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POSSE DOS ELEITOS
VICTOR BAUER SUCEDE AO PROF. EUGêNIO STREBE E SIGOLF SCHÜNCKE AO VICE-PREFEITO JOÃO, lÚCIO DA COSTA. NOVOS VEREADO
RES COMPORAO A FUTURA CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL. liDERANÇAS COMUNITARIAS AGRADECEM PREFEITO E VICE QUE
DEIXAM OS CARGOS CO'M JANTAR. ESPERANÇAS DE CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA.

Amanhã, 2a. e 3a.-feira serão dias municípios da terra barriga-verde.
de grande movientação na área político- Deve ter custado algum sacrifício
administrativa da cidade, envolvendo o ao povo, às classes empresariais é aos

agradecimento do povo aos administra- profissionais liberais a conquista de tão
dores que deixam os seus cargos,' os destacada posição, mas já está no jara
votos-de uma futura administração ple- guaensé nato ou daquele que aqui em
namente bem sucedida e um jantar de presta sua colaboração, a sua predís
congràçamento pela continuidade admi- posição de dar o seu melhor esforço no

nistrativa da municipalidade. desenvolvimento da terra que o índio
.Também a Câmara Municipal terá convencionou chamar de IARA-GUA ou

novos ocupantes, eleitos que foram pe- .....,0 Vale do Senhor.
Ia preferência popular, onde 8 vereado- Esta terra, pois, tem novos ádminis
res da Arena deverão disciplinar co- tradores, que devem ser apoiados, por
bertura à administraçãO, enquanto que que só através do esforço conjugado é
5 vereadores da oposição exercerão a que se consegue alcançar os grandes
vigilância dos atos administrativos e da objetivos que interessam diretamente a

perfeita execução das leis que lhe são comunldade que lião é nem da Arena
submetidas à consideração. nem do MOB, mas que formam a coleti-

Situação e oposição deverão traba- vidade que, em última análise deve re

Ihar de molde a justificar a continuida- ceber o bem estar, a comodidade e a

de da previligiada situação
.

até então segurança.
.

,

conquistada no conc,erto dos municípios Os vereadores eleitos, antes do
catarinenses e brasileiros, onde em 1974 pleito, submeteram-se a uma espécie
alcançamos o 400• lugar de município de cursinho,' para se inteirarem do que
mais integradamente desenvolvido no é ser representante do povo. O, prefeito
Brasil e o PRIMEIRO (grifamos) entre os e vice, depois das eleições, ,estiveram

reunidos com os escalões superiores da No dia 3�-01-77, às 20 horas, nos
administração estadual e' federal, parti- salões de festa do C.A. Baependi, reali
cipando de muitas palestras, onde se zar-se-á um jantar oferecido pelas lide
pretende fazer compreender aos admi- ranças comunitárias' ao Prefeito Prof.
nistradores municipais que já soou uma ELigênio Strebe e vice-Prefeito João lú
outra hora, onde todos devem caminhar cio da COsta.

ordenadamente, para não desperdiçar
'

Finalmente, no dia 01-02-77, de a

esforços ou criar paralelismos que só cordo com a lei Orgânica dos 'Municí;'
emperram as máquinas administrativas. pios, às 10 h oras; dar-se-á a posse dos

Hoje o planejamento cede lugar a vereadores eleitos, posse do Prefeito
lmprovlsação ou ao coronelismo. .os Victor Baue.r e vice-Prefeito Sigolf
tempos são diferentes e em muitas á- Schünke, eleição da Mesa Diretora da
reas colhem-se os frutos dessa nova Câmara Municipal, no Salão Nobre do
mentalidade que faz emergir o Brasil Forum de Jaraguá, e às 11 horas, a

como Nação que tem um destino a cum- transmlssão dos cargos de Prefeito 'e
prir.

.

vice-Prefeitos, no Gabinete da Prefeitu-
O cerimonial da municipalidade e-' ra.

I

laborou um programa, que deverá ter a Dar-se-á, ainda, na mesma oportu-
seguinte execução: nidade a posse do novo Presidente da

Dia 30-01.77, às 8 horas, na igreja Junta do Serviço Militar, na pessoa do
Matriz de São Sebastião - missa em a- sr. Victor Bauer.
ção de graças a atual administração e

'

Este semanário apresenta aos elei
aos eleitos, e às 9 horas culto em ação tos os seus cumprimentos, com os augú
de graças à atual admlnlstraçäo e à fu- rios de uma administração plena de rea

t.\Jra, na Igreja Eva�g�lica luterana de 'lizações em benefício da comunidade
Jaraguá do Sul. que representam.

Presidentes de MAils
com Konder Reis

O governador do Estado, Dr: Antô
nio Carlos Konder Reis, recebeu no dia
de ontem em audiência especial, os pre
sidentes do Movimento Arenista Jovem
da zona microregional da AMUNESC,
tratando como tema principal a realiza
cão do 1'10. EMAJONESC - Encontro dos :

Movimentos Arenistas Jovens do Norte
do Estado de Sa:nta Catarina a ser rea

lizado em data ainda a ser marcada em

nossa cidade, no mês de agosto.
Representantes de várias cidades

desta região estiveram presentes, entre
os quais o presidente Sandro Lessmann
do MAJ jaraguaense, já que Jaraguá do
Sul será a cidade anfitriã. Esta audiên
cia estava anteriormente marcada para
quarta-feira ao meio dia, mas por razões
diversas obrigou a transferência para
o dia de ontem. Detalhes mais amiúde
daremos semana vindoura, bem como

a data ofici'al e os planos visando o

maior êxito .posslvel nesse Encontro

que visa a participação dos jovens na

política para a formação dos futuros go
vernantes.

fERJ:" inscrições' para
a 2.3 chamada
Estarão abertas 'a partir de segunc:ta-fei-

ra, dia 31, as inscrições para a 2a. chamada
na Fundação E;ducacional Regional Jaragua
ense, à rua Walter Marquardt, instalações do

SESI. Há 30 vagas, já que não foi completa
do o número de 100 existentes e os interessa

dos poderão procurar a tesouraria da FERJ
no período de 31-01 a 15-02 para fazerem
suas inscrições, ao preço de Cr$ 268,00, pa
gos no local (não em banco). As prevas se

rão.nos dias 18 a 20 de fevereiro e as matrí
culas dos calouros e veteranos encerraram-

. se entern.

TROTE -

Segundei ,informações ainda da secretá
ria da. F.ERJ, . o trote dos calouros será 'dla

26, às 8 horas da manhã, constando de cor
te de cabelo, barba, pinturas no corpo.rem'
meio a sadia gozação e quem não compare
cer pagará uma taxa de Cr$ 150,00 como

multa da não participação.

Em 76 a Bes,c Financeira
concedeu mais. de Cr$ 63

milhões às Prefeituras
Fpolis. - A BESC Financeira, em

presa integrante do sistema financeiro
oficial do Estaqo, assinou com as pre
feituras catarinenses, em 1976, 119 çon
trafos que atingiram a soma bruta de
Cr$ 63.871.062,40. Esta' quantia foi a

plicada na compra de caminhões, má
quinas e equipamentos rodoviários e

agrícolas. Assim, de acordo com "O re

latório da empresa, até o dia 31 de de
zembro de 76, 277 contratos da BESC
Financeira se encontravam em vigor
com municípios de Santa Catarina.

Também no ano passado, alqumas
agências que ainda possuíam gerên
cias, para o Banco e a Financeira, tive
ram suas administrações unificadas: E
o presidente da BESC Flnancelra, E
duardo Santos Lins, e demais diretores,
a fim de alcançar melhor entrosamento
com as agências e conhecer com maior
profundidade as características de ca

,da região, têm promovido reuniões com

gerentes.
LEIA NESTA EDI'ÇAO

inauguram ' hoj;e,,·�
sua sede própria

Em solenidade marcada para às 17 horas da tarde de hoje, o
Grupo de Escoteiros Jacorítaba, deverá inaugurar sua sede própria que
localiza-se em bonito local, nas proximidades do Posto Marcolla na saída
para Corupá. Ao evento deverão estar presentes os componentes da dire
toria do Grupo Escoteiros, além de autoridades especialmente convidadas

. entre as quais o Prefeito Eugênio Strebe, seu vice João Lúcio da Costa, os
eleitos Victor Bauer e Sigolf Schünke, além de pais de escoteiros e lobi
nhos e são convidadas todas as pessoas lnteressadas no fortalecimento
do movimento de Badem Powel.

,

A sede própria dos Escoteir0s [araquaenses foi construída
graças ao apoio da Municipalidade na atual gestão, que fez .a doação de
grande parte do madeirame que foi utilizado quando da EXPO-100 nos fes
tejos do Centenário. Terá todas as dependências necessárias a poder a
bigar as atividades escotelras. Devendo o programa de hoje ser bem divi
dido uma vez que várias reuniões foram mantidas para que a solenidade
seja do agrado geral. As 20 horas será feito o tradicional Fogo de Con
selho.

Escoteiros

SEDE

Em [alilb9riú, festival do BOEk

Geraldo José - ReI. Públicas

Teve início ontem, em Balneário Cambo
riu, o 1°. Festival Nacional de Rock onde es

tão participando 20 dos melhores rockeiros
do país entre grupos e cantores fazendo a

apresentação efn três palcos, especialmente
preparados para esta flnalldade, Amanhã se
rá o derradeiro dia do festival que está sen
do filmado - totalmente para ser apresentado .

posteriormente em cinemas. Prevendo suces
SQ anteriormente, os organizadores acharam
por bem lànçar base para em anos futuros
efetuar o 1°. Festival Internacional de Rocks,
aumentando a vinda de turistas ao país, di
fundindo as maravilhas 'desta terra. Os a
mantes do rock da região da gran'de Jaraguá
poderão prestigiar este festival, indo' ao BC,
hoje e amanhã.

Cetran tem, novo
presidente

Desde a última segunda-feira, dia
24, o Conselho Estadual de Trânsito
(CETRAN) conta com novo presidente,
na pessoa do coronel Alinor Ruthes,
cu�o cargo era óctlpado 'pelo' malor'
Joélcio Campos. A cerimônia de trans
missão de cargo, deu-se às 14 horas
daquele dia, no Centro Policial da ca

pital.

..

Rui Barbosa eternizado em Haia
Como combater a, desidratação
Cartão de crédito, seus cuidados
Listão dos 70 aprovados da FERJ
FUNRURAL distribui carnês

- Esportes: Copa Brasil 77, 33 clubes?
Os escritos do. mestre Paulo Moretli
As tragédias que �stão por vir '

Diretor agraciado com Certificªdo de Mérito

MATRíCULAS ABERTAS
O Posto Cultural do Mobral está co

municando que acham-se abertas as

matrículas para o MOBRAL, aos que
não, possuem, ainda, o dlploma do 40.
ano primário -10. grau. Os interessados,
maiores de 14 anos deverão procurar o"
Posto no horário das 2 às 5 horas até
10• de março para fazer sua inscrição
gratuita, bem como saber a locação das
escolas em que.serão realizadas as au

las.

próximo pelo médico-veterinário da CA
FASC, Dr. Hugo Didonet Lau, um curso
de bovinocultura aos criadores interes
sados em aperfeiçoar seus conhecimen
tos sobre o rebanho bovino, no Agro
pecuário. As matrículas também gratui
tas, bem como o curso, serão até 14 de
fevereiro, nó Posto do Mobral, Praça
Angelo Piazera no Largo da Prefeitura
Municipal. Datas e horários do corso a

combinar, dentro das dlsponlbllldades
de tempo e preferência dos inscritos,
consoante informações da srta. Suely
Maurissens, responsável pelo Posto do
Mobral em nossa cidade. '

Curso �e
Bovinocultura

De outra parte, segundo ainda a

mesma fonte, será ministrado no mês
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Aniversariantes da semana
Fazem anos hoje:

,

.
Sra. Alrona Ana Bartel

Fazem anos amanhã:

Sr. Curt Birkner

Dia 31 Janeiro
..

. Sr. Guilherme Roland Joenck

Srta. Iria Satler

§ra. Emllia Wanda Wi", em Çuritlba-PR.

Dia 01 fevereiro

Srta. Ana Bárbara Buchmann

Sra. Alice Padri Rocha

Sra. Hildrud Voigt Doster Krause

Dia 02 fevereiro

Os trigêmios Lino, Mário e Francisco Voigt
Sr. Antonio Mahfud
Sra. Gertrudes Piacetznl
Sr. Oswaldo Heusi, em Curitiba

Dulce Satler
-

Margareth Braunsburg, em Curitiba
O jovem Anisio Ruediger'

Dia 03 fevereiro

Sr. Benno Leopoldo Fiedler

A jovem Elaine Schmoeckel, em Curitiba

Dia. 04 fevereiro

Sra. Udia,' esposa do sr. Jorge Ersching.
Sra. Ortrud Waidner Guyot, na Alemanha
Sr. Luiz G. Stlnghen.

IIAos aniversariantes, nossas fellcltaç6es".

Registro C i vi I
Aurea Müller Grubba, OOclal do Registro

�Iv" do. 10. Distrito da Comarca de Jaraguà
do Sul, Estado de Santa Catarina, BrasD.

Ediatl nr. 9.676 de 19.1.1977

Curt Dallmann e Roselene Krause

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas,
naturgl de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente à Rua Joinville, nesta cidade, filho de

Walter Dallmann e Hulda Mueller Dallmann. Ela,

brasllelre, solteira, industriária, natural de Gua

rarnlrlrn, neste Estada, domiC"iliada e residente

em Guaramirim, neste Estado, filha de Amo Ro

berto Krause e Julia Tomczak Krause.

Edital nr. 9.677 de 19.1.1977

Cópia recebida do cartório de Joinville, neste

Estado.

José Costa e Teresa KrUger

Ele, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de

Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado e re-.
sidente em Join�ille, neste Estado, 'filho de Ma
noel Rogerio Costa e Mflria Auxilia Costa. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de Arno Krüger e Alzira Si

queira.

Edital nr. 9.678 de 20.1.1977

Joio Ferraz Neto e Tereza Pawlak

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Barra

do Rio Cerro, neste distrito, filho de Luiz Ferraz

e Cecilia da Silva Ferraz. Ela, brasiielra, solteira,
industriária, natural de Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e residente em Barra do Rio

Cerro, neste distrito, filha de Nicolau Pawlak e

Maria Marklewicz.

Editai. nr. 9.679 de 20.1.1977
Edemar Sjoeberg e Natalia de Oliveira

Ele, lirasilelro, solteiro, tecelAo, natural de Jara-

POVO SABADO 29-01-77 PA,GIN.&.

em disponibilidade para entrega
imediata os equipamentos

abaixo relacionados:
3 (tres) Levantes hidráulicos ,para CBT 1105 (novos)
1 (um) Guincho para KOMATSU 050 33 tons. (novo)
1 (um) Guincho para FIAT A07 33 tons. (novo)
1 (um ) Trator FIAT A07, com Ripper, ano 1974 usado
3;000 fls.)

Temos
. I

Estudamos boas condições de preços e pagamento.
Os equipamentos encontram-se a disposição na FORMAC
S.A. - Rua 7 de setembro, 2482 - fone 221019-BLUMENAU.

guá do Sul, domiciliado e residente à Rua- Otto
Schneider, nesta cidade, filho de Wigando Sjoe
berg e Walli Jung Sjoeberg. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente em Nereu Ramos, nesfe
distritp, filha de Antonio de Oliveira Cerkai e Ve
ronica de Oliveira.

Editai nr. 9.680 �e 20.1.1977
. Rui Kreutzfeldt e Agnes Leitholdt

Ele, brasllelro, solteiro, operário" natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente à Rua
deão' Planinscheck, nesta cidade, filho de Curt
Kreutzfeldt e Ursula Kath Kreutzfeldt. Ela, bra
sileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiéiliada e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de Go"lieb Leitholdt e Maria
Burger Leitholdt.

Edital nr. 9.681 de 20.1.1977

Ernesto Natalício Kiatkosky e

Sônia Jussara Rocha

Ele, brasileiro, seltelro, servente, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente à Rua Ca
bo Harry Hadlich, nesta eldade, filho de João
Klatkoski e Maria Mokwa Kiatkoski. Ela, brasi
leira, solteira, funolonárla pública, domiciliada ;
residente à Rua Cabo Harry Hadlich, nesta cida
de, filh� de Oswaldo Rocha e Maria Stringhini
Rocha.

Edital nr. 9.682 de 20.1.1977

Silvino Kei�er e Vera Lucia Karger
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente à Rua
,Jo.ão Carlos Stetn, nesta cidade, filho de Alfre
. do Keiser e Elvira Krehnke Kelser. Ela, brasi
leira, solteira, doméstica, natural de Curitiba-
Paraná, filha de JoAo Karger e Albertina Karger.

Editai nr. 9.683 de 24.1.1977

NIlton da Conceição e Elisabete dos Santos
Ele, brasileiro, solteiro, operário, nascido em
510 Francisco do Sul, neste Estado, domicilia
do e residente em São Francisco do Sul, neste
Estado, filho de Nilza Maria da Conceição. Ela
brasileira, solteira, do lar, natural de Mogi das
Cruzes, São Paulo, domiciliada e residente à rua

Joinville, nesta cidade, filha de Claudavel Sil
vestre dos Santos e Ana Ferreira.

Editai nr. 9.684 de 24.1.1977
Carlos Cunha e Rita Dlonárlo Leandr�

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural dá Blu
menau, neste Estado, domiciliado e' resldénte à
Rua Venancio da Silva Porto, nesta cidade, fi
lho de João Cunha e Zenaide Rechart Cunha.
Ela, brasileira, scltelra, industriária, natural' de
Taió, neste Estado, domiciliada e residente à
Rua Professor Elmo Schutz, nesta cidade, filha
de Dionário Leandro e Bernardina Maria Mazan.

Editai nr. 9.685 de 25.1.1977

Werno' Raasch e Valtraudes Rower

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
rag�u4 do Sul, domiciliado e residente à Rua
Joinville, nesta cidade, filho de Ricardo Raasch
e' Rosa Brandt ftaasch. Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de Pirabeiraba, neste Esta
do, domiciliada e residente à Rua Joinville, nes
ta cidade, filha de Hilbert Rowe e Cecilia Koepp
Rowe.

Edital nr. 9.686 de 25.1.1977

Marcelino Voelz eRosell Malicheskl

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente à Rua
Jolnville, nesta cidade, filho de Albrecht Voelz e

Lucia Weiter Voelz. Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente à Rua Joinville, nesta cidade, filha de
João Mallcheski e Valentina Okonski Malicheski.

Edital nr. 9.687 de 25.01.1977

Norberto Enke e Odila Maria More"i

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de

I.
Rui Barbosa eternlzadoern Haia

Exatamente às 15 horas de terça-feira, setenta anos após a

Conferência de Haia em que tomou parte o grande jurista brasileiro Rui
Barbosa, o Brasil inaugurou na Corte Internacional de Justiça, em Haia, o
busto de Rui Barbosa para ser 'lembrado por todos quantos o visitarem.
Esteve presente uma delegação especial do nosso país, fazendo a solene
entrega do busto que é uma réplica do existente na Casa de Rui Barbosa
e que foi doada ao "Templo da paz". O busto.é em bronze e traz a chan
cela da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Histórico e Geográfi
co Brasileiro, da Faculdade Nacional de Direito e da Fundação Casa de
Rui Barbosa.

QUEM FOI?

Nascido na Bahia em 1849, Rui foi, estadista e jurisconsulto
brasllelro, um dos fundadores da República no Brasil, da qual foi o pri
meiro Ministro da Fazenda. Dotado de vasta e variada erudição e de gran
de eloqüência, primoroso estilista, jurisconsulto abalizado e profundo, Rui
3arbosa foi embaixador do Brasil na II Conferência de Haia, em 1907, on
de representou brilhantfssimo papel defendendo a igualdade de direitos
entre as nações como a maior garantia para se evitar guerras e implantar
a paz no mundo inteiro.

.

Na Conferência de Haia Rui Barbosa impressionou tão pro-
fundamente os delegados dos 44 países e a opinião pública, que acabou
consagrado como a "Águia de Haia" e eleito um dos sete sábios da Con
ferência, ao lado dos juristas mais célebres da época.

Atencão
III

firmas

Exportadoras e

Importadoras .'

, .,

Sentior com 30 anos, com 12 anos de experíêncla no co
mércio de Exportação e Importação, CACEX, câmbio, alfândega, pesqui
sas de mercado, etc., dominando os idiomas inglês, alemão, espanhol,
francês e italiano, tem interesse em fixar-se em Jaraguá do Sul. Estuda
ofertas de empresas para ocupar o' cargo de correspondente e executar
todo serviço referente Exportação e Importação.

Correspol:_ldência aos cuidados deste jornal•.

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente à Rua

Felipe Schmidt, nesta cidade, filho de Herbert
Enke e Hildegard· Mielke Enke.' Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de Corupá, neste

Estado, domiciliada e -resldsnte à Rua Felipe
Schmidt, nesta cidade, fllha de Erminio Moretti
e Rosa Ida Benkedorf More"i.

Bi�liote[a em DOV8 en�ereto
e o leu movimento

Em comunicado dirigido à impren
sa, a bibliotecária Adalgisa Terezinha
Silva, informa que a Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa" está de casa

nova, já funcionando em novo endere
ço, na rua João Pfcolli, 104 - Edifrcio
Carlos' Spézia - ao lado da Construtora
Seria onde está a disposição dos usuá
rios sedentos do' saber. Apesar do re

cesso das aulas, .a cultura continua sen

do o forte dos jaraguaenses do sul, pols
ela não tira férias e nem sabe ler calen
dários. Afinal, os livros não param!

O movimento, conforme' ainda, a bi
bliotecária, expresso em números ficou
assim dlstrlbuldo: mês de dezembro -

empréstimos 140; consultas 158; total
298; inscrições 5 e frequência 89. Total
de.sde o Infclo do ano de 1976 - emprés
timos 2.550; 'consultas 7.558; total ••..
10.108; inscrições 236; total de livros
4.437.

Edital nr. 9.688 de 26.1.1977

Valfredo WolodascZyk e Leoni Laube

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cerro I, neste distrito, filho de Miguel Wolodas

czyk e Maria Ribeiro WolodascZYk. Ela, brasilei
ra, solteira, balconista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Rio Cerro II,
neste distrito, filha de Max Laube e Edla Doege
Laube.

E para que chegue ao conhecimento de
todos mandel passar o presente editai que S8-

rá publicado pela Impren� e em cartório on

de será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum Impedimento acuse-o para os

Ons legais.
AUREA MOLLER GRUBBA

'.

ODclal "
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Hospitais se
Fpolis. - A Secretaria da Saúde, como

ocorre todos os anos, com a chegada
do verão, já ativou, no setor hospitalar,
o seu esquema preventivo e de atendi
mento médico, no combate à desidrata
ção. Os casos de urgencia estão sendo
atendidos no setor de emergência do
Hospital Infantil 'Edith Gama Ramos, on
de há 22 leitos de alta rotatividade para
o atendimento dos casos de gastroen
te rite e desidratação. O hospital man
tém de plantão médicos pediatras, anes
tesista, cirurgião pediátrico e médicos
especialistas, reforçando o esquema
nos sábados, domingos e feriados, com
a inclusão de mais quatro profissionais,
em caso de urgência. Em auxílio à e

quipe, atuam, também, os sextanistas
de Medicina e médicos residentes. Pa
ra chamar especialistas, em escala de
sobreaviso, está sendo utilizado o siste
ma "bip" da Telesc.

Cuidados com

as crianças
Segundo os médicos, a falta de hi

giene e a alimentação à base de produ
tos artificiais são as principais causas

para o aumento da incidência de desi

dratação nos meses de verão. O maior

POVO SÄBADO 29-01-77

equipam para combater
número dá casos é registrado em cri
anças, principalmente nos primeiros me

ses de vida. A falta de esclarecimento
dos pais - acrescentam - contribui pa
ra o agravamento dos casos. quando
não são observados os conselhos mé
dicos para os meses de maior perigo.
Os especialistas esclarecem que "uma

alimentação rica em proteínas e sais

minerais, capaz de produzir anticorpos,
facilitará a defesa contra infecções e a- '

lertam que nem sempre a diarréia, que
gera perda de água, pode ser recupera
da com a simples ingestão de líquidos.
Além do equlllbrlo de água, o organis
mo perde substâncias necessárias para
a completa saúde".'

Embora a desidratação não seja
um problema exclusivo do verão, o au

mento da temperatura leva geralmente
ao aumento da incidência, já que se

torna mais fácil para a criança consu

mir alimentos deteriorados, que podem
causar vômitos ou diarréia.

Os principais sintomas da desidra

tação, segundo os pediatras, são diar

réia, vômitos, sede intensa, certa irrita
bltldade (febre), pouca urina e moleira
afundada.

Direitoo ao Alcance
' de Todos

Sociedade de fato entre concubinos

Exegese' da súmula n.? 380 do Supremo
Tribunal Federal

A Súmula nr. 380 dó Supremo Tribunal
Federal está editada nos seguintes termos:

"Comprovada a existência de sociedade
de fato entre os concubinos, é cabível a sua

dissolução judicial com a partilha do patri
mônio adquirido pelo esforço comum".

A referida Súmula está dando margem
a lnterpretações que, dada vênia, fogem ao

espírito que a ditou.
De acordo com a norma surnulada, pa

ra exigir-se a partilha do patrimônio, é ne

cessário 1°. que se comprove ter havido um

aumento no patrimônio êle um dos compa
nheiros, e, 2°. que tal aumento tenha sido
produzido pelo esforço de ambos os concu
binos.

De conseguinte, fácil é. de se concluir

que fica desde logo excluída a hipótese da

partilha de patrlmõnlo jã existente ao tempo
da união. Não 'cabimento, iguafmente, a ten
tativa de um dos concubinos participar em

patrimohio para cujo aumento não tenha da-
, do o seu esforço.

A expressão "esforço comum" é o cen

tro de toda a controvérsia decorrente da e

xegese da Súmula. Em face disso, alguns

)

José Armando Agostinelli Divan

intérpretes têm entendido que a simples ,per
manência da companheira no lar, nas lides

domésticas, enquadra-se, em sentlde amplo
naquele "esforço comum" exigido pel.o . S�
premo .Trlbunal Federal. Outros, mars moi

sivos entendem que, tendo a concubina pro

pósit� de partilhar o aumento patrimonial,
deverá fazer a prova, por ocasião da dlsso

lução da sociedade de fato, de que concor

reu, para ele, com o seu esforço; deverá

comprovar que, da atuação dela, juntamen
te com a do companheiro, surgiram frutos

para o patrimônio por eles constituído.
, Como bem pondera ó Prof. José Dutra,
essa parece a posição mais adequada à rea

lidade da 'orientação do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.

A maneira correta da divisão a ser fei

ta é outro aspecto importante da matéria.
Com base na orientação acima, só po

derá ela ser efetivada, salvo melhor juízo, na

proporção da contribuição dada pelos com

panheiros em favor do patrimônio cOl;num,
excluindo-se, com isso, a divisão intentada
meio a meio (OAB-RS-Noticias)

GRANDE CONCU,RSO

GRATIS

1 OPALA "55"

5 CIiEVETTES GP-II

IRMÃOS EMMENDÕRFER s. A.

Esse quadro corresponde à desi
dratação do primeiro grau, fase em que
,o doente perdeu de um a 1,5 litro de á
gua. No segundo grau, a perda de lí
quido vai a três litros e, além do agra
vamento desses sintomas, a pele perde
sua elasticidade, tornando-se seca, os

olhos ficam encovados, há palidez,
grande agitação ou extrema apatia, res
piração e batimentos do coração rápi
dos. Já no terceiro grau, mais de cinco
litros, extremamente grave, surge a cia
nose: a criança fica com os lábios, pés
e mãos azulados e caminha para a co

ma e morte.

Tratamento
Os pediatras afirmam que os dois

últimos graus de desldratação devem
ser tratados com a internação da ,cri
ança. No primeiro grau há posslblllda
de de tratamento em casa, suspenden
do-se a alimentação e dando-se água
em pequenas quantidades, para evitar
vômitos. Logo aos primeiros sintomas,
recomenda-se uma consulta médica, e
vitando toda a forma de medicação ca
seira. No caso de diarréia a dieta indi
cada é a seguinte: chá preto; bolacha

a desidratação
salgada (cream creacker); pão torrado;
banana cozida; sopa, arroz, cenoura,
carne magra ou frango magro e água
de arroz - duas colheres' de sopa de ar

roz em um (1) litro com água fervida.
A desidratação pode ser evitada,

tomando-se as seguintes precauções:
não levar os bebês a lugares de aglo
meração. Esta opção só é recomenda
da após os 18 meses quando a criança
já caminha; evitar as mamadeiras quen
tes; reduzir as cinco refeições diárias
para três, completando a dose total de
alimentos com líquidos (água, chás ou

sucos de frutas);. cuidado com o leite
e carnes, proteínas que se deterioram
facilmente, quando não conservadas de
acordo; dar preferência ao leite em pó
e conservar os allrnentos em gel8deira.

Os pediatras chamam atenção aln
da para a necessidade de se manter hi
giene dos alimentos, lavando-se e fer
vendo-se as verduras. O corpo da cri
ança deve estar sempre limpo e não
muito coberto. A casa bastante areja
da, deixando a criança à vontade. São
condenadas as exposições prolonga
das da criança ao sol, - dicesc.

Os despachos do' dr. Prefeito
O Prefeito Carlos Moacyr de Faria Sou- à esquina comprar jornaL... lembro-me do

to, Prefeito Municipal de Itaocara-RJ, está se grande Sir M. Chamberlahí, humilhado e so

preparando para entregar o cargo, no come- berbo, solícito e grandioso, tentando evitar à
ço de fevereiro. A sua gestão foi toda pon- II Guerra Mundial agarrado ao seu insepará
tilhada de uma dinâmica administração, em- vel guarda-chuva... Não, eu detesto g'uarda
belezando a sua cidade com logradouros pú-' _ chuvas. Gosto de sair de casa com sol e flor
bllcos dignos de serem visitados pelos bra-' na lapela e saber que não vai chover. Por ls-
sileiros de 'outros recantos. to, não invejo os filhos da loura Albion. que

Paralelamente com a administração que têm de andar carregando uma tenda sob o

discutia com os munfcipes na esquina das braço ou no alto da cabeça.
quatro grandes vias públicas, o dr. Carlinhos -_'* *__

deu uma nova dimensão aos despachos que Manoel Alves - Tipografia. Pede paga-
alcançaram grande renome e foram divulga- mento de impressos confeccionados para a

dos nos principais jornais do mundo.
.

Contabilidade. Pague-se. Dentro de 1 mês,
após transcorridos 47, deixarei a Prefeitura

pela terceira vez. Na minha vida, tenho sido

constante no meu desejo de 'trabalhar pelo
Brasil, embora' com sacrifícios pessoais, mas

perseverando numa fidelidade de atitudes.
Esta fidelidade sinto, também, pela minha es

posa, amando-a sempre. Um ou outro peca
do à Jimmy Carter, não empanaram minha

constância. Nesse pormenor, divirjo de Her

mann 'Hesse, quando este afirma:

"Sou a favor da infidelidade, da mudan

ça, dos vôos de fantasia. Não pretendo
fixar meu amor em nada sobre a terra".

Penso o contrário. Tenho algumas pai-
xões: minha terra, minha mulher, meus fi

lhos. .. depois, em outra dimensão, amo,

também, meus Irmãos e, ainda, as plantas, a

natureza, as pedras, as aranhas ... um chopp
gelado num dia de calor... .urn jantar no

lagoa Charlie's, etc... Hesse divide a vida

em duas partes: mocidade e idade madura.

Para mim, moço, ou maduro, o tempo vale en

quanto se está vivo e se o· utlllza- com harmonia.
. A harmonia basela-sez na justiça. � verdade

que só maduro é que aprendi o equiHbrio da

vida. Lembro-me do ditado que diz: "o diabo

sabe mais por ser velho que por ser diabo".

Enquanto permanece no cargo, vamos a

mals dois interessantes despachos;
"C. Medina - Gasolina. Pague-se. Cada

vez mals cara. Acho que breve vai voltar a

era dos bois, puxando carros e arados, para

desespero do nosso culto e progressista Se

cretário de Agricultura, Dr. Rezende Peres. É

que o petróleo passou a fazer jus ao seu pró
prio nome: oum negro. O ruim e C) bom é que
nunca se viu tanta chuva aqui neste Norte

Fluminense. Digo aqui, porque é aqui que es

tou. Se é bom para a lavoura, é ruim para as

estradas de terra... de terra não, de lama.

Se até .a super-rodovia Washington luiz do

I DNER está interditada e intransitável,' quanto
mais minha pobre e despretenciosa "Estrada

do Nunca Cuidei", que só no nome já diz tu

do. .. � verdade que procurei cuidar, mas,

"não dá pé" quando chove. E não choveu a-

E' R c

Av. Mal Deodoro da Fonseca, 557

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fones: 72-0060 - 72.;0769 - 72-0969

Escritório

ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOSI: GONÇALVES

Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

. CPF 093090.989-53

Rua 2 (Mal. peodoro) 122/130
Fone 72-0091 � Cx., Postal, 19

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

DESDE 1944 À SERViÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

penas, diluviou, do verbo deluviar, intransitivo,
impessoal, da 1a. conjugação, derivado de di-

l

Santa Catarina

lúvio. Talvez, por
isso, não sinto inveja do inglês que tem, de

vestir-se, de cinzento escuro e andar de ca

pa e guarda-chl!va o dia inteiro: Não pode
abandonar o guarda-chuva nem quando vai

c O MA

Jaraguá do Sul
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II Dor de Cabeça
NAPOLEAO L. TEIXEIRA

"I have a terrible head-achel" (tenho uma terrível dor de

cabeça!) - últimas palavras de Franklin Delano Roosevelt, agarrando a

nuca, ao sofrer o derrame cerebral que o fulminou..
1 - Não confundir dor de càbeça (cefaléia) com a incômo

da sensação de apêrto craniano, comum em nervosos e esgotados, que
lhes dá impressão. de estarem com um chapéu muito justo - e a isto se

chama "capacete neurastênico".' ,

.

Não há dor de cabeça; há "dores de cabeça". Numerosas,
dependentes de causas diversas; lembraremos algumas, sem pretensão
de as havermos enumerado a todas.

.

Há cefaléias devidas à fome, mesmo em pessoas de posse
.

que acreditam alimentar-se bem: comem muito, quantitativamente falan
do, mas comem pouco, do' ponto de vista qualificativo. Diga-se o mesmo

de mulheres (e até homens ... ) que se "suicidam" graças a regimes ali
mentares, feitos sem controle médico.

Há cefaléias devidas ao abuso do fumo. Do álcool, em pes
s8as que dizem não beber, mas o fazem 'em função do alcoolismo social,
tão em moda em nossos dias.

' . .

Há cefaléias devidas à estafa cerebral, por cansaço croru

co: fadiga "capitalizada"; à excessos sexuais; a digestões laboriosas, di
fíceis; a fígado insuficiente, ou vesícula prequlçosa; à prisão de ventre;
ao mau hábito de realizar tarefas logo após as refeições, feitas geral-

" mente às pressas; à ventilação inadequada, ou iluminação insuficiente,
em casa ou em local de trabalho; a perturbações menstruais; a seguir
um traumatismo craniano.

A dor de cabeça pode ser devida à hipertensão arterial, ou

correr à conta do foco infeccioso (dentário, amigdaleano, nasal, etc.), de
uma colecístite, sinusite, apendicite crônica - para citar apenas alguns
exemplos. E há a enxaqueca, essa conhecida... .

_
São frequentes cefaléias por fadiga ocular - e deve-se vi-

, sltar o oculista, para saná-la,
Se a dor de cabeça.....:... profunda, rebelde tenaz - aparece

à tarde ou à noite, ou se agrava à tarde ou à noite, pode-se pensar na

possibilidade da sífilis na sua etiologia. O médico (e só ele), feito o dlaq-
nóstlco, saberá como tratá-Ia. ,/

.

E há, finalmente, a 'cefaléia do nervoso. Tão frequente. Fre-
quentrssima mesmo. ,

2 - A primeira idéia que ocorre ao nervoso que tem dor de
cabeça, é que a mesma é devida a.menlnçlte ou a um tumor cerebral. Pou
co provável: 1°. por não serem doenças frequentes assim; 2°. por terem am

bas, sintomatologia caracterfstica e ademais graças aos modernos recur
sos de que dispõe a medicina, fáceis de dlaqnostlcar, "Turner" pernicioso
será, para a mente, esta mania de doença a mais: nada aconselhável, para
o nervoso terturar-se com isso.

I!

São éomuns as cefaléias ditas "psicogênicas" (de causa
psicológica) dependentes de preocupações excessivas e distúrbios emo
cionais. Há genros cuja "dor de cabeça" é a sogra, e vice-versa; esposos
em que é cônjuge; pais em que são os filhos e vlce-versa: irmãos, sócios,
cuja "doença" reside em pessoa consciente ou subconscientemente o

diada.
Muitas vezes, a dor de cabeça expressa de um "desejo. de

fuga": meio de que apessoa se vale, visando fugir a situação que, cons
ciente ou subconsciente; lhe desagrada, mas a que não pode fugir.

No nervoso, se a cefaléia se faz acompanhar de insônia é
sinal de séria tensão nervosa, a requerer assistência e tratamento. Séria,
mas curável, tempo de dizer.

Pfarrer Karl Gehring
zum 50. Geburtstag.

Morreu 24 vezes
,

, num só dia
Schier fuenfzig Jahre. bist du jung,
Des Lebens beste Zeit,
Noch 'geht's mit jugendÚchem .schwung,
Das Alter ist noch weit.

Em Haifa, cidade localizada em Israel, um

doente do coração morreu clinicamente 24 ve

zes 'no mesmo dia, sendo seguidamente re

cuperado pelos médicos do hospital em que se

encontrava iriternado. Seu nome não foi di

vulgado, mas sua idade situava-sé entre os 50
e, 60 anos. Atualmente, ° paciente está muito
bem e, ao contrário do gato, não tem apenas
sete vidas, 'mas 24.

Nocht noch ackerst du mit frischem Mut
Auf deinem Arbeitsfeld, '

. Und schaffst, mehr, als manch junges Blut,
.

Im Dienst luer GoH und.Welt.

Durch Jaraguá und Gaucholand
Fuehrte der Lebenspfad,
Nun bindet dich ein festes Band
An die Millionenstadt.

Dr. Reinoldo Murara
-,

� ADVOGADO 11=
Das ist ein Ort, wo's Arbeit gibt,
Viel SchaHen und viel Licht,
Wer christlich GoH und Menschen liebt,
Packt's an und zoegert nicht.

Seelsorge ist kein Kinderspiel,
ott erntet man nur Spott,
Erwarte nicht von Menschen viel,
Der Segen kommt von Gott.

Ist man bel fuenfzig angelangt,
Dann schaut man wohl zurueck,
Man Ist zufrieden und man dankt·
Dem Schoepfer fuer sein Glueck.

,

ESCRI,T6RIO AO LADO DA PREFEITURA

JARAGUA DO SUL

Material
resistenteUnd spricht: Herr Gott, ich danke sehr

Fuer Alles das, was war,
Nun fuehr' mich weiter, wie bisher,
Die naechsten fuenfzig Jahr.

O famoso templo de Athenas Niké, foi

construído no ano 480 antes de Cristo e demo
lido em 1690 pelos turcos, que usaram os mes

mos materiais para a construção de uma forta
leza. Após a independência da Grécia, em 1835,
a fortaleza foi abatida e com os mesnios ma

teriais foi reconstruído ° templo conforme seu
,

antigo original.

Rudolf HIrschfeld -S. Paulo.

Nota: Estes versos, à pedido do áutor, de
veriam ter sido publicados na edição de 22.1.77.
Motivos supervenientes, contudo, não. possibili
taram o atendimento, ° que lamentamos muito.

I

Es"ado de Santa Catarina

rr�fflltura MuniGi�al n� Jara�uá nO �ul
DECRETO N°. 429/77

Abre Crédito Suplementar
Valor de Cr$ 400.000,00. .

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições, legais e face ao dis
posto no artigo 50. item" da lei nr. 469/76 de 09 de novembro de 1976;

DECRETA:
Art. 1°.) - Fica aberto no 0500 - DEPARTAMENTO DA FA

ZENDA - 0501. Divisão de Contabilidade, um crédito no valor de Cr$ .....
400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros); suplementar ao Programa e verba
discriminado constantes dos quadros anexos a lei nr, 649/76 de 09 de no

vembro de 1976, a saber:
ANEXO I - QUADRO A

. 0501,03080322.016- -Manutenção dos serv. inerentes a

Divisão de Contabilidade .. ., .... Cr$ 400.000,00
ANEXO " - QUADRO A

0501.03080322.016 3150 - pespesas de Exerc. anteriores Cr$ 400.000,00
Art. 20• - O crédito aberto pelo presente Decreto será cober

to com recursos de real economia, configurados no artigo seguinte:
Art. 30.) - Fica anulado na importância de Cr$ 400.000,00 (qua

trocentos mil cruzeiros), o Programa e verba abaixo discriminado, cons
tantes dos quadros anexo a lei nr. 649/76 de 09 de novembro de 1976:

ANEXO I - QUADRO A

0501.99999992.019 - Prevê aReserva de Contingência
ANEXO " QUADRO A

Cr$ 400.000,00

0501.9999999.019 �260 - Fundo de Res. Orçamentária .... Cr$ 400.000,00
.

Art. 40.) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.
, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 21 dias do mês

. de janeiro de 1977.
'

Eugenio Strebe - Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Direto

ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 21 dias do mês de

janeiro de 1977.

A face delicada do Cartão de Crédito
Cartão de crédito é um meio de pa

gamento - o mais agil dos meios de pa
gamento. Ele se constitue em um privi
lé,gio e como todo privilégio envolve al

gumas' responsabilidades para seu tltu
lar. Perdê-lo é como perder dinheiro,
Não tomar cautela com ele e possibili
tar que o roubem é colocar dinheiro
nosso à disposição dos ladrões. Quem o

achar ou quem o roubar, pode causar

transtorno ao titular desacautelado. Por
isso, o cuidado com o cartão deverá

sempre ser igual à cautela que se tem
com o talão de cheques ou com o pró
prio dinheiro.'

O importante é remediar aquilo que
não se pode evitar. Perdeu-se o cartão,
comunica-se o fato à empresa que o e- .

mitiu. A\ empresa inclui e número do
nosso cartão, num boletim especial que
envia aos estabelecimentos, cancelando
a validade, para que ninguém venda na

da ao portador daquele cartão perdido
ou roubado.

As lojas, por seu lado, ajudam a

resolver a situação. Se, habitualmente,
todas elas verificarem a assinatura no

talão e a compararem com a do cartão,
será difícil que este possa ser utilizado.
com a do cartão, será difícil que este
possa ser utilizado por um estranho. E,
se em caso de dúvida, ou também ha
bitualmente, o lojista pedir' delicada
mente a identidade do comprador que
está usando o cartão, a fraude, pratica
mente, não será possível.

Este procedimento poderá, alguma
vez, parecer pouco simpático ao com-

SERViÇO
MILITAR

Aslrit K. Schmauch - Diretora.

prador honesto, que' está usando seu

próprio cartão, mas constitui uma me

dida de utilidade para todos. Afinal,
também o comprador honesto está su

jeito a perder o seu cartão e pode al-'
gum dia vir a ser beneficiado pelo pro
cedimento cauteloso dos lojistas.

O controle é complexo.
Houve bancos que desistiram da

exploração do cartão de crédito, por
que os custos administrativos eram su

periores ao lucro obtido - foi e caso,
por exemplo, do Franklin National Bank,
dos, EUA. Na verdade, o controle do ne

gócio se torna' tão complicado, que o

próprio .slsterna de processamento' ele
trônico de dados teve que se sofisticar.

Não basta examinar a idoneidade
de todos os clientes (que, na rnals mo
desta das hipóteses, são quatro eu cin
co dezenas de milhares) e contabilizar
todas as operações de cada um deles.
É indispensável que todo esse trabalho
de manuseio das informações seja feito
dentro de um espaço mínimo de ternpo,
através de meios de comunicação mui
to rápidos e- que atinjam os mals dis
tantes pontos do território.

Para que o processamento da in
formação ganhe em velocidade, corre
se o risco de não se levar na devida
conta a personalidade do cliente, que
vira número, igual a qualquer outro. Na
verdade, nenhum cliente gosta de ser

tratado como' unidade abstrata gosta
de ser tratado como pessoa. Mas isso,
na operação normal do cartão se torna
praticamente lmpossfvel.

JOVEM DA CLASSE DE 1959.
ALISTE-SE PARA ,O SERViÇO

MILITAR, DE JANEIRO
A JUNHO DE 1977.

MOTORISTA!
Nao durm·a no volante,
teu sono

. poderá ser eterno.
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Assembléia da Liga
Acontecerá na primeira quinzena

do próximo mês, a Assembléia que es-:
colherá os novos integrantes . da Liga
Jaraguaense de Desportos. O atual Pre-

.

sidente Mário Vitório Rasweiller deve-
rá ser novamente eleito, haja visto sua
brilhante atuação frente a entidade ma

ter de nosso desporto, sempre com pul
so firme. Vamos aguardar os aconteci
mentos.

_*_

Mais um Estádio iluminado

Fatos relacionados com o esporte
sempre merecem registro na imprensa.
Segundo nossos confrades do jornal
"A Imprensa Catarinense" de Caçador,
naquele importante município do meio
oeste catarinense brevemente será inau
gurada a iluminação de 32 mil wats, for
necida por 16 projetores instalados em

quatro postos de cimento, no Estádio
Olímpico Municipal. Os testes de ilumi
nação já aconteceram nesta semana e

para sua inauguração oficial virá àquela
'cidade um grande clube do Brasil, ain
da não escolhido.

_*_

Emerson novamente em quarto
O bi-campeão mundial de pilotos,

Emerson Fittipaldi, conseguiu no domin

go último em Interlagos mais um bri
lhante quarto lugar com seu Copersu
car FD-04. Os dois bons resultados nes

te lnlclo de temporada, GP-Argentina e

GP-Brasil entusiasmaram o chefe da e

quipe com pelo menos duas razões bem

justificáveis: primeiro, porque a Coper
sucar e a Ferrari foram as únicas equi
pes cujos dois carros completaram a

,

prova; em segundo, porque se Emerson

conseguiu reunir 6 pontos com esse

carro .alnda ruim, ocupando a terceira
posição do campeonato, com o nevo

carro (FD-05) que será estreiado em

Long Beach, pode-se pensar em me

lhores colocações. A classificação até
o momento é a seguinte: 1. Carlos Reu
temann, 13 pontos; 2. Jody Scheckter,
9 pontos; 3. José Carlos Pace, James
Hunt e Emerson Fittipaldi, 6; 6. ·Niki Lau
da, 7; Márlo Andretti e Gunnar Nilsson,
2; 9. Clay Regazzoni e Renzo Zorzi com
1 ponto.

'

_*_

Campe,onato Nacional com 33 clubes?
O Campeonato Nacional deste ano,

de acordo com estudos que a caD vem

realizando estão previstas a eliminação
de 21 dos 54 clubes que disputarão o

tornefo. Os estudos estão sendo feitos. -

conforme admitiu segunda-feira o presl
dente da entidade Heleno Nunes - den
tro da estratégia da CBD de colabora
ção dós esportes com a racionalização
da gasolina, que inclui ainda medidas
como a instituição de rodadas duplas
ou triplas e o televisionamento direto
de um maior número de jogos, para e

vitar que grandes massas de torcedo
res utilizem seus carros para ir aos es

tádios de Futebol. A redução do núme
ro de participantes do Campeonato Na
cional para 33 clubes será discutida na

próxima reunião do departamento de
futebol. Se a redução for aprovada, é
provável que a CBD também mude o re

gulamento no que diz respeito aos par
ticipantes, podendo, inclusive, estabele
cer o critério de acesso e descenso e

promover paralelamente torneios por
regiões. No lníclo do ano, Heleno Nu
nes mantinha a idéia de aumentar de
54 para 60 o número de clubes do Na
cional mas, se for aprovada a redução,
vários clubes estarão ameaçados e

nosso Estado ao invés de três, talvez
tenhamos somente um representante
na Copa Brasil de 77. Aguardemos, pois.

-

Listão dos aprovados
. .Estudos Sociais

em

Lucila Menestrina,
Luiz Alceu Witt,
Luiz Gonzaga dos Passos,
Mafalda Ribeiro,
Manoel de Souza,
Márcia Margarida Bóna,
Maria de Lourdes Silva,
Marli Sirlei Pavan,
Marli Rode Reeck,
Marta Horst,
Neiv,a schmetzer,
Nilo Forlin,
Nfvea Maria Klein,
Odimar Uber,
Orli Cimardi,
Oscar Luiz Maba,
Pedro Anacleto Garcia,
Raquel Andriani,
Regina Potapoff,
Renato Raboch,
Reno Schwarz,
Rolli Bruch,
Ronaldo dos Santos Reis,
,Rosana Maiochi,
Salete, Garcia da Silva,
Sandra Maria Emmendoerfer,
Silvestre Schlinckmann,
Tassi KorolI,

"

Ursula Oamacho,
.

Ursula Enristini Briese,
ValçLdir José Buzzi,
Valkíria Sebold,
Vani Panstein,
Waldemar Reeck,
Wally Ristow.

- ,

• A correção das provas bem como a relação dos classificados para março de 1977 foi
feito através do Departamento de Processamento de Dados da Universidade Federal de
Santa Catarina.

.'

SH .A R P I
TAMBÉM É COM A

GRAflCA AVENIDA LY,O A.
r"

I
'
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II Certificado Extraviado

Fones: 72-0060_ 72-0769 - 72-0969 - Av. Mal. Deodoro� 557

Santa Catarina

Adolar Pauío Weldt, residente à Es- ,Propriedade de seu veículo Volskswa
trada Nova (ale Met. Wiest) em Jara- gen SP-2. Tendo requerido 2a. via, tor
guá do Sul, extraviou o Certificado de na-se o original sem efeito.

,
. Venha logo '"""'

[bascuo seu "ChivetteT1:
voei vai,desco••

, , .A. '

o q�!fo!el!!�e!o!0!m!!!�oê� '�

de dirigir. Mas iSSQ é o que fJ Chevette ,ser atendido com amor e carinho clignoa
sempre foi. Este ano, ele estámelhor de um Chevette. Vai consegwr
ainda. Com seu novo painel de financiamento na horaea.ssist� .,:

instrumentos, bancos anatômicos.e
, sempre que precisar.

porta-luvas com chave. Mas não vamos Seja um dos primeirosa sajr pax af,
contar o final da estóriaVamos deixar' num Chevette 77. ,
o gostinho da descoberta para você .

I fmão sEm m end Õ r f e r . S.A.
.Jaraguá do Sul,

A Comissão Permanente do Vestibular divulgou, depois de várias vezes

terem sido anunciadas datas, na quinta-feira, dla 20, a listagem dos aprovados no vesti
bular único e unificado da ACAFE/UFSC que prestaram exames nos dias 8, 9, 10 e 11

.

de janeiro findo. Na Fundação' Educacional Regional Jaraguaense - FERJ - foram 70 os

aprovados em primeira chamada, eles que optaram pela Faculdade de Estudos soclals;
sendo os seguintes elementos:

Adalberto Blank,
Adolar Eggert,
Ana Valdete Sarti Garcia,
Aurea Cristina Schmitz,
Bernadete Correa,
Bernadeth Franza,
Cecília Konen,
Célia Fernandes,
Cintia Maria de A. Pereira,
Dagmar Rosane Lindner,
Dalva Maria Araldi,
Darcy Luiz Buchmann,
Davi Soares;
David Carreia,
Décio Mengarda,
Eliane de Souza,
Eliane Rita Dematte,
Ernaldo Bartei,
Etelvina DalRi Busnardo,
Euclides Emmendoerfer,
Gertrudes Alberton,
Gilda Inês Klein,
Hamilton Amadeo Cezário,
Heins Edgar Raeder,
Helena Maristela Franzner,
Inês Grabowski,
Iris Pfutzenreuter,
Ivone Terezinha JUrikes,
Jaime Franzner,
Jaime Gonçalves de Jesus,
João Conrado Bizatto,
Josefa Wisnieski,
Laurita Karsten,
Lia Tironi,
Loni Bublitz,

555 mil carnês .do Funrural a empregadores
rurais: 'Previdência anuncia entrega

O Ministro da Previdência e Assis
tência Social, Sr. Nascimento e Silva,
anunciou que a Empresa de Processa
mento de Dados da Previdência Social,
DATAPREV, entregará às diretorias re
gionais do FUNRURAL" a partir de 10.
de fevereiro, 555 mil carnês de contri
buição de empregador rural, criado pe
la Lei' 6.260, de 6 de novembro de 1975,
que instituiu os benefícios da previdên
cia e assistência social em favor dos
empregadores rurais e seus dependen
tes.

Os carnês individuais serão poste
riormente encaminhados aos emprega
dores que os pagarão na rede bancá
ria. Correspondem a uma cota única,
fixada de acordo com a produção de
cada um, variando de 1 a 10 salários
mínimos regionais. A cota será relati
va ao exercíclo de 1976 e seu paga
mento dará direito ao segurado de go-

zar de todos os benefícios concedidos
pelo Funrural. Os carnês foram progra
mados com a utilização do cadastro do
INCRA. Santa Catarina é o décimo pri
meiro Estado da Federação com 13.557
carnês emitidos; Minas Gerais em pri
meiro com 108.058 e Amapá com 340
em último.

Empregador Rural
De acordo com a Lei, é considera

do empregador rural a pessoa física,
proprietário ou não, que, em estabeleci
mento rural ou rústlco, que explore,
com o concurso de empregados, em
caráter permanente, direta ou através
de prepostos, atividade agroeconômi
ca, assim entendidas as atividades a

grícolas, pastoris, hortigranjeiras ou a

indústria rural, bem como a extração
de produtos primários, vegetais ou a
nimais.

BODAS DE PRATA
Carlos, Sérgio e Rogério que deram os

parabéns aos papais pela passagem do

jubileu de prata. Enviamos também a

través desta folha os cumprimentos ao

sr. Hilbert e Sra. Alzira, assiduos leito
'res deste semanário com votos de

que.esta data seja somente o inicio de
uma vivência cheia de venturas.

No último dia 19, quarta-feira, cem
pletou 25 anos de feliz consórcio o es

timado casal Hilbert (Alzira Wolf) Ra
duenz, abastado comerciante e indus
trial, com residência à Estrada Blume
nau em Rio Cêrro I. O acontecimento
foi comemorado na presença de seus

filhos Hermes, casado com Dóris; Mau-
'

ri César, casado com Maria Alice, Luis

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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As tragédias que estão pOl
A palavra poluição é a que mais frequente

mente é usada nos dias atuais, para alertar os

homens quanto ao que pode acontecer. É a po
luição sonora, a visual, a ambiental, das águas,
do' ar e por ar afora. 'Escrevem-se verdadeiros
tratados do que possa a" vir à acontecer quan
do se chegar ao ponto da saturação.

Irandi August0 de Araújo, engenheiro e ro

tariano, recentemente levantou a questão das
muitas contradições que o progresso está nos

legando para um futuro próximo.
.

Não esteve ainda em Jaraguá do Sul o re

ferido engenheiro, onde haveria de ver, tam

bém, que em nome do progresso e do desen

volvimento, vamos enfrentado e adentrando em

certas, áreas, que fatalmete acabarão por com-
, prometer o nosso meio ambiente. Já se pensa
em fror certas práticas industriais para tornar
nossos rios menos poluídos, nossas matas mais

protegidas, nosso ar mais respirável, nossos o

lhos menos poluídos visualmente e os ouvidos

'protegidos da barulheira que entra pela cidade.
, Falando numa reunião do Rotary da Capi

tal, não escondeu o engenheiro a sua profunda
preocupação pelos destinos da humanidade.

Lembrou Seveso, na Itália, onde uma in
dústria liberou uma substância química mortífe
Ira, matando mais de 300 pessoas e os efeitos
maléficos em 1.5 mil. Minamata,' no Japão e

Flixborough e Balsaver, na Inglaterra deixaram
naquelas cidades as marcas dos acidentes tec

nológicos. Outras ,duas cidades italianas � Otran
to e Brindisi -,estão a aguardar uma tragédia pa
ra o ano de 1984, quando o chumbo tetraetílico
tão mortal libertado dos botijões aflorar à su

pertícle do mar, corrofdo no fundo do mar, en

tre os destroços do cargueiro iuguslavo Cavtat,
desde 1974,. ,

Em 1953, em Kyushu, na baía de Minama
ta, mcrreram ttz pessoas e 2 mil se intoxicaram'
por toneladas de mercúrio despejadas no mar,
o mesmo ocorrendo, deformando crianças que,
apesar das indenizações, continuam lnätels pa
ra a clvlllzação. No norte do país alguns brasi
leiros' enfrentam problemas idênticos com as in-

•

vir
dústrias ali instaladas.

Em 1970, o velho navio Liberty zarpou de
um porto americano do Atlântico e, em águas
internacionais, a 500 km da costa, o navio foi a
fundado e com ele submergiram a 5.000 ms. de

profundidade S6 toneladas de gás parallzante
com cápsulas prontas para deflagrar, com a

única finalidade de livrar-se de uma arma quí
mica antiquada: Produzido desde a última guer
ra, 10 miligramas num m3. de ar, o gás parali
za os centros nervosos das pessoas. Desde a

gosto de 1970 estão sepultadas as cápsulas em

caixões de cimento e, se não ocorrer um mare

moto ou a explosão de uma das cápsulas, em

algumas dezenas de anos, a corrosão das águas
marinhas libertará o gás em bolhas' incolores ·e

inodoras, cuja, eliminação o homem dificilmente
controlará.

A leste do Cabo Kenndy, a Comissão de E

nergia Nuclear, dos USA, fez submergir grande
quantidade de lixo radioativo. Nas Costas da Es

panha e Portugal, também se encontram milha
res de pequenas cápsulas, contendo uma rnls
fura de 'cimento e escória radioativa america
na. Na União Soviética os resfduos radioativos,
estão sendo'despejados regularmente nos rios.
resultando em imensas áreas de radiações.

Ein 1975, um problema mais grave se apre
sentou na central nuclear de uma empresa no

Alabama, onde se lncendíou .urna sala de distri

buição de cabos, com uma área superlor de
500 m2. e, por pouco não ocorre uma catastro
fe atômica.

As tragédias poderão atingir 'toda a huma
nidade e decretar a sua total extinção.

Em São Paulo, melhor dizendo, na área 'da
grande São Paulo, o problema da poluição che

gou a níveis alarmantes. Medidas estão sendo.
tomadas no combate à poluição do ar e, tam

bém, no combate às enchentes.
Lembrou o rotariano lrandí Augusto de A

raújo, que cabe a cada indivíduo somar esfor

ços para se assegurar o perfeito equilíbrio eco
lógico, sem o que a espécie humana estará su

jeita à sua extinção .da face da terra.

Diretor r�cebe Certificado de Mérito
Assinado pelo dr. Carlinhos, prefeito mu

nicipal de ltaocara-Bd, acabamos de receber o

4°,' Certificado dei Mérito Itaocarense, em que o

alcaíde distingue o nosso diretor pela sua con

tribuição na di·vulgação das coisas de uma en

cantadora cidade do E§ltado do Rio de Janeiro,
que em tudo é parecida com a nossa querida
Jaraguá do Sul, a começar pelos seus morros
e pelo rio que corta a urbe itaocarense.

O prefeito que óra distingue nosso diretor
está de despedida, pelo cumprimento de . seu

período administrativo, que foi profícuo e todo
el� voltado para os altos Interesses da coletivi
dade. Com a sua pena brilhante, o dr. Carlinhos
divulgou como poucos a sua cidade em todos
os quadrantes deste mundo de Deus. É o filóso
fo que se misturou às lides da administração
pública, depois de passar por um período em

que, como bom e experlmentado advogado, dei
xou uma assessoria bem organiza<;la na Cia. Na
cional de Alealls.

O seu coração bondoso não quiz deixar
passar ém branco Ç> seu quarto ano de adminis
tração, lembrando-se dos que, por vezes, atra
vessavam a sua área administrativa.

Daí nasceu o Certificado de Mérito ltaoca
rense, o quarto certificado consecutivo,

,

para
distinguir personalidades que o ajudaram na

.ärdua tarefa. de gerir os negócios de uma comu

nidade.
Leiam, os nossos' distintos Jeltores o con-

teúdo do certificado, que só um coração bem
formado como o dr. Carlinhos soube ditar:

CERTIFICADO DE M�RITO ITAOCARENSE
"Ca�los M. de Faria Souto, Prefeito Muni

cipal de Itaecara, representando o Município
que por eleição, e sob a bênção de Deus go

,
verna, confere ao

JORNALlS"fÄ
DR. EUGJ:NIO VICTOR SCHMOCKEL,

o presente
Certificado de Mérito Itaocarense, expedido nos

termos da lei em agradecimento pelos relevan
tes serviços que prestou ao povo e ao Município
de ltaocara, amando-o e divulgando-o, concor

rendo assim para a projeção do nome desta ter
ra, através desta imensa e poderosa Nação Bra
sileira. Seu 'nome será, por justiça, inscrito no

grande Livro Histórico da Cidade, para conhe
cimento dos que vivem e dos que virão a viver
até o dia do Juizo Final!

Itaocara, 31 de dezembro de 1976 D.C.
168°. da Fundação 'da cidade de Itaocara;
87°. da República Federativa dó Brasil;
86°. da Emancipação do Município de
Itaocara;
4°. do Mérito ltaocarense".
Somos agradecidos ao dr. Carlos Moacyr

de Faria Souto, Prefeito Municipal de Itaocara,
Estado do Rio de Janeiro, o conferimento da'
distinção acima.

Da sua Leitura para o meu Arquivo
Deuses? Astronautas? ou uma inteligente ficção?

PROF. PAULO MORETTI

Erick von Daniken e seu livro "ERAM
OS DEUSES ASTRONAUTAS?" foram obje
to de tantos ensaios literários, de tantos co

mentários, de tantas análises, de tantas opi
niões favoráveis e contrárias que, somando
se tudo isso ,representa um número maior de
páginas do que o próprio livro.

Entre tantas discussões em torno de tão
controvertido assunto, muitas delas das mais
categorizadas no mundo literário, o que eu

aduzir neste despretencioso artigo nada mais
será do que um perdido grão ,de areia na

imensa praia da imaginação estjlística.
Inicialmente, uma perguntà: A que se de

veria o sucesso do supracitado livro? Talvez
ao tema abordado, talvez à c,uriosidade que
ele desperta ou ainda em razão da proprie
dade com que o autor desenvolve um tema
ao mesmo tempo tão abstrato e tão atraent.e.
Esse tema, embora pareça cientifico à pri
meira 'vista é, entretanto, leve e de fácil en
tendimento, sem o envolvimento de - uma ter
minologia técnica.

Assim sendo, qualquer leitor de <cultura
mediana será capaz de entendê-lo, abstrain
do-lhe o que de atratiVo contém o livro.

.

O
autor coletou, ao longo de suas viagens, um

bom número de detalhes ,e pesquisas que ser

viram de base para o conteúdo principal do
seu livro. E o desenvolvimento do seu tra
balllo é feito de maneira clara e correta, le
vando·à leitura 'em quase um s6 f6lego.

Lido o livro, vêm as conclusÕes: Eram,
de fato, os deuses astronautas? é: aí que a

pergunta deixa de existir para dar lugar à
ficção, em que a comprovação científica se
torna capenga, em que a veracidade se per
de na distância dos planetas, em que a di
vindade pagã mostra a fragilidade da suà
multiplicidade diante da unidade de um Deus
Todo Poderoso.

E os fenômenos que poderiam parecer
reais deixam de sê-lo para se converterem
apenas em sucesso de livraria. Trocando a

ficção pelo real, os deuses já não são mais
deuses, e os astronautas já não são mais as

tronautas, são apenas figuras centrais de que
se serviu Daniken para um' fascinante tema
que, despertandO a curiosidade, desperta por
igual o Interess� em desvendar possiveis se-

gredos que o livro contenha.
_

Isso não desmerece em nada o livro de
Daniken, muito pelO contrário. Louve-se a

babilidade com que ele apresentá um tema
que, embora pareça árido, é todo ele feito
de lances emocionantes que transformaram
o livro em "best-seile", tornando seu autor
famoso e lido em todo o mundo e em muitos
Idiomas, 'pouco importando a ele se os deu
ses eram astronautas, importando -multo mais
o que faturou com tão Inteligente ficção,
t�ansformando falsas divindades em dólares
reais.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

. ,Prefeitura Municipal de ·Jaraguá do Sul
DECRETO N°. 430/77

Estabelece expediente intemo e decreta ponto facultativo.

EUGENIO STREBE, Prefeito'Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa 'Catarina; no uso e exercício de suas atribuições,

considerando a necessidade de se atender às exlçên
cias dos Tribunais de Conta do Estado e da União em' re
lação às contas da atual Administração;
considerando a imperiosa necessidade do apronto de
contas para a nova Admlnlstração;
considerando a tomada de posse dos novos Prefeitos e

vice-Prefeito e Vereadores,
DECRETA:

Art. 10.) - No próximo dia 31 de Janeiro, não haverá expedi
ente para o público nas seguintes repartições municipais: Contabilidade
Tesouraria, Tributação, Secretaria, Departamento Pessoal, Setor de Re
querimentos e Alvarás de Construções. Nestas repartições, o _ expediente
será apenas interno.

Art. 20.) - Fica decretado ponto 'facultativo em todas as re

partições públicas municipais, o dia 10• de fevereiro, data da tomada de

posse dos novos eleitos.
Art. 30.) - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, aos 24 dias do mês

de janeiro de 1977.
-

Eugênio, Strebe - Prefeito Municipal

,

, '

Mo'rett), '�ord_a_n&.Cia. Ltda.
1'. ( •

Revendedor FORD Autoriza�o

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 158

CARROS USADOS

75
75
74
72
69
76
62
66
68

Belina LpO .

Belina .. . .

Corcel Sedan luxo'. . .. .. .. .. .. .. .. ..

Corcel Sedan luxo ..

i'
. •.. .. .. '. . .. ..

Corcel Sedan luxo ... ... .. .. .. .. .• .. ..

Pick-Up F-75 4x4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...

Pick-Up F-75 4x4 .. .. .. .. .. .. .. ..

Pick-Up F-75 4x4 . .. .. .. .. ..

Fusca - 1300 . . . . . . . .. ..
"
.. .. . '. .. . ..

Veículos totalmente revisados.

A mecânica "MORETTI", você já conhece· 30 anos de bons SERViÇOS.

E tem mais: Dispomos de financiamento próprio.
Consulte-nos e escolha aquele que mélhor se adapta.

\

Catari nenses Museu 'Hi-stóricoterão
Finalmente, os catarinenses deverão ter,

e", Florian6polis, um museu histórico. O go- ,

vernador Konder Reis, acolhendo a exposição
de motivos do secretário do Governo, Albino
Zeni, criou um, grupo de Trabalho, através do
decreto 2.183 de 17 de janeiro de 19.77, que
estabelece um prazo de 120 dias para o le
vantamento do material existente em Santa
Catarina para compor o museu.

,

O grupo é integrado, pelo Diretor da Di
visão de Ciências da Coordenação de As
suntos Culturais da ,Secretaria do Governo;
representantes do' Instituto Hist6rico e Geo
gráfico de Santa' Catarina; representante da
UFSC; 'e um representante da Universidade
para o Desenvolvimento do, Estado de Santa
Catarina. Os técnicos, sob a preSidênCia de
Jali Meirinho, da Divisão 'de Ciências, tam
bém deverão promover estudos e propor ás

medidas necessárias à implantação do Mu
seu Hist6rio de Santa Catarina.
I

Bicicleta II

gaturrada
" I

Desapareceu uma bicicleta para 'homem,
marca Monark B-2, ano 1973; quadro nr. ".

3481027, c or verde com para-lamas bran
cos, guarda-corrente e punhos amarelos, de
fronte o Escritório Contábil A COMERCIALI
Redação CORREIO DO POVO, de proprieda
de de Wilmar Luiz Bortolini.

Quem souber de seu paradeiro, favor

I
avisar no endereço acima ou telefonar para
72-0091, ou, ainda, à Delegacia' de Polícia,
fone 72-0123. '

Presidente
Política

nomeia grupo para estudar
Nacional dos Transportes

Por decreto presidencial foi construfdo o Grupo Especial de
Trabalho para estudar, apresentar recomendações e preparar todos.os a

tos legais pará definição e implementação da política nacional integrada
de transportes de mercadorias, por via ferroviária e aquaviária, com vistas
ao mercado interno e externo. O grupo especial será coordenado pelo se

cretário-executivo do Ministério dos Transportes e lnteqrada pelos órgãos
modais desta Pasta; diretor da Cacex;- secretário da Receita Federal; coor
denador de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda; ;representan- !

te do Ministério da Secretaria do Planejamento da Presidên�ia da Repú-
,
blica e representante do Ministério da Marinha. O estudo abrangerá, prln
cipalmente, medidas no sentido' de proporcionar melhoria de eficiência e

redução dós custos e tarifas de- serviços portuários, ferroviários e aqua
viários, como -estímulo a sua maior utilização no transporte de mercado
rias destinadas ao mercado interno e externo. Além disso" buscará maior
e melhor utilização da marinha mercante de longo custo, com vistas a a

poiar e tornar mais competitivos os produtos de exportação ,bem como re
duzir o déficit relativo a fretes.

I.
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