categorias Mirim

eInfantll reallzado dla 14/11;
Intercâmbio com o Lira Tê

nis Clube dia 20/11 em Jara

guá; Amistoso
�

oontra o Sal

danha da Gama no dia 03/12
em Santos; Jogos Escolares'
Estaauais a ser realizado em

Tubarão com data
, prevista

entre 11 a 17/12 e fechando

com chave de ouro o ano

.natatórlo com Troféu de en-,
cerramento realizado pelo

Clube todos Os finais de ano.

CP - Tempos atrás houve

especulações e comentários
sobre sua provável salda de

Jaraguá. Foi verdade isso?

ARIZINHO, - Foi verdade .. O

problema foi apenas contor

nado. Tepho um compromis
so com a Prefeitura e o Clu

be para 77 e costumo cum

prir com minhas obrigações.
Sobre a saída e as propos
tas posso dizer que sou -urn

profissional e, 'como tal te

nho que aproveitar as opor
tunidades que surgem, mas

acredito que deverei ficar em

Jaraguá por mais 2 anos pa
ra não acontecer situações
como esta em que a pessoa,
fica passando por mercenário,
assim poderei trabalhar dois

.anos com tranqüilidade uma

vez que tenho contrato, basta

apenas o contato final Com o

prefeito para chegarmos a um

acordo, espero, que tudo cor

ra bem para a natação de

Jaraguá do Sul.

CP - Como ,você vê de mo

geral o, atual estágio do es

porte jaraguaense?
ARIZINHO - O estágio. é

bom de um modo geral, não

pelo nível técnico que ainda

estamos engatinhando, ape
sar do Atletismo,' Natação,
Bolão e Tiro terem dado um

passo muito grande, mas psl
çologicamente e estrutura

mente estamos criando gente
que sabe o que quer no es

porte, a nossa mocidade a

gora vai aos Jogos Abertos

para defender' um município'
dentro e fora do esporte e

CP - Você como Presiden
te da CME, fato que desee

nhe,ciamos, qual a meta pre
tendida em sua gestão quan
to aos JASC e JAJAS?

ARIZINHO - Designado pe
lo Prefeito para tál cargo a

ceitei, já que era de caráter

provisório, pois minha, fun
ção de funcionário pago pe
la Municipalidade foi como é,
ser Técnlco de Natação. Mas'
o objetivo foi alcançado, ou

seja, classlflcação nos ,Re

gionais das 4 modalidades e

boa representação em Flo

rianópolis, . tendo em seu

.quadro pessoas atletas, que
fizeram um trabalho com se

riedade em termos de treina

mento e o resultado está aí

para o público aplaudir. So

,bre os JAJAS, posso adian
tar que não deverá sair, uma

vez que a estruturação não
visa quantidade esportiva, e,
slm- qualidade, portanto, não
vamos gastar a verba dó mu

nicípio com modalidades que
nem condições teriam te re
presentar nossa cidade em

futuros JASC.

CP - W;elo que pudemos a

purar, extra-oficialmente ha

verá mais modalidades ---par
ticipando nos Jogos Abertos
de 78. O Presidente confirma

e quais são as moda1rcla�s?

ARIZINHO - É de interesse
da prefeitura incrementar no
vas modalidades, desde que
as mesmas estejam dentro de

um esquema mais ou menos

padrão como está nosso Atle

tismo, Natação, Bolão e Tiro

Oarablna, em que a tônica

seja estrutura, trabalho de ba-:

se e renovação. Como técnl
co de natação ande pude as

sistir algumas' modalidades
nestes 'JASC, opino pelo: vo-
'Iéy masculino e feminino,
handebol feminino, tênis de

campo e de Mesa FeminIno;

Bocha, Ginástica Olímpica
(onde temos aUeta de nível
de brasileiro) 'e o Futebol, de
.satäo, esta última faltando a

penas renovação para ter um

trabalho exemplar. Acho SiA-'
ceramente, que a Ginástica

Olímpica Masculina, 'Futebol
de Salão e Tênis de Mesa

Feminino são as que tem,
mais chances para os XIX
JASC.

CP - Considerações finais
como Presidente da CME e

técnico do Selecionado �e
Natação.

ARIZINHO - Como Presi
dente da CME agradeço a to

dos os atletas que souberam
levar um pouco mais alto o

nome de Jaraguá no cenário

esportivo de Santa Catarina,
estão de parabéns o depar
tamento esportivo do Clube
Atlético Baependi (Bolão' e
,Atletismo), Sociedade Rio da

Luz (Tiro Carabina) e Beira

Rio Clube de Campo (Nata-

ção), que souberam usar a

verba 'do municlplo e com
muita dignidade prestarão'
suas prestações de contas
com a prefeltura no ano que
se encerra, quizera que no

vas modalidades fizessem o

mesmo. Como, Técnico' de Na

tação, agradecimento aos

,pais que deram apoio total

para seus filhos, a ajuda da
modalidade e a todos que
confiaram em nós dando sem

pre seu apoio. As coisas a

gora ficarão difíceis para nos

sa natação, nosso sério con

corrente, o Lira Tênis Clube
de Fpolls, recebeu verba do
Governo pare aquecer sua

plsclna, notamos que o tra
balho do Olímpico de Blu
rnenau está melhorando em

suas estruturas e sua direto
ria que já pensa em revolu-

.. cionar a natação, uma vez

que não fizeram renovação
em sua equipe estão usando
de todos os meios para que

o caneco vá novamente à

�Iumenau. Imaginem os se

nhores a,...responsabilidade de
uma "Lígia Braum, que bateu

os records de 200, 400 e 800
m nado' livre para os pr6xi
mos JASC... analizem friamen
te.

Finalizo com agradecimen
tos a oportunidade que dá
este semanário Correio do,
Povo para tecer comentários
sobre o esporte amador de

Jàraguá e fazer fé 19afa que a

fabulosa ,equipe do Beira
Rio Cllibe de Campo de lí

gia Helena Braum, Cristiane
Donini, Heide Werninghaus,
Valsl Voigt, Márcia da Silva,
Viv,iane Dornbusch, Maria EIi
zabete Lehmkuhl, Ana Paola

Bruch, Maria, Luiza Emmen
doerfer e Ronaldo Fructuoso
continuem como sempre o fi
zeram até aqui porque quei
ram ou não, vocês já entra
ram para a história de Jara
guá do Sul.

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Ofertão de Carros Usados

Corcel GT .

, Pick-Up F-75 4x4 •...
VW 1.500 " " " " ,,'

Pick-up F-100 ,"

Belina .. " '
.

).ma'relo e Preto
Azul .

Azul '.

Verde ..

Branca

1976
1976
1973
1973
1972

','

Adquira o seu veiculo novo ou usadc em

MORETTI JORDAN & CIÀ. LTDA.'
1', I'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - fone 72-0672

QuandQ os sinos da Igreja Evangéli
ca Luterana dobraram no alvorecer do

dia 15 de novembro de 1977, poucas pes
soas poderiam imaginar que o feriado
viria marcado para o sepultamento de um

cidadão prestante. É que no dia anterior,
pelas 19 horas, depois de suportar com

dignidade os muitos anos de luta, sere

namente deixou esta vida. Fez com a

morte o que sempre fez em vida. P.ref�riu
levar a vida do anonimato. Nunca se viu

ele deslumbrar-se com os encantos da

vaidade. Muito menos deixou-se levár pe
los louros da conquista para digerir os

seus efeitos. Não se tem lembrança que
tenha procurado se projetar junto de seus

semelhantes através de gestos' menos, dig
nos. Não era, de grl;lndE!s pelêmlcas em

jornais e não'era dado aO empunhar um mi
crofone, para conseguir objetivos escusos.

No seu tempo ,de jovem não existia a te

levisão. E se tivesse existido, ,ceriamente
teria passado em brancas nuvens.

Levou a vida destinada aos homens

que são líderes.' Ele era chefe, era um

condutor, representava uma corrente �e
idéi;lS. Yiveu e morreu dentro desse con

ceito, sein' precisar dE! artifícios mais, so
fisticados para manter a sua hegem,onia
patriarcal.

Era da corrente fllosiflca de qu� "o

qd� é do i:lomem, o bicho nãp come". De ..

aUtudes comuns tinha todas as virtUdes'
e todos os defeitos inerentes ao ser hu
mano. JIIão escapava à regra'. ,P9deríamos
até arriSCar "em àfirmar ,que entre os vis
lumbres dos que tinham algo a" acrescen-,
tar nos reparos de sua maneira de ser,_
muito próp�lqs em cidades pequenas, ti-

Pe rf i I
nha a lhe alimentar uma coragem que. a
outros faltaria para continuar de cabeça
erguidâ. Não seria esta força interior a

quela que, mais tarde, Francisco Anísio /

,no seu Chico City, imortalizou no ,quadro
da ,sútil advE!rtência:' "Sou... quem não -

é"?".

Walter Breithaupt no dia 5 de dezem

bro de .1895 viu a luz do dia; ein Blume

nau, filho de Achil Breithaupt e Agnes
Weise Breithaupt. Faleceu com quase 82

anos. Desde pequeno mostrou a sua von

tade idômita de vencer na vida. Papéis
que o tempo já amarelou contam a epo
péia de um jovem entre 15 e 16' anos de

Blumenau à S'ão Paulo. Herm. Stoltz & Co.,
'de Hamburgo, com Agências em Santos,
MaceiÓ e Pernambuco, atestam em, .,.,

.
8.7.1912, que alí exeréia no bureaux ati
vidades

__
desde 15.3.1911. Hoffmann &

cem., da Fldrêncio de Abreu, voltava a a

testar' ci seu conceito como correntista
em 25.1.1913:

Em 18.09.1920 casa-se em Jaraguá
com Ida Sehuster, com 9-uem tem três fi
lhas: Asta, Olg� e Gertrudes (Mitzi).

'Cc;»m' os conhecimentos conquistados
acabou s�ndo (I' 1°. Despachante do Ra

inal M�fra-São' Francisco d� Sul, da Re
de de Viaçi.o São Paulo-Rio 'Grande; a

tuai RFF. Em 6 de fevereiro de 1924, o'
Desembargador Dr. Antero Francisco de

Assis, Chefe de Polícia do Estado de San-
,

ta C�tarirÍa, o nomeia para exercer o 'car
go de 2°, suplente, do Sub-delegado de

Polícia, do distrito de Jl;iragua, : Munlc;fplo
de Joinville.

'

, Em ,4 de maiô de 1925, pela Portaria
nO. 35, o dr. ,Marinho de Sousa Lobo, su-

de ,L í d e r
perintendente municipal de JoinviIIe, o

nomeia para as funções de Intendente do

Distrito de Jaraguá, durante a licençá do

sr. Artur Müller, com a comissão consig
nada em lei. Em 1921 infda suas ativida-
.des comerciais.

Em 1926 funda a firma Breittiaup�. &
Cia. junto com seu irmão Arthur, organi
zação que cresceu e se transformou na

empresa Breithaupt ,S.A. � Indústria e

COmér�lo, que ne ano passado comemo

rou o seu cinquent�nário de existência.
Em 25 de janeiro de 1926 o sr. João

Raimundo da Silva, justificando á renún

cia, naquela· data, ao cargo de Juiz de
Paz do Distrito, convida-o a assumir o

cargo de 1°. Juiz de Paz•

I ,

Em 17 de março de 1931, o cidadã�
João CAnclo de Souza Siqueira, Chefe de

Polícia do Estado de Santa Catarina, no

meia-o para exercer o 'cargo de sub-dele

gado de polícia do Distrito de "Jaragu6",
no município de Jolnvllle.

'
'

Funda, também, a firma Indústria e

Comércio de Madeiras Limita'cia, que se

dedica li atividade de torneamento de ar

tefatos de madeira.

Em 12 de dezembro de 1947, parti
cipa da, Instalação da 18• legislatura do
Conselho Municipal como, vereador, onde,
juntamente 'éom Roberto Marquardt cQmo
presidente, acabou eleito vice-presidente,
ao lado do Dr. Arquimedes Dantas, 1°.
Secretário e Carlos Rutzen, 2°; Seéretá
rio. Naqqela mesma tarde, às 17 horas

houve reunião extraordi�árla para ,eiaf �'.'
posse ao Prefeito Waldemar Grubba, elel-

to no pleito de 23.11.1947.

Foi durante algum tempo Presidente
do extinto Partido Social Democrático, o

único existente na 'época, do retorno de
mocrático e de que se originaram os de

mais partidos que foram refundidos no bl

partidarismo de hoje.
Foi no seu tempo de mocidade só

cio da Sociedade A!irádores e mals tarde
do Clube Atlético Baependi, filiando-se
ainda a outras entidades sociais, recrea

tivas '

e desportivas.
Contam os então atlétas do CAB que

era dado ao esporte bretão, torcendo pe
las cores do principal clube da cidade.
Podia, por vezes a política dividir os ho

mens, mas quando, ,chegav.a, a hora do fu

tebol, lá estavam gregos e troianos, para
10rcer pelas cores de Jaraguá. E não pou
cas vezes acercava-se dos jogadores' 6ae
pendianos para lhes oferecer o refrigé,rio'
da cerveJa, como incentivo a novas vitó
rias.

t;ste, em linhas gerais, o perfil de um

homem que a comunidade reconhecE!.u
como líder.

Outras remlriiescênclas perdem-se na

curvá do tempo. I! o lado oficial do ho-
'

mem a: quem admiramos, porque dividi
mos com ele Inúmeros problemas, cujo
'êxito', modestamerile�' repartimos na afe-'
tivldadlt do cot�dlano, sem alarde.

_

'

O lado da :pesquisa de sua personali
dade deverá...�r um segundo capítulo,
que é ,quando se vál escrevet mais uma

:

lauda da Hlli6r1a de JaragÜi do Sul.
Seu corpo, com grande acompanha

merito, foi' sep,IItadô is' 16,30' horas do

�a 15 de novembro, de 1977, na Necró

pole MUI)I�lpaí.;:de)�raguá, 40 Sul.',
- � , -

Eugênio Victor-SchmUckel - 11/77.
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CORREio DO POVO' Sãbado,' 26'de�noverribtó de' 1Sf7�

'"

Menschenrechte
'

é a
'

questão
central da política mund�1 atual-
mente etste é salutar.

'

res por este' Bràsil em uma renoma

da empresa. Seu trabalho transcor
rlanormalmente e recebera diversos' •

'elogios de seu chefe. Fara do expe
diente conversou com alguns

'

com-
.

panheiros sobre religião, assim co

mo se fala sobre futebol. Houve ln
teresse por parte de alguns no as

sunto. "Para surpresa sua, o chefe
I chamou-o e advertiu-o de que não,
lhe agradava aquele papo com os .

colegas. Nosso amigo, conhecedor
de seu direito de expressão não deu'
muita importância aquele aviso. Cer
to tempo depois foi Chamado nova

mente e colocado perante a seguin- ,

te alternativa: ou comprometia-se a

não mais falar sobre religião, dentro
e fora da empresa com es colabo
radores ou seria demitido. E foi o
que aconteceu: demitiram-no.

. De um' lado temos aqueles que
reconhecendo suas próprias defici
ências lutam pela manutenção 'e ex

tensão dos direitos. Do outro; aque
les que cinicamente os ignoram, no
seu enunciado claro e inconfundí-
vel.' .

•

Propõem-se, ainda, a destruir
da nossa mente a lembrança do au

tor destes direitos. Estupidez, diría
mos, mas pensem conosco: quantos
incautos não caem na teia, de sua

perversa doutrina! E quando alguém
perde a confiança no Criador, PSiS
sando a combatê-te, .come eles o

fazem, então ele é literalmente e pa
ra todos os efeitos um inimigo de
Deus. É lamentável, mas triste fim os

espera. Por este motivo não deve ha- ,Eis uma flagrante violação dos
vér tergiversação. Temos obrigação direitos. humanes. Primeiro da liber�
moral de tentar evitar que 'nossos, a- dade de expressão, depois' discri

migos e vizinhos caiam em tão tris- minação religiosa no trabalho, prol
te logro. É claro que a adjetivação bida na Constituição Brasileira. N'os
da democracia não nos torna mais $0 'amigo foi aconselhado' por pes- I

livres, como dida Cláudio Bardella, soas bem intencionadas a evitar a

porém, longe de nós de�cuidarmo- ção' legal.
nos com o fogo comunista. , Nos EUA um caso destes leva-

Existem também, tanto de um ria a opinião pública a solidarizar-se
como de outro lado QS que ignoram com a vítima. Escreve,r-se-ia a de
seus direitos, a estes, não temos ou- putados, senadores e certamente o

tro remédio, senão levar-lhes a ver- indivíduo, que é fraco sozinho, não
dade àuspiciosa. ficaria a mercê da organização 'in-

E por fim, os bandidos, estão do ,fratÖra.'
'

nosso lado" mas nos atraiçoam, vle- Esperamo$ , que com o tempo
Iam nesses direitos. Para eles temos nossa opinião pública também seja
lei, embora; nem, sempre s,eja fácil '. vigorosa e atuante.

pegã-Ios. '(O autor cursou o Ciclo Básico
Para exemplificar este último de Economia e trabalhou como engo.

caso, eis um exemplo' de violação. de Vendas em São Paulo);
Tínhamos um ;arnigo, não era israe
lita de nascimento mas fôra conver

tido ao judaísmo. Trabalhava alhu-

,

Pedro P. Schütz,
em J5/NovI77.

, "

NESTE NATAL, VAMOS TRANSFORMAR JARAGUA DO SUL

NUM PRESEPE VIVO!
COM SUA COLABORAÇÃO, NATURALMENTE.

"

,'o

Jaraguá do Sul .: O Se
lecionado de Bolão da
Comissão Municipal de
Esportes do vizinho mu

nlcíplo de Pomer:ode, se
gundo 'o" presidente .do
órgão, sr.'Waldemar Wi
esner, conseguiu expres
slvo resultado I nos XVIII
JASC reali;zados recente
mente na Capital do Es
tado, na primeira, apre-
-sentação do município,
em competição desta en

vergadura.
Nos Jogos Regionais

Leste, a equipe de bolão
feminino orientada pela
atleta Valdina Bernhardt
havia conquistado a me

dalha de bronze. Não
conseuiu o mesmo feito
nos JASe devido ao em-

., '

pata registrado na ter- dual' de Bolão,
,

valori-,'
cetra colocãêão com a e- "zando ainda mais esta
quipe itajaiense, que ti-, modalidade, inscrevendo
nha na contagem geral para tal fim" o Clube Po
de pontos, 39 palitos a rneroda . na Federação
mais, ficando desta feita . Oatarinense 'de Bocha e

com o 3°. lugar. Mas", as-' Bolão.
sim mesmo, as bolonls
tas tiveram um desempe
nho brilhante com os se

guintes resultados: 2 vi
tórias sobre Itájaí ,e Tu
barão, totalizando em
seis partidas disputadas,
5.205 pontos. Com este
resultado, os membros
da, CME se ' entusiasma
ram ainda mais, pois, foi
a prlmelra vez que Po
merode participou de Jo
gos Abertos e pretendem
participar no próximo a

no do Campeonato Esfa-

O prefeito, Henrique
Drews Filho, contando
com o apoio da indústria
e comércio, pretende em

breve iniciar a constru

ção de um paVimento
com quatro pistas ofi
ciais, prestigiando 'desta
forma o desporto ama

dor 'do município.' Aos
dirigentes de esporte, do,
vizinho município, os

parabéns e' o apoio da e

dltoria esportiva deste
semanário.

;

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS
METALORGICAS, MECÂNICAS E DO

'

MATERIAL ELé,TRICO DE JARAGUA DO �UL ..

, ,,', Pelo pr_esente edital ficam convocados todos os 'associàd'os'
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrqlcas, Mecânicas e

do Material Elétrico de Jaraguá do Sul, para reunirem-se em Assembléia,
Geral Extraordinária no pröxtmodla 27 de novembro de 1977, às 9,OP, ho
ras em prlmetra convocação ou às 10,00 horas em segunda convocação,
com qualquer número de associados presentes, 'em sua sede social, sita
a Rua Padre Pedro Franken nr, 133, para tornarem conhecimento e dell
be rarem sobre a seguinte ordem do dia:

EDITAL DE CONVO,CAÇÃO
1°.) _ Leitura discussão votação por escrutínio secreto da

Suplementação da Proposta Orçamentária para o e;. ,

xercício de 1977, corri o parecer do.Conselho Fiscal.

2°.) _ Leitura discussão e votação por escrutínio secreto
da Proposta Orçamentária para o exercíclo de 1978,

.

com o parecer do Conselho Fiscal... .'

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1977.
Celso S.' Medeiros

Presidente

,Ediial de Ci.iação
o Doutor Romeu Junkes;'Juiz de Direito 'em exercício nesta Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de. Santa Catarina, na forma da lei, etc... ! '

FAZ SABER aos que o presente 'edital de citação virem ou

dele conhecimento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias,
que por parte da Inventariante LINDA G.L. BRAUN, através seu bastante

procurador, Advogado dr. Irineu José Hublnl, lhe foi dirigida' a petição
inicial do. seguinte teor: EXMo. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA'
DE JARAGUÁ DO SUL, SC. LINDA GUILHERMINA LEMKE BRAUN, brasi
leira, viúva, doméstica, residente 'e domiciliadá na localidade de Rio Cer
ro I,: neste município; FAUSTINO BRAUN, brasileiro, casado, lavrador, re

sidente e dornlclilado na mesma localidade acima, e sua mulher WALLY
RUX BRAUN; ÉRICA BRAUN' FISCHER, brasileira, casada, "doIar;' resi
dente e domiciliada na localidade de Guamiranga, município de Araqua
ri, e seu marido" GUIDO FISCHER, brasileiro, da lavoura, residente e do
miciliado também nesta últtrna localidade, com todo o respeito, por seu
Advogado e=procurador Infra-asslnado, vêm requerer a abertura do pro-'
cesso de AR:ROLAMENTO 'dos bens deixados por seu marido, pai e so

gro, BERTHOLDO BRAUN, falecido nesta cidade, "ab intestato", no dia

02 de março próximo passado, conforme se vê da inclusa certidão de óbi- '
.

..

tô. Nostermos tios arts. 1.031'"e seguintes do CPC.,pedem seja nomeada
inventariante a viúva-medira, LINDA GUILHERMINA LEMKE BRAUN, aci
ma qualificada, e qúe, dspols de cumpridas as formalidades legais,. seja
julgada por sentença a partilha dos béns, Declaram, outrossim, que uma

das herdeiras, AS"tRILA BRAÜN, brasileira, solteira, maior, abandonou
há anos a casa paterna e, atoalmente, se encontra em lugar incerto e não

sabido. Assim, requerem; também, a citação desta herdeira através de ·e-

, ditai, na forma da lei. Termos em que pedem e-esperam deferimento. Ja

raguá do Suí, 10. de abril deJ1976.- Em tempo: Vide verso. pp. lrlneu José
Rubini. OABSCN; 1.854.' Em tempo: inexiste herdeiro obrigado à colação ..
Outrossim, protestam os requerentes peta oportuna

.

apresentação dos
bens imóveis conforme a apresentação dos bens imóveis conforme atual-

• mente exigido pela nova lei de registros públiccs. pp. Irineu José Rubini.

Em, 1°.04.76. DESPACHO 'EXARADO NA PETIÇÃOdNICIAL. R.h. R. e a-se.

Ó�firo. 1�l)timMa, a'1a. r8!'qlterente�p�estatá o õömpromlsso legal � firmará'
(f termó äe 1as.'declaraçõês. Após: diga o MP ..JEm; 02.04.76. (a) - Alvaro
Wandelli Filho'':'''' Juiz de Direito. _ DESPACHO' EXARADO A FLS. 18:
J-sé. �im,. Em; 09.03.77 ... (a) _' Romeu Junkes _ Juiz de Direito em exer

clcio, 'EN'CER,�M'E�TO:)�frl vtrtude do' qp� fOi .Ei!Xipedido' o presente edi
tai', pelo qual cita a herdêíra ASTRILA BRAUN, 'atualmente em lugar in
certö e não sabidd: por todo o'conteüdo 'da 'petição inicial supra/transcrl-
tae aespaehos:g;'para'que cl'i�g�� ao conheclmentode todos e da her... Urna serpente engoliu r Um homem, .

tféit"â emespeölâl; foi passado o presente edital de citação, qü"eserá afi-
"" , ;'.' ." , ".:._ ). '

I ...,:, r,. \,.,,' ".' '","\'Vl""

xadó nO' local'de costume, às portas do Edifício po Fórum e publicado pe- Jacarta, Indonésia - Na ,gião selvageQ';'l a moota:. r.a,ro.":rnt: :e.� aö abrir sua

la' imtirensa Q,fléialJ e 10éá:I',: na forma öa"Lei. D'aäG, ejJassad.o',ne$ta cida- f' If�barriga de 'urJIfl!fiton de; j 'n�9� .• R8", LI�lji j C;;elel>Eil� ,1;iI.ar;l"ig.a� ençontraram tO.'
tfe de'Jaraguál.do 'Sul, aO'S"dez dias do mês de"março do ano de mil no-' mais de -6 m�trós"foi en} según'cfo trif.Qrma' o I�jor:" cadáver do hemem. Que
vecentos é�seténta'e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. ,contrado o cadáver. de nal ',i'Daily' Kompas'!:. estava-"intei·(O, "exceto os "

." • <. - • Rumeu Junkes lJm. hom�m de I �5' ;�ríº'� '! G�!T1QQrl,�$e�" gye siitaril :ö�:à'.ifa r9.9iã'O' Jdrãxrêa,
,

. '-
. ,.,) � .. Juiz de' ßireito-em exerc::� -que' haV'ia-·�esapareeid0· à sua-procura - encoAtra- que estavam que,brados.

___�_�_'-_�_' ��_:'_� '_'_i_:_,_,_.t_._._.. ._�_' -�.q��di�'.����.nm-�_p��.�. _

"

Avenid� Mal; Deodoro da Fonseca, 657 I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Luiz '.Kienen S.A. ·Ind.· e Com. de Bebidas

Gerhardt ,A.E. �e�smanll "

Dir. Comercial .: CPF 019�557�9920

ASSEMBLÉIA GERÄl PRDIN,'RIA.
,

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Luiz Kienen

sA Ind. e Com. de Bebidas, para Assembléia Geral Ordinária que será
realizada na data de 1'3 de dezembro de j977,lna-Séde Social à Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 657, em Jaraquá do Sul, .às 15 horas, ,pa,..
ra deliberarem sobre o seguinte:

,., .

.

ORDEM DO DIA:
10.) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Oire

" toria, 6alanço Geral, Demonstrativo de Lucros e: Perdas e Parecer do Con-

selho Fiscal.
' .:., "

�. , , '.. '

2°.) Eleição do Conselho Fiscal.
3°;) Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 07. de novembro de 1977.

.'

ÉDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

, J

São convidados os Senhores Acionistas da Luiz Kienen SA
lnd, e Com. de Bebidas, para Assembléia Ge,ral Extraordinária à real i
z�r-se, ha data de 1.3 de dezembro de 1977 às 17 horas, .em sua sede so

.

cial à Avenida M�1. Deodoro da Fonseca, 657,:em Jaraguá do Sul, pára
,� , deliberarem sobre o seguinte:

-
'

ORDEM DO DIA
'.1

.

'. lf •

" 10:) . Aumento do Capital Sociat, medlante o aproveita-
mento do Fundo de Reserva Especial em Cr$.' 768.000,00 e do Fundo de
Reserva para Aumento do Capital er!.Lgr$ 271.pOq,00, passando o Capital
Social da Empresa de Cr$ 1 :7�0.000,OO para Cri 2.835.000,00.

2°.) Consolidação"e, Adaptação dos Estatutos Sociais aos
Preceitos da Lei nr. 6404/76.

'. ,

,

3<?) Assuntos díversos, '. .••
.

" Jaragu? do Sul, 07 de novembro de 19it�-, '_ ��� -Ó,
,

Gerhardt A.E. Lessmann '

) ;<., Dir. Comercial - .CPF 019.55799920'
�

«.
,

. ,

i' �

., "

r
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Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá
(XX)

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
,

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

Assim é que indicam que
ali se encontram o A. bl
cornis e o A. microstachyus
(in "O Reino Vegetal de Rio
do Sul", Herbario "Barbosa

Rodrigl:J.�s", Itajaí, 1964) e

porque não mencionaram a

presença do capim-jaraguá é

que formulamos a consulta,
onde a resposta simpática do

Prof. Roberto M. Klein, a que
já nos reportamos.

Ora,
.

a respeito do capim
jaraguá, abrimos a disserta

ção esclarecendo que é du
vidosa sua orlgem, se brasi

leira ou africana. Pelo me

nos, .parece-nos que o as

sunto' não é bem' estabeleci
do, embora desconheçamos
a profundidade com que os

botânicos tenham tratado da
matéria o que de futuro fia-.
veremos de saber melhor.

Ora, pois justamente a ari-
�

gem do capim e sua presen

ça ou não fora do território.
nacional é irrÍp�rtante na so-

lução da origem da palavra
jaraguá.

Como se viu narramos tex-
. tos em que, Carlos Teschauer,
S.J., dá esse capim como na

tivo de Goiás e difundido daí
para outros Estados, e referi
mos que segundo Jorge Ra-\
mos de Otero tal gramfnea é

nativa do Brasil, sendo essa

opinião, aliás, largamente di
fundida. Todavia já o Novo
Dicionário Aurélio (qpe atua

liza a denominação errônea
Andropogon - que é outro

gênero - para a denomina

ção correta Hyparrherila ru

fa) menciona a origem afri

cana, expressamente: "Ca

pim da família das gramí
neas (Hyparrhenia rufa), de

origem africana, muitlsslrno
espalhado peios pastos do

Brasil como uma das princi
pais forragens para o gado
bovino, e que

. alcança uns

2 m de altura, produzindo In
florescências cor de ferru

gem; provisório". != muito

provavelmente este é. o fato

verdadeiro. Não obstante, co,
mo trataremos mais adiante,
nesse dicionário se consigna
a origem "tupl do vocábulo.

Capim estrangeiro, nome bra

sileira.

De modo algum é de es

tranhar-se a presença de ca

pim africano no Brasil. Na
verdade a maioria de nos

sas torraqens são de origem
estrangeira, várias delas a

fricanas. A respeito colhemos

a seguinte. ilustração dada

por Caio Prado Júnior: "Em

matéria ·de seleção de forra

gem, sabe-se que em prin
cípio do século passado' im
portaram-se variedades de

capim que vieram.' da Africa
e flcararn genericamente co

nhecidas por capim de Ango
la. Na Bahia, cultivou-o um

sr. Tschfelli, suíço. que Mar
tius conheceu, e que vendia
seu produto na cidade. Via

gem, li, 303.

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

Dr. José. Alberto Barbosa - Promotor Pllbllco
, "

Estado de Santa Catarlna

LEI N°. 688/77

Revoga Lei.

,
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

tado d�Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições.

Faço saber a todos os habltantes deste Município que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:..' .

Art. 1°.) - Fica r.evogada e sem nenhum efelto a lei n°.

550/77, de 03 de junho de 1975, que autorizou o Chefe do Executivo Mu

nicipal doar uma área de terra de 1.074,44m2, localizada na-Rua José Em

mendoerfer, nesta cidade, ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RU
RAIS DE'-JARAGUA DO SUL, em face do mencionado Sindicato não ter.
recebido a citada äreano prazo previsto naquela lei.

cação.
Art. 2°.) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publl-

,

de 1977.

. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de novembro

Victor Bauer

Prefeito Municipal
(

A presente lei foi registrada e publicada nesta Dlretorla de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 18 dias do mês de' no
vembro de 1977.

Astrit K. Schmauch
Diretora

Participe do II Bazar do Excepcional
A ESCOLA'OE ENSINO ESPECIAL de Jaraguá,do Sul; com

.0 objetivo. de angariar. fundos, valoriz.ar o trabalho dos excepcionais e,
principalmente, divulgar o importante papel do Ensino Especial, realizará
o " BAZAR DO EXCEPCIONAL o qual envolve toda a c.omunidade [ara-
guaense.

.
.

DATA: 28 de novembro a 02 de dezembro

LOCAL: Na Escola da APAE: R. Pe. Alberto Jacobs, 81
(fundos WEG I)

.

HORARIO: das 7,30 horas às 16,30 horas./

Parágrafo único - Os contribuintes beneficiados pelo des
conto constante deste artigo, no ato do recolhimento do imposto e res
pectivas taxas, deverão apresentar documentos que comprovem a condi

ção imposta neste artigo.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
LEI N0. 687177

(

Concede crescontos para pagamento do
IPTU. e dá outras providências.

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

Faço saber a todos os habitantes deste Municfpio que a Oã
mara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°.) - Fica concedido o desconto de 10% (dez por
cento) para o pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Terri

.
torlal Urbana e respectivas Taxas, aos contribuintes que o fizerem na to

talidade, até o vencimento da primeira quota.

Art. 2°. - Fica concedido o desconto de 201% (vinte por
cento) no pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana e respectivas Taxas, aos contribuintes viúvos, aposentados e aos

que estiverem em gozo de benefício previdenciário há mais de um ano,
cuja renda não seja superior ao valor de um salário mfnimo regional.

, .

Art. 30.) - Esta lei entrará em vigor no dia 1°. de janeiro'
de 1978, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de novembro de
, 1977.

Victor Bauer
,

Prefeito Mu.nicipal

A presente lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
\

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 18 dias do mês de no-

vembro de 1977.
Astrit K. Schmauch

Diretora

MOVIMENTO DA BII3L10TECA DO "SAO LUIS"

JARAGUA DO SUL - A informou que' foram fei- ta como deveria, ser, co i
Biblioteca do Corégio tas 3.766 pesquisas, 967 sa dificil na região, pelo
São. Luis" o maior e o empréstimos pára leitura, . menos superficialmente· e
mais tradicional educan- abertas 127 novas íneerl- para ós diversos cursos

dário da região efetuou o . ções, . esfando i�scritos que o' Colégio , mantém,
levantamento das ativida até o. momento 527 alu- atende satisfatoriamente,
des desenvolvidas desde nos. Esta biblioteca vem de modo

.

a permitir que
o inicio do ano, áté esta atendendo a contento as os estudantes se "amar-

.. semana. A bibliotecária solicitações dos estu- rem'" nas pesquisas e

srta. Elzira Parisi, em' dantes e, se não comple- nas leituras•.
contato com este jornal,

'

II
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III O· T, E A M E N TOS Loteamento "Omar'! II
.11 II

I .11 Pra<a Ângelo Plazera, 27 - fone (0473) 72-0525 50 lotes Brinde a partir de Cr$ 1.000,00 III
II (FIITlIRAS INSTALAÇõES: Av. Mál. Deodoro, 197) Procure-nos e nós faremos o seu programa de .�
,I 89250 - Jaraguä do Sul - Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO PA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
li r

"

EDITAL ÓE fâ� -é 2a. PRAÇ,o: E INTIMAÇÃO .:'
, ,";'

� r, ,

.

: 1, ," '.I1,� :PRAR.tx: Di�i 1 � fpe d&iemblio p,v:., às' 1 0,00; horas, pelo,
Valor -da avaliação. lOCAL:' ,Bä.ifíeio do Forum; sito à Avenlda "Marechal,
Deodoro da Fonseca, s/n", PROCESSOS: Executivos Fiscais rrr, �5�966 da

Fazenda Nacional; nr. 5.972 do INPS; nr. 5.986 DA FAZENDA bêf'E'STADd'
DE SANTA CATARINA e, nrs. 6.0112 e 6.137 ambos da FAZENDA RACIO-:

NAl contra o .executado HI.GON MATHIS. , I!
•. .

'ÁELAÇ�O DOS BENS: "1 - Um terreno, situado neste rnu-
,

, l' . � I

nicípio, à Estrada Ribeirão Molha, CO[l a área total de 2.120m2, fazendo
frente na referida Estirada, fundos com o Ribeirão Molhae entre Terras

de Rudolfo Buttqen e ditas de Alfredo Vasel, devidamente registrado nes

ta Comarca, no Cartório do Registro de Imóveis sob nr. 315.417, fls. 217,
do livro nr. 3-R, avaliado em Cr$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscen

tos cruzeiros) e, II .:...._ Um galpão aberto de madeira, onde outrora se a

chava em funcionamento uma serraria, avaliado em Cr$ 20,000,00 (vinte
mil cruzeiros), valor total dos bens Cr$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seis

centos cruzelros), não constando dos autos quaisquer ônus ou recurso

pendente de julgamento. ,

•,

2a. PRAÇA:, Dia 23 de dezembro p.v., às 10,00 horas, a quem

mais oferecer. Estando o executado HJGON MATHIS, bem como sua espo

sa, atualmente em lugar incerto e não sábido ficam os mesmos intimados

pelo presente edital das datas designadas para a praça dos bens. '

'

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1977.

Hugo José de Moraes

Escrivão dos Feitos da Fazenda

J.J. Maurício D'Avila

Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE VENDA EM 1a. e 2a. PRAÇA

1 a. Praça: Dia 12 de dezembro p.v., ás 11,00 horas, pelo va

lor da avaliação. local: Edifício do Forum -' Avenida Mal. Deodoro da

Fonseca, s/nr. Processo' Exeeutiv.o Fisc�I,.,ljlr. 6.246 - Exequente - A FA-,
-: lENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e, Executado - ANtONIO RA;'
BEllO. � RELAÇÃO DOS BENS: "I - Um_terreno situado nesta cidade, ur

bano, no lado impar da RU.a nr, 59 - Irm�o Leandro, de ,forma retangular,
com área de 997 m2, fazendo frente com .;15m, com a dita rua, travessão·

dos fundos com 15m, com Hilário Klein, lado direito com a casa nr, 1.077,

de propriedade de Zoziano Antonio Pereira com 67m, e lado esquerdo
com 66 m., comLaurlndo Salvaâor, avaliado .. em Cr$ 60.000,00 (sessenta
mil cruzeiros} e, II - Uma casa construlda de madeira, coberta com telhas

de barro, para residência, em regulaf estado de conservação, edificada

sobre o terreno descrito no item I, avaliada em Cr$ 18.000,0'0 (dezoito mil

cruzeiros), imp'örtando o valor da avaliação em Cr$ 78.000,00 (setenta Ef

oito mil cruzeiros), não constando dos autos quaisquer ônus ou recurso

pendente de julgamento. - 2a. Praça: Dia 23 de dezembro p.v., às, 11 ,00

horas, a quem mais oferecer.

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 1977

Hugo José de Moraes

Escrivão. dos Feitos da Fazenda

J.J., Mauricio D'Avila

, � � Arq,uidiocese r! de ': fl.priaßópolis�;. r ,50 � An.os
,

.
Em data d� ontem" 16 horas e omissa . na. : ' ;0. orador.,.do ,jantar

concluir.arn-se os feste- . Catedral Metropolitana, .' foi o Governador ,J Dr.
� -. jos • 'do cinquentenário" 'às:19"horas. '. , ... 'Äntonio Car.los Konder

da Arquidiocese de Flo- Ao 'ágape estiveram Reis. ,i
rianópolis e da Provin- presentes, além do Ar- ." � �
cia Eclesiástica de San- cebispo D. Afonso' Nie-, O Serra Clube de Flo-
ta Catarina, com um -een "'hues, Dom Paulo Eva- rfanópolis, do qual. faz
corrido 'jantar no Clube risto Arns,' pregador c:ta "parte nosso diretor,es-
Doze de.Agosto, na Ca;. missa, os Arce�ispos de : -teve presente aos alu-
pital do Estado, após Curitiba e Por.to.. Alegrie' didos festejQs, com um
solenidade no Teatro 'ê todos os bispos cata- grande número de inte-
Álvaro de Carvalho, às rinenses. grantes.

,j.

"

;..; ,t· \ - ".:t-

v ,

Juiz de Direito
,
..

Venha Dirigir
O Novo ;Chevette.

'"

Irmãos Emmendõrfer S�A. Com. e Imp�
,.

.' f iii- �

Av. MareChal Deodoro, 557 Fones:

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
foi

.

feito para você
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Sábado, 26 de novembro 'de 1977 - N°. 2.963

"

'Estado', de Santa Catarina

Prefeitura •.
'

Municipal' de •. JS
- .

COMUNICAÇAO\ 'Tendo em vista as constantes e repetidas consultas que são"
dirigidas à Prefei1:ura Municipal, relacionadas com os feriados municipais,
somos forçados a ratificar a publicação feita na edição nO. 2953 do COR
REIO DO POVO, em 17.09.77, informando à população que, de acordo
com o Artigo 10. da Lei Municipal nO. 175/67, de 04 de [unho de 1967, fo-

.

ram fixados os seguintes feriados municipais:
"

I .. 6a. feira da Paixäo , ..r. .. .. variável
1'1 - Corpus Christi variável
III - Finados ...•..

,

:...... 2 de novembro
IV .:. jmac. concelção 8 de dezembro
Comunicamos, outrossim, que o Artigo 2°. d� mesma Lei

veda, no terrltório do Municfpio, o trabalho nesses feriados, garantindo,
contudo, aos empregados a remuneração respectiva, observados os dis

positivos contidos na legislação trabalhlsta em vigor.
Alertamos, também, aos senhores Diretores de estabele

cimentos comerciais para o horário comercial do mês de dezembro, cuja
matéria está disposta no § 60., artigo 67, da L.,ei Municipal nO. 18, de 26 de
maio de 1942, com o seguinte texto: "H'o mês de dezembro, es estabele
cimentos comerciais poderão funcionar até à� 21 horas e, aos domingos,
até às 12 horas, respeitadas as leis trabalhistas".

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1977.
.

VICTOR BAUER
Prefeíto Municipal

t Agradecimento
e convite para 'Culto

.� Pesarosos, comunicamos cem, profundo pesar, o falecimen
.

lo 'ocorrido no dia 14-11-77, do querido pai, esposo, avô e bisav�

( ""

SR. WALTER' BREITHAUPT
Por este intermédio, desejamos agradecer a todos quantos,

que de uma maneira ou de outra, ajudaram a dimint'lir os nossos sofri
, mentos, aos que enviaram flores, coroas, cartões, telegramas, etc., e, em

especial, aos que acompanharam o extinto' à sua última morada.

Agradecemos vizinhos, parentes, amigos e eenheelães, de
maneira toda especial,' ao 'Dr .. Erich Kaufmann, pela perseverante assis-
tência médica'prestad'a. As palavras amigas proferidas ante o túmulo, pe
lo Dr. Mário Ta:vares da Cunha Mello, o Pastor Egberto Schwanz, pelas
palavras confortadoras proferidas'em casa e à beira do túmulo.

O Culio Religioso em memória do falecido, será celebrado
no vindouro dia 27 de novembrô, às 9,30h., na Igreja Evangélica Lutera

na-CENTRO, ao qual 'estendemos convite para participação.
Jaraguá do Sul, NOVEMBRO DE 1977.

A FAMruA ENLUTADA.

SINDICA:rO DAS INDOSTRIAS METAORGICAS, MECANICAS
E DE MATERIAL EU!TRICO DE JARAGUA DO SUL

ASSEMBLt:IA GERAL EXTRAORDINARIAI f

EDITAL DE CONVOC-AÇAO
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições

legais e estatutárias, convoca os associados deste Sindicato, bem' como,
as demals empresas !integrantes. da categoria econômica representada,
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser reatlzada no

dia 30 de novembro de 1977, às 15,00 (quinze) horas, na sede do Sindica
to, sita à. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca; 348, 20. andar, nesta
cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte

'

ORDEM DO DIA

1 - leitura, discussão e deliberação sobre a proposta a

presentada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Jaraguá do Sul, para a Convenção
Ooletlva dO Trabalho, a vigorar a, partir de 1°. de janeiro de 1978; ,

. 2 - Délegação de poderes à diretoria da entidade, para ne

gociar a aludida Convenção Coletiva do Trabalho, com a diretoria do Sin
dicato dos Trabalhadores.

. 'Não havendo, na hora indieada, número suficiente de asso-

seiados presentes-para o Iníclo dos trabalhos, em prlmelracharnada, a As
sembléia será Instalada.t (uma) hora após, isto às 16,00 (dezesseis) ho

ras, no mesmo local, em segunda convocação, com a presença de no mí
nimo 1/3 �um,terço) das associados quites e em condições de votar. As

empresas não associadas poderão tomar parte na discussão da matéria,
mas não terão direito a: voto. I

Jaraguá do do Sul, 22 de novembro de 1971.
,

.
"

VICENTE DONINI '

Presidente

'Mesa Grande', dia 09/12, no 'Cristo Rei'
Jaraguá do Sul - O Rotaract Club

de Jaraquá do Sul estará promovendo
dia 0'9 de dezembro,' numa, sexta feira,
no Salão Cristo Rei, a peça teatral "Me
sa Grande", do jaraguaense Clécio Es
pezirri, com início às 20h30min.

O grupo Pesquisa Teatro Novo da
UniVersidade Federal de Santa Catari
na, dirigido por Carmem Lucia Fossarl,
conta com um elenco de onze 'atoras',
sendo Marlsa Monticelli (Penseroso),
Clécio �spezim (Poeta),' Carmem Fos
sarl (Político), Osvaldo Rocha (Detes
tável), Leonor Michelon {Apateada), Luíz
Carlos Nunes (Reclamante), Dulce Fos
sarl (Apaziguador), Ana ' Maria Sabino

(Maníaca), Ricardo Dagoberto Chille
mi (Espiritualista), Ana Brancher (Le
viana) e Pedro' Paulo Pereira (Ator-Co
ringa» Além destes, o Grupo compõem
se de setores técnicos, guarda::'roupa,
iluminação, efeitos de iluminação, ce

närlo, maqlJilàgem, contra-regra e di

reção géral.
Estes jovens estudantes e artistas

farão apresentação ao grande público
jaraguaense; peça escrita por um [ara
guaense que vem se destacando nas a

tividades artísticas como poeta, ator e

autor teatral. "Mesa Grande" é a quarta
peça escrita por Olécle e a' prlrnelra a

�er encenada.

JARAGUA DO sul, - Está

encontrando boa receptivida
de, o memorial encaminhe
do a órgãos estaduais, rei

vindicando a criação de uma

nova microrregião, com sede
nesta cidade, tendo em vis

ta a rel:ente . constituição de

uma comissão especial de at
to nível, pelo Governo do Es

tado, para estudar a viabili·
dade de novas microrregiões
,no Estado de Santa Catarina.

.

A Associação Comercial e In

dustrial que encabeça o ,mo

vimento, recebeu do.�over
nador Konder Ris, expedien
te comunicando o recebimen
to, do memorial, ao mesmo

tempo' em que. encaminha ao

vice-governador, Dr. Marcos

Henrique Buechler !' mesmo,
uma vez' que assuntos desta
natureza estão sob a compe
tência da vice-governadoria.

o

O Deputado OctacíJio Pedro

Ramos atendendo, solicitação
da Associação Comer.cial e

Industrial, manteve contato

com a Comissão . Espe_çial,
ressaltando à COmissão que

Jaraguá do Sul, por ser um

polo geo-econômico podero
so e que se impÕe pelo seu

desenvolvimento contínuo e

crescente, tem todas as con

diçõe,s" de sediar uma micror

região' e que est� é e desejo
do senhor prefeito municipal,
da câmara de vereadores e

de todaç as classes produto
ras do municipio. Se se eon

cretlzada esta aspIração jara
guaense, ,o MÍlnlcfplo ·terã

condições Ide reêeber muitos

outros
.

benefícios, somente
concedidos à sedes de mi

crorregiões, tanto da esfera
estadual como da federal,
que contribuirão decisivamen-

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO
Tabelião de Notas e Protestos d,e Títulos

ÉDITAL

,

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DO VESTUARIO DE
JARAGUA DO SUL

ASSEMBLt:IA GERAL EXTRAORDINARIA .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da entidade supra, no use das atribuições que
lhe conferem os estatutos sociais e a legislação sindical vigente, convoca
os associados, qúites e em condições, de votar, para participarem da AS,·
SEMBLt:IA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada às 18,00 (dezoito)
horas do dia 09 {nove) de dezembro de 1977, na sede social, sita à Ave
nida Marechal Deodoro da Fonseca, 348, 20• andar, a fim de deliberarem
sobre a segUinte

1 . Leitura e votação, em escrutínlo secreto, das peças que

compõem o processo de ABERTURA DE CRt:DIrO ADI-

CIONAL, para a Previsão Orçamentária do exercfcio de

'j.1977, com aproveitamento de recurses oriundos do ex

cesso de arrecadação da Ocntrtbulção Sindical.
1 Caso não haja, na hora acima indicada, número legal de

associados presente, para a instalação 'da Assembléia em primeira COR

vocação, a mesma será realizada às 20,00 (vinte) 'horas do mesmo dia e

no mesmo local, com a presença de qualquer número de sócios.

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 19,77. ,

DORVAL MARCATTO
Presielehte

r:

Pelo presente edital de ci

tação, pedimos aos senho

res abaixó relacionados que
compareçam em nosso car

tório para tratarem de as

suntos de seus interesses:

ALFONSO. PETRI - Massa

randuba; AWA COM. ASSIST.
MAQS E ESC LTDA. - Nes

ta - EDITH BRUCH - M�s
saranduba - FÃBRICA DE

MÓVEIS BALTA LTDA, -

Massaranduba ROSALlN
DA DÄ COSTABARiEL - Sch
roeder - SERVo DE TRAPL
DA DA COSTA BARTEL - sen

Massaranduba - VALDE
MAR PEREIRA - Guaramirim;
VICTOR' LEITZKE -' Guarami
rim,

Jaraguá do Sul, 24 de no

. vembro de 1977,

Ligia Maria E. Siewerdt
Escrevente Juramentada

ORDEM DO DIA

•• .I

te para dina'!1izar sempre
,mais o desenvolvimento de
toda' essa rica r�g.ião.

MEMORIAL A SIMONSEN
Na reunião �e segunda fei

ra, quando foram dados a ee- ;

, nhecimento os fatos narra

dos acima, foi lida a minuta
do Memorial endereçado' ao
Ministro da Fazenda Mário
Henrique Simonsen, pleitean
do a reaplicação nos lo�ais
dos. financiamentos concedi

dos; dos recursos, do PROGI

RO, oriundos do reembolso
,
das ',parcelas dos financia
mentos que vencerem.
Ainda do' Depútado· Octací

lio, foi cJada - a informação
do contato que manteve com

o sub-chefe do 1.60. D'istrito
Rodoviário Federal, com se

de na Capital do
.

Estado, o

portunidade em que foi infor
mado da realização na última

terça feira, dia 22, às 10 ho

ras, na sede do Departamen
to Nacional de . Estradas de

Rodagem, no Rio de Janei

ro, da abertura das própos
tas da concor.rência pública
para estudos· da viabilidade
técnlco·econômica· da rodo
via Jaraguá do Sul-São Ben
to do Sul, e, se forem proce
dentes e positivos, serão a

pós procedidos os estudos de

engenharia objetivando· a

construção da rodovia" be

neficiando. esta região que
caminha na senda. do pro-

,

gresso.
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