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Ano LVIII - JARAGUÁ DO SUL CSanta Catarina) Sábado 16 de Outubro de 1976

EQUIPE C - Dia 19.- PostoAgropecuArio 8h
E.E. Ribeirão Molha t. 9 h
Bailio Igreja Cato da Barra R. Cerro 9 h 30mm
E.E. Ricfere Marcatto 10 h SO min
KR. Joio Romário Moreira 11 h
E.E· Rio da Luz I.I! 13 h 30 min
E.E. Rio da Luz II.· 1( h
E.H. Rio da Luz Vitória 14 h 80 mfn
B.B. Holando M. Gonçalves 18 h 30 min
E.E. Ilha da Figueira 16 h SO mín

tapilal Sal ImeritBDt do tbapéa

Definidos locais e horáFios de vacinação contra meningite I N FO R M E
Jaraguá do Sul - Conforme estampamos em' edição anterior,

dias i9 e 20 äe outubro, portanto terça e quarta feira próxima, será desen
volvida em n08SO município intensa campanha de vacinação entimeníngoeõ
eíes, a todas as crianças da faixa etária de 6 meses a 4 anos. A Comissão
Estadual de Controle da l\hni�gite e as autoridades munlelpaís estão alerten- .

do aos senhores pais piara que levem seus filhos nes postos volantes espa
lbados pelo município a fim de que recebam a vacina nestes dois días de
funcionamento. As crianças já vacinadas podarão tomá-la novamente, não
há problema algum e Dem centra indicação.

.

"CORREIO DO POVO" dá a seguir com exclusividade para seus lei
tores. a data. local e horário conforme consta no calendário de vacinação
elaborada pela Comissão Municipal de Saúde e Cool'd. local de Educação
EQUIPE A - Dia 19 - Posto de Saúde das

8 às 17 h
EQUIPE B - Dia 19'- E.E. Vieiras 8 h
E.M. Joio Pessoa 8 h 30 min
RE. Vila Char�re" 9 h 30 min
E.E. Elsa Granzotto Ferraz 10 n
B;E. Max Schubert 11 h
E.B. Euclides da Ounha 13 h 80 min
E.E. Braço Ribeirlo CaTalo 14 h 30 mín
E.E. Ribeirlo Grande do Norte 15 h 30 min
E.I. Francisco de Paula 16 h 30 mm

•• acx

EQUIPE A - Dia 20 - Posto de Saúde dai
EQUIPE B - Dia 20 - E.Mõ Albano Kanzler

E.E. Julius Karsten
,.:.B. Heleodoro Borges

EQUIPE C - Dia 20 - E.E. Jaraguá - 99
E.E. ,Jaraguá 84
E ..8. Garibaldi
"E.H. Alto Garibaldi
E.E. Alto Jaraguá-19
E.E. Ribeirão Rodrigues
E.M. Jaraguá Esquerdo

8 às 17 h
8h
9h
10 h
8 h

8hBO mtn
9h

, -9 Ii 30' mln
10 h 30 mjn

llh
11 h 80 min

VACINE SEU FILHO. "PREVENIR É MELHOR DO QUE REMEDIAR".

�âmara encarrou paríodo
\ Na noite de segunda feira, rau
niu·se pela última tez nute mis de
outubro, a Câmara de Vereaàoreil
delilta cidade. Foram aprovadaa em

'fUação final 88 proposições do edil
J08é Carlos Neus da .ARENA, con-

I cedendo homenagens a09 falecidos
Alberto Bauer e Cristina Enriconi
MIlrc4tto e dando elites nomes aos edu
candãrios que serão construídos na

r�a Guanabara e em Jaragui Es
querdo.

Foi aprovada também propost
ção de João·Vegini, do M1)B, home
nageando ,Paul Dressel, que quando
'i,o exerceu a.ividades atinentes a

jardina gemo Seu nome será perpetua
do no recanto existente ao lado da
Ponts Abl1lon Batista. Na mesma ses

são, li Prefeitura foi autorizada a re

caber por doação ärsas de terras de

da sassöls Im outubro
Cláudio Winter, sua molher fi Harry
Bartal. para abertura de rua. A pró
xima reunião será somente dia 3 de
norembro.

Nevo Presidente da ACUS só
dia25

..
Somente no próximo dia 25 de

outabro é que será eonheeido o novo
presidente da ASllociação Comercial 8
Industrial de Jaraguá do Sul. Na
noite de segunda feira, foi aclamado
e empossado o Oonselho Deliberatise
e deste Conselho sairão C� novos di
rigentes da entidade. Seu Presidente,
5 vioss, secretário e tesoureiro tam

.

bém serão eseolhídos Daquele data.
Rubens Nicoluzzi atual Presidente
da ACIJS, IJIi reunião passada fez
um relato de 8.a admíniatraçãe a

frente do órgão classista.

Servidores' Públicos já. podem retirar PASEP
Fpolis (06.10.16) - Os senidores pú

blicos estaduais já podem começar
a retirar a parcela do Programa de

Formação do Patrimônio do Servidor
Público refàrente ao pf>ríodo de se

tembro de 76, a julho de 77, segundo o

Sertiço do Pasep da Secretaria da Ad
�inistr8Qão. A Secr.tari. avisa aos 8ftr-

. !Idores que, para retirar 08 acréscimos.
e muito importante que o comprovan
Ie da inscrição' no "programa não
lenha rasuras ou emendas. Além dis-
80. � preciSO constar o nome comple
\0, data dó nascimento e sexo do be
neficiado. CaIo o compro'ante apre
lente qualquer irregularidade, é ne-'

oalilläöo oODsegui'r uma carta do em

p.regador, dirigida 80 Banco du Bra-
. III Pediudt>· oorreção.

Segundo 8 tabela divu,lgada pela
Secretaria da Adminill.traçãoi lIe o

número no Pasep terminar em O, 1, 2, 3
o pedido de saque deve ser enca
minhado em setembro e outubro e 08

rendiml:!nlOs serão recebidos em 00·
tubro e novembro. Se terminar em

4. 5. e 6, o pedido serä em novembro
I dezembrO e o recebimento em de
zembro e janeiro. Com final 7,8. e 9,
o pedido dete ser feito' em janeiro
e fevereiro e o recebimento seri. em

fevereiro e março. Quem perdeu o

praz� inicial. deve apresentar o pedi
do de março 8 maio e receberá 08

rendimentos de abril B junho, qual
quer qua seja o final do número no

Pasep.

GERAL
o MOBRAL de Guaram,irim em

convênio com oil Massey Ferqusson do
Brasil levou a efeito na vizinha cidade um

curso de Tratorista. ministrado por instru
tores da Massey Fergusson. 17 foi o nú
mero de participantes, todos agricultores
que já estão no campo exercendo suas
novas atividades, De outra parte conti -

nua em funcionamento também em Gua
ramirim o Posto Cultural do MOBRAL.

Águarda,se para qualquer momen

to a nomeação de três médicos desta ci
dade, Drs. Flávio Romani. José Consean
tino 'Sommer e Luiz Martins, o primeiro
oftamologista e es demais clínicos. Esta
nomeação deverá se processar através a

Secretaria da Segurança e Informações e

a junta médica, terá como atribuição to
dos os exames necessários nos candída
tos a Carteira Nacional de Habilitação
(Carteira de Mocorista) Após passar pe
los exames, os candidatos ao documento
irão à [oínvílle providencíar os exames de
volante e psicotécnico.

Será na noite de hoje, às 22 horas
o Baile-Concurso da Rainha dos Comer
ciários de 76. Promoção do CDL e que
conta

.

com -a 'õ)rganizaçãb do' jornalísea
Geraldo José, deverá reunir a nossa so

ciedade .nos salões do Clube Atlético
Baependí. Uma comissão de jurados de
verá escolher a substituta da Srta. Odete
Ewald, a vencedora do concurso de 75.
Não só os comerciantes-lojistas mas o

público em geral estão convidados. As
mesas, poderão ser reservadas através o

fone 72-0033. e traje esporte para o baile.

A ARENA local conforme deve ser

do conhecimento de todos, recorreu ao

Tribunal Superior Eleitoral em' Brasília
sobre a decisão do Tribunal Regional
Eleitoral da capital do estado, que deu'
ganho de. cansa ao recurso interposto
Belo MDB' no tocante aos candidatos
Alvaro 'Rosá e Alexandre Panstein. ,O
TSE em Brasília até 1.0 de novembro
deverá pronunciar-se a respeito da im
pugnação 011 não dos candidatos.
oi .. _ .. _

Com <a participação de 100% dos
criadores de gado da região, a ACARESC

vem promovendo um Treinamento de
Gado Leiteiro, que já teve cumprido duas
etapas. A terceira 'e -últíma será día 21
próximo com o cumprimento do sequínte
programa das 8 às 9 horas - Crédito
Rural com Dejaír Pereira da ACARESC
responsável pelo setor de Gado Leiteiro;
com o mesmo técnico das 9 às 12 horas
- Cadastramento e encerramento. O
treinamento vem 'se desenvolvendo no

Pavilhão Agropecuário.
'

Na semana que passou em solenidade
que contou com a presença do Prefeito
Eugênio Strebe e Srta. Rosemeíre Puc
cini da Cunha extensíonísta da ACARESC
e Secretária da Comissão Munícípal de
Saúde, foram entregues os prêmios as 5
-escolas que mais se destacaram no con

curso de Horta, promovido pelaACARESC
.

durante os festejos do ANO 100..
.

Massaranduba abre no próximo día 18,
mais uma Semana da 'Saúde que contará
com uma série de palestras com projeção
de slídes, por médicos. extensionistas da
ACARESC. membros da Comissão Mu
nicipal de Saúde e autoridades especial
mente convidadas, Nas palestras a Saúde
será o tema principal do enfoque. Uma
gincana pelos escolares visa arrecadar
material para uso nos estabelecimentos
de ensino.

Schroeder terá um orçamento su

períor a 100% em 77, estimando a

receita e as despesas, o aumento é com

relação ao orçamento de 76. Segundo os

informes recebidos, o orçamento de 77
deverá estar em torno de Cr$1.750.000,OO.
Um número bastante significativo e que
dará condições ao Prefeito que subseí
tuirá Ludgero Tepassé de realizar um :

bom governo.
__...._J.. ..__.._ .._

No próximo día 28, segundo infor
mes do SENAI local, deverá estar em

Jaraguá do Sul, o Sr. Rafael Digiácomo
do Ministério do Trabalho. Ele irá acom

panhar Os trabalhos da primeira' reunião
oficial da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho (CIPA) da
Prefeitura Municipal.

recurBIS di 8fSC financeira DHrl fstß�o e Municíoios
Fonte - autorizada da Direção Geral

di! BBSC FINANCEIRA vem. de Intel
rar a imprensa sobre as operàções' de
Ierldea pela empresa, em agosto e

setembro findos, ao Estedo e às muni
cipalidades de Santa Ceterlne.

-Com a ôecrererle de Transportes
e Obras foram firmados dois comretoe.
destinados à aquisição de m6quinas
rodoviárias e caminhões. Dli mesma

forma, dentro de sua polílica de dpoio
priorit6rio às prefeiluras catarinenses,
ii BESC FINANCEIRA concedeu finilO
ciamentos aos seguintes municípics:
Ibirama (2 caminhões), Içara (1 cami

nhão), Peritiba (I caminhão), Rome
Jândia (1 trator), Abelãrdo Luz (I mQ!
toniveladora), Anchieta (1 caminhão),.
Angelina (1 jipe), Dionísio Cerqueira
(2 caminhões), trajaf (1 motoniveladörtl),
Palmitos (1 caminhão-coletor e 1 .rolo
vibratórro), Pinhalzinho (1 motor diesel),
Piratuba (lIrator). I)orto União (1 tralor

carregador), São Joaquim (I motonive
ladora), SombriO (1 trcúor), Urubici (1
tralor) � Xanxere (2 caminhões).

O tOlal das operações com �a Se
cretaria de Transporlea, e Prefeiluras
catarinenses alcançou ti, cUrti bruttl de
Cr$ 60.149.326,46. Assim, segue a Fi
llanceira «:lo Sistema BESC financitlndo
as compras de veículos,

. máquina. e

equipamentos rodoviários d015 poderes
executivos de Santa Catarina,' em per
feita sintonia com a orientação e pro
pósitos do Governo do Estado.

Proibição
HARRY BÜTTGEN, pro�

prietário de uma LAGOA, si
tuada às margens da SC-M,
no' município �e Corupá-.5C,
devidamente registradil no Mi
nistério da Agl'iculrura _' SU
DEPE sob o n.O 974300001,
em 08 de JaneIro de 1974. na

Del'egacia Regional de Ilaja{ e,
como sendo de sua legítima
propriedade, proibe terminante
mente a entrada nesta área de
pessolls estranhas, pessoas es

tas que destroem' placas, pes
cam e furtam produtos agrícolas
como já tem acontecido inú
meras veze�. Diante do exposto.
não se responsabiliza pelo que
pOSSG acontecer doravante aos

infratores.,
Corupá. 12 de outubro de 1976

Harry BÜllgen

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ASSINATURA:
Anual . . . .. . Cr$ 60,00
Semestre . . . .. . CrI 35,00
Avulso . . . . .. . Cr$ 1,50
Número atrasado . CrI 1,00

ENJ)El:l�ÇO:
l Cai,ça Postal, 19

Rua 2, n.O 130 - .Fone: 7%-0091

Jaraguá do SuJ"'::' Santa Catarina

SQ.CIAI S

Aniversariantes da
Fazem f:Lnos hoje:
- Maria Schiochet;
- a sra. Alrona, esposa do sr. Wal.

ter Barrel;

Fazem anos amanhã:

Semana

- o sr. Wa!deburg Hinsching (in-
dustrtal);

.

- a sra. Adele B. Hermana, em

Oorupä;
- o sr. Alfonso Nagel;
- a jovem Veneranda Rines'Yellki;

Dia 18 Out.
- A sra. '\lVII. Paula Robini, na

Barra do Rio Cirre;
- a sra. EdDa Bruhne Vemuth, em

Joinville;
-

Dia 19

- O sr. Frederico Schwedlcar
- o sr. WendeliD 8chmidt, em Ja-

raguazinho;
,

- o sr. Leopoldo Karsten;
- o sr. Lourival Stein;
- o sr. Arno BIanek, em Joiaville;

Dia20
- A sra. Rosália Airoso;
- o jovsm Edgar JUarez Sehmitt;
- o jovem Walmor ManDes;
- a sra. Hilda Fodi Lh�seDberg;
- Herbert Alpersta�dt, epil Itape-

,cuziDhe;
,

- a êra. Elisllbetb, eSPQS6 da sr.
José Steilein Neto, n3 Vila Nova;

, _ o jovem Carlos PÍsotta, em Mas
ssnndubM;

Dia 21
- A 8r8. Vva. Ligia de Freitas

Pereira, em Florianópolis;
- Elisabeth Bruner, em Be'la Vista

do P8r�is() -PR...;.;
, a lilfB. Hedwig; espolia do sr. 'Älwi
no Mod'ro;
- o s.r. Ricardo Jung, em Pome

rode;
- 8. garota Cláudilt Mirei9. filha

do' Osmaf .. Calina Bart.l em Ponta
Pori -MT--.

Dia 22
.:._' Italo Cássio, filho de Carla ai

e Hane Gerhard Mayer;
- o sr. Rudi FraDke, em Garibaldi;
� o sr. Batista Araldi;

.

.." o sr. Rodrigo Nie.oluzzi.
..Aos ,*aniVi8rs'ariaote,s, OI cum

primeDto8 deste sQQlanário".

.'Registro· Civil
Aurea MülleIl Grubba, Oficial do Regtstro
Clvü do I. Dlliltrito da Oomarca d. Jaragu'
cio Sul, Bltado de Santa Catarina, Bra.n.

Edital n.O 9.527 de Oe/10/1976
Loorival Schwarz e

Iraoema Kneobôhler
, Ele, brasileiro. solteiro, lavrado:,.
natural de Jaraguá ,do Sul, domioilißdo
e residente em Três Rio!! do Norte,
aeste distrito, filho de Luiz Augusto
Frederico Schwarz 8 de Clura Meier
Schwarz.
Ela, brasileira, lBólteira, senente,

natural de JaraguA d� Sul, domioiliada
• residente em Três Rios do Norte,
neste distrito, filha de Erne'sto Kneu
bühlet e de Lina Wanow Knaubühler.

t6-10-78 '"'*SABADO

Edital D.o 9,528 de 06/10/1976
José Vieira da Rosa e

Lenir Ma'r"ia Giovanella

Ele, bra sileiro, solteiro, operário,
natural de Jaragoá do Sul, domiciliado
e residente em Barra do Rio Cêrro,
nesta distrito, filho de João Vieira da .

Rosa e de Palmira Tecilla da Rosa.
Ela, brasileira, eolteira, auxiliar de

esorltöno, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliada e residente em Barra do
Rio Oêrro. nests distrito, filha de Sel
vino Gtovanella e de Olinda Negri
Gievanetla.

Edital n.? 11.529 de 06/10/1976
Afonso da Costa Filho 8

Leila Maria MellaUi

Ele, brasileiro, solteiré, analíata de
credito, natural da Joinville, neste Es
'ado, demieiliado e residente na rua

José Emmendoerfer, nesta cidade,
filho de Aphonso da Costa e 'de Ânna
da Costa.
,Ela, .brnsllaíra, solteira, auxiliar de

eseruorio, natural de Getulio Vargas',
,Estado d. Rio Grande do-Sol, domi
'ciliada S' residente em esta cidade, Da
rua Padre Pedro Franken, filha da
Adilo José MellaUi e de Rosalina
Gretnmalmaier MellaUi. '

Edital n " 9.530 de 07/10/1976
Domingos Vicente Neto e

Hermantina Inês Schiochet

Cópia de edital recebida de Rio
doa Oedros neste Estado

EIe, braeileiro, solteiró, operaríe,
natural de Jaragu'ã do Sul, domiciliada
e residente neste distrito. filho de Ma
noel Domingos Vioe,nte e d� Maria
Vicente. \

Ela', brasileira, solteira, do lar, na

tural de Rio dos Oedros, nesta Estado,
domiciliada e residente em Rio Ada,
Rio dos Cedros. neste Estado, filha
de Desidério Schiochet e de Rosa
Schiochet.

Edital n.o 9.531 de 08/10/1976
João JoaqUIm Martinelli e

Neusa Inê .. Girolla

Ele, brasileira, �Ol'eiro, advogado,
natural de SidHopolis, neste Estado.
domiciliado e residente em Sideropolis,
neste Estado, filho de José Martmelli
e às Valentina ROBse Martinelli.
.Ela, brasileira, solteira, profest'ora,

Datural de .faraguá do Sul, "domioi
liada e residente em est.a cidade, na

rua Angelo Robini, filha de Faustino
Giralla e de Paulioa Rubini Girolll.

edital D.O 9.532 de 08/1O/I�76

Odilon José ViIeid Vei,g� e

Valéria Tomásia Freiberger
Ele, brasileiro, solteiro, iodustriário,

nalural de Joinvil!e, DeIte Estado, do
miciliado e reaidente em Guaramirim,
Deste Eslado. filho de OdiloD Vilela da
Veiga e de Jacy de Almeida da Veiga.
Ela, brilsileira. solleira, bancaria, natu·

ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente Da rua Procópio Gomes, Desta
cidade, filha de Floriano Freiberger e

de Cacilda Verbioenn Freiberger.
Bdital D.O 9,5ã3 de 08110/1976
Mário Marcos Raboch e

Nelzd ,da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, mec:anico, na�
lural de de Jaragui! do Sul, domicilia·
do e re8idenle na rua Amazonas, nesla
cidade, fIlho de João Wel'ldlin Raboch e

. di Ana Mull�r Raboch.

Ela. brasileira, solteira, industriária
nl!ltural de Jaraguá do .sul, 4domciliada e

residente na rua Amazonas, nesla cidade,
filha de JlIcob da Silva e Nair SansolJ·
da Silva .

Edilal n o 9.634 de 08;10/1976
Agostinho Kochella e

Traudi Verbinen

Ble, brll.i1eiro solteiro Idtoeiro,nalu
�ral' de Jaraguá do Sul, domiciliad9
e reSidente em Ilha da Figueira, neste
dislrito, filho de Antonio Kochella e de
Rosa Ribeiro KochelIlI.

ela, brlllileira, solteira, do lar, nlJlu
'ral de GUculimirim, neste Estado, do
miciliada e residente em I:ha di! Fi
'i'ueira, nelle dist'rito, f,i1ha de Jorge
Verbioen e de AnDa Albrecht Verbi-

. nof::�:. R�cebida do Oficial de ". O POVO OUef
, .,' Sa b e (EIe, braslleíro, solteíro, operário,

natural de Rio d'Areia, neste Estado,
domiciliado � residente Desta cidade,
filho de Esmeraldo Nunes e de Hele
na Delínski NUDes.
Ela, brasileira, solteira. do lar, na

tural de Rio dos Pardos, neste Esta
do, domiciliada e residente em Rio
nos Pardos, Oanolnhas, ueste Esta
do, filha de Estanislau Kauctz e de
Eulalía Kaucts

.Edital n.O 9536 de 11/10/1976
Valmir ue Oliveira e

ROSB de Borba

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, na
tural de Brusque, neste Estado, do
miciliado e resídente DS rua Fran
cisco Todt, nesta cidade, filho de

Eugenio Artur de Oliveira e dt4 Lau
ra Lebõek de Oliveira.
Ela, brasileira, soltaíre, do lar, Da

tural de Guaramírlm, neste Batado.
demleíllada e residente em Itapeeú
sínho, neste distrIto, filha de Manoel
de Borba e de Eduarda dà Moura.

Edital n.O 9.5�7 de 11/10/1976
Lauro Braga e

Vera Alves de Araujo
Ele, brasllelro, víuvo, natural de Es

pirito Santo, funcionário público, do
míeilíado e residente Da rua Ricardo
Hass, nesta cidade, filho ds Polybio
Braga e de Elisa Braga. ,

Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Curitiba, 'Patanä, domici
liada EI residente Da rua RiCUGO
'HaSB, "nesta cidade, filha de Aleebía
des Alves de Arauj{;l e dQ Izaltina
de Araujo.

Edital n.o 9.538 de 11/10/1976
Edgar Osvaldo Niels e '

Neusa da Silva
Ele. ,braFlileiro, solteiro, operltrio,

!l.atural de Jafaguá do Sul, domici
liado Ie resideDte 1'180 rua João Janua·
',rio Airoso, nasta cidade, filho de Os-
waldo Niels e de Eltrieda Wol"ki NieIs.
,.Ela,. _br_8silejr"I:IJ s.(llteira.. ,ser-vente,

natural de Corupá, neste Estado, do
miciliada e rtlsidente Da rua João
.JaDuario Airoso. Desta cidade filha
de Adolfo ca Silva e de Olga da
Silva.

Ed,ital n.O 9.539 de 12/10/1976
'"

rngo Braun e

Lorita Jungton
Ele. btasileiro, solteiro, lavrador,

na,tural de Jaraguá do
.

Sul. domiei
liado e r8Bidênte em Garibaldi, Des
te distrito, filho de Werner Augusti)
BrauD e de Erna Müller BrauD.
Ela,. brasileira, solteira, industriária,

natural de Jaraguá do Sul. domici
liada 8 residente em Rio Gêrro lI.
neste distrito filha de Erich JUDgton
'e de Hildegard Dahlki Jungton.

Edital 0.0 9.540 de 12/10/1976
Nelson Busarello .;

Valmiria da Cruz
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Rio dOI Cedros, neste Es
tado, domiciliàd'(1 e residente nesta

cidade,' filho de Galdino Bus8tello e
de Graciosa Busarello.
Eb, brasileira, solteira, iDdustriária,

Datural de Jaraguá do Sul ..domiciliada
e resiaente em Vila Lenzi, neste dis
trito, filha de Euclides da Cruz e de
Edite Silveira da Cruz •

Edit�l D.o 9.641 d. 13/10/1976
Adtilmar Sehwarz e

Maria Tere8iDha Gregolew�tseh
. Ele, bra(!ileiro, soHeiro, carpinteiro,
Datural de Jaraguá d'o Sul. domi-ci
Uado e residente em Vila Nova, neste
distrito, filho de José Schwarz e de
Tereza Peng Schwarz
Ela, brasileira, solteira, industriária,

natural de Jaraguá do 8ul, domiciliada
a 'residente em Francisco de Paula,
neste distrito, filha de Leopoldo Gre
golewiisch e de Jurema Karazask
Gregolewit8ch.

Motorista, não
faça do. seu

Carro uma 'arma.'
.A vítima pode'

ser você.

PAGINA 2

nen.

Edital DO. 9.535 de 11/10/1976
José Amauri Nunes e

Renilda Kauctz
.'

1 - Quem são os responsáveis
pela rependora do Canal 6 - TV
Cultura de Flor.illn'ópolis em nossa ci
'dade? . A pouco meis de um ano de
funcionamento (Completou na segundil
quinzena de junho). 'já esteve il"úmeras
vezes "fora do ar" ou como queiram

, ,

sern som e Imagem. seM contar as
tnterferênclas de outros cenals. A ins
teleção 'da repettdora de TV da capÍlal
cetertnense, veio suprir uma grande
lacuna entre a cepueí e o interior do
Estado mas desta maneira .... , o povo
pergunta porque qualquer chuvinha ou
trovão, faz com que' ela fique, vários
díes sem funcionar. Querem um exem
plo? Vejam \I) inicio desta semena, do
mingo e segunda feira.

2 - A' aproximadamente um IIno
atrás, ii Comissão Munici,pal de Turis.
mo lançou '-'um'á rdéia, qu�' diga-se de
passagem já eslava ganhando corpo
de dotar JaraguéÍ do, ôul de mais u�
slogan, "Cidade das Azáleas". Foi en.
cersda campanha lunro a escolares vi
sando coletar lates vazias pera o plan.
tio, de mudas que seriam replantada.
em logredouros públicos, com vistas
aos festejos do cenreuérle.

'

Beiras de estrades, jardins, praças,
terrenos baldios ficarlam floridos com
as ezéleas quando dos' festelos (esta
flor floresce em julho/agoslo), mas o

centenérío pessou e nada vimos. Crleu
se naquela ocasrêo até polêmica em

torno do nome: UDS dizidm ser "azaléia"
enquanto outros rerrucevem em torno
da "l!Izálell". Para ó povo pouco inte
ressa o verdlldeoiro nome mas querem
saber porque "morre'u" este simpritico
movimento? Affnal, mais um slogan
para li cidade não ficaria nada mal. Os
responsáveis pela idéia poderiam fazê·
Ia ressurgir, Que laI.

3 - O Forum de JarBgulÍ do Sul
que segundo nos parece deveria estar
concluido alé o centenário, conforme
foi certa vez confirmado pelo Dr. Zany
Gonzaga, alé agora nada. O terreno há
muiro foi doado peld municipalidade
jaraguaense, siluado à rua Waller Mar·
quardt e Jaraguá passaria (1 4.a entrân
cia após concluído as obras que teria
mais de 4.000 m! e amplo eSlacionlll
mento. Falou-se depois que seria cons

truído com aIre�llçõ_es. Agora o povo
quer saber quando vão aer ínici&Jdas as

obras.

4 - O povo qll� é povo está em

todo lugar e quer saber quando e se

vai haver aumento no apiJIrillO policial
em nOSSll cidade, o 3.0 P8rque Fabril
do Estado, sempre entre os maiores
arrecadlldores d� impostos de SC, mais
de 5 mil veículos automotores em trâD�
silo, mais de 40 mil .habitantes e ou�

tros mais, e com apenas 6 ou 7 poli�
ci(lis a mauter ii ordem e as vezes sem

veículo?
.

Parece iDcrível. Inúmeros foram
08 pedidos das autoridades municipais
e de órgão. c1alsistas, mas resposta
definitiva. _ •. Dadl. e, ii poluição sono'

UI como vai? ..•..•... , bem, quase
eatouraudo os limpanos de quem quer
que sej. It causilDdo neurose em muita
,pessoa calma. Exemplo? As ruas ceD�

Irais principalmente a Marechal Deodor,o
é um Deus nos acuda. Solução?;o
povo quer saber •

'Lions Cidade Industrial
·,recebe Governador

";
, 's � " )I

No, dia 18 do corrente o LiODS
Clube, I Cidade, Jndu�lri,(!1 re,��berá ii vi

sita do Governador do Distrito L-I0-:
Gil NlIscime.to, oca,sião em que sera

,homenageado com um jantar nas de

pendências' festiv�s do Re-slauraote I'·
_jara às 20 horas. .

, Agradec�mm� ti gentileza do enVIO
de um convite que DOS honra sobrema:
neira pelo falo, de ser.nios grande lIdml-
rador do Governo Gil Nascimento que, '

como bom praia[Jo de Hajaí, continua ,
dislribuir entre as suas amizades a t;ua

fina eduC:lIção de leao devotado à,c�us'
de servir e da compreender o proilClm�.

Boas. vindas ao GoverlJ�dor Oll
Ni!iscimento e 'que se sinta ém nos�a
cidade como se estivesse em sua pro
pria acolhedora Cidade de IliljaL
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o direito da companhaira Eines Mannes Heimat
Mich führte Wanderlust auf
sehtechten Wegen
In eineo Ort. weitab yom Weltverkehr,
So einss., öde, und BO abgelegen.
Ich dachte: 11'Rlseliger Irshti nicht
mehr.

'

loh sah die alten baufälligen HÜUen,
Die nackte Armot und du Ehnlll dort.'
Und als ich durch du ganze Dorf
geschritten.
Daoht' ich bei mir: Dur uus hier.
nichts wie fort.

Die'Menschen aber Iisbea dinl.
Eckchen,
Di .. Stück. wohin der Herrgott
sie aesb.dlt.
Und ist 1:18 auch du allerschhmmste
Fleckchen.
Für si. id es du Schönste aof
der Weh.

Ich frsgte Binen: Wal hut du urloun
An diesem Platz von Lehm und
Moor und Sand?
Und er erstaunt: ich bin doch hilf
geboren.
Das Alles hier ist meiner Väter Land.

Hier lebten meine Ahnen sehen
vor Zeiten.
Hier. swieehen Wald und Sumpf
und Felsgestein.
Hier liebten sie und hungerten
und freiten.
Hier will ich dermaleinst begraben
hin.

Arnoldo ALEXANDRE
D. aeôrdo com o artigo 57, pa

rágrafo segundo e seguíutea da Lei
n, 6.015/73. com a redaeão dada pel ..
Lei a. 6.2!6/75 "a mulher solteira.
desquitada ou viúva, que viva oom

homem solteiro, desquitado ou viúvo,
poderá requerer ao juiz competente
que. no registro de nascimento seja
averbado o petreuímteo (Sobreno
me) de seu companheiro ...

"

Assim.8 mulher que vive já há
cinco anos sob a dependência de um

homem livre e desimpedido, poderá.
se assim o quizer, usar o lobrenome
GO seu eempanhelre.

O artigo 13 do Decreto 72.771/7:1
(Regulamento du Regime da Previ
CIência Social) reconheee a oompa
nheira mantida há mais de cinco snos

como dependente do segurado soltel
ro, viúvo ou uesquítado,

O eondíeíeaamento da mulher à
realidade social' brasileira vem de
ser delinitivamelÍte- definido' pela Lei
dos Registros Püblíees acima men

cionada. pois víse, em certol aspee
Jos, a lell:dizaçio da unrãe eoneubí
nAria.

S. perante a Lei 8 companheira
hoje é equiparada à e.pesa, razio al
guma existe pera lU! negar a implan
tação do divó!'cio no Brasil.

Não é 9 pobre assalariado, Dem
r

O beato relígtosc que necessitam do
divórcio. mas o alto escalão da I!!O

ciedade brasileir.. onde o eoneubl
Dato é de expreslio, que reelama e

precisa do remédio social que o di
vórcio representa.

O U80. pala mulher, do sobre
Dome do eompanheíro vem de se

tornar uma realídade.

Er sagt el mit gewinnender Gebärde.
Sein Auga lauchtat und es Btnhli
ver klärt.
Er liebt sein kleines armes

Stöckchen Erde. -

Ein Hoch dem Mann, der so die
Heimat ehrt.

Rudolf Hirschfeld. Säo PauloVacllnacão centra
Meningite

Avisamos 'aos senhores pais de
.

r;.'
......-e..........

�'
.

que no dia 19 próximo, haverá nova

.

DR· Id M
.

vacinação contra a Meningite aqui r. elDO o . arara
.

em Jaraguá do Sul, em locais Bin- r II �DTOG&DO .// ida a serem definidos, uma vez que , (
para tanto nem' a Prefeitura e o

) Escritório ao lado da Prefeitura ,Posto de Saúde tem qualquer local

�definido para a vacinação.
. 1 �G':.Á':: �_UL .Dia 20 será na cidade deGuaramirim. �

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico

de Jaraguá do Sul
Edital de Convocação

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica.,
Mecâ.nica,. e do Material Elétrico de Jarsiuá do Sul, por SIU presidente,
convoca todos os trabalhadores na. indústrias metalúrgicas, mecânicas
e do material elétrioo de Jaraguá do 8ul, sindic ..lizados ou não, representa
dos pela entid.d�, para comparecerem à assembléia gelaI extraordinária,
8 reali'zar-se. em prímeíra convocação. às 15,00 horas (quinze horas) do
dia 23 d. outubro de 1976, na sede do Sindicato a Rua Padre Pedro
Franke 133. em Jaraguá do Sul e não havendo "quorum" legal, n08
termos do artigo 612 da CLT, a assembléia será instalada uma, hora
após, ou lejl\, às 16.00 horas (dezesseis) horas, no mesmo díse local am
segunda convoeaçlo. valendo esta nOM term6s do artigo 859 da CLT.•

como 8utoriz3çit'l para a instauração de qis�idjo coletivo. decidindo-COl.
então, com qualquer número de presentes, sflm de ser oiscuttdo a fIId

gulate:
Ordem do Dia

1.° - Discussão e votação por eserutínto secreto. daI!! reivindi
cações a serem aprssentadas aos senheres empregadores ou' a sua
entidade de elesse, Da ravisã" da eonvençãe coletiva de trabalho, cllJa
vigência expira a 31 de dezembro de 1Q76 e outorga de poderes à Di
retoría do Sindicato para encallliohamento das reivinàicações, celebra-
91.0 de convenção coletiva, ou Be necell!ário, a instauraçio de dil.idio
coletivo.

-

2.° - Fixação da importância a ser descontada de oada traba
lhador pertencente 8 categoria representada pelo Sindicato, de acorda
com 8 letra "e", do artigo 513 da CLT.

Jaraguá do Sill, 12 de Outubro ds 1976
Oelse S. Medeiro8. Presidenhl

, ,

E. HORA DE BRASIL
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo. per tiuho de CIUlIt.

Mas é um mundo novo esperando por .ocê. Vá 'er de perto. pai'.rem
nO'8, I1S cidades oraacendc, a hietôrra passeando pelas ruas. o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vã 9 'fohe feliz. Pelo
CR·EDIVARIG oú O CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais
fácil 9iajar para 57 cidaaes braaileiras, incluindo todas asoapitais do
Estado. Utilize também OI sertiQos de cargas JJ enoolBendas�
VÃ DE

VARIG I CRUZEIRO
A maior experiência em ,oar Brastl

EM JARAGUÁ DO SUL. peça informações à VARIG

At. Mal. Deodoro da Fonsica. 122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473).

i DR. ALBERTO DALMARCO
ADVOGADO

Av. Mal Deodoro, 1.086 -

Fone: 72-0695

Expedíente: das 14,00 às17,00 h .

. ,

Jaraguâ doSul=- SantaCatarina

.'

Aproveite a promoção dos Concessionários CHEVROLET e venha buscar o seu modelo 76

CHEVROLET ao alcance de todos

Chegou a hora
Deft umpromessa.

de V·
Opala

lsuapagar
a V. mesmo

Irmãos' Emmendorfer S/A
Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969

Av. Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul - Santa ,Catarina
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Pratajaraguá do Sul 11.0 Livro B Odas· d e
..........................................

Hilário e Ingerut Baratto
No dia 20 do corrente o distinto intn, Da IKreja Matriz de "São Bebas,

casal Hilário (Ingeruth M.8hnke) Ba- tíão", para renever • benção jubilar
falto, completam 08 seua 25 anos de de- prata. seguíudc-se recepção d08
vida matrimonial. completando o 8tHI convidados nos salões de festa do
jubileu de prata em meio de 8eUB Clube Atlético Baspendi.
filhos e netos. bem como dos demals
familiares.

Hilário e Ingeruth conheceram
se e, desde logo, daeobrtram que um

havia nascido para o outro & a união
foi consentida pelos pais e abençoa
da pelo Rev. P. Alberto Jaeobs, de
saudosa memória. ns antiga igreja
situada na colina, hoje demolida e

que deu lugar a atual Igreja Matriz

Seguindo a tradição dos oasailil
bem sucedidos no matrimônio. deve
rão eomparecer no acima refaridn
dia 20 de outubro de 1976, às 20h30

Dr. Sebastião Bonassis de Albuquerque
Säo péquenes enganoR que nlo

comprometem o valor nem o objetivo
da obra, dilla-se de passagem.

Nas pAginas 305 e 306. pouco se

nota o que justifique a inelusão do
Prof. João Romário Moreira,; que em

Jllraguá do Sulaparece tão tsrdíamen
te e por pouco tempo, mérito outro
dele Dão 89 mostrando qua não fosse
o de ter sido Inspetor Escolar 10081 ...
o que lhe 'ale conceder à população
e 80B prefesseres 8 honra de permi
tir que lhe prutem a humilde home
nagem de dar seu Dome li uma eseo

Ia, como 80 ,final do t6pico 'ai dilo,
mostrando ter ele leudo tão ao pé
da letra esses formata aalamaleques
de CQmissão de homenagens! ...

Nb sendo filho do Vale, ou du
csudsnte de quem o fosse, nem Ior
mando, ao menos, família ali, sua in
clusão em tal obra deve ter razões
outras que- o autor tará deixado esque
cidas de mencionar, S8 mail nenhum
Inspetor Escolar nela incluiu.

No todo, revela-se o 11,0 Litro
de Jaraguä do Sul um trabalho de

paciente pesquisa, com ilustrações
bem oportunae, que não há d. preten
der-se completo. mas que reune soma

inestímävel de dados bicgr äfieoa e

históricos, que muito ajudarão aos es

tudiolos de hi!!tótia no prepraro de
teles de mestrado. com o levantamen
to dae origens da hoje eentenãría
comunidade jualusense.

Atrné", de meu amigo E.
Sehmõokel, recebi um eXlmJ)llar do
livro "Jaraguá do Sul 11.0 Lwro
Um Capitulo na Po,06Qão do Vale do
Itapoeu", que Emíl:o da Silu me ofer
tou com soa gentil dedicatória de autor.

Agora ms cabe, e o Iaoo pelas
colunas de Correio do Povo, manlfes
tar-lha o meu agradecimento pele li-
vro recebido.

.

A obra escrita em estilo simples,
agradá'el, embora por fezes tortuoso,
prende nossa atenção realmente por
que há nela um jeito de biografias em

lI!érilil com um Dlal oculto sabor de
crônica social. enquanto parecem ('s

queeidos, se heuve tais coisas, acon

tecimentos que hoje pudessem com

prometer a tranqutlidade de parentes
'i'os dOI velhos pioneiros que desbea
varam, 8 dos que dotaram Jarllgaá
do Sul de agrioultura, forte iadústrla,
sólido eomêreie, ou dOI que deram de
ai para a formação cultural da comu

nidade.
Pareceu-me lhe ter faltado &lma

relseão cronclõgica 18peolal de todos
08 Intendentes ti Prefeitos; também
algumll8 páginas espadais dedicadas
208 jornais ali surgidos nos seus 100
anos, e ã. pessoas que os criaram e

dirigiram. luando à comunidade suas

linhas de conduta.
Na pálina 29 Charles Caffier

aparece como genro da E. Oarlos
Jourdan; na 193. a ilha de Madagaa
ear iJurge no Pacífico.

o casal de prata teve cinco
filhos, Das pessoas de FIares, eaeaao
COm Roseiy Vicente; Tessa, casada
com Marcos Antonio de Araújo; Gins.
casada com Rolando Larsen e Fábio
e Kátia, soltelroa, além de eeatsrem
com 3 netos.

"Correio do Povo" que tem no

casal de prata IU8 maior admiração,
antecipa 80 distinto casal seus votos
de muitas Ielícldades, extensívos aOI

filhos. noras e genros, bem como aos
netos,

O!atnr
o Senador Otalr' Beoker, ilustre

representante eatarlnense no Senado
Federal, tem dea.n....lvido graúde
atividades em prol da comunidade
cataetnense.

Em audiências que teve, na 'l!Ie

mana passada. com 08 ministros dos
Transportes e·Agricu.ltura, resultaram
8S atividades que abaixo transcreve
mos:

Tr·ansportes
., COlD o General Dyresu Nogueira,

ministro des Transportes, o Senador
Otair Backer, entre outros assuntos,
tratou da necessidade de reformula-
ção do ISTR e de problema do inte
resse do município de Canoiohas, que
envolve a Rede Ferroviária Federal.

Na audiência que lbe foi con
cedida pelo Ministro do Trabalho,
Arnaldo Prieto, o senador cataÍ'inen�

Dona Morga te umll ilustre dama se f"lou da nova Consolidação das
que mora em Vila Isabel. no Rio de Leis do Trabalho; sobre a CI8I1Bifi�
.laneiro e é a dedicada _esposa do

prO-I ea.çã.O�.B,l'a8.ileira--de-
Q-c-up'lções, de

feslor e jornalista e 00S80 constante fendendo interessas de várias clite
colaborador José Rainha di! Costa. go rias profi88ionai�; 8 necessidade de

Dona Morga ou Nenê. como ca- aperfeiçoamento da lei relativ. BO
rinholamente é chamadll II Senhora
Honorina Paes da Cosia pelo seu es-

poso. completou -mais um niver em seu

jardim de existência. para felicidade do

esposo, dos netos e filhos que festeja�
rarn à valer a aig-nificativa daill.

Dona Nenê c o prof. Jm�é R.sinhll
são grandes admiradores da terra ClI-

.

tlrineose, que aprenderam II conhecer
e gostar quando de uma viagem patro�
cinada por um confrade dll Cidade dos
Príncipes e o cora�ão sempre genlii e

pronto para 118 açóea do jornAlista Ner
val Pereira. Ttlnto gosu!m!lm que esti
caram até Itajaf, para um enconlro com

o Jornal do Povo do confrade Abdon
Poes e um riro por Jaragmi do Sul,
CoruplÍ, São Benlo do Sul e Rio Ne
grinho, à convile do nosso diretor.

.

Daqui desle canto d I redação en

vitlmos o cordial cumprimeto ii Dona
Morga pelo cumprimento de mais um

ano de vida, que esperamos se repila
!,or longos aUßs linda.

I
FGTS • d. aspectos controvertido.
da nova leí de aeldentes do trabalho.

Com o Ministro da Fazenlja
Professor MArio Henrique SimoDsen.

.

examinou pontos do projeto da nova
Lei das Sociedades AnõniQl88. bem
como de assuntos do tnteresse da
economia do seu E8tado.·

Agricultura
O Senador Otalr Beeker esteve,

também, com u Ministro Allysson
Paulinelli, da Agricultur,a, junto a

quem Be empenbou por uma solução
rápida e favorável do ínteresse de
Ararallguá, para aproveitamento de
intalações ali existentes e de pro
priedade do Ministério. O Ministro
bssegurrou uma solução breve, atra
vés oa cessA0 parcial do imóvel, OD
de deverá funcion"r um Colégio
Agricola da Fundação Educacional
do Extremo Sul Calarinense.

No Banco Central o Sr. Otair
Becker tratou de probleD1as vários
do interesse da economia do seil

Estado, alguDs deles logo tendo solu
ção favorável.

Moroa
-

aniversariouBaile rdas Debutantes Dona,
O Linn.s Clube de Corupá está

distribuindo convites para o Baile daR
Debutantes. a tUiJ realizar .no dia 23
de Outubro de 1976. nos 8slões da
Sociedade Atiradores dfit Corupá,
Rnimado pelo conjunto !quarius .Band.
de Curitiba.

O Vice Prefeito Municipal de Ja.
raguá do Sul João Lúcio da Costa 8

sua 9spÔ8a Olga Rahweder, do Lions
Clube d� Jaragoá do Sul - Centro,
tl!ervirio de paraninfo à8 Debutantes
ele 1976. quando a 80eiedade corupa-

,

ense receberá as jovens orname:ltos
da cidade, nBa pellsoas dai senhorio
tas AD.a Maria Pinter, Clauseli Pinter,
Cleide Becker, Ivone Lipinski, Iraci
Lipinski, Isolet. Mees (Jaraguá do
Sul), Janete Romão, Janete Sabetzki,
Juceli Meira. Msrgareth Klug, Maria
Heleoa Lopes de Amorim. Maria Lu
cia Kr..zuclt (Mafra), Neusa Michel,
ROlane BOBse, Roseli Melch.rt.· Sie
gIene Jung., Solange Soares 8 So·
nia Bmilio Moreira.

"Correio do Pevo". apresenta
antecipadamente OB S8U8 cumprimem·
tos às jovens debutantes 8 ali! felici·
tações ao c8sal Joio Lúcio (Olga
Rohweder) da Costa.

Escritório

COME'RCIALA
ADvaeaCIA - COITABILIDADE - SEGUROS
Antonio .José Gonçalves

Bel. em Admiuislraçao dlit Empresas
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica em Contabilidade CRCCSC) 1 638

CPF 093090.989-63
Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/180
Fone 7%-0091 - ex. Postal. 19

JaraguA do Sul Santa Catarina

Recursos nscais e administrativos - Contabllidade
Serviço. de marC8S e.patentes - fotocópias de

Legtslaçio trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos Varig

,.

Desde 19'4 • serviço do progresso de Jaraguá do Sa

É Fácil
,

eEntender por que CARAVAN Carro -do· Ano
I

o o

Começou a Promoção
CHEVROLET ao Alcance de Todos

/

Venha Basear o sea Modelo 76 DO seu Concessionário CHEVROLET

't Irmãos Emmendörfer '5.A.
72-0969, - Av. Mal. Deodoro, 557· Fones: 72-0060 - 72-0769

Jaraguá do Sul
,

FinanciaDlenlo na Ho/ra.
. ,

Entrega IlDed,ipta.

Santa Catarina#'\
_.w.�." •. ;,
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Torneio Integração

Prosseguiu no úlfimo domingo o

I'Torneio da lntegreção" promoção das

Ligas esportivas de )artlgulÍ e ôchroe
der, epresentando OS seguinles resulta
dos: no Estédto Max WiJhelm, Baepen
di e Aceret não setram do OxO, no

clásSiCO da catlmba, em Nereu Ramos
(, Estrêlla goleou o Cruz de Malta por
7x!, A rodada de amanhã li tarde mar

ca as jogos Gneipel x Botetogo em

:5ehroeder e Baependl x Estrêlla em

Jaraguá, Botafogo é líder com 1 p.p.,
seguido pelo rime estrelado de Nereu
eom 2 pomos no passivo.

Copa Centenário
, De futebol SUlSIO, será iniciada

logo rnals à tarde no Beira Rio Clube
de Campo com a efetivação da prirnel
re rodada, uma vez que os jogos pro
Ilramados pare o sébsdn que passou,
não foram realizados devido as chuvas
que se ebateram em aoasa cidade n�

sexla feira. O Depertamento de Espor
tes determinou pare a primeira volta
das disputas os jogos AtOlaI' x Clube
dos ôolreíros, Engenheiros x ßto-mê
drcos e Joga Berr. x ADtares, jogos com

início às t 4, 15 e t 6 horas, respectiva
mente.

Tupy venceu Arweg
Como parle das solenidades de

ina,uguração do campo de futebol da

Associélção Recreéltiva Wf�G, Iunto a

sua moâerníselma praçél de esportes, a

Associação Atlénce Tupy de lolnvllle,
venceu a equipe anfitriã por 4 tentos a 1.

Líons promoverá
torneio

o Lions Clube Iaragué - Cida
de lndustriel, promoverá no dia 28 de

novembro, o "1.0' fôrneio do Cornpen-'
helrísmo", com jogos de futebol suísso,
entre aproximadamente 16 equipes rio
Lions de Sante Cererlns. Os jogos
serão Iodos disputados no Estádio João
Marceuo, de propriedade do Juvenfus e

a renda reverlerá .em benefície da cons·

trução do Lar dos Velhinhos.

Marcatto campeão
A equipe de fUlebol de slIlão da

filma Marcdtfo, o GREMA (Grêmio
Re(realivo e Cultural Marcallo), sa
grou-se célmpeão do torneio promovi
do pelo Serviço de Recreação e Espor
les do .sE�1 de Jöraguá do Sul. 6 a 1
foi o resul!ado em cimiJ da Cyrus na

grande d.-cisão, no Pavilhão Arlur Mül

ler, Iilerlillmente tomado pela enlusiás
tiCél torcida dos dois cDnlendores. Nos
sos parélbéns a equipe campeã e tam

bém lIO SESI pela excelenle orgélniza
çio.

JEC Campeão Estadual
o loinviile Esporle Clube com um

gol de Tonbo, venceu ao luventus de
Rio do Sul, sagrandu-se assim campeão
da temporada oficial de 76, do Cerla
lTIe Calarinense de Futebol Uma ver

dadeira festa serviu "/extr8vassar a ale
irió dos torcedores do clube que sur

iiu da fusão de Caxias e América -=

que em menos de 9 meses de vida con

quista de forma brilhijnte o Iflulo esta

dual. No primeiro enconlro em Rio do
Sul, o me hélvia vencido por lXO e

bisou o placdr,
A conquisl'a por parle do JBC tem

significéldo duplo, pois foi preciso ven·

Cer na "final" inicialmente ao Figuei
rense, depois o cerlame, como o fute,
bol céltarinense também o é, conturba
do com recursO do Juventus, apelação
do Figueirense e fiodlmenle o confron
I<> direto enTre Juvenlus e Joinville.

Vamos esperar que a hegemonia
do fUlebol da capital que agora foi q�e
brada sIrva para motivar amda maIs

Ia equipea do interior e que o JEC que
tnerecidélmenle ficou com o 1(IUlo, seja
realmen.te um dos nossos representantes
00 Naciomll em 77, pois se lhe falIa

r�forços de jogadores, tem de sobra
SISlema de orianizélção e infra eSlrulu·
ra capaz de determinar Bua participação

naquela competição, e um estédlo mu

nicipal eslá nos pIaDOS do Ioínvllle pl
ser construído ou aUJllcn.ade um dos
dois exlstentes pllra abrigar o público
necessário a espetéculos de um cerre
me Nacional.

Nosso "Moleque
Travesso" foi o único

O Grêmio Esportivo luventue de
DOSSI cidade, foi o único clube de
Sanla Catarina, li bater em seull pró
prios redutos 00 JEC, ne noite de ã de
junho. Nelo marcou o único gol do en

contro DUm chute de fora da área, in
defensável para o goleiro Bosse, inclu
sive furando a rede. Naquela ocasião,
a grande messa humana que acompa
nhou a delegação luventins illé a Mao
ehester, de volta a Jarllguá do Sul,
fez eurêntlco carnaval com desflle de
cerres, bandeiras e grande foguetórto '

até eltas hora da madrugada exrravas

asndo toda a sua alegria peli conquls
Ia sensacional. Na excelente cempanhs
do "neném do futebol de SC", só po
deria se o nosso luvenrus li bale-Ia em

seus próprios domínios.
-----,._------

Delegação jaraguaense
já em Tubarão ,

Às lã horas de ontem, em condu
ção especial da Viação Canarinho, li

delegação -de' Jaraguá que participará
nos XVII Jogos Abertos de Santa Cala
rina em' Tubarão, seguiu para aquela
cidsde sulina, a fim de representar a

cidade eentenéne ns maior compettção
poli-esportiva do Estado e alcançar o

sucesso esperado.
Em Tubarão nosse delegação fi

cará hospedada na Escola Básicél! São
Martinho, a 2 quilômetros do centro. A
hora em que a edição deste jornal sair
I prelo, noseos representantes nos JASC
já esrarão-lé lIl:omoc!éldos' a espera' do
lnícto, das provas, com a chefia da de
legélção fitando a cargo de Sigmar
Benno Lucht, Magda Lucht, Milton
Adolar Stange e ôuely Xavier dos San
los, segundo nos informou o secrerério
ExecUlivo da CME. Stlnlino Rilla. Eis
ti relação dos atlelas com suas moda·
lidades em Que depositamos grllnde
confiança e fel.z apresE.nlaçãö: '

'

Bolão Masculino: João Soares, Ivo Kau
fmann, Il50n Nolteneo Bastos, Geraldo
Werninghaus, Nelson Tarnawski, Valdir
Bruch, Ingoberl Pet! e Arno Henschel
Allelisma Masculino: Vitor Osmtlr Ada
mczyk, Santino Rilfa, José A. Caglioni,
Nilson franz, Ademir Nunes. Waldir
Giese e Waller Sonnenhohl.
AtletislRo feminino: Isolde Dalmann

-

,

Tênis de Campo feminino: Florilda Donini,
Denise Marcallo e Denise Meri Zimer
mann

Xadrez feminino: Marli Marlene Caglioni,
Izilda Behling·. Adriana Bruch e Vera
Regina Dornbusch.
lira ao I'va Carllbina: NorberlO Barg, Jor
ge Cuniberto Bihr, Erwino Sieferl, Ger
harc:h Muller, Gildo Aloisi, AdalberlO
H()rsl K,öplin It Norber.lo Inácio Guilow.
Tinis de Campo Mascalino: Nilton Schiewe,
Pélulo Roberto Marcatlo, José Carlos
Pires, Ariovaldo Xavier dos Sanlos e

Angelo Piazera Jr,
Xa�rez Mas�ulino: Walter Sonrienhohl, Mar
cos Antonio Mahfud. José Caslilho Pinlo
e Aldo Pr.da.
Natação Masoulina: Edson de Assis Perei
ra, Pélulo Sérgio Stein, Sávio Murilo
P. de Azevedo, Antonio G Lehmkubl,
10$é RoberIo e Ronaldo Fructuoso e

Alan M. Piske.
latação feminina: Heide Werninghaus, Jo
siane Mara Dornbusch, Mariza A, Czer
nay, Valsi Voigt. Maria Blisabeth L:ehm·
kuhl, Lígia M. Braun, Márcia da Silvll,
Vivii:lne Mara Dornbusch, Crisliane 00-
nini e Ana Paola Bruch.

Estes Alletas pl:lrliciparam também
dos Jogos Regionais em loinville, con
seguindo ótiméls marcas. Os lASe ioi
eiam hoje, dia 16 prolongando-se alé
dia 24, próximo domingo,

"CORREIO DO' POVO", e lIcre

difamos Ioda a comunidélde jaraguaen·
se, d'eseja bOiil perforrr.ance nalt com

peliçóes e que retornem a Jaraguá do
Sul com grande número de medalhas
e recordes.

PAGINA &

Meu velho mestre,

Sempre quis ser alguém na

vida. Sempre sonhei com um "ca
nudo". Sempre me imaginei o valor'
de um diploma Infelizmente. nunca
valorizei a cultura pela cultura e

sim pelo título. Por isso mesmo. o

pouco que permiti que o Senhor
semeasse em minha vida não repre
lenta uma colheita que me satisfaça.

Como muitos alunos, fui en
volvido nesta roda-viva da vida, até
certo ponto abastardado de cultura
e alienado da, beleza dos ensina
mentos que eu não soube valorizar.
Neste absorvente mundo de con

tradições, só deí- lugar à rotina e

até ao aviltamento das ações. Hoje
pareço despido de sentímento hu
mano.

E por quê? Porque não quis
aprender a beleza da poesia" porque
ignorei o conteúdo do poema, por
que desprezei' as lições dos livros e

as lições dos exemplos. Em suma,
não valorizei a cultura, embora hoje
já esteja de posse do meu sonhado
"canudo". Um diploma que enfeita
a parede, mas que não registra o

meu diário de aluno desinteressado
das coísas é das causas da educação.

.

E.,. professor, aquela semente

que o Senhor plantou, reconheço,
por culpa própria não produziu os

frutos que se era de esperar. Dis
tanciando-me dos livros. parece até
que me distanciei da vida. Lem
brando-me de suas sábias lições,
prefiro esquecer o aluno relapso
que fui.

, Mais de uma década se .passou,
Hoje reconheço que o Senhor não
foi valorizado mas apenas usado e

_, �u_, !.lãQ fll!_�p�º-ª� _ Lnºif�rent� D!ª�
sobre tudo ingrato. Reconheço hoje
que o enganei. que fui omisso, en

ganando-me a mim mesmo. Tudo o

que fiz foi querer construir minha
própria moral de vida, que mais pa
recia ser um truque de consciência

1I)ô
.

'mm'Clill' 2l r � llllll v � jara você
Dia do Professor - Carta Aberta ,de um Aluno a seu Velho Mestre

Prol. Paulo Morettl

O dr. Carlos Moacyr de Faria
Souto, dinâmico prefeito de !taocara
e chefe de uma colmeia de trabalha
dores que Ie situam no Estado do
Rio de J'aneiro, continua nos brin
dando com seus extraordinários des

paeh,os prefeiturais, que já 81can,
çarsm todos os quadrantes do mun
do It são divulgal.ios pelos grandei
órgãos dt! imprenso dos mais adian-
tados povos da terra. .

O dr. Carlinhos recebe a petição
e não fica apenas no "Sim, pode",
no "Indeferido", no "Conceda-se" e

outros que tais despachos burocrá
ticos tão comuns nos dias de hoje,
gelando o relacionamento entre a

administração pública E o peticio
nário. Quantilo o despacho vem curto
e lacônico, muitas Vbzes o peticio
nário nem sabe porque o prefeito
assim decidiu. O prefeito de !taocara
esclarece 80 peticionál',io, quer esteja
concedendo ou negando. E burgo
mestre de mdtar li cobra ti) mostrar
o pau. Não deixa por menos. Dai o

agrado com que o d�lilpacho é rece

bido pelo interessado, algumas vezes

acompanhado, como se lê abaixo, de
estrofes encantadoras.

Mas.•. , vamos aOIll despachos:
- **_ ,

"Geraldo S. - Pede licença
para construir ca8a de residência,
Sim. A casa é o túmulo da vida•.• e

o túmulo é a casa da morte. Apro
vo ambos. Já disse como é bom ter
clisa próprja para se poder pregar
pregos na parede. G.S. vai construir
neste interior verde. Lembro de algo
que vi no jornal com o nolile "verde
que te quero verde",.. mas não
é. É no asfalto. P08S0 ir para lá um

dia. Ninguém é dono do deat IlO. Que
remoI ir a um lugar e o destino n08

levll, repentinamente, com leve ba
tida de parachoque, para tao longe

do que um programa de trabalho.
Egoísta no meu modo de pen

sar e de agir, não soube ser aluno
e, confesso, não aprendi a ser ho
mem. Não aprendi porque' deixei
cair a minha geração no abismo do
vazio, quando a deveria ter elevado
às culminâncias do ideal Não posso
e não quero acreditar como pude
ser tão mesquinho comigo mesmo.

Professor.•. hoje é o seu DIA.
Foram necessários tantos reveses

para que eu me lembrasse do Se
nhor e aprendesse a valorizá-lo. De
tanto o Senhor ter semeado, não
era possível que a terra lhe contí

nuasse tão madrasta. Pequenina nes
ga que sou dessa terra, acredito
que sua semerite também começa a

germinar em mim e a minha horta,
depois de tantos abrolhos, parece

.

que aos poucos se renova, se limpa
e se prepara para a semeadura que
não frutificou até hoje.

I Por isso, professor, hoje eu

acredito no valor do seu esforço,
que urge transformar na recompen
sa da esperança, a fim de que

'

o

Senhor receba o que merece: o

reconhecimento pelo seu trabalho.
B para que isso'aconteça, o

estudo não pode continuar a ser

encarado apenas como alavanca de
profissões, moldura de títulos ou

jogo de interesses. É preciso que
seja essencialmente uma floração de
esperanças.

E essa é a sua esperança, meu
velho mestre, mestre do meu tempo,
mestre de agora, do agora que é

presente, do tempo que é futuro,
mestre de jovens que entendam,
melhor do que eu, o valor da se-

.
meadura de cuja' colheita seja o

Senhor o maiocpartícipe-;- por dever
de justiça. por- justiça de um reco

nhecimento que hoje, no seu DIA.
lhe tributo.

Seu sempre aluno

Corregildo Emtempo

Os Despachos do Dr. Prefeito
que nunca mail!l poderemo!!! voltIar
É a vida da morte... ou Il morts da
vida. .. sai-se do primeiro túmulo
e entra-se no segundo. O corpo. Não
a alma. .

O Corpo:
Dorme, em matéria, sob 8 terra, ..
Desenlace misériino da vida•..
Amortalhado em trevalil ser corroida ••.
Pela própria mortalha em que S8 en

cerra ..

a alms:
Galopa rápida pelo espaço e -erra

Na alegria esfuziante da subida
As 8S88 soltas pelo azul, despida
Da matéria vil em que se encerra•..

- F.S.-

M. Florentino - O artista, Ago
r8 eompletou 8 estátua de Patápio
Silva e pede o pagamento miserá
vel de geu trabalhú. Pague-se. O ar

tista fez>- o artista. Imortalizou no oi
mento o flautista imortBI. O it8oca'
reDse Patápio. Agora podemos vê-lo:
flauta nti mão, olhos no horizonte e

8S gerações em desfi.Ie pelo Mundo.
(.

'

Com a flauta na mão,
Um bAmbu furado,
Amor no coraçãb,
Sempre apaixonado,

P.atápio olha,
A gente qua p88!!!a,
E no ar, desfolha"
Um som qU'esvoaça.

Soprando de leve,
Sua flautli fina,
Enche o ar em breve
Do Bom qu� fascina.

Sua vida passou.
Rápida e fugaz,
E no mundo deixou.
�ó música de paz.. ."
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Fetos à Venda

Cereseto envia correspondência à De Luca II
o prospector de minérios, AttHio

Alb�rto Oéreseto, italiano de nasel
mento e desde 1923 no Brasil, h�je
com 74 8nDS de idade, vem de enviar
oportuna correspondência iao Depu
tado Federal Walmor De Luca, vice·

. presidente da Comissão de MiDa8
e Energia da Câmara dos Deputados

,

em Brasflía, explicando li respeito
d. como obter amostra de bartta
com elevaäe teor de óxido, loealí
zada na Serra do Garrafão. limite dos
munic1pios de Jaraguä do Sul 8

Oorupá, "Já dev� ter ehegsão. ao

vosso conhecimento, escreve Cere
sete ém. trecho de sua missiva, a

existência de vulcões extintos no

muntcípío de Cerupá, vulcões esses

cujos vestígios geolôgicos constatei'
e que íutelizmente não Ioram alvo
ainda de qualquer verificação por
geólogos experientes e "Ia laeo".
Pois um dessea vulcões surgiu pega·
do a referida jlizida de baríta, oode
li grsndiosidade do calor da vulea
nícídade pueíãcon e afinal cristalizou
parta dessa baríta, o que se nota no

interior de vestígios de uma cratera
adventícia, onde dites cristais de ba
rtta estão pendentes. Infelizmente
Dão tive recursos, ainda, para obter
uma Iotogretla aâequada do interior
dessa. Seríaeratera uma foto ínéäíta.'

O miss.vista fez acompanhar
uma análise de fosfato ds baixo teor
que foi extraída de uma jazida de
tório a epenas 50 em [melo mstro)

do solo, cobrindo uma enorme área
de 8 quilômetros. Explica, ainda, que
pare fins ds verificação do tório,
fizera divuigação [ornalísttcs (o Pro
motor Público Dr. José Alberto Bar
bOSB, edição de 22-03-75 do "Correio
do Povo", d�u verdadeira aula de
geologia misturada a poesia) e que
no ano passado uma equípe de
CNBN - NUCLEBRÁS, de Porto Ale
gre, fizeram três perfurações e Ba

da localizaram, visto que não recor

reram a pessoa do senher Cereseto
que teria mostrado o local certo pa
ra pesquíssr.

I "Não tive qualquer contato com

dites téenícee, mas pelas Intormaeões
de colonos sobre quando e onde pes-
quiseram. é que constatei que foram
cavar em locais errados, tudo por
que não me procuraram". Oeressto
escreveu ainda ínlormaudo que pos
suíe um aparelho para verítíear ra

c;Jioatividade "GM", mas devido a uma

queda veio a perder o dito e que
também não tem autorização para
lidar com minerais radioativos. Pede
ao Deputado De Luca, autorização
e pequena verba para o ínstrumeutal
mínímo necessário para que possa
proceder os levantamentos necessá
rios sobre ocorrências de- tal nature
za. Fínalísea cvrrespondênele garan
tindo ao. Deputado que dedicar. o

resto de sua vida a serviço de lua

segunda pátria, o nosso querido e

amado Brasil.

A n

Aus tauBendjäbr'gem Stamme
Bist du ein Kind, mein Sohn,
Du bist' ein T.il der Flamme

Lebeadiger Nation,
Ein Glied bist du der Kette,
Die ia die Zukunft führt,
In Ehren halt' die' Stätte,
Woher ihr Ursprung rührt.

Du sollst die Wahrheit sprechen,
Falschheit sei dir verhasst,
Das Wort 80llst du nicht brechen,
Das du gegeben hast.
Den Tapfern sollst du ehren
Und n�cht. den feigen Wurm,
Sollst dich als Mann bewähren
In jedem Lebenssturm.

en s o h

Paulo

VerschweBde deine Liebe
An Menschen um dich her,
Bedenke doch, wa� bliebe,
WenD. alles lit'beleer?
Du bist kein linzelwet!len
Auf Gottes weiter Welt,
Zu Guteg und zu Bösen
Bist du hinzuge8ellt�
Wenn Krankheit, Krieges Tüeke
Dein Leben nicht verschont,
Dann wend' zu Dem die Blicke,
Der über Wolkien wohnt. -

Und lebe so dein Leben,
Dass man einlilt sagen kann:
Er tat sein Bestes geben,
Er wllr ein· ganzu Mano.

RudoU Hirschfeld, São

M A R I S O t, S.A.
INDÚSTRIA. DO VESTUÁRIO

Está admitindo peSBoas para aI!! seguíntea funções:

ENCARREGADO DE TREINAMENTO DE PESSOAL: Adul
to, com instrução mínima de 2.0 ciclo compleio, conhecimento e experien
cil em programação, execD9ão e coordenação de treinamentos em funções
industriais. ,.

- ENCARREGADO DR AVALIAQÃO DE PESSOAL: Adulto,
com instrooio mínima de 2· ciclo, oonhecimen'os em Psicologia e Rela9ões
Bamanll.

A EMPRESA 'OFERECE:

Salários A'raentes 8 completa Assistência Social.

Oonduoão d'8 diureo$ pontos da oidade.

Aprelfentar-s. com ·docum9ntol ao Se,tor de Pessoll da Marisol
S.A. - Roa 'Join9ille, sln.D•
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A mecânica "MORETTI", voei já
- 30 anos de bons SERViÇOS.

E tem mais, dispomos de financiamento
próprio, consulte nos e .eseolhe aquele que
melhor se adepta.

A Família enlutada d. Sgnhol

HIJ_ÁRIO TRAPP
Âgradece o conforto que Ih.

testemunharam, os parentes, ví-

Izinhos e amigos e aos qua en

,iaram flores, ear tões e telegra
mas, por ocasião de seu falecimen
to, ocorrido em 06 de outubro
de 1976.
Em eBpeciaI manifesta 08 Agra

decimentos 80 Reverendo Pastor,
Senhor Adolfo Griep, pelas pa
lavras de Fé Cristã, pro:fieridss

.

na residência e perante" túmulo,
e 80. Dr. Santiago A. d. Rada
Garvizú pela solidariedade de
monstrada em sua assistêneia
médica e a08 demais assistentes

I 00 Hospital São JOEé ds Join-
9ille.
E apro,eitam a oportunidade,

para con.idar para o culto em

AQão de Graças a ser celebrado
ne dia 24 de outubro. à9 8 horas
EI 30 minutos na Igreja Evangé
lica Luterana Emanuel. Por mais
8ste atO de Fé Cristã agradecem.
Jaraguá do Sul. outubro de 1976.

A FAMíLIA ENLUTADA

SEN A I
'é 'nolicia

O Servioo Nacional de Aprendi·
zagem Industrial - SENAI, agência
de Jarsguá do Sul, realizou de 8e·

gunda a quinta feira, cur�o sobre
Legil!!lação Trabalbista e Segurança
no Tr8balho, promoção conjunta do
SENAI em convênio eom o Ministério
do Trabalho através do PIPMO -

Programa Intensivo de Preparação
de Mão de Obra. O ministrf.lDte foi
foi o professor Jerônimo Loz, res

ponsavel pelos cursos da· agência,
CODstano(') de 10 horas/aula e tomaram
parte os alunos que integram 61S vá·
riol cur80S mantidos .pelo SENAI de
nOlSia cidade.

Aperfeiçoamento de Encanador

Da 25 a 30 de outubro próximo,
dSI 8 h .às Uh EI dai 13 h às 17h, no
SENA!. haverá Curso de Aperfeiçoa
mento de Encanadol' que Berá minis
trado p.lo professor Rudolfo Huff.
da Oia Hansen Industrial (TIGRE) de
Joinville em convênio com o SENAI
Ipcal. Qualquer pessoa poderá tomar
parte Dute curso, de 35 horas/aula,
bastando para tanto fazer sua ins
crição nll própria agência ou através
do telefone 72-0722. O curso é intei·
ramente gratuito.

"Our Sunday . Visitor",
é o maior semanário ca
tólico 'dos EUA. Repro_

. duzindo .ínformação do
"Washínqeon Post", eIe
noticia que os departa.
mentes de obstetrícia e

ginecologia do •.Districtof
Columbía General HosPi'
tal" estão vendendo os cor
pos de crianças que não
chegaram a nascer. Os fe
tos ou órgãos de bebês
estão sendo vendidos, a
bom. preço, a um labora.
tório comercial (ABiM)

MIG... à Americana
Os pilotos egípcios não

estão sansfeíeos com 'Cl
sistema eletrônico dos
MIG 21. de fabricaçãQ
soviétíca, que fazem par
te da força aérea do pais.
Em consequência, o

governo do Cairo assinou
um importante contrato
com a "General Dynamcs
Co:', dos EUA, que val
substituir por material de
sua fabricação o equipa
mento eletrônico original
dos MIG·2I (ABIM)'

conhece

Brasil fabricará seus

reatores. a partir de 79
Com.o inicio das operações da

fábri�a de Sepetiba (RJ), em 1979. e

-Brasíl passará a fabricar seus pró.
prlos reatores que serão utilizados
em suas centrais termonucleeres. A
produção Inlcíal será de uma unidade
por soo, podendo chegar até três,
dependendo da programação a ser

adotada.
.

. Os primeiros reatores a serem
fabricados terão potência de 1.2 mi
lhão de qutlowatts, passando depois
para (IS dt.t 2 milhões. Já n3 terceira
unidade a S.8r produzida, o índíce da
nacíonalízaçâo será de 70%. Da quar
ta em diante, esse índíce chegará: a

100%, o que obedece ao acordo fir
mado entre Brasil e Alemanha Fe·
dsral.
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BRUNO H. C. LESSMANN,
comprem o doloroso dever depar
ticipar a todos (JS parentes, vizi
nhos, amigos e conbeoidos, o seu
falecimento flcorrido no dia 02
de outubro do correote, no HOB
pital Evangélico de Curitiba, com
46 an08, 11 meses e 20 dias de
idade.
Agradecem penhoradamente a

todoll quantos 8judaram a mini·
mizar S811S sofrimentos, que en

viaram flores, coroas, cartões e

que acompanharam o extinto até
a necrópole' munioipal.
Agradecem de forma 8speeial
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Raul Wagner pelos ellforçoS
espirituais, prestaaos para com o

Iquerido morto na ea8a e B beira '

do túmul!).
A todos, ., eterno

agrade-Icimento dos enlutadog.
Jaraguá do Sul, outubro de 1976

Brasil tem superavit
na América Latina
Foi de 210 milhões de dólares

(2.387.700 mil cruzeiros) o fluperav�t
dG Brssil ·no comércio regional laU
no-americano, no ano de 1975. segun
do informações da CEPAL-Comissão
Econômica para a América Latina. A

principal caracteristica deste comér
cio foi o dinamismo e o rápido cre�'
cimento. Manifestou-se D88 difíceiS
aireunstânci8s da contração mundi�J
de 1975, quando 8S exportações latI
Do-americanas para o resto do mundll
sofria declínio' de 14%, enquanto o

comércjo regional crescia 15%. Tro:davia, n0810 comércio F8gional. OI

inferior ao d08 anos anteriores, alIás,
devido à retração mundial.
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