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Nova empresa guaramirense
I

GUARAMIRIM - Sábado último; a Nutrimen
tal, firma paranaense que vem de adquirir o pa
trimônio da Krinnberg S.A. desta cidade, recep
cionou no Restaurante Itajara de Jaraguá de
Sul, a uma, equipe de técnicos e autoridades,
especialmente no setor de alimentação e nutri
ção. Estiveram presentes na ocasião, Maria de
Lourdes Negrão Moraes, Diretora da Divisão de
Estudos, Normas e Programas de Nutrição, do

Departamento de Assistência Escolar da Secre
taria de Educação e Cultura de São Paulo; Ma
rina Salama, nutricionista; Canl 1aniguschi, Te
reza Yanamõto e July Sabbag, tamgém nutricio
nistas, além de Takako Omoto, gerente de de
senvolvimento de Produtos da -Natrlmental S.A.
de São José dos Pinhais e Zarife Nacle, geren
te de projetos especiais da Nutrimental de São
Paulo.

Entre outros produtos, passará a firma a

produzir aqul também arroz doce, sopa de cre

me de milho e derivados de soja. Lembra-se, a

propósito, que a Nutrimental é uma das gran
des fornecedoras do programa da merenda es

colar em São Paulo, composta de uma rede de
550 escolas estaduais somente na capital e mais
16 mil estabelecimentos escolares de ensino
gratuito no estado paulista.

Como objetivo principal, diretoria e equipe
técnica visitaram todas as instalações da sua
nova filial, colhendo subsídios quantos aos ali
mentos e produtos industrializados pela empre
sa, verificando a sua adequação aos programas
.de alimentação de merenda escolar de São
Paulo.

recepciona técnicos e autoridades
A média semestral do programa em São

Paulo, prevê a aquisição de cerca de quinhen
tas toneladas somente na capital paulista. Para
o corrente ano, o programa previsiona recursos

-

da ordem de duzentos e quarenta e um milhões
de cruzeiros, verba esta específica do Estado,
excluindo-se dessa importância a participação
dos municípios e da Campanha Nacional da
Merenda Escolar.

Segundo declarações prestadas pelo díre
tor da empresa, essa passará a produzir em

larga escala dentro dos próximos meses, visto
que muitas das instalações adquiridas deverão
sofrer modificações em seu projeto original, a

fim de atender aos altos padrões de higiene e

xigidos pelo governo paulista e federal.
'

"

Na ocasião, significativa homenagem foi
prestada pela Nutrimental ao prefeito Salim Jo
sé Deq�ech pelo efetivo apoio que ,vem dando
no sentido de apressar o início da produção em
alta escala. Assim é que continua a 'municipali
dade a incentivar as indústrias que' realmente
,pretendam func:_ionar no município, com aprovei
tamento da ma?-de-obra local, visando o bem

c?�um da pqpqlação e o progresso do rnunl
crpio .

A reunião festiva miciou-se pela manhã,
transcorrendo em clima de cordialidade até as

primeiras horas da noite, com visitação, inclu
sive, a todas as instalações da indústria.

Mais uma vez de parabéns o município de
Guaramirim, em ritmo de progresso no governo
de Sfllim José Dequech.

PORTE PAGO - Jaraguá do Sul DR/se - autorização nO. 62

(ÓRGÃO DE MAIOR PENETRAÇÃO NO INTERIOR DO NORDESTE CATARINENSE)

DIRETOR:

EUG!NIO VITOR SCHMOECKEL

FUNDAÇÃO:

ARTUR MULLER

IMPRESSO NA:

SOCIEDADE GRAFICA AVENIDA LTDA.

N° 2.937 :apital Sul Americana do Chapéu

JARAGUA DO SUL

Capital Latino Americana do 'Motor

25·01

9

3

-4

8

7

6

Ano LIX JARAGUÁ DO SUL I Santa Catarina)

Reunião no Agropecuário'
prestigiada por elevado'
número .de pessoas

Conforme noticiamos em edição passada,
r.ealizou-se sábado último nas dependencias do
Pavilhão "Arthur Müller", no Agropecuário, im
portante reunião reunindo prefeito, vereadores,
representantes do clero, industriais, represen
tantes das APPs, pessoal ligado à Acaresc, Di
'retores de estabelecimentos de ensino, profes
'sores, líderes comunitários, membros da Comís
são Municipal d�. Saúde, imprensa entre outros.

DESENVOLVIMENTO .

Com a presença d, mais de uma centena
e meia de pessoas; foi a' reunião das mais pro
veitosas, presidida pelo prefeito Victor Bauer
que inicialmente citou a finalidade da reunião
cujo objetivo maior era dar cobertura plena à
.A:caresc, através da motivação as APPs, com a

locução ma_is acentuada no campo da Saúde.
Na seqüência dos oradores, o Coordenador

Estadual de Educação Aristides Manoel Gonçal
ves saudou aos presentes, agradecendo a pre
sença de todos dizendo que a comunidade ja
raguaense valoriza a educação, dando grande
colaboração em 'todos os aspectos. Após usa

ram da palavra o professor Dolcídeo Menel,
Coordenador Local de E;ducação, o vereador
Mário Krutzsch, Presidente da Câmara de Ve

readores, Dr. Pedro de Almeida, engenheiro a

grônomo e a Srta. Rosemeire P. da Cunha, ex
tensionista da Acaresc.

ACARESC
O Dr. Pedro de Almeida falou sobre a Aca

resc, sua área específica, fazendo breve históri
co desde sua implantação em 1956, suas reali-

, zações e benefícios trazidos aos agricultores de
Santa Catarina, hoje atendendo quase todo ' o

Estado, com cunho quase que exclusivamente
voltado a agricultura.

,A Acaresc em nossa cidade foi implantada
juntamente com as poucas da época, com es

critório central em Florianópolis, contando atual
mente com 13 Escritórios Regionais, entre os

quais situa-se o de Jaraguá do Sul atendendo
17,municípios entre eles Joinville e Blumenau.
O órgão local conta com 6 engenheiros agrôno
mos, nos escritórios Local e Regional, atenden
do os vários projetos em execução na região e

2 extensionistas.
Os Projetos foram exemplificados detalha

damente pelo engenheiro e no "Gado Leiteiro"
a titulo de ilustração, foram recolhidos em nos

sa regão, 5.200.000 litros de leite em 76. 'Como
há falta de leite na cidade? Sobre esta pergun
ta, o Dr. Pedro disse que a falta do leite na ci

dade é caracterizada por não haver no municí

pio uma fábrica que industrialize o produto e

, distribua aos consumidores, havendo somente
a firma GUI1:lZ Irmãos que recolhe o leite e fa

brica o Choco-Leite e o restante do produto
empresas de outras cidades recolhem, não re·

tornando já industrializado em quantia neces

sária à atender a população.
Clima Temperado, ganhando grande incentivo,

Além do ,Projeto de Gado Leiteiro, acima

esmiuçado, o órgão possui o de ,Fruticultura em

o Projeto de Arroz, Bem Estar Social, Agricul
tura e Suinocultura, este último merecendo ci

tação especial, haja vista nosso município pos
suir em Santa Luzia, Itapocuzinho, a firma
Gumz que segundo técnicos da Acaresc e para
orgulho nosso,' possui .a melhor propriedade
,suinícola do Estado, ultrapassando as do oeste
catarinense. Santa Catarina, finalizou o Dr. Pe
dro, representa 1,13% da área geográfica do
Território Nacional, sendo o' quinto produtor de
alimentos do Brasil.
- SAODE

Sobre 'este aspecto, a extenslonlsta Rose
meire Puccini da Cunha palestrou com os pre
sentes, fazendo explanação a respeito da des
nutrição que há necessidade de um trabalho In-

tensivo e premente. Educação Alimentar, Situa
ção Sanitária, Doenças Comuns e Educação em

geral, foram outros temas abordados com mui
ta propriedade pela extensionista da Acaresc,
sobre nosso município.

Após detalhar aspectos sobre os casos a

cima, relatou os trabalhos da Comissão Muni
cipal de Saúde durante o ano de 1976, desta-
cando o centenário que teve vistas
voltadas até o mei�o:-a"o, doa�
ção

-

de s-ängue ao Hospital Erasto ·Gaertner àe
Curitiba, clínica especializada em cancerologia,
com 44 doadores, vacinação contra meningite
meningocóclca, atingindo 1.100 crianças, Sema
na de Saúde englobando o censo visual em

272 pessoas, o censo torácico em 495 pessoas,
através da unidade móvel do Sesi. Palestras e

Projeções de slides, ainda na Semana da Saú
de, sobre prevenção de acidentes, participaram
2.210 escolares e 1.100 famílias, número consi
derado expressjvo. Finalizada sua palestra en

tregou formulário à diretoras, professores ou

membros de APPs, da rede municipal de ensino

para uma gincana a ser julgada pela Comissão
Municipal de Saúde, com prêmios de 1 a 5, em
benefício das escolas vencedoras.

PREFEIITO
'

FAZ
IMPORTANTE ESCLARECIMENTO
O prefeito Victor Bauer já no final da reu

nião fez importante esclarecimento acerca de
sua administração há poucos meses iniciada e

com grandes problemas a resolver. Inicialmen
te falou n9 problema da saúde, dizendo que
desde quando assumiu manteve diversos conta
tos com religiosos, sindicatos, professores entre

outros, sobre o grave problema da higiene e

saúde do município, sabido por ele 'com a expe
riência adquirida como vereador por duas le

gislaturas e como prefeito também por igual
número de vezes.

Bauer fez apelo aos professores e aos

membros de diretoria das Associações'- de Pais
e Professores para colaborar com a adminis
tração municipal no campo da saúde visando
uma sensível melhora da situação dentro do
município e com todo o apoio possível da mu-

nicipalidade.
'

100 KM., DE ESTRADAS ASFALTADAS
O alcaide jaraguaense aproveitando a pre

sença de pessoas do meio rural falou sobre as

estradàs, pontes e principalmente luz, que vá
rias localidades ainda não as possui, graças
ao vergonh_gso prpcedimento de firmas encarre

gadas da execução dos serviços que não cum

priram seus conratos mas que com paciência
procurará fazer tudo o que estiver ao seu al
cance.

Asfaltamento de estradas, segundo o pre
feito, já possui em mãos os preços para com

pra da usina asfáltica e maquinário pois até
o final de sua administração deseja asfaltar 100
quilômetros de estradas cumprindo o que pro
meteu na última campanha eleitoral e para
tanto a prefeitura já contratou um técnico com

experiência de 12 anos na Empresa Betta de
Construções, responsável pelo asfaltamento da
SC 301.

'.

FESTA DO COLONO
Para o próximo ano, garantiu o 'prefeito

Bauer será novamente realizada a Festa do
Colono, no Agropecuário, para que o agricultor
sinta o estímulo da administração pública pelo
seu penoso trabalho.

Depois de esclarecido vários outros aspec
los, Bauer conclamou os agricultores a preen
cherem a Declaração do Movimento Econômico,
obrigação de lei das prefeituras, cujo prazo ex

pira dia 31 de maio, convidando, em seguida,
11 saborear gostoso churrasco e chopp no mes

mo local, confraternizando os presentes.

Sábado 28 de maio de 1977

Notícias de Corupá
Otair Becker e estrada
Jaraguá-Corupá-São
Bento do Sul

O Senador Otair Becker en

viou correspondência ao ve

reador Ernesto Felipe Blunk,
comunicando os contatos que
vem mantendo em Brasília com

o Exmo. Sr. Ministro dos Trans
portes e o Diretor Geral do
DNER em favor do asfaltamen
to da Estrada que liga' os três
municípios do Norte Catarinen
se, A referida correspondên
cia foi lidá na relr'l1ião ',da Câ:
mara Municipal do dia 17 do
corrente.
Seminário congratula-se
com decisão da Câmara
A direção do Seminário Sa

grado Coração de Jesus de
Corupá, enviou também cor

respondência ao Legislativo
Municipal cumprimentando o

vereador Ernesto Felipe Blunk

autor da apresentação da Mo
ção e os demais vereadores
por terem aprovado, uma lúci
da, patriótica e cristã moção
diz a mensagem.
Editorial de "A Notícia"
lido na Câmara

O editorial do matutino "A
Notícia" do dia 17, foi lldo na

reunião da Câmara Municipal,
pelo vereador 'Felipe Blunk, re

ferente aos trens de domingos.
O apoio desse importante ma

tutino, será uma força a r tais

para qu-e nossa relvlndtcação
chegue ao conhecimento de

quem de direito. Se não há so

lução... ao Ministro.
Cancha polivalente
em IJcabamento
Está sendo construído o ves

tiário e as instalações sanitá
rias da cancha polivalente, que
foi construída junto a Escoia
Básica Teresa Ramos de Co-

rupá, A presença do Prefeito
Municipal é constante acomua
nhando o andamento da obra
que em breve será inaugurada
graças a participação dos alu
nos do Seminário Sagrado Co
ração de Jesus, que prestaram
magnífica mão de obra.
Dia 19 feriado municipal
Quinta-feira dia 19, feriado

municipal em Corupá, em ho

menagem à Ascenção do Se
nhor.

CORPUS CHRISTI - O Pre
feito Er:lgelbert Oechaler já pro
mulgou 'a Lei que muda o fe
riado do dia 8 de dezembro
para o Dia de Corpus Christi,
sendo que este ano o feriado
será dia 9 de junho. Este pro
jeto de Lei foi de autoria do
vereador Ernesto Felipe Blunk
- Arena.

Corupá, 18 de maio de 1977
Ernesto Felipe Blunk

'Correio do
I

Povo' na Câmara Federal
Senhor Presidente,
Senhores Deputados:

Todo o bem de que vive um povo CIVI

lizado - afirma Ruy - se resume neste elemen
to de confiança que se: chama justiça; e não
há justiça sem imprensa. A publicidade é o

princípio que preserva a justiça de corrom

per-se.
Num país de imprensa degenerada ou

degenerescente - prossegue o imortal baIa
no, - é um país cego e um país miasmado,'

\
um país de idéias falsas e sentimentos per
vertidos, um país que, explorado na sua cons

ciência, não poderá lutar com os vícios, que
lhe exploram as instituições.

São palavras que me acodem à lem

brança a propósito do quinquagésimo oitavo
ano do CORREIO DO POVO, combativo se

manário de Jaraguã do Sul, cidade catari-
, nense, cujo lema, "Grandeza pelo Trabalho",
sempre foi a filosofia seguida pelo jornal a
niversariante.

Não se trata, evidentemente, de um jor
nal grande; trata-se, porém, de um grande
jornal, digno da mais pura tradição jara
guaense.

Desde a sua fundação, em 1919, pelo
brilhante jornalis!a Artur Müller, até os dias
de hoje, sob a direção de outro jornalista
lião menos brilhante, Eugênio Vitor Schmoe
kel, CORREIO DO POVO tem sido, o mensa

geiro de toda, uma geraç�o, nos momentos

tristes e aiegres do Vale do Itapocu, regis
trando, nas suas impressoràs, a gama dos
fatos cotidianos que, somados ao longo do
tempo, formam a História de Járaguá do Sul.

Numa homenagem aos 58 anos de vida
de uma imprensa humilde, mas valorosa,
vale a pena reproduzir aqui, os versos inspi
rados do poeta Eno Theodoro Wanke, cita
dos por Schmoeckel no Correio do Povo de
7 de maió último: '

"Eu amo os jornais pobre do interior,
os pobres jornalzinhos semanais;
do lírico soneto sofredor
coroando aniversário nas sociais•..
Adoro os humaníssimos jornais
com seus artigos contra ou a favor ,

da Prefeitura,
com seus editais
de casamento, crônicas de amor••.

Não há quase o' que ler nos coitadinhos,
mas, feitos com as mãos negra de
carinhos,
meus olhos se umedecem e os :vou ler••.
Retratam nos seus tipos gastos a alma

da vida docemente alegre e calma - da vida
que nasci para viver.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
Srs. Deputados.

ep o@sses eu 'u!lo:) OJped oP8lndea
18.5.1977.

(I

I'

II

II

Sesi teri lß�or8tdriß/ßßálises' ClfnicHs
A agência do Serviço Socia,l da Indústria -

Sesi de Jaraguá do Sul, contará a partir do dia
1°. de junho, quarta-feira, com Laboratório de
Análises Clínicas, com atendimento das 8 às 12
horas, de segunda a sexta feira, em regime per
manente.

Segundo o agente Ademar Lotin Frasseto,
o horário de atendimento, dependendo do nú
mero de exames neste horário pré-estabelecido
futuramente poderá ser extendido para 'o perío
do integral, com os serviços profissionais de a

tendimento a cargo 'do Dr. Frank Barg. Os exa

mes serão realizados no próprio Sesi.
Para que os leitores possam ter uma idéia

dos preços que serão cobrados, destacamos al�

guns exames e respectivos preços, módicos, se
levarmos em, consideração a importância: fezes

(proteparasitológico), Cr$ 15; urina parcial, Cr$
15; pregnotest (teste de gravidez), Cr$ 25; he

moglobina, hematimetria, leucometria, Cr$ 5,00
cada; determlnação do grupo sangüíneo, Cr$
10; determinação do fator RH Cr$ 10; tempo de

coagulação e sangramento, Cr$ 15; pesquisa de
B.A.A.R. (escaro), Cr$ 20; dosagens, com preços,
variando de Cr$ 15 a Cr$ 35 l3 mais uma infini
dade de exames que o usuário, dependente ou

não, dísporá.
Trata-se sem dúvida de mais um grande

beneficio do Sesi para a população, que não tem
medido esforços para consecução dos progra
mas prioritários, equivalendo-se as agências de
cidades de maior, porte, como Joinville e Blu
menau.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"que' à pí-jnl(�ira equi'pe, formada por 27 univer- processoO' lentí:lmente..

, .i,', n· ,�..,�.� T -, -- -- - -� -- -- --

perpe uan o em seus filhos Máximo (Maçã),
sitários, 2 professores':te 1- repórter, seguia dó ' _-. Primeirq:v�io a -Lei do Ventre. Livre; em 28 Jarbas,' Cenira e outros, os Cola (aI está o nqs;
,Rio de Janeiro Rara J�oraimß.. ��.�llcia assim q de setembro de 1.871, considerando livres os so querido amigo João Candido Moreira, des;

Projeto Rondo!). O dia do Agradecimento é de- filHos rias'derôs de escrav<ls';' 'em"segúiétà veiö' á pachante, vereador, homem dá' eiite), João dos
dicado a todos' os ex-participantes e colabora- Lei do Sexagenário, em 28 de setembro, de 188g; P�!!sQlI>e.como símbolo de Rossa amIzade cita-
dores que 'tomaram 'parte das:' Operações dq consider.ando livres os eScravos com a idade de mos o amigo de todas as horas NÉR DOS PAS-

Projeto.Rondon em julho,de .16, janeiro/.feverei- 60 anos e por fim a liberdade total em iI.8ß8� SÓS, Ferna'ndo Garrafeiro, Sordete, Sordego
ro de 77 e da Operação., Es�ecial, Turismo de- Quando acima dissemos que o negro for- (An\��i� Soldado), Maria Geará,. Mária Café, ds

senvolvida nesta' capital entrEi"15 de abril e 05 mou uma elite br,asileira nossadntenção ,não é Eva�gellsta da Costa � tantos outros, aos quais
de maio, nesse dia é efetuada a entrega dos destacar José do Patrocínio, mas homenagear, p�dl�os perdão pela involuntária omissão. Esta

certificados ao� participantes' e colaboradores. respeitosamente, os negros qa npssa )�uerida é u");a holrJen.agem ao NEGRO, ,gent� "noss�!
faze!ll a"os _!laje: .

Srta. Ozilda Tereza Rau
. ,

Mário José de Alml'lida, na Lapa-PR
. O jovem Sérgio 'Murilló da Silva

.

Sra. Edit Lemke Franke
Fazem anos amanhã:

Sra. Udia Stein :Martins
Sr. Jaime B. Correia

.,

Sra. Elzira Brey Horst, em Imbituba :-, I

O jovem Wilmar Cattoni, em Três Rios do
Norte

Di� ab de maiô
Sra. Edil Schmoeckel, em Curitiba
Sra. Helena 'Bardini Bortolini, em Itapocuzi
nho
ßra,· Liliane Müller SChmi,ft �.

'c, ,Dr. AtnàlcJô Schulz ';(dÉmtisfaj ., [r;: : c

�.:3,..de<·máiG§ é, ,I�, 1>" ..';) '".,"".' � 'N

A j0vem Sally, filha do sr. Willy e Irmgard
Neitzel

.

)"r
Sra. Lind� Bor�schein ',- .;'i '1 i fI,� 'v

Dia :r :erj���I�O Wltt, em Curitiba-PRo
.;.,I.H .\,:�'�,dOll �UND.,. ,J •••MENSCH

'

Sr. Teodoro Hinsching . t.'I·'
A jovem �()OQ.ita. 1l0�!'\ ..I,.ßWJn·, �m .N.,;-Ramos ,,�'GQti. ,Çi{�'er '�'tnstd'i� E'rde hat geschaffen,
S.r'vßAW!U:!:!t .J:fsno ",,',,� " .. ,,' ", Als Paradies. erschuf er diese Welt,
Sra. Irl!1a Gaedke, em �ío Cêrrp, r . ,,)>lat.jeq� ��sen f'flanzEm, Mensch und Affen,
A menma Jane Simone, filha' de' AablarI'J . Aufs'einê,,' anges�ämmten Platz gestellt.

, Odília .. Moretti
Dia' 02� de' ii.'inhó·"

Sr. Ingo Klitzke
.'_ Sr?:)'V,ª"9,i:j, �êPÇ>sa.. do_ �r. V�n�n.ci9 .Nico-

IUZZI -".
'

'" ,§ra.ji-el1�' HarJíann; �m)fqupava. �épEf.: �ílJ;'
m�nau

.

. ,. _

.

".l?I:.: Vlrg'fliê;' N)colini: e..;.., Itapocuzinho
.

. Sr�.. Irén� Voigt �ch.róe,der, .em Mafra
Dia 03 de junho

'

, �r. ,L1;Jlz Ca,rlos Bubi!li _

< .A jovem Rose.Mary-Lar.ll:1e
Sr. Aliberto Ewald· _ .. •

--

Edúarcfa M0reira; ém Itapocuziliho �-
.

Srä; .I,ngeruth. 'Mahrike Baratto '

�O jovem Gilson. Gonzaga. dos Santos ,.

"Aos nataliciantes, os c'umprimentos des\e
lornal"�

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

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

Jaraguá do Sul - Santa CatarIna

Aniversariantes da semana

Aurea lII!üller Grubba, Oficial. do
, Registro Civil ,da 1�;; :Distritotda.-,Oomar"l
ca é;Je ��rà'gl:lá döi'S'úf;'Estado �é' Santa I

C t-
.,' ,

Be. II
. 1" 1\';" '.' ",-,,'Io}.

a arlnfil" rJls •. , :,'.)'1'. I , ,," ,,--; 1"'1

Edità(!1r1',9'.�.�� Cie ).��:t97t:'..�
.."

.�< .•
,

,,'

Ernesto Kraus� e·Er.otldes "n�$ ,Bogo, '."
.rEle,,·brasileim,: solteiro, desemhistia, ..

natural de Jaraguá do Sul, domicil'iadO"
e reside_nte �m Rua Ca,bo Hàrry I-'Ià:dlich,
nesta cid.a:çfeJHh6.. dê:"Ç�yin"ü�J�r�us� e

Erna Rom.ualdo, Krause .. Ela, b.rasileira,
solteira, auxiJ.tar,,·de, escritóriQ', nascida
em Ascurra;"neste Estada, 'domiciH-aäa
e residente' à Rúã' Jõsé .E'mmefldoerfer,
nesta cidade, filha de Ter,êncio Bogo e

Maria BQ9.Q;.�_:t Lfltt�\Jf," ü' 'e" , n ,,:.

Edital nr. 9.840 de 23.5.1977 �, ';<

João Sebastião da Cunha e .1..... ' I',

Verôniça d.e Borb.a
.

, _

Ele, brasileiro, solteiro, ,operário,
natlifal de Jaragúá"dó' $��I�' domlcfllàdo'
e residente· em, V.ila ,Lenz,i,,�r:teste distri
to, filho de Ary Eduardo da:Cunha. e'._
Natalicra''Costa 'da:Cu,nh:a: Eta, :br�silei- .

ra, solteira, do lar, natural de 'G'uãràini
rim, neste Estado, domiciliada e resi.
dente ,em -Vila'"Len-zi, FIeste' ,distr.it0"fi-;
Iha"de 'José 'Lucio ',;de'"Borba e-Helena
CEt'inild'C1ef Bbi'bá;' o",,, ;'.' .'.. v\

Editarrir. 9;841 de '24.5;1'977' .,,,'.'

AcJem'�r··1:�cilla.·e 'Ev rn --'Ue.ckér.'
.c•. "

. . , ,
.
'" . . ..�.� �,. , , " .. ,. .

_., Ele,,, .bra$ilei.r.o,. solteir..Q, . "serVente",
natural·de Jaraguá do ·Sul,. ;dom-i'ciliado·.
e 'residente'-8 ,Rua' Je-ão jam-!áriö 'Ayro- .

so, nesta 'cidade; filho 'de Afilio' Tecilla"
e Selli Vasel Tecill.a� ,EIl:!, br�siieiri:(�s61:' .

teira, do' lar, natural' de Jaraguá do Sul, .

d�r:ni�mádo ��. residE!rit�. em �arâguá �4;:�
neste distrito,. filha_ de

.

Emflio Uebker e'
Frida Venske., Úecke�.:· ,�,' '." "< ,'" .. ::

REUNIÀO.)NA DIREX/SC'

Realizou-se mo 'Último dia 14, na sede da

Diretoria Executiwa de Santa" Catàrina,' reunião
com todos os-Servidofes do órgão. Na oportu
nidade, a atual Dh'etora Executiva Interina, srta.
Ql.ejd� .Mflria Mar€lljl,es,,-explanou. sobre a impor
tânGjà do Programa de Operações Espe.ciais
que deverá ser 'executado durante o ano dá 77,
corri maior ênfase no' mês de julho, períOdO em

que"s clientela universitária· encontr.a-se, dis
ponível. •. , .

A meta' estabelecida pela Superir.ltendencia
{;�â vmoolnzäçã9'�dé 4000' iJÍ'!iifé'rsité:riõs 'nd' Es-

'

tado de Santa Catafina.
Na, oportun�dai!le foi :í'lprés.entado o qiJe, yem

se rêàlizandQ '1'1-' nível. estadl.iiil,' pl:!ra �Uinentat
<>�
a"'pârtr&pãçãõ 'dos lJhivetsltâ'ri'o's' nds�<prôjg;--arr\ãs
dos órgãos GovernamentaiS.

Uhd"jedé'Kreà:tur freut sich' der freiheit;·
..

Bévberkàrt 'friedlich' Wi'es-e; Feld 'und Bá�in,
MehsC:h, Tier '(md ;PfI�nze:'ideal'e Dre'ihei�,
Ern Jed:es -hatte sernên .[..ebensrauJ;ll: t:•..

'. ,.._.�,.' � .'.�' .'
.

DelftMensch jedoch fu�hlte 'Sich :Herr der I;:rde.
Von Gott öegabt mit hoenerem, Y,�r!!ta!_ld;, :
BeJ<ri�gté er bald seine.s Sçj1Qepfers__.H�rde '

Und unt���rf l:1tch .LlJft. und Me�.� ._�!ld I,.ahd,.

U'�d' ::i-o�'et.Wß..elder' \Jnd' ve.rscbm,ut?t �e�,a�s�e.�;
Vernjcht�t T!filre, leitet Fluesse_ ab,. , .' , ... :

Er ��nkt, ßr mac.�t djl;l ß�ch!'l .imme.r '�esser, "

Unp s.ch,aur�lt sjch,dabei sein, e!!i!D,e� �r��, ,.' •....
S-O' hát'etes Jahrtausende getrieben,
Das lag bestimmt nicht in des Sch09pfers
Hat Gott vielleicht die Erdl;l abgeschrieben
Und ist jetzr andern $ternÉm' zugetan?

'

Plan.

O Mensch, wann willst dU endlich dich besinnen?
Die Weltenuhr steht fast auf Mitterna,cht.

.

Es ist noch nicht zu spaet,dwkannst, gewinnen
�och immer das, Was Gott dir zuged.acht.

Bf:l2réif� ,d�éli: '?er' �eib 'braucht's'�'íne Glieder,
E'rJ<:erfne"dlch als "TeIlchen der"N'atur,' -

uhd' dàs "verl'or'ne' Paradies' kehrt wieder, _. .

Ein 'Paradies fúer' alle Kreatur.'
'

.... 1, 1
Rut;folf lfirschfeld,: São'Paulo,

; \ ... " .... _� ... -

-- A-PEDIDO
.

NOVeNA"EM L.OUYOA'.AO ..

MENINO JESUS DE PRAGA

Ó Jesus �ue dissesteis: Pedi e. récebe

relÍs,,' procura,i e achareis, bafei e a porta se

abrirá - por 'intermédio' de 'Mariã, Vossa Mãe
Santíssima, Em bato, ·procuro. e vos roge que
seja' miriha prece atendida...

..

(menciona-se o pedido)
ó Jesus, ql:le d-issesteis: Tudo o. que pe- .

dirdes ao Pai em Meu Nome, Ele atenderá -

Jpor i1;t�Fi'nédió" de Maria, Vossa Mãe Santís
sima, �h-Llmi.ldemente rogo.. ao. \(o.sso Pai em

Vosso Nome' que minha oração seja atendi-
da ...

' -.

-. ',':.
.

,

(menbiona�se-"o peéliç:lo) _ ,. _ '..,.

.

...

, .

ó Jesus, que' dissestêis:. O Céu fi} a' T,er
ra passar,ão, mas a mih{1a Palávr.a não passa
rá - por intermédio de Màriä, Vö.ssa.M�e 9ß.n,
tíssima, confio qúe milJha ",or.a:çß_o cseja . Qt,J;
vida...

,
.

(menciona-se o pedidö) '. ,

..

'

'

DivinQ Menino !<I�sus de Pr�a, ".

àbençoai�me!
,'. ,

(três Ave-Marias e uma Salve Rainha)
.' -. ." ,-"

. ,',
.) (J.E.) n'_' ,

,.;,,,, .... '. _J., ...

. � I....... _ .

E para que cl:l�g.ue .210 C::�!1h�Cimen ..
to de ·todos mandei 'passar O· presente
edita,l'9ue �erá public�do pela imprensa'
e �m,çartórjp o!1d� $erá :áfixad,o "dutao�
te :�� d,ias . ..,s�.; �19!Jéq1.so,uber"de algum·�
impedimento acuse-o "para -- os-- fins 'Ie.. '

gais.' ,"" .

_.

"AUREA"MOllER dRUBBÄ
....

h_:
� , � �

� �'4 v """I - ..... ..... _. .... ..... ��....;I,. � I

_ .. , ., .. __ ,_ ., .......Oflclal,__ '_ ';, .. ,

.. _._
.

Comarca ·te.m ,ó·Oy·o ,.juiz
, '

Carnet
Ext�aviado

Desde o dia 20 do corrente a Co
marca ,de lJaragaá cO,nta com um novo'

Juiz de Direito. Pelo ofí,cio'circular 11..17'
o ilustre magistrado J.J. Maurício d'Avi
Ia nos comunrca-haver asstlmido as fun

ções de Juiz d�.' Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul.

Somos agradecidos pela es'pecial
deferência da com,unicaçãö e a_presen
tamos ao novo magistrado os votos d,e.
uma profícua gestão.

. r
ELSE- I1AAKE, residente em Jaraguá do

Sul, extravib'ti seu carnet de recebim�nto de
benefícios do n�ps de nro- 10656347, com·'

petências 01.04.77 - 30.06.77 - B/32·2.068549.
Tendo requerido segunda via, torna-se

o original sem efeito.
Jaraguá cio Sul, 24 de' maio de 1977.

A;; r.�ce�er; por. htte�médio .rel![jza.pera.si � p'iiià"os óu-" 'éénifÓ"õ's aspeétos', �'egati;,os
da mamãe,. sua grande admi- tros' o ideal e õ-beni':;qiilirfC(o' que óihbmeiii'ê'ârregâ'consigo;
radara, uma foto da nossa e .se integra ·na perfeita' réa'lizà�';' 'Pàraf·raseando· (e�ihei1tEi es·

, lºesq��cív�1 ei!cola _dá� de, ,Ja- --ção do- seu· objetivo. crltor, italia-no, eu' diria IlsUba os

raguá, cidade centená,ria,' :isso .. ,por isso,
.

minha queriéla -degraus, é levai'lte,beín alto a,

l1).e obrigou .a ,escrever-l!:Ie .es- Dna.� Pecucha, acalEtntava um
.

cabeça, pois eis digno de ser

tas la_udas, se não !altar-me-iam . sonho. ·Ser militar. Não bastava visto por homens de bem
.

'e

condições para ·agradecer de ,para mim ser um"milifàr.' Qúe-S�f:por'f)éus'\ .:' H'I"')

viva vóz, J� .bondosa ',Pr-ofesso,-· ria,ser um BOM milita.... ' Duran..--,m • Gom e-ste) 'pehsali1ento, rei-'

ra, On1l,', Eulá1i". ,carin"'osame!'l- ',te" 35 anos de efetivo· s�r.viço;.' tero tão longa' e fraterna· união

t� çonhecida·, por .Dona Pe- dediq!lei-me a esta primorosa de sentimentos, . com
. a. Sé

cucha.'I .
: ,escola :de civismo- e

.
g'r'aças

..

a nhora e os' outros; que e um

Falar da nossa velha escola. ; Deus, fui, um, BOM" 'militar: I' patrimênio 'inexauríver, "sem'
"velha no bom sentido", é fa- .Construi assim uma preciosa'- lhe diminuir' o' conteúdo ,nestes'
lai' com o coração nas mãos,•. bagagem., N.a. faina desse tra- longos 40' anos, os bens in

é �izer palavras revestidas de., ... balho recolhi. tudo de bom .pa- fung!!eis que som�nte a ami

saudade, e de uma certa 'me- ra o meu
.. ·.·casamento de a-' zad� pode. 'próporciohar.

lancolia das eoisas boas que mor",., Para-'finalizar, gostaria de

já sé passaram. 'Não foi a nos-
_ Agora, querida Professora, expressar com humildade, o

sa turma um conglomerado co.. ingressei na advocacia�' Eis-me:'} meu � ÇQ.ntentamento' em 'poder'
mum. Apesar de numerosa e, aqui na defesa dos humildes e \ dirigir eSsas ,palavr�s de af�t�"
por isso mesmo, multicor nas poderosos. Eis-me ,aqui 'na e, oxa'!i, n'ão tenha furtado ho-.
nuances de suas diversas ca� identificação com o meu se� ras do seu merecido 'repouso.
rác�ísticalil, .essa ,turma da gundo _so.nl:tp" eis-me aqui es- Com 'isto me assegura grande
"velha escola" que desde o grimil"!do. as armas em benefí-, .tranqullidaderde 'espírito.e se-.

início já.�e,notªva posi.ção d� cip' d� bem comum. Essa se- renidade de consciên�ia, por�

�éstaque. 'Pas�ara_m a 'conpt:e-' ,.gu��a _grand.1i! e iocóm.ens!-lrá- . qu�,. enviar,1"iss!v�, a_,os entes

tlzar as espljlranças, e a' hon- vel tarefa é' que me d!spus a quern!os, me enche de satis

r@f os seulil pend�res, p()is, aí- .executar. Quero me 'revela!" um, 'fações' intimas, sabendo·l ',que.
guns são hoje expressões de BOM advogado. ,Bem' no···sen- ,posso... contar ,com ,�o.' carinho,
acentuado valor.

'

tido mais amplo da ,expressão. deles. A eSlila confissão de dí-,
Creia Dna. Pecucha, os mo- 'Sereno, tranquilo" .. equilibrad,o, • vidaS, gps�l'samente. levantadas,

tivos que levam a criatura hu· culto, ponderado,' s.em chegar permita nosso Pai'Celestial, al
mana a escolher determinada aos extremos de brilhantismo e gum tempo, agradecer por mim.
atividade, são os' mais varia- avançar' em área de original!- Peço, que me releve de uma

dos. Sobrepõem-se às contin-' . dade i.nadequada.- .pre�iso. ,lier. ,().u �ol-J.tra . in�eliçfl�e,za o,", erro
gências humanas, que 'se cóns- portador dessas qualidades. nia" po,ryent��a com.et,ida�, .pois�
titDem numa lei inexorável éfo Sob a aparência de homem ob- ,elas são 'filhas da n'liriha"ínfi-
destino.

.

jetivo,
.

com o cora'çã'ó·' carré- .;:, má" cultura ê dó meu tempera-
,

.

'gado 'de bondade, .cOIii'·'úma':" '_mento e 'jamais da minha von-

'Às vezes "'são âs' facilidades' "alma repleta. de compreensão tade. ·Creia!
': •

de acesso a uma carreira, ou- humana, e com a inteligência "
Confesso que dominado pe

tra_:; a 'Posição social 'que ?trai recep.tiva a tatlas as ç9i;!in��rí- ... I�f'�ais' coinplex��l:$�ritimen:
o mteressado; algumas O' mte� cias que cercam ué' 'éíil·àcterl-" tos, 'cótn ·a'" alma

.

em festa e

resse econômico, tantas outras
,
zam o indivíduo. 'SeMpre trarei 'com o coração aberto, reme-,

o egoísmo; e tantas vezes ou- um
.

amparo .. a meu modo. de' to:lhe.ul!'!l foto d& meu pri-.
tros motivos subalter��s. a' ar: :. ppde� decidir"os .su,?!!íC!i��. �a _ !'leU'? �onho. t:;�out�a �o. �eg,!n�,!
denar, uma' escolha' dlflcll. ,BaI CIênCIa e da razão, mas 'sem-

. do e aqUI 1ico coM o espirIta.
pôr 'que não' é fácil, é 'difícil 'e" pre interpre,ando a Le! como voltado ao poder' de 'nosso'

cada' vez mais raro, que O· ho- um 'elemento vibrante 'na estru-'" bom Deus;- p'edlndo.lhe�a 'ben
mem possa realmente inspira- tura juridica" com toda' dini- ção..
do pela vocação para o cfe- ,

mica da evolução social, .Sem- . "lembra-me,' seu filho.

sempenho de determinad� fun- pre apreciei ,os
'

movimentos
.

Afetuosamente
e.

ção. EI O "casal!lento de a",!ot:- :qua,se .u�er:I�9� do eonglõme�'" Pedrö' Per)' 'Mascarenhas
de, que fala· FAGUET, ·entre ,o . radó ,humano, com todas as NR.: D. Pecucha é o afetivo
homem e··a pFefissão> Precisa-, sU,as çontingênclas, vendo as apelido da veneran9a� ,Profes
mente por isso ,é que o homem g�an�ezas Cia,:.alma e reconhe- sora Eulália Outra Benvenutti.

I
VÓS, Santa Edwiges,' q�� "iost��'.: na
terra amparo dos pobres' 'e desv'ali-J..
�os, e socorro dos endividados," no·
Céu.onde gozais. Q eterno.,prêmio da
caridade qu" prátíca�tes�'�:, cQnfiante
vô-Io peço, sede a minha advogada
par� que d� Deus:eu;obtenha:â gra-
,ça.;�_(di�-sß a"g-rl;lç.� qüe �e ·pr.�t�Í'i<;!�r,

,t '<"!; � ! ", ,',

,�l
•

�) J ...
.

"

','\;': . ':·i .... , � "''':' 1: ,..�4 ... \1 "'f I.,' 'I'-� ••�.....
'

,ORAÇ�O A SANJ:A-.:ISDWIGES ;1�,l ·1 " "'í.;' :.',,_�! _1,

e 'por fim' a· graça suprema da, salva- co •

çio:, eteJna� .

'< .. ;, "1 -- -

'

.. �. ,;! 0'\ 6'\:.� .;.�... ;/0;1 .. 1, :L,� 1I'.:·-�71 .�'

.. :'i 1;lR�N>:-"-,1:.A.M;,' l' ·G.p..

Santa Edwiges, rogai por nós.
Dia de Sta. Edwiges • '16 de 'outubro.
Por uma graça alcançada - EO.A.

"�1; -r', iTr:;.... "f:'\;',"�E<-:�1 B�,)lá.:;; :.:. t ! t. �-:;'i� �\ 1 ',}

,... "': � ..

"<t':" • r·. ... .i. ........ , ... .. \� ... :;..,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Como nos velhos filmes
SILVEIRA JONIOR

Provavelmente você que está lendo este
artigo, não leu o meu último livro "Memórias de
tim Menino Pobre", por isso dificilmente enten
derá a emoção que me causou o episódio que
contarei ao longo destas linhas. Essa narrativa
transcorre toda ela no povoado de Rio Branco,
hoje Guaramirim. Não me pareceu, portanto, fo
ra de propósito que a prefeitura daquele muni
cípio me prestasse uma homenagem, convidan-'
do-me para uma tarde de autógrafos e, em se

guida, um jantar festivo promovido pelos rota
rianos de Jaraguá e Guaramirim. Tudo dentro
dos padrões vigentes.

* ., *

O que haveria, portanto, de cinematográfi
co nesse episódio tão trivial das tardes e noites
de autógrafos? Muito simples. E' que o Prefeito
de Guaramirim, pessoa de sensibilidade muito
acima do comum dos homens públicos, teve
um gesto que me comóveu até as lágrimas. Ao
chegar em Guaramirim, precisamente em frente
à escola normal onde transcorreria o coquetel,
encontrei o povo. reunido, como para um comí
cio do véspera de eleição. Não é hábito tanta
assistência em festas literárias. Mas ainda acei
tei o fato como normal.

* ;; *

Onde estava então a senslbllldade do' Pre
feito? Neste episódio: quem veio receber-me à
saída do automóvel não foi nem o alcaide; nem
o presidente da. Câmara, nem o juiz, nem o pro
rnotor, nem o delegado, nenhuma gente grada,

como se costuma dizer. Encontrei à minha es

pera na rua principal todas as pessoas de Rio
Branco, personagens do meu livro (ou seus des
cendentes) ainda vivas! Foi sinha Alice quem
me deu as boas vindas em nome' do município.
Com ela, o Nilinho, o Volinho e a Marina, seus

filhos, e também personagens do livro. Seu .Ja
có Reinert, irmão de seu Antônio, "que rezava
o terço em latim"; o Teodoro Feldmann; dona
Líll, esposa de seu Cantalício, nosso professor;
a Mercedês, filha do primo Bertoldo; um sobri
nho da Tasca; um neto de sinha Padeira; seu

Leltold: dois filhos de sinha Kalina; a Trudi Vick
e dois filhos. Repito: todos personagens ou des
cendentes de personagens do livro. Por mais
que desejasse conter-me, fiquei profunda'mente
emocionado quando abracei sinha Alice, em

cuja casa me abrigava das trovoadas.
. * * *

Mas não pararia aí a sensibilidade do pre
feito. Logo depois da saudação que me fez,
quando o representante da editora Lunardelli a
nunciou que havia livros à venda no recinto, Sa
lim Dequech disse: "Não quero que nenhuma
família de Rio Branco. compre o livro. São pes
soas pobres a quem esse dinheiro vai fazer fal
ta. Quem quiser o livro, é só dizer que é de Rio
Branco e a prefeitura oferece' um exemplar". E
todo mundo saiu com o seu livrinho na mão.
Exatamente como coisa ensaiada. Apenas, pos
so garantir, o mais surpreso fui eu.

* .• *

Poderia ainda descrever' o jantar dos rota-

Q. aniversário do
'Correio do Povo'
Prezado amigo

....;_. Há vários anos que em todos os 10 de maio nos sentimos
privilegiados, em podermos levar-lhe os nossos cumprimentos pelo trans-
curso do aniversário do Correio do Povo. .

Neste ano, além da nossa saudação pessoal, investidos que
estamos do cargo de Governador do Distrito L-10, de Lions Internacional,
nos é honroso poder transmitir a VS., Sr. Diretor e a toda famrlia do Cor
reio do Povo, calorosas felicitações em nome dos Leões do nosso Distrito,
formulando votos pela felicidade pessoal de todos e que esse valoroso
Jornal continue, como até aqui, em sua marcha brilhante, pela grandeza de
Jaraguá do Sul e orgulho da imprensa catarinense.

Receba, Sr. Eugênio Victor schmceckel, as homenagens do
Gabinete desta Governadoria, e as nossas

.

Saudações Leonrsticas

GIL G. NASCIMENTO
.

Governador
Distrito L-10

da 'Metro
rianos no Clube da Represa. Mais de 100 pes
soas, as autoridades de arnbos os municípios,
generosas saudações, distribuição de flores às
senhoras. Mas, me desculpem, aqui já seria en

trar na rotina. No comovente episódio de Gua
ramirim, quem me sensibilizou até as lágrimas
foi sinha Alice, seu Jacó Reinert, o Chico Botão
e outras pessoas que nunca haviam ouvido fa
lar em noites nem em tardes de autógrafos ....

*.. *

A título de curiosidade, a Editora Lunardeli
poderia acrescentar outro detalhe:' Não acredi
to que jamais em Santa Catarina se houvesse
vendido maior número de livros numa noite de

autógrafos: mais de 300!
* .. •.

CONSELHO EDITORIAL DA UDESC

. A l)niversidade para o Desenvolvimento do
Estado (UDESC) designou os novos membros
do seu Conselho Editorial, cuja presidência foi
entregue ao jornalista Norberto Silveira Júnior,
chefe da Assessoria Especial do Gabinete do
Governador. O Conselho recém empossado é
formado de mais os seguintes membros: lapo
nan Soares de Araújo, representante da Acade
mia Catarinense de Letras; Theobaldo Costa Ja
mundá, presidente do Conselho Estadual de
Cultura; Nereu do Vale Pereira, do Conselho
Estadual de Educação; Walter Celso Lima, da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên
cia, e Walter Fernando Piazza, do Instituto His
tórico e Geográfico de Santa Catarina.

A equipe de bolão do Az de Ouro,
'

do C.A. Baependi procedeu a eleição de
sua nova diretoria, para o período
maio177 a maiol78.

Veículos' da
municipalidade,
com novos
motores

Guaramirim - Desde a última sema
na 3 caminhões da municipalidade es
tão circulando com seus novos motores
Perkíns, a óleo Diesel. Conforme o já
anunciado, com aprovação por unani
midade da Câmara Municipal desta ci
dade foi o prefeito Salim J. Dequech au
torizou a adquirir junto a flrrna Irmãos
Emmendoerfer S.A. de Jaraguá do Sul,
três unidades Perkins, a fim de substi
tuirem os motores a gasolina E8é então
utilizado nos caminhões.

Com os constantes aumentos da
gasolina e ainda considerando o paga
mento a vista do combustível, foi a me
lhor solução encontrada para o proble
ma.:Assim é que, dois basculantes e

caminhão tanque, com uma economia
considerável de divisas, estão prestando
inúmeros serviços a população guara
mirense.

Az de Ouro tem
diretoria'

I

Nulrirnenlal

adquire
poírímônío da

KRINBERG
Guaramirim - Chegaram a bom ter

mo, as neqoclações entabuladas pela
Nutrimental junto à Krinberg Alimentos
S.A., tendo adquirido todo o parque in
dustrial recentemente construído em

.

Guaramirim. Contando com o total a

poio do prefeito Salim José Dequech,
que não tem medido esforços para co
laborar intensamente com a nova em

presa, já iniciou esta, as atividades no

município. Convém lembrar que a Nu
trlrnental é uma das maiores empresas
brasileiras de nutrição, mantendo a li
derança no abastecimento dos progra
mas oficiais de nutrição no país.

nova

Após as marchas e contra-marchas,
resolveu a veterana organização pela
reeleição de sua diretoria, permanecen
do, assim, nos respectivos postos os se
guintes bclonlstas: Presidente - Comen-

, dador Heinz Rodolfo Kohlbach; seere
-tárlo - Nelson Tarnawski; Tesoureiro
Carl Enderle e Orador - Loreno Antônio
MarcaHo.

Cumprimentos ao Az de Ouro e à
suá nova direção.

DADOS

Fundada há nove anos, tem a sua

sede matriz na pldade de São José dos
Pinhais, estado do Paraná, merecendo
do governo Central prioridade nos pro
gramas de financiamento oficial, vi
sando cada vez mais ampliar sua área
de atividade. A especialidade da em

presa, ora instalada nesta cidade, é o a

proveitamento de recursos naturais ofe
recidos por produtos aqrícolas de um

modo geral poúco explorados até esta
I

data, quais sejam, o soja e o milho, fa
bricando sopas, caldos e mingaus, além
de bebidas lácteas e vegetais desidra
tados. Ganha desta maneira Guarami
rim, mais um grande complexo indus
trial, com aproveitamento de mão. de o

bra local e, especialmente' aproveita
mento dos produtos da região norte do
estado catarinense.

Cartão de
Identificaçlo

A partir do dia 1. de julho entrará
em vigor o novo cartão de identificação
do INPS, que reduzirá de 15 para 2 mi
nutos o tempo de registro de matrlcula
nos postos e agências e dará maior e
ficiência ao processo de exame dos do
cumentoS. Todos os cartões emitidos
no ano passado terão validade somente
até dezembro de 1977.
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de Jaraguá.do Sul alcança
objetivos em vendas do

,
.� . Consórcio. ·Nncioncd

Realizou-se, dia 20 p. P!iss�do, nas

novas, e amplas instalações, da Moretti,
Jordan & Cia LIda., a 1 a. assembléia do

Consórcio Nacional Ford.
o

Na presença de todos es consorcia

dos do grupo de nr. 30.672 e convidados

especiais, foi oferecido um delicioso "coq
tail", pela empresa.

'

Segundo entrevista com- o Sr. Vergí
lio Moretti, diretor-presidente da Revenda,
mostrava-se, bastante satisfeito com o a

contecimento, e que em seus argumentos,
acredita firmemente,' no grande potencial
econômico da região e pelo seu profundo'
conhecimento no ramo, .que há 30 anos,'
vem se dedicàndo com todo amor e cari
nho, aqui em '-Jaraguá do Sul.

Coube á abertura das solenidades ao '

Sr. Guido l\!Iundstoc�, gerente Ad. e Finan

ceiro da Reven�a, que na oportunidade' a
gradeceu a presença macissa dos consor
ciados e demais presentes, pela conftança
depositadâ pelos clientes, quando dá 'visi
ta dos corretores da empresa, lmplantan
do aqul em ,Jaraguá do Sul, este plano de

vendas.

DIRETORES DA MORETTI, JORDAN e PROMOTORES DE VENDAS DO CONSÓRCIO NA

CIONAL - (foto) da esquerda para direita: Sr. Vendelino. Stuepp e Sr. Felinto Jordan, di
retor comercial e presidente respectivamente do grupo "JORDAN" de Joinville-SC, em

seguida Sr. VER.GlLlO MORETTI - dir.-presidente da Moretti, Jordan, à sua direita Sr. Gui

do Mundstock (momento quando discursava), à esquerda Sr. Valcir Olmardl, sendo geren
tes administrativos e �inanceiro, 'e de vendas respectivamente, ainda Sr. Pedro J. Dalla
Riva e Sr. Ruy, supervisor de vendas do escritório Distrital da Ford em Curitiba e final
mente Sr. Silvestre Salvador de Aguiar, empresário da Consorcil Corretora de Consór

cios Ltda.

,

(foto) Sr.. Vergilio Moretti, diretor-presidente da revenda,' num simples e formal bate-papo

com um de seus clientes Sr. Ari Fiedler, do lIizi'nho município de Schroeder.

um passo

:-,). ,J �;t. 'o""

?( �Irf:' ,.'\' ":f 'j

,n. �--
�, J �

ie LI:'

b' �V. 'j; t c ".)ç
'-1f'"...: ,...,-'

a frente

r" �, tI

\( ;'il

/'

Ainda com a palavra o Sr. Guido, a
firmava, vibrantemente, que cientificados
estamos, através de uma rápida e 'objetiva
pesquisa, de mercado, do poder aquisiti
vo, aqui em Jaraguá do Sul e municípios
adjacentes, e pela procura nos últimos
dias, quando do fechamento do grupo, de
que em pouco tempo, estaremos, triplican
do, quando não mais as vendas deste pIa
no-

Porque, quando se fala em termos

de Consórcio Ford, fala-se em honestida

de, a prova aí está, que já existem atual
mente 160.000 pessoas, que j� foram os

felizes contemplados.

Por este motivo, não poderíamos, de
deixar de trazer para nossa região.

Enalteceu ainda na oportunidade, a

equipe de vendas, que foi contratada pe
la empresa, chefiada pelo Sr. Silvestre Sal

vador de Aguiar, procedente de Belo Ho

rizonte, estado de Minas Gerais, que tam

bém por sua vez mostrava-se bastante e

mocionado, pelo espírito de cavalheirismo

que foi tratado pelo povo de Jaraguá do

Sul. Finalizando, agradeceu mais uma vez

à todos e desejou boa sorte à todos.

,Passa�do em seguida a palavra ao Sr. Pedro José Della Ri
va, supervisor de vendas, do escritório Distrital da Ford de Curi
tiba, que por sua vez rapidamente- explanou algo à respeito do
Consórcio Nacional Ford e agradeceu, a presença dos compo
nentes deste grupo e elogiou a direção da Moretti, Jordan, pelo
sucesso e dedicação que se empenharam para realização des
te trabalho.

Coube então.a palavra ao Sr. Rui, promotor de vendas,
também do escritório Distrital de Curitiba, dando assim explica-
ções adequadas, quanto ao funcionamento. do Consórcio e rea

lizando desta vez, o que se àguardava com grande expectativa e
por todos os consorciados .

. ,.

_ E então partiram para a disputa da pedrinha.

O resultado aí está, foi o feliz contemplado o Sr. Waldemi
ro Nagel, destacado comerciante aqui em Jaraguá do Sul, com
a pedrinha de nr, 68.

Mas não terminou, por aqui, partiram então para mais uma

grande vantagem" que o Consórcio Nacional Ford oferece, que
é o carro por lance.

�endo o contemplado, a tradicional firma corupaense, Car

los Stern E Cia L1�a., representada pelo seu titular Sr. Carlos

Stern, de Corupã�

.- ..
� I. ,f\�f

'Flagrante. O Sr. waldemi;o Nagel, o feliz cNatemplaà:o, acompanhado de seus dois filhos
I �i '

"'O e ao lado o Sr. Guido Mun'dstock-: gerent� ado e financeira da Rever:lda.
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\ (f0tO) Sr. Valcir Clmardi (sentado) - gerente de vendas da Revenda, com sua equipe de
vendedores (de pé).

FORD
,

e tradicão
..

As solenidades por aqui terminaram, mas
a festinha dos consorciados, continuou,
pois na oportunidade não faltara� comes

.

e bebes.

/

,

I ,I

.

,

! )

"
•

• I

(föto) A marcante presença 'do ilustre comerciante da cidade de Corupá, sendo 'um' dos

contemplados, ao lado Sr. Waldemiro Schmitz, Sr. Vergflio Moretti e Sr. Orlando Am6dio.
,

,

I

VOC� VIU COMO TUDO FICOU MAIS FACIL, FAÇA HOJe MESMO A SUA INSCRiÇÃO, OU SOLICITE UM VENDEDOR,DA "MORETTI" OU AINDA

PELO TELEFONE 72 06 72 PARA CONCORRER A SORTEIOS DE VEICULOS o K.

". , �

. ,.

.

.:1 -.1 -,'"

" ,

-..,,_ .

As festividades � comemorações, em torno daquilo, que dá grandes v.ant�g;;; para todos.

FORD tem sorte
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Da sua leitura para
VALE A PENA

. .

meu arquivo

SORRIR?
.

Profundamente consternados cumprimos o doloroso dever
de participar aos parentes, amigos e conhecidos o fal.ecimento de nossa

querida mãe, sogra, avó e bisavó.:

EMMA VOIGY
nascida ZIMDARZ, ocorrido às 17 horas do dia 17 de maio de 1977 quan
do contava com a idade de 79 anos, 9 meses e 3 dias.

.

Por este intermédio desejamos agradecer aos parentes, a-
migos, vizinhos; aos que enviaram flores e coroas, e aos que acompanha
ram a extinta à sua última morada.

Agradece, em especial, ao Pastor GERHARD BRIESE, pelas
palavras de conforto proferid::o'" "� casa e na beira do túmulo.

Outrossim, convidá-os para assistirem ao CULTO, a reali
zar-se no dia 29 de ,maio, às 9,30 horas na Igreja Evangélica' Luterana -

'Barr� do Rio Cerro.
Jaraguá do Sul, maio de 1977.
A família enlutada
SIGOLD VOIGT e FAMILlA.

t DANKSAGUNG

PROF. PAULO MORETrI
Um sorriso não custa nada e vale tudo. A afirmação não é

minha, nem é nova. Pará alguns, entretanto, parece que ela nunca existiu
e se �onstitui em mais uma dessas frases-feitas, como tantas que andam
por at e que correm de boca em boca.

O sorriso. .. Quantas vezes ele traduz mais do que um pu
nhado de palavras despidas de sentimento. Quantas vezes ele revela mais
do que simuladas atitudes.

Sorriso ... É fonte que jorra. E' jardim que floresce. E' o lí
rio branco que traduz pureza. E' a pérola preciosa que revela riqueza. E'
o gesto simples que multiplica generosa oferta.

.

Sorriso... Não deve ser disfarçado porque chama a aten
/

ção. Não pode ser egoísta porque' será vazio.
Sorriso. .. Há que ser amável para ser cativante, bondoso

para ser amigo, ardente p>ara ser terno, simples para não ser jactancioso,
reto para não ser tímido, leal para não ser hipócrita.

Sorriso. .. Expressão de sinceridade. Por isso mesmo não
poder ser estudado, nem afetado, nem deformado, nem falho para ser, em
contrapartida, espontâneo, franco, sincero, verdadeiro.

Sorriso. .. Revela um coração magnânimo, cheio de fé, um
espírito caridoso, possuído de amor.

. Sorriso ... E' o gesto que fala. E' o carinho. que se propa-
la. E' a simpatia que traduz. E' a recompensa de quem o recebe.

Sorriso ... A caracterizar situações festivas e alegres, a di-
fundir entusiasmos e amizade.

.

.

.

Sorriso .. : E' a canção que exalta a união, é' a poesia que
canta o arnor, é a demonstração que encanta a todos.

.

Sorriso. .. Uma riqueza. Quantos avarentos existem de tal
dom. Quantos pobres de tal virtude.

_

Saibamos sorrir.' O sorriso da criança que .

é festejada. O
sorriso do adolescente que aceita nosso conselho. O sorriso do adulto
que acredita no amanhã. O sorriso do ancião que é confortado nà dor.
O sorriso dos netos-que delicia os avós. O sorriso dos avós que gratifica
os netos. O sorriso dos pais que abençoam os filhos. O sorriso dos filhos
que agradecem aos pais.

Saibamos sorrir. Se nada custa um sorriso, por que guar
dá-lo? Se tudo vale um sorriso, por que negá-lo? Demonstremos simpa
tia 'Sabendo sorrir. Multipliquemos amigos somando sorrisos.

,
A lição é simples de se aprender. Mas quantos resistem em

assimilá-Ia. O exemplo é contagainte. Mas quantos teimam em ignorá-lo.
Dado o seu valor, saibamos tirar partido dos seus frutos,

transformando a condição de ser simpático para a certeza de ser amigo
numa simples consequência.

•

Es hat Gott dem Heren ueber leben und Tod gefalen unsere

Lieber Mutter, Schwigermutter, Grossmutter und· Urgrossmutter.
EMMA VOIGY

geborne ZIMDARS, AM 17 mai 1977 in alter von 79 Jahre, 9 monath und 3
Tagen, aus dissen 'Ieben abzurufen.

Wir wollen uns auf dissen Wege an alle hertzlich bedanken
die uns in den schveren stunden hilfreich zur seite standen und die Vers
torbenen das letzte geleit gaben, und den Grab mit Blumen schmückten.

Besondern Pastor GERHARD BRIESE für seine Trostworte
im Haus und Grabe.

Die Dangsagung des ferstorbene findet stat am 29 mai um 9,30
Uhr, in der EVANGELICHE KIRCHE IN BARRA DO RIO, CERRO.

Jaraguá do Sul mai,1977
-

'IN TIEFER TRAUER
_

SIGOLD VOIGT und familie.

Fesla em Nereu Ramos
COMPANHIA DE DIVULGAÇAO E COMUNICAÇAO DO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FI�rianópolis, 16 de maio de 1977.

No momento em que - atendendo a determinações de ordem)egal - pro
move-se a extinção desta empresa, queremos consignar o nosso sincero
agradecimento a todos Os que, eventualmente, compreenderam e apoia
ram a nossa missão, apresentando, por oportuno, as' nossas despedidas.
Certos e conscientes de que o nosso trabalho, nesses dois anos, foi todo
ele dirig,ido por critérios técnicos modernamente recomendados para a a

tividade-fim a que se propunha a Dicesc, esperamos que os resultados po
sitivos da nosea atuação, já consignados no presente ou à mercê de julga
mento futuro, possam representar um somatório de experiências válidas e

objetivas para o aprimoramento cada vez maior das atividades ligadas à
comunicação, divulgação e relações públicas no âmbito governamental.

Cordialmente,

A próspera localidade de Nereu Ra

mos, no interior do município está em

festas neste final de semana com a rea

lização de sua já tradicional solenida
de em honra de Nossa Senhora do Ca

ravágio, padroeira .daquela paróquia.
A programação, marca para hoje,

às 18 horas Santa Missa, em seguida
inrci9-da festa com a movimentação de
todos os setores de serviço. Para ama-

petacular bingo, ao som de ótima músi
para às 8h3pmin Santa Missa, cantada
pelo Coral da Igreja Matriz São Sebas
tião, com pregação festiva pelo reveren
díssimo Padre Osnildo ,Carlos Klann,
havendo após a abertura oficial com
funcionamento do bar, cozinha, chur
rasco entre outros divertimentos e o es-

_
petacular bingo, ao som de ótima músi
ca.

A Diretoria

Escritório

A COM ERCIÄL

Entrega de Caminhões ao DER/SC
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO Jose GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

WONNE ALICE SCHMOECKEl GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7638

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

.

Fone 72-0091-· Cx. Postal, 19

Jaraguâ do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de
Legislação trabalhista Í9 INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERViÇO DO PROGRESSO-DE JARAGUA: DO SUL

Para auxiliar os servi
ços de manutenção

.

de
rodovias estaduais, foram
oficialmente ,entregues ao

DER/SC, 30 caminhões,
.

dia 19, às 10,00 horas, no
Aterro da Baia Sul, em

Florianópolis.
A solenidade contou

com a presença do Se
cretário dos Transportes
e Obras, Nicolau Fernan
do Malburg,

.

Diretor-Ge
rai do DER/SC, Engo. An
tônio Carlos Werner, Di-

retor de Operações, Eng.
Moacir Mondardo, repre
sentantes das Firmas for
necedoras - FNM e �rico
Becker & Cia., além de
engenheiros do DER.

sas Residências do DERI
SC, e irão integrar à fro
ta de equipamentos já ad
quiridos, entre es quais,
23 pás carregadeiras e
22 motoniveladoras, re-

• 'centemente entregues.
. Destes 30 caminhões, Destinam-se à construção
no valor de 10 milhões, e conservação de .rodo-
109 mil e 581 cruzeiros, vias estaduais, cumprin-
28' são equipados com do desta: forma as metas
basculantes e dois desti- de . realizações no setor
nam-se ao transporte de rodovlérlo, no desempe
máquinas pesadas. Serão nho da missão de "en
distribufdos pelas diver- curtar as distâncias".
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DEFINIDO QUADRANGULAR E
PROVA DE PED.ESTRIANISMO

Os integrantes' do Serviço de Re

creação e ESPQrte�,'d,Q Sesi;'-rewnidos na.
tarde de quarta-feira, ·na agência 'local,
definiram vários aspectos -atlnentes as
programações 'em .nlvel munlcípal e es-

tadual-do órgão.
' ' ,

,

Na ocasião ficou definida que a

Prova de Pedestrlanlsmo, já tradição do

órgão será dla 18 de junho, pelas ruas

da cidade, cujo itinerário ainda .não foi
totalmente delineado, sendo que somen

te participarão atletas das empresas lo-
cais, classificando-se 3 elementos.

'

Os três primeiros classlflcados re-'
presentarão o Sesi de Jaraguá 'do Sul,
na prova em âmbito estadual, que tam
bém será realizada em nossa cid-ade,
dia 25 de junho, com participação de
todas as agências do Estado, cada qual
com três atletas, cujo percurso será pro
vavelmente o mesmo da prova local,
cujas inscrições encerram-se dia 15 de
junho próximo.

QUADRANGULAR
I

Ainda na reunião de 'quarta-feira,
foi definido o quadrangular entre as e

qulpes da Jaraguá Fabril (campeã de
1°. de Maio), Marisol, Gneipel e Weg,
de onde sairá um clube que terá a in
cumbência de bem representar a cida
de centenária no Zonal Sul Brasileiro
inter-Sesi.

A tabela dos jO,gos já foi elaborada,
com jogos aos domingos, nos dias 5,
12 é 19 de [unho, no' Estádio 'Max Wi
lhélm, com ii prljnelra, rodada marcan

do' para 'às 8' horas .Jàraquá : Fabril' x
Gneipel e às 10 horas, Weg x, Marisol.
Segunda rodada: 8 horas - Gnelpel , x

Weg'e 10 horas - Marisol x Jaraguá �a
bril. Terceira e última rodada: Gneipel x
Marisol, às '8 horas e Jaraguá Fabril x

Weg, às 10 horas.
' ,

O critério adotado para se conhe
cer o campeão que no primeiro jogo do
Zonal Sul Brasileiro enfrentará urna � e

quipe Jo(invilensEl será por 'pontos 98;
nhos, gois auferidos, .. saldo d�: gois e

confronto direto entre as equipes:

J'UVENTUS SOFRE REVÉS EM
"

'CRléIUMA;

Jogando um futebol de grande e

quipe, o Juventus num domingo infeliz
não conseguiu $egurar'o ímpeto do ata
que criciuniense, representado pela e

qulpe do Comerciário, perdendo por 2
tentes-a O.

'

,

Nosso ,r�pre�enJ�nte ,já no J"íció, d:o
jogo p�rdeu o ,ataeante Vargas que saiu
contundido, perdendo também as espe
ranças �e uni resultado pósitivo uma vez

que,' o jogador
'
é de explosã'o, sendo

quase que a, única opção do ataque ju
ventino.

,

Mesmo assim, voluntariGso, o re
sultado deve ser encarado como nol'-_
mal pois o Comerc;iário é u'a boa e'q�,p_!t
e jogou com os "handicap's" campo e

torcida à favor e devemos nós jaragua
enses, mostrar' nosso amor pelo espor
te bretão, pois amanhã, nosso "M'OI�qué
Traves$o" jogará no estádio "João Mar
catto" contra a equipe do Paysandu de

Brusque, outra boa equipe disputante
dá repescagerh.

Complementando a rodada, joga
rão Operário e Comerciário, lá em alto

Mafra, no estádio da Pedra Amarela,
folgando o Juventus de Rio do Sul.

FOLGA

O Juventus,' nosso representante,
não jogará na próxima quarta-feira, fol
gando, pois como é de conhecimento,
por haver número ímpar de participan
tes na' chave� a cada rodada um clube
sobra. Os demais jogos säo: Comerciá
rio e Juventus de Rio do Sul, em Cri
ciuma e Operário versus Paysandu em

Mafra.

ESTRELLA FOI GOLEADO

Jogando, na Manchester Catarinen
se na· tarde de domingo, em .partida vá-

lida pelo ��Tprn�i� �9rte CaJ;aripense��',
a Sociedade Sport Club Estrella de Ne
reu Ramos, interior de nosso município
fel lrnpíacavelmente ,gOleada, pela As.,.
soclação Atlética Tupy;: por 3, gois 'a ,0\
jogando com Ari, Ademir, Tati, Juvenal
e Edézio; Serginho, Silo e Orlando; Ar
no, Buqrlnho e, Edi (Davi). ,

Mesma der:rotada, a equipe estre
lada valorizou a vitória "búgrina, mos

trando elevada técnica e disciplina. Em
São Bento do Sul, também pelo ':Tor
nelo Norte Catarinense", Bandeirantes
,e Ipiranga, este de Rio Negrinhó "empa
taram em' 2 gois, em, jogo tumultuado,
completando o primeiro turno da fase
classlflcatórla da chave "A" desse cer

tame que tem a seguinte classificação:
em 1. Bandeirantes e Tupy com 2 p.p.;
em 2. Ipiranga com 3 p.p. e em 3. e úl-,
timo I,ugar o Estrella com 5 pontos no

passivo.

JOGOS OE AMANHÃ

No dia de amanhã teremos a aber
tura do returno com os jogos Bandei
rantes x Estrella, em SãQ Bento e lplran
g,a x Tupy em Rio Negrinho. J

A classificação das equipes da cha
ve "B" é a seguinte: Seleto, São Bento
e Continental, com 1, 2 e'3 pontos per
didos, respectivamente.

"
IMPORTANTES DELIBERAçõES NA

,.�.. REUNIÃO DO DEPTO.
JÄRAGUAENSE DE FUTEBOL DE SALAO

Conforme este jornal teve a primazia de in
formar aos leitores, na edição passada, realizou
se segunda-feira última nas dependências do
Bar Marabá, importante reunião do Departamen
to Jaraguaense de Futebol de Salão, presidido
pelo desportista Lourival Rothenberger quando
diversos assuntos foram tratados a respeito das
próximas disputas, do campeonato citadlno de
futebol de salão, extra oficial,' a serem travadas
no Ginásio de .Esportes. • '

,

"Correio do Povo", único órgão de imnren

!lª escrita presente a fl'lunião, recebeu o mQula
menta do campeonato, as taxas, bem como o

boletim oficial número um, composto por 14
ítens que publicamos abaixo, na íntegra.

'

Na oportunidade, estiveram presentes vá
rios representantes de grêmios de empresas,
estando já confirmadas a participação de 14 e

quipes (confirmada no ato da reunião) cujo 'nú
mero poderá se exceder, alcançando mais de
20, haja vlsta a difusão' do futebol de salão em

nosso munlclplo .

'

Um ,ponto muito importante que merece

menção, 'é' que somente 'uma equipe poderá re

presentar a empresa, nem que a mesma possua
fili'ais'öu \similares, não havendo' equipe A,B,C, ...
,e"assim por diante.

,

No Boletim, consta os sequlntes tópicos 'que
merece á máxima atenção do leitor, principal
mente se for participante do campeonato ou a

participar.
,

- O Depto, Jaraçuaense çle Futebol de Sa
lão fará realizar o campeonato citadino de Fute
bol de Salão, extra-oficial com a finalidade de
obter recursos próprios para o fiel funcionamen-
to do depto. recentemente f!lndado.. ' ,

- O campeonato será regido pelo Código
Desportiv.o, no que se refere" a ca!égoria de a-

dultos (principal) , • '

I,. ':::- O prêmio em disputa ser� o troféu, "Brah
ma:', doado pela Bepida� Max Wilh�lm S.A. l1u
ma reverência especia,l ao .Sr. Mário Rassweiler.

- O início do camp�9nato será dia, 23, qe
junho oe 1977 e subsequentelT!e!'lt� otpas �s
quinta-feiras no horário das 19 horas às 23 hrs.
- Aos do:z;e primeiros cl.ubes colocados terão
a sua filiação junto ao DJFS !)arantida; os de

mais�ficarão na gependência de eventuais de

si_stências de filiaç�o. '-' , , , ' ,

-, Para este campeonato, n&q se faz ,!]eces
sário a filíação junto a Federaç&o �Ca;tarinens�
de Futebol de Salão.

- Os clubes não terão direitos no que se

refere ao Art: 86 Capítulos, XII do Código Des-

portivo. "
' ,,_ '

- O local de realização das disputas será

no palácio de esportes "Arthur Müller". ,

- A Inscrição do clube deverá ser realiza"

da dos dias 24 de maio a 07 de junho próximo,
mediante o pagameno da taxa de inscrição.•

- O registro dos atletas deverá ser efe

tuado dos dias 26 de maio a 17 de junho de 77.
- O D.J.F.S. comunica que estará a dispo

sição dos clubes no expediente das 19 àl! 20
horas na sede da Liga Jaraguaens� de Despor
tos de segundas as sextas-feiras, à rua Epitácio
Péssoa '229, nesta, até o dia 22 de junho próximo.
MI..!!..:. Á paitir do dia' 23 de 'junho o D.J.F.S

terá expediente todas as 3as, feiras no horário
das 19 às 20 horas na sede da L.J.D.

-' A: inscri§ão de novos atletas ou técnicos
e massagistas, serão aceitas após o dia 23 de

[unho PfóJÇimo. '

- Ficam convocados todos os presidentes
de clubes inscritos no referido campeonato pa
ra a reunião a ser realiiß'da no dia 13 de junho
às 20 horas no Bar Marabá para a elaboração
ja tabela, d9s j9,gos. J

'

f'ROVA CICLISTICA NA'
'''CAPITAL DAS PORCELANAS"

,

_ A., COlT!i�sã9.'_Municipal _de ;s.portßs de Po
mer.ode firmou c,onvênio com o. Clube Pomerode
C:R.E, 'e Conjunto Educacional "Dr:' Blumenau".
'As cláusulas dizem respeito à cessão de qua
dras, polivalentes, canchas oe bolão, etc., para

/-, rt J'l sor '.>, ',r ru (ii H. �.. �l! �cr:;Ji s'c"J n IC':Hl';,r','"

�·A 'S S EC '. Assessorj� Jhfi'd'ica��'�1Göntä:bll;r:S:C'
DEPARTAMENTO ,ESPECIJÍUZADO-:EM",CQéRÂN&AS 1".'''- •

PARA,T9DO O ESTADO. "",'

-- AçõES: :CrVEIS, 'CRIMINAIS E TRÀBALHISTAS' �

- CONTABILIDADE MECANIZADA '

- CONSULTAS E PARECERES
(10;" I:; -'=.;'ACII!)ENTES DE TRANSITO. ' '.I,

� INVENTARlOS - DESQUITES ):'1 DEFESAS FISCAIS
Aceltando-se causas para as,Comarca�"de Járaguá do SuL.. Gu�.,

• _..
_. _._/" \" • I

ramlrlm - Jólnväle - Pomerode - Blurnenau., além de outras.
.

Dr. Murillo Barreto de Azevédo
Dr. Humberto Pradi f.

Dra. Maria da Graça Assis
Contabilista Ademal' Meneg,otti '

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

t.

Q

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

Adernar. Sprung - Massaranduba
,

Artur da Rosa Neto - aIc ONER - Blurne
nau

Irmãos Bramorski Ltda. - Massaranduba

EDITAL Madeireira Santo Antonio - Massaran
duba

Newton Brenneise - Guaramirim
Terezinha de Azevedo Vieira - Guara

mirim .•

Pelo presente edital de citação, pe
dimos aos senhores abaixo relaciona"
dos 'que compareçam em nosso cartó
rio pára tratarem de assuntos de seus

interesses:
..

Valéria Tavares da Motta Rezende,
Oficial Maior

Considerações slibre o vocábulo Jaraguá
� � ... I •

-

I ."

- - (II)
JOSÉ ALBER'ro BARBOSA

-

,
r 1-"

(Aos corpos docente' e 'discente da
Fundação Educacional Regional

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

DA ANTIGUIDADE DO .vOCABULO

Jaraguá não é termo de fisionomia recen- Alagoas, o conhecido porto dos Franceses e o

te; a gr!lfia, como a conhecemos, já é !lntigà, Porto de Jaraguá".
Como já mencionamos .o historiador Padre Luís: ' E mais:
Antonio d,a mlvJi e �ou.za, na sú�';M,emQ.ria,so- _, _:' �'No "ltll1�rárie gesdé a cidade Mauricia ãté,
bre Ô ãesc0bnrtlento-;- gõverno, populâçao, e' o, forte Mauricio junto ao Rio São Francisco",
cousas mais notáveis da Capitania de Goiás", do arquivo particular do ReI' d� Holanda '(1640),
obra de 1,�12, j� menciona que "o ourô (desco- consta: "Ponta de locara (juçara) distante 1/4
berto primeiramente .ern Piauí, Paránapa'r:1E�rn.a,_e de hora de viagem de um ponto: Aqui começa
.Iaraquá, pertencentes a São Paulo; depois ein uma grande enseada junto ao passo de Jara-
Minas �erais) começou a fazer conhecer a sua guá". " ,

.

o

importâncla". (conf. transcrito em "O Mistério Acrescenta o rnlsslvlsta que o nome dara-
do Ouro dos Martírios", de Mario,el RodrigÖes' guá surge nos mapas de Barle.us ,e Maregraf.
Ferreira, Gráfica Biblos Ltda, 1960,' pgs."1Ül). Quanto ao de Maregraf, desconhecemos, Já o de
Certamente se referia ao Município de ját�guá; Barleus talvez seja' o. mesmo' "Novus Brasillae
Goiás, 'que naquela época (1812) devia ter tal Typus", de Jodocus Hondlus, que o. contecclo-
nome, que trazia já de recuadas épocas, eis nau em ,1625 e cedeu o clichê para Blaeus, que'
que a Jaraguá goiana fora ponto de concentra- o pôs seu nome na obra e a divulgou. A repro-'
ção e dispersão de bandeiras. O mesmo histo.- duçâo em nosso poder, todavia, diminuta, não'
rlador Padre Silva e Souza menciona que no permite, nem com forte lupa, -dlstlnqulr-se os

ano de 1772 o bandeirante Urbano do Couto nomes (e são muitos) no litoral nordestino.
falecera no Córrego de Jeraguá (deve ser Jara- Vejam os prezados leitores que já em 1612

guá, com erro tipográfico), conforme transcreve o nome Jaraguá entra de modo definido na geo-
o livro "O Mistério do, Ouro dos Martírios", de grafia nacional, o que não deixa de ser mais um

Manoel Rodrigues Ferreira, pg�. 119. suporte - ainda que leve - de que a expressão.
já se-adentrou coristitüída no vocabulário brasl
lelro.j haja visto que existiram e, existem diver

gências até hoje sobre a grafia lusa ideal para
representar o pronunciamento de termos' indí

genas, bem como ml,litªs palavras indígenas - e,
de' resto, também de outras proveniências - so

freram trànsfórmaç'Ões no dec0rrer dos tempos,
sendo postas em uso, hoje, de modo imensamen

te ,distorcido.,
Sobre a presença em séculos idos, de ban

deiras em Jaràguá" G.oiás, lemos V.g. em Alfre
do Ellis Júnior: !'Também poder-se-ia chamar de
bandeirismo "o q.ue eles fizeram, na última déca
da do quinheptis!l1o, no Jaraguá, em Santa Fé,
Biraçoyaba, ,lbitun,Jna, etc., em matéria de mine
ração em que foram auxiliados por Clemente
Álvares" (in "O bandeirismo' paulista e ó re,cuo

do meridiano", Brasiliana, 1934, pgs. 44).
CONTINUA NA PRÓXIMA EDiÇÃO

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

Mas mesmo em território nacional jaraguá
é palavra empregada (com essa mesmíssima
grafia) m.uito mais remotamente.. De fato, cori�
sultada por nó� a Prefeitura Municipal de Ma:
ceió a respeito dos topônimos que levam o na

me Jaraguá, lá existentes, aquela generosamente
respondeu por intermédio do Secretário de Ad
ministração Adersan Almeida Vasco,ncelos, que
se socorreu com o amparo de um' profundo' pes
quisador, e cujo interessado' sen60r Adersan por
missiva datada de 25 de. janeiro de' 1977, nos

transcreve citações -que obteve sobre o uso da

palavra jaraguá. Ouçamo-lo:
"A mais antiga referência a Jaraguá, ao que'

eu sei, consta d� "Pernambuco - Senhor - Duar
te de Albuquerque Coelho, do Livro 'que dá Ra
zão d'o Estado do Brasil - 1612.- ", ,. antes das

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público·

treinamentos e jogos da CME pomerodense.
A cessão das depedências desportivas Se

rá até o momento que a CME dispuser da sua

moderna pra9a desportiva.
'

- A CME contratou o profes�lOr Djalma Leo
ne, forma�o n� Faculdad!" de Educ�ção Fí,ica ,e
Desportos de São' Paulo para dirigir ali modall

. dades de basquete' e yolibol.

e subestimação pela equipe adversária". A gran
de massa toréedora que compareceu naquela
noite, frigidíssima, deixou a praça desportiva de
cepcionada cO,m a fraca e desnorteada apresen
tação da �quipe 10cal..0 Departamento de Fute
bol de, Salão, achôu por bem- dispensar o atleta
Lauro Volkmann temporariamente por questões
disciplinares. Foi realizado domingo, dia 22, com
pleno êxito, a prova ciclística denominada: Hen-

- Iniciaram no decorrer oa seml,ina os 'rique Drews Filho. Paniciparam atletas da Ptvtli
trabalhos preliminares na área situada nas ime- de Indaial e de Pomerode perfazendo um total
diações da Avenida 21 de Janeiro, destinado ao de treze.

complexo esportivo da CME. Esta área custou O Inrclo oa prova deu-se às 9h15!l1in. Um
aos cofres mUl'licipais a quantia de setecentos grande público prestigiou a esta promoção.
e cinquenta mil cruzeiros, medil1do seteota e O campeão catarir;êrise de 76, Ralf Ruft qe
cinco mil metros quadrÍidos, '

�

" Indaial liderou as vinte voltas, fazendo 55 km
- A equlp'e de futebol de salãô p'omero- com o tempo de: 1 hora, 35 min, 45 segundos

densfil perc;lt;lu a ir)vE!n,çlbitid\,!çI!3 �e.xta-feir� à 1'10i- e 1/5 décimo. As demais quatro colocações f.i-

te, ,dia 20, ,r)a quadra .do, Conjunto "r:;çI�cacional z:aram com atletas locais. Antes da entrega de,

"D.r. Blumenau". Na, categoria, ju�enil, ÇME ,de medalhas o homenageado fez-se ouvir. Também

T!mbó �xO ,QME de Pomerode: N� partida prin- o Clube Pomerode C.R.E. promoveu sábado a

clpal Tlmbo também 'venceu pela contagem ml- tradicional festa anual de Tiro ao Rei, Rei do

nima. O goleiro Edimar de Timbó foi o gral1d,e, Bolão t;l Campeão çlo._ Tiro, O Clube Pomerode

destaque da partida, fazendo, defesas incrrveis. C.R.E. pretende p,articipar ,
do campeonato es

O técnico 'Sàndrini ,explica a de�rota: ''faHa dá" 'Iadual CEi tiro a.) 'alvo já fez sua filiação à Fede-

eqUilíbrio emocional das atletas pomerodenses ração Catarinense de Tiro ao alvo�'
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Jaraguá sediou encarram enro da SPAT /77GORREIO DO POVO . Nosso munlolplo, conforme já ha-
víamos noticiado na edição anterior,
sedtou no decorrer desta semana, o

programa de encerramento da Semana
de Prevenção de Acidentes de Traba
lho, coordenada pela Delegacia Regio
nal do. Trabalho no Estado de Santa
Catarina, através da Divisão de Segu
rança e Medicina' do Trabalho.

A SPAT teve seu infcio segunda
feira, na cidade praiana de Itajaf, ter
minando terça-feira naquela cidade.

Em Jaraguá do Sul, a Spat teve
.

três dias de duração, com o seguimen
to de intenso programa, cuja abertura
deu-se na quarta-feira, às 20 horas no

Salão Cristo Rei pelo Dr: Aírton Minog
gio do Nascimento, Delegado Regional
do Trabalho em Santa Catarina, seguin
do-se após, saudação do prefeito Victor
Bauer, palestra do presidente da ACIJS
Octávio Rubini, representando a clas
se empresarial e palestra das lideranças
sindicais da categoria profissional.

Os trabalhos foram reiniciados río
, dia seguinte, quinta-feira, às 9 horas da
manh-ã com palestra "Experiência na

área de Segurança e Medicina no Tra
balho na Indústria Metalúrgica, Mecâ-

. nica e do Material Elétrico", a cargo
da Eletro Aço Altona de Blumenau; às
10 horas, apresentação de Temas Li
vres e Debates.

No período da tarde houve pales
tra "Experiência na área da Segurança
e Medicina do Trabalho na Indústria da
Fiação e Tecelagem e Indústria do Ves
tuário", seguida de debates e apresen
tação de temas livres.
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Câmara Notícia
,

e
Jaraguá do Sul - Dando continuidade ao

.

período ordinário de reuniões, a Câmara de ve

readores desta cidade esteve novamente reuni
da, segunda e quinta-feira, apreciando trabalhos
em tramitação na casa e discutindo problemas
afetos a população jaraguaense.

ção de guardas em pontos estratégicos da cida
de e por isso sensibilizar através da Câmara os

órgãos de segurança pública do Estado.
O líder do governo, após as palavras do ve

reador da oposição recordou esforços dispendi
dos na gestão passada a respeito do aumento
do efetivo policial para dar maior segurança aos

munícipes, dizendo ainda que no mês passado
esteve em nossa cidade o comandante da Po
lícla Militar de Joinville palestrando com o pre
feito e delegado de PoUcia, a respeito da im
plantação da Rádio Patrulha em Jaraguá, atra
vés de convênio, cujo orçamento já está em

poder do alcaide local. O principal. fato segun
do a Secretaria de Segurança e 'Informações
prende-se a falta de viaturas e material huma
no, solicitando um POIlCO mais de aguardo pa
ra a concretização do pedido jaraguaense. . ...

Ontem, 27 de malo, encerrou-se a

programação com ampla. atividade, já
às primeiras horas do dia, com pales
tra "Prevenção Contra Incêndios", a

cargo da Cia Hansen Industrial de Joín
ville, havendo após temas livres e de
bates. A tarde houve apresentação de
painéis, o primeiro "Experiência em

·programa de Segurança do Trabalho
e Medicina Ocupàcional em Indústria
Metalúrgica" a cargo da Fundição Tu
py de Joinville e "A' Experiência na á
rea dá Segurança do Trabalho na Indús
tria Metalúrgica, Mecânica e do Material
Elétrico", a cargo da rnalor fábrica de
motores elétricos standardlzados da A
mérica Latina, Eletromotores Jaraguá,
encerrando a programação com um jan
tar de confraternização.

Na sessão de segunda-feira foram aprova-
.

dos em primeira votação por unanimidade, dois

projetos de autoria do executivo, o de nr. 15 e

16/77, este último doando uma viatura a Fun

dação Educacional Regional Jaraguaense, re

cebendc? parecer favorável da Comissão de Le

gislação e Justiça e a de Finanças, Orçamento
e Contas do Município e, consequentemente a

provação dos demais edis.

PALAVRA LIVRE

COLEITIVOS VOLTA A COMENTARIOComo assunto único lila ordem do dia na

primeira sessão semanal, passou-se a palavra
livre em que usou da trlbuna o Uder do governo
José Alberto Klitzke registrando nos anais da
Câmara o regozijo pela passagem dos 25 anos

de Rotary, festivamente comemorado no sábado
e a morte do político Carlos Lacerda, cujo ln
fausto desaparecimento ocorreu na madrugada
de sábado, aos 63 anos.

Novamente o' problema dos coletivos foi
ventilado, através do edil José A. Klitzke pedin
do estudo sério do assunto por parte da em

presa, única concessionária dos transportes co

letivos na região sobre as constantes reclama
ções e a superlotação após as aulas e na ho
ra do "rusch" quando até 130 passageiros são
transportados num só veículo, ferindo códigos
do Sistema Nacional de Trânsito. Já o vereador
Ivo Saehr (tatu), um dos encarregados em estu
dar o assunto disse já ter em seu poder diver
sos dadbs e na hora oportuna apresentará à
seus companheiros vereadores.

.

Eugênio Gascho, agradeceu ao vereador
J.A.K. pela lembrança da morte de Carlos La
cerda, fazendo citação sobre a pessoa do ilus
tre político que vinha acompanhando a longos
anos, sendo seu seguidor.

ATENCAOEFETIVO POLICIAL

Plagiando as palavras de José Alberto
Klitzke, o Uder do MDS lembrou ainda a reali
zação em nossa cidade do programa de encer

ramento da SPAT-77 em âmbito nacional, so

bre prevenção de acidentes do trabalho.
Sobre prevenção citou o "trabalho dos ini

migos do alheio" que estão agindo na cidade,
solicitando a volta da guarda noturna e coloca-

horários:

Dia 13.06.77, das 15,00 às 18,00 hs .

e nos dias 14 a 17.06.77, das 9,00
às 12,00 horas.
O curso será ministrado pelo Sr. A

dernar Vieira, gratuitamente.
O número de candidatos é limita

do a 30.

O Posto da Receita Federal desta

cidade, comunica que estão abertas as

inscrições para o curso de "Preenchi
mento de Declaração do Imposto sobre

produtos industrializados - IPI" a reali
zar-se nos dias 13 e 17.06.77, no Audi
tório da Associação Comercial e Indus
rlal de Jaraguá do Sul, nos seguintes

r:,

i�

Recome.ndação da Associação
dos Vascainos de Jaraguá do Sul. PraçalComunicado

,

asampaullnos, gremlstas ou colorados, juventi
nos ou baependlanos, ou de qualquer slmpatl
·zantes de' outros Clubes, devem ser evitadas.

Por que, por exemplo, atirar foguetes eon

tra as tesldênclas?' Por que atirar bombinhas
contra os automóveis? Por que jogar traques
para dentro doa.' bares e lanchonetes? PO.r que,
finalmente, concentrar o foguetório em frente à
Igreja Matriz São Sebastião, no horário em que
é celebrada a missa dominical das 19 horas?

Nada mais natural do .que o extravasamen
tO de nossas emoções. Nada mais louvável do

que a expansão do nosso contentamento
.

sem

pre que a ocorrência de um gol explode em fa
vor de nossas cores.

Da mesma forma que é natural e louvável
a atitude que retrata nossa simpatia por deter
minado Clube - VIVA O VASCAO - temos que
convir que os extremismos sempre deverAO ser
condenados.

•

>':iJlr:lli
. A exploslo de nossa alegria .deve-se con

trapor o equilíbrio do nosso comedimento, a fim
de que nlo ocorram certas Inconveniências que
deslustram o comportamento dos cavaleiros da
vlt6rla.

.

E há certas inconveniências que, da parte
de vascainos e flamenguistas, de corlntlanos e

nr. 860778, do Banco Brasileiro de
Descontos, no valor de Cr$ 4.000,00
(quatro mil cruzeiros), não se respon
sabilizando pela aceitação do mesmo

por terceiros.

Jaraguá do Sul, 26 de maio 1977

Cancelamento de Cheque
l

REIMER & CIA LTDA, estabele-
cida à rua Barão do Rio Branco, 964,
em Jaraguá do Sul, comunica aos

" bancos, supermercados, bares e sl

�
milares para não aceitarem o cheque

Nada custa evitar tals Inconveniências e na

da impede que, sem elas, a vitória seja come

morada da mesma forma.
Fica, pols, aqui o apelo ao bom .senso, a

fim de que consigamos mais um gol nesta re

nhida jogada de que todos participamos no fute-
bol da vida.

. A Y I S O
A PEDIDO

NOVENA EM LOUVOR AO
MENINO JESUS DE PRAGA

o Jesus que dissesteis: Pedi e recebe
reis, procurai e achareis, batei e a porta se

abrirá - por lntermédlo de Maria, Vossa Mãe
Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que
seja minha prece atendida ..•

(menciona-se o pedido)
Õ Jesus, que dissesteis: Tudo o que pe

dirdes ao Pai em Meu Nome, Ele atenderá -

por intermédio de Maria, Vossa Mãe SantIs
sima, humildemente rogo ao Vosso Pai em
Vosso Nome que minha oraçio seja atendi
da ...

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

ra passarão, mas a minha Palavra não passa
rá - por intermédio de Maria, Vossa Mie San

tfssima, confio que minha oraçio seja ou

vida ...
(menciona-se o pedido)
Divino Menino Jesus de Praga,
abençoal-mel

(três Ave-Marias Ei uma Salve Rainha)

(M.C.)

INDÚSTRIA CATARINENSE DR

ARTEFATOS DE MADEIRANEVES S.A.
O FUNRURAL, avisa aos aposentados e

pensionistas, residentes nos municfpios de Ja

raguá do Sul, Corupá, Guaramirim e Schroeder

que os carnês de pagamento, estarão a disposi
ção a partir do dia seis (6) de junho, em sua

Representação de Jaraguá do Sul, devendo no

entanto serem observados os dias constantes
no carnê.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados os Senhores acionistas da Neves S.A. In
dústria Catarinense de Artefatos de Madeira, para se reunirem em Assem;'
blia Geral Extraordinária em sua sede social, a Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 2.522, em Jaraguá do Sul, SC, no dia 15 de junho de 1977, às dez
(10) horas para deliberarem sobre a seguinte: ORQEM DO DIA

1) Extinção da FILIAL, Pato Bragado, Mar. Candido Rondon-PR.
2) INCORPORAÇÃO; Abertura Filial - Projeto Sete Quedas, Ma-

to Grossol
'

3) Outros assuntos de interesse social.
Jaraguá do Sul, 15 de maio de 1977.
José Carlos Neves - Diretor Executivo

Todos os aposentados por velhice, deverão
obrigatoriamente apresentar o documento inicial

que deu origem ao beneficio, ou seja, Certidão
de Nascimento ou Casamento.

IIAss. Alraon Garcia

Representante Local do Funrural

· Atlantic VENEER do Brasil S/A
Indústria de Madeiras-

Terreno Urbano com área entre 1.500 • 2000 m2.
Empresa de prestação de serviços, em fase de organização,

deseja COMPRAR terreno urbano, nesta cidade, com a área entre 1.500 e
2.000 m2, com as seguintes características ideais:

Caixa Postal, 1115 ..:... 29.000 - Vit6ria-ES.

EM FASE DE EXPANSAO ADMITE:

3 TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, COM EXPERII:NCIA NA

AREA ADMINISTRATIVA.

1 TÉCNICO EM CONTABILIDADE, FORMADO EM DIREITO .

10 AUXILIARES DE ESCRITóRIO.

1 SECRETARIA BILINGUE ALEMÃO - PORTUGUI:S

1 SECRETARIA BILINGUE INGll:S - PORTUGUI:S .

Todos os candidatos deverão saber falar o idioma alemão,
e eleverão' ser pessoas com dinamismo, pára pOderem
assumir agora ou no futuro cargos de chefia e liderança.

Remeter currículo com fotografia e pretensões salariais para o endereço
.

acima.

- Localizado no quadrado formado pelas ruas Presidente
Epitácio Pessoa; Marechal Floriano e Marechal Deodoro
da Fonseca; Rua Expedicionário' A.C.. Ferreira e rua

Francisco de Paula.
- De preferência terreno plano mais alto (não sujeito a en-

-

. ehentes decorrentes de transbordamentos de rios e
"ou enxurradas).

- De preferência em rua que permita estacionamento fá
cil, não necessitando ser nas ruas principais.

Ofertas por escrito para: .

.

Ao cuidado de Antônio Cabral Pinho�
Rua Jacob Buck, 71 - sala 2.
Telefone 72-0042.
JARAGUA DO SUL - SC.

.

'
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