
Construção da Faculdade já
_..,..,._

.

cacional Regional Jara- Posto Marcolla. mão de obra. O contrato cujas obras foram inicia-
guaense-FERJ, assinou A Construção do bloco foi assinado pelo Padre das já no dia seguinte,
contrato no valor de CrS será em alvenaria e a fir- Elemar Scheid, diretor da terça-feira. Ainda na

215.777,00 com a Cons- ma vencedora da concor- FERJ e pelo sr. Helmudt mesma ocasião, foi dado
trutora Jaraguá, para rincia preencheu corre- Schmidt pela Construtora a conhecimento os cem

construção de 983,36 m2 tamente todos os requisi- Jaraguá, cujo prazo de
-

ponentes da Comissão
compreendendo o primei- tos constantes no Edital eonetusãe das constru- de Construção da facul
rt;) bloco que abrigará as de Tomada de Pre�os ções foi fixado em 50 dade, cujos membros
novas dependências da 1/77, sendo, porém, res- dias a contar da data da são os seguintes: Sigolf
Faculdade, próximas ao pon�ável somente pela assinatura do contrato, Schünke (vice-prefeito),

Na noite de segunda
feira tendo por local o

auditório do Serviço So;.
cial da Indústria-SESI e
na presença de varias

autoridades, membros
do. Conselho Curador, a

lunos e professores da
Faculdade de Estudos
Sociais, a Fundação Edu-

,

e realidade
Eugênio José da.Silva e

Wolney Buzzi como titu
lares, ficando na suplên
cia Alidor Lueders, Flo
risval Enke e José Carlos
Neves, responsáveis do-'
ravante pelo bom anda
mento das construções.
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V'ARIG Completa 50
No dia 7 de maio do corrente ano, a VA

RIG - Viação Aérea Rio Grandense S.A. '- com
. pletou o seu 500. ano de existência, fazendo-se
• representar nesta cidade com uma Agência, a
fim de que a centenária Jaraguá do Sul possa
ficar ligada ao grande complexo da navegação
brasileira, encurtando as distâncias dos que
necessitam se locomover para cidades distantes
do nosso imenso país, com o objetivo de tra
tar de negócios, ou para as esticadas turísticas
'J!)elos pontos de atração que nossa ferra ofe-
ce.

'

A VARIG é hoje a maior companhia aérea
comercial do mundo de capital privado, excluí
do os EE,UU e, em seu somatório de impor
tância ela se apresenta como a 8a. do mundo
em carga transportada, a 14a. em extensão de
linhas e a 20a. em Passageiros-quilômetros.

Ao completar o. seu jubileu de ouro, a em-

presa realizou 753.398 vôos com um total' de
243,112.442 de horas de permanência no ar, em

que voou 1.080.847.997 quilômetros e transpor
tou 32.875.155 passageiros entre linhas domés
ticas e internacionais.

A arrojada iniciativa deve-se à obstinação
do brasileiro naturalizado Otto Ernst Meyer que,
chegando ao Brasil, entendeu que somente com

o avião se poderia vencer as gigantescas dls-:
tânclas do Brasil.

A lnlclatíva bem sucedida ao terras gaú
chas teve como seguidores de Otto Ernst Meyer
os srs. Rubem Berta, de saudosa memória e o

atual dirigente Erik Carvalho, que vem levando
em frente o trabalho pioneiro de seu fundador.

Cumprimentos à A Comercial, representante
,

da VARIG em Jaraguá do Sul, ao sr. Sadi Pret
to, da Agência de Joinville e ao sr. Alfons
Schneider, da Agência de Florianópolis.

ßUII&8 nls COlBunicncßes - ImD,iaßIH�1 BIO. Jaud O s'istema 'tieotel"
A cidade e a população d,e Jaraguá do Sul,

desde sexta-feira da semana passada contam
com mais um benefício no setor das comunica
ções, com a implantação na agência dos Cor
reios e Telégrafos, de três aparelhos "gentex",
um dos meios mais modernes e rápidos de ex

pedição de telegramas.
A imprensa local especialmente convidada

a assistir a entrada em funcionamento dos apa
relhos, foi recebida pelo agente Hélio Feiler e

pelo técnico Olavo Schmidt Neto que fez de
monstrações e explicações sobre a operosida
de dos aparelhos.

_
O "gentex" é ligado a uma Rede Nacional

de Gentex e, em Santa Catarina funciona gra
ças ao convênio entre a E.C.T. e a Telesc, atra
vés das micro-ondas da Embratel, sendo nossa

cidade, consoante anúncio do sr. Olavo, a déci-

;a�e�������t����e i��I;�::��sa ,:�e������a�:,
Criciuma, Chapecó, Estreito, Florianópolis, Ita
jaí, Joinville, Mafra, Rio do, Sul, Lages e Tuba
rão e, é meta da EBCT até o final do ano, atin
gir 26 cidades em Santa Catarina, consignan
do, desta maneira, numa grande expansão na

comunicação catarinense. A E.C.T., notadamen-'
te em nossa cidade está apresentando resulta
dos bastante significativos, autorizando um fu
turo otimista, em que pese o grande volume de
investimentos exigido pelo salte sobre o fosso

tecnológico que separava Jaraguá do Sul do

Br.asil e do resto do mundo, no campo das te

lecomunicaçÕes.
Os três aparelhos "gentêx" tem o preço

unitário de aproximadamente Cr$ 60 mil, uma

receptora (entrante) e duas duplex, entrante e

sainte, destinadas que são a atender esta agên
da polo e as cidades satélites, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e ainda Nereu Ramos, sen

do que Massaranduba é feito via Joinville. O
mais 'importante é que com a entrada em fun
cionamento do "gentex" não encarecerá em

nada a expedição de telegramas, pois não visa
lucro, qualificado, segundo ainda o técnico em

duas categorias: - o telexograma - telegrama
urgente, .confcrme meta preconizada pelo ór
gão, entre emissor e, receptor levará apenas
duas horas, a partir da postagem da mensagem
em qualquer agência do país que possua o

"gentex'" e, o telegrama comum com demora de
de quatro horas, da taxação à entrega. .

Para outras cidades que não possuam DOO,
a agência recebe o conteúdo da. mensagem e

retransmite via telefone à agência de origem e

de lá ao destinatário.
Complementando, a agência dos Correios

local terá dois novos mensageiros para atender,
tacllltar e dar maior rapidez a entrega dos tele

gramas, estando também a merecer de quem de
,direito um novo prédio, tendo em vista o volu
me de serviços, com espaço ffsico diminuto, di
ficultando um melhor desempenho e atendimen
to dos funcionários aos usuários.

Rodovia Jaraguá/Corupá/São Bento do Sul
Atendendo convite formulado

pela Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul,
estiveram em nossa cidade, na
noite de segunda-feira, dia 16,
para uma reunião conjunta das
duas entidades, os senhores
Isino Neumann, presidente da
Associação Comercial e Indus
trial de São Bento do Sul,
Claus Klimmeck, Alvaro Weiss,
Arnaldo Hoebel e Alcides Rtid
nick, diretore, daquela entida
de.

A reunião constituiu-se no

primeiro passo para uma nova

retomada de reqniões con

juntas periódicas, devendo
mais adiante envolver inclusive
as entidades de classe de
Joinville e Blumenau, que tem

pos a!rã� produzIram t�nlos

resultados benéficos, não só
.

para a classe empresarial mas,
também, para as comunidades.
A reunião de segunda.feira

foi presidida pelo senllor Wal
dir Octávio Rubini, presidente
da ACIJS que depois de a

gradecer o atendimento do
convite formulado, como não
tivesse sido elaborada nenhu
ma pauta específica para a

reunião, sugeriu que fosse e

xaminado o problema da con

servação da rodovia Jaraguá/
Corupá/São Bento.

O assunto foi amplamente
discutido, decidindo-se, por
fim, pela entrega ao secretá
rio dos Transportes e Obras
de Santa Catarina, comandan
te Nicolau .Fernando Malburg,
de. um memorial, reivindicando

"

DESPACHANTE
IVO NEREU ZANLUCA

Avisa a seus amigos e fregueses
que foi aprovado no curso S'eletívo
para despachantes e que recebeu a

credencial de habilitação expedida
pelo DIRETOR DO DETRAN.

.

É o ONICO na cidade habilitado
à manipular documentos, ter livre a

cesso junto as repartições públicas,
para os trâmites legais na confecção
de documentos para emplacamente
e transferências. de veícul'os.

'

Oferece a todos, os seus servi
ços, à rua Preso Epitácio Pessoa, nr.
203 escritório mas, logo. mudará o

mesmo, para . a residência atual, na

mesma rua, número 616 perto da ca

sa do Dr. Waldemiro Mazurechen.
Jaraguá 'do Sul, 17 de maio de

1977.

uma melhor conservação des
sa estrada hoje, inclusive, im
portante fator de integração
das três cidades por ela servi- .

das mais diretamente.
Através do deputado' Octaci

lio Pedro Ramos, os empresá
rios procurarão obter uma au
diência especial com o Secre
tário, quando, então, o memo

rial será entregue por umà
comitiva formada pelas duas
litisociações de classe.

A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul,
consoante seu presidente, re
tribuirá a visita da co-irmã de
São Bento, em data a ser
marcada por esta.
A reunião, considerada

muito proveitosa, principalmen
te pela identidad!! de pontos de
vista entre as duas delega
ções, foi. encerrada com um

jantar de cofr�ternização· no
Restaurante Itajara.

JgDá será sede do programa de eömramento da
Semana de Preventão de Acidentes dO Trabalbo

Sob a coordenação da Delegacia Regional
do Trabalho no Estado de Santa Catarina, atra
vés da divisão ds Segurança e Medicina do
Trabalho, prosseguindo nas atividades da Cam
panha Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho - CANPAT, em todo o Território Na�
cional e objetivando atingir a todas as empre
sas de um jnooe geral, e, ainda as entidades
de classe, técnicos e demais interessados em

segurança, higiene e medicina do trabalho, a
realizar em Itajar, nos dias 23 e 24/5 e Ja
raguá do Sul nos dias 25 a 27.5.77, portando
na semana próxima, a Semana' de Prevenção
de Acidentes do Trabalho.

'

A Delegacia Regional do Trabalho espera
a colaboração e participação de todos' na
$PAT-77, cujo objetivo é promover a diminuição
dos infortúnios do trabalho, infelizmente em lar
ga escala em nosso pals. Em nossa cidade, as

inscrições e demais informações poderão ser
obtidas junto a Associação Comercial e Indus-
trial.

'

férias �e 30 dias também para as vencidas e não uoza�as Sucesso
..

BRASILIA - As férias venci

das e não gozadas antes 'de

1°. de maio deverão ser een

cedidas de acordo com a no

va lei que estabeleceu uma

duração de trinta dias. O es

clarecimento foi feito pelo Mi

nistério do Trabalho, que tem

recebido consultas .nesse sen-

tido por parte de diversas em

presas� do pais.
se o empregador não conce

deu as férias durante a vigên
cia da antiga I�i, terá que con

cedê-Ia de acordo com as dis

posições do novo documento,
ainda que o periodo aquisitiVO
tenha se verificado na vigên
cia da lei anterior.

Segundo o, Ministério, a-par
tir de 1°. de maio, aplicam-se
todas as disposições do' de

creto lei nr. 1.!;35, Inclusive

aos casos de férias, vencidas

e nlo gozadas. Dessa forma,

Hoje tem no

Logo mais às 8h30min,
importante reunião será
realizada nas �ependên
cias do Agropecuário,
onde estarão presentes,
o Prefeito Municipal, sr.
Victor Bauer, os edís que
compõem a Câmara de
Vereadores, a Comissão
Municipal de Saúde e
todas as Associações de

importante reunião
Agropecuário
Pais e Professores do
Município, além da im

prensa.
Nesta reumao será

tratado assuntos de su

ma importância para as

Escolas e respectivas Co
munidades, onde será
feita também uma expla
nação amiúde sobre a

situação atual do municr-

pio de Jaraguá do Sul,
no campo Agropecuário
e de Bem Estar Social.
Para enaltecer e dar

maior brilhantismo aos
trabalhos de logo mais,
usarão da palavra, o ex

celéntíssimo Prefeito Mu
nicipal de nossa cidade;
Coordenador e Inspetor
de Ensino e Técnicos da

na noite
Guaramirim - Esta cidade viveu no

último dia 12, um de seus maís im

portantes momentos de cultura. Pela
vez primeira, um escritor deu sua noi
te de autógrafos na antiga Bananal,
graças ao esforço Inqente e comum da
Prefeitura Municipal e Rotary Club, este
incluindo seu co-irmão' de Jaraguá do
Stil.

Recepcionado no Colégio Normal;
foi O autor de "Memórias de um Meni
no Pobre", Silveira Junior, saudado pe
lo prefeito Salim José Dequech, o qual
reviveu em sua oratória algumas passa
gens da vida do escritor quando mo

rador em Rio Branco, que não fbram
contados no livro. Agradecendo a ho
menagem a ele prestada, Norberto, Sil-

de autógrafos·
veira Junior disse da importância para
ele, reviver na terra que escolheu co
rno sua, instantes de sua vida pobre,
retrato de uma época muito .feliz, pois
embora pobre, vivia a sua infância, ida
de que não trazia preocupações maio

re� do que o dia-a-dia vivido.
'

A noite foi homenageado com jan
tar no restaurante da represa. O Prefei
to Salim Dequech, adquiriu cento e

cinquenta volumes da obra, distribuin
do-a, g'ratuitamente, às pessoas que o

escritor referiu em sua obra, especial
mente moradores de Rio Branco. Gran
de número de populares estiveram pre
sentes ao acontecimento, prestigiando
o autor.

ACARESC, versando so

bre temas f4e reais ne

cessidades, instruindo e

dialogando com os pre
sentes a respeito de seus

problemas, bem como

traçar um plano de ação
a ser atacado doravante.

O Prefeito MuniCipal
!
num gesto muito digno,
oferecerá aos presentes
'uma churrascada de con-

,fraternização, esperando
grande número de pes
soas a prestigiar e parti
cipar da reunião, que es

peramos seja eoreada
de êxito.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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N0 próximo dia 24 de maio de 1977; o �st'i"- O '�stimado ��sal:');à despetto dos ';;�it�s
mado casal. Wald,emar, e Wally, Mohr," completam percslços da vida, souberam com galhardia ven-

em melo ,a seus 'tamttlares, os seus �5 anos de cer todas as dificuldades que se lhes antepu-
feliz: cónsórcio, com o eornpareclmento do ca- nha caminhos quase lntragsponlvels, Com muita
sal, seus filhos"familiares e oonvldados, às 19 paciência 'e porque não dizer, com alguma sa-

horas, na Igreja EvangéUca Luterana, onde se- bedoria, souberam. dozar os momehtos difíceis
rão abençoadós. ,e' isto lhes trouxe _a tränqullldade de que gozam

Antigo funcionário da Cômpanhia Máquitlás boje, toda feita de trabalho e bastante suor.

Famac, o sr.. Waldemar Mohr desfruta' hoje da Para assinalar o grato evento, o distinto
priviLigiada situação de dirigir uma das mais bem casal, após a cerimônia rC?ligiosa, receberá os

sucedidas representações comerciais do Esta- convidados na sede social do Clube Atlético
do, auxiliado por seus filhos que se dedicam Baependi.

'

ao mesmo mister e elevando ainda mais a: ca- Ao casal Waldemar e Wally Mohr, os curn-

tegoria dos representantes comerciais em nos- primentos desta folha e os votos de muitas fe-
so meio. llcldades,

UCORREIO DO POVO"
FundaçAo: AFiTUR' ,MU,�LER - 19�$

CGCMF 84.4�6.59110001-34
_ 1977 _.
ÓIRETOR:

Eugênio Vitor Schmoeckel

No dia de hoje o sr. Emil Siewerdt, resl
dent"f3 'em Flio cerro, neste 'município, completa
o seu 75°. ano de exístência. Muitps de seus a

migos tem nos escrito para não esquecer de as

'slnalar o seu' nataHcio. O' nosso ,colaborador
Companheiro Hellrnuth Raeder, de Corupá, na

edição passada fez publicar; em versos, o que
foram os 75 anos de um bom e .dedlcado Amigo
com "A" maiúsculo.

I', -

ASSINATURA: '

Anual •.•.•.
'

.•..

Semestre .

Número do Dia . .

Número atrasado

Cr$ 100,00
Cr$ 55,00,
e-s- 2,00
çr$ ,3,00

Agora nos vem uma carta do poeta Rudolf
Hirschfeld que, também, lembra-a passagem do

se,u v.elho e dedicado Amigo.

Não nos resta, então, outra coisa do que
embarcar na mesma canoa e festejar o aniver
sário do nosso colaborador EMSI.

Emil Siewerdt, lavrador é verdade, é o ho
mem' que todos gostariam de conhecer. Dentro
de sua grande humildade reside a força de sua

personalidade. Ainda a luz não chegou (ou já
chegou?) até a sua casa. Entretanto é homem
que, depois de faina diária, dedica o seu tem

po à leitura. Escreve com muita frequência e

suas rimas rolam para o papel com a facilida
de como maneja a enxada ou o machado. E'
sociável e tem multo sen, so' de

,

humor. Tal foi a "briga" entre o EMSI e o
'.

HELLMUTH que uma senhora de São Paulo,
que lê nosso jornal, a MUTHEMSIA, que é um

pouco do Hellmuth e do Emsl, se meteu no

meio e al a coisa pegou fogo.
Mas, como dizíamos, o Emil é pau p'ra

qualquer obra. Ou melhor, é o homem dos sete
instrumentos. C016no, ou melhor, lavrador, no

bom sentido da palavra, nunca esqueceu as

coisas que fazem bem -ao espírito. Lê e escre

ve e tem panca de poeta,

E é músico. Fundador da Banda Lyra da

Aurora, a famosa banda que tanto sucesso vem

fazendo (e já fez no festival do Chopp da Gua
nabarà) porque ele se compõe somente de pes
soas que trabalham na Iavoura, mesmo os ele
mentos femininos.

ENDEREÇO:
CaIxa Postal� 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

II

CONVITE PARA MISSA
I

SO CIAI'S Os familiares do saudoso CLAUDIO ALfPIO STULZER, convi
dam parentes, amigos e conhecidos para assistirem e participarem da
missa em intenção de sua alma, pela passagem do primeiro mês de fale
cimento, no domingo, dia 29.,05.77, às 19 horas, na Igreja Matriz São Se
bastião de Jaraguá do Sul.Aniversariantes da semana

Fazem anos hoje:
Sra. Tereza Bürger
Maria Roseli Teixeira, em Joinville
Sr. Hilbert Rowe

'

Sra. Ana Maes
Sr. Osmar Bortolini
Sr. Norberto Wackerhagen
Srta. Naima Ehlert, em EstJ1;lda Garibaldi
Sr. Emil Siewerth, em Rio Cêrro II, nosso

colaborador com artigos em. língua alemã, que
nesta data completa 75 anos de existência.
Fazem anos àmanhã:

'Sra. Sílvia, esposa do sr. Heinz BIosfeld
,O garoto Marcos Haroldo Ristow
O garoto Waldemiro Ponticelli,
Sra. Sílvia Ivone K. Kaiser

'

Dia 23 de maio
Sr. Bráulio Bruhns, em Joinville

, Sra. Adele Todt Klitzke, em Estrada Nova
O jovem Luiz Mário Bortolini

Dia 24 de maio
Sr. Francisco Pedroni, em Curitiba
Sra. Frida Jassen Mey, em Joinville
O jovem Paulo Gruetzmacher ,

A garota Eleonai Amábiles Oestereich, filha
de Gertrudes e Alfredo Oesterelch,
Ola 25 de maio

Sr. Leonardo' KreutZ!eltl, 'em Jaraguazinho' 1

Deralice da Costa Vieira, em Guàn:imirim.
�ia 26 de maio

,
'

,

Wander Meier, na Barra do Rio Cêrro
O garoto Aristides Adolar Moretti Junior
Srta. Carmen Brandernburq
Srta. Arlete Gerent," em Astorga�PR
Sr. Lincoln Delmar Ristow
Sra. Felomena Schmitz Gonçalves
Srta. Marly Marlene Gonçalves

Fazem anos elRanhã
Sr. Cílio Nic61ini

,

Sra. Irene Lafin, em Nereu Ramos
Maria Iris Prestlni
Lourdes Liermann, em Joinville
Sra. Elsa Hass Harbs
Áurea Luzia dos Santos, em ltapocuzlnho.
O garoto Mario Júnior, filho do Dr, MarIo

e Da. Jandira Souza

Pelo comparecimento, agradecem penhoradamente.
Jaraguá do Sul, maio de 1977.

Puleceu morgaDona
Cabe-nos constrangi-

damente • registrar uma

notícia que jamais tería
mos pensado em fazer, ao
participar aos nossos lei
tores a partida desta vi
da terrena de uma pes
soa para nós muito que
rida e da qual gu�rda
mos

_
as mais gratas e en

terneCedoras lembranças.
Queremos nos referir

ao falecimento da espo
sa do nosso confrade
Professor José Rainha da
Costa, dona Honorina,
também conhecida por
Dona Nenê ou' Dona Mor
ga, atualmente residentes
no Rio de Janeiro.

vinda do casal para Join- contro e onde um pro
ville, onde foram hóspe- longado bate-papo, -em

des do nosso confrade A 1976, assinalou o último
'Notícia, seguindo ainda abraço nessa pessoa tão

para a cidade' de Itajaí, extraordinária que foi D.

para visitar o Jornal do Honorina.
Povo, do confrade Abdon
Foes. Acabou por viajar Ao registrar-mos o seu

,

aind�, à Jaraguá do Sul, desaparecimento, deseja
onde :;e hospedou na re- mos apresentar ao Prof.
sidência do nesse dire- Rainha e demais familia
tor e um râpido giro por, res as e:xpressões de nos

Corupá, São Bento do so mais profundo pesar,
Sul e Flio Negrinho, do- certo de que o nosso co

cumentando com uma- sé- laborador. de muito anos

rie de fotos o agradável encontre em nossas pa
passeio. lavras o conforto capaz

de substituir pelo menos

Daí para frente a cor- em parte a presença de

respondêneta • .näe ces.. , sua amada Nenê que du-.
sou e uma visita do nos- rante tantos anos esteve
so diretor no Rio de Ja- a seu lado, na mais per
nelro, marcou um reen- feita' harmonia conjug�1.

.Ele encaminhou a nova geração para o gos
to pela música e seus filhos orgulham-se de

possuir um pai tão "bacana", apesar .de seus

muitos anos de vida fértil.

A esse homem, pois, desejamos apresen
tar os nossos parabéns, para que continue a

ser útil ao seu povo e que a Aurora nunca dei
xe de brilhar no flrrnamento jaraguaense.

Parabéns, caro colaborador Emil e muitos
anos de vida,'

I;le,- brasllelro, solteiro, lavrador, natural de
. .!aMgu·á.do Suk_dp.!!)_içWa�o e residente em Ita

pocuzinho, neste distrito, filho de Manoel Bor
tolini e fy1aria "Ko�hler Bortolini. Ela, brasileira:
solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e rç,sidente em -ltapocuztnho, neste

distrito, filha de Mario Bridarolli e Alice Cam
pregher Bridarolli.
Edital nr. 9.834 de 13.5.1977
Renato Niels e Vanda Spezia

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

Vila Nova" neste distrito, filho de José Niels e

Rosalina Pereira Nieis. Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Jai'aguá Esquerdo, nesta

distrito, filha de Walmor Spezia e Agnese Dal

prá Spezia.
Edital nr. 9.835 de 16.5.1977
Darcí Steindei e Tacila Carolina Vegini

Ele, .brasllelro, solteiro" motorista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente à
Rua Paraná, nesta cidade, f.ilho de Francisco
Steindei e Francisca Schrnldt SteindeI. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de Massarandu
ba, neste. estado, domiciliada e residente à
Rua Roberto Ziemann,

-

nesta cidade, tUha de
Francisco Vegini e Ana Veg'ini.
Edital nr. 9.836 de 17.5.1977
Ingo Stein e Alzira, Elena Bilck

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

sidente à Rua Dona Matilde, nesta cidade, filho
de Helmuth Stein e Hermine Krüger Stein. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de Luiz
Alves, neste Estado, domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Antonio
Bilck .e Helena Bilck..
Edital nr. 9.837 de 17.5.1977
Valmor Fagundes Machado e Jacf Marcos

Ele, brasileiro, sol,teiro, .operário, natural
de Joinville, neste estado, domiciliado e res i- ,

dente em Yila Lenzt, neste distrito, filho de Mi
guel Fagundes Machado e Rosa de Paula Ma
chado. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

�ila I,.enzi, neste distrito, filha de Nestor Marcos
e Otilia Borba Marcos.

-

'

Edital nr. 9.838 de 17.5.1977
Ivo de Borba e Dinacir Fagundes Machado

,
Ele, brasileiro, solteiro, _servente, natural

de Guaramirim, neste Est:;tdo, domiciliàdo e 1e
sidente à Rua Campo Alegre; nesta' cidade, fi
lho de Anselmo de Borba e Meliana Lir'lO,- Ela,
brasileira, s0lteira, do lar, I'latural de CQrupá,
neste Estado, domiciliada e residente à Rua
Carlos Eggert, nesta cidade,

c

filha de Euplinio
Fagundes Machado e Avaríir Fagunde's Macha
do.

O nosso relacionamen
to teve começo com a

Cathet Extraviado
Dr. Reinoldo ,Murara

O' senhor LUCIANO MARINHO TAVA
RES, residente à tua Irmão Leandro, nr. 421
_ Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul, extraviou
seu earnet de INPS de número ,11.216.309,
benefício 46/7.394.457 _;_ referente as com

petências 04/77 - 06/77, do Banco Brasi
leiro de Descontos S.A.

Tendo requerido segunda via,/tornam-,
se os originais sem efeito.

Jaraguá do, Sul, 16 de maio de 1977.

A,DVOGA�!!I"Aos aniversariantes, os cumprimentos des
Ie semanário".

ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEITURA 'I:
II:_'R egistro C i vi I

Aurea Müller Grubba, 'Oficial do
Registro Civil do '1°. Qistrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina; Brasil.

JARAGUA ,DO SUL

CURITIBA REVIVE SUCUPIRA
Edital nr. 9.829 de 11;5.1977
José ,Evaristo Baader e Leticia Balsane"i

Ele, brasllelro, solteiro, torneiro,' natural
de Guaramirim, neste. Estado, domiciliado' e re

sidente em Ilha da, Figueira, neste distrito, filho
de Bertoldo Francisco Baader e Petronilha Jun
kes Baader. Ela, brasileira; solteira, costureira,
natural de Luiz Alves, neste Estado, domicilia
da e residente em Rio 'Branco, nesta cidade,
filha de Alvino BaisaneIli e Josefa BaIsaneIli.

'

Edital nr. 9.830 de 11.5.1977
Nivaldo Karnopp e Leonida Pasold

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
de Joinville, neste estado, domiciliado e resi
dente em Joinville, neste Estado,' filho de Af
fonso Karnepp e Erna Karnopp. Ela, brasileira;
solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente à Rua Lourenço Kanz
ler, nesta ,cidade, filha de Hartwjg Pasold e Ruth
Glatz Pasold.
Editai nr. 9.831 de 12.5.1977
Paulo Koehler Neto e Ivone Krause

'Ele, brasileiro, solteiro; 'lavrador, natural
qß Jaraguá do Sul, domiciliado e residelilte em

Itapocuzinho, neste distrito ,filho de Rudolfo
Koehler e Frieda Jordan K�ehiElr. Ela,,, brasilei
ra, solteira, industriária, 'natíiral') de' Guaramí
rim, neste estado, domici,liado e residente em

Itapocuzinho, neste distrito, filha de Helmuth
Krause e Edith Bartsch' Krause. '!

Editai nr. 9.832 de 13.5.1977 ' '."

Alclr Antonio Maffezzolli,e,U,ia BaisaneIlI �1' '
' -

Ele, brasileiro, solteiro, motórista, natural
� E para que chegue �o conhecimen-

de JaragUá do Sul, domiciliado e residente à
1 tõ de todôs ma,ndel,. pas�ar ,0 _prEt,�en.e

Rua Luiz Kienen, nesta cidade, f,ilho de Calis- edital que será publicado pela imprensa
to �af.f�z??J.Ij, � ,EILa, Fie�,��r. ,M�,f{ez?olli. Ela," e -em cartório onde será afixado duran-
braSileira, solteira, do lar, natural de Massa-

'
" . �, � ".

randuba, neste estado, domiciliada e residente ,te ,15 dias. Se alg!1�1l1 spu�,r d� algl;lm
à Rua_Rior, Bramco. ,nesta ciGiade, fUha de AM.. impedimento acuse-o para os fins le,-
no Balsanel,li e Josefa Balsal)�IIi, , gais.Editai nr. 9.833 de 13.5.1977' •

O
,,",

Arlindo Paseolil' Bortollni e ,'! <AUREA M LLER,GRUBBA�" 'I;"

Marli Maria Bridarolli , OficiaL "

'/: ,- ",

Este é um absurdo, um autêntico delito

não apontado pelas autoridades competen
tes ou in.

Mas como 'estamos talando em fatos de

grandes cidades, na nossa mui querida FI_p
rianópolis, na mesma semana, o "Jornal de

Santa Oatarlna" no dia 6, sob a. manchete

"Lágrimas, sorrisos e carnaval: festa do Re

,naux" publicou a seguinte notícia:
"Tão logo terminou a partida os joga

dores correram para' ° -'Io�al onde estavam

postados os torcedores e jogaram suas ca

misas, CALÇõES e �eias, em sinal de a

gradecim�nio pela presença e o incentivo".

Credo, cruz! teriam os jogadores per-,

máhe�idos nús em campo? É o que d,á im-
'

. �.'
.

r'
.

pressão aos 'leitores.'
'I'

Como o que dá p'rá rir dã p'ra chorar,
�amo� d�ixar os entretantos e partir para

o's finalmente, reconhecendo que é nos con

trast�s que el'lcontramos a nossa' maneira de
. '

viver.

Se t!-ldo fosse certinho a vida seria in-

sfpida demais.

A vida nas grandes cidades se asseme

lham a um verdadeiro torvelinho nos ofere

cendo cenas dantescas, as vezes dramáticas,
porém hilariantes, como aquela vivida na

novela "O Bem-Amado" em que a oposição
não - querendo que o prefeito Odorico lnau

gurasse o cemitério de Sicupira chegou ao

ponto de roubar o defundo que se tornara

patrimônio da cidade.
•

Em Curitiba a mesma cena acaba de

ser revivida. Existe na metrópole paranaen-'
se uma vergonhosa guerra entre as funerá- ,

-rlas, onde o respeito pelo sentimento da fa

mília enluÚtda simplesmente não existe par,a

os, chamados "Papa defuntos". ,

,Nos primeiros, dias de maio, morreu o,'

sr. Júlio Staskowian e enquanto o corpo ��a
,

'velado em câmara fúnebre preparada pela
'Funerâria� Nossa' Senhora Aparecida a', ca�

sa da recém-viúva fôra invadida pelos' fun
cion�rios da Funerária Bom Jesus que sem

qualqué'r cerimônia pegaram o inerte eorpo
e' 'levaram-no de, volta ao Instituto Médico

/.

Legal para exigir que o fun�ral foss� ,r�ali7;a
do a seus serviços.

,

• , Árno�do ALEXAN�RE
,

'
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura muniaipaI de !laraguá do. Sul
. '

Concorrência

l-OBJETO

vicroa BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, faz sa

ber que se acha aberta nesta PREFEITURA MUNICIPAL, à .Praça Angelo
Pia.zera, 247� pelo prazo de 20. dias, Concorrência, que se reallzará nos ter
mos do presente Edital, na forma seguinte:

I

a) Um caminhão tanque, marca Chevrolet, a
gasolina, ano 1966, placa CM-3D17, cor

verde bermuda, chassis C653ZBR179D3B,
6 cilindros, 149 HP, certificado de regis-
tro nr. 217742, prefixo nr. 1 Cr$

b) Um Caminhão Basculante, marcha Che
cholet, a gasolina, ano 1967, placa CM-
,30.33, cor verde bermuda, chassls .. ..

C653YBR313DB, 6 cilindros, 149 HP, cer
tificado de registro nr. 351612, prefixo
nr. 3

'

Cr$
c) Um Caminhão Basculante, marcha Che

vrolet, a gas., ano 1968, placa CM-304D,
, cor verde bermuda, chassis .. .. .; ..

C653WBRDD315B, 6 cilindros, 149 HP,
certificado de registro nr. 351618, prefi-
xo nr. 9 Cr$

d) Um Caminhã'o Basculante, marca Che
vrolet, a gasolina, ano 1966, placa CM-
30.28, cor verde bermuda, chassls .. ..

C653ZBR17764, 6 cilindros, 149 HP, cer
tificado de registro nr. 351611, prefixo '

nr. '2 ; ' Cr$
e) Um Caminhão Basculante, marca ,Chevro

let, a g'asolina, ano 1967, placa CM-3D39,
cor verde bermuda, chassis.. .. .., ..

C653YBRD4663B, 6 cilindros, 149 HP, cer
tificado de registro nr. 351617, prefixo
nr. 7

,

;. Cr$
f) Um Caminhão Basculante, marcha Che

vrolet, a gasolina, ano 1968, placa CM-
30.18, cor verde bermuda, chassis .. ..

C653WBRDD314B, 6 cilindros, 149 HP,
certificado de registro nr. 217743, prefi-
xo nr. 8 : Cr$

g) Um Jeep Willys, ano 1967, placa CM-3a13, '

cor Azul Escorial, chassis 7-5224-0.1425, 6
cilindros, 90. HP, certificado nr. 217720.,
Prefixo nr. 0.1. ' Cr$

h) Um Jeep Willys, ano 1967, placa CM-3D14,
cor azul Escorial, chassis n. 7-6224-0.0.10.6,
6 cilindros, 90. HP, certificado nr. 217721,
prefixo nr. 0.2' .: Cr$

V Um Jeep Willys, ano 1968, placa CM-'
30.15, cor azul Austral, chassis nr, .. ..

8-6224-0.0.0.23, 6 cilindros, 90. HP, certifi-
cado nr. 217740., prefixo nr, 0.4 Cr$

j) Um Jeep Willys, ano 1973, placa CM-3D21,
cor verde Angra, chassis nr. LA1BNÄ-
27330, 6 cilindros, 90. HP, certificado nr.

471934, prefixo nr. 0.6 .' .. Cr$
k)' Um Pick-Up Willys, ano 1967, placa CM-

30.12, cor azul escoriai, chassis nr. . . .

7":9221-0.3228: 6 cilindros, 90. HP, certifica-
do nr. 217719, prefixo nr. 0.5 Cr$

I) Um automóvel Sedan O'pala,-ano 1971,
placa CM-3D11, GOr preto, formal, chas-
sis nr. 51269ABt26148, 4 cilindros, 8DHP,
certificado nr. 10.380.7................ Cr$

m) Um Trator Fiat AD-7, diesel, chassis
,

nr. 568681, motor 0.390.85357, s/o escare-

ficador .; ,.............. Cr$
n) Uma Patrola Allis Chalmers, modelo B02,

motor nr. 2A2753 AC4-Série B[)2-816,
chassis nr. 6445..... . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$

o) 5.0.0.0. quilos aproximado de sucata pelo
preço por quilo de Cr$

p) 6 baterias usadas � preço unitário.... Cr$
q) 20. pneus usados - preço unitário....... Cr$

1. A presente Concorrência destlna-se a receber propostas
para a alienação dos seguintes veículos, máquinas e materiais iriserviveis,
pertencentes a Municipalidade, pela melhor oferta, pelos seguintes preços
mínimos, a saber:

10..0.0.0.,00

12.0.0.0.;0.0.

12.0.0.0.,0.0.

10..000.,0.0.

13.0.0.0.,0.0.

8.0.00,0.0.

3.50.0.,0.0.

4.0.0.0.,0.0.

4.50.0.,0.0.

7.50.0.,0.0.

8.0.0.0.,0.0

8.0.0.0.,0.0.

80..0.0.0.,0.0

8.0.0.0.,00

0,50.
50.,0.0.
10.,00

11- PROPOSTAS
2.

'

As propostas deverão, ser entregues na Secretaria desta

Pública 01/77n_

PREFEITURA, no endereço indicado no preâmbulo deste, até às 17 horas
do dia 0.6 de junho de 1977, e serão abertas no dia 0.8 às 10. horas, no Ga
binete do PREFEITO MUNICIPAL, na presença dos interessados que com

parecerem.
�

3. As propostas deverão ser apresentadas em tres was,
sem emendas ou rasuras, rubricadas em todas as tolhas, encerradas em

sobrecartas indevassáveis, contendo o nome ou razão social do propo
nente, o número do presente Edital e os dizeres "Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul", assinadas, declarando o preço ofertado, para cada um

dos itens do item I do presente Edital, em algarismos e por extenso.
4. A PREFEITURA não se obriga a aceitar a proposta de

maior valor, mas, a que por suas condições gerais, ofereça maior conve
niência ao interesse público a juizo da Mrmicipalidade.

,

5. Reserva-se, ainda, à Municipalidade, o direito de rejei-
tar todas as propostas apresentadas, bem como o de tornar nula a pre
sente concorrência, sem que disso decorra para os concorrentes qual
quer direito de indenização ou de reclamação.

5. Não será obrlqatorlamente necessário a apresentação
de ofertas para todos os veículos, máquinas e materiais inservíveis, fican
do a critério do proponente ofertar os preços aos equipamentos que so-
mente desejar.

'

III - DOCUMENTAÇAO E GAR�NTIA

7. Para a habilitação à presente concorrência, exigir-se-á
dos concorrentes documentação que comprove:

7.1 - Para pessoas jurídicas:
a) Personalidade jurídica;
b) Negativa Tributos Municipais.
7.2 - Para pessoas ffsicas:
a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério

,

da Fazenda;
b) Negativa Tributos Municipais;
c) Prova que votou nas últimas eleições;
d) Atestado de idoneidade financeiro passado por um dos

Estabelecimentos Bancários da cidade.

8. Adjudicado o objeto da concorrência a um' ou mais
concorrentes, os demais ficarão livres para o levantamento da documen
tação, importando isso renuncia a qualquer reclamação ou recurso por
ventura admissível relativamente a qualquer ato ou procedimentos da con
corrência.

IV - CONDIÇOES DE PAGAMENTO

9. O pagamento deverá ser feito dentro de 48 horas, em

dinheiro, após a homologação do Senhor PREFEITO MUNICIPAL, aos co

fres Municipais, medtante despaclio expresso do Executivo.
V - PRAZO DE RETIRADA E CONDIÇOES DE ENTREGA
10.. O equipamento e/ou materiais deverá ser retirado den

tro de 48 horas, após o pagamento, nas condições que se encontrarem,
não cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL, em hipótese nenhuma, a remo

ção do material e/ou equipamento.

VI � INSPEÇAO E VISTORIA DOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

f1.
'

Os equipamentos e/ou materiais 'estarão a disposição
dos lnteressados, para as devidas avaliações nas dependencias da PRE
FEITURA MUNICIPAL, no endereço indicado, junto a Divisão de Serviços
Gerais.

-'

VII - JULGAMENTO

12. .Esta concorrência será julgada por uma Comissão de,
tres membros constituída através de Portaria do Senhor PREFEITO MU
NICIPAL.

13. O julgamento processar-se-á da seguinte forma:
a) Abertas as propostas no dia e hora designados neste

Edital, serão excluidas aquelas que estiverem em desacordo com as exi
gências do presente Edital, considerando-se habllltadas ,os demais pro
ponentes.

b) Em seguida, o Preslderíte da Comissão designará dla e

hora para o julgamento das propostas habilitadas e adludlcação da pre
,

sente concorrência se não considerar que a Comissão esteja em condi
ções de fazê-lo logo.

14. O julgamento e adjudicação só produzirá efeitos após
a homologação do Senhor PREFEITO MUNICIPAL.

, Serão fornecidos ainda aos lnteressados pelo Departamen-
.to de Serviços Gerais, no endereço indicado, quaisquer outros elementos
e esclarecimentos de que necessitarem sobre esta concorrência.

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital
publicado, no Jornal "Correio do Povo", desta cidade, é afixado na Por-
taria da Prefeitura Municipal.

'

Jaraguá do Sul, 16 de maio de 1971.
VICTOR BAUER - Prefeito Municipal

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Considerações slibre o vocábulo Jaraguá
-1-

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
(Aos corpos docente e discente da

Fundação Educacional Regional
.

Jaraguaense - FERJ; ao 'Rotary Club de
Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos)•.

É o povo um eterno preocupado e com

justa razão com as origens das Palavras que
em torno de sua vida gravitam. Homens do cam

po, citadinos, viajores, tecem conjeturas, sobre
o significado dos nomes das pessoas, animais
e coisas que €onhecem. Pessoas humildes de
saber limitado e sábios doutores empenham-se
em descobrir o porque dessa ou daquela deno
minação de morro, vale, inseto, planta, rio ou

gente, E o vocábulo jaraguá não constitui exce
ção e como todos os mais termos de procedên
cia incerta e perdida vem atraindo curiosidade
e esforços das mals várias procedências. E o

presente trabalho, despretencioso e simples,
não passé! de um desses esforços, não sendo o

primeiro e nem havendo (felizmente!) de ser o

derradeiro. '

Tem sido atribuída a origem tupl-quarant
para a palavra jaraguá, aliás, com apoio em ex

celentes razões, mas ao mesmo tempo em ra
zões que, sendo excelentes em se tratando de

aplicações a determinados tatos geográficos,
perdem significado em considerando-se a diver
sldade de fatos geográficos ou de outra origem
a que se deva aplicar o vocábulo. Neste traba
lho analisaremos algumas dessas interpretações.
Adiantamos, todavia, que em nosso ver muito
provavelmente não acharemos a origem do v'o
cábulo jaraguá em meio às luxurientes florestas,
picos esguios, rios coleantes, plantas ou ani
mais desta nossa Pindorama tropical e espetá
culosa. Parece-nos mais razoável, ponderados
os fatos, que teremos seu surgimento naquela
ensolarada Espanha mourlscá, pronunclaõa por
primeiro nas planícies da 'Andaluzia, aplicada
pelo valente povo granadino; na verdade, mais
remotamente ainda, a teremos, jalada .em, forma
mais primeva à sombra dos esbeltos minaretes
das mesquitas árabes, em meio ao burburinho
das multidões de homens de albornoz, por en

tre as caravanas de gente sedenta e camelos
blateradores do próprio chão de Maomé. Disto,
porém, haveremos de tratar mais adiante. So
mente depois de umas preliminares é que viaja
remos para as terras do Douro e do Minho, do
Guadiana e do Guadalquivir, para Portugal e Es
panha de cristãos arabizados e árabes cristiani
zados. E isto esclarecido, vejamos:

I) DA UNIVERSALIDADE DO TERMO'

Longe das idéias fique a limitação de que
jaraguá se refere apenas aos topônimos nossos
mais conhecidos: Serra do Jaraguá, Rio (do) ..
Jaraguá, Engenho Jaraguá, Colônia Jaraguá,
Pico do Jaraguá (impróprio). Em geral se sabe
que em Goiás existe a cidade e Município de
Jaraguá e também que no Estado de São Paulo
existe o Pico do Jaraguá. Mas na verdade topô
nimos existem mais com esse nome, dentro e
fora do território nacional. Vamos aqui arrolar os
que conseguimos apurar, os nacionais, e mais
adiante, iremos à presença do termo no estran
geiro. Ei-los:

Serra do Jaraguá. Também apontada como
Serra de Jaraguá, é contraforte da Serra do
Mar, em Santa Catarina.

Baía de Jaraguá. Baía que abriga o porto
de mesmo nome, junto a Maceió, Estado de Ala
goas. '11

.

Porto de Jaraguá. Porto de Maceió, Ala-'
goas. É de grande importância na história pá
tria; o renomado escritor Almirante Prado Maia,
da Academia Luso-Brasileira de Letras, refere
que aos 28 de fevereiro de 1823, tropas que de
veriam operar na Bahia contra as divisões do
General Madeira de Melo, desembarcaram nes
se porto, transportadas por uma esquadra sob
comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra David Je
wett. O porto assim assumiu relevante papel na

independência do Brasil (conf. aut. cit., in HA
Marinha de Guerra do Brasil na Colônia e no

Império", Livr. José Olympio, 1965, pgs. 128).
Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de' abril

Jaraguá. Cidade de Goiás, localizada à

margem esquerda do Rio das Almas, a 700 ms.

de altitude. Elevada à categoria de cidade por
Lei Provincial nO. 666, de 29 de julho de 1883.
Aliás, é em razão dessa antiga oficialização do
nome, que nossa cidade é Jaraguá do Sul. A do
Norte teve o privilégio de manter o nome.

Jaraguá do Sul. É nossa cidade catarinen
se, banhada pelo Itapocu, pelo Rio Jaraguá e

por outras águas.
Pico do Jaraguá. Pico da faixa sul-oriental

do Estado de São Paulo, Município de Cara

guatatuba, com 8qO ms. de altitude ..
Pico do Jaraguá. Pico da faixa sul-oriental

do Estado de São Paulo, Município de Guaru
lhos. Tem 1.100 ms de altitude. Há a leste des
se pico um povoado que leva o nome Jaraguá.,
Esse morro é famoso, sendo ninho e caminho
de bandeirantes e ali as lavras ofereceram mui
to ouro. Augusto de-Saint Hilaire e muitos ou

tros pesquisadores de renome visitaram esse pi
co. Há uma teoria segundo a qual bandeirantes
passando por esta nossa região em Santa Ca
tarina andaram a dar por aqui a denominação
Jaraguá ao Morro da Boa Vista em lembrança
de mencionado Pico (ou Morro) do Jaraguá,
paulista. Mais provável, todavia, é que isto te
nha ocorrido em relação' à nossa Serra do Ja
raguá.
-

Pico do Jaraguá. Ou Morro, do Jaraguá. De
nominação a nosso ver imprópria, atribuída 'por
alguns ao MOHO da Boa Vista. Adiante tratare
mos do. assunto.

Fase Jaraguá. Fase cultural definida pelo
arqueólogo Prof. Ondemar F. Dias Júnior, res

trita ao Município de Nepomuceno, Minas Ge
rais, em sítios distribuídos ao longo do Ribeirão
Congonhal, cabeceiras do Rio Grande. Interes
sará saber de que local ou fato o arqueólogo ti
rou inspiração para asslm . nominar tal fase (v.
"Programa Nacional de Pesquisas Arqueológi
cas - Resultados Preliminarés de 1968/1969",
Museu Paraense "Emilio Goeldl", ano 1971,
pgs. 133).

Passo de Jaraguá. Passo é caminho, pas
sagem. Há ou houve um assim denominado, em
Maceió, assir;n já referido em 1640. Adiante, tor
naremos ao assunto. '

Serra Jaraguá. Santa Catarina. Serra em

que é sito o Morro da Boa Vista (não confundir
com Serra do Jaraguá).

Porto de Jaraguá. Porto e povoado às mar

gens do Rio Mamanguape, Paraíba; já foi de al
guma importância.

Jaraguá. Denominação que se dá aos cam

pos do chamado capim-jaraguá.
Córrego de Jaraguá. O historiador goiano

Padre Luís Ant8nio da Silva e Souza, em 1.812,
menciona o Córrego Jeraguá, em Goiás, mas

não apurei sua localização exata. O nome cer

to deve ser Jaraguá, nome que o escritor men

ciona, antes, em relação à cidade de Jaraguá;
no caso deve ter havido erro de revisão na o

bra que transcreve seu trabalho. Adiante fare
mos referência.

Jaraguá. Parece (não nos é certo) que há
local assim denominado, na Ilha do Bananal,
Goiás. Deve-se verificar.

Afora estes que apuramos outros certamen
te existem; também muitos que se não tem a

mesma grafia, são todavia vocábulos asseme

lhados. Todavia, pelo que demonstramos, o no

me jaraguá é bem espalhado pelo território na

cional, onde podemos falar numa universidade
do termo em nosso chão; mas ao mesmo tempo,
para um país tanto vasto, a presença do vocá
bulo é diminuta para palavra tupi-guarani, sen

do esta uma das razões que nos leva a crer

(com base em outros fundamentos) na origem
extraterritorial de tal vocábulo. Mas passemos
adiante, passemos a outro tema.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇAO
de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público
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E HORA
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

.

VA DE

VARIG/CRUZEIRO
_ .. _ .. _-------------------------------------------- ._----------------------------------------------------.- .. _-----------_._-------------------

DE BRASIL

A MAIOR EXPERIi:NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

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

I

EDITAL DE CITAÇÃO
O Doutor JOão Paulo Pasquali, Juiz Substituto em exercício nesta Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarína, 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 de 30 dias, que por parte 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: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Vara Cível da Comarca de Cascave!. NODARI S.A. - COMERCIAL E INDUS
RIAL - pessoa jurídica de direito privado, com matriz em Curitiba e Filial 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, ende recebem intima
ções, - vem respeitosamente, à presença 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. 20) 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 incerto e não sabida, 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 advocatíclos, que V. Excia.
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. Zarpéllon 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 S.ul, 13.04.77. (a) Romeu Junkes -

Juiz de Direito em exercíeio". ENCERRAMENTO: Em virtude do que foi expedido o pre
sente edital, pelo qual cita OS executados ERNESTO JURGEM JOESTING e 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 mora 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 como 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

pecial, foi passado o presente edital de citação, que será afixado no local d� 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 Paulo Pasquall

Juiz Substituto em exerolclo

Jubileu de Ouro da V A R I G
Fpolis. (13.05.77) - Q

deputado Álvaro Correia
registrou o Jubileu de
Ouro da Varig, empresa
fundada em ·7 de maio
de 1927, enaltecendo a fi
gura de seus diretores
Rubem Berta (falecido) e

Erik de Carvalho, lem
brando que a empresa
desenvolveu-se com ca

pital nacional e serve 31
cidades do' Pars e 26 ci
dades no exterior.

ra enviar um telegrama à
VARIG, nos seguintes ter
mos: "Assembléia Legis
latíva Santa Catarina, por
proposição senhor depu
tado Álvaro Correia, tem
a honra e a satisfação de
associar-se às justas ho
menagens ora são tribu
tada essa destacada e

importante empresa aé
-rea, pela passagem dos
seus 50 anos brilhante e

fecunda existência. A

proveita o ensejo para
manifestar nome. do povo
catarinense seu profundo
agradecimento pelo de-

cidido apoio e reconhe
cido interesse sempre
dispensado pela VARIG
atendimento este Estado,

Finalizando solicitou
que fosse submetido ao

plenário a resolução pa-

estendendo' suas linhas
vários municípios e capi
tal barriga-verde. Mani
festa outrossim, certeza
Jubileu Ouro essa vitorio
sa e pioneira organização
está intimamente ligado
ao progresso e desenvol
vimento de Santa Catari-

. na. Saudações Waldomi
ro Colautti, presidente da
Assembléia Legislativa de
Santa Catarina".

Cu�a faz exigências até no esporte
A fim de facilitar o reatamento

de relações com Cuba, o governo
notte-americano resolveu adotar a

chamada "diplomacia do beisebol".
Esta nada mais é do que a reedição
da conhecida "diplomacia , do ping
pong", utilizada pouco antes da via
gem de Nixon à China comunista, em
1972, e que abriu a era da "détente".

Parece, entretanto, que os che
fes cubanos são mais exigentes que
os chineses nessa espécie de inter
câmbio esportivo.

Desde 1975, Fidel Castro já ma

nifestou o desejo de que a equipe de
beisebol denominada "Yank$es" jo
gasse em Cuba.

A idéia, aprovada pelo Departa
mento de Estado para satisfazer mais

Mário A. Corrêa

este capricho do tirano das An'tilhas,
foi rejeitada pela Comissão de Beise
bol dos Estados Unidos. Propôs ela
que, em substituição aos "Yankees",
fosse enviada uma seleção especial
mente formada para tal exibição.

Os castristas, entretanto, bate-

ram o pé e só aceitam a apresenta
ção daquele clube.

Essa questão de intercâmbio es

portivo, considerada como extrema
mente eonstrunva pelo Secretário de
Estado Cyrus Vance, encontra-se
portanto num impasse.

Vejamos até onde irá a compla
cência norte-americana diante da ar

rogância do satélite soviético das An
tilhas. - (ABIM). .

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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H,oUcias da Corupá racacoMoo
CREVETTEn

TRENS AOS DOMiNGOS

ASSUNTO DA CÂMARA

Na reunião do dia 10 último, da Câma
ra Municipal de Corupá, voltou a ser debati
do a paralização do Trem especial de do
mingos pelo vereador Ernesto Felipe Blunk.
O referido edil fez novo apelo ao Dr. Rena
to Meister Superintendente da Rede Ferro
viária, para que ao menos dê uma resposta
aos nesses incessantes apelos.

Pelo grande número de passageiros que
sempre lotava o trem especial aos domingos
de Corupá a Joinville, não se justifica tal
suprimento, quando o governo faz a campa
nha do transporte coletivo e transporte soli
dário. O vereador Blunk, solicitou o apoio
das Câmaras Municipais dos Munic!pios vi
zinhos para se unirem em prol do retorno
deste trem cuja paralização afetou os Muni
c!pios de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Join
��

,

,IRMÃOS EMMENDORFER S. A. COM. E IMP.
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONi:S: 7Z-0969 - 72-0769 - 72-0060

,

JARAGUÁ DO SUL - SC
c

PONTE P!NSIL

O vereador Ermínio MoreHi, apresentou
indicação, no sentido de que o Prefeito Mu
nicipal, conceda uma autorização ao Sr. Her
emo Garcia para este construir uma ponte
pênsil sobre o Rio Itapocu.

Iniciativa louvável, sendo inédita no Mu
nic!plo. Após concluída a obra esta será
doada ao Munic!pio. Esta passagem facilita
rá operários e alunos, encurtando ci trajeto.

JUIZ DE PAZ

O Legislativo Municipal, por solicitação
do vereador Ernesto Felipe Blunk, homena
geou o Sr. Leopoldo Wulff, que no dia ....
10.05.77 completou 29 anos na fünção de
Juiz de Paz no Munic!pio. Enalteceu o edil a
dedicação e presteza de Leopoldo Wulff o

qual já oficializou inúmeros casamentos no

'Munic!pio bem como tem resolvido proble
mas de intrigas ou desavenças, apaziguan
do ânimos.

PONTE BOMPLANDT

Esta em ritmo acelerado a construção
da ponte baixa sobre o Rio Humboldt na lo
calidade de Bomplandt na divisa dos Munic!
pios de Corupá com São Bento do Sul. Esta
obra esta sendo construfda em convênio com
as duas Prefeituras.

FEAESCPrefeituras da
A Secretaria da Edüca

ção e Cultura, através do
Fundo de Estímulo e A-

, poio à Edl,lcação .

(FEAESC), liberou recur
sos de aproximadamente
dois milhões de cruzei-

região beneficiadas
ros para serem aplica
dos em diversos estabe
lecimentos de ensino do
sistema educacional do
Estado. Três prefeituras
da região foram benefi
ciadas com verbas do

com recursos da
Departaménto de Educa-
ção Física e Desportos'
cio MEC, para constru-
ção de quadras polivalen
tes em seus municípios,.
sendo Massaranduba,
com'50 mil, na Escola Bá-

BAlLE DAS ASSOCIAçõES

sica General Rondon; a

prefeitura de Guaramirim
com 50 mil e a de Cam

po Alegre, com 70 mil
cruzeiros.

Dia 21 do corrente estará sendo realiza
do o baile das associações, uma iniciativa
do Grêmio Baeumle e Soe. Rec. Hansa Hum
boldt, tendo por local o Salão Atiradores.

Ernesto Felipe Blunk '

8ecker apóia reivindicações da Agropecuária de Santa Catarina
Brasília - O Senador

Otair Becker (Arena-SC)
apelou, hoje, ao Ministro
da Agricultura, para que
atenda as reivindicações
do setor agropecuário de
Santa Catarina, no senti
do de que o Ministério
estude novos financia
mentos para "packting
houses" (casas para be
neficiamento e armaze

nagem de frutas), incenti
vos fiscais para a fruti
cultura, além de juros e

. subsfdlos para insumos
modernos.

Ao final, Becker disse

acredltar que o Ministro.
resolva as reivindicações
do setor agropecuário
catartnense, bem como

formulou votos para que
Alysson Paulinelli torne
a visitar o Estado, para
que leve aos produtores
seu estímulo e apoio e,
também, ouça da classe
9 pleito de medidas que
objetivem o engrandeci
mento do Estado e do .

Brasil na agropecuária".

Agricultura de Santa Ca
tarina entregou ainda, ao
Ministro, um diagnóstico
da Fruticultura de Clima
Temperado.

do Estado, entre as

quais Bom Jardim da
Serra, Videira e Fraibur
go, "manifestando à im

prensa, nestas duas últi
mas comunldades; seu

entusiasmo pela pujância
da fruticultura da re

gião". Destacou, tam

bém, a estada do Minis
tro em Videira, quando
percorreu todas as ins
talações da Cooperativa
Agropecuária e partici
pou de uma reunião dos
fruticutores catarinenses.

cumento foram destaca
dos aspectos da fruticul
tura e da suinocultura no

Estado, e solicitadas pro
vidências para proble
mas que 'implicam no de
senvolvlrnento da agro
pecuária catarinense, en

tre eles o "elevado teor
de acidez dos solos agrí
colas".

As reivindicações, con
forme informou o Sena
dor, foram entregues ao

Ministro Alysson Paulinel
li pelo Presidente da Fe
deração da Agricultura
do Estado de Santa Ca
tarina, Marcos Wandre
sen, por ocasião da visi
ta do titular da Pasta da
Agricultura ao Vale do
rio do Peixe. Na oportu
nidade, o Secretário de

Provldênciás

Otair Becker, depois
de afirmar que o Minis
tro da Agricultura foi, nos
ültlmos dez anos, o úni
co titular da Agricultura
a visitar o Vale do rio do
Peixe, disse que no do-

O parlamentar catari
nense referiu-se, também
à visita de Alysson

.

Pau
linelli a várias cidades

Convênio entre a LBA e a C'NAE garante alimentos a crianças carentes
ças r:Je três a seis anos,
mantidas pela entidade,
dentro do Programa de
Complementação Alimen
tar ao Pré-Escolar. O con

vênio terá a duração de
um ano e, em sua prirnel-

Fpolis. - A LBA, regio
nal de Santa Catarina, ce
lebrou convênio com a

Campanha Nac�n� de

Alimentação Escolar, pa
ra o fornecimento gratui
to de alimentos a crian-

cio-educativo e controle
médico. As famílias tam
bém serão atendidas, es
tando previstos cursos de
lnlclação ocupacional e·

educação social.

ra etapa, atenderá três
mil crianças, distribuídas
nas diversas unidades da
LBA no Estado.
O Programa de Com

plementação Alimentar
ao Pré-Escolar atenderá,

com a colaboração da
CNAE, crianças carentes
que, permanecendo na u

nidade da LBA por um

período de cinco horas
receberão, além dos ali
mentos, atendimento só-

Firmaram o convênio,
a diretora regional da
LBA, Vilma Ramos Fon
seca e o diretor estadual
da CNAE, José Alberto'
Livramento de Abreu.

- I
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ESTADO DE SANTA -CATARINA

Prefeitura MU,nicipal de Jaraguá do Sul

Balancete do Mês de Março de 1977

- �#'-
Receita Trbiutária 566.215,52
Receita Patrimonial .•.................. 16.692,0.0.
Receita Industrlal .

Transt, Correntes ' 2.60.2.454,18
Rece9tas Diversas � 63.376,41

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito .

Alienação' de i3ens Móv. e Imóveis .

Transf. de Capital .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.530.,45

,
Soma' 3.488.268,56

RECEITA

TIITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Depósitos de Diversas Origens .

Contas Empenhadas à Pagar .

Outras Operações .

Soma .

SALDO DO MES ANTERIOR:

Até o Mês
Anterior

Arrecadação
no Mês Tot a I

1.157.336,87
3.40.5,0.0.

1.723.552,39
20..0.97,0.0.

1.336.275,76
81.680.,92

3.938.729,94
145.0.57,33

'_

239.036,47 478.566,92

2.817.735,0.2 6.30.6.0.0.3,58

179.579,96
80.0..90.1,39

128.755,60.
37.510.,0.7

30.8.335,56
838.411,46

980..481,35 166.265,67 1.146·747,0.2

Caixa ..........•....•...'.................. 79.590.,52
Bancos - Disponfvel -. . . . 30.1.866,57
Bimcos � Vinculado 1.646.658,0.4

" 180..768,69
332.896,27
755.128,20.

260..359,21
634.762,84

,2.40.1.786,24

1.268.793,16 3.296.90.8,29

Total

Soma '

..•...•... , ....•...••. 2.0.28.115,13

6.496.865,0.4 4.252.793,85 1 0..749.658,89

DESPESA

TITULOS
:j#,�\ '

-

Até o Mês
Anterior

'Despesa do

Mês

30..854,90.
59.172,20.

310..70.2,85
20.3.661,66
451.9D6,�8

1.252.562,34
47.164,16
14.426,90.

2.370..451,99

250.,0.0.
194.127,94

194.377,94

43D.398,3:t
417.233,63
840..331,96

1.687.963,92

4.252.793,85

.
Prefeitura Municipai de Jaraguá do SUl, 31 de março de 19n.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal ALDO ROMEO PASOLD - Téc. Contabilidade
CRC 370.4

DESPESA ORÇAMENTARIA
0.0.0.1 - Câmara de Vereadores .

0.20.0 - Gabinete do Prefeito .

0.300. - Departamento de Administração .

0.40.0 - Depto. de Educ. Cult. e As. Social .

0.50.0 - Departamento da Fazend_a .

0.60.0 - Depto. de Obras e Viação .

0.70.0 - Departamento Agropecuário ..•.......

0.80.0 - Departamento de Turismo .

,46.619,62
211.399,79

, 40.6.016,31
60.1.162,80

1.0.60..0.57,0.7
1.345.561 ,15

21.397,50.
2.0.27,47 -

Total

77.474,52
270..571,99
716.719,16
80.4.824,46 •

1.511.964,0.5
2.598.123,49 ,

68.561,66
16.454,37

6.0.64.693,70.

260..90.7,19
332.80.7,47

593.714,66

644.0.58,64
871.80.3,92

2.575.387,97

4.0.91,250.,53

1 0..749.658,89

Atlantic VE-N E E R do Brasil S/A
.

-

... -.. - - ._ ... - �,.," - - ._

I,. Indústria' de Madeiras
C�ixa Postal, 1115 - 29.000 - Vitõr1a-ES.

EM FASE DE EXP.ANSAO ADMITE:

3 TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, COM EXPERI�NCIA NA
AREA ADMINISTRATIVA.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE, FORMADO EM DIREITO.

AUXILIARES DE ESCRITóRIO.
1

10

1

1

SECRETARIA BIUNGUE ALEMÃO - PORTUGU�S
SECRETARIÁ BILINGUE 'INGL�S - PORTUGU�S.

Todos os candidatos deverão saber falar o idioma alemão,
e deverão ser pessoas com dinamismo, para poderem
assumir agora ou no futuro cargos de chefia e liderança."

Remeter currículo com fotografia e pretensões salariais para o endereço
acima.

HOROSKOP

Bewundere der Sterne Glaenien,
Freu dich der hellen Sonnen Pracht,
Millionenfach und ohne Grenzen
Zeigt sich im Raum des Schoepfers Macht.
Doch lass dich nicht von dem betruegen,
Der naechtlich seine Sterne fragt,
Und dir mit falscher Lehr' und Luegen
Geheimnisvoll die zukunft sagt.

Frag ihn: woher hast du die Kunde,
Dass mir ein Stern das Leben lenkt
Und dass Geburts - und Todesstunde
An meinem Sternenzeichen haengt?
Aus Sternen kannst du nichts erlesen,
Du einfaeltiges Menschenkind,
Sie sind Materie, tote Wesen,
Trotz ihres Strahlens sind sie blind.

�o dem Stern nur Vertrauen habe,
,
Der uebe.r jenem Stalle stand,
Wo in der Krippe lag der Knabe,
Den Gott der Menschheit hat gesandt.
Dies ist dein Stern, auf den vertraue,
Das ist der Stern der Christenheit,
Auf Gottes heil'ge Worte baue,
Auf das Gestirn der Ewigkeit.

Kein Sternbild kann dir etwas nuetzen, ,

Kein "Stier", kein "Fisch", kein "Wassermann",
Und laesst du dich von diesen schuetzen,
Bist du besiegt von Anfang an.

'

,

Der aus des Himmels weiter Ferne
Die ganze Kreatur erhaelt,
Der spottet deiner Schicksalssterne,
Nur ER lenkt dich in dieser Welt.

Rudolf HI�schfeld, Silo Paulo

Manif��t� na Tfr nos' t��

o documento explica que é errado

"comparar a situação na América do
,

Sul com a prevalente atrás da cortina
de ferro", pois "ao se defenderem con

tra a subversão comunista, os países
sulamerlcanos têm que aplicar certas

restrições às liberdades civis, que não

podem ser consideradas violações dos

direitos humanos. Não se pode acusar

o pastor - o qual prende os lobos que
devoram seu rebanho - de violar os

direitos dos lobos", conclul o manifes

to da TFP norte-americana. - (Abirn).

Soma ••.••.•...•.....•.................... 3.694.241,71

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos à Pagar .

Depósitos de Diversas Origens .

Outras Operações .

Soma , '

.

SALDO PI O MES SEGUINTE:

260..657,19
138.679,53

399.336,72

Caixa . . . . . . . . . . . . . 213.660.,31
Bancos - Disponfvel 454.570.,29
Bancos - Vinculado .................•••.•• 1.735.0.56,0.1

Soma 2.403.286,61

Total .....•.•.•....•..•••••••••••••••••'.' ••
' 6.496.865,0.4

MEU BILHE'TE
Fidelis Wolft
Jaraguá do Sul

em suas páginas, sempre bem impres
sas, apareciam as lutas políticas, o' no
ticiário local, o comentário justiceiro,

Sabia-o há muito tempo resldlndo aí na qualidade de arauto de um municí
nessa cidade. A sua fuga de nossa Co- pio que lutava em busca do seu desti
rupá, após aquele tempo dirigindo a ve- no. E quem nos diz que, não foi, através
lha queijaria proporcionou-lhe melhores de sua pregação impressa, que Jara
dias, na sua vlda social e econômica, guá do Sul não se pôs nessa situação
nessa terra, ubérrima e proqresslsta, do de progresso? A imprensa, por peque
desbravador, engenheiro Emílio Carlos na que seja, sempre foi urna bandeira
Jourdan. Leo Eschweiler lhe ofereceu·' conquistando o vento do entusiasmo e

a "dica" para essa sua prosperidade. conômico. Mas, meu amigo, tenho um

Na mão dele o negócio não ia para a apelo a lhe fazer, com a confiança da
frente. Conservador extremado, a sua nossa duradoura amizade: Não deixe
velha maquinária lhe emperrava a pro- perecer, em suas mãos, o nosso "Cor
dução da sua fabrlqueta de borracha, reio do Povo". Sabe você que eu já t:
o que o obrigou, mais tarde, a lhe ce- ve, propriedade minha, alguns órgãos
der, nova oportunidade de trabalho. Ja- de imprensa, em nosso Estado. Por di
raguá estava fadado a ser o seu chão. versas circunstâncias, entre as prlncl-'
Realmente assim foi. Hoje, capitalista pais, a obrigação. de me organizar, e-

(não só aquele que tem a lista sem o conomicamente, não me permitiram se

capital), mas, evidentemente, uma for- guir adeante. O jornal, afianço-lhe mais
ça econômica nesse' município. Toco uma vez, não dá boa camisa para nln-:
nesse ponto por conhecê-lo como uma guém. Como diz o vulgo, "é uma ca

inteligência industrial. Faltava-lhe, meu chaça". Quem a bebe fica viciado. Qu-
amigo, um-empurrão para diante, aqui- tro dia, numa rápida visita a essa já
lo que você conseguiu numa hora em sua cidade, encontrei alguém, dentro

"A nova política do presidente Jim- que recebeu a centelha irnaqinatlva do do mesmo postulado da invenção de
,

my Carter provocou graves dificuldades erudito �adre Antonio Vieira .. Mas, além Gutenberg, pensando em tirar, al, um

. .. .
de tudo lsto, tenho a agradecer-lhe co- jornal diário. A idéia deve servir mals

com alguns de nossos prmcipars alla- /fno homem de imprensa, que sou, feliz.. para o "Correio", pela sua tradição, pe- .

dos sulamericano.s: Brasil, Argentina, ou infelizmente, o ter tido um gesto dig- Ia sua confecção, pela sua madura e

Uruguai e outros países" declara o ma- no de nota, em companhia do dr. Muri- xistência. Ai outro passar a sua frente,
'. . lo, adquirindo o título do jornal "Cor- é porque, quem a dirige, não se sente
nlfesto da TFP norte-amencana, entre- reio do Povo", e publicado, não caisse com coragem suficiente para levá-lo a

gue a congressistas e- personalidades no esquecimento. Sei que não é fonte essa periocidade. Não, meu amigo, pen
influentes de Washington. de renda, mas uma obrigação, senão se você numa oportunidade melhor pa-

um preito de estima a essa menina dos ra o seu jornal. E se algo precisar des
olhos, no tempo de sua vida pública, se seu veiho amigo, com uma prática
do nosso inesquecível amigo Artur Mül- de imprensa desde os seus dezenove a

ler. Não fosse isto, esse semanário es- nos de idade, recorra-me, o que farei
taria, agora, esquecido completamente. com muito prazer.
Vez ou outra, vem às minhas mãos um Com o estima e apreço, como

desse jornal. E o aprecio, com algum
carinho, rememorandö o tempo em que,

,sempre,
Waldemar Luz

Inscricões
•

Aberlas
Estão abertas, desde o

dla 18 do corrente, as

inscrições para Opera
ções do Projeto Rondon,
a serem realizadas em

julho. O requisito para

inscrever-sé, inicialmen-'
te, é que seja universitá
rio.

Informa ainda que es

tá sendo acertado as ins-

crições nos Diretórios A
cadêmicos, visando faci
litar ao acadêmico, sua

inscrição no Projeto Ron
don.

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



J

CORREIO 'DO POVO SABADO 21-05-77

Esportes
------) FLAVIO JOSIa

ESCALA DE ARBITROS PARA
o CAMPEONATO JUVENIL
Com jogos no Estádio "Max Wi-

,

Ihelm" e do Estrella em Nereü Ramos,
terá sequência no dia de hoje mais
uma rodada do Campeonato Juvenil da

Liga Jaraguaense de Desportos. O De
partamento de Arbitros designou para
às 15 horas de hoje, no jogo Clube A
tlético Baependi versus Seleto Esporte
Clube de Guaramirim, o árbitro Carlos
A. Martins, auxiliado por Waldir dos
Santos e Nelson Doege, na representa
ção de Alvaro Schüncke.

Em Nereu Ramos, a Sociedade
Sport Club Estrella daquela localidade
recepcionará ao Grêmio Esportivo Ju
ventus, em jogo também marcado' para
às 15 horas, sob o apito de Alberto Ta
ranto e como bandeiras João Nunes e

Harry Wulf. A LJD escalou Antônio S.
Xavier como representante. Nesta roda
dá folga o Acarar.

Com a realização destes jogqs, o

Campeonato Juvenil está chegando em

seu epílogo, tendo a frente da tabela
de classificação o Clube Atlético Bae

pendi, haja vista a melhor preparação
dos atletas, alguns despontando como

grandes revelaç.ões, sem por isso des
merecer outras equipes participantes
que' colaboram para o plento êxito do
Campeonato, iniciativa feliz da Liga Ja

raguaense de Desportos, que tem à tes
ta' o desportista Mário Vitório Rasswei
ler.

"

PAGINA ','7

ça e Tiro: 163; 7. São Bento: Soco D.

Ginástica:,88; 8. Timbó: C.G. Guairacá:
40.

'.

. CAMPEO,NATO CITADINO
DE FUTSAL SERA MOVIMENTADO
O Departamento Jaraguaense de

Futebol de satão presidido pelo despor
tista Lourival Rothenberger, tem reunião
marcada para a próxima segunda-feira,
às 20 horas no Restaurante Marabá, na
rua Joinville, quando, juntamente c0'!1
presidentes e representantes de entl

dades esportivas será definido vários

aspectos raterente ao Departamento, a
gora novamente movimentado.

Na pauta dos trabalhos, o conteú

do mais improtante relaciona-se com a

definição do início do Campeonato Ci

tadino de Futebol de Salão que será

realizado no Palácio de Esportes, cuja
tabela e datas será definida provavel
mente na reunião de segunda-feira.

Reina grande expectativa entre os

aficcionados deste esporte salonístico,
haja vista a paralização prolongada do

Departamento de Futsal, agregado a

LJD e sua reativação está deixando.
muita gente animada, tendo, do.rayante,
uma boa programação com noitada de

futebol de salão, tão difundido em Ja

raguá.

JUVENTUS ESTREOU
NA REPESCAGEM
O Grêmio Esportivo, Juventus, re

presentante de Jaraguá do Sul, no

Campeonato Catarinense de Futebol da

Federação Catarinense de Futebol, es

treou na noite de quarta-feira no esta

dio João Marcatto, centra a modesta e

quipe do Clube Atlético Operário da ci

dade de Mafra. Anteriormente a tabela
TORNEIO INTERCO'LEGIAL de jogos marcava Juventus e Comer-
DE FUTSAL ciário mas a abanguçada Federação·
Hoje, sábado, será a grande final

com � desistência do Ferroviário de Tu
do Torneio Intercolegial de Futebol de barão achou por bem alterar a tabela,
Salão, promoção do Rotary Club de deixando torcedores e diretores juven-
Jaraguá do Sul, comemorando festiva- tinos indignados.

.

.

mente neste final de semana, os 25 a- O Comerci,ário de Criciúma que Já
nos de instalação na cidade centenárla.. foi uma das maiores forças do futebol

Durante o transcorrer da semana, catarinense em que pese não ter feito

vá�iOS' fogos' foram�d!sputados en.tre .e'"
"

boa campa�ha na fase crãsslfica1:óri�,
quipes de e�l},c�ndanos do muníclplo, goza de grande prestíqlo em' nossa c�
todos no Glnaslo de Esportes Artur dade ,e sua presença certamente atraí
Müller, que assim pela vez primeira é ria grande número de torcedores a pres
sede de um Torneio �ntre alunos da

tigia!" o encontro, mesmo com as ba!
�ede esta�ual de ensino, desde sua

temperaturas verificadas em nossa CI

tnauquraçao, a 15 de março do ano dade nos últimos dias.
corrente. Mesmo assim, nosso representan-

te não ficará sem jogar contra o Co

merciário, pois amanhã se deslocará a

té Criciúma, no sul do Estado, _para"me
dir forças com o representante da Ca

pital do Carvão", válida pela segunda
rodada da chave F, do primeiro turno.

Além do jogo de quarta-feira �ntre
Juventus e Operário, Paysändu e �u
ventus de Rio do Sul jogaram, na qum
ta-feira em Brusque, ficando de folga
o Comerciário, já que há número ímpar
de participantes nesta ch�ve. Juventus
(RS) e Operário completara a rodada �e
amanhã em prélio marcado para RIO

'do Sul, 'ficando dê folga o Paysandu.

A tabela dos jogos marca para às
8 horas, o encontro entre a E.S. Eucli
des da Cunha, de Nereu Ramos e Co

légio São Luís; às 9 horas, E.B. Duarte
de Magalhães, da Barra e E.B. Holan
do Gonçalves, da Ilha da Figueira; às

10 horas, E.B. Roland Dornbusch e E.B
Abdon Batista, encerrando assim a

programação, esportiva da manhã.
À tarde, mais três encontros serão

travados, iniciando às 14 horas com o

jogo entre Heleodoro Borges e Abdon

aatista; às 15 horas, Duarte da Maga:
hães e Roland Dornbuch e, finalmente
às 16 horas Colégio São Luis versus

Holanda Gonçalves, terminando assim
o torneio, verdadeira integração entre

estudiosa mocidade estudantil de Jara

guá do Sul.
NATAÇAO'

Consoante publicamos na edição
passàda, realizou-se na plsclna do Grê
mio Esportivo Ollmplco, em Blumenau,
a sexta etapa do Oarnpeonato Estadual
de Natação, promoção da Federação
Aquática de Santa Catarina. .Após as

seis etapas, sendo que a sétima e últi-,

ma será dia seis de junho, na piscina
do Lira Tênis Clube na Capital do Es

tado, eis como se encontra a classifica-'

ção nas categorias masculina e femi
nina e a geral:

FEMININO: 1. Fpolis. 573 pontos;
2. Jaraguá: ,493; 3. Blumenau: 478; 4.
Itajaí: 204; 5. 'Joinville: 80; 6. Timbó:
26; 7. Caça e Tiro: 23; 8. 'São Bento:
17.

MASCULINO: 1. Fpolis.:, 610 pon
tos; 2. Blumenau: 540; 3. Itajar: 339;
4.. Jaraguá: 223; 5. Caça e Tiro: 140; 6.
Joinville: 93; 7. São Bento: 71; 8. Tim
bó: 14.

Classificação Geral
1. Florianópolis: Lira Tênis Clube:

1.183 pontos; 2. Blumenau: G.E. Olfm
plco: 1.018; 3. Jâraguá "do Sul: Beira
Rio: 716; 4. Itajar: A.A.B.B.: 543; 5. Joín-'
ville:,Tênis Clube: 173; 6. Blumenau: Ca-

O CLASSICO DOS
,

HOMONIMÖS
Na próxima quarta-'feira no .estád�o

"João Krieck" em Rio do Sul, Jogara?
Juventus local e Juventus de nossa CI

dade no clássico "JuJu", com prome�
'sa de ser dos rnals disputados, haja
vista a rivalidade que existe entre os

dois clubes. Na fase de classificação
como estão lembrados nossos leitores,
O Juventus de lá empatou com o nos

so, aqui em Jaraguá sem abertura de

contagem e, no returno, em' Rio do Sul,
o representante da "Capital do Alto Va

le" logrou vencer pelo escore de dois

tentos' a zero e, mesmo assim não con

seguiu ficar entre os três finalistas da

chave, ele que foi o vice-campeão do

ano passádo.
FLA-12 - "A TORCIDA QUE JOGA"
Está surgindo em nossa cidade, um slrnpá

tico movimento para a fundação de uma nova

torcida denominada "FLA-12 - liA torcida que
joga", que objetiva formar a maior torcida or

ganizada ,do Brasil. Este movimento é. uma ini

ciativa de torcedores flamenguistas de Rio de

Janeiro, onde se localiza o Escritório Central
da Fla-12,

Aqui em Jaraguá do Sul há uma verdadeira
legião de torcedores rubro-negros e" que' estão
dispostos a levar avante o movimento que tem

a finalidade de incentivar o "mais querido do
Brasil" !'las apresentações em ,gramados catari
nenses e atuar decididamente junto a Diretoria,
exigindo que s6 jogadores de renome vistam a

O' problema
do Aborto

FREI AURÉLIO STULZER

O problema do aborto, dentro
desse horrendo espírito do tempo
que. é a diabólica p�rmissividade, veiá.
a ser abordado por ilustre articulista
'no "Correio do Povo" (e ainda em

destaque!), que se baseou numa tam
bém ilustre madame, que o quem sa

be Deus por quais razões.
O articulista começou e termi

nou ofendendo os que adotam a cos

movisã� cristã. (No regime comunis
ta é lei que não se respeite a reli
gião).

Para os leitores do nosso "Cor
reio do Povo" quiçá perturbados
com p recente publicado arrazoado
queremos lembrar as palavras do Pa
pa Pio XII: "Todo o ser humano, até
mesmo a criança no- seio de sua

mãe, recebe' o direito à vida imedia-

,

tamente de Deus, e não dos pais ou
,

de alguma sociedade humana. Por
tanto, não há nenhum homem, ne
nhuma autoridade' humana, nenhuma
ciência, nephuma indicação médica,
engênica, social, econômica, moral
que possa existir ou conferir um títu
lo jurídico válido Rara dispor direta
ou deliberadamente de uma vida hu
mana inocente.

Além de toda a lei humana er

gue-se encarada quer como um fim,
quer como meio para obter um fim,
a indefectível lei de Deus".

Antes que na nossa TV apare
cesse: "No Planeta dos Macacos",
referia-se que entre eles corria livre
a seguinte fofoca: "Os homens an
dam dizendo que eles descendem de
nós. Não, não pOde serl Quem ver?
Macaco não mata macacol".

. Acresce..,te-se: nem mesMo ma

caquinho.
Em conclusão: O MACACO ES

TA CERTOI

ACIJ cumprimenta
Ao ensejo da passagem de mais

um ano de existência de nosso se

manário, transcorrido no dia 10 de
maio de 1977, o nosso muito querido
ex-colaborador Valdir Otávio Rubini
e atual Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul, teve, a igentileza de nos enviar
telegrama -de cumprimentos vazado
nos seguintes termos:

"Eugênio Vitor Schmoeckel
Diretor Correio do Povo - Jaraguá
do Sul - Ensejo transcurso 58°. ani
versário de fundação esse semaná
rio, Associação Comercial e Indus-

"Correio do Povo"
trial de Jaraguá do Sul, interpretan
do pensamento classe empresarial
do Vale do Itapocu, apresenta vosse
nhoria e funcionários "Correio do Po
vo" efúsivos cumprimentos, auguran
do pleno êxito' continuidade nobre '

missão contexto imprensa catarinen
se e defesa ,superiores interesses
nossa comunidade. ass. Valdir Otávio
Rubini - Presidente".

Somos agradecidos ,

ao ilustre
presidente e demais associados da
ACIJ a lembrança do nosso 58°. ano
de existência.

·A S S E C Assessoria Jurídica Contábil r SC
J

DEPARTAMENTO 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. M.aria da Graça ASl!!is
Contabilista Ademar MenegoHi

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

camisa do clube. Em breves dias haverá uma
reunião para a definição do local da sede, bem
como a escolha dos líderes que serão os seus

representantes junto Escritório Central da Fla-
12.

Flamenguista, participe você também, fa
zendo a sua inscrição. Nas próximas edições
estaremos dando maiores detalhes.

CME POMERODENSE EM AÇAO
A Comissão Municipal de Esportes de Po

marode, vem desenvolvendo intensos preparati
vos com a realização de jogos e competições
nas mais variadas rnodalldades esportivas. Na
noite de sexta-feira, 'dia 13 de maio, os atletas
inscritos na modalidade de futebol de salão fi
zeram brilhante exibição em dois jogos realiza
dos em Timbó, nas cateçorlas juvenil e adulto,
com o marcador apontando empate em três go
les no juvenil e vitória por 2 tentos a 1 no adul-'
to, Na partida principal, com a vitória sobre a

CME de Timbó, deixou o técnico Sandrini bas
tante satisfeito e no decorrer desta semana

preparou seus comandados para o jogo revan-

che pedido por Timbó, realizado na noite de
ontem, no Conjunto Educacional "Dr. Blumenau".
O prefeito de Pomerode, que é um grande en

tusiasta do desporto amador, vem, dando gran
de apoio aos dirigentes da CME, e, como pro
va distó, acompamhou a delegação à Timbó, a

plaudindo a cada jogada magnífica dos atletas
de sua cidade. Outro setor esportivo vem se

destacando lá na "Cidade das Porcelanas",
Trata-se do Depto, de Bolão Ferriinino, orientado
pela atleta Valdina; que vem treinando todas as

terças e' quinta-feiras na cancha do Clube Po
merode e no dia 11 de maio jogou contra a

CME de Blumenau. Este jogo, segundo nota for
necida ao Dspto. de Esportes deste jornal, ob
jetivou o melhor aperfeiçoamento da equipe,
pois a mesma já está automaticamente classifi
cada para os JASC/77, a ser realizado em Flo
rianópolis e as bolonistas prometem uma boa a

presentação. O atletismo também se prepara
com bastante afinco, uma vez que alguns atle
tas treinam semanalmente em conjunto com a

CME de Blumenau, procurando' a melhor forma
técnica e física possível.

JUVENTUS
VENCEU

FESTIVIDADES - ESPfRITO SANTO -

C.A. BAEPEN�I - DEPARTAMENTO DE BOLlO
23/05 - Tornelö equipes

Confirmando seu favoritismo, ,24/05 -" "

o Grêmio Esportivo Juventus 25/05 -" ..

estreante na chave F, da re

pescagem, goleou o Clube A

tlético Operário de Mafra pelo
('score de 3 t�,,�o,'J,. a O, Na noi
te fria e de Intenso nevoeiro,
como foi quarta-feira, os âni
mos estiveram quentes, che

gando Inclusive a expulsão de
um alleta mafrense entre ou

tros 'I'CI:fl!ntes. Os g,,'e& fo

ram a..lnala�os por Vargas e

Juqulnha (esta de falta) a Go
mes complelo� o marcador,
na faaa darradelra.

26/05 - Competição
27/05 -

Masc. e Fem.

Fem.

Bola 2S
.. 16

16

23

16

Mase.

Rei e' Rainha

Rei e Rainha

28/05 - Saída pl busca, Magestades "ANO 100"

Todos dias a partir' das 19 horaa aquele churrasco (FILII! DUPLO)
e multas outras dlvers6ea enlra elaa, bolio a prêmio, tiro a prê
mio, Rei a Rainha, etc.
29/05 - Domingo de Espfrlto Santo, faça seu almoço no C.A.

Baepandi com Feijoada, Gaiato, Churrasco (filé duplo),
azedos, etc.

A partir das 9 horas competlções da bolão, tiro e multas outras

atrações.
COMPAREÇA - CONHEÇA O,NOVO BAEPENDI -

AJUDE A TERMINA-LO.
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Sábado 21 de maio de 1977 - N.o 2.936

Municipalidade alienará
veículos considerados
A Câmara de Vereado

res reunida na noite de.
segunda-feira teve a a

presentação de ,quatro
projetos de lei, de auto-

,

ria do executivo e verea

dor, encaminhada as co

missões técnicas compe
tentes e provavelmente
serão discutidas e sub
metidäs à primeira vota

ção, na sessão da próxi
ma segunda-feira.
OS TRABALHOS
Numa sessão de pou

ca movimentação, além
dos quatro projetos em

epígrafe, o executivo en

caminhOu à apreciação
dos senhores edís o ba
lancete da municipalida
de referente ao mês de
março do ano corrente.
O vereador Enno Jans
sen, secretário da mesa,
entrou com requerimen
to solicitando envio de
ofício congratulatório à
Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do
Sul, pela passagem do
700• aniversário da ce
munidade ,tendo aprova
ção unânime.
OS PROJETQS
O Projeto de Lei 16/77,

de autoria do executivo,
autorizando-o a doar à
Fundação Educacional
Regional Jaraguaense -
FERJ, uma viatura wn
Iys, Jeep 67 que, segun
do explanação do mes

mo, tem necessidade de
um veiculo para utiliza
ção ,em transporte de

diversos
,

mservrvers
material, locomoção de Regional Jaraguaense
'pessoas ligadas à cons- mas, segundo consegui
trução e comunicação. mos apurar, será arquiva
Ressalte-se que, o pre- do por haver duplicidade,1
feito Victor Bauer. em uma vez que a FERJ j�
gestão passada, também foi reconhecida como ór
havia doado um Jeep ao gão de utilidade pública
Corpo de Bombeiros Vo- na legislatura passada,
luntários de Jaraguá do de autoria do mesmo ve

Sul, isto em outubro de reador, aprovado em ..

1967. Dois outros proje- 18.08'.76.
tos de suma importância Na hora da palavra li
deram entrada no plená- vre, usou-a o edil José
rio, sendo o de nr. 17/77 Alberto Klitzke, para da
que dá nova redação ao Tribuna dizer que
artigo 6°., letra "b", da "às 19 horas de hoje
lei 439, de 31.8.73, uma (segunda-feira), na FERJ

correção devido a reda- (Centro Social do Sesi),
ção errônea no citado será assinado contrato

artigo, e, o projeto 18/77 para as obras do Campus
que autoriza a municipa- universitário, cujo início
lidade a alienar veículos da construção da sede
e máquinas do parque, própria será amanhã (dia
rodoviário municipal, sen 17, terça-feira)". Finali
do cinco caminhões-bas- zando justificou o prole
culantes, um tanque, qua- to de sua autoria que
tro Jeep Willys, uma Pick- reconhece à FERJ como
Up, um automóvel Sedan de utilidade pública, de

Opala, um trator Fiat AD- "caráter filantrópico e

7 e uma Patrola Allis cultural, sem fins lueratl
Chalmers. Os veículos vos".
serão alienados através O presidente Mário
de concorrência pública, Krutzsch discorreu sobre
pois sã'o considerados as -interrupções de' som
obsoletos, a gasolina e, e imagem do Canal 6"
a municipalidáde profun- principalmente, dizendo,
damente empenhada em por fim, que a Câmara
reduzir gastos pretende ,-nviará ofício à Diretoria
substituir por outros mais Clas duas emissoras cujos
condizentes. De autoria sons e imagens são eap
de líder do governo, ",'o- tados em nossa cidade,
sé Alberto Klitzke foi a- reforçando pedido do
presentado o Projeto de Clube dos Diretores Lo
Lei 19/77 que reconhece jistas com cujo presiden
de utilidade pública a ..te tomou informações.
Fundação Educacional

Estradas asfaltadas,
Sob este título o "Correio do Povo" publi

cou um artigo à primeira página da edição da
semana próxima passada e gostaria de manl
festar a minha solidariedade a quem se lem
brou de tocar num assunto "tão delicado".

E' realmente lamentável para quem mora

ou está estabelecido em Corupá, não ter outra
alternativa do que enfrentar as geralmente Rés
simas estradas, tanto para São Bento do Sul
como para J. do Sul, e mais ainda que, ao que
parece, não 'existe, ao menos a curto prazo,
nenhum projeto ou possibilidade de este trecho
da SC-36 vir a ser asfaltado, e sem isto conti
nuaremos quebrando os nossos veiculos, seus

'parabrisas, não podendo acompanhar o pro
gresso como deveríamos.

A própria Câmara Municipal de Corupá tem
solicitado providências ao setor do DER en

carregado da conservação desta rodovia para
que ,ela fosse melhorada, tendo recebido a la
cônica resposta de que a nossa rodovia se en

contra em boas condições...
Até que algo mudar, resta-nos a esperança

de que o sr. Governador do Estado visite fre
quentemente a nossa região, pols é exclusiva
mente nessas ocasiões que a SC.36 no acima'
mencionado trecho recebe .a conservação que
SEMPRE deveria merecer. Aliás, seria Interes
,sante que alguém dos responsáveis pelo DER
visitasse Inesperadamente a rodovia Jaraguá
São Bento, e com certeza ficaria estarrecido;..

Estatísticas tem sido levadas a efeito, po
rém certamente não representam a realidade,
pois só mesmo quem tem algum objetivo sério
é que se decide a viajar por uma estrada nes-

sas condições.
'

Corupá não possue indústrias suficientes
para dar emprego a sua mão de obra, - aliás,
geralmente apreciada - e não há dúvidas de
que enquanto perdurar essa situação será mui
to difícil alguma indústria nova vir a se instalar
aqui.

Se Corupá for economicamente pouco ex

pressiva para merecer uma ligação por estrada
asfaltada, e se São Bento -de Sul - ao que pa
rece - continuar dando maior valor à duvidosa
Dona Francisca, duvidosa porque pelo seu tra

çado nunca servirá como "Corredor de Expor
tação", que então, pelo amor de Deus, nos as

faltem pelo menos os 18 km que nos separam
de Jaraguá do Sul, principalmente para aca

bar com o lema Já usado na última eleição, de
que os municípios em poder da oposição sem

pre terão preferência na Implantação de estra
das asfaltadas. çompreendo que o Governo tem
sérias dificuldades financeiras, e não pode a

tender a tudo e a todos.
Todavia no caso acima ventilado, entendo

que não é pedir demais, ou seja, é pouco pa
ra quem produz tanto.

corupá, 05.05.1977
ALVIM SEIDEL

o Hospital e Maternidade Jaraguá comunica 'O falecimento
de seu, membro deDiretoria

Sr. Ernesto Mayerli

II

ocorrido no dia 18 de maio de 1977.
O nosso benfeitor prestou inestimáveis serviços ao nosocô

mio da Comunidade, por uma dezena de anos, onde, se destacou como

idealizador da nova "ala" inaugurada no mês de novembro último.
O e�tinto foi transladado para o cemitério municipal de Tim

bó onde realizou-se seu sepultamento.
Convidamos a comunidade para assistir 'o culto de agrade

cimento a realizar-se no dia 29 do corrente às 10,00 horas na Igreja da!
Comunidade Evangélica L�!therana de Jaraguá do Sul.

A DIRETORIA

I'

'-

Fix_ados vencimentos dos edís
Guaramirim - Os nove

componentes da Câmara
de vereadores desta ci
dade, aprovaram na ses

são dé 25 de abril passa
do, os vencimentos dos
edís, através do Decre
to Legislativo 2/77, fican
do em Cr$ 912,00 a parte
fixa e em Cr$ 456,00 a

parte variável. Por outro
lado, o projeto de lei que
autoriza QO Chefe do E
xecutivo a receber por
doação seis áreas de ter
ras para construção de
escolas da rede munici

pal de ensino, com a me-

tragem variando de 675 a isso este município, ca-

2.400 metros quadrados minhando a largos pas-
, também foi aprovado u- sos na senda do progros-
nanimemente na primeira so.

'

sessão de mato, As áreas Ainda do legislativo,
doadas localizam-se na foram aprovados nesta

Corticeira, .Novo Tibagi, semana, mais dois proje
Estrada Poço Grande, Ri- tos de origem governa·
beirão do Salto, Guami- mental, convalidando des
ranga Sul e Estrada Per- pesas efetuadas e autori
didos. Como. se vê, a ad-

,
zando a empenhar outras

ministração de Salim Jo- e, projeto de lei que au

sé Dequech está protun- toriza o executivo a abrir
damente empenhada em crédito. suplementai; no

dar escolas às crianças valer de 406 mil e 680
de localidades distantes cruzeiros para paqarnen
do centro, carentes de to de contas pendentes
estudos, ganhando com do exerclclo de 1976.

Enlace De .Lucca
Na capltál paranaense, no dia de

hoje, a sociedade local deverá festejar
o casamento de dois jovens que se co

nheceram, gostaram e; agora, compare
cem perante o altar para sacramentar
o juramento de felicidade eterna. Rosa,
filha prendada do casal Luiz e Leonor
De Lucca, tornar-se-á a esposa do Sr.
Waldir, filho do casal Tobias e Marta
Schrrioeckel Warhaftig, com cerimônia
religiosa marcada para às 19h30min,

Warhaftig'
na Igreja Santo Agostinho, à rua Alber
to FolIoni, 1700, no Aú, em Curitiba.

Após a celebração dos atos reli
giosos, os convidados serão recepcio
nados nos salões de festas do Coritiba
Futebol Clube.

"Correio do Povo" felicita os jo
vens Rosa e Waldir, que ora contraem
matrimônio, extensivo aos respectivos

, pais.

Dequech na
Guaramirim - No último dia 18, 4a.,

feira, o alcaíde guaramirense esteve em

Florianópolis, onde tratou de diversos
assuntos ligados a administração do

município. Merece especial destaque,
os contatos mantidos junto às Secreta
rias d aSaúde - da Educação e dos

Capital ·do Estado
Transportes, onde, junto aos respecti
vos titulares, pleiteou melhoramentos e

obras para o município. Seu encontro
.com os Secretários de Estado ocorreu

durante todo o dia, retornando a esta
cidade à noite.

"Trapalhões
)

Jara
"Os
em

Estarão em nossa cidade, no pró
ximo mes de julho, nos dias 23 e 24 pa
ra duas apresentações, os 'famosos
"Trapalhões" que tanto sucesso fazem
através de seus programas huinorísti
cos na televisão.

Didi, Dedé, Zacharias e o engra
çadíssimo "Muçunzis", divertirão o pú-

9
blico jaraguaense que certamente lota
rá novamente o Palácio de Esportes
para aplaudir e conhecer de perto os

comediantes, um presente pela passa
gem do ANO 101 de Jaraguá. Beto Pro
moções Artísticas é que nos forneceu
as informações, assegurando que já es

tão c'onfirmadas as presenças dos "Tra
pa Trapas".

MARIO TAVARES DA
CUNHA MELLO
TABELIAO DE NOTAS E
PROTESTOS DE TITULOS

EDITAL
Pelo presente edital de citação, pe

dimos aos senhores abaixo relaciona
dos que compareçam em nosso cartó
rio para tratarem de assuntos de seus
interesses:
Alfredo J. de Borba - Guaramirim "

Alinor Gaspar - nesta
Aderbai Knoepke - Corupá
Beno L. Fiedler - Schroeder
Erich Millnitz - Schroeder
Gerhard Leitzke - Guaramirim
José Santos Marcelino - Massaranduba
Luiz Adalberto de Mattos - nesta
Maria Murara - Guaramirim
Mabrel Gr. e Com. Equip P/ESC-nesta
Margarida Patemo - nesta
Vitor Delal - Guaramirim
Vigando Withoeft - Corupá

_
As. ilegível

nk/Jaraguá do Sul, 19.05.77.

Presidente da FIESe 'confirma
sua candidatura à reeleição

Fpolis. - o industrial quanto perdurar a estada
Bernardo Wolfgang Wer- de Bernardo Werner no

ner confirmou oficialmen exterior,' integrando Mis
te, a sua handidatura à são Comercial Brasileira
reeleição para o cargo aue atuará no porto de
de presidente da Federa- Havre.
ção das Indústrias do Es- Ao conflrmar a sua de
tado de Santa Catarina, cisão de candidatar-se a

em pleito a realizar-se mais uma reeleição., o
no próximo mes de julho. presidente da FIESe es-

A confirmação foi Co- clareceu que pretende
Ihida logo após a soleni- concluir os inúmeros pro
dade interna, realizada jetos em andamento, es

na sede da entidade, de pecialmente as obras de

passagem do cargo ao, grande vulto, do SESI e

vice-Presidente Milton do SENAI, iniciadas em

Fett, que assume a pre- sua gestão .e distribuidas
aldêncla da FIESC en- por divérsos munlclplos

do Estado.
A composição do qua

dro diretivo da FIESC pa
ra os próximos três anos

já está praticamente de
finida, pois' apenas uma

chapa foi registrada, a-'

tendendo ao consenso u

nânime dos empresários
catarinenses. ,

Esta chapa conta com
a participação de repre
sentantes de iodas as á
reas do Estado' catari
nense entre os quais os
industriais jaraguaenses
Vicente Donini e José
Carlos Neves.
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