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Consideracões_. .

.
.

Acabamos de r.aceber do sr. dr. José Alberto
Barbosa, nosso mui estimado e querido Promotor
Público da Comarca, um trabalho intitulado '·CON
SIDERAçõES SOBRE O VOCABULO JARAGUA",
dedicado áos corpos docente e discente da Fun
dação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ e

ao Rotary Club de Jaraguá do Sul" pela passagem
dos seus 25 anos de existência�

Trabalho de fôlego e de muita profundidade
nos surpreendeu a dedicação e o amor pelas' coi
sas catarinenses e jaraguaenses, ele que é filho
muito ilustre do torrão mineiro.

sobre

I

Vocábulo Jaraguá
Em outras ocasiões o dr. José Alberto Barbo

sa tem dado demonstrações de seu entusiasmo
pelas coisas, da terra barriga-verde, aprofundando
se nos temas eminentemente catarinenses, com

sobejas demonstrações de sua sólida e bem de
senvolvida cultura. O trabalho "CONSIDERAçõES
SOBRE O VO,CABULO JARAGUA" se publicado de
uma só vez, daria uma edição exclusiva de 10 a 12

páginas. Por isso, após pesar os prós e contras e

a nossa capacidade financeira, nos dispomos a
. publicar o excelente trabalho do r.otariano José

,

Alberto Barbosa,. como presente ao seu clube que

completou 25 anos de existência. A publicação, no
entanto, se dará em capltulos, à partir da edição de
21 de maio de 1977, embora saibamos'que poderá
perder um pouco da grande

.

Importância de que
se reveste o trabalho. pedimos, pois, ao seu autor
e aos nossos leitores relevar o nosso procedimen
to. Dito isso, formulados então' um gentil convite
para que acompanhem a publicação semanal do
trabalho, que nos guiará pelos meandros da histó
ria universal em busca do v�rdadeiro significado
da palavra JARAGUA •
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EDILIDADE
JARAGuÁ DO SUL (Santa Catarina)

JARAGUAENSE Contrária a
J

Instituição do,-
Por unanimidade, as bancadas da Aliança -

Renovadora Nacional e do Movimento Democrá·
tico Brasileiro aprovaram na sessão de segu'nda..
feira, requerimento' de autoria do vereador José

'

Alberto Klitzke, propondo envio de oUcio a ban
cada' catarinense com assento no-Senado Fede
ral, contrário a instituição do divórcio no Brasil.

A SESSAO

. JUSTIFICATIVA
Da Tribuna, o edil José A. Klitike, proposi�

tor do requerimento justificou seu pedido,' di
zendo ser de opinião unânime de sua bancada
a rejeição da emenda constitucional, sendo tam
bém o ponto de vista do povo jaraguaense, na

.

sua maioria contrário a instituição do.divórcio
no Brasil. Klitzke disse que o divórcio se institui
do em nosso país, abalará a perpetuidade do
casamento e não resolverá os problemas. Citou
ainda' que o seu alto custo só virá atender às
pessoas que tiverem boas condições financeiras
e que a moção a ser enviada será mais um re'"

,

forço à nossos representantes na Câmara Alta,
contrária ao divórcio.

Já o vereador Alvaro Rosá, que aparenta
ter boa formação religiosa, também pronunciou
se contrár.io "pois Jsr.sgiJIã é uma :cidade

.

cristã
e o divórcio virá ferir. a constituição cristã do
casamento pelo que, sugiro aprovação por una
nimidade, uma vez que também é opinião de mi
nha bancada", concluiu.

Uma das mais tranqüilas da atual legislatu
ra, da leitura do expediente destacamos envio
por parte do prefeito Bauer, �e Projeto de Lei
que suplementa e anula Dotações do Orçamento
Vigente, no valor de 330 mil cruzeiros. O 1°. Se
cretário da Assembléia Legislativa de se, De
putado Octacílio Pedro Ramos· enviou expedien
te a qUill' juntamen!é e!ilcsminhou- fotocópia da
correspondência que o s(tcretário da Sa(jde Hé
lio Anjos Ortiz lhe enviou, atendendo sua soli
citação da qual destacamos: "Pelo presente co

municamos a V. Exa. que, no tocante à Carteiras
de Saúde' a serem expedidas na Unidade Sani
tária de Jaraguá do Sul, já enviamos expedien
e neste sentido ao Senhor Diretor do Departa
mento Autônomo de Saúde Pública, com nossa

. recomendação, para atendimento". Uma boa no,
tícia, • sem dúvida, que virá beneficiar grande
mente ii população de Jaraguá e de cidades vi
zinhas que assim não precisarão se deslocarem
a outros centros para a obtenção de sua Car
teira de Saúde.

MA RECEPTIVIDADE .DO
"6" CHEGA A ColMARA
Na hora da palavra livre, José A. Klizke,

líder do governo reperteu-se a respeito da má
receptividade da TV Cultura Canal 6, de Flo
rianópolis, assunto já por demais debatido pe
lo CDL e a imprensa escrita e falada da cIda
de. Solicitou que o presidente do legislativo,
sr. Mário Krutzsch entrasse em contato tell!-

cesso, no caminho de ida e volta de seus traba
lhos. Como solução, apresentou a colocação de
postes mais altos não dando margens a novas

investidas dos vândalos, depedradores dos bens
públicos. Ivo Baehr, o tatu, disse que o Prefeito
já está cientificado sobre o problema, estando
inclusive em sua agenda "pois eu já havia fala
do com o senhor Prefeito a respeito da falta de
iluminação, problema· este discorrido em reu

nião que, tive com o pessoal que me solicitou
providências".

•

fônico, ou mesmo pessoal, com os diretores
.

da
citada emissora, para saber '0 motivo de tal a
contecimento uma vez que é assunto de inte
resse da coletividade.

Cidades menores que Jaraguá do Sul, cap
tam sons e imagens de quatro canais, sendo
dois de Santa Catarina e dois do Paraná, con
tinuou o edil - e nós apenas dois, quando mui
to, com interferência e má receptividade, pri
vando a população laboriosa da cidade de seu

entretenimento predileto nos momentos de lazer,
que é, sem dúvida, a televisão.

ANIVERSARIO DO
"CORREIO DO POVO"
O vereador José A. Klitzke, da Tribuna, te

ceu elogiosas considerações pela passagem do
589.·<3no de f!!�dação destl!' semanál!i� .dando ,

um �oto de louvor e, parabenizando-se com n06-

60 diretor, sr. Eugênio Victor Schmockel e de
mais colaberaderes,' "continuadores do elogiá
vel empreendimento de Artur Müller";

AMUNESC, MARIO PRESENTE
No final da . sessão, o presidente Mário

Krutzsch, fez um �elato de sua participação na

reunião da Amunesc, realizada sábado último,
no Balneário de Barra do Sul, em Araquari onde
"for-am discLltidos·'db,ersos assuntos atinentes à-
quele órgão mlcroregional. Na agenda da reu

nião, segundo o presidente, constou do Relato
rio das atividades da Amunesc, referente aos

meses de março e abril; IV Encontro de Secre
tários Executivos que será realizado na cidade
de Tubarão, em outubro, Assistência Previden
ciária aos Senhores Prefeitos e Familiares; Sis
tema Financeiro dos Municípios, Capacidade de
endividamento das Prefeituras, Estudo da base
de cálculo da taxa de conservação das Rodo
vias Municipais; Plano Rodoviário Municipal; Cri
térios para aplicação dos Créditos de Serviços
da Amunesc às Prefeituras e Movimento EconÔ
mico.

VANDALISMO
Alvaro Rosá falou sobre o vandalismo pra

tica.do na ponte pênsil que liga as localidades
de Ilha da Figueira e Vila Lalau, proximiélades
da Weg 2, onde já por duas vezes foram arran

cados os fios elétricos, ficando a mesma com

pletamente as escuras, nos seus mais de 200
metros de extensão, prejudicando os transeun
tes que comumente utilizam-se desta via de a-

SEN A I
O Centro de Treinamento

Polivalente do Senai de Jguá.
do Sul"está em plena ativida
de, haja vista a quantidade e

qualidade dos cursos profis
sionalizantes em andamento e

a começar nos próximos dlas,
O curso de cronoanalista e

cronometrista já iniciada tem
a participação de 16 elemen
tos com muito bom aproveita
mento, segundo porta-voz do
órgão, tendo como: ministran
te o conhecido professor An
tônio Serrano de la Pennã. A
justador e Torneiro Mecânico,
cursos operacionais enqloban
do tecnologia e mecânica e e

letricidade de enrolamento, il'1i
ciou no começo desta semana

com aulas no período notur
no.

.

COSTUREIRA
INDUSTRIAL'
Com 12 partlclpantes, teve

seu término ontem, o curso de
Costureira Indústrial, desenvol
vido em 25 dias nos períodos

matutino e vespertino, com 200
horas' de duração, destinado
exclusivamente à costura de
chapéus, em convênio manti
do pelo Centro e a firma Mar
catto S.A.
Outro importante curso terá

seu início na noite de segun
da-feira, o de Correspondên
cia Comercial, onde os parti
cipantes aprenderão a redigir
de maneira perfeita cartas e

demais serviços relacionados
com o setor comercial da em

presa, para uma sensível me

lhora neste campo, qualifican
do o participante na vida prá
tica com os conhecimentos ad

quiridos.' �dio Gianesini será
o professor do aludido curso

que terá duração de 4 sema

nas de aulas, com 35 .hcras,
no período das 19h30min às
21h30min.

.

CURSO PARA
CHEFES DE
DEPARTAMENTO
Ensino Correto de um Tra-

balho, .destlnado à Superviso
res, Gerentes e Chefes de De

partamentos é. rnals um impor
tante curso -do Senai jaragua
ense, que tem a testa o pro
fessor Paulo dos Reis e que
caminha, assim, instruindo e

qualificando de maneira corre

ta e decisiva, trabalhadores e

pessoal de chefia das empre
sas de nosso poderoso parque
lndustrlal,

O
.

objetivo do curso Ensino
Correto de um Trabalho é do-,
tar os participantes de uma

mais extensiva capacidade, pa
ra treinar corretamente os su

bordinados para aumento da

produção e consequentemente
melhora:r a produtividade e

rentabilidade da empresa. O
instrutor é o professor Jerôni
mo Loz, responsável pelos
cursos da agência, que a 24
de junho estará completando
dois anos de inauguração,
juntamente com o Sesl,

SESI implanta Posto de
Numa iniciativa pioneira do

agente Adernar Lotin Frasseto,
a agência do Sesi de Jaraguá
do Sul implantará, aindà no

decorrer do mes um Posto de
Vendas de Gêneros Alimentí
cios em colaboração com a

madeireira Paulo Roberto
Gneipel de Schroeder. O vi
zinho município contrlbul as
sim para o pioneirismo da
iniciativa, aliás, a primeira a

tuação do Sesi fora de Jara
guá. bene�iciando somente co-'
laboradores da madeireira
Gneipel que poderão adquirir
gêneros alimentícios a preços

.

mais baratos dos que os ven

didos em supermercados e si-

Vendas
mUares. No setor farmacêuti
co, a Gneipel assinou convê
nio com o Sesi para aquisição
de medicamentos, estando,
desta maneira,' funcionários e

familiares ligados a empresa,
com mais um grande benefí-
.r

CIO.

Social da Indústria, uma mos

tra do que é .0 Sesi, o que
faz, o que pretende fazer, e

serviços desenvolvidos pela
agência de Jaraguá do Sul.
Número relativamente bom de
participantes assistiram os tra
balhos; . inteirando-se de todos
os aspectos afetos ao funcio
namento do Sesi, em suas vá
rias únidades e, principalmen
te em Jaraguá, agora com um

moderníssimo centro a aten
der de maneira convincente
diversos setores, suprindo na

medida do possível e dentro
de suas reais possibilidades
lacunas existentes já há lon
gos anos.

ALBUM SERIADO

Nas tardes e noites de quar
ta e quinta-feira desta sema

na, com a participação de u

suários, dependentes e povo
em geral foi apresentado pela
Assistente Social do Sesi, srta.
Márcia Bortelotto. o "Album
Seriado", referente ao Serviço

COt
•

val alocal
O Clube dos Diretores Lo

jistas de Jaraguá do Sul reu

nido recentemente em sua se

de sob a presidência de Ro
naldo Koentopp, tratou de di
versos assuntos de interesse
da entidade. Na oportunidade,
esteve presente, em visita, o

sr. Dr. José Dias, Presidente
da Federação dos Clubes de
Diretores Lojistas de Santa Ca
tarina, com sede na Capital,
juntamente com o secretário
do CDL de Joaçaba, onde ex

planaram com detalhes, a Xla.

Convenção Estadual do Co
mércio Lojista, a ser realizada
em Joaçaba de 16 a 19 de ju
nho de 1977. O programa téc
nico da convenção foi expla
nado pelo Presidente Estadual
do CDL, ficando a programa
ção social e demais assuntos
atinentes à Convenção, a car

go do secretário do CDL da
cidade anfitriã. Jaraguá do
Sul, segundo o presidente do
CDL local, deverá se fazer pre
sente com uma delegação de
aproximadamente 10 a 12 ele
mentos, participando ativamen
te da Convenção com uma va

riadíssima pr.ogramação cujo
ponto alto será no domingo,

Convenção Estadual em Joaçaba
dia 19, onde se farão presen- dor e responsável pela insta
tes diversas autoridades en- lação mas, mesmo assim está
tre as quais o governador Kon- inteiramente por dentro da
der Reis, o secretário da In- problemática; Recentemente
dústria e Comércio,. Sebastião foi enviado correspondência à
Neto Campos, o secretário da 'diretoria da TV Cultura, em

Fazenda, Ivan Oreste Bonato, Florianópolis, solicitando pro-
entre outros. vidências para o melhoramen-
NOVA DIRETORIA to dos serviços de transmissão
Para o próximo dia 2 de da emissora em nosso muni

junho, está marcada a eleição Cípio. Como não recebeu res

da nova diretoria do novel etu- posta, na semana que passou
be, sendo que a atual direto- manteve contacto via telefone
ria encabeçará uma chapa, com o Depa�amento Técnico
tentando a reeleição. A posse em Florianópolis. onde obteve
dos novos membros dar-se-á a informação de que existe
dia 7 de julho. por parte da emissora a maior
CANAL 6 bva vontade mas o problema
Por se tratar de um assun- é que está em falta uma peça

to que vem causando grande' da rep.etidora, importada, mas

pOlêmica em nossa cidade, tão lo'go recebam, imediata
inquirimos o Presidente Koen- mente colocarão em funcio
tcpp a respeito da má. capta- namento, sanando desta ma

ção do som e imagem do Ca- neira o rumoroso problema.
nal 6 de Florianópolis, com Inclusive, para reforçar o pe
repetidora no Morro da Boa dido de uma rápida solução, o
Vista.

-

Presidente Estadual do CDL
O pr.esidente Koentopp, dis- quando de sua visita a Jara

se-nos que a manutenção da guá prometeu manter contac
repetidora não é da inteira tos com a Diretoria da TV
responsabilidade do Clube que Cultura, onde possui amigos
preside conforme está sendo pessoais, para. que a reivindi
comentado, sendo o mesmo cação jaraguaense tenha uma
somente um grande incentiva- melhor receptividade.

Dia da Indústria
Em rigosijo pela pas

sagem do "DIA DA IN
DúSTRIA" e "DIA DO, IN
DUSTRIAL", efemérides
que se comemora no dia
25 de maio, a Associa
ção Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul
promoverá um jantar de
"Confraternização, 'em .10-

cal a ser ainda designa
do.

O ágape, que por mo

tivo de viagem de alguns
diretores da �CIJS será
efetivado na noite do dia
30 do corrente, . contará
com a presença dos se

nhores Victor Bauer e Si
.golf Schünke, respectiva-

mente Prefeito e vice
Prefeito de Jaraguá do
Sul, especialmente eonvi
dados.
A Associação já abri'"

.

lista de adesão, que se

encontra a disposição
dos senhores empresä
rios, na secretaria da en..

tidade•
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CORREIO DO· POVO

UCOR�EIO DO POVO"
Fundação: ARTUR. MULLER - '1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
-1977 -

DIRETOR:
Eugênio Vitor Séhmoeckel

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

ENDEREÇO:
CaIxa Postal, 19

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

SOCIAIS I
Aniversariantes da semana
Fez anos ontem

O jovem Ordeli o. Rafaelli, Rodrigues
Fazem anos hoje

Srta. Eny Herbst, em Porto Alegre
Sr. Albano Kanzler
Srta. Hortêncla Satler

Fazem anos amànhã:
A jovem Mônica, filha de Renata e Dr. Die
trich Hufenuessler
Sr. Eurides Silveira

Dia 16 de maio
Sr. Gesá Rodolfo Fische,
O jovem Militino Aldrovandi

Dia 17 de maio
Sr. Aleixo Tomelin
Sr. Nery José Buchmann
Sr. Armando Nagel
Carmelita, filha de Querino e Tereza Pon
ticelli
Ralf Roberto, filho do casal Lauro e sn
via Pietsch

Dia 18 de maio
Vva. Sra. Edwirges Voigt
Sra. Cordi, esposa de Wilson Beggentoss
O garoto Alzéno Mannrich, em Atalanta-SC

Dia 19 de maio
/

Sr. Alvaro Tomaselli
Sr. Renato Ribeiro
Srta. Irmgard Müller, em corupä
Sr. Harry Carolino Fruet
Sr. Erwino Fodi
Helena, filha de Gustavo AIpe rstaedt, em

Itapocuzinho, I

Sr. Reno Schwartz ,

Ola 20"de maio
A garota Slmara, filha de Walter e Walé
ria Mahnke

,

Sr. Artur Gesser, em CorupA
Sr. Orlando Andreatta
Sra. Edite Amorim, em Joinvllle
Rosely Maria Gesser, em Concórdia
Iracema Reis, em Corupá
Sra. Hilda Gneipel, em Schroeder II
Sr. Colombo Machado Salles, ex-governa-
nador de SC

.

Daniele Maria, filha dó Sr. Alcivandro e Ma
ria Salete Espezirn.

"Aos aniversariantes, os cumprimentos
do "Correio do Povo".'

.

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 10• Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado çle Santa
Catarina, Brasil.
Edital nr. 9.819 de 5.5.1977
Mario Mathias e Alvina Knless

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

Tres Rios do Sul, neste distrito, filho de Artur
Mathias e Erna Prochnow Mathias. Ela, brasi
leira, solteira, lndustrlárla, natural de Rio do
Sul, neste Estado, domiciliada e residente em

Tres Rios do Sul, neste distrito, filha de Ven
dolino Kniess e Ana Kniess.
EdItai nr. 9.820 de 6.5.1977 I"Amilton Roberto, Pereira e

Marilú Teresa Krause
, Ele, brasileiro, solteiro, estudante, natural

de Blumenau, neste estado, domiciliado e resi
dente em Blumenau, neste estado, filho de Ro
mualdo Pereira e Maria Adelina Pereira. Ela,
brasileira, solteira, professora, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente à Rua Exp.
Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, filha de
Vergundes Krause e Marta Doster Krause.
Edital nr. 9.821 de 6.5:1977
Osanlr dos Santos e Rosely Raquel da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, crononalista, natu
ral de Indaial, neste estado, domiciliado e resi
dente à Rua Tomaz Francisco de Goes, nesta
cidade, filho José João dos Santos e Elza dos
Santos. EI.a, brasileira, solteira, auxiliar de escri
tório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente à Rua Tomaz Francisco de Goes, nes
ta cidade, filha de Elpidio da Silva e Maria
Hein da Silva.
Edital nr. 9.822 de 6.5.1977
Anilton Hinkeldei e Neide Marcos

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural
de Guaramirim, neste. estado, domiciliado e re

sidente à Rua Ney Franco, nesta cidade, filho de
Ernesto Hinkeldei e Marga Winter Hinkeldei.
Ela, brasileira, solteira, servente, natural de Cor
nélio Procópio - Paraná, domiciliada e residen
te em Vila Lenzi, neste distrito, filha de Jarde
lino Marcos e Vanda de Souza Marcos.

"

SABADO 14-05-77
Edital nr. 9.823 de 9.5.1977
Raulino Ehmke e Leonita Rosa Lawin

.

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

Tres Rios do Norte, neste distrito, filho de Arno
Ehmke e Irene Belilling Ehmke. Ela, brasileira,
solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Nereu Ramos, neste
distrito, filha de Walter Lawin e Gerta Wilke La
win.
Edital nr. 9.824 de 10.5.1977
Edgar Romig e Ingrid Siewerdt

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cerro II, neste distrito, filho de Herbert Romig
e Lidwina Sprung Romig. Ela, brasileira, soItei
ra, industriária, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Rio Cerro II, neste

distrito, filha de Wigando Siewerdt e Helga Fis
cher Siewerdt.
Edital nr. 9.825 de 10.5.1977
José Campregher e Vànilde Dalagnolo

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecänlco,
natural de Guaramirim, neste estado, domici
liado e residente em Guaramirim, neste estado,
filho de Rodolfo Campregher e Albertina Luiza

Pereira. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Rio dos Cedros, neste estado, domi,ciliada e

residente em Santa Luzia, neste distrito, filha

de Lindo Dalagnolo e Carmela Dalagnolo.
Edital nr. 9.826 de 10.5.1977
Olivio Andreghetoni e Doralice Vieira

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural
de Corupá, neste estado, domicil'iado e residen
te em Jaraguá Esquerdo, neste distrito, filho
de Luiz Andreghetoni e Anna Andreghetoni. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e resldente em Ri

beirão Molha, neste distrito, filha de Amaro Viei-
ra e Irene Bollauf Vieira.

'

Edital nr. 9.827 de 11.5.1977
Bruno Lewerenz e Olanda Diel

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

Barra do Rio Cerro, neste distrito, filho de Hu

go Lewerenz e Alvina Boddenberg Lewerenz,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Gua
ramirim, neste estado, domiciliada e residente
em Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha de

Leopoldo Diel e Lydia Martha Augusta Kretzch
mer Diel.
Editai nr. 9.828 de 11.5.1977
José Romanski e Lonita Greuel

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural
de Pato Branco, Paraná, domiciliado e residente
à Rua Joinville, nesta cidade, filho de João Ro
manski e Maria Xavier Simões. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente à Rua Joinville, nesta cl
dáde, filha de Alvino Greuel e Paulina Kresln
Greuel.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que será publicado. pela. imprensa,
e em cart6rio onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento.,acuse-o para os fins le
gais.

AUREA MOllER GRUBBA
Oficiai

PAGINA

"Por uma estrada quase esquecida
pelo.Plano Rodoviário do Estado"

Com este título, o v:ereador Ernes.o Felipe
Blunk, de Corupá, fez vibrante pronunciamento
na sessão do dia 03.05.77, referente a Estrada
Corupá-Jaraguá.São Bento do Sul. Blunk, para
o seu pronunciamento tomou por base o artigo
publicado na capa do "Correio do Povo" na e

dição de 30 de abril de 1977, que retrata uma

grande verdade, haja vista que este segmento
rodoviário está a merecer uma melhor atenção
do Departamento de Estradas de Rodagem de
Santa Catarina. Ei-Io:

"Apesar do elevado custo ou da quantida
de do numerário já aplicado na Estrada Dona
Francisca, ligando JOinville a Campo Alegre,
nas épocas de chuvas prolongadas, quase todo
o tráfego de veículos pesados é feito via Jara
guá do Sul-Corupá-São Bento do Sul, por uma

estrada quase esquecida pelo Plano Rodoviário
do Estado; se esta estrada oferece maior segu
rança e melhores condições seria oportuno
lembrar aos responsáveis pelas obras estaduais
uma melhor conservação ou porque não o as

faltamento? No dia 31 de março último, Senhor
Presidente, nobres Vereadores, foi possível as
sistir um caminhão que transportava um trator
de aproximadamente 27 toneladas, não conse

guir vencer a serra Corupá-São Bento, porque
a Estrada estava escorregadia, isto é, sem sai
bro.

Foi. preciso senhores, que a Prefeitura do
pequeno, município de Corupá deslocasse a sua
única máquina para com prudentes manobras
e grand� esforço durante 8 horas de serviço,
conseqursse rebocar o pesado caminhão até o
alto da serra.

_

Assim é: Enquanto uma recebe' revesti
mento a paralelepípedos e asfalto, a outra com
melhores condições topográficas, tão necessá-

2

ria e prestativa, nem sequer um bom revesti-
mento de saibro.

.

Lemos na imprensa diária a informação
fornecida pelo Departamento de Estradas de
ROdagem do estudo da viabilidade técnico-eco
nômica, relativo ao trecho São Bento do Sul a

São Francisco do' Sul, com 130 km.
Devemos alertar as autoridades que a a

tuai estrada Sãó Bento do Sul-Corupá-Jaraguá
do Sul, com saus 50 km, e com 14 metros de
largura é superior a Estrada Dona Francisca,
por onde está previsto a passagem da BR-280.

No arquivo da Fazenda Imperial de Petró
polis, encontra-se um registro, que além de de
finir a descoberta de Jaraguá, faz referência a
um caminho melhor que o da Dona Francisca.
Carta de 24.04.1876. Faz 101 anos que já se

proclamava uma verdade. que sempre se pro
curou esquecer ou ignorar. Laços históricos não
podem entravar o progresso, se assim fosse
não teriam construldo Brasflia. .

Estou certo de que esta é a estratégia a

dequada e espero que o estudo da viabilidade
econômica a ser enfocado conclua pela São
Bento-Corupá-Jaraguá do Sul. Será"a melhor
solução para o corredor de exportação que de
verá terminar em São Francisco do Sul.

Desejo com este pronunciamento, lembrar
aos senhores engenheiros e responsáveis pe
las obras rodoviárias, que esta estrada existe e

já foi feito pelo ONER, um levantamento estatí�ti�
co que acusou uma média de 900 a 1.100 ver
culos diários que transitam nesta importante ro

dovia. Pelo que' representa estes três Municí
pios ao Estado, merecemos a atenção' de quem
de direito". .

SOMOS CATARINENSES E SOMOS TAM
BÉM BRASILEIROS.

Ernesto Felipe Blunk - Vereador-ARENA

ANAU DE· 25 ANOS
José Alberto Barbosa

(ao Rotary Club de Jaraguá do Sul)
pelos seus 25 anos.

Nlveo barco de suaves Inhas,
Proa erguida furando a voragem,
As dores do mundo parecem marolas
Que varaste em cinco lustros de viagem.

Teus'm-atujos sãb gente "de vontade
.

E c'oa pesada carga da humanidade
Firmes vão na torre, pontilhão e leme.

Teu nauta é um Ulisses moderno,
Guerreiro com escudo na lapela

Que ambiciona só o valor eterno,
Não aceita a glória nem deseja ela.

E mais valente que o grego destro
Recusa não ouvir ou se amarrar no mastro,
Não teme o canto dá cruel sereia.

Assim, entre procelas tens estrada
No oceano da dificuldade
E tua força maior lá vem gerada
No amor da Casa da Amizade.

Sus! avante! ereto, escorreito!
Quem ensina aos povos um viver direito
Não tem porto certo e nem para nunca.

JaraQuá do Sul, 5.05.77

"

racacoMoo
CREVETTEn

./

.IRMÃOS EMMENDORFER S.A. COM. E IMP.
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONES: 72-0969 ,- 72-0769 - 72-0060
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Divórcio ou Não
Como há dtas, deu entrada no Congresso, novo projeto de

divórcio no Brasil, as atenções brasileiras deverão voltar-se para
este importante assunto. ,Em torno deste fato, sern dúvida, have
rá muitas polêmicas, discussões, intrigas e debates. Haverá as

correntes a favor e contra. Deputados e, Senado�s, que expla
narão as van�agens da aprovação da lei em questão. Outros fa
rãO ver as ,desvantagens e problemas sociais que traria a sua

aprovação.

Não podendo eu ficar alheio ao problema, pretendo tornar
público, o meu ponto de vlsta sobre o emocionante caso.

Sou totalmente a favor da aprovação do divórcio no Brasil.
Não que eu estela pretendendo divorciar-me da minha querida
esposa, mãe de meus amados filhos. Aililda no corrente ano,
transcorrerão as nossas bodas de estanho; e tudo bem.

Ocorre, porém, que nem todods os matrimônios transcor
rem num mar de rosas. Há o casal, em que o marido é um inve
terado alcoólatra,. que não se preocupa" em trabaihar para obter
recursos para cuidar do sustento de sua famfiia. Se a esposa
lhe dá ainda um pouco de seus parcos ganhos, para. tomar umas
e outras, leva aquela surra. Outros casos, em que a esposa é

. praticante da infidelidade conjugal, e, há ainda casais, entre os

quais existe completa incompatibilidade de espíritos. Para os

citados cases, a meu entender, a solução ideal seria a .separa
ção.

Algures, conheço uma boa senhora, que há mais de dez
anos está paralítlca, sentada em cadeira de rodas, por levar
forte surra do marido, quando este estava embriagado. Um ou
tro casal, a esposa, num momento de infeliz inspiração, "des
cascou" o rolo de macarrão na cabeça do marido, o qual per
deu completamente o juízo; que nunca mais poderá recuperar,
ficando inválido para o resto de seus dias. Para 'estes tipos de
desajustadas uniões, não teria sido o divórcio uma solução?

Pelo atual projeto, só seria concedido o divórcio, a casais
desquitados há pelo menos 3 anos, ou 5 anos, pelo menos, de
comprovada separação.

.

Não vejo razão para deixar de divorciar casais dissolutos,
para, a estes oferecer nova oportunidade, tentando um novo

casamento. O divórcio apenas legalizaria uma situação já exis
tente. Teriam uma nova chance de .sa casarem, e quem sabe,
poderá resultar em um feliz matrimônio. Sem a existência do di

vórcio, terão que viver ajuntados, amigados ou amontoados, co
mo se diz vulqarrnente.

A classe eclesiástica brasileira, é totalmente contra o di
vórcio, sendo que pressionam seus fiéis, para influenciarem a o

pinião pública a respeito, o que não acho muito certo. A opi
nião de cada um deveria 'Ser livre, e a meu entender, não seriam
os Senhores padres, os mais indicados a opinarem a este res-

.

peito, já que estes não casam; não conhecendo intimamente a

questão. Baseiam os sacerdotes, a contrariedade ao divórcio,
por sua afirmação de que, "o homem não pode separar o que
Deus uniu". Creio que há'uma solução para contornar isto. Se
o padre tem Poderes, para unir casais em nome de Deus, tam
bém deveria ter o mesmo padre, poderes para desuní-Ios. Até
lanço a idéia, para que seja criada uma cerimônia religiosa de

separação do casal, a par do divórcio. Poderia ser cerimoniosa

que nem o casamento. Com festa, convidados, testemunhas, fo
guetes, etc. Após. O término da festa, ao invés de, o casal ence
tar a viagem 'Cle lua de mel, cada qual fosse para o seu lado.

Numa campanha iniciada por um bispo brasileiro, com pro
cissão anti-divorcista, havia cartazes alusivos ao caso. Um de
les dizia: "Nlio só os pais tem direita a ter filhos, mas os filhos
também tem direito a ter pais". Muito certo e bonlto, Por esta

lógica, fica evidenciada a necessidade de se instituir em nosso

país, também, o divórcio. Assim, casais dissolutos, poderiam no

vamente contrair matrimônio, e os filhos destes, teriam pais, os

quais não os teriam, quando paridos, de mães ajuntadas e não
unidas por um casamento legal.

Esperamos, pois, a adoção do divórcio no Brasil, que ape
nas trará beneffcios.

HaFro Maller

EMSI 75 JAHRE
Zum 21. Mai 1977

Als Emil 25 Jahre hat gezaehit
Da hat keim lahmer Knochen ihn gequaelt
Die Arbeit ging ihm rüstig von der Hand
Wie es so sein muss auf dem Bauernland
Vorher hat er sich schon die Frau genommen
Er wollte doch zu Kindern kommen
Die sollten seinen Namen weiter tragen
Der zu ihm kam, aus iaengst vergangnen Tagen

Dann waren auch die 50 voll
Mit FalteI'! von des Lebens Zoll
Zwei Kinder hatten aus dem Haus gefreit
Sie brachten Enkel ihm zu ihrer Zeit
Auch musste er mit seinem Zieharmonikasten
So manchen Abend zu den Frel:lnden hasten·
Kam er dann lahm gespielt nach Haus gekrochen
Musst Selma extra starken Kaffe kochen . ,

Die Arbeit ltess ihn garnicht richtig ruhn

Auf Kolonie gibt es so schreck lich viel zu tun

Jetzt hat er giücklich 75' auf dem Rücken
Die Jahre fangen doch schon an zu drücken
Doch immer wenn es zum Feiern geht
Der Emil voll noch seinen Mann da steht
Man ladet ihn auch staendig ein
Zu Taufen, Hochzeit oder Schützenverein
Er dankt den Freunden mit gereimten Worten
Die gern gehoert an. allen Orten
Beim Essen schlaegt er eine gute Klinge
Ist dabei eifrig mit beim Singen
Selbst im dlchtesten Bl:!lIgewühl
Ist ihm das Tanzen nie zuviel
Hat trotzdem selnen Herrgott nicht vergessen
So oft beim Pastor in der Bank gesessen
Von seiner trübsten Jugend an

Sehr viel für die Gemeinde noch getan

Mit aller seiner Seelenkraft
War er den Andern beispielhaft
Ich fernte ihn deshalb auch lieben
Und habe dieses ihm' geschrieben
Damit er recht erkennen kann
bass man ihn ehrt als braven Mann.

yon 8elnem Freund, dem Mann aus Corupá

Hellmulh

.'

Cartão de
pagamento. de
benefícios do
INPS perde'
valídade em 1.0

de agosto
RIO - A partir de 10• de

.

agosto, o atual Cartão de
Pagamento de Benefício

(CPB), emitido por oca..

sião da entrega do pri
meiro carnê ao beneficiá
rio do Instituto Nacional
de Previdência Social,
perderá valldade em todo
o País. Pensionistas e a

posentados que recebem
benefícios, terão de apre
sentar obrigatoriamente,
sua carteira de identida
de ou trabalho.
A Secretaria de Segu

ros Sociais do INPS in-
.
forma que até à criação
de modelo próprio o Car
tão de Pàgamento de Be
nefrcio será fornecido a

penas aos procuradores
dos beneficiários - sem

retrato ou assinatura -

com o objetivo de indicar.
ao banco que o portador
tem procuração para re

ceber beneflclo. Todos
os beneficiários que não
tiverem carteira de identi
dade ou de trabalho de
vem providenciar sua ob

tenção imediatamente,
porque as agências ban
cárias serão instruídas

para só pagar benefícios
mediante apresentação
de um desses documen-

. tos.

Mais de 3 mnhospitais
da rede privada

atendem aos

segurados do INPS
RIO - Mais de 20 mil

médicos em Postos de
Assistência, um total su

perior a 267 mil leitos em

mais de 3 mil hospitais
contratados, cerca de 3

mil 800 convênios firma
dos com empresas em

todo País, fazem'. parta
dos recursos que o INPS

dispunha, no início do a

no, para cumprir a pro
gramação de atendimen
to de 1977.

Nos serviços ambula
toriais credenciados, 16
mil médicos estão a dis

posição dos segurados.
Para atender aos progra
mas de reabilitação pro
fissional, existem 14 cen

tros; com 1.386 técnicos.
Para atender ao menor

excepcional, o INPS dis

põe de 320 instituições,
com capacidade para 28
mil menores.

Criminalidade Feminina
cresce nos EUA
De acordo com o FBI,

nó perlodo de 1960 a

1973, o Indlce de prisões
por delitos graves' (homi
cídios e assaltos a mão
armada) aumentou de
277,9% entre as mulhe-

,

res e 87,9% entre os ho
mens.

Esse 'aumento é devido
ao recesso econômico e

aos movimentos de liber
tação damulher, l':IIos últi
mos anos, surgiU um .no
vo tipo - de -delinqüência
feminina, diretäménte li

gada às profissões 'libe
rais, como por exemplo,
falSificação, fraude, etc.

ABIM

Estado de S.nt. Catarina

Prefeit�ra M��i�i�al de Jara�uá �H ��I

As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Prefeitura Municipal,
até às 17 horas do dia 20 de maio de 1977 . o

E�ital de Tomada de Preços N.· 04/77
A- PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, comunica que se en

contram à disposição dos interessados, no Departamento de Serviços Ge
rais, os elementos da Tomada de Preços nO. 04/77, para aquisição de
pneus e câmaras de ar pl veículos da Municipalidade.

Jaraguá do S�I, 10, de maio de 1977.

Victor Bauer - Prefeit� Municipal

MAU CHEIRO

HOIPital e Materni�a�e
-

Jaraguá
oferece vaga a

E8�RITURARIA
de contas hospitalares e serviços gerais de

. escritório.

REQUISITO:
- nível ginasial
..;... Datilografia
- ExperiênCia anterior, de preferência.

:::ontatos pelo telefone 72�0514 ou à Rua _Jor
ge Czerniewicz sln - Jaraguá do Sul.

DIA OAS COMUNiCAGIES
Por ocasrao da passagem do dia con

sagrado às comunicações, ocorrido a 05 de

maio, este semanário recebeu de Florianó-
p.q.lif!, o, s_egl!.il11� .!��gIJ:!mJl,: � _ ., _

"limo. Sr. Eugênio Victor Schmoeckel -

Rua 2, nO. 130 - Jaraguá do Sul. SAUDA
MOS VOSSENCIA TRANSCURSO DIA DAS
COMUNICAÇõES. SAUDAÇõES PROF� FOLL
GRAF - DIREXISC".

Somos agradecidos pela lembrança ÖO
dia de consagração às comunicações.

É quase de não se crer que uma cidade
da envergadura de Jaraguá, Impa, haja cheiros
diferentes em pleno centro da cidade. Tomamos
-como exemplo a Marechal. Há dias em que o

mau cheiro torna-se Insuportável, causando náu
seas e ânsiá de vômitos, além de umá série de
desagradáveis distúrbios. Não bastasse a po
luição sonora causada pelos escapes dos vei
culos que transitam pelas ruas, caminhões de
gadO e de porcos "fazem avenida", exalando a

res horrendos, causando má impressão aos fo
rasteiros que aqui vêm para trat.r de. negócios
ou mesmo a passeio. Estamos a merecer uma

melhor atenção e fiscalização das autoridades
sanitárias do munlcfplo para que seja equacio
nado este problema que não é de hoje.

�..- .....

Árvore da
GASOLINA

O professor Melvin Calvin, prêmio Nobel
de Química em 1961, está estudando úma plan
ta de alto tronco, do tipo "euphorbia" (a mes-

. ma familia da nossa seringueira) que produz
um láctico que poderia ser aproveitado como

carburante, se não tivesse uma coagulação ex

cessivamente rápida. Declarou o professor Cal
vln: "se conseguíssemos impedir 8ua solidifi
cação, criando uma molécula menor, obtería
mos, por certo, uma yerdadelra árvore da gaso
lina".

"

A TERRA AO HOMEM
E O HOMEM A TERRA

a terra, plenas condições de
saúde, educação, progresso e

conômico e justiça soclal.
São as seguintes as diretri

zes do INCRA:

O Instituto. Nacional de Co
lonlzação e Reforma Agrária -

INCRA - foi criado pelo De
creto-Lei nr. 1.110, de 09 de
julho de 1970, sendo detentor
da programação e execução
da reforma agrária .e coloni

zação, de acordo com o que
estabelece. o Estatuto da Ter
ra,

.

no Brasil.
Sua orientação política pre

tende a fixação do Homem à
Terra, através de programas
de assistência técnica e cre

ditícia, de modo a que o Ho
mem possa tornar-se proprie
tário da terra em que traba
lha, tenha garantida sua esta
bilidade econômioa e consoli
dado seu bem-estar social.

O INCRA pretende propor
cionar, àqueies que trabalham

território nacional;
06. Estimuiar a exploração

da terra, a fim de au

mentar a produção e a

produtividade agrícola;
07. Intensificar Projetos de

Reforma Agrária e de
Colonização em todas
as regiões do País;

08. Promover, periodica-
mente, o cadastramen
to de propriedades. ru
rais e o' zoneamento
do País, com o objeti
vo de definir a estraté
gia de atuação. territo
rial do Órgão;

09. Traçar' a politica de
Eletrificação Rural;

10. Elevar o nível sócio-e-·
conômico das popula
ções rurais.

01. Dar a terra ao Homem
e o Homem à terra;

02. Realizar melhor distri
bulção da terra, respei
tando os princípios de
justiça social;

03. Tornar mais produtiva a

estrutura agrária do
país;

04. Transformar os traba-
lhadores do campo em

uma próspera classe
média rurai;

05. Permitir que os pró
prios brasileiros ocupem
os espaços vazios do

------) Mário, A. Corrêa
sonagem fictício. Sua história serve, para
ilustrar a vida politica da França contempo-
rânea.

-

Semanas atrás, 52,2% dos eleitores
franceses votaram na coligação de esquer
da nas eleições municipais.

Dois terços das prefeituras passaram a

ser administradas por socialistas e comu-

nistas.
.

AO mesmo tempo, o serviço de centra
espionagem em Paris ariunclava que a Rús
sia mantém na França uma vasta rede de

eaplGe8.
Eles têm acesso a comissões da NATO

e a material altamente secreto. Os danos
caueadcs pelos agentes comunistas ao mun

dö ocidental são ainda Imprevisíveis.
Os franceses estão fazendo como Fran

çois Petit: introduzem o comunismo dentro
de casa e depois se queixarão amargamente
dos prejuízos que já começam a sofrer.

François Petit: um homem· simbólico
François Petit é um francês famoso por

sua habilidade em penetrar furtivamente em

residências, lojas e até bancos.
Petit jamais se deixou apanhar pela po

lícia. As sombras da madrugada, os escon

derijos e. a astúcia sempre o fizeram esca

par das forças da lei.
Recentemente, para comemorar suas fa

çanhas, o experimentado arrombador fran
cês ofereceu em. seu rico esconderijo, uma

recepção, cUJos convidados eram todos igual-
mente ladrõeã. '.

'

Comeram, beberam, faiaram multo de
seus assaltos, proclamaram suas espertezas
e, per fim; encerraram a' festa.

Após as despedidas, Petit notou furioso
que -dlversos. objetos de estimação de sua

casa tinham sida levt;ldos pelos colegas de
':profissão"•.

O que fazer? Dar parte.à policia? Im
posslvelLTriste: sorte dos que se envolvem
com larápios ...

Na realidade, François Petit é um per- (ABIM)

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

LEI N0. 664/77
, Reconhece Dívidas de Exercícios Anteriores.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições.

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

Art. 10.) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a re

conhecer despesas do exercício de 1976, constante da relação anexa que
faz parte integrante desta, na importância de Cr$ 36.955,15 (trinta e seis mil
novecentos e cinquenta e cinco cruzeiros e quinze centavos).

Art. 20.) - As despesas decorrentes desta Lei correrão'por
conta da seguinte dotação do orçamento vigente:

0500 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA
0501 � Dlvlsão -de Contabilidade
0501.03080322.016 - 3.1.5.0 - Desp. de Exerc. Anteriores.
Art. 30.) - Fica também o Chefe do Poder Executivo autori-

zado a suplementar a dotação acima mencionada na importância de Cr$
37.000,00 (trinta: e sete mil cruzeiros) utilizado para tanto os recursos pro
veniente do "Superavit Financeiro", verificado no exercíclo anterior.

Art. 4°.} - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as dlsposlçöes em contrário.

-

, PALACIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul,
aos 4 dias do mês de maio de 1977.

Victor Bauer - Prefeito Municipal
A presente Lei, foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Asststêncla Sodal, aos 4 dias do mês de maio de
1977.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Astrit K. Schmauch - D i reto ra.

'Me·mórias' de SILVEIRA JÚNIOR
Fpolis. - Ao represen

tar o governador Antônio
Carlos Konder Reis, na

solenidade de lançamen
to do livro "Memórias de
Um Menino Pobre", o se
cretário Salomão Ribas
Júnior, chefe da Casa Ci
vil, destacou o grande
trabalho que a obra de
Silveira Júnior represen
tada para Santa Catari
na.

A solenidade, realizada
nos salões da Assembléia
Legislativa, contou com a

. presença; além do s�cre
tárío dos Transportes e

Obras, Nicolau Fernando
Malburg; Deputado Zani
Gonzaga; ex-Governador
Ivo Silveira e intelectuais.
Ao agradecer apresen

ça bastante numerosa,
daqueles que ali estavam
para prestigiar o lança
mento de sua obra, Sil-

ASSEC Assessoria Jurldica ContábU·SC I
DEPARTAMENTQ ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS

PARA TODO O ESTADO.
- AÇõES: CIVEIS, CRIMINAIS E TRABALHISTAS
- CONTABILIDADE MECANIZADA
- CONSULTAS E PARECERES
- ACIDENTES DE TRANSITO. .

- INVENTARlOS - DESQUITES - DEFESAS FISCAIS
Aceitando-se causas para as Comarcas de-,Jaraguá do Sul - Gua
ramirim - Joinville - Pomerode - Blumenau, além de outras.

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
Dr. Humberto Pradl
Dra. Maria da Graça Assis
Contabilista Adernar MenegoHi

ASSEC - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 98
Fone 72-0188 (Advogados) e 72-0125 (Contabilista)
89250 - JARAGUA DO SUL - SC

.

veira Júnior proferiu um

discurso muito comoven

te, procurando retratar a

sua vida, desde a dura e

árdua infância, "quando,
desde cedo, iniciei no

trabalho que hoje trilho,
até estes momentos da
mais profunda alegria por
ver reunidos os meus a

migos e aqueles que a

qui estão para prestigiar
uma obra que não é só
minha, é antes de tudo,
de Santa Catarina".

de a vida sem retoques
das comunidades pobres
de agricultores' no Sul do
Brasil, especialmente ...

Massaranduba, Guarami
rim, Jaraguá do Sul e

Schroeder, em Santa Ca
tarina, de quase do inf
cio do século, até as suas
Incursões às cidades já
mais crescidas, como
Joinville "das bicicletas e
da Rua do Príncipe", ou

Florianópolis, do "footing
do Jardim Oliveira Bel-

�,
lo".

"Memórias de Um Me- Na carreira do menino,
nino Pobre" é uma co-e- de herói de entardecer,
dição da UDESC Lunar- namorador de todas as
delli e tem 164 páginas. mocinhas da Praça XV, o
Na obra, apresentada prosaico caixeiro de ar

mais como um testemu- mazém, com uma visão
nho do que memonas, já sonhadora do "mundo
monografia ou ensaio, o perdido", vão se suce

autor vai desenrolando, dendo histórias de uma

repleto de peripécias, o comunidade de agriculto
dla-a-dia de um garoto res do Sul do Brasil.
comum (ele mesmo), des- JSC, nO. 1717

GR$ 27.900,
Uma vez que você não consegue' pas

ur sem seus aperitivos, por que não abrir
um bar em 8ua pr6prla éasa?, Seja seu úni
co freguês, e não precisará pagar licença. Dê
l 8ua esposa Cr$ 26,00 para comprar uma

caixa de 12 garrafas de plngaj uma .caixà .

contém 160 doses. Compre todas as doses à
8ua esposa pagando. Cr$ 0,60 cada uma e

dentro de 12 dias quando a caixa terminar,
sua esposa terá Cr$ 90,00 para por no ban-

co e Cr$ 26,00 para comprar outra caixa.
Se você continuar comprando de sua

esposa as doses de pinga e conseguir vi
ver 10 anos e, depois bater as botas de re-'

pente, sua vluva terá Cr$ 27.900,00 no banco,
o suficiente para criar seus filhos, acabar de'
pagar a sua casa,' casar com um lluJelto di
reito e esquecer que um dia conheceu um

páu dágua como você;
,

.

� MADALENENSE, I

o Doutor JOão Paulo Pasqúali, Juiz Substituto em exerciclo nesta Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catàrlna, na forma da lei, etc •••

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem 'ou dele conhecimen
to tiverem e interessar possa, com o prazo d.! 30 dias, que por parta de NODARI S.A. -

COMERCIAL E INDUSTRIAL, através seu bastante procurador, Advogado Dr. Evaldo Ben
thien Filho, lhe foi dirigida a petição inicial do seguinte teor: Ei<r'no. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Vara Crvel da Comarca de Cascavel. NODARI S.A. - COMERCIAL E INDUS
RIAL - pessoa [urídlca de direito privado, eom matriz em Curitiba e Filiai nessa cidade
de Cascavel, à Av. Brasil n. 1.225, inscrita no CGCMF sob o nr. 76.484.690/0002-44, - por
seus procuradores, adiante firmados, instrumento procuratório incluso (doc. 01), com es

critório à Rodovia BR 116, km. caixa postal n. 1.748 - Curitiba, onde recebem intima

ções, - vem respeitosamente, à .preeença de V. Excia., com fundamento nos arts. 94, §
20., 566, I e 585, I do Código de Processo Civil, propor contra ERNESTO JURGEN JOES
ting _ CPF _ 121.135.309, brasileiro, casado, do comércio e sua esposa, Sra. ELVIRA
GAULKE JOESTING, ambos atualmente com residência e paradeiros' desconhecidos, a

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS pelos motivos a seguir ex
postos: 10.) _ A Exequente é credora do Executado, Sr. ERNESTO JURGEN JOESTING
no valor de Cr$ 91.123,03 (noventa e um mil, cento e vinte e três cruzeiros e tres centa

vos) importância representada pelas inclusas Notas Promissórias, em número de seis (06),
assim descriminadas: NP 07/12 vencida em 05.10.75 _ Cr$ 15.187,17 -_ doc. 02. _

NP08/12 _ vencida em 05.11.75 _ Cr$ 15.187,17 _ doc. 03. _ NP 09/12 _ vencida
em 05.12.75 _ Cr$ 15.187,17 _ doc. 04. _ NP 10/12 _ vencida em 05.01.76 _ Cr$
15.187,17 - doc. 05. - NP 11/12 - venc em 05.02.76 - Cr$ 15.187,17 - doc. 06. - NP 12/12
venc, em 05.03.76 - Cr$ 15.187,18 - doc. 07. 2°) As referidas Notas Promissórias se en

contram devidamente avalizadas pela esposa do executado, Sra. ELVIRA GAULKE JOES
TING; Os meios empregados pela Exequente, no objetivo de localizar os ora executados
e cobrar-lhes o valor exequendo, não lograram êxitos; Diante do exposto, considerando

que os Réus, se encontram em lugar írrcerto e não sabido, conforme se depreende, in
clusive dos autos nrs. 1477/75 e 1478/75 _ Execuções de Títulos Extrajudiciais, contra
os mesmos movidos pela Exequente e, que os referidos são proprietários do imóvel lo
calizado em Jaraguá do Sul, conforme comprova a anexa certidão (doc. 08), requerer a

Exequente: a) Seja recebida e processada a presente Ação de .Execução Forçada nos

termos dos arts. da Lei Processual invocados, com a consequente expedição de Carta
Precatória à Comarca de Jaraguá do Sul (SC), para fins de penhora ou arresto do bem
imóvel indicado e descrito na certidão anexa (doc. 08); b) Após sejam citados os Exe

cutados, nos termos do art. 231, li, do CPC, para embargar a presente querendo, no pra
zo legal; c) Seja intimado da penhora, o credor pignoratício do imóvel - Banco do Bra
sil S.A. _ Ag. Jaraguá do Sul, conforme determina o art. 615, I do diploma processual; d)
Se os executados, após citados regularmente não pagarem o principal (Cr$ 91.123,03), a
crescido de juros de mora, despesas processuais e honorários advocatícios, que V. Excla,

arbitrar, na forma da lei, tenha a ação seus trâmites até final, nos termos do art. 658 da
Lei adjetiva, com a consequente condenação dos mesmos, às verbas reclamadas. Protes
tando por provar o alegado, se necessário e pelos meios em direito permitidos, dá-se o

valor de Cr$ 95.000,00. P. Deferimento. De Curitiba/Cascavel, 22 de setembro de 1976. -

(aa) ...".. p.p. Carlos F. Zarpelion CPF 010545709-0AB-5.404.- p.p. Evaldo Benthien Filho
CPF 164.204039-0AB-5.739.- DESPACHO EXARADO A FLS. 13 v. "Expeça-se edital de ci

tação para o último processo apensado". Jaraguá do Sul, 13.04.77. (a) Romeu Junkes _

Juiz de Direito em exercíslo". ENCERRAMENTO: Em virtude do querol expedido o pre
sente edital, pelo qual cita es executados ERNESTO JURGEM JOESTING é ELVIRA GAUL
KE JOESTING, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da peti
ção inicial supra transcrita e para que paguem em cartório, dentro do prazo de 24 horas,
a importância de Cr$ 95.000,00 do principal, mais juros de rnora vencidos e vincendos,
custas, honorários de advogado na base de 20% sobre O total apurado e demais comi

nações legais, se assim não o fizerem converter-se-a o arresto em penhora, ficando cita
dos ainda, para, querendo, oferecer embargar à Execução, no prazo de 10 dias, sob pe
na de não o fazendo se presumirem cerno aceitos pelo executado, como verdadeiros, os
fatos articulados pela exequente, tudo na conformidade da petição inicial e despacho
retro transcrito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e dos executados em es
pecíat; foi passado o presente edital de citação, que será afixado no local de costume,
às portas do Forum e Publicado pela imprensa oficial e local na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dezesseis dias do mes de abril do ano de
mil novecentos e setenta e sete. Eu ,Escrivão, o subscrevi.

João P"ulo Pasquall

Juiz Substituto em exercrclo

DE CITAÇÃO

Do meu arquivo para você
Este manancial perene
de Inpiração chamado

nníurezo
PROF. PAULO MORETTI

Dentro do trabalho, um momento de fol
. ga.. Fora do escritório, a variação verde da
paisagem, num constante convite à poesia, à
vibração humana em termos de lnsplração.
A minha frente, o papel em branco se cons

titui em pertinaz desafio e tentação aos
.meus habituais escritos semanais, fruto mui
to ,mais'do prazer do que da obrigação.

De repente os olhos ganham altura e

nas encostas e colinas a mão do homem
marca sua operante presença. A�ui é uma

plantação de arroz, ali de bananas, acolá de
cana de açúcar. De espaços a espaços, uma

casa, um rancho, um escalvado. Quebrando
a monotonia, umas cabeças de gado, uma

árvore gigante, uma formação rochesa. Jun
te-se tudo isso e está composta, a tela que
retrata a vida que a vida tem, a beleza que
a beleza encerra.

E' esta contrastante beleza e é esta
constante vida que provoca sentimentos de
elevação. Um filete de água. Um mlnúsculo
inseto. Uma orquídea silvestre. Um pássaro
colorido. Um filhote que pia. Uma' folhagem
verde. Um fruto maduro. Uma palma agitada
pelo vento. Um raio de luz filtrado pela ma

ta. Um bando de periquitos em ruidosa sin-
fun�.

.

E por falar em prazer, com que abun
dância ele se manifesta no momento em que
a contemplação da natureza deixa de ser

uma rotina para transformar-se num encan
tamento de mil cores, de mil aspectos, de mil
variações. E' o céu, azul. São as nuvens es

parsas. E' a vegetação rasteira. São as ár
vores gigantescas. E' a plantação uniforme.
São as estradas. disformes.

Tudo atrai. O colorido dos pássaros. O
sabor dos frutos. O murmúrio das águas. Tu
do contagia. A beleza agreste. A. aragem
vespertina. O bucolismo campestre. A par
disso, a presença do homem que a tudo as

siste e preside, ele que completa o quadro
dentro desta paisagem viva que :o rodeia e

estimula o seu trabalho.

E o cortejo continua. São múltiplas va

riações dentro da própria variedade. São in
cessantes poncromlnas dentro do próprio coo'

lorido natural. E' a profusão de aspectos. E'
a sucessão de extasiamentos. E' a multipli
cação do belo. E, como se não bastasse tu
do Isso, o próprio mistério da criação ren-

de homenagem ao Criador.
.

E' a natureza que explode' em contfnuas
e conetantes Inovações, provocando em cada
novo contato, novas sensações de prazer que

.

se multiplicam à medida que a ânsia da 1;)I,Is
ca encontra, a cada' paeso, a Imensidão do
universo a lhe proporcionar novas perspecti
vas de conquista.

E frente ao Imenso' a:ltar da natureza,
brota espontane� a slncerldade de uma pre
ce:

, .

. O�RIGADO. SENHOR!

4

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



CORREIO DO' POVO .
SABADO 14-05-77 PAGINA 5

Esportes

SESI REALIZOU
PROVA CICLíSTICA

Realizou-se .

no sábado últi
.me, em colaboração com a

Associação Recreativa WEG, a

prova ciclística promovida pe
lo Serviço de Recreação e Es
portes do Sesi de Jaraguá do
Sul, com a participação de 13
atletas de várias empresas ja
raguaenses num percurso de
60 quilômetros, o mesmo itine
rário da prova da Arweg, cujo
noticiário estamos dando' na

presente edição. A classifica
ção dos atletas ficou da se

guinte maneira, isto na moda
lidade PASSEIO: 10.) Ivo Ber
ner, da Arweg; 20.) Carlos Bor
chess, do Corpo de Bombei
res. e em 30.) lugar; Walter
Jorge Bruch; representando a
Bebidas Max Wilhelm. Na pro
va ESPECIAL, Celso da Silva
da Jaraguá Fabril ficou em 10.
lugar. As provas tiveram par
ticipação ativa do Sesi, Arweg
e teve como grande colabora
dora, a prefeitura municipal;
que através do prefeito Bauer,
colocou a disposição ambu
lância, palanque oficial e pes
soal, para que as provas sais
sem a contento, como real
mente sairam•.

Do Beira Rio, representan
do Jaraguá no Campeonato,
participaram os seguintes atle
tas, sob a orientação do pro
fessor Ariovaldo Xavier dos
Santos, o -Arizlnho: Ronaldo
Fructuoso, Maurício dos Reis,
Luis Fernando Andriani, Adria
na Braun, Walquíria Mendon

ça, LIgia Braun, Márcia da
Silva, Heidi Werninghaus, Ro
sângela Jark, Alan, Fabrício,
Luiz, Vanilda, Simone, Maria
Elisabeth, Marcelo Andreata,
Cristiane Donini, José Moacir
Viviane Dornbusch, Valsi Voigt,
Roberto Krieger, Jean Lucht,
Maria Luiza, Denio e José Ro
berto.

---------} FLÁVIO JOS�

CAMPEONATO JUVENIL

E TORNEIO NORTE·

CATARINENSE

o campeonato de juvenis
teve sequência ria tarde de sá

bado, no Estádio Max Wilhelm,
apresentando os seguintes re-.

sultados: Acaraí 2x1 Estrella e

Baependi 5x2 Juventus, no

clássico juvenil. O "Norte Ca

tarlnense", de promoção da
Liga Joinvillense de Futebol
onde tomam parte também e

quipes filiadas às Ligas Jara

guaense e Corupaense de Des

portos teve seu início na tar
de de domingo, com dois em

pates e urna vitória. Conferin
do: em Joinville, Tupy 4x2 lpl
ranga de Rio Negrinho; em

Nereu Ramos, o Estrella em

patou a um gol com o Bandei
rantes de São Berito e, com-

. plementando a rodada, o São
Bento da cidade do mesmo

nome empatou com o Seleto
de Guaramirim, também a um

gol.

20• CAMPEONATO DE CICLISMO ARWEG, UM
SUCESSO

'Prestigiada por um grande
número de pessoas, a Arweg
realizou no último dia 07 de
maio, o seu segundo Campeo
nato Interno de Ciclismo.
A prova foi desenvolvida em

torno da Fábrica I, num total
de 30 quilômetros.

Dos 41 inscritos, que parti
ciparam da prova, 21 não con

cluíram a quilometragem pre
vista, e classificação final fi
cou assim:

1. Carlos Honório Bruns, da
Usinagem 'de Eixos ....

(1 :5'44")
2. Ivo Berner, da Fábrica

II (1 :5'55")
.3. Antônio J. da Costa da

Fundição (1 :17'07")
4. Eduardo Odorizzi da Es

tamparia
5 .. Acassio Jacobi do Cen

tro de Treinamento Weg
6. Alcides Klinkoski da Es

tamparia.

Imediatamente após a pro
va, foi realizada a solenidade
de premiação, quando que os

quatro primeiros classificados

CAMPEONATO CATARINENSE

. O Campeonato Cata.rinense de Futebol terá seu término, na
fase regional, amanhã, com a realização de quatro jogos/ da
chave C, quando também serão conhecidos os classificados. Os
clubes das chaves A e B já tem seus classificados conhecidos
sendo Avai, Figueirense e C. Renaux pela chave A e Palmeiras'
Marcílio Dias e Joinville pela B. Na repescagem jogarão as e:
quipes do Paysandu, Comerciário e ,Ferroviário - Juventus de
Jaraguá do Sul, Juventus de Rio do Sul e Operário, pelas cha
ves A e B, respectivamente.

O nosso representante terminou a fase regional com 8 pon
tos ganhos, ficando na 'quinta posição mas, sua classificação
poderá mudar, pois como é sabido, o Juventus protestou o jogo
e.m que perdeu para o Operário em Mafra, poi' 1xO, no dia 27 de
março, alegando a irregularidade da inclusão do atleta Ruy Fer
mino de Oliveira, que estava aguardando transferência dà do-

) Gumentação i;Ja Liga de Lapa, Paraná, onde estava vinculado. O
diretor do departamento técnico d.o TJD da FCF, deu parecer fa
vorável e o Juventus ,vai recuperar os dois pontos, passándo a
dez. O seu homônimo, por sua vez, perderá dois pontos segun
do ainda neta da mesma fonte, ganhando o Joinville, uma vez

que o "Moleque" da Capital do Alto Vale, incluiu no jogo em

que abateu o JEC, jogadores que tinham que cumprir mais um
jogo de suspensão.

.

1 '

FORMAÇAO DAS CHAVES

Chave "A" - Avaí, Carlos Renaux, Comerciário, Ferroviário,
Figueirense, Paysandu. CHAVE "B" - Joinviile, Juventus JS, Ju
ventus RS, Marcílio Dias, Operário, Palmeiras. CHAVE "C" � Cha
pecoense, Guarani, Joaçaba, Kindermann, Internacional, Lages,
Palmitos, Xanxereense. CHAVE UD" Avaí, Carlos Renaux, Figuei
rense e um destes: Chapecoense, Palmitos, Internacional, Joa
çaba. CHAVE "E" - Joinville, Marcíiio Dias, Palmeiras e 1 des
tes: Chapecoense; Palmitos, Internacional, Joaçaba. CHAVE "F"

Comerciário, Ferroviário, Juvéntus JS, Juventus RS, Operário,
Paysandu. CHAVE "G" - Guarani, Kindermann, Lages, Xanxe
reense e dois destes: Palmitos, Internacional, Joaçaba. CHAVE
"H" - Avaí, Carlos Renaux, Figueirense, Joinville, Palmeiras,
Marcílio Dias e mais 2 clubes, vencedores dos grupos "F" e

"G". CHAVE "I" - Cinco perdedores dos 9rulllos "F" e "G". CHA
VE "J" - O primeiro colocado da Chave "D"; o primeiro coloca
do da Chave "E"; o primeiro colocado da Chave "I"; os dois
primeiros da Chave "H".

.

Na eventualidade de que o primeiro colocado na chave "H"
já tenha se classificado como primeiro colocado, nas chaves
"D" ou "E", automaticamente, para a Chave "J" será chamado
o participante seguinte, na ordem de colocação, sendo confe
rido ao Clube que repetiu a primeira classificação nesta Chave
"H", o direito de ingressar no Pentagonal ou Chave "J" com um

ponto de vantagem sobrá os demais que começarão de zero.
Todos os jogos serão programados em Turno e Returno, entre
os clubes integrantes de cada chave, iniciando-se cada fase se-

. gulnte, sempre com zero ponto.

foram agraciados com artístl
cas. medalhas, sob a ovação
de um grande número de �o
pulares.

Na mesma oportunidade, o

Serviço de Recreação e Es

portes do SESI, realizou a sua

prova, num total de 60 quilô
metros.

Representando a ARWEG, o

atleta Ivo Berner, alcançou a

primeira classificação, dando
uma verdadeira demonstração
de raça e de fibra, pois de

pois de estar a quase meia
volta atrás do grupo de van

guarda, recuperou-se, e na úl
tima volta, -consequlu passar a

todos os adversários, cruzan

do a linha de chegada com

quase 10 metros de vantagem
sobre os 20. e 30. colocados,
respectivamente Carlos Bor

'chers, do Corpo de Bombei
ros Voluntários' de Jaraquá do
Sul e Walter Bruch de Bebi
das', Max Wilhelm S.A.

(Mat. fornecida pelo
Depto. Esp. da Arweg).

POMERODE JA

TEM C.M.E.

A Prefeitura Municipal de
Pomerode, através de circular
enviada à este jornal, informa
que, de conformidade com a

Lei Municipal de 16 de mar

ço de 1977, f0i criada a Co
missão Municipal d� Esportes,
naquele vizinho munlclplo, A
presidência ficou com o se

nhor Waldemar Wiesner e, co

rno ato primeiro, a recém-for
mada CME pomerodense em

colaboração com o Clube Po
merode C.R.E. e Conjunto E
ducacional "Dr: Blumenau"

com participação da CME de
Btumenau, juizes da FURB e

ciclistas da Cônsul de Joinvil
Ie, realizou dia 10. de maio a

primeira programação oficial.

Naquele dia houve provas de
atletismo (corrida) em .100 e'
200 m com participação mas-·

culina e feminina e 400 e 1500
m com somente atletas do se

xo. masculino. Além destas,
houve partida de futebol de,
salão entre a CME Pomerode
2x1 CME Blumenau, prova de
ciclismo de 1a. e 2a. catego
ria, Bolão masculino e femi
nino, Tênis de Mesa, masco e

fern., Volibol e Xadrez para am

bos os sexos. Todos os ven
cedores receberam troféus e

medalhas, coroando .desta. ma
neira da pleno êxito a prlmel
ra intervenção da CME da "Ci
dade das Porcelanas", naquele
dia festivo, histórico para Po
merode.

FUT�AL - V TORNEIO, INTERCOLEGIAL

Terá início na próxima se

gunda-feira, dia 16, o V Tor
neio Intercolegial de, Futebol
de Salão, promoção do -Rota
ry Club de Jaraguá do Sul,
ANO 25, com a participação
de vários educandários da ci
dade. Os jogos serão desdo
brados no Palácio de Espor
tes "Artur Müller" no período
de 16 a 21 de maio, com jo
gos à noite, iniciando às 19
horas, com três partidas por
noitada. A tabela dos jogos
marca para segunda-feira, as

19 horas E.B. Heleodoro Bor
ges x E.B. Euclides da Cunha;
às 20 horas, E.B. Duarte Ma
galhões x E.B. Abdon Batista;
às 21 horas, E.B. Roland Dorn
busch x E.B. Holando Gon
çalves. 'Ferça-feira: Colégio S.
Luis x Abdon Batista; Euclides
da Cunha x Duarte Magalhães,
Holando Gonçalves x Heleodo-

O Departamento Esportivo do
Sesi de nossa cidade, estará
participando ativamente da VIII
Prova Ciclística Superinten
dente "Oswaldo Pedro Nunes",
a ser realizada amanhã, na ci
dade praiana de Itajai, onde
participarão todas as ag&ncias.
do Estado, num total de de
zoito.

ro Borges. Quarta-feira: Heleo
doro Borges x Roland Dorn
busch, Abdon Batista x Eu
clides da Cunha e São Luis x

Duarte Magalhães. Quinía-fei
ra: Euclides da Cunha x Ro
land Dornbusch, Heleodoro
Borges x São Luis e Abdon
Batista x Holando Gonçalves.
Sexta-feira: Holando Gonçal
ves x Euclides da Cunha, Duar
te Magalhães x Heleodoro
Borges e São Luis x Roland
Dornbusch.

Sábado, 21, dia do encerra

mento, os jogos serão inicia
dos mais cedo, com a tabela
marcando para às 8 horas da
manhã Euclides da Cunha x

Colégio São Luis, Duarte Ma
galhães x Holando Gonçalves,
Roland Dornbusch x Abdon
Batista, Heleodoro Borges x

Abdon Batista, Duarte Maga-

VIII PROVA
CICLfSTICA

A delegação jaraguaense
sairá logo mals às 12 horas,
sob a chefia do radialista EIi
seu U. Tages e, os atletas que
representarão a' agência local
do Sesi, em Itajaí, são os se

guintes: na modalidade PAS
SEIO - Ivo Berner e' Carlos
Borches; na modalidade ES
PECIAL, o atleta. Celso Silva.

FESTIVI�ADES - ESPIRITO SANTO -

C.A. BAEPENDI - DEPARTAMENTO DE BOLA0

23/05 - Torneio equipes
24/05 -

Masc. e Fern.

Fern.

Bola 23

16

25/05 - Masc. 16

26/05 - Competição Rei e Rainha 23

27/05 - Rei e RaInha 16

28/05 - Saída pl .bu§ça,�Mage,mde$_"A�O '0_0" _

Todos dias a partir das 19 horas aquele churrasco (FIL� DUPLO)
e muitas outras diversões entre elas, bolão a prêmio, tiro a prê
mio, Rei e Rainha, etc.
29/05 - Domingo de Espírito Santo, faça seu almoço no C.A.

Baependi com Feijoada, Galeto, Churrasco (filé duplo),
azedos, etc.

A .partlr das 9 horas competições de bolão, tiro e muitas outras

atrações.

COMPAREÇA - CONHEÇA O NOVO BAEPENDI -

.AJUDE A TERMINA-LO.

Esp'ortivo

ATEn[ßo D�nA IRI[fMI· �UAnDI
A Associação Nacional dos Veteranos da

FEB, Seção Reg,ional de Jaraguá do Sul, pe
de a dona IRACEMA QUANDT, ou a quem
conhecer seu atual domicílio, que entre ime
diatamente. em contacto com a entidade, a
través do Capitão R/1 Ferdinando 'Piske, na

Associação Comercial e Industrial de Jara
.' guâ do Sul, à Avenida Marechal Deodoro da

..
-

Fonseca, 348, .20• andar; em. Jaraguá do Sul,
. ou diretamente .eem à Tesouraria do 620• Ba-'

. talhão de Infantaria) (ex-13°. BC), em Joinvil
; •

,Ie,. a fim (Je tratáf de importantes assuntos
relacionados com seu falecido esposo� ex
combatente da FEB, ARTHUR QUANDt.

Ihies x Roland Dornbusch e no

jogo de fundo, às t6 horas,
COlégio Sio Luis x Holando
Gonçalves, sendo, três jogos
no periodo matutino e três no

vespertino.
.

Esta
.
promoção vem desper

tando a, atenção do meio estu
dantil, haja vista a rivalidade
existente entre os educandá
rios, com sucesso comprova
do já em anos anteriores quan
do as disputas eram travadas
no Pavilhão de Esportes' do A

gropecuário. O Torneio de Fut
sal em apreço é uma iniciati
va digna e feliz do Rotary de
nossa cidade, e este 800 quan
do ,se comemora os 25 anos

de fundação seus dirigentes
elaboraram programa a altura
de sua tradição como clube
de serviço que é, da cidade
centenária.

Jaraguá do Sul deposita
nestes atletas toda a confian
ça de uma ótima apresenta
ção, o que virá aumentar sem

dúvida nosso, cartel esportivo,
tão em evidência com relação
as demais cidades do Estado
catarinense.

Governo entregou
equipamentos

.

rodoviários
ao DER

Fpolis. - o governo do Es
tado entregou ao Departamen
to de Estradas de Rodagem
22 motoniveladoras e- 23 car

regadeiras, destinadas. à ma

nutenção das estradas cata-

rlnenses. O equipamento teve
um custo total de Cr$ .

23.830.390,00 e foi fornecido
pela Linck Equipamentos Ro
doviários e Industriais. Já foi
feita a sua distribuição pelas
22 residências do DER em to
do o Estado.

Presentes à solenidade,
realizada no aterro da Baía
Sul, o secretário dos Trans
portes e Obras, Nicolau Mal
burg; o diretor geral do DER,
Antônio Carlos Werner; dire
tores do DER e representan
tes da Llnck.

Grêmio

CAMPEONATO DE NATAÇAO TEVE MAIS
UMA ETAPA DOMINGO

O Campeonato Estadual de CULlNO: 10.) Lira Tênis Clube,
Natação teve seguimento no com 121 pontos; 2°.) Grêmio
domingo último, na piscina do Esportivo Olímpico, com 85;
Grêmio Esportivo Olímpico, em 30.) Associação Atlética Ban
Blumenau,. na sexta etapa do co do Brasil, com 84; 40.)
Campeonato. As 20 provas du- BEIRA RIO CLUBE DE CAM
raram aproximadamente 6 ho- PO, com 47; 5°.) Clube Blu
ras com a arbitragem a cargo menauense de Caça e Tiro,
dos alunos estagiários do Cur- com 30; 6°.) Joinville Tênis
so de Educação Física e Des- Clube, com 19 e em 70.) Guai
portos da Fundação Universi- racás de Timbó, com 14 pon
tária da Região de Blumenau. tos.
Jaraguá do Sul fez-se presente
com a equípe do Beira Rio
Clube de Campo, com desta
que para a natação. feminina
que obteve novamente o se

gwndo lugar, somente suplan
tada pelo Lira Tênis Clube da
Capital do Estado, líder geral
da competição. O masculino
obteve a quarta colocação, es
tando à sua frente, o Lira, O
límpico e AABB de Itajai. A
classificação final ficou da se

guinte maneira: FEMININO: 10)
Lira Tênis Clube, com 121; 20)
BEIRA RIO, com 106; 3°.) O
límpico, com 96; 4°;) AABB,
com 40; 5°.) Guairacás de
Timbó, com 26 e em 6°.) Join
viIIe, com 10 pontos. MAS-

.Juventus
Jaraguá do Sul-SC

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convidados os senhores sócios a comparecerem à As
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 30 de maio vindouro, às 20 ho
ras, na sede social do Grêmio ESP.'0rtivo Juventus, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1 . Relatório da Diretoria;
2. Prestação de Contas relativo ao exerclcio de 1976;
3. Eleição da nova 'diretoria e,
4. Assuntos diversos, de interesse social. .

Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1977.

Loreno .Antônio Marcatto - Presidente

NERVAL PEREIRA
NA HANSEN

I

I o jornalista Nerval Pereira, prezadO
confrade que até há bem pouco era o dire
tor de "A Notícia", de Joinville, acaba de

ingré!psar na Cia. Hansen Industrial onde, a

. partir do dia 18 de abril assumiu a chefia do
setor de Relações Públicas. ,da importante
empresa da Cidade dos Príncipes•

Cumprimentos ao prezado colega e vo

tos. de ,uma profícua gestão.
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Rotary completa 25 anos
o Rotary Club de Jara� O atual presidente, sr.

guá do Sul, um dos a- dr. Murillo Barreto de A
tuantes clúbes de serviço zevedo, o secretário Vic
em nossa cidade' comple- tor Frech e o presidente
tou o seu 250• an'o de fun da Comissão do Jubileu,
dação em data de 9 de sr. Ivo Ewald estão expe
maio de 1977, dia em que dindo cenvítes para a as

recebeu o seu,diploma de sinalação do grato even

filiação ao Rotary Inter- to que será comemorado
national. . no próximo dia 21 de
A fundação do ciube, maio de 1977, com a se

contudo, deu-se no dia guinte seqüência de pro-
14 de março de 1952 e a gramação: 14 horas, ins
sua atuação tem sido em crições no Hotel Itajara;
Jaraguá do Sul das mais 16 horas - saudação ao

constantes com um ex- fundador de Rotary Inter
pressivo número de rea- national, Paul percy Har
lizações . em favor da eo- ris, na Praça do mesmo
munidade. nome, em nossa cidade;

16,30 horas - visita e ho
menagem aos fundadores
falecidos na necrópole
local; 17 horas - doação
de fundos, pelo clube,
para o aumento das de
pendências da Creche
Constância Piazera, na

Ação Social, com coque
tel; 20 horas - jantar
festivo no G.E. Juven
tus, com a presença do
ex-Governador Anísio Fi;'

gúeiredo, e do Governa
dor . Ruy Eduardo Wille
cke e, finalmente, às 22
horas grande . baile de

confràternizaçã'o.

Comunidade Evangélica em festas.
A Comunidade Evangé
lica Luterana de Jaraguá
do Sul está em festas
neste final de sémana,
realizando nos dias 14 e

15, porta:nto hoje e ama

nhã, a sua já tradicional
Festa de Maio. Este ano,
a Comunidade tem um

motivo a mais para feste
jar. E' que recentemente
completou setenta anos

de instalação em Jara
guá, motivo mais do que
justo para comemorar de
forma mais acentuada,
juntamente com seus ml-

Ihares de fiéis, esta festa
que hoje se inicia. No de
correr da presentesema
na houve disputa de bo
Ião entre clubes e firmas,
nas canchas do Salão
Cristo Rei, havendo, tam
bém, além dos jogos, bo
Ião a prêmios.
A partir das 16 horas

de hoje, no pátio da Igre
ja, grande churrascada
culminando a noite com

o tradicional Schwartz
sauer (molho pardo). O
ponto alto da programa
ção será amanhã, com

Culto Festivo ao 700. a

niversário da comunlda
de, às 8h30min, seguindo
após, a grande festa com

divertimentos durante to
do o dia, com funciona
mento de todos os seto

res, seja bar, cozinha e

café.
-

Comemore você tam-

bém, o septuagésimo a

no de fundação da Co
munidade, participando
da Festa, que sem a sua

colaboração não atingirá
os objetivos colimados.

Da sua leitura para /0 meu

.desenvolvimentoPur um

Arquivo
1

integral
PROF. PAULO MORETTI

pam, seja em funções de mando, seja como

auxiliares diretos daqueles, a quem estão a

fetas tais funções.

O ritmo .do desenvolvimento de Jaraguá
chega, �s vezes, a espantar, tal a implicação
que suscita em todos os setores de ativida.
des. Tal fenômeno vem chamando a atenção
de quantos observam' no aumento da popu
lação, �a área urbana e do volume de ativi
dades uma razão de naturais preocupações,
tais os desdobramentos que os problemas
'inerentes a esses aspectos podem suscitar.

Não obstante esses aspectos altamente
positivos, o que se observa, não raro, é que
aquele cabedal de conhecimentos hauridos
na Escola, nem sempre é desenvolvido na

mesma proporção em que cresce a cidade.
Quantos há que, concluído o curso e", que
se diplomaram, param no tempo, não bus
cando evoluir nos conhecimentos adquiridos.
Com isso virá dia em que, postos à prova
seus conhecimentos, poderá ocorrer o vexa

me de esbarrar em situações que não con

digam de forma alguma com seu grau de
babilitação.

Parcela Importante desse desenvolvi
mento se deve, sem a menor sombra de dú
vida, à indústria jaraguaense, seja pela sua

diversidade, seja pela sua atuação. Entretan
to, não estaríamos fazendo justiça se omitís
semos o papel importante desenvolvido pelos
nossos estabelecimentos de ensino de 2°.
grau e, mais recentemente, do .3°. Contribu
Indo para o ·afluxo de alunos de Corupá,
Guaramirim, Schroeder e Massaranduba, nos
sas escolas de 2°. e 3°. graus, além de re

presentarem uma tradiç'ão no ensino jara
guaense, se constituem numa garantia de de
senvolvimento cultural, com reflexos benéfi
cos em todos os setores de atividade do Mu
nicípio.

E é Importante que isso aconteça para
que não se estabeleça um hiato entre o de
senvolvimento urbano. e o cultural. Isto por
que as manifestações culturais sempre terão
o mérito de fomentar motivos de expansão
nas diversas áre�s de atuação em que ele._
mentos qualificados Intelectualmente partici-

Para tal estado de coisas, uma das ra

zões que podem ser imputadas' é a falta de
leitura. Quantos há que, medianamente inte
ligentes e com grau de escolaridade a nível
de 2°. ou 3°. graus, não lêem jornais e re

vistas especializadas, não assistem a noti
ciosos e não se �sforçam por desenvolver
conhecimentos que talvez 9S situassem dife-

.

rentemente em suas funções.

Daí por que, paralelamente ao desenvol
vimento econômico, é necessário que se pro
mova o cultural, como çarantia de sustenta
ção daquele e como forma de, harmonica
mente, integrar todas as áreas de atividade
responsáveis pelo progresso de Jaraguá.

Konder Reis no Paraguai
O governador do Estado, Dr. Antônio Car

los Konder Reis embarcou ontem rumo ao Pa
raguai, atendendo convite do Presidente daque
Ie país amigo. Já na quinta-feira, Konder Reis
passou a góvernadoria do estado catarinense ao
vice Marcos Henrique Buechler, em solenidade
simples realizada no Palácio do Governo.

CONVITE
O Presidente da" República do Paraqual, ge

neral Alfredo Stroessner, convidou oficialmente
o governador catarinense para visitar a Capital
paraguaia, nas festividades comemorativas ao à
niversário da independência daquele país/ neste
final de semana. A comunicação oficial foi feita
pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Antonio Francisco Azeredo da Silveira, median-

te ,telex, na manhã de segunda-feira. O Governa
dor decidiu aceitar o convite, "especialmente ta
ce ao interesse do governo brasileiro em estrei
tar os laços de amizade com aquele país irmão",
conforme consta da mensagem encaminhada se

gunda-feira ao Poder Legislativo, solicitando li

cença para ausentar-se do país, A mensagem foi

entregue às 13h30min na Assembléia Legislativa,
ao' primeiro secretário, deputado Octacílio Pedro
Ramos, pelo chefe da Casa Civil, Salomão Anto
nio Ribas Junior, lida na sessão ordinária do
mesmo dia.

A Assembléia concedeu a licença, e o go
vernador dos catarinenses já se encontra em As�

sunção tendo embarcado ontem em avião da
Presidência do Paraguai, posto à sua disposição.

Escala de Árbitros
O Diretor do Departamento dé Árbitros da

Liga Jaraguaense de Desportos, através 'do Bole
tim Especial 06/77, divulga as autoridades es

caladas para funcionarem hoje e amanhã, nos

jogos válidos pelo Campeonato Juvenil e Tor-
. neio Norte Catarinense.·

.

Pelo Campeonato Juvenil teremos 'I1a tarde
de hoje no Estádio Max Wilhelm, com início às
14 horas, Sociedade de Desportos Acaraí versus
Grêmio Esportivo Juventus, na arbitragem de
João Nunes auxiliado por Harry Wulf e Nelson

Doege, na representação de Osmar Siewerdt,
No mesmo local, às 15h45min, defrontar-se-ão

Clube Atlético Baependi e Sociedade Sport Club
Estrella de Nereu Ramos, em prélio arbitrado por
Helmuth Radtke; nas laterais atuarão Carlos A.
Martins e Sebastião dos Santos, e, como repre
sentante Antonio B. Xavier.

Às 15 horas e 15 minutos de amanhã, em

Guaramirim, no Estádio do Seleto, pelo"Tomelo
Norte' Oátarlnense jogarão Seleto Esporte Clube
e Esporte Clube Continental de Rio Negrinho.
Para este encontro, a LJD escalou Waldir dos
Santos como árbitro, Alberto Taranto e Sebas
tião dos Santos como auxiliares, e como repre
sentante da entidade Álvaro Schünke.

Curso de Administração Postal
Até a próxima sexta-feira, dia 20, estarão

abertas as inscrições para o' curso de Adminis
tração Postal. As inscrições, para esta região,
deverão ser feitas em Blumenau cuja prova de
seleção se realizará dia 3 de julho, na capital do
Estado. Aos candidatos aprovados, a E.C.T. não
oferece apenas o diploma, mas .@mbém o em

prégo imediato, com salários que variam entre 9
e 12 mil cruzeiros, além de um Curso na Ponti
fícia Universidade Católiça do Rio de Janeiro,
com duração de dois anos, recebendo bolsas de

estudos no valor de três mil cruzeiros mensais.
As exigências para participação do Concur

so são as seguintes: idade de 18 a 25 anos, se

gundo grau completo ou universitário, apresen
tação de carteira de identidade e duas fotos 3x4
e taxa de inscrição de CrS 220,00.

Segundo informações colhidas junto ao a

gente local, sr. Hélio ,Feiler, os candidatos po
derão se inscrever, além de Blumenau (região
Centro), em Chapecó (região· oeste), Tubarão
(região sul) e em Florianópolis.

II· funda�ão Educadonal Regional Jaraguaense (f, E R J )

FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 3/77

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1977.

Pe. Elemar Scheid - Diretor

Autor de 'Memórias de um Menino Pobre' em Guaramirim
O renomado escritor e

jornalista Norberto Silvei- Para a noite de autóqra
ra Junior esteve na noite fos, o diretor deste jornal
de quinta-feira no vizinho recebeu do Prefeito Sa
município de Guarami- lim José Dequech, ofício
rim, lançando seu livro convidando-o a partici
na região "Memórias de par da programação ela
um Menino Pobre", que borada pela rnunlclpall
retrata a vida de um me- dade que contou' com co

nino (ele) vivida numa in- quetel oferecido pela Pre
fância muito pobre nos 'feitura Municipal; às 17
municípios de Jaraguá horas e 30 minutos, nas

do Sul, . Massaranduba, dependências do Colé
Guaramirim e Schroeder.

gio Normal "Prefeito Lau
ro Zimmermann", onde o
escritor Silveira Junior,
autografou seu livro "Me
mórias de um Menino Po
bre". Às 20 horas houve
reunião festiva, com o

Rotary Club de Guarami
rim e Jaraçuá do Sul

que, unidos, homenagea
ram o renomado autor,
no RestaurarIte "Beira

Rio", às margens da SC- .

301.

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense, comunica

que se encontram à disposição dos interessados, na Secretaria da Funda

ção, os Elementos da Tomada de Preços nO. 3/77, pará fornecimento de
materiais diversos para construção do Bloco Universitário da Faculdade
de Estudos Sociais .

As propostas em 4 vias, deverão ser entregues na Secreta
ria da Fundação, à Rua Walter Marquardt, 835, anexo'ao Centro Social do
Sesi até às 17 horas, no dia 18 de maio de 1977.

O Edital e demais informações serão fornecidos aos interes
sados, no endereço acima.

CORREIO DO POVO •
••

• ano 59· FONE: 72·0091
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