
Ambulância para Hospital Jaraguaense: ..

FPOLIS. - O Governador Konder
Reis recebeu telex do ministro �Nasci
mento e Silva, da Previdência Social,
comunicando que o Funrural acaba de
destinar implementos hospitalares de

porte médio, 22 ambulâncias e três apa
relhos de Raios-X, a dezenas de entida-

des hospitalares catarinenses, no valor
global de 'Cr$ 5.302.222,00.

/

As 22 ambulâncias, no valor global
de Cr$ 3.726.593,00, serão distribuídas
entre as prefeituras catarinenses de Ca
tanduvas,

,

Campos Novos, FraiburgQ,

Itapema, Monte Castelo, Rio do'Sul, São
João do Sul, São Miguel do Oeste, Tai6,

" ,

Araranguá, Brusque, Dionísio Cerquei-
ra, Lauro MUller, Laguna, Orleães, Pau
lo L()pes, Videira e Lebon Régis e entre
as seguintes entidade� bospitalares:

Funrural
. HOSPITAL E MATERNIDADE DE JARA
GUA DO SUL; Hospital N.S.. Aparecida
de Abela,rdo Luz; HOSPITAL SENHO,R
BOM JESUS DE ARAQUARI e Hospital,
N.S. do Patrocínio, de Campo Belo do
SuL

\ .
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,;Ex'po rtações superiO res a

seis milhões em novembro
JARAGUA DO SUL - As

exportações dos produtos
jaraguaenses, consoante le
vantamentos estatísticos da
Associação Comercial � In

dustrial expedidora dos Cer
tificados de Origem alcançou
a expressiva cifra de crS
6.069.817,03, apresentando a

centuado crescimento em re

lação aos meses anteriores.
Em setembro, as exportações
atingiram crs 3.987.872,18 e

no mês de outubro, Cr$ ,'.

2.716.164,72. Os produtos fa
bricados em nosso parque
Industrial - o terceiro do es

:tado de Sa!ita Catarina - -te
ram destinado$' à" Venezuela,
EI Salvador,' pàragual, Esta_

. \

dos Unidos, Colômbia, líba-

no, Filipinas, Hong Kong,. ,Es
panha e Chile, através de "32
Certificados de Origem,'a- .

I
r

presentando o aprecíãvel
montante verificado nas ex�

portaçQes no mês passado,
demonstrando a grande acei

tação de nossos produtos no
'

exterior e com tecnologia a

vançada.

CACEX
\

\

Por outro lado, as exporta
ções feitas através da Car

teira de Comércio Exterior"
CACEX - do _Banco do Brasil,

• registraram, no Estado, ,51
milhões de cruzeiros, infe

rior as importações que atin

giram, também em novem

bro, 59 milhões e 800 mil

cruzeiros. Como destaque
nas importações, segundo a

CAC,ªX são as matérias prl
mas destinadas a abastecer

as empresas da região, além
de mãquinas e equipamen
tos' industriais' destinadas a

manufatora dos produtos. No
mês de ,novembro, hoUve em

relação a setembro, queda
nas exportações em 18 mi
lhões de cruzeiros. De acor

do com o levantamento da
CACEX os produtos que
mais contrlbuiram para o au

mento da pauta foram os re

frigeradores, congeladores e

aparelhos de ar condicionado,
conexões de ferro, derivados
de soja, motóres elétricos,

compressores para refrige-
.radcres, artefatos de madei

ras, flores secas, artigos pa
ra cama, mesa e cozinha, a

lémde materiais plãsticos e

fios de algodão.

Os municípios que mais ex

portaram em novembro, por
ordem de importãncia foram

Joinville, São Miguel D'Oeste
(maior produtor ãe soja do

Estado), JARAGUA DO SUL,
São Bento do Sul, Rio ,Ne
grinho, Corupã e Videira. O

Uruguai, país vizinJ'lo, foi o
que liderou a cOmpra dos

produtos 'catarinenses com

transações no valor de·7·mi

Ihões e 178 mil cruzeiros, se
guido pelos Estados Unidos
e fndia, participando,. ainda,
do mercado comprador de
nossos produtos

�

a Espanha,, .

. Bolívia, França, Argentina,
Martinica, Suriname, Arábia

Saudita, R'eino Unido, Hon

duras, lêmem, Peru,. Vene

zuela, República. Federal da

Alemanha, Itãlia e Chile.

Indústria e Comércio Arno Gärtner Ltda.
,

J
!

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins que à duplicata de nossa emissão de nr.

66.074, no valor de Cr$ 1.103,20, vencida em 30 de setembro de 1977,. de responsabilida
de da firma VICTOR LEITZKE, coll'l sede na cidade de GUARAMIRIM-SC., foi r,esgatada
em nossos escrlt6rlos antes do vencimento, ou seja em data de 8 de setembro de 1977.

\

Sendo assim, Informamos que, nada temos a op.ôr em que se conceda o

CANCELAMENTO DO PROTESTO.
'

.

Blumenau, 2 de dezembro de 1977

Benno C.B. Guenther
Diretor gerente
(firma reconheclda)

,

\ Ronald Golias,
no Palácio de

dia 17/12
Esportes

JARAGUA DO SUL - Ap6s a cidade ser brin�
dada com a vinda dos "Trapalhões" recentemen
te, o jaraguaense e todo o povo da região verão
no próximo sãbado mais um famoso cômico da te
levisão brasileira: Ronald Golias. Ele virã até nós
através da Beto Promoções, juntamente com o

Wandeco Pipoca, mímico e dublador, outro perso
nagem que vem dia-a-dia ganhando prestígio, tal a
aceitação de seus quadros junto ao público. Golias
e Wandeco estarão no próximo sábado, à noite, no
Ginãsio de Esportes Artur Müller e os promotores ..

Associação Atlética Banco do Brasil e Beto Promo

ções -, jã colocaram a vénda ingressos antecipa
dos, ao preço de Cr$ 40, encontrados em �iversos
pontos da cidade, tals como na Canarihho, Posto
Marechal, Farmãcia Avenida dentre outros. Ie mals
um espetáculo para o jaraguaense ver e conhecer
os artistas pessoalmente, tio- badalados que são
pelas su�s comédias e apresenta�6es, alegran.do
milhões de brasileiros de norte .a sul. � 'n6s tam-'
bém.

'

;...

Mobral fará
JARAGUÁ DO SUL - o Movimento Brasi

leiro de Alfabetização, através da Comissão Mu

nicipal do Mobral - COMUN, desta cidade, fará
, no próximo mês de janeiro, um levantamento em

toda a região, objetivando constatar a exlstên
ela de analfabetos. Nas indústrias, onde se con

centram milhares de operãrios, o Mobral está a

pelando para que es senhores empresários efe
tuem um levantamento para saber o número de
funcionários que não possuem o curso primário
'ou nenhuma instrução, para futura "a,e.....ra de.
classes de Educação Integrada para o ano leti
vo de 1978. Por outro.Jado, será realizado nos

próximos dias o encerramento dos cursos das
três classes de educação integrada, com apro
ximadamente quarenta e cinco alunos, localiza
das no Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler

(2) e Escola Básica Heleàoro Borges. Àpesar
de todo o esforço do Mobral, é sabido que aln-

nas empresas
da existem ,muitas pessoas, prlnclpalrnente nO'
interior do município com instrução mínima ou

sem instrução, totalizando talvez, não em dados

concretos, 1 por cento da população jaraguaen
se, que espera-se seja atingida gradativamente,
a medida que o povo vai se conscientizando da
necessidade de precisar ler e escrever.

BALCÃO DE EMPREGOS \

O Balcão de Empregos do Posto Cultural do

Mob�al estã precisando de Empregos. Ie, 4 Isto
-

mesmo. A animadora, estã soilcltando às em

presas que encaminhem a relação de vagas e

xistentes para que seja� expostas no mural do
Posto, uma vez que a procura tem sidO grande,
'principalmente de' pessoas mais simples qU9
perguntam por vagas em uma de nossas Indús-

't

trias. O Posto funciona ao lado da Praça Ãnge-
lo Piazera, atendendo no ,horário das 14 às 17
horn.

Tribunal de Contas aprovou
Contas de Oto Weber

NOTICIAS DE CORUPA
,. r

lativo Municipal para dar pa
recer.

Mais uma escola

para Corupã (o Tribunal de Contas do
Estado enviou correspondên
cia à Câmara Municipal de

Ocrupá em 1'4 de novembro

aprovando as contas do �- .

prefeito oto Ernesto Weber
referente a 1976. A documen-

. tação encontra-se no Legis-

A terceira escola a ser

.construtda pela atual adniinis

tração Municipal deverá ini
etar-se ainda este ano, será
construída em alvenaria em

convênio com, o governo fe-

deral .beneficiando a locali
dade de Poço O'Anta en

quanto que as outras duas

também. em alvenaria, estão
em fase de acabamento ten-

,

do sido construídas em
-

con

vênlo com o governo do Es

tado estando localizadas,
uma em' Pedra O'Amolar Bai- -

.

xo e a outra em Pedra � 0-
Amolar Alto.

..

AVISO
J

O SE�VIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTQ - SAMAE de

Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catarina, solíciia aos senhores usuãrios compreensão
com referência a escassez de água que vem abal�ndo a cidade, e comunica que tal si
tuação foi ocasionada pelo deficiente funcionamento dos equipamentos da estação de

. tratam�nto de ãgua, e faz saber aos me.,mos que as providências para a solução do pro
blema estão sendo tomadas.

II'
II Por outro lado comunica ciue assim que fore.:n Instaiados os equipamentos

.
�m referência, lã adquiridos, a sitUação serã normalizada.

Atenciosamente

Serviço Autônomo Municipal de Agua 'e Esgoto
-SAMAE-

Engo. Juan Carlos Gullerrez Escorcla
Diretor Geral do SAMAE

Edital deMatricula
\

'/' .

MÁRIO TAVARES DA CUNNHA
MELLO

Tabelião de Notas e Protestos
,

de Títulos
E O I T'A L

Pelo presente edital de citação, pedimos
aos aenhores abaixo relacionados que com

pareçam em nosso cartório para tratarem de

assuntos de seus interesses:

Artlir Hugen nesta

Carimbos Centenã.rlo Ltda. - nesta.
Cecilio de Avlià. - Santa Lu!,la
Com. e Ind. Bisewskl Ltda. - Massaranduba

Curt Dunke - Massaranduba
Edlth Bruch _ Massaranduba
ESIl).eralda 'Ind e Com <Je Madeltras LT-Corupá
Paulo Mathias Pereira - nesta

Pedro oartos Schmldt - Guaramlrim
Sérgio Albuquerque - pomerode
Serviço de Terrapl. e Dest. Jovatta Ltda.

Massaranduba
'

Superm ZerblI( de Gertrudes B. Zerbin -

Schroec1er.
nk/Jaraguã. do Sul, 09 de dezembro-1977

.

Valéria Tava:re. da Motta ReZende
Oficial �i��\

De oraem do diretor do Colégio São Luís, desta cidade, faço saber aos de
,

vidàmente interessados em matrícutar-se na 1a. série do Curso Cientifico, deste Estabe
lecimento de Ensino, as lntormações necessárlas para tanto:

L
01 a 15/1� -:- Inscrições para o Teste de Seleção

1
c 'I;)OCUMENTOS EXIGIDOS:

- Histórico Escolar ou Boletim atual
- 2' fotos 3x4

20 e 21/12 - Realização do Testa
Horãrlo: 8 horas

28 a 30/12 - Divulgação dos Resultados

01 a 15/02/78 - MATRfCULAS PARA CIENTIFICO
14 a 23/12 - MATRfCULAS PARA NOCL!=O COMUM E T�CNICOS.

Secretaria do Golégio São Lurs, 03 de dezembro d'e 1977.

PAULO MORETTI
SecretárlQ

/

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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dornlclliado e residente em Barra do
Rio Cerro, neste dlstrtto, filho de Ri
cardo Franke e Hetta Kretzchmer Fran
ke. Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Pomerode, neste Estado, do
miciliada e residente em Barra do Rio I

Cerro, neste distrito, filha de Victor
Kuester e Edi Kuester.
Edital nr. 10.086 de 07.12.1977
Curt Liesenberg e Doroti Bublitz

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rlo, natural de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e residente em Rua Rio
de Janeiro, nesta cidade, filho 'de Al
berto Liesenberg e Tecla, Oldenburg
Liesenberg. Ela, brasileira, solteira,' au
xiliar de escritório, natural de Guarami
rim, neste Estado, domiciliada e resi
dente em Guaramirim, neste Estado, fi.,.
lha de Elmo Bublfíz e Elfi Gaedke Bu
blitz.

A pl I aus o s e
�

m u lt a\ C r í t i c a

JUIZO D�,DIREITO DA COMARCÀ DE JÁRAGUA DO SUL
,

EblTÁL DE LEILÃQ
Vemda'em1e. leilão: dia 19.12.77, às 10,00 horas. Venda em

2°. leilão: dia 29.12.77, às 10,00 horas. Local: Edifício' do Forum. Processo:
Execução n. 6.009. Exeqüente: Oswaldo Eggert. Executada: Eisa Becker.
Bens a serem leiloados! Um televisor, marca Colorado Ra, de 24 poleqa
das, modelo preto e branco, em estado de conservação e funcionamento,
avaliado em Cr$ 3.250,00; Um refrigerador, marca Prosdócimo, em bom
estado de conservação e funcionamento, avaliada em Cr$ 3.000,00. Total
da avaliação: Cr$ 6.250,00. Jaraguá do Sul, 30.11.77. Eu (a) Adolpho Mah
fud, Escrivão, o subscrevi. J.J. Maurfcio d'Avila - Juiz de Direito.

Sexta-feira, 2 de dezembro de 1977. última a

presentação do Coral da SCAR nesta temporada.
Um terço do Cin-e Jarag-uá lotado, com' um püblt
co seleto e amante da boa müsíca, quer' popular,
quer erudita; quer gaücha, quer nordestina" 'quet

.

alemã ou Italiana.
Mals um terço de jaraguaenses não compare

coram devido ao terrível mau tempo reinante. O
outro terço faltante para lotar o Cine Jaraguá,
talvez não soube do evento... (Os psicólogos di-

•

riam que isso é mais uma. "racionaUzação� para

SINNDICATO DAS INDUSTRIAS
METALURC1iCA, MECANICAS E DE MATERIAL

ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL

R,sum'o da Previsão Orçamentária para o

Ex,rc(clo de 1978

(Aprovada em Assembléia Geral
Extraordinária de18.11.77)l � i i i

R E C E I TAS

Cr$
e-s
Cr$
Cr$

90.000,00
,2-5.000,00
10.000,Oa
31.000,00

E para qL!e chegue ao conhecimen-
Faz anos hoje: to de todos mandei passar o presente

Wander, filho de Ernaldo e edital que será publicado pela imprensô.lIena Bartel e em cart6rio onde será afixado duran-
Faz anos amanhã: ..

te' 15 dias. S� alguém souber de- algumVva. Sra. CecUia Ersching Mahnke .

Impedimento acuse-o para os fins le-
em Santos-SP

..

.
_

gals.Dia 13 de dezembro I
Srta. Lúcia Maria Meier < , ,�, AUREA MOLLER -GRUBBA

Dia 15 de dezembro OfIciai

Sr. Enio Oldenburg
, "Aos aniversariantes, os nossos ':-- --:

cumprimentos" .

< .Registro C i V i I,
Aurea Müller Grubba, Oficial· do

Registro Civil do 10. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Bra811.

Edital nr. 10.079 de 01.12.1977
Hugo Didonet Láu e' Gilse �aria Braun

.

Ele, brasileiro, solteirO_'J médico ve-

terinário, natural de Julio de Castilhos,
Rio Grande do Sul" domiciliado e resi-

. dente ein Rua Jorge Czernievicz, filho
de Arlindo Marques Láu e Nair Didonet
Láu. Ela, brasileira, solteira, secretária,
natural de Blumenau, neste Estado, do
miciliada e residente em Rua Epltáclo
Pessoa, nesta cidade, filha de Lindolfo
Leopoldo Braun, e Doracy Lourdes
Braun.
Edital nr. 10.080 de 02.12.1977
Matias 'Bento Gi'acomini e
Marlene Guedes

Ele, brasileiro, solteiro, pedrelro,
natural de Nova Trento, neste: Estado,
domiciliado e residente em Nova Tren
to, neste Estado, filho de Dorval Angelo
Giacomini e Maria Madalená Vicentini
Giacomini.

Ela, brasileira, solteira, doméstica.
natural de Palrnelrlnha, Guarapuava, Pa
raná, domiciliada e residente em Rua

Jqaquim Francisco de Paula, .nesta ,ci,-.
dade, filha de Oarmellndo Guédes e

Lucia Denis Guédes.
. Edital nr. 10.081 de 05.12.1977
Osmar Steindl e Nelsita Baumann

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Estrada Garibaldi, neste
distrito, filho de Andréas Steinâl e All··
ce Gesnes Steindl. Ela, brasllelra, sol
tetra, costureira, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Jara
guá-84, r:lest-e distrito, filha de Vitor Bau
mann e Erna Siewert Baumann.
Edital nr. 10.082 de 05.12.1977
Ivo Kreis e Julia Roncki

Ele, brasileiro, ' solteiro, lavrador,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente em Rua Rio,
Branco, nesta cidade, filho de Ervino
Kreis e Herminia Franke Kreis. Ela, bra-

......

, sileira, solteira, industriária, natural de
Massàranâuba, neste Estado, domicilia
da e residente em Vila Nova, neste dis
trito, filha de Celeste Roncki e Helena
Roncki.
Edital nr. 10;084 de 06.12.1977
Maucir Bento Danna e Inês Schmitz 1

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
contabilidade, domiciliado e residente
em Rua 25 de Julho, nesta cidade, filho
de Aleixo Danna e Angela Danna. Ela,
br-asileira, solteira, industriária, natural
de Guaramirim, neste Estado, domicilia
da e residente em Rua 25 de Julho, nes
fa cidade, filha de Anselmo Schmitz e
Febronia Hedwig Kretzer Schmitz.
Edital nr. 10.085 de 07.12.1'9n
Osvaldo Franke ,e Efelina ,Kuester

Ele, brasileiro, 'solteiro" operano,
natural de Guaramirim, neste Estado,

Rendas Tributárias
Rendas Sociais
Rendas Extraordinárias
Mobilização de Capital

TOTAL

DESPESAS

r
............ Cr$ 156�000,00

Casamentos

justificar um eventual fracasso ... )

Entre os presentes, registrou-se a presença de
nossos Ilustríssimos srs. Prefeito Muni,cipal e vi-i
ce=preretto, ars, Victor Bauer e Sigolf Schünke'l
acoinpanhados de suas digníssimas esposas, en

tre outras personalidades de destaque em nossa:
comunidade.

O Coral sentiu-se prestigiado pelo pt1blico se-'
leto presente e agradece de uma forma especial'
à Rádio Jaragu4 pela ampla divulgação realiza

da, bem como aos jornais locais. Também a em

presa Indt1strias Reunidas Jaraguá merece um a

gradecimento de destaque pelos estrados e pela
cessão da cantina de sua Associação Atlética, pa-
ra uma confraternização dos cantores e Diretoria \

da SCAR.

"O Cine Jaraguá, que tradicionalmente vem

cedendo suas dependêncíae, nossa profunda grati
'dão. bem como a MALWEE pelo patrocínio dos

programas.
-�-

Pelos aplausos generosos e espontã.neos tarn-

, bém somos gratos. Mas o Coral quer maís. Quer
uma critica ampla e construtiva. Quer progra
mar suas atividades para 1978 a fim de lotar, o
Cine J&raguá e aprimorar sua técnica. 4)lI!imei
ra crítica parte de um membro da própria Dire

toria, apoiado em comentários de pessoas que
assistiram e ouviram a apresentação das 20 pe

ças:
- O repertório deve ser atualizado. 5 m1isicas

já foram "apresentadas em outras oportunidades,
- Ö repertório deve ser variado. Por que 4

m1isicas do folclore gaúcho e nenhuma' do fol
clore alemão ou de outros Estados e países?

- III preciso aprtmorar a pronüncía, pois nem
sempre foi possível' compreender' os textos, ou

seja, ouvir claramente as palavras.
- A expressão multo séria da maioria dos

cantores" contrastando em demasia com alguns
muito alegres, em-iambos os casos nem sempr�
de acordo com o contendo das müsícas. No "Sam
ba Lelê", enquanto alguns "viviam" EI "sentiam"
o ritmo, outros permanecíam estáticos.

- O eventual acompanhamento em algumas
müstcas de um violão, violino ou outro instru
mento, talvez atrairia um maior pt1bllco ainda.

- De outro' lado,' ressalte-se os valores do
Coral da SeAR: Afinação excelente,: harmonía
realmente agradável e rit�o perfeito.

M1isicas de destaque na primeira parte; 'sob a

regência do Maestp<? RicILrdo, Feldens: ':Bpn Gior
no Leonora" e "Asa Branca". Na segunda parte,
sob a batuta do Maestro Pastor Gustavo KrIege;
temos: "Zum GaU GaU" e "Quando Sall de Cuba".

Joinvílle - Na vizinha
cidade ,de Joinville rea

lizou-se no dia 9, on
tem, o enlace matrimo
nial da jovem Edla Ya
ra, dileta filha do casal
Irene Rosa Priess - Car
los Fernando Priess
com o jovem Antônio
Jorge, filho de Yolanda
Silva Perini (in memo

rian) e Antônio Sílvio
Perinl, A cerimônia re

ligiosa teve lugar às 19
horas, na Igreja d� Paz,
a rua Princesa lzabel e
o convidados foram re

cebidos nos amplos sa

lões de festa da Socie
dade Ginásticos.

FIQrianópolis - No dia
de hoje a capital do Es
tado cumpre um agradá
vel movimento' social,
com o casamento da jd
vem Rosana, filha ben
quista dß Reinald0 (Lú
cia G.) Fleming com o

sr. Adolar Ricardo, filho
de João Raimundo (Pa
clla) Bohn. A cerimônia
religiosa terá lugar, 10-

,

go mals, às 20 horas na

Capela do Provincialato
do Colégio 'Coração oe
Jesus e a recepção será
na Casa da Amizade,
no E�treito.

Brusque - Está pre
visto para o dia ,17 do
corrente, na cidade de
Brusque,_ º �Illace ma

trimonial da Jovem Elia
na, fllfia do sr. Gregó- •

rio Valrnor Vechi e sra.

Irene Vechi com o sr.
Carlos Antonio, catego
rizado funcionário do
Banco CIo Estado de
Santa Catarina S.A. lota
do no Besc Clube, na.,

Capital,,filho do sr. Car
los Antoni'o' Campos
Souza e sra. Tibúrcia
Campos Souza. O ato re

ligioso se realizará' às
20 horas do Santuário
de Nossa Senhora do
Caràvággio em Azam
buja e os convidados
serão recebidos na So
ciedade Esportiva Ban
deirante:

Leitor amigo, aguardamos seus comentários
e Ima erltlea

(E.B.>

t' 'R e st a u ra n t e

-c-s
Cr$
Cr$
Cr$

30.000,00
36.000,00
5.000,00
54.000,00

II
Cozinha Internacional •

Almoço' 'e jantares com música
Salão para banquetes

Atende-se aos sábados e domingos
\,

Administração Geral'

Oontrtbutçöes Regulamentares
ASsistência Social
Assistência ,Técnica

TOTAL .'00 CUSTEIO
Aplicações de Capital

TOTAL DAS DESPESAS

Cr$ 125.000,00
Cr$ 31.000,00

Cr$ 156.000,00

Documentos: I Ixtraviados
JOÃo HOLLER, residente à rua Walter Mar

quardt em Jar�guá do Sul, el'traviou uma pasta
de plástico, cor marron, contendo uma Cader
neta de Poup�nça' da CEF"de nr. 0387�7 e Car
nê de Recebimento de Benefícios fio INPS, rii!."
ferente aos meses de outubro e ,novembro/77.
Quem achar ou achou, pede-se entregar na Ca
sa Holler, ou na Rádio Jaraguá. Tendo, reque
rido segunda via, tornam-se os originais sem e

feito. '

Jaraguá do Sul, 06 de dezembro de 1.977
1-2

Johnny completa
No próximo dia 15, o garotão,Johnnll Gram

.kow, filho· de Edgar (Éti) e Janete Gramkow,
completará seu 'primeiro ano de vida, ele que é
a alegria dos pais e dos avós Erwino (Irma)
Gramkow e, Pedro (Zélia) Rengel. Para comemo

rar o acontecimento, receberá seus familiares e

amiguinhos para uma pequena comemoração a

fim de marcar festivamente a passagem de ano.

Ao Johnny e fàmilÍares, 'os cump'rimentos

ano

do "Correio do Povo".

RESULTADOS:
Quinta. feira, /' à tarde, no Estádio

João MarcaHo, Juventus jx2 Figueiren
Aos nuóentes, seus se, pelo Torneio Incentivo. A noite, no

pais e démais familia- Palácio de Esportes pelas 'finais :'do
.� ,res, os· votos .de ,muitas "Campeonato, de FUTSAL, �E,SÇ, 2x1
felicidades - do Correio

'

Madeireira R.io� .MplhEJ.1 ,Na ':piê:limma'r,
do Povo. ;4'1 -em jogo amistoso, Cyrus 3x1 Marcatto •

•

1'
.

• :..'" �
j

�.J. .

r'

VICENTE DONINI'
Presidente

SIL'lIO EWALD
Tesoureiro

WALDIR $ARMENTO - Contador C'Re/SC 6042

SINDICATO 'DAS INDUSTRlJfS DO
VESTUARIO DE JARAGUf DO SUL

Resumo da Previsão Orçamentaria para o

Exercício ele 1978

(Aprovada em Assembleia Geral
Extraordinárià de18.f1.77) .

RECEITAS
C/$'
Cr$
e-s

, e-s

zo.ooo.oc
20.000,00
5.0'00,00
20.0'00,00

Rendas Tributárias
, Rendas Sociais
Rendas Extraordinárias

Mobilização de Capital
I

e-s, 115.000,00TO T'A L

DESPESAS

Administração Gerátl

Contribuições Regulamen!ares .

Assistência Social

24.000,00
28.000,00
10.000,00
33.(lOO,OO

,

Cr$
I

Cr$
Cr$
Cr$Assistência Técnica;

TOTAL DO .cUSTEIO

Aplicação de Capital
I

Cr$ 95.000,00
Cr$ 20.000,00

TOTAL DAS E>ESPESAS Cr$ 115.000,00

Dorval Ma,rcatto
Pr:esidente.

José Hermello Marchi,
Tesoureir9

Waldir Sarmento
, Contador CRe/SC 6042

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



CORREIO DO POVO Sábado, 10 de dezembro de 1,977

I
corcoviar voluptuoso-
sem momento a que
brantar monotonias!

P6glna 3.
--------------------------------�-----

Posto de Obsepva�ão

Politica,
Leão

Futebol,
e Pelé

�W�"'��"_
o goleiro Emerson

Leão, do, Palmeiras e da

Seleção Brasileira, de
cidiu ingressar na polí
tica. Ao mesmo

'

tempo
'comenta-se nos meios
políticos e futebolísti
cos que também o sr ,

Edson Arantes do Nas
cimento, o Pelé, está de
cidido a iniciar uma car
'reirà política, vindo a

disputar algum cargo e

letivo.

A par das inevitáveis
brincadeiras que podem
cercar o ingresso de
um Leão na Arena 'ou

as especulações sobre
o número de votos que
Pelé conseguiria numa

eleição, o fato é que o,
fenômeno da integra
ção futebol e política
merece, uma análise que

'

é, certamente, mais po
lítica e sociológica do

que futebolística. Na
verdade o tema não é
novo e nem é exclusiva..

mente brasileiro. Em
muitos lugares do mun

do ídolos populares, es
portistas ou não, têm

participado intensamen
te da vida pol!tica. Nos
Estados Unidos, por e

xemplo, o astronauta
Armstrong foi eleito Se
nador e ellegau a ser

cogitado como um pos
sível candidato à vice

presidência daquele
país.

recer à primeira vista,
não se tratava de um

negócio envolvendo o

bom gado do Pantanal,
e sim da transação do
avante chamado Bife,
do Dom Bosco, para o

Nacional do Amazonas.
Com a transferência; a

expectativa é que as

rendas do Tartarugão
aumentem estupenda
mente já que será anun

ciada a presença de Bi
fe no estádio. Em todo
o caso eu acho, 'franca
mente, que este craque
deveria ter ido para o

Santos Futebol Clu6e e

não para o Nacional. O
Santos fá conta, em

suas fileiras, com Nil
ton Batata e Rubens
Feijão. Com o novo jo
gádor, o Santos .pode
ria escalar, portanto, a

,linha de ataque mais
sensacional da história

, (pelo menos para o gos;
to dos brasílelros): Bi-
,fe, Batata e Feijão. Acho
até que o Santos acaba
ria campeão brasileiro
por aclamação.

E por falar em trans

ferência, veltou-se a co

mentar a possivel con
tratação de Rivelino pe
lo Cosmos de Nova Ior

que. Será que os grin
gos vão formar um time

juvenil? Para os titula
res eu recomendaria o

Garrincha que está aí
dando sopa (e'aando

No Brasil, en\:etan- - - - dribles) na ponta direi-

to, a participação poll- A n'otícia' dizia que o ta do "Milionários" que
tica de esportistas tem Mato Grosso estava ven é uma espécie de Cos-

sido vista, muitas vezes,
i dendo Bife para Ma- mos caboclo.

'

como denunciadora do naus. Mas, dlversamen- Gilberto Rosa

"baixo nível" do eleito- te do que poderia pa- (Apla)
, ,

*�*����*������������
Nao' passe dos 80
para chegar nos 80

-

rado:-Isto não é verda
de. Um parlemento não
e apenas uma institui
ção produtora de leis
onde bacharéis devam,
-com exclusividade, er

xercer O poder de ar

bitragem dos interesses
sociais. O parlamento é
também a casa em que
esses interesses de gru
pos; de classes, de pro
fissões e de regioes,
são manifestados atra
vés de seus represen
tantes. Se asslm é, se

ria obtusamente ilógico
imaginar que o esporte
em geral, e o futebol em
particular, não devam
estar na câmara de re

presentação do povo
brasileiro.

Por isso, o ingresso
de gente do futebol na

política não só é so

ciologicamente certo,
como é politicamente
indispensável. E tratan
do-se de Emerson Leão
e Edson Arantes do
Nascimento, então o in

gresso
.

é tri-benvindo
porque ambos têm d.!l
monstrado tantos méri
tos extra-campo que po
de-se esperar, confian
temente, que eles repi
tam, na política, seus

extraordinários feitos
do futebol.

RIVELINO E BIFE
NAS TRANSAçõES
DO FUTEBOL

Clave de Sol!
"Leis dos Direitos Hu

manos - tema sempre
comentaClo... nem sem

pre respeitado! O prin
cípio seria o de que "o
direito de um termina
onde começa o direito
do outro".
Pois é!.., (pois não é)

Assiste-se o que cha
mo "o ridículo humano"
e chega-se a conclusão
de que a propaganda e

o poderio impõe à sua

mercê, fazendo-se crer

nas macaquices" que
,

deixam nos espaços va

gos, muitas dúvidas.
Ah você ja tinha no

tado ... (coincidência?) ...

As coisas vão acon
tecendo e vão ficando
por isso mesmo ... o que
é bem pior! Isso acon-

Rosemary Muniz Moreira Fabrin

tece por aqui e por ali,
(e por aí) em qualquer
parte do mundo, É o

preço do Status, do pro
gresso milenar.

Pensamento:
"Consentir na imora

lidade, injustiça, êrro, é
fazer parte disso tudo ..

E não diz 'o ditado que
. quem cala consente? ...
(eu hem?)

"Imagem sem mira
gem - imagem sem

mensagem - imagem
sem paisagem - sern
país ._ Baque de ausên
cia em gotas chorando
'lençóis enfeitados de a

gonias - placidez de tre
vas em noites nuas
sem bailado e flores -

sem pólen - sem lua
sem tablado e vento a'

Muito cuidado hem?
Anda muita gente por aí
que é uma autêntica
"cavalgadura". Tava já
sabendo né? Hoje eu

não conto mais, vou pa
rar por aqui, senão aca
bo contando tudo. Tam
bém ,ninguém pediu se

gredo. Afinal. ..

Só um lembrete:
.

Muito respeito com os

pedestres, os sinais de
trânsito, a velocidade,
as faixas de segurança.
Respeite-se a si mesmo
respeitando o próximo!

Por hoje.; e na pau
ta uma Clave de Sol!.

Jaraguá é uma cidade limpa. Ajude a limpeza pública utilizando os

ccletores de lixo. (co lab. do CORR,EIO, o jornal da comunidade).

Escritório .

A c O M R
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SeGUROS

ANTONIO JOSÉ GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
LegislaçAo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESD'E 1944 A SERVIÇ,o DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

"

Jaraguá do Sul

E

Santa Catarina

c I A L

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



;/'

Consideraçftes sobre o Vocábulo Jaraguá
},t

,"', .,.
,. \

'
, 'r t'<

'

peXl)
"

'�/�«f: :;1�' 'i'l ,';' 'c,,
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JOS!! ALBERTO BARBOSA
,

, (Aos I corpos 'tlocerité1 e' dis�é'nft' dá 'Fundação 'Educaci,9nal Regiona1
a , :;, ����I�úa���� ,7 ��RJ; �o �otai� �ll�b',�,e_J�!��uá �o s�H ��o�� se�� �� a�os).

'

, lUCCQck .•observeu . a, cultu- .mellt.l;l"'''_ 'Ca,p'im-'lIe-foJl,Jas�ró- lr;np,Qrtanté;,para, Oe pr�s�n-
ra 'do �apirn";. ,de,,:AnQP'la;: RO :�a�:.'d;�;. dli No.v� Qal�,dp- -��Ltr.aba!po�, l'I�fendendQ a

Rio de Janeiro, Notes, 295" ,!}ia,. o'p�pim-de-n.oss���efli1o- �possibi[idadSl'.,(e .não.;!l certe-
�a�.��m (para;' �or�,ci,m�nto' ra: .vem CIo su_c:le.s�e ,·da} ·!,-s.ia. .za) ,c:,fa 0rig�m afrlcana dp ca-

l!rbano'I�i1�ão s�� fl.st��&Iil- Capim-dé-v.:mezu.ela:"vem_ da "pim-jaraguá,y', tnger.:"".m,ais
�([)� j :tpçfp�,es�eçi�!s,., e, o,�tr�s América" <i?em!al.:I\l� ·Nlél'ico. ,:�rto o pre:Z;liQQ)ettor Ipfi\ra a

.�l"m�I.�a�tes,.3 ·�rqva.'l(eJm�':I/te, ,R��iliJ:l;-do-col�)f.ad8�{" �E!m ,:de
.
ev:entualidade já, rnals, prevá-

t!ão ({Iay.iljl m�i8res� �J�:ocYJ?a- LE�tados 'Unidps ,e:MéJ9c�. ;Cii- vel que o termo jaragu}r, co-

ções em matéri�j de: �rra- pllT)jçfoc�:� • ,vem.l das, Oaná- mo o capim, pode perfeita-
gem selecionada. Notemos é�, M��if,a, :M�di,ter:r,�IiI,eo�e .mente:não:-,. ser ·çle,".\0rigem
.qont�do::,:qHel·1�rp'o",,�ßI�0, o �sia. (i:ap'im;el.efaflt�.: v�m�d� .brasllelra, !Tla�,' -e�tr-angei�a,
,C?Jls( y,eJoso �e Oliv�i�a\ 'fe- Guiné e Zanzibar. :C�PIlll.-�\I- . muito 'Pr9vavEllrpent!lG-d�. o:ri-
comendava a ,fqrm�ção; I

de mo: vem da' Europa.. Caplm- ;g�m�áral;>e, cçm��lterações
pastos artlficlais, 'Elm � 'S�o f�yqrito:, y.Eiff;l �a. Sicíli,a,' Cór- ·li!lgufstica�1 1i11'Il P�I\I-rns�Ia.' Ibé-
Paulo,� com,/o.) elmpreg�:, do ,sega, norte da,;)África"fnGfill, ,rica e' onde· a presenç.a do

Ar.lgOlä:.M�i_Qór!� �sobr,�·p."ne- Afganistão. Çapim-guatema- t�rf!lo na'�r;giã:o, p.e Grallàda
.IhoraJ'!l,en�o ,da p,[9Vfncj�,;,d.e la",:-pa An;lérieJt GentraJ. Ca- .,(í'},.'gr�nja· Jarag!J�)' el.onde a

?�O ;P��lq�: :J2{; (c��f. ;i'�or- �p.isn:€luil1élb' '-Y,em_,sla 4.ffieaje preseflq:� ,dQ voc,�bul� �r.n):á-
.m.açã�.�(> �I;llasil C�[lte"lPqr�- ôª,y�c ,;:tl!fTl\:léJl1 \

' n�tural.do ,��s amer'iea'll!,!s :liIão :,preci-
Rep" ", Brl\�i1i�n!it�,:1�6q, pq,s. ,�rªsi�. IG�Ii>im-i.apo,n�sh'· :'!,61i11 s;:uTietilte,· de, ·if!fluênci�, . t\lpi-
�1�3);.: (0," I r,?'" ",. ';" ·QP ",Jap��.,.,Ç�pim..".el�4Q5 ver.n • guarani. e onde os espanhó.is

,., ;_ ", .:da A]?issfnil!l' "Jl=tjópja). Pa- arribriram (v.:g. ,s. J�gl!nE! de
,-I' .' Oe"Wto, .n:'a�l!�e�ndo, a ..pI!fl=lv�J,ud9: V�!Tlí;C!ª:.,"-E;u�-9pa" .E:nriQ,uillo,,·pa �eP4bl!qa Do-

Ca!1i!�,a d� i.4,gr,ip41.�OrJJS�c,"."" .Ásia.)e. Arg�tla: ,�' ";'1. .;:' OJililic,anli, que ta'i'1,,�m sE!' a-

taria de Agricultura do Rio .. -" :' ,'" ,

..., pela JaragJ.l�)'í " f," f'/
Graflde

"

do Sul, 1970, vol. Assim, nada, de espantar

4) vemos relação de multas que em meio a· tantas gra-

c::apins estrangeiros, dentre' míneas africanas e de. ou- Ademais, não é certo que
os qu�i�.8l!. a�r,iP��0�!.)�9.{)ãr t!ªs�'prQy��Jê,nc!as ��I�)nrge- q capi_m-i.ar�gJ.lá; no Brasil,
de outras plantas. All ve- nas venhamos a encontrar, teve seu cenlto de difusão a

mos: co�o lembra-nos o Novo Di- partir de Goiás; como já vi-

cioná�io Aurélio, também o mós, Teschauer aponta Goiás

Capim-de-rodes: vem:' da'��' 'caphn"jaTago�;, -

=o-Do' "mesmo=",='ocomo cennõ. difus.or, mas já,
i Africa do Sul. Capim-doce: modó também não será çle a Enciclopédia Brasileira Mé-
, vem" '<!fö' Meâitertâneö. "'<'Ollif',,<w-espántar-se l) fato de um dia

�

rito (Editora Mérito"S/:a" 1959,'!
. ..-"�,

�

• I
• • " I'

�

pim-elefante: vem da Rodé- :' se descobrl_r que o çaplm�" vol: 4) me,nclona: ,graml�:a I
sia. Capim-quicuio: vem da jaraguá i: 'medrou B!imiti�a-, natiya do .�raSjl.,�n� reglao

I
, África Tropical. Capim-ber- mentE! tanto no solo brasfhco compreendida entre os Esta-'
; muda: vellll.do Mediterrâneo ,_ quanto. �na ;:'Iáfrico�viato ",qu�"" .Dos:de Ceará e; Piauf e os
.

e Ásia. Caplm-pangóla: vem· África Ei ,Brlisil tiveràm cori- de "Goiás e Mató' Grosso, I

i
da África do Sul. "> tlrlUídaaä"g�'ográfica eômo j,á �endo' cultiyada «;Ia, ÀIl)!izônia

,"-I' $" " �; ",h�.;muito defen<:Íétl Wegefter
,. ,��,s�p, Pal:!lo. e Mina� Gerais

Na EnciclopédiaAB.r:asiíeira ,. l�,e cß,mo.:. hoje pacificamente e ,tendo sido Já introduzida
Mérito, anotamos: <..o'. é 'ácéltó pelos: principais

-

nolltros pafses tropicais!'. A-:,.' , '

.'
'

r . '" ' gElóiogoS> do mundo"� âei't�fe 'pela�o também de provisó-
Capim-amarelo: vem da os quais o nosso João José rio, capim-vermelho 'ê sapé-

; Europa e _';�I� _Qclde_nt,sLe_, _ Blgar�!la.J da Univ. Fed.. ºQ".� gigante, �_aponta-o como An-

'parte setentrional da Amá- Paraná; é, dos mais aprofun- <' dropogon rufus Kunth. Ora,
ca do Norte. Capim-cevadi- dados em termos de coriheci- o. hlstoriadqr ..,.Virgflio .Corrêa

nha: vem da Europa, Introdu- mento do Continente ,Gon- Filho, na 'sua "História de

zido aqui há cerca ,de cln- duânlco. Af, portanto, a pala- Mato ,,,,J�rosso" (lN,kMEC,
coenta anos. ·;Ca,pJrn�cl1.�lro- vr.!i d.'� Paleobot�nica ,�e,s-_':j .�Q69)'jã'·menc1ona 't!ue, não
so: vem da Tndia: bªpim�,da_' iénéi�' e mesmo 'é !i'pbssrJ'éi' : ')''JI'J;rJgtlá mas "o" capim-fle-
Ablssfnla: vem' - <la ·AblsMnía éílÍ� '�Gmente ' ·no�·fiJtll:�tl. elà' cl'lã 'foi _Oa principal' gramínea

.

(Etiópia). Capim-de-angola): nos possa dar resposta ãeci- dos campos matogrossen- .

t I di
. I á' d B slva. '

�. ,-.ses, mas foi ,e,le quase com-
I � vez, .

�� ,.of�.9,\A no ß ra)_r ��
�',�' '. ,:._: '" �pl�arilénte .,

déstrufdo".'sll, Perú e ÁfrI9�, simu��n;��:tt'� cp ,e '�j' I '� " 1" .� � • 'ir 1 :�
,',' �,�" ';;< :':" � .. �f J,,�' �. �>i1'''CONl'INUA':'N. PR6XIMJf EDIÇAO ", '"

Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

. ii· 'e-' !-'�:M' "t .•
'

'."",.", ..... -

:...
. �

,HYrTJ>Q�; .,a.Yf <.

Rg,r�Q;<.;êJ�g:�
/�_;{,' �'���<';' ��'.-:i '�i'�h; '"",-

(Ueber$etzung "von' RLtdolf ,Hirschfeld
l':t·'=:. . te.. ' "!'"_ J�, -i;. -,\ ,� r;_ .._.\""lv

São ��,�!.�h ��" 1, ,,", " ..... ;�.:. ,,';'�., �(9rigina;lt.,e�t.;v.�",<.; Marga!�I�'l�. \'. 'I:'.j,:;,� .Sfhoen�jtlfl: ��Ii?eider, l�,� ,,�,�§I!�lj
�"�"� �,H .�;� -'.�,;!, ,'\)�' r :';j�'.\\� ;�;t{:f)�r

POl'tQ AlegrEilt t!l'"'�� la cidadil':,l' 2<:,\,'ê ,

Co.� um pO\(Q;.b�.tf�liz, t�':';f,�;,
EIª:tem tão boa alma

. Bem assim ç@mR ,,ª,�l1;l§' quiz"!>',i.'!I'·:€',f;: j,i

f
Porto AI�gr,�,�),�!é!d.1Jim,.SueQen,.,;..,;D
Mit dem b���j;lJ;YoJk (;ler Welt, 'C;i:.{' �. �-:(,
Du lebst glueckli.�11 ,lind rn "Ffi,e,déO,

,.:.Y.lfi.� �s, unserm Gott ge,ffit?'lIU ,,;

,', ..,.
j i ,,,,,,

In der A�I;l�i� ,stE:lt�!{�ie Erste,
In Kultur stets. vorne weg,
Deine Se,ele ·'(pU, vqn. 9cho13nheit ,"

Und das Herz am recbt�,1J �Ieck,

Vitorioso no trabalho
Na cultura é exemplar,

,I), "' AllT.\a ,pheia �� �,�I�z,�' )
;�:t, f�r��ão que �labe""�mar.
ta�"f'·�;'; _

",,', ;�'_"'.,':J;-:;..
�

,:.�.
Teu Guafba, rio _gigante

� ��lfu parece; umÔia�w� far,,.

Com suas ilhàs verdejantes
É um, encanto a' te brindar:.

,:�. / �,.í"':j_. : "�:"'_',.��"-'!.l'
•

:; k<'_.�:·;,:�.. ,� '!.,1
Inseln, voll von gruenen Auen,

.. , ) �pi�geln, sic� im �Iuss@' kl�r, ".
"

Wie ein Meer Ist er zu schauen,
Guaiba, w�"d�rp;�t:! ..,;l:I�, ��-' ... '

J;
,

Gott selbst setzte dich inmitten �j(!E;Ö
Deinef Berge gru,,:!!W1 Kf&l!;!"iZ. ",' "-,,,
Porto 'Alegre, unbes,rl!t,�I'!'h," , ). "","
Schoenste unsres" G�yçtiplán<f�. ,,'

'.(J 'I',', .� ..;;, .

.
" ,,"

-, C'�,
OS A1',�NTA�OS

O progresso, as novas técnicas, a gíria, Ja
Economia, a falta de estudos sérios, os estran

g�JtislTl9'�I..e mlii�.,; um;lili:.l:l,�ri.!il infi.@dá\!�'.i1d�,t�- .,sus,ta. coro��checar, xer,Q,c,r, EJIl� togíj. Igenle usa

z�õ€ls est�� I1iI.Q�i�t9.a.lJdQ"$up.stanci�lme.nt� a lln-, CQ.mQ.,sl'l. ·f�se PClrtuguêS; çle.:; lei.. li n

!ilua portuguesa '18lada e:' escrita no Brasil. Já NO' tutebol, quem não . entende '0 lingu9,-
não nes referimos às barbaridade� que se di-f jar dos loctJtoresl,liI�o, sabe; durante. uma parti
zem no rádiC1!) ,na. tele'l!ªlo,d10S c<tmentár,iQs�e�-2!J. C!�, d� qtJ.� realmPlite�,s:e·�r..ataj"iJ.lorq.\#) a� ,bpla
p\')r.ti�os e ne lipgu.!'ljar,,gos jpven� (estes .có�!t,. ;.yiro,u "ed�ßda oUj.a&XPl;6Jlßão aj!'tda mais abs

UI:nja,rgã<? !odo especlal.e ,própriO 9� idadel jnas, trusa, I;: o.que esses 'locutores erram em ma-

ins.is,timos, �m Il.Qt.�r que. !:\té .nos ar.n.bien�es. 'bl,l':,., �ß�i�, de"gr_amátic!l ,nãQ. se"escre�e! , ,

rocrátleos ja' i��as�o dos öárbaros • ��.� faz 's�n�. ,,.:, Um, f.at,P muito curiß�o, aconteceu, h�" j�',al
tlr.. d",� PQU,�cps'",diasl )urn assessor "Q� urna das .,. g1;lff.l l§I1ilPP, na ii'lJRrensa:;>Qe...Sjío,iP�uIQ",,),!�je
nossas Secretarias de,.,Es,taQ,9, chal1\lE\:Yé!10Pl? �,éj-k ,mailS _do .c�u� nunca....Q_ar(Wrizªda ß)j)J )DatérLa .de
tenção para a série de novidades qUJ�..e§.tão. apa:.. ,Upg,yagelQ, :AlguélTl.Qepsurou.,. ªQ. gr!;lll\.de poeta
recendo nos papéis do governo e assinalava es- Guilherme dé Almeida de usar excessivamente
tas expressões que .absolutarnente não obsde- de estranqelrlsmos nas, suas crônicas, quando'
cem ao purism0jda língua: decreta.', por exern- Guilherme conhecia profundamente, a U':!!J,ua
'p��, g�r�;�I;zer:���1 ni�didas oblet��,�e.�IJilUli;n PO��?u:�:,;e, era�)lém do lJ1àJ�!1r,4'1 }�����mi�
décreté: alocação" grupo-tarefa, pel'forlnancp., co, portanto um .zelador da �pu'rezà- do Idioma ..

parificar, parificação, parificiente, estes últimos Guilherme rião se fez de rogado: escreveu uma

refE1rentelS ii. ,l.ei de.6'aridadé... ,:,j" c'rôriicà,Íno 'seu linguajar -ha!>itua� Ei; ab!. lado,
Que. to.das. as. línguas sofrem os assaltos' tránscreveu+a em, p'Ol'tuguês ärcaico. pergun-

dos, neologis,rnos, e: assim: se modificam í é coisa tando ao seu missivista 'reclamante, em qual das
sabida. AGontec.e,. porém, ,qu'e; estas 'nollidades I'íngl1as ele entendera a cJônica, se no portu-
linguístic'as _estão .. acontecendo. de tai forma güês jnçado de estrangeirismos ou no clássico

qlle� ..acabamo.!; .. por não nos eFltendermos. mais ã :Frei., luís de Sõúzatl CL certo 'é que 'o poet"l
em matéria de se saber o que é português, o exagerou: nem tanto ao mar, nem tanto à' ter-

que_é.. Iuso-brasileiro,economês, portwl'ihól e ou- "ra! Poderia muito "bem tet escrito em português
tras cl,ialeto,s que arJasam a verdadeira língua. P. moderno, apenas. "Mas"mesf!1o' \ assim, 'duvida-
pöpm iem',pânico pr.ofessores e puristas. Os pró- ,mos mui�o que fosse éntendido.'!íJ' ')'

'

prios professores 'já estão sendo containin�dos� '. Como Guilherme d'e 'Alme'idà, ·não vamos

Num dos livros de leitura de meus netinhos en- 'escr.ever nem em português estrangeirado nem

contrei" como termo clássico da língua, nadf.1 ,em portl:lguês aréáico::Somos"cife nosso tempo"
menos_que,a.palavra bacana. Não demora lere- afinal Qe contas.',Mas··um pouquinhó, mais 'de
mos ne.sses .liyros de iniciação idiomática iegál,' cuidado com nossa líflgua, pensamos, não vai

crâneo, e,outras�que tais sem a conotação re'iil vai fazer mal a ninguém. Cuidemos dela! Entre

que. ,essas ,palavras,. têm. Lay�óüt, foUow-up, as grandesYéois'às�·:�rue·' definem urmá nâciomali-
kn,ow-how, time-shiring, replay' ..e 'mãis CQisâs dáde a Ií.Jilgua é fündamenfal\" Já' não .falamos
áSsim já, fazem parte do· usual. Os' ba'�bä;'ismõ's 'nEfm'" esc'reyemos. ':'em' :portUgi:fêSIl(j,e"1 let. Falemos

'" ''Ie,
•

, J.., .,
...estão aí muito à vontade e a gente acabàísê 'e'.J1eserévàrríbs; pelo'!mênõs�.• :,""em .portugues.

acostumando com eles. Ninguém mais se as- (APLA)

CONTR� A -UNGUA POR1;UGUESA ,

: /' I "
,v1;

s'
,II., I, > i }

:_

'1\'(;'
. Homero Silveira

g:� �,�!: :;:: ,r��,cRt�\trlfJ: tió"At��1�êJla,RI���
Jaraguá do Sul - O ense, foi reeleito para

Ç9g�.eVw, .f{f39.ign�I�,de,' 9:', f,ljs ,!J"!:rI .. ,per.íÇl,,.9E:t>9,Jê9-.téé!1i9,'l�. d�,Ôd�i�Js.t�á- �r;pinJ�J;ra,;�,9rJ., r;:tqlJ,�H É's-
çã"q 9Çl,,,,F,t.�Q!aql'. a�t�r: IIpe Bacellar, Piir� ..9
"q�Y!.�L,ÇrJßlda, efT,l'19p9.; ,ar Sargq, d.1R PX?§.iQf}Dt��,:P"I:l-
t?�ang!3.n�q,! ,os ,�sJaP9.� .r.�, 9s'·d.�m�l� <?'êI}}O�J�-
aq Parà,ná .Eil p.�n�a:iC,a;- <!ill11 reeleito� "A?� ?sLl1l.!-
'tarin� ..�m J�!eiçãq, re�- nist��qres" . P.:.�!Yw ,}:;,;.
lizß,da t�cente�e9��,.�.n;) -Bras!I·A: P�relr�, �a V.I,ce
�uf!. s,eq� R,fppria, ..a' .r.�� presldeqR!a.;,S�(9lP,J?,ç.h-
Mal. Qeód9ro:..1�?-, 1,P'?: winqi! 9.9!1'R I?XYu,eir9, .M'"
andar, .con,jlJQto .10�."e cr�tário;; H.�r.g�rti"'� ���
105, na ca,*al parana- José, segundo secretá-

rio;. l.:andívio,·Tschoeke,
..... /I "...... .... .......

' •

..,..,'t �'�k .
t
...... Í! ...

prirpeir.q tesoure,lroi Ie
Lãuró'�Sosselra:"de: Frel-

. tas', "éo'níé, ségunCfó�fé'
soureiro: �Fazem:' ,pafte
tãmt)�rr( ., '(10) Cónselfíõ,
éómo .' riiámbrõs '" ßteli
vãS, ô� <consefheifos"l\Ji:
vai�õ ' tV1àranfíão Pârfã,
Osvära'ô

.

Pifottõ"e' Fêr
nÇlndo F0r.�es Brag&.

-

!.,' ,.,." � ...

'}\ .,

r�::-· T --�
l

<, '

,'� ,
' ,�,_ ,

":OI';:VJ·é À'h a�l",':�,Dlri'g i r ,.'� ,;

O N:ov:ó· Ch�ey.:ette.

;:&�:Ü:''';;W ���'1 foi feito para você

Pr,allgletê .qua;j,.t'fu1 .'

'

.

.

i'r;t(;j:���il'\'[.f'i)i?
h�):·1';'''''''C.eR,RElQ1DO POVO, O genuinamente Jaraguaense está há 58
D);\.;;l ,anô' difunliindo o que'.nos8,0.

§��b'�ll��1(í�� 1!-;1$ ,.Q;:�rA,pff�;::

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

Mais,_ I )nilhão "e" 60�. '��i1 'p�ra. a, FER J Apêrféiçoamento' da �Mã. de OIJrt Rufai ülD1SC
,� Jaraguá do • .shll , .. O,..e, ECL�Federal, com Iverbas I ra·fazer·frente �uas'des- lI.�. .� .

,�". ,r.''''l;''''ljf-t���?��:'�À'J11!T� .;.,,- l\tli·:",;;,.W::"
governo do,;Estado, con" ,provenientes' do Fundo ri pesas;-a' importância de Fpohs. - Até outubro rais bem ':\definidas, a CARESC e a Comissão
-'soante-noticia :"emitida' de" Apoio ao Deserivol-- C'r$' 1lT1i1haö <

e '600 mil do corrente ano, cerca grande maioria dos a- Estadual de Planejamen
pela Assessoria. de Im- vlmente « SociSI (FAS), .cruzelros pa'ra serem/à- de 30 mil produtores ru- gricultores de 'Santa to Agrícola (CEPA/SC)
'prensaI através da 'Se� <,' distribuiu' às' Fundaç6eS'. . plicados" na j cónstruçló rais de Santa Catarina Catarina desenvelvem, a- "órgãos wlncuíados à. Se-

cretaria da Educação,.e �"Educacionais:de todo Gr do" Campus'- Universitá- ,fo��� c�paci!ad.os _na� p�lic.ultur,Sl. Dar a
,
ne-

.

- cretarla dá Agricultura
Cultura, contribuindo no Estado, a quantia. de rio, em fase de- anda- pnncrpais culturas e öessldade de ser enca- e Abastecimento, estão
desenvolvimento, e na CrS 80 milhões, no pre- mento, com previsão de crtaçõesr'dentro-do:Pro- rada aproptledade' ru- "propondo

- urna pesqul-
melhoria do'ensino su- sente-exercício de 1977. início" do-pröxlmo ano [eto Nacional detC�p"a- ral 'eome+um todo, vi- 'sa-püotopara 'dlreclo-

perlor- em:)Santa' Catari� A'lFundação _ Educaeio- letivo.' na1f novas a insta':' ckaçêcee-Mão de Obra sando,� o'<:confunto das i1ár o trabalho na área
na,- .desde- c-contrate . nal Regional-Jaraguaen- 'Iaçães.r'

.

"', ,,_ Rural. Este' número re- exploraçõés : agrícolas. 'de "fórrnaçãé . profisslö-
firmado com a . Caixa se _ F�RJ, receberá pa- .' � presentai 20%" das me- Esfa· informação é do en 'rial' rural;' visando " "um

.

a ,

•

,
' •

tas estabelecidas' '

pelo geiiheiro -asrõnomo Es- -methor nível quatltatlvo
projeto" pará fado i o t9l"0'Machado; Derech, dos: trelnamäntos de rI3.-
país.' "'" . Coordenador' Estadual -pacítação dê mão de";o-

de Mão- de Obra na 'Pt- bra rural".' '"",..

.CARESC, órgãosl,. que , .. , H" ,n ,; """,

vem 'executando o Pro- j Essa .' pesqulsa, 'a ser

jeto 'Nácional de Capa- coordenada ' pela AeA-
citação de Mão de Obra RESC e CEPA/SC, terá
Rural no Estado de San- á duração de seis me-
ta Catarina. .'::" 'ses �e' envolverá a apll-

", - c cação de 4;500 questlo-
'Mesmo com' os resul- -nárlos- em todos os- mu-

tados alcançados:' após nlclptos de Santa'Cata-
dois' anos de execução

.

rlna! .

A. pesquisa" de
desse Proletono-êstado 4.500"questionários' em
acrescenta Derecfi - sur- todos os municípios de
ge a necessidade da Santa Catarina. A pes-
realização' de uma -pes- 'quisa 'deverá,' inclusive,
quisa para -elevação- do antecipar o lnlclo dás a-
nível qualitativo do tra- tividades do Serviço Na-
balho de formação pro- cional de Aprendlza-.
fissional rural. 'gem Rural (SENAR, ór-
Mã'o de obra rural 'gão do Ministerio do

Nest� sentido, a, A- 'Trab-alho) -no Estado.

Ca·lcu.lqdoris· ... ,' brlliJei·r8S
•

,i.l p.. t;,

Num campo inteiramente dornina- distribuição em todo o território. naclo
do. pelas multinaclonais, a Dismac sur- nal, estão sendo exportados para o Mé
giu em 25 de janeiro de 1973 com o pro- xico, Uruguai, Argentina, Equador e A
pósito de produzir calculadoras eletrô- frica, As exportações de 1976 atingiram
nicas, baseadas em "know-how", pró- 89&.000 dólares, devendo alcançar, ...
prio, com tecnologia e componentes na- 1.200.000 dólares no presente exercício.
cionais.

Hoje a empresa dispõe de uma fá
brica no Distrito Industrial de Manaus,
com 6, ·pavilhões numa área de 45.000
metros quadrados. Possui também uma

linha de montagem em São Paulo, em
área superior a 2.000 rnetros quadra
dos.

Contando eom mais de 7001 empre
gados, a, ülsmac produz 10 -tlpos dife
rentes de mlnl-caículadoras e 6 calcula
doras de mésa. Seus produtos, além de

'1

" _ "Somos especializados em calcula
doras, afirma o Presidente Joseph ,M.
Feder.. Preferimos a especialização pa
ra poder competir .vantajosamente- em .

qualidade" .

E acrescenta que a .tórmula .tern
dado certo, já que as vendas. apresen
taram, crescimento de 57%, em 1974,
.subiram 83% em 197.5 e aumen.taram
,1:85% no ano passado. Para 1977, a

. previsão'de aumento de vendas é, de
60%. . _' .

INPS: Cartão de Identidade d,o, Beneficiário ainda em vigor
,. r ;

,

RIO ',., (ACS-CP21/11)
O Instituto 'Nacional (fe
Previdênc'ia $ociàl avi
sa à 'populaçãO' previ
denciária ê às unidade!jl
contratada� e' conve
nentes

.

que ó nfodelô
antigo do, Cartãó 'de' 1-
dentiCiaCle dO"Bene1iciá
rio ainda estã em-vigor,
apesar da introdução,

desde 'jul.ho- deste ano,
de um novo mopefo de
cartão.
Aíém desta inovação, e
xiste outra, ·também em
vigor desCle

'

"Julho: ·as
Empresas e Sindicatos
com mais' de cem em
pregados estão 'aulori
zadas pelo' INPS; � for
necer a .seus

.

filiados o

Balanceie,
,R·E C E I TA

TITULOS
,

.

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES.
,Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferencias Correntes

R,eceitas Diversas,
, RECEITÄ" DE CAPITAL

Amortização emprést. concedidos
Transferencias de Capital
Outras Receitas de Capital

'

( Operações de 'Credito
SOM AS _..:._.

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas Empenhadas e a Pagar
Depósitos de diversas origens
Outras Operações

.I
['

lALDO DO MES ANTERIOR

SOM AS •.••••• e'e •••••• : .

'.f

.

� ..

C a I x a

Bancos - Disponlvel
Bancos - Vinculado
SOM A"S

lr"O'r-A- L' ,! �.
'=

" ,',
;1 j.

•• '••••••••,
••• '!',•• '.' - •••••

� ,..( .' l,;'. \
.

I'
.

I'!
{.

- até o mês

""nt�rlor

4.5} 1.431,76
51.291,65

13.155.169,12
362.420,19

42,00
1.875.647,81

95.040,54
2.798.000,00

22.849:043,07 _

Cartão de Identidade ae
Beneficiário; Assim, os
empregados, dessas em

presas não'" precisam
procurar,

'

à Instituto pa
ra conseguir' 'o 'cartão,
medi�a que contribl,li
para descongestionar o
trabalho. de Matrícula"
que ·atendem aos de
mais segu,rados.

Arrecadação
no mês Total

Embora' . a capacita
çäo. dessas 30 mit pro
dutores tenha se efeti
vado-em 21 diferentes
Projetos -Agropecuários,
a concentração maior .0-
correu nas: culturas de
milho {12' mil -partlclpan
te�), sej.aJ'f3 rhi� partlcl
pantes)- e reflorestamen
'to (2' mil' participantes),
bem como nas criações
de suínos (5 mil, partici
pantes) e de gad<idei<tei
ro (1':500' participantes).
Conhecer para
aprimorar

'

Apesar da existência
de algumas proprieda-'
des com atividades ru-

'. >

""'f A, PEDIDO _

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

reis, pr09uraj e ach�reis, batei e a, po.rt�,se
abrirá - por intermédio de Maria, Vossa Mãe'

Sa.ntíss!ma, eu bato, procuro e v,os rogq qu�
seja minha prece atendida ...

,-
.

.

.

(menciona-se o pedido) ,,,,. �

Ó Jesus, que dissesteis: Tudo o que pe
dirdes ao Pai em Meu Nome, Ele atenderá -

.

por intermédio de Maria, Vossa Mãe'Santls-
�.

'
.

. ..'

; ,i :., � ,,"
t ,

,

316.377,33
6.224,00

4.827.809.09

57.515,65

. sima, humildemente 'rogo' ao' Vosso Pai em
Vosso Nome que. minha oração seja atendi-
,da....

.'

J' "

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

'ra passarão,l mas a'minha Palavra'não passa
r� - R()r int�rmédio "e Maria, Vossa, Mãe San
tíssima, ,conf,o que minha oração seja ou-
vida.... _

.

.!; (menciona-se o pedido)
- 'Divino Menino, Jesus, de, Praga,

a�ençoal-mel.
(três J}ve-Marias e uma Salve Rainha)

,(M.C.).,,'

_'_ 'I .

1.594.62� ,24
28.707,24

14.749.790,36
391.127,43

DESPESAS

TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA

,/ ,n.

f'

I. Até o mea

Anterior
Despesa
nom�s lotai

1 •

0100 - Câmara de Vereadores
0200 - Gabinete dI' Prefeito
0300 - Departamento Administração
0400 - Depto. de Educação,

Cultura e Ass1st. 'Social
0500 - Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e Vlaçlo
0700 - Departamento Agropecuário"
0800 - Departamento de Turismo

C�éditos Especiais
SOMAS :.h...

145.145,58
21.841,66

42,oa
2.020.793,�39
116.882,20

2.798,000,00
24.961.960,12

DESPESA I=XTRAORÇAMENTARIA

343.315,01 44.082,30 387.397,31
734.744,88 9.011,75 773.756,63

2.853.182,59 368.821,29 3.222.003,83

3.627.609,21 . 213.532,59 3.841.141',80
2.489.978,17 200.258,31 2.690.236,48

14.182.777,80 1.175.132,50 15.357.910,30
539.395,75 14:612.6á 554.008,43
28.787,49 1.597,90

.

30.385,39

24.799.790,90 2.057.049,32 26.856.840,22

Despesas,de meses anteriores
Restos a pagar
Depósitos de diversas origens
Oútras Operações

SOM AS
� ••

'

\. 't·. l"'_""

• I

SALDO PARA O MES SEGUINTE

6.�38.537,34 1.148.459,06 7.286.996,40
265.377,19 265.377,19
990.650,91 113.846,69 1.104.497,bO

I
.

7.394.565,44 1.262.305,75 .. 8.6!i6.871 ,1 a

Caixa
Bancos - 'Dlsponrvel
Bancos - VInculado

SOMAS •..••...••••• � .

T O'T A L
.

1 ;544.473,52
4.181.131,85
a.o27.512,41
13.753.117,58
45.957.473,92

. 139.2Q7,37
107.112,31
150.917,34
997.237,02

4.316.592,09

,- Estada de Santa Catarina

;, '-PrefeJtura ,m�ni�ipaI, de �drC1gutí ',,'do Sul':""
�. \. ,.I. ..... _ �\_" ., iI>;'

•

do mês--:de' IoutubroI
.

dE:l 1977

7.858.899,94 183.263,87 8.042.163,61
991.264,77 121.938,05 1.113.202,82

,1.500.000,00 1.500.000,00
8.850.164,71 1.805.201,92 10.655.366,63

��
,
..

1.498.052,75 93.119,67 1.591.172,42
4.238.492,38 122.831,82 4.361.324,20
8.511.721,01 182.521,63 8.694.242,6;4-
1'4.248.266,14 398'.473,12 14.646.739,26
45.947.473,92 4.316.592,09 50.264.066,01 ! i

2.112.917,05

1.683.6,80,89 '

4.888;243,96
8.178.429,75

14.750.354,6'�
50.264.066,0

... -�.

�'" ". .,rJbIContaClorla _

da Prefeitura Municipal,de J��agpâ ,do .SOI, em 3.1:.'<le ou�bro de 1.91.7.
.

� .......
,Prefeito Municipal

JoIO Modesto SilveIra

�•••�_,_ ,,_- ''''', ;:lo<" ..

1_ "Diretor l$á .Fazenda I .'

,-.; "'"I •

cR_aid dosé Bortollnl
::'. GRC':-� SC, nr. 5.400

Técnico ení Contabilidade

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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A exemplo do Paraná, Rio Grande

do Sul e Pernambuco, que já realizaram
suas provas de seleção, foi no dia 27 a

escolha, em Florianópolis, do coral' ,que
representará o Estado de Santa Catari
na no 2°. Concurso Nacional de Carais
na Televisão, promoção do Instituto Na
cional de Corais, na Televisão, promo
ção do Instituto Nàcional de Música da
FUNARTE no programa Cçmcertos para
a Juventude de 1978, aos domingos às
10 horas na TV Globo.

.' - -

Dia 3 de 'dezembro' foi a vez de

selecionar o grupo carioca, às 1'5 horas
no auditório da Associação de Canto
Coral, seguindo-se as provas para os co

rais de Alagoas (10 de dezembro em

Maceió), Minas Gerais (dia 11 em Belo
Horizonte) e Ceará (dia 17 em Fortale

za). Com isso, até o final do ano esta
rão apontados os 20 corais dos 20 Es
tados inscritos - em cada um dos de
mais apenas um grupo se candidatau -

que a partir de março estarão dispu
tando as provas ,eliminatórias do con

curso no Rio. O prêmio para o 1°. lugar
é de CrS 100 mil.

.

Reserve sua mensagem de
NATAL

E
ANO NOVO

na Edição Especial do
"CORREIO DO POVO"

Você já sabe, felicitar os clientes e amigos é uma maneira inteligente de
reconhecer a preferência.

.

Para sua comunicação, use nosso Telef9ne - 0473 - 72-0091 e o ende·

reço para correspondência é Caixa Postal, 19 .

.Oa sua Laiturä 'pata
Cinco de Novembro

Dilui-se no tempo a prqcla
mação, a meu ver ímprocedente,
de que o Brasil era um 'país de
doutores. Se'os havia e se se tor
naram conhecidos, o foi graças à
cultura que possuíam e ao nome

honrado que fizeram.

,
Na história da nossa cultura,

quantos doutores houve que i
lustraram o título. Nos dias que
correm, as estatísticas nos têm
mostrado uma proliferação mas

sificadora de doutores cuj'os mé
rltos, muitas veze!i, se cingem a

um pergaminho obtido com a

conclusão de um curso superior.
São doutores que" paralela

mente a um humanismo técnico,
estão despojados do ensino aca

dêmico ou quando não fruto de
um eletismo que os situa benefi
camente quanto à posição social,
mas nem· tanto quanto à cultura.

Convenhamos que certas ins

tituições universitárias existem

que, ao invés de uni gradualismo'
'orientado para uma profissionali
zação embasada em-conheelmen
tos que capacitem' o acadêmico
para a escola da vidá, representam
nada mais do que casas de ensi
no ao dispor de uma clientela di
versa, cuja seleção é processada
através de um festival' de "X" que
endeusá a sistemática da múlti

pla escolha, em testes objetivos.
É a porta da universidade, que

se abre para receber candidatos

o meu Arquivo
- Dia da Cultura

.

Prof. Paulo Moretti

de todas as áreas e dos mais di
versos níveis de cultura. Seria a

qui de se perguntar: por acaso

esta porta estará dando passagem
a uma outra que, p'or sua vez, d,á
acesso à vida profissional, abrln
do-se de par em par aos novos ho
rizontes da vida? Ao término de
uma faculda�e, não estarão esses

horizontes cobertos de densos
nevoeiros, a reclamar uma aposti
la ao diploma, para registro de'
cursos' de .espectatlzaçêo, pós
graduaçã'o ou outros que tais?

•

PorventOra este leque inter
minável de necessidade e a de
manda exaustiva de profissionais
habilitados - até que ponto-:
não estariam provocando uma es

pécie de esvaziamento das fun
ções discentes, em prejuízo evi
dente da qualidade do ensino que
seria recomendável que houves
se?

Não temos em mente, com o
'

presente artigo, depreciar o es

forço que se vem fàzendo no sen
tido de melhorar a qualidáde do
nosso ensino. Desejamos apenas
que a cultura do nosso povo,' seja
ela elementar, média ou superlor
venha a capacitar esta geração de
jovens ao exercício de misteres de
que serão incumbidos, de molde a

torná-los capazes de atenaer de
sassombradamente, inteligente
mente, patrioticamente à intensa
solicitação de Pátria Brasileira.

Contadores de 42 e Economistasj47· confraternizam
i

Na capital do Estado
do Páraná deverão reu

.nlr-se no próximo sába�
'do os contadores for-
mados pela Academia
de Comércio, anexa à

Faculdade de Direito
do Paraná, ne ano de
1942 e os economistas,
a primeira turma a se

formar pela Faculdade
de Administração e Fi-

nio Victor Schmoeckel,
nosso diretor, que se

guirá com a esposa pa
ra Curitiba, com a fina

lidade de rever os seus

colegas.

Q

nanças do Paraná, de

�947, em comemora

ção dos 35 e 30 anos

de formatura. Reina

grande entusiasmo en

tre os remanescentes

profissionais que deve
rão voltar a abraçar-se
após tão longos anos

de formados.
Dentre os formandos

destaearncs o sr. Eugê-

Cumprimentos destá
fol118 aos contadores e

economistas, pela pas
sage in de mais um ano

de formatura.

"

'

,Novo FUSCA·78.

II�I-'''''''''''''''''''''''''''''''''''��'''''''''''''''''''''''''''''--''''''''''''''''''_'''''''';'''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''_''''''_'''''''''''''''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.................,.....,....,....,---......... ,1

fl;�biliá-��--1�-�i-�-Ltd;----P�-;�-d;---pi�-;�-�-;;ill
U •

lU
II L O 'T' E ,A M E N T O, S Cc team enio "Cntiar' ;:1
II , 111

'II Praça Ângelo Piazera, 27 - Fone (,0473) 72-0525 ,50 lotes Brinde a partir de e-s 1.000,00 !II
II (FUTURAS lNSTALAÇõES: Av. Mal. Deodoro," 197) Procure-nos e nós faremos o seu programa de II
II' 89250 - Jaraguä do Sul - Santa Catarina . p,agamento. . ,11° �

U:::._._,:--a._,...;... ._.._.....;--......._"....._. ._......�,._.._._.._..._.._._._..........._._.._._......_._._._....._.....,....,....._._.._,�._._.._._._._._._�._._._....._.._I'
. ,,_.�........., ....,....,�.....,�,��..., �.....,.....-.�....,...., _.....,.....,,.......,��...,..........,.....-....,.....,.....,�._,...,....,......_,._....�....,...,....,....,....,.....,---....,,_...-._........

Já está em nossa loja o FUSCA 78
E com ele a certeza' de .que

você pode ter hole o melhor carro
dos próximos anos. Venha conhecê-lo.

VeículosMenegotti S.A.
Av. Mal. Deodoro, 930 - fones 72-0499

,
__ .. _ .. _ _ _-_ _ .

E HORA BRASILDO
,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 hlstórla passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vá e volte feliz., Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também

os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

VARIG/CRUZEIRO
---------------------7----------------------------- ------------------;-----------

......-------------- .. ---------.,.-----------------------------------

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL

Em daraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Debdoro da Fonsêca� 122/130 - Fone 72-0091 - DOO (0473).

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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""Sabado, 1 O 'de;dezembro de_1.977�
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.! , �� Llvr.os� ,Catar.inens'es ,: ':",
1
I
I

I A Secretaria da Educaçãq e CUlju,,:
'

dC5S';-"História da Igreja em Santa Cata�',

Ira,
sob a' su.(?ervisão do Conselho Esta� rina", de Walter Piazza; "O Homem da

dual'_'de"GtlU!Jrac.ai,r;ld8í'�,ste,:::anö 'estarâ
:

Pasta-Préta"; -de' 6fauco Correia; "0$
. editando -mats 8 ,HvJPs,de�a'Öt�'(és!cat-at.. . ,Pequ'�Dbs DeS"'ê'.ntbAltrO$tl, €lel$ilveira d�

,rinenses,. que-serão .Inoluídos na :pble- ._ SóiJza;' /'HÇ>mêrns:'S' Algas'!j,:de @th'õn d�

1ção Cultural @atariAanse;'6om'a edição, Eça; 2a. ediçãb;;l'O CiC!Q..,Arque0,I,ógicQ
�deste& llvros.ja, çoleç&,o",ence,r.:r:ará Q a-. do Pântano do Sul", de João Alfred�
'no de 77 com.um total.de 20 livros., 'Hoht; "Urnavisita �,Santa C_atarina erti
I As obrasque passarão a iritegrar a '1-803-H�04", de,Alfr-edo. de, Carvalho, 28-,
'coleçãQ são as sequlntes.v'Homancelro edição: e "A História da Imprensa em

tde Anita Garibaldi", de Estela Leonar- "Blblmenau", de José Ferreirada ��Iva. �
;f •

Ir' 'i 'J' í.�' <

(
•

_.'. J .

� ijstidq.·t1,� �ant�f_ §a��i�a
, .- _-,Pr.efeilura ,'M,únicipalJ' de: ,JàF'aguá,t d�,' LS�l'

I

hJK
'

•. :::;���: ,,1 -)�;,;!.. ' _..... _.,.: I � , .e :-] J ;;, �
� -

1
,

rlil - � to �<!. ii ,�. oh r'" �f� n-,,�Hl l"'�."Ji_p(i ..
• ,.\\ rl-e$'rr�J/i. H;H.�. :4-�1 � .... r�·::".llt';.'.-r.' c,r-·..-.,Cr ... 'O: I'·r, � � . _., ... ,,- t "" .. "",'J. __"P f> - - -' "

)'

,�':,:;"'" �:,�";, ,,:�:,��il�:,�Ilb:_i�����:I\I�é�,,;, 'N a.(&1� êilIÚÜf�:&,."'",,lIll,a�«,>�ilmiij ar
. da cidade-de Jaraguá do Sul, 'Estado de ',Santa 'Cata-

';c ',.:1' :""rl) ,., ',', �rinal'para o.exercício de 1978.
!1" !;ll'li,l< e[''""9, ,p·,J:i.:'"

-7'. 'i" j '" '" �1'''-��' ,�.., ilJ ,�1t "[' .�\ 1"?}f 1'3 '

. VICTOR BAtJER, Pr'efeitQ ��ul'licipal çJe Jcaraguá do Sul,'Es-
" �if'I't" _,:ll -.J,\\,'�� .

I",,... tadQ de SaAta Gatari,n�.IiIJ� y§� �j,exe��r�i9�q�;S.t!�S·��fib,!Ji9QeS' e� de con-

forrn.i��de_ �o!!,� o ��tigo 10?, da Lei nr. 4.320 de 17 de março de 1964
I !\:';,r� 'J-

.-" " »'>' 'i> _,,', - '� , JUIZO DE DIREITO DA COMARCA D,E JARAGUA, DO SUL
Investimentos .' :.' ' 2.790 ..000,00 ri ': ,t _ ;:'",,;,).�' '. ",! ./,....

Transferênci�s' �e('ôaPi;tä);l�,.(:'::�'.r::� �.: :
.•
", :180.000;00' 5.045.000,00 ,I .. Cl I'.

..'

"

J

, • '", ,. '." r' �,,:. :',.' �,,:,.'.' ,,: �c{,' ,

(
EDITAL DE PRAÇA·.'r:�',�';··;:·.:':<.:·· ..; ',�- ,:)�:' ".

, ;
TOT A L G E R A' L ," .'

' : .. ' ;'.. 5.045.000,00 "
,

,"
-,
,:. ''_,' ,c;rt: 4°�) ;_ Fica 9 'SßrviÇ�''AútPnomo' jM!!nicipal de Agua e Venda em 1 a. praça: dia 20.12.77, às'11 hs; 'Venda em 2a: praça dia'�o�1'2.71

�(' '. ( ..:' >.J�.. f' I '"
•

.�. ,�.; I ., �

, '

Esgoto. SAMAE, na pessoa de s�u·Diretgr Geral! autorizada a movimen- às 11 ,00 höra�. Local: Ed'iffcio do' Fôrurn'da."·Comarca de·.:Jaragl1ã�o Sf:I!."�' J

tar as 'dotaç6(es" a1ribüidàs'" aS"'díversas;'unidad'e'�, .. Qrçamenfãrias' con- .

\
I Processo: EXß.cução n. 5770".Exe,quente:' ,Célio Rbpel,�ttó. ExecJtado: .Ai.). I

forme 'preceitua o Artigo 66 da Lei nr. 4..320 de.17 de março de 1964. fredo Ersching. Bem"ia ser praceado: 10�)' -�7Meiade :;id"e'al;doêter�erío,: ��(�l:
·'TAn:�o.) -"Este Decreto erÍtrarã em vigor a partir de 1°. de' cado com umacasa çonstrufda de alvenaria, pa�a residê�cia, wrTrranGho

rahêíro de 1918; fevbgänekfis'e' as disposições em contrário.. "� e demais benfeitorias; situado neste municrpio -e Comarca; àlmargemvdlj�·:
": I p'�i�f\? .da' prefeitur.ä Municipal, de J-araguá do Sul, aos. 5 . reita do Rio Jaraguá - Garib&ldi; corHendÔ a� área fbta( de' 222'.1OOm�2:'fâ-' I

dias' do mês de dezembro de 1977. . '�,; "

... ,

,

n I, zendo fren\e:,no Rio J�r�guá, ;trav,essão';d'bs 'lúnd�s' co� terras de Á-Ifbn�o :,

,_- , '"
' K'�"",' �

"

Vjc�Qi B.�t�ér :"", � ,:"".-;�' Krehnke, confrontando de um Jado com terras de Pau!o Burger e �e :0l!:t.rC? I
.... , •

I ,�!. """v'
, �: '.',"; .P'refei.to Municipal.·;):·',' " lado com terras da FridolirTo:H., BorbhardNé!l:filhos. [)evidamente re§.istra-

I

", �'i.', .. ��,�' ÇLp.rªs�,'1t� Decreto, foi registr��§. e�pu�lica�cf,ne�ta...D.ite,,_� do no livro n.'3-S, de transcrição das transr'nissões de'lmóveis, às fls., 88�
tori.� ,d�' Exp�d,i�ntei Ed,uc�9�� � Assistênci,a.

..

SO'Gial�,':??S 5 ß(as: do' rTlês"" sob n. 37.0113. Area do terreno a s�r �yãÍiá&g:'J11.d50iTt�2., "ava'liadà em

de dezembro de 1977. '

:' .�jj; I;'; " q;.' � ,1\ ( '. Cr$ 22.210,00, B�nfeitorh;lSjival.iadas em..Cr$ 75:9-0'0,00. Total da ava:liação:
-""H'" u,,4;-, .. ���"�-""'�"""". ;.�, ·Astrit 'K.' Schmauch '. Cr$ 97.210,00. Jaraguá do Sul, 30.1�.77. - Eu, (al, �dolpho Mahfud, Escri-

�,"\;:"l "''. .�� H '{;..")�� '�l 'i
\ ;.,

� ",. < '
.

. .-

, ,.,

<

" ' ,.,,', ••
'

•. ·:9iréfora ,': : \ '1.: ,\ � '�l . vão, o subsçrevi, '- d:.J ..Maurfcio d'Ayila':' ,Jl;liiz -de Direito.
'

.. .-. -

-: ........
� ,._ _t _. t I; '�J' .�. I '�I.".I'. ..�

,

".1, '·f.� ..,::'
,,) ..._; ,1, "t,

l

-:,':t,",'
,

..

I

rj l �" ,,;
� -I' 'l."b _

�. l"" 11 ,flhru"",' il r J�.
"

I'
r

_. I _' • � .'. \1 ': '!
, __..._�.... ...s._....__ ........__ ............_ ....__........ .....__ '......;._ ..... .................._�-.N�.;. ........."- ........

' �';""'''''''''__ '':'''''''''''�'''''_I

! ;ltg"&�;�y��l��jH;A�r.éSeute:,S���;,�� 16 a, 22 de
I

Dezembro oa: :bJotacMilitär: t
-_ ...._-�'�� ...._�-_..:..__ ..._--_ ...._ ............__ ...._-------_ ...._...._ ...._,.... ,;;.._ ................- ...._----_................
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" DECRETO "N°; . 464/77 . ,

"h L;
••

� l�'_� to U. ''t

.

. .
"

�. � �

;, '�; .Ar�. 10.),":"_ F,iça, !iprpy.adO';o.o'r��rn�nt0; PFO�'���� .d� Recei-
[l.

; ",l"t81� Despesa!'dO'JServiço 'AutônÓm�;):lMblni·c'!p'al ..�e Agua -e Esgoto· S'AMAE da � '",

�". Çi��d�:' fie .J,ª!ª9Yfl'���,Sul!.'E��!i�§ "�e q�9��.C�Jati��, �p,ar�..b exe�cício de

1978; diScriminados pelos anexOs il1ltegrª'ltes,º,��le, ,q.4�,es�,ill1fl �. Receita

�" ero ,Cr:$,,5.04Q.QOO,QQ(>.'GWlQQ . .rn.U)1.Àês e quarenta,e. cinco .mil-::,cruz,eiros).
S J .:: <., ,; ," , Art� 2°.),- A�Reeeitatserá realizada mediante arre'cadação

�:[ d�s rªr:(f�s '�"l��r� ;�ljIt1"ãs IQrcrte$, déR�r,�� �'fo,�n'lf! d� lei �r:" � ����� < ,)

; 'J!)êcretcn:1r. 2-21'!'1'1 "e'Cias éSpé!cifi'öa:çõ��PQr:tsta,ntes do QUAP'RO D'tSCB:,f-:-',:
"'�'" •• � i �clJ.,.i:,-:t.";t 4.� 'f:�( o , .... E' .. " ..... _10. \.!..\ ....._,

' , _. •
.1, .1 r I. ,It,._i fi.

,. MJNAr�IVQ, t)AdiU�CEUTA, (ile,aCQf,oOr com! Q :Se9itl:inte desdobl:a,m�!1t�:i""; i
.

• ";·.h � ,�', "',�.:':�, :'�!:�;i"'��"�' '.�v.�' �:. ãt�cc ;í �'�':!�> I' �,
P:,'

f

";;:, ,;" �,: .:J' II '!)1;,
.

"
• g.l.n tlJ. 0.. !;�.:::- .. (' V" tS· f ,.. n.:.:;,-�,e'á.""'�j)�" ('{��'.l'� ��j,

-, I. '1r� ';; • '''F't L.t'

'RECEITÄ$ltiêOFlS'cr\.(TEs,,':t7l41,' YJ't.r."�f ... ';>"'''_ > ''',
,',. '-!

.

tY .,':! . .1'lR �;_',\, a 'i:�.L,,:r..MI1,,(� ..

_

�'n:',' nll:!�:��,r' :.r., �,;t '�;�;:' �
·� .. t ,,' "'�. � '

..

'

... j�!

�� Recelta'r:lt:lt!ftllstflal�',:.; .':":.'.:'� ..�.'.:!..:: .. ;).-: .:'';".1'1 A.555.000..QO",:
,

RecEHtâ.�JÔivetsas.!)�::: J.l• :�,:�;:� '�:':; ••••• ,-:1. I'.". ;.,,,' 87.,600,0'0 ·4.64��aOO,QO
""<.1i '" ;��\J "';"r\ \jl.� ....�l::..r ...�i�.···� ...1..... ,i-l .... ':i: .. :-·-::l. j�!';' r.r.:,·

J

r �,,";t ""'o"

�RE,G,ÊIJÀ��[f�:'Q�pífAL: �;::.r_".,�c " : "! ','')_
• IC;1.� ;'l:f.

"Alienação'de'béns! ,�.ü,<:.J<:; ,'I!; cL, :�,i'; (��,' :" :', ,.
:'.

. r. ,. "'-"I;f. "�" ".,.�l··_"·�l1'tt';'l·1t �.·:l�" .L-,.. ", �

5 . .>; _ .. "''''' ",_ ...., ...

",Movels:e I.mo.vels ... ;)0<.,.:."" .,,:,.f!·'_'c.'�'�"'" .�.'" .\{". ' ",.20.000\00 , r�1 '. t ,S;"
: Trãr'tsfêrênêfas!'1(Ie ..'iJOap,itaf '. :: :�.;. :": .. :f: ';':': ." ,. 100.000,0'0 I' , 'ir' ,'.f:� J J 1,;

o', �.n' .0:: .'
.. ;�.-:1�, ,;V ''',_ ......f�::-,..,·:_-'-...?;1t

"

.. ' .... ";_�,.-";_ � '-�,� ... .,J .. 'I' t
�t

\
....

c', Outras receitas. de capital' .. :" .......•.;:,,. '-,:1' ,i, k.2S2.�PPIQ9, ,,4�2A;ß�!OOc
TOT À L': GE Ft"Ä [ ..... :: .... �' ... "" l.,i" .;:.,.,.,' ••• �:,:".,' ,,' 9.045.000,00'

\: >;"l'l'!;lV;. /' ", A';'; '30�-) �'A desl1'esa será rea;llizad� ·na,.fo·rma das e�pecifi-
cações constantes do Quadro dê 'NàttJreza de Desp�sa Consolidação Ge··

ral; de �cordo com O seguinte desdobrªlJler;lto.: .

',,_, "� , ""

.

,:/"1 �'.:�r""ti; D,e�p,E,S,A
.... __

J!)�PE'S;Ais.cOBRENrrES L J, • - � ,'.".�/, ��' .... f,,} . ,'"
,I ."

Despesas de CIJsteio .. , ..
-

" .. � ... '; '.;; .. ,1.8ºO�000,00
Transferências eorrerites�,.!�,.rr � .. ��. : .<'.,.' �,279:ono,00 2.075.000,00

, .;;.! t, " �
..

�'
� ,. ",: -

".

�•• 'j .._!:, �' , p.� , r\:' - ,

i::. "i,

DESPESAS· ,DE· CAPITAL ,�l _.. "

Invßst,ißileljltos ....". -:>� , '�f,.'�i.. , .,., ••
'. ' .. , " ••••••• J 2.790.600,00 ,.

'\ ")ira'hsf�rêf-i'eFas de �'àpita1 :':'.'�; '. '! . ; • , • � . • . . 180.000,00 2.910.000,00
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",;,,�, f�, ..<'.";I·riterp,ela:ção�;�r.réviai.� P L;J .
} \

�, - ..
'

• _ ,.,., ,> "". '
_-- _._ __-'--, ....., .. _� .. _�_ .. --,.�.,.., 1
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o' r. '[j�sefan'dGllcompr'ár" Gin;l4rr!õVe'F á
prestáç'Õe�;',nalguém' f,i.rrtla "dontráiÓ' de
"pr6messa 'de i:óomprá '�vendá, e�tipG�
lando-se as cláusulas" 'I e condiçóes- do
negócio. A mulher do promitente vende
dor também assina o lnstrurnento, que
é lejadó ao Regi,stro de Imóveis.

, '", -�Se I

0 'borrip'fadör atrasar> o paga
mento' das prestações, como deve o
vendedor proceder? < . . " .

.

, " Nâo, "podei�le: in·gfe§sar.·em ;]Urzq
pedindõ,' desdeilogê, à re$cisáô''äe''dön;_

, ,trato, nemrneémo ccnstanoé cláusula
,�

r�so!.utiva éxp·réssa.,;, , ''j' � . r.,

: 'Ä>legisla9ão'ap'l'jcáve,l"à espécie \e
ä do deGr.eto-lei "n"tlmero -745" de" ':... . V,"

, ,(... "

7:8.1969, que' torna Irnpresclndlvef--ta
12!:§.Y.i.ª��t�,!]?���?.l..j!!d_i.Ç_i-ªI:;Q.!J"p�r in-

�)',3 f • �;.UJtt (il'n',�J\ :,}. ";I":j-Í
. 9s�ld_o �!v,atez

Iod ..... _ ,i ... '>._ lO ..

JerméClio do Cartório de Títulos e Do�
"cumentos, do comprador e de sua es,
posa, com ,15 dias de antecedência. ['

� ,,1\
" Se p,s itliterpelados não ef�tuarerrii
o, pagal'Q:flntcf, só então o vend�.dor po
.derá pleitear em [uízo, a r:es.jJíção .do
pontrat,o e a.sua reintegraçãö,na.pCi>ssä
do imóvel �. , �
� Ress�lte-sê!:mäi� 'lima vez; que �
hessençj�1 notificar-se também .a mulher:
do promitente comprador.. "

.�
.

E,nganam-se quantos entendem qu�
a Citação para a causa supre a interpe-

, laçãox.se esta.deve ser ,pré.v.iB\, mão p01
de substítuír-se pelo atô citatörio.

.

A Zâmbia ·�é tlm"j)aís <�"''CIe 'abolir as festas de
situado entre ',Angola e Natal.'

.

Moçambique. O diretor

�:�bi��r;�Ç:�lrn�����;!�-�mê��i-içr�le���'�s�l�
��nt�"?e'!�'J i\}"-�,�nç,4�H�' mento do ,edentor é de

O'l ...'l. J'!�"��'} nh, �':J�

inspiração "co'oniàl" e

tem-I!?Jd.o illllleEisJi p'�lq�
(missionários qJle "inva

JAi�@.,Iß�,- 9 pa!� (�!,ç).
'.

,

� 'p,; � _.' !l ',"", 'ii • ui
(Abimj

.
, ."\_ .1 �_ -� ..
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EDITAL De CONVOCAÇÃO .

EXÉRcrCIO'öe':ÂPRESENTAÇÃO bÄ!FtES,ÊRV� � \\.1!.u· " II mi! :.

.� ')':'�J_:� J: "fk.-:R_ '!Jd,.ii',' �:_; !llS�) ·'t':.ot1 L�J.�li ��',,/dt'"
"

'A'�C!rúa"dó"S'e;iVjçQ�Mi;litãr':;éle"Jiiragbá,';do'st1i '�eai�á ",.' .'�;
.

à Pref�itu!.a .�y�,i9,I�?kj)��i�d���para çt?:@'�pfrt!eB1Ö \�#�'��'s�'M�t�����S Li :'�de �6 a 2�'�;e�ez�e.mbr_(;U�;.��a�� �e�do.re�liza�d�ql��I2,R'qtC,!9 bF�APßE::
'

",
SENTAÇÃO DA RESERVA·(EX.a:R/77).· '

.. ;"
. ,<o ,.> ':'.' ",�, r: •.. ll. 'J'-)

1.0CAL DE APRES'ENTAÇÃQ: JSM de J�Pà'9Uá,dqSul o ,

Datas e Horários: Dias 16, 19, 20, �1 e �2 � ,�"�",
"

.

-

'

Das os às 17"tiQras ." •.

.

. ·bias 1'1' e :18 :: ,Sábádo e domi.ngo �
Das 08 às 12 moras.

PESSOAL; DA'RESERVA CONVOCADO
1. ;, OFICIAIS·RI2

.
" �.' , ,_ •

- Os que'c0AclêJfram 'o' estágio de' instrução ou serviço nos anos de
.

73, 74; 75', 76 e 77. " " ;
.

'.' " ,

2. OFICIAIS DEMISSIONARIOS t '

,_,-'- ,,'Os incluídos na reserva nos anos de-73, 74, 75,,76 e 77'-
.

3; ASPIRANTES À: OFICIAL" , "'"' , ,

'

,

- Os �eclarado� Aspirantes a Oficiai nos anoS de 73,74, 7$, 16 e 77. : -

'4.. PRAÇAS' ,'. .)" .

I
.

. .... " ,

i .

a) Reservistas de 1 a. ou 2a. Categoria' das classes de 53, 54, 55, 56
e 57: .�.� ",;,'$ It ·":iStt:� n� I

"

b) Reservistas de classes anterioEes 'ä"de 53, incluídos na reserva
nos anos de 73, 74,_ 75, 76 Fe 77.' � _,

"

I

5. DISPENSADOS DE INCORPORAÇÃO
- Todos os considerados eml "sitúaçã'& Especial';:'� M ,. " , ;j ,.1

"''''''"-'',,",,,

_""-;"'
.• ,. ... -.-""-.....,.-,_ ...... , .""',,._ '-"'=,_,_""'� .:r�'''_' ...k�,_�.,:.. ,.� t,. ... ,-�':� .• ,

.. �' ".,l.�' r� ,t,."�..-.Io ���. '" �"o .' 1

•

Se'cret. JSM de Jaraguá do 'SUl",
•. , , .. ,.

_I

. ,

.'
'

!
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FECULARIA RIO MOLHA S.A.
GGCMF nr. 84430164/0001-49

CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
São convldados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em.

Assemblé� Geral Extraordinária a se realizar na sede social, na rua João Franzner, 626,
nesta cidade, no dia 20·de dezembro de 1977, às 9 horas, para deliberarem sobre a se-

guinte Ordem do Dia:
.'

jO. - Transformação do tipo jurfdico da Sociedade, de Sociedade Anônima
em Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada;

2°. - Mudança da denominação social;
30. - Aprovação do Contrato Social que substituirá o Estatuto Social;
4°. - Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 06 de dezembro de 1977.
Adolfo Antonio Emmendoerfér Raimundo Adolfo Emmendoerfer

aORREIO DO POVO
Ano LlX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Sábado, 10 de dezembro de 1977 - N°. 2.965

I

A g r afd e c i m e n t o

,

/

Pezarosos comunicamos o falecimento ocorrido às 19,45
horas do dia 2de dezembro de 1977, do querido pai, esposo, avô e bisavô

MORITZ MAX WILHELM

Por intermédio deste jornal, desejamos agradecer à todos

quantos,de uma forma ou outra, ajudaram a diminuir nossos sofrimentos,
, velando, enviando flores, coroas, mensagens de pêsames e acompanha
ram o extinto até a sua última morada.

Externamos profunda gratidão pela extraordinária dedica

ção das dignas Irmãs, enfermeiras e enfermeiros do Hospital Jaraguá, ao
Revmo. Pastor 'Egberto Schwanz, pela bondosa assistência, aos médicos
Dr. Alexandre otsa e Dr. Milton Miras.

.

Outrossim, convidamos a todos para 'o Culto Religioso em
memória do falecido no próximo domingo dia 11 às 8 fioras, na Igreja Lu
terana desta cidade.

Agradece a FamHia enlutada.

�_.�
Ofertäo de

Pick-Up F-75 �4 .

VW 1.500 .. " .

Pick-Up F-100 .

Passat.. ..

'

Corcel 4 portas ..

. Corcel cupê ..

Pick-up C-10 ....

'"

Com o dinheiro dos dividendos
obtidos. mais os recursos que constam
'anualmente no orçamento do Estado
(nunca inferior do equivalente a 10%
do ICM orçado), o Procape investe
em outr6s empresas. E assim por
diante, vai apoiando enquanto
necessário e aplicando os lucros
novamente: um processo dinãmico
que se multiplica sempre.

Assim, em apenas dois anos, o
Procape já injetou 624 milhões de
cruzeiros na economia de Santa
Catarina. E a produção que cresce,
sóo milhares de novos empregos, é a

renda que aumenta e se distribui, são
mais impostos que resultam em

escolas, hospitais, estradas e
beneficios para todos.

RESERVE NESTE JORNAL, SUA MENSAGEM

DE NATAL E ANO NOVO. FELICITE SEUS AMIGOS E CLIENTES.

CORREIO DO POVO, FONE 72-0091

Santa Catarina conta com um

instrumento que acredita e investe em
seu desenvolvimento. E o Programa
Especial de Apoio o Capitalização
de Empresas - Procape, um organismo
criado pelo Governo Estadual para
dar às nossas empresas a segurança

�s�:7�:;����������adoras
de mais bem-estar e progresso.

Apesar de sua importãncia, o
Procape é pouco conhecido. Você,
por exemplo, sabe como ele
funciona? É inteligente e simples.
como quase tudo que dá bons
resultados.

Na sua origem, há dois anos, o
Procape substituiu o Fundesc, que
perrnltlo aos empresários aplicarem
parte do ICM devido em ações de
empresas cutorízcdos. Mas agora, o
Procape age diretamente escolhendo
empresas que necessitem de capital
para se instalar ou se expandir e que
demonstrem ser interessantes do
ponto de vista eéonõmico e social. E o
Procape não empresta simplesmente.
Isso só agravaria a situação. Ele
toma-se sócio, com participação de
até 49% do capital, sem direito a voto.

Mas o Procape não é um sócio
comum. Ele não interfere na
administração e apenas recebe sua

parte nos lucros. Inclusive, se a
.

empresa desejar, num prezo de três o
cinco anos o Procape vende a parte
adquirida.

r

(

, ,

Diretor-Gerente Diretor-Técnico

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Carros Usades
Azul .

Azul ...•.•..
Verde ..•...
Azul.·· .

Amarelo .

Bege .

Vermelha .

1976
1973
1973
1975
1975
1975
"1975

Imagine o resultado desta atuação
.

derítro de alguns anos. E você saberã
porque o Govemo Konder R�is tem
razões de sobra para acreditar e
investir em nossa vitõria na disputa
pelo progresso e pelo
desenvolvimento.

t PROCAPE

PROGR4MA ESPECIAL DE APOIO
À QlPITALlZAÇAo DE EMPRESAS
I

SECREllIRlA DA fAZENDA ·l[lllfllll' ENCl..R1lIf..oo """"""'"

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

MORETTI JORDAN & elA. LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.58 - fone 72-0672

Agradecimento e Convite para Missa
Pesarosos, comunicamos com profundo pesar, o fale

cimento ocorrido no dia 07-12-77 do querido esposo e pai,
SR. HORST VERCH

Por este intermédio, desejamos agradecer a todos
quantos de uma maneira ou de 'outra ajudaram a diminuir
nossos sofrimentos, aos que enviaram flores, coroas, car
tões, telegramas, etc. e, em especial, aos que acompanha
ram o extinto à sua última morada.

Agradecemos aos vizinhos, parentes, amigos e co

nhecidos e de maneira toda especial as famílias de Anto
nio Esmolarecke e Adílson Garcia, à Clínica de Valdir Ri
bas pela perseverante assistência médica prestada, ao

Padre João pelas palavras confortadoras .proferidas em

casa, na missa e a beira do túmulo.
A Missa religiosa em memória do falecido será eele

brad� no vindouro dia 16.12.77 (sexta-feira), às 19 horas,
na Igreja Matriz dé São Sebastião, a qual extendemos
eenvlte para participação__

.

Jaraguá do S'UI, dezembro de 1977.
A FAMfLiA ENLUTADA.

FORMATURAS
cer a arte de curar,
mostrar-me-ei sempre
fiel aos preceitos da ho-

- nestidade, da caridade
e da ciência.

.

Colará grau pela Uni
versidade Federal do
Paraná (Curso de Medi
cina) o jaraguaense A
demir Antonio Rau, filho
de . Waldemar Rau e

Therezia Rau, de tradi
cional tronco familiar lo
caI.

Penetrando no inte
rior dos lares, meus. o

lhos serão , cegos,· mi
nha lingua caiará os se

gredos que me forem
revelados, os quais te
rei' como preceito de
honra,

Ademir fez seus pri
meiros estudos no Gi
násio São Lufs de Jara

guá do Sul, tendo-se a

pós cursar o ginas!ai
transferido para Cunti

ba, onde matrlcülou-se
no Curso de Med1cina e

depois de sete lonços
.

anos vem de se formar.

Orgulha-se a nossa

sociedade. com o novo

Doutorando da "arte de
curar" por mais essa

bela conquista.

O programa de �or
matura consta do se

guinte: data de 14.12.77
solenidade Ecumênica,
horário 19 horas no Oír
culo Militar do Paraná,
colação de grau no dla
15 às 20,30 horas no

Teatro Guaíra e o balle
de formatura no Jockey
Club do Paraná no dia
16 às 23 horas, sendo
que para a solenidade
de formatura de Ade
mir Antonio Rau rece

bemos honroso convi-
te.

�

Faculdade de.
Ciências
Administrativas de
Joinville

O sr. Valdir Tomelin,
residente em Santa 'Lu

zia, neste munlclplo,
enviou-nos convite pa
ra a sua

.

formatura de
bacharelando de ciên
cias contábeis de 1977,
da Faculdade de Ciên
cias Administrativas de
.lolnvllle que teve lugar
no dia de ontem - 9 de

/ dezembro - na Catedral
do Bispado" onde se
realizou culto ecumêni
co e solenidade de co

lação de grau.

Do juramento consta:

Prometo que ao exer-

)
..
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