
ENERGIA
JARAGUA DO SUL - A Prefeitura Muni

cipal ,de Jaraguá do Sul vem de, enviar expe
diente às Centrais Elétricas de Santa Catarina,
a respeito de um levantamento das necessida
des do município no tocante a energia elétrica
uma vez que é pensamento da ,atual adminis
tração dotar toda a Zona Rural dela, cujos es

forços não faltarão para que se torne realidade,
conforme expressou-se< o Prefeito Victor Bauer,
na correspondência, cujo teor foi lido na reu

nião da Câmara de Vereadores desta cidade,
q,uinta-feira, dia' 23. Correspondência da mesma

estirpe será endereçada à Presidência da CE

LESC, em Florianópolis.

O expediente endereçado ao responsável
pelo escritório da CELESC desta cidade, foi no
sentido de formalizar os entendimentos havidos
recentemente no Gabinete do alcaide Bauer,
quando da visita do Dr. Hercílio da Luz Conaço,
Presidente da CELESC, na oportunidade acom
panhado pelo senhor Alslone Gomes de Oli-,

ELEJTRICA
veira, administrador do órgão do setor Joinvil
Ie, quando foi solicitado da concessionária da
energia elétrica do Estado, um levantamento das
diversas linhas de energia elétrica a serem

construídas em nosso município, bem como a

elaboração de custo, projeto de viabilidade e

conômica das mesmas linha", entre outros. Na
mesma correspondência, o senhor Prefeito fez
relacionar as linhas que o Município tem inte
resse que sejam construídas beneficiando gran
demente a população interiorana, carente do a

tendimento energético" cuja falta se faz sentir
profundamente. As linhas são as seguintes: NE
REU RAMOS: Braço Ribeirão Cavalo; Tifa Te

rezinha; Tifa dos Monos; Bela Vista-Ribeirão
Grande do 'Norte; Ribeirão Cavalo - prolonga
mento. TR�S RIOS DO NORTE: Funil Grande
Zezinho Garcia; Funil pequéno; Tifa Schubbert.
ITAPOCUZINHO: Tifa Pavaneno - Francisco Pa
vaneno; Tifa das Flores; Tifa Lange; Tlfa
Sacht - João Pessoa; Tifa Lessmann - prolon
gamento. GARIBAL:DI: Tifa Germano; Tifa da

PARA o INTERIOR
solicitado estudos de diversos me'lhoramentos
que deveriam ser Introduzidos na rede, pols o

desenvolvimento industrial e o crescimento po
pulacional está a exigir melhorias. Como os
leitores pOdem comprovar, a administração
BauerlSchüncke está preocupada também com
o setor energético da cidade centenária, cujo
consumo cresce dia-a-dia, um impasse de difí
cil solução a curto prazo.

ILUMINAÇAO POBLlCA
Outro tópico que está merecendo real ca

rinho da administração municipal prende-se ao
projeto de expansão da iluminação pública no
perímetro urbano do município, sendo que foi
ventilado a possibilidade de um convênio entre
Prefeltura/Celesc e, em caso de concordância
por parte da Concessionária, a mesma terá
que oferecer à Prefeitura todos os subsídios
necessários para que o convênio se torne rea

lidade, tais como prazo de pagamento, parti
cipação da Celesc, condições gerais,entre ou
tros.

PORTE PAGO - Jaraguá do Sul

Mosca; l'ifa Ribeirão das Pedras; Tifa dos
Húngaros; Tlfa Fausta; Tlfa Allee; Tlfa Cael'
da, as duas laterais; Tifa Rodrigues. RIO, ,C�R
RO: Tifa União - à Rio da Luz; Tifa Bruch -

Laube; Tifa Javali, lado direito - Rudi Giese;
Tifa Javali, lado esquerdo; Tifa Ribeirão Preto.
RIO DA LUZ: Tifa Macuco Pequeno - dois la
dos; Tifa Macuco 'Grande; Rio da Luz Alto;
Tifa Blank; Tifa Vieira. ILHA DA FIGUEIRA: Ti
fa Laudelino Junkes; ,Morro da Boa Vista - pro
longamento; Tifa depois da ,Ponte Pênsil; Tifa
Gabriel Oechsler - lado direito - prolongamen
to; Águas Claras. RIBEIRAO MOLHA: Estrada
Ribeirão Molha - prolongamento. JARAGUA ES
QUERDO: Loteamento Oll - prolongamento Rua

Bahia; Loteamento Orestes Bortollnl. BARRA
DO RIO C�RRO: Pedras Brancas.

ZONA URBANA

Com relação a rede de distribuição de e

nergia elétrica na zona urbana da cidade, foI
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. Legislativo

D

JARAGI:JA DO SUL - A Câmara de Verea
dores desta cidade, encerrou na noíte de quin
ta-feira o pj!ríodo ordinário dé sessões do pri
meiro semestre do ano, totalizando 30 reuniões,

,

em que foram apresentados 22 Projetos de Lei,
-

além de várias Indicações, requerimentos entre
outros, pelos treze edís que a compõem. A Câ-'
mara está em recesso, conforme prevê o 'Re
gimento Interno mas, neste espaço de um mês
haverá sessões extraordinárias, que serão pre
viamente convocadas pelo presidente Mário
Krutzsch, sempre que' se fizer necessário. \

Analisanélo as últimas sessões, ou melhor
a penúltima e a ante-penúltima podemos desta-
car em síntese, primeiramente a Resolução,

'

promulgada pelo presidente, do Legislativo, no

que se refere a Prestação de Contas do Fundo
Rodoviário Nacional, que, depois de , analisada
e aprovada, foi enviada ao prefeito, com a de
vida justificativa do parecer. A Câmara em uma

das sessões passadas,' recebeu do Chefe do
Executivo, cópia de expediente que o mesmo

enviou .ae escritório local da Celesc, que poste
rior.mente será encaminhada ao órgão central,
a respeito de um levantamento efetuado das
diversas linhas de transmissão que a munici
palidade tem firme pretensão que sejam im
plantadas. Detalhes mais acentuados, por se

tratar de um assunto palpitante, o leitor encon
trará em outro local desta edição.

Hoje,

está
O vereador Enno Jannsen, apresentou a

presic;iência requerimento, solicitando seja en

viado em nome da Câmara, ofício de pesar à '

família de Nelson Leopoldo e RaulOriessen,
pelo falecimento de sua mãe, S-,a. Helena Dries
sen, a 26 de) corrente. O requerimento foi de
ferido pelo, presidente.

Dois projetos de lei foram aprovados em

caráter definitivo. O projeto de 'número 21.77,
depois de receber parecer favorável das, comis
sões, foi aprovado em, segunda e última vota
ção, ele que dá denominação de via pública -

rua ?111, - Ernesto '_esam,ann, de'�toria' do ve

reador Enno Jannsen. O' projetO' 22.77 qu'e con

cede subvenções à várias entidades e órgãos
beneficentes teve também aprovação unânime,
um projeto' meritório onde foram beneficiadas
mais de duas dezenas de instituições, cujo va

lor o leitor poderá verificar' na lei sancionada pe
lo Prefeito Bauer. e publicado em uma das pá
ginas internas do "Correio do Povo". Este pro
jeto mereceu opinião de vários vereadores, com
os méritos sendo analisados mais acentuada
mente pelo líder do governo, por se tratar do
representante do prefeito na Câmara, e dos
vereadores Álvaro Rosá e Reginaldo ,Schiochet,
este último não concordando totalmente com a

divisão dos valores, achando elevada demais a

quantia destinada ao Clube Atlético Baependi.
A Sociedade Valo . Agrícola de Itapocuzi,nho,

Dia

Sábado 02 de julho de 1977

em
que reune entre 100 e 150 famílias, envolvidas
no plantio do arroz, cujo valo de irrigação tem
entre 12 a 16 mil metros de extensão, todo
feito a mão, recebeu 100 mil cruzeiros, aliás
esta quantia será destinada anualmente confor
me fôra prometido pelo prefeito Victor Bauer ao
vereador Alido Pavaneno, quando da campanha
eleitoral. Sobre esta sociedade, Álvaro Rosá,
representante da região e José Alberto Klitzke
falaram dos inúmeros benefícios que ela traz

para o municipio e 1'egião. ... ... ... . .....

....Ainda com referência ao projeto, o líder
do- gover.nq ;di�cursl)u sobre -Q disttolbuiç_ãb dlJs '

quotas, dizendo entre outras que o valor maior
fôra destinado ao Baependl, por o mesmo estar
realizando obra de vulto que exige grandes in
vestimentos.

recesso
Em duas sessões seguidas, o vereador lí

der da oposição leu o resultado do Mandado
de Segurança que impetrou na Justiça, com

respeito a inconstitucionalidade dás Comissões
Técnicas da Câmara, com base em vários itens
da constituição municipal, estadual e federal. A
promotoria e' o juizado emitiram parecer e sen

tença sobre o caso, dando ganho de causa em

primeira instãncia ao partido oi)oSicionista.

AVERIGUAÇAO DO INFORMANTE
Na sessão de segunda-feira, quando o líder

da minoria concluia a I,e!tura do parecer da
sentença prolatada pelo promotor público e juiz
da comarca, foi aparteado pelo vereador líder
do governo que leu inicialmente artigo de um

livro de Lopes Meirenes, relacionado com o te
ma em pauta. Bastante nervoso e inclusive u-

BALANCETES APROVADOS ' , sando um vocabulário' um pouco extremado,
O Legislativo aprovou ainda os balancetes disse que iria fazer uma averiguação de qual

da prefeitura referentes aos meses de novem- foi o informante que telefonou à TV Coligadas
bro e dezem.bro, também aprovado pelo Tribu- de Blumenau, responsável pelo noticiamento de
nal de Contas do Estado que os Julgou em or- nota a respeito do Mandado de Segurança, ehe-
dem. A Comissão de Finanças, Orçamento e gando a afirmar que todos os projetos seriam
Contas do Município' emitiu parecer favorável à verificados para verificação de seus teores.' O
aprovação, depois de uma análise detida do líder do governo acha isto um absurdo, uma

seu conteúdo, merecendo' por isso aprovação' vez que os pfojetos foram votados, represen
dos demais edís. tando a vontade da maioria, com participação

também dos vereadores emedeblstas, retiran
do-se do plenário em seguida.MANDADO DE SEGURANÇA

do
, Bombe

•

Iro
N_ova estrada em Guaramirim

GUARAMIRIM - Com a presença de mais
de 150 pessoas, moradores' da localidade de
Ooatl, foi solenemente inaugurada a nova es

trada que liga o Ooatí com a Tifa dos Macha
do. A reférida estrada, . totalmente aberta com

recursos da municipalidade, tem 1.300 metros
de extensão, inclusive com construção de pon
tes e pontilhões. Na oportunidade, foi oferecida
uma churrascada tendo feito uso da palavra os

ex-prefeitos Arnoldo Bylaardt Junior e Paullno
João de Bem, além do presidente do Leqlslatl
vo, vereador Frederico Günther. Para finalizar,
e dizendo da importância da nova via pública,
em brilhante oratória de improviso falou o pre
feito Salim José Dequech. Todos os vereado
res estiveram presentes, prestigiando o acon

tecimento.

INTERFONES

Já entraram em funcionamento na prefeitu
ra municipal, os novos aparelhos de lnterfonla,
mandados instalar pelo prefeito desta cidade,
visando dar maior celeridade a comunicação
entre o chefe do executivo e subordinados e

vice-versa. Foram instalados
,

sete aparelhoé,
suprindo desta maneira as dificuldades ante

riormente havidas para que o prefeito obtivesse

pronta informação sobre todos os setores da

administração pública do munlcíplo.

FORUM DA COMARCA
TEM NOVOASPECTO

Completados os serviços de reforma e pin
tura do paço municipal, também o Forum da
Comarca recebeu nova pintura. Funcionando
no andar de número dois do prédio da munici
palidade, a pintura das instalações do Poder
Judiciário lilavia sido teita 'somente quando de
sua instalação, isso a dez anos passados. A

perfeita harmonia entre os poderes Executivo e

Judiciário, foi uma vez mais -demonstrada com

esse serviço determinado pelo prefeito De-
quech. ',_

LEVANTAMENTO DO MOVIMENTO
ECONôMICO CONCLUIDO

'

Foi totalmente concluído o levantamento
do Movimento Econômico deste município, que
determina o índice de retorno da quotas do
ICM, para entrega à Secretaria da Fazenda do
Estado. Seguneo informações do prefeito des
ta cidade,�houve um índice bastante elevado
em relação ao ano anterior, especialmente na

indústria e no comércio.

IMPOSTO TERRITORIAL
E PREDIAL URBANO

Por determinação do prefeito Sàlim José
Dequech, foi prorrogado o prazo para paga
mento, sem multa, do imposto territorial e pre
dial urbano, válido até o próximo dia 31 de
julho.

ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇlO

Motivo de júbilo pata Guaramirim, foi a co

memoração do décimo segundo aniversário de
ordenação sacerdotal do Padre Gustavo Ber
téa, no éltimo dia 27 de junho, segunda-feira.
Vindo, para esta eldade substltulr o Padre Ma
thias Stein, conseguiu rapidamente granjear a

amizade de todos, lndlstintamente de credes
religiosos, pela sua maneira cavalheiresca no

tratar com o público. Ao Padre Bertéa, a mu

nicipalidade guaramirense presta suas homena
gens, transmitidas pelo prefeito Dequech, o qual
augura uma longa permanência como vigáriO
da par6quia desta cidade.

JARAGUA DO SUL - A corporação farda

da dos Bombeiros de todo o país comemoram

em data de hoje, o .seu Dia. A nossa corpora

ção, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ja

raguá do Sul não pode neste dia estar alheia

as comemorações e homenagens de todo o po
vo jaraguaense e de cidades limítrofes que

sempre que necessitarem dos serviços, princi
palmente nos casos de sinistros, contam com

a' colaboração dos valorosos homens do fogo.

Desnecessário seria enumerar aqui os feitos

e benefícios que trazem os Bombeiros, restrin

gindo-se mais ao nosso casó, a nossa Corpo
ração, que merece 'ser alvo de nossos maiores

agradecimentos e admiração.

Por isso neste Diá apresentamos ao Bom

beiro brasileiro, ao Bombeiro catarinense e ao

Bombeiro jaraguaense, que é também vóz unls

sona de toda a comunidade, os parabéns.

14. Salário: Pagamento
O Presidente da Caixa Econômica Federal,

sr. Humberto Barreto, anunciou recentemente

que o 140• salário, para cerca de sete jnllhõea
de trabalhadores brasileiros, que, ganham até 5
salários mlnimos regionais, começará a ser pa
go no dia 6 de julho, semana próxima.

O pagamento será 'feito em três meses

(julho, agosto e setembro), de acordo com o

mês do nascimento do beneficiário: os nasci
dos em janeiro, fevereiro março e abril, recebe
rão em julho; os nascidos em maio, junho, ju
lho e agosto, receberão em agosto e os que
nasceram em setembro, outubro, novembro e

dezembro, receberão em setembro.
Pelos cálculos do presidente da

CEF serão necessários desembolsar do Fundo
PIS-PASEP recursos superiores a Cr$ 7 bilhões,
uma vez que o salário a ser pago, será o mt
nimo de eada região.

O pagal'Qento do 140. salário, mediante a

fusão PIS-PASEP, deverá acontecer, como já
frizamos acima, a partir do dia 6 de Julho, nas

agências da Caixa Econômica Federal (onde
normal ,e anuatmente é processado o paga
mento do Programa de Integração Social) e RO

B. do Brasil, onde se registra o pgto. do Pasep.
Terão direito ao recebimento, àquelas pes-

começa dia 6 de julho
soas que são cadastradas no programa há mais
de cinco anos e que não tenham ganho cinco
.satárloe-rnlnlmos mensais durante o ano de
1976. Enquanto isso aquelas pessoas que ga
nhavam superior a, 5 'salários-mínimos regio
nais, não terão direito ao décimo quarto salá
rio, tendo direito isto sim, as quotas do PIS,
que são depositadas em favor .dos funcioná
rios que percebem qualquer valor.

Mesmo aquelas pessoas que retiram nor

malmente as quotas, desde que tenham rece

bido menos do que cinco salári_os mínimos, te
rão direito ao 140. salário. Os pagamentos se

rão efetuados nos .meses que acima publica-
, mos, sendo que o mês de outubro ficará reser

vado aos retardatários, continuando assim mes

mo os pagamentos das quotas do PIS, obede
cendo o mesmo critério de todos os anos, es

tendendo-se até dezembro.
O funcionário regido pela CLT - Conso

lidação das Leis Trabalhistas, tem direito a re

ceber o PIS-PASEP, enquanto o do regime do
estatuto não terá direito ao décimo quarto salá
rio. S6 terão direito a receberem, a partir do
dia 6, aquelas pessoas que foram cadastradas
até 1972, portanto com cinco anos de cadas
tramento no Programa.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaragué do Sul - Santa CatarIna

UMAS cf OUT'RAS
CONCOFlDANCIAS DAS ERAS

O ano de 1977 da nossa era cor

responde aos anos:

6690 do período juliano
2753 das Olimpíadas
2130 da fundação de Roma
2724 da era de Nabonassar
1977 do Calendário Gregoriano
5737 do Calendário Judaico
477 da Descoberta do Brasil
155 da Independência do Brasil
101 da Fundação de Jaraguá do Sul
88 da Proclamação da República
58 da Fundação CORREIO DO POVO
43 da Emancipação PoUtica-Admi-

nistrativa de Jaraquá do Sul
32 do Término da Segunda Grande

Guerra Mundial.

HUMOR

Um curioso pergunta a um notável
poliglota:

- J: verdade que o senhor domina
todas as línguas?

- Todas, todas não! Algumas fo
ram impossfveis ...

- Quais?
- As de minha mulher, de minha

sogra e de minhas 'cunfiacas.
-_.*--

- A primeira vez que fumei senti
fortes dores no .Iombo ...

- No lombo ou no estômago???
- No lombo. J: que eu era crian-

ça e levei uma sova daquelas.

OS CANDO,BL�S DA BAHIA
Os negros têm, na Bahia, socieda

des religiosas especiais, a que chamam
candoblés. O termo, de evidente origem
africana, significava, primitivamente, a-:
penas as festas anuais das religiões
dos negros, que se realizavam em cer
tas épocas do ano, em geral, durante
um perfodo de três a quatro meses, a

começar em agosto. Hoje, porém, es-"

se termo tem um sentido maior, sendo,
não só a casa dedicada às festas, mas
também o conjunto da religião.

VOC� SABIA QUE:
Todo mundo sonha enquanto dor

me, mesmo aqueles que, ao acordar,
de nada se lembram. Esta afirmativa
basela-se nas experiências cientrflcas
do fisiologista norte-americano Natha
niel Kleitmann, publicadas em 1952.

-*_

Tiahuanaco, situada no Peru, é a

cidade mais antiga da terra. Os enten
didos avaliam sua idade entre 15 e 40
mil anos.

FRASES BfBLICAS
- E Deus disse: fiat lux. Então o

italiano fabricou o automóvel Flat, hoje
também no Brasil e o norte-america
no, o sabonete Lux.

Aniversariantes da semana
Fazem an!)s hoje

Sr. Adellno Baumann
Professora Sra. Alvina Karsten Schwedler, em

Estrada Nova

Sr. Célio. Gascho, Governador do L1ons, Dls
trlto L-10, em Caçador

Srta. Ellsabeth Gruf:>ba
Fazem anos amanhA:

Sr. Pedro WInter

Sra. Marta Romllda Joenck Hoertel, em

"

Paraná

Sr. Carlos Chiodini .

Ernildo Rowe

A garota Elisângela Stela de Souza, em Rio
Molha

O jovem Flávio Fischer, funcionário dó Escri-

tório, "A Comercial"

Dia 05 de Julho
. Amanda esposa do sr. Walter ·Schulz - nesta
Sra. Julieta, esposa do Sr. Paullno Pedrl

Sr. Henrique Pedri, em Londrina

Sra. Sílvia Marquardt Frutuoso

Leonor Rowe,' em Garibaldi

Sr. Waldemlro Baumann

Dia 06 de Julho
A garota Rosilene: filha de Rolando e

Edla Schulz - nesta
Sr. Ofto Schneider

Sra. Maria Gascho Henn, em Garibaldi

Srta. Ewanir Cattoni

Sr. Ingoberto Braunsburg, em Curitiba-PR

Ola 07 de Julho
A jovem Valdina Amaro
Sr. Antonio Pedrl

Sr. Antonio Vieira

Sra. Clacir, esposa' do sr. Augusto Gesser,
em Concórdia

Sr. Pedro Schmidt, em Jaraguazinho
Isolde Lange, em Itapocuzlnho
Sra. Elvira P. de Souza, em Rio Molha

Ola 08 de Julho
Sr. Werner Vasel

Sr. Osmar Bartel

Sra. Vva. Ruth Schneider Schmalz, em São

Bento do Sul.
"Aos natallclantes, os cump�lmentos des

te Jornal".

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 10• Distrito da Comar
ca de Jaraguá do. Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Edital nr. 9.879 de 23.6.1977

José Natalino Feder e Marta Vieira

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural,

de Jaragué do Sul, domiciliado e residente em

Itapocuzinho, neste distrito, filho de Henri

que Feder e Veronlca Schramowsky Feder.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de

Massaranduba, neste Estado, domIciliada e

residente em Vila enzi, neste distrito, fiiha de

Antonio Vieira li Ralnllda Jun'kes VieIra.

Edital nr. 9.880 de 23.6.1977

Aloisio Frankenberger e Maria das

Graças dos Santos Silva

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural

de São Bento do Sul, neste Estado, domici

liado e residente em Jaraguá Esquerdo, nes

te distrito, filho de Antonio Frankenberger e

Catarina Duffek. Ela, brasileira, solteIra,. do

méstica, natural de Corrêa Pinto-Lages, neste

Estado, domiciliada e residente em Jaragué
Esquerdo, neste distrIto, filha de Idollno Leo

doro da Silva. e Rosa. dos Santos Silva.

Edital nr. 9.881 de 24.6.1977

Valdemiro EIert e Alissa Woelk

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

à Rua João Bertoll, nesta cidade, filho .de

Willy EIert e Paula Bonath EIert. Ela, brasilei

ra, solteira, industriária, natural "de Corupá,
neste Estado, domiciliada e residente em Co

rupá, neste Estado, filha de Herbert Woelk e

Ema Woelk ..

Editai nr. 9.882 de 24.6.1977

Stanlslau Mlchalak e 'Catarina Lennert

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural

de Benedito Novo, neste Estado, domiciliado

e residente à Rua Angelo Rubini, nesta eida"!

de, filho de Pedro Mlchalak e Maria Michalàk.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha de

João Lennert e Matilde Kitzberger Lennert.

Edital nr. 9.883 de 27.6.1977

Egldio PedroUI e
-

Edwlrgens Wltikoskl

Ele, brasileiro, solteIro, industrial, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filho de Basilio

Pedrotti e Ines Pedro«l. Ela, brasileira, soltel

ra, doméstica, natural de Corupá, neste Es

tado, domiciliada e resid;nte em' Nereu Ra

mos, neste distrito, filha de Ladislau Witikoskl

e Catarina Witikoski.

Editai nr. 9�884 de 27.6.1977

Gilberto V�gel e Adelaide VieIra

Ele, brasileiro, solteiro, encanador, natu

ral de Ja.raguá do Sul, domiciliado e residen
te em Jaraguá Esquerdo, neste distrito, filho
de Benjamin Vogel e Maria Felippl Vogel. Ela,

Iblrama brasileira, solteira, atendente, natural de Mas-

Sra. Ana Izabel Mascarenhas Scharehark, no saranduba, neste Estado, domiciliada e resl-

.•
dente à Rua Henrique Marquardt, nesta cida

de, filha de José Vieira, e Wanda Deretti Viei
ra.

Edital nr. 9.885 de 27.6.1977

Egon Blaesing e Marcia Vieira Adriano

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural
.

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Vila Sueli, neste distrito, filho de Rudolfo Blae

sing e Irmgard Marquardt Blaesing. Ela, bra

sileira, solteira, do lar, natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada e residente à Rua

Epitácio Pessoa, nesta cidade, filha de Herci

Iio Adriano e Wany Vieira Adriano.

Edital nr. 9.886 de 28.6.1977

Nelson Kotchella e Florentina Caetano

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escri

tório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

e residente à Rua José Teodoro Ribeiro, nes

ta cidade,' filho de Oswaldo Kotchella e Bru

nislava Kotchella. Ela, brasileira, solteira,
confeiteira, natural de Ascurra, neste Estado,
domiciliada e residente à Rua José Teodoro

Ribeiro, nesta cidade, filha de Alfredo Caeta

no e Maria Caetano. ANIVERSÁRIO

ENLACE KRETZER - LUZ
Está marcado para o dla 5 de ju

lho de 1977 o enlace matrimonial de
Maria do Rosário e Rúbio, na cidade de
São José-SC .

Maria do Rosário é a filha ben-
quista do casal Valdir Assis Kretzer _:_

Maria Ester lenner Kretzer e o Rúbio
o bom filho de Álvaro Luz - Inah Luz. O
ato religioso terá lugar na Igreja Matriz
de São José às 20 horas dap róxima 3a.

feira, com a comparência dos pais, pa-.
drinhos, familiares e convidados.

Após a cerlmönla os convidados
serão recepcionados no Clube Recrea-
tivo 10• de Junho.

.

Aos distintos noivos os cumpri-
mentos desta folha, com os votos de
perenes felicidades, extenslvos aos res

pectivos pais.

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

gais.

Aniversariou dia 29 de junho p.p.,
completando seu prlmelro aninho de vi
da, a garotinha Guedria Braga, filha de
nosso mui conhecido e estimado Lau
ro ("Seu" Braguinha) e esposa Vera. A
comemoração da feliz data dar-se-á a

manhã, na residência de seus pais, à
rua (eopoldo Janssen, 434, nesta cida
de. Ä Guedria, "Seu" Braguinha e es

posa Vera, os cumprimentos da reda
ção.

AUREA MOLLER GRUBBA

Oficiai

Escritório de Advocacia
VITÓRIO«DR. ALTAIR LAZZARIS»

senher empresário.
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com' os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
.de cobranças mensais executadas por uma equipe especializada.

A partir de agora, chame 72-0004

e deixe em mãos experientes
a sua cobrança mensal na praça.

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS".

Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.
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As Alteracões· nas Considerações söbre o Vocábulo Jaraguá
( ,

Férias do Trabalhador
.

JOSULBE:�OBARBOSA
(Aos corpos docente e discente da Fundação Educacional Regional

Jaraguaense· FERJ; ao Rotary Club de Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos).
'\ 'o decreto-lei de 13 de abril, com

vigência à partir de 1°. de maio último,
modificou todo o Oapltulo IV da CLT,
.que trata das férias anuais. A princi
pal alteração diz respeito à Duração
das Férias, que .obedecerá à seguinte
proporção:

,

I - 30 (trinta) dias corridos, quan
do o empregado não houver faltado ao

serviço de 5 (cinco) vezes;
II - 24 (vinte quatro) dias corri

dos, quando houver tido 6 (seis) a 14

(quatorze) faltas.
III - 18 (dezoito) dias corridos,

quando houver tido de 15 (quinze) a

23 (vinte e três) faltas;
IV - 12 (doze) dias corridos

quando houver tido de 24 (vinte e

quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
De acordo com o decreto-lei é

'facultado ao empregado converter 1/3
(um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, des
de que assim o requeira até 15 dias
antes do término do período aquisiti
vo. O pagamento das férias, assim
tom o abono, será até dois dias an-.

tes do afastamento do serviço.

Foi também, antecipado o prazo
para comunicação das férias ao em

pregado, que passa a ser feita obriga
toriamente até 10 (dez) dlas antes do
período de gozo.

'

Os adicionais por trabalho extra

ordinário, noturno, insalubridade ou

perigosos são agora de cômputo o

brigatório' para efeito, de remunera

ção de férias.

Fica proibido o desconto, do pe
ríodo aqulsltlvo do afastamento, por
motivo de prisão preventiva quando o

empregado for absolvído e do llcen
ciamento compulsório da gestánte por
maternidade ou aborto não criminoso.

O empregado fica expressamente
proibido de prestar serviços no perto
do de férias a outro empregador, salvo
se resultantes de outro contrato de
trabalho,'

'

Foram aumentadas as multas e

também' suprimido o dispositivo que
,permita a acumulação de até 3 perle- ,

dos de férias mediante autorização' do
Ministério do Trabalho.

I . ASSEC Assessoria Jurídica Contábil SC
I DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM COBRANÇAS

I
' PARA TODO o ESTADO.

- AÇOES: CfVEIS, CRIMINAIS E TRABALHISTAS
- CONTABILIDADE MECANIZADA
� CONSULTAS E PARECERES I
- ACIDENTES DE TRANSITO•.
- 'INVENTARIOS • DESQUITES'· DEFESAS FISCAIS

Aceitando-se causas para as comareas de .Jaraquádo Sul - Gua
ramlrlrn - Joinville ,.. Pornerode - B.lumenau, além de outras.

(

D

'Dr. Murillo Barreto de Azevedo
Dr. Humberto Pradi
Ora. Maria da Graça Assis
Contabilista Ademar Mene�otti

ASSEC • Av_. Marechal Deodoro da Fonseca, 9�
Fone 72:"0188 (Advogados) e 72-01'25 (Contabilista)
89250 - JARAGUA DO SUL - SC

,

condenaExclamacão,

.

Jornalista
,

Jornalista quando, coloca um pon
to de exclamação em seus escritos
deve saber muito bem onde o põe; sob
pena de se ver condenado pela justiça.
� o que aconteceu na cidade paulista
de Piracicaba, onde o jornalista Cecí
lia Ellas Neto, diretor do jornal "O Diá
rlo", foi julgado e condenado culpado
pelo fato de ter usado um ponto de ex

clamação em uma reportagem .sobre
.nm ex-prefeito daquela cidade. A ma

têria com o título "não houve enrique
cimento ilícito (exclamação)", foi feita
depois que a Câmara Municipal exa
minou os bens do ex-prefeito Adilson
Benedito Maluf, .desde o tempo em que
assumira: Na sentença, proferida pelo
iuiz de direito da 4a. Vara da Comar
ca" prevaleceu a tese do "ponto de ex

clamação calunioso", apresentada pe
lo promotor João Eduardo Miguel, que
atendeu a queixa do ex-prefeito Maluf,
em processo que contestou a matéria
do jornal. A condenação é de primeira
instância e comporta recurso para a

instância suoerlor, 'onde será "
nova

mente Julgado o "ponto de exclama-
ção".

'

A tese a ser defendida é a de que
a exclamação é altamente subjetiva,
não podendo ser caluniosa, pois sua
interpretação varia de leltor para lei�/

tor, enquanto que para o redator é um

recurso estilístico, utilizada para dar
ênfase à frase.

Como não podla deixar de ser, o

jornalista Cecília Elias Neto foi surpre
endido com o julgamento e considerou
"perigoso o precedente que se abre
quanto à pontuação, já que é questão
puramente subjetiva. e estllístlca" e

conclui: "Estilística dá margem a pu
nições".

_

o pronunciamento da 'justiça pau
lista em torno de 'um ponto de excla
mação dá margem a, uma série de re

flexões, pois, em outros Estados da
Federação, perambulam indivíduos, al
guns deles alçados e • investidos de
mandato público, que se julgam os

donos da verdade e tripudiam sobre a

honra aíhela, caluniando e denlqrtndo
os homens que tem pdr missão infor
mar e esclarecer à opinião pública so

bre o que acontece de errado e de

'corrupto nas administrações públicas,
defendendo a coletividade, sem temo
res de represálias.

A recfproca também deve ser ver

dadeira.

Poder-se-á ol;ljetar que como há tendência das
vogais de se tornarem com tempo mals agu
das, "jaraguí" não haveria de originar "jaraguá"
e só o inverso é que seria possível. Mas é sa

bido que há exceções, além de que não é de

.
se esquecer que eslaríamos tratando de termo

estrangeiro, sujeito a regras de alterações de
'

pronúncia e escrita segundo costumes aliení

genos, nem sempre adequáveis ao caso brasI
leiro. De qualquer forma, já mostramos que na

Espanha, segundo a EnCiClopédia Universal,
Ilustrada, "Jaraguo" é apontado como forma
mais !!ntiga de "jaraguí"; mas come "jaraguí"
'provém do árabe "charauí", temos que a vo

gal "i" teria se tornado mais aberta e chegado
ao "o" de "jaraguo" e depois (se foi o caso) se
guido caminho inverso; nada Impede que ja
raguá provenha de "jaragua" ou de "jaraguí"
como nada obriga a que Jaraguá tenha real vín
culo' com tais vocábulos. Pode resultar de ou-

,tra origem e disto falaremos mals adiante. Por
ora nes contentaremos em demonstrar em co

mo na Ibérica península houve Imensa variação
,de pronúncia na transição árabe-mouro-cristão.

Vejamos. O termo árabe "bazrukatuna" (pincei
de ponta de linho ou malerlaI sImilar e qué
serve para aplicação de medicamerito na

,

boca
.ou no nariz), surge no linguajar granadino como

"zarkatona ", val se transformar, no luso anll-

go, em "zaragatoa". O famoso palácio mouro

de que falamos, o Alhambra, tem nome cjue
deriva \do árabe "AI - hamra", que significa "a
vermelha" (devido à cor de se'-ls muros). AquI
na América temos bons exemplos de alterações
nnguísllcas. A palavra antilhana "Xaimaca" (ou

seja, "a Ilha das, belas fontes") converteu-se em
Jamaica. No primeiro mapeamento em que sur.

ge, a catarata de Niágara surge como Ongara.
Os indígenas guaranis (tupis sulinos) caracteri
zam-se por praticar apócope: "poranga" (boni-

,

to), transformaram em "porã"; "pitanga" (inútß,
sem sorte, Infeliz) mularam em "panA". (v. a

respeito o Prof.' ,Faris A.S. Michaele, ,in "Pre

sença do índio do Paraná", História do Para
ná, Grafipar, vol. III, pgs. 48). Assim, dentro ou

além fronteiras, as dificuldades são enormes

para apurar-se a etimologia do volYábulo jara
guá. Adiante nos aprafundaremos um ' pouco
mais. Por ora estamos satisfeitos de encontrar
o vocábulo jaraguá na região antilhana, e jara
guas na Espanha e vocábulos afins por lá. Pas
semos agora a arf!)lar alguns fermos que po
derio ou nio ter relacionamento com a pala
vra jaraguá, mas que convém se anote, mesmo
para ulteriores buscas:

PONTA DE IRÄGOA. Referida por Luis da
Câmara Cascudo, no seu j"Geografia do Brasil

Holandês"; o autor menciona que essa Ponta
de Iragoa (em Alagoas?)" é naturalmente

Jaraguá" (missiva de Aderson Almeida Vascon
celos, já mencionada). Ora, embora não esteja
mos ao par, pode dar-se que essa seja a mes

ma Ponta de locara, sobre a qual já atrás del
.

xamos relato; e como essa ponta de locara,
no relato holandês, leva junto o termo "juçara"
como sinô",imo, teríamos á palavra jaraguá co

mo de origem tupi-guarani, na evolução "juça-.
ra", "iocara", "Iragoá", "Iragua', "jaraguá'. Não
acreditamos, mas é caso para especfalistas e

xaminarem.

/

CONTINUA NA PRÓXIMA EDiÇÃO
Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de [abril de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Senado Federal aprovou
milhöes de D,ólares ã
Fpolis. (24.06.77)' - Ao cair da

tarde de ontem ç_> Senado Federal a

provou a concessão de empréstimo de
50 milhões de dólares ao Governo do
Estado de Santa Catarina, para apli
cação no Programa Rodoviário Esta
dual. A notícia foi transmitida pelo se
nador Lenoir Vargas Ferreira, um dos
representantes, do Estado no Senado
e Presidente do Diretório Regional da
Arena ao secretário Nicolau Fernando
Malburg, da Pasta dos Transportes e

Obras. O governador Konder' Reis to-
'

mau conhecimento da notícia ainda no

Rio de Janeiro e determinou ao Chefe
da Casa Civil, Salomão Ribas Júnior,
que passasse telegrama, em seu no
me, aos três senadores de Santa Cata
rina, Lenoir Vargas Ferreira, Otair Be
cker e Eveláslo Vieira, agradecendo os '

'esforços que permitiram a aprovação
do pedido de. Santa Catarina em tem

po reéorde. Idêntico agradecimento se

rá dirigiClo aos Senadores Petrônio
Portela, Presidente do Senado e Euri
co Resende, Líder da Arena e do go
verno na Câmara Alta.

USINA DE GASEIFICAÇ.lO
,A construção da usina de gasei

ficação do carvão, em Santa Catarina,
foi assegurada pelo Presidente da Pe
trobrás, general Araken de Oliveira. A,
notícia foi transmitida hoje ao gover
nador Konder Reis, em reunião reali
zada no Rio e que teve duração de
mais de duas horas. A realização des
se encontro, com o Presidente da Pe
trobrás rEitardou, inclusive, o retorno,
do Chefe do Poder Executivo catari
nense. IEsteve presente, igualmente, o

engenheiro Augusto Batista Pereira,
Secretário Extraordinário do Governo
catarinense com atribuição especlflca
de tratar de questões relativas ao' car-

, vão catarinense e à tmplantação da u

sina siderúrgica. Apenas duas condi
cionantes foram estabelecidas pelo Pre

empréstimo de, 50
Santa . Catarina

sidente da Petrobrás, para a, constru
ção da usina de gaseificação: a) a de
finição, por parte da Consider quanto
à Usina Siderúrgica Oatarlnense e b)
a existência de produção de carvão
capaz de atender � demanda. As mes
mas exigências que foram feitas .

ao
Estado do Ricí Grand� do Sul que tam
bém está lutando por

-

uma usina de
gaseificação.

e-

OUTROS CO,NTATOS
O dia de ontem, no Rio de Janei-

ro, permitiu ao governador Antônio
Carlos Konder 'Reis, a realização das
seguintes audiências: As -9,30 "horas,
Luiz Carlos R.odrigues� Diretbr-Finan
ceiro do BNDE, quando foram tratados
aspectos de um sistema de coopera
ção entre o PROCAP nacional, o FI
NAC e o PROCAPE catarinense; as

11,30 horas, Gil Macieira" Diretor da
Caixa Econômica Federal, quando fo
ram discutidos assuntos referentes aos

flnanclarnentos à conta 'do FAS já con
cedidos ao Governo do Estado e ou

tros, principalmente na área de saúde
e da assistência ao menor, em vias de
concretização, e as 12,30 horas, Fer
nando Roquete Reis, Presidente da
Ci? Vale do Rio Doce. Nessa reunlão,
à qual eompareceu, também, o Secre
tário Batista Pereira, o governador K.
Reis tratou da colaboração entre a Va
Ie do Rio Doce e o Governo catari
nense para a implantação de nossa u

sina siderúrgica.
O Chefe, do Poder Executivo re-,

torna hoje a Santa Catarina, devendo
deslocar-se por via aérea até Navegan
tes de onde segue para Blumenau, a
fim de cumprir extenso programa de

'

serviço durante toda. a sexta-feira. A
noite, o governador Konder Reis esta
rá em Plorlanôpotls, devendo retomar

'seus despachos normais na se-
" gunda feira, Já em nova sede
da cultura).
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Centro äe Tradição Gauc.{)a
Em nome do Pai, do Filho e do

Espirita Santo e com

licença, Patrão Celestial

Vou chegando, enquanto cevo o amar- frontas e a não fazer aos outros o que
go de minhas,' confidências, porque, ao ,não quero prá mim.
romper da madrugada e ao descam
bar do sol, preciso camperear por ou
tras invernadas e repontar do Céu a

força e a coragem para o entrevere do
dia que Passa.

Eu bem sei que qualquer guasca,
bem pllchadc, de faca, rebenque e es

poras. Não se afirma nos arreios da vi
da, sl não se estriba na proteção do
Céu.

PRECE DO GAUCHO

Ouv� Patrão Celeste, a oração
que te faço, ao romper da madrugada
e ao descambar do sol.

'

Tomara que todo o mundo seja
como Irmão Ajuda-me a perdoar as a-

Posto.de Observação
P.G. COSTA

1 . ESTUDANTES 2. SELEÇÃO

Perdoa-me, Senhor, porque, ren

queando pelas canhadas da fraqueza
humana, de quando em vez, quasi sern
querer, eu me solto porteira-fora ... êta,
potrilho chucro, renegado e carbotei
'ro... mas eu te garanto, meu Senhor,
quero ser bom e direito!

Ajuda-me, Virgem Maria, primeira
prenda do Céu.

Socorre-me, São Pedro, capataz
da estência gaúcha.

Prá-fim-de-conversa, vou te dizer,
meu Deus, mas somente prá ti: que
tua vontade leve a minha de cabresto

prá todo o sempre e até a Querência
do Céu, amém.

A prlrnelra quinzena, deste mês foi mar

cada pela movimentação .estudantll nas prln
cipais cidades do País. 'Elli São Paulo' e no

Rio houve passeatas, correrias e jatos d'água.
De tudo o que houve, algumas observações
podem ser feitas.

Entre tropeços, vaias e aplausos, e bens
e maus resultados, ressurg,e a Seleção Nacio

nal de Futebol. E tão apaixonadamente como

sempre, Graças!, o brasileiro discute, xinga
e ama seu eserete, A sabedoria elou igno
rância do técnico assume lmportâncla maior

do que os níveis da produção de petróleo.
E a convocação elou escalação deste ou da

quele craque passa a ser mais transcenden
tal do que a permanência ou a queda daque-
le(s) ministro(s).

'

Em primeIro lugar, há que se' registrar o,

suspiro de alívio, 'porque nada de muito grave
aconteceu. Felizmente os moços, só usaram a

palavra como arma, e a polícia,também teve o

bom senso de, como calmante, usar principal
mente água fria. Ninguém' ficou ferido, o' que
já

.

é um considerável progresso em relação à

crise de 1968.
I

De não-me-toque (ou é Campo Real?) no

Rio Grande, a Tefé no Amazonas; das páginas
d'O Nacional de Passo F,undo às d'A União em

João Pessoa, sempre hã quem almoc�, [ante,
sonhe e amanheça com a seleção na cabe

ça. Selecionando os palpites do País, nós fa

ríamos um belo time, com a única, dificulda
de de que teria muito mais do que onze titu

lares, Porque a verdade é que há pelo menos

uns ,oitenta craques de nfvel de seleção no

Brasil, e, ao que se sabe, só serão permitidos
onze em campo na Argentina.

."'0". ,w�
, "

\

Estado de Santa Catarina

�rHfHitlira Mlim'�mâl �H Jara�uá· �O �lil
Dá denominação de via pública.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições,
'

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

Art. 10.) - Fica denominada "Rua 201' - ERNESTO LESS

MANN",'a via pública do mesmo número, localizada na Vila Lalau.

Art. 20.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 24

de junho de 1977.

A presente Lei foi registrada e pUblicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 24 dias do mês de [unho
de 1977.

I,.EI N°. 669/77

Victor Bauer'
Prefeito Municipal

Já que a época está tão propícia a que
se invoque Sua Excelência ° Bom Senso, les
peremos que o sr. técnico, na hora do vamos

ver, arme o time com o que há de melhor, ve
nha cio Rio, ou de São Paulo, sejam gaúchos,
mineiros, baianos, pernambucanos, goianos ou

paranaenses ou de -onde venham, mas que,
bairrismos à parte, cebedismos à parte, ponha
em campo o que lhe pareça, conscientemen

te; seja o melhor porque nesta hora do prá
valer o técnico é li Consciência nacional, é a

síntese unipessaal dos cento e vinte milhões

de técnicos. E que ele também não esqueça,
por favor!, que ser bom jogador inclui ter co

ragem frente às caneladas do adversário. Por

covardia já perdemos uma Copa. Esperemos
que nossos Idoles de sels-mll-dólares-ao mês
não se esqueçam de ser homens. Ou então

que vão para a cerca, bordar sapatinhos côr

de rosa. (APLA).

Em segundo lugar, o episódio parece que-
" rer ensinar que os dois, lado� e� questão (Go

verno versus movimento estudantil) precisam
aproveitar a trégua das férias de julho para re

pensarem suas posições:'�'!Uma boa meditação
certamente hão fará mal a uns e outros, e po
de até levá-los a perceber alguns aspectos
'que lhes tem passado despetoebldos. Ao Go

verno conviria descobrir que, afinal, a agita
ção estudantil' não se deve simplesmente a

uma "rnfnorla de desordeiros", mas" que é o

resultado inevitável dos equfvocos 'cometidos
,na política e no setor educacional: e das di

ficuldades econömlcas da classe média. Os.

estudantes, por sua vez, deveriam lembrar

que: 1°.) se reivindicações estudantis são

justas, parece ter razão, por outro lado, o Se

cretário de Segurança de São Paulo .quendo
disse a um estudante de Direito: "Você que é

futuro data vênia deve saber que esse negó
cio de anistia Irrestrita a todos os presos não

,

resiste a uma análise. Eles estão presos por

que foram julgados e condenados dentro da

Lei. Não é isso que vocês chamam 'Direito?"
e que 2°.) 'o caminho para as soluções não

passa pelas praças públicas- em o forma de pas-
seatas.

'

Astrit K. Schmauch
" Diretora

Seminário �ß Projeto Rondon
já mo�iliIßu, 2 mil

universitários
-

Quase dois,mil universitários Ja
participaram, nos últimos dois meses,
dos Seminários de 'Estudos Integrados
que o Projeto Rondon está promoven-

, do em várias capitais do país em con

junto com as Universidades. Até o fi
nal do semestre, segundo o Programa
de Apoio as Instituições de Ensino

Superior, responsável por estas ativi

dades, pretende-se mobilizar um total
de 3.500 ,estudantes; Inicialmente os

semínárlos estão sendo promovidos em

Universídades do Nordeste, ficando as

palestras de abertura a cargo de ins

tituições de ensino do sul do país, e de
técnicos do Governo Federal.

No Piaur; dia 07.08.77, começa
o

o

Seminário "Avaliação e Planejamento
em Educação". Falará na abertura a

professora Clarilza do Prado, do Insti
tuto Carlos Chagas, de São Paulo. Pa
ra a próxima semana estão previstos
três sernlnárlos: o primeiro na Unl
versidade' Católica de Pemambuco, sob
o tema: "Integração, Universidade, Co
munidade", com conferência inicJal do
Professor, EUJO Brandão, secretérlo g'e
ral do Ministro da Educação e Cultu
ra, o segundo começa no dla 15, no

Rio Grande do Norte, abordando pro
blemas do meio ambiente, com a par
ticipação de técnicos da Secretaria Es
pecial do Meio Ambiente - SENA. O úl

timo será na Universidade Mackenzie,
de Säo Paulo, e falará na abertura o

�

professõr RobertO Mauro .da Rocha, a
fiordando o tema "Éxtensão Unlversl
tária". O conferencista é o Professor
da Universidade Federal do Mara
nhão.

racaCOMOO
CBEVETTEn

,IRMÃOS EMMENDORFER S. A. COM. E IMP.
'.;AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONeS: 72-0969 • 72.0769 o�

JARAGUÁ DO SUL sc
72-0060'

I·
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Vida
xx ASSEMBLÉIA DISTRITAL ra o ano rotário 19'17/1978 os rotarianos que.

se seguem: Presidente - Jorge baux; Vice -

Roberto MundeIl de Lacerda; 2°. Vice - Carlos'
Rodolfo Pinto da

.

Luz; Secretário - Rubens

Vrtor.·Silva; 2°. Secretário - Henrique Stefan;
Tesoureiro - Açle�bal Coelho; 2°. Tesoureiro -

Maurílio Pratas Fernandes. Para diretores dos

Serviços à Comunidade, Internacionais, Servi

ços Intirnos, Profissionai�, de Protocolo e' sem

Pasta, foram escolhidos, respectivamente, Wil

son Abraham, Murilo Rezende Salgado, Lauro

Fortes Bustamante, GenÇ>vêncio -Mattos Neto,
. Alvaro Cerne de Carvalho e Anito Zeno Pe

try (ex-presidente).

Os Rotary Clubes de Criciuma e Criciu

ma-Oeste foram os anfitriões da XX Assem

bléia Distrital, realizada no ultimo dia 25 de

junho de 1977. Além do comparecimento -de

202 rotarianos, recorde que superou outras

assembléias, fizeram-se presentes ·120 espo

S88, o que surpreendeu os anfitriões orlclu

menses. A programação foi rigidamente cum

prida, flnallzando com a reunião social no

Criciuma Clube, onde se deu a despedida do

Governador Ruy Eduardo Willecke e a posse
do Governador Dino Gorini, em festa de gran
de esplendor.

De se destacar as faixas alusivas aos ro

tarianos torastelros e a boa sinalização, as

sim como a participação do Coral Infantil do

COlégiO Säe Bento, no almoço de confrater
nização realizado no Restaurante Azulão, no·

Estádio do Comerciário E.C., que arrancou vi

brantes aplausos dos presentes e não poucas
lágrimas, diante da beleza da apresentação'
da homenagem às mães rotarianas. De para
béns a diretora Ana Luiza Venturini, à Irma

Eulália Gava, ao maestro Valdeni ·ZaneUe, ao

guitarrista Baslllo Dal Bó e' ao organista Neri

Milanez pela contribuição cultural ao COR

clave ,rotário.

ROTARY CLUB DE
SÃO BENTO DO SUL

A festiva de transmissão de cargos deu

se no dia 22 de junho de 1977, quando foi

empossado o rotariano Rolf Zulauf como pre
sidente, seu· secretário Marcos Schumacher e

demals companheiros do Conselho Diretor.

Na .oportunidade foi condignamente' comemo
rado o 19°. ano de fundação.

\

ROTARY CLUB DE

JARAGUA DO SUL

ROTÄRY CLUBE DO ESTREITO

Está marcado para o dia 12 do corrente

o Conselho Diretor que vai substituir ao pre
sidente Murillo Barreto de Azevedo. O tradi

cional clube que completou em março do

corrsnts ano o seu 25°. ano de fundação, de

'verá ser dirigido no perrodo 1977/1.978 por

Moacyr. SeRS e terá como secretário o rota

riano Victor Frech. Espera-se grande compa-

,
rência de outros. clubes para prestigiar a fes

tiva que marca a mudança de comando do

veterano clube' de serviço de Jaraguá do

Sul.

Ola 27 de junho, na Casa da Arnlzade,
no Estreito, deu-se a posse do novo Corise
lho Diretor do R.C. do Estreito, em reunião
festiva. Tomaram posse .do Conselho Diretor
1977/1978 os segui",tes rotarianos: Reinaldo

F1emmh1g, presidente; Pasqual Guedes Ro

drigues, vice; Luiz Air Ferreira, 1°. secretário;
José Bismarck Baracuhy, 2°. secretário;

.
Egon

WOjoikiewicz, 1°. tesoureiro; Acélio RoGlrigues
da Costa, 2�. tesoureiro; Ivanor dos Santos,
protocolo. Diretores de Avenidas: "A" Aéc.io
Cabral Neves; "B" Herval Melin; "C" Angelo
Ribeiro e "D"José Ruhland Jr. (ex-presiden-
te).

<f'"

,
(

RÖTARY CLUB DE GUARAMiRIM

No élla 21 do corrente acontecerá a pos
se do Conselho Dlretor do Rotary Club de

ßúaramirim, em' quê é clube padrinho o de

Jaraguá do Sul. Na opornmtdade tomará pos

se. na presidência o rotariano Francisco .Dou

brawa e Osmar Klein será o seu experlmen
tado secretário. O R.C., naquela data, come

morará o seu 10°. ano de fundação, devendo,
por Isso, contar com a presença de todos os

seus presidentes" inclusive os que, por mo

tivos de transferência se encontrem em outras
.

cidades.

ROTARY CLUB DE

FLORIANOPOLIS

Dia 30 de junho de 1977 aconteceu a

, posse do Conselho. Diretor do R.C. de Floria

nópolis, o segundo mais antigo d? Estado, em

festiva realizada no Santa Catarina Country
Clube: Na oportunidade foram empossados pa-

T·······················,·····························
......•- .•...-,.----.----- _ ,

..

! '

I'E ,HORA DE, BRASIL'
!
I

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 paralso. 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

A MAIOR EXP.ERJ�NCJA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguã do Sul, peça informações à VARIG
.

'

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 -'Fone72-0091 - DDD (0473).

Obras Rodoviárias destacadas por Becker
"

o senador da República Otair Becker,
vem de enviar à redação deste jornal, impor
tante correspondência, Que reproduzlmos abai

xo, na Inteqra, com respeito à� obras rodoviá

rias em Santa Catarina, notadamente na re

gião Norte e Planalto catartnense. Ei-la:

Sr. Presidente,
Srs. Senadores:,

Senador OTAIR BECKER

o E>NER, através do. seu 16°. Distrito Ro

doviário Federal, fez ampla divulgação de suas

obras e projetos no Estado de Santa Catari

na, que mereceu o justo realce por parte de

toda a imprensa catarinense. O Distrito se

diado em Florianópolis, tem a seu cargo a.

fiscalização de 16 [dezessels) contrato� para

execução de serviços de implantação, pavi
mentação e obras de arte, dlstrlbuldos nas

rodovias BR-153; BR-158; BR·282 ,.e BR-470.

Conforme notlolärlo estampado em O

Estado, do dia 17 de maio passado, diversas

obras foram concluídas e outras estão em

plena execução, situadas nas diversas r.egiões
de Santa Catarina. Dada a importância des

ses empreendimentos, meu Estado que foi tão

relegado no tocante a rodovias, parece-me de

ver consignar em nossos Anais O' noticiári�
dlvulqado pelo DNER; pois a execução dessas

obras terá alcance inestimável para o desen

volvimento e a Integração do meu Estado. É
o que faço tornando parte integrante deste

discurso as informações publicadas em O Es

tado.

Nesse meritório trabalho de esclareci-

mento e prestação de contas ao povo catari

nense, está contida a informação de que "ain

da neste exercíclo, está prevista, na Rodo

via BR-280, a contratação do projeto final de

engenharia do trecho Porto União/Canoinhas,
numa extensão aproximada de 115 (cento e

quinze) quilometros e o estudo de viabili

dade técnico-econômica relativo a trecho São

Bento-São Friincis'co do Sul, numa extensão
de 130 (cento e trinta) qullornetros., aproxima-
damente.

y

bida da serra, via Pirabeiraba-Campo Alegre.
Ou via Jaraguá do Súl-Corupá-São Bento do
Sul, esta última opção me parecendo a mais
conveniente, pois atenderia a região rica e

desenvolvida do Estado de Santa Catarina, o ,I
que tornaria a rodovia mals ebonômica.

"Sirvo-me
.

da oportunidade para renovar.

a V.S. meus protestos de .estlma e alta con

sideração" .

Com data de 26 'de maio do corrsnte ano
, "

o Dr. Ademar Ribeiro da Silva enviou-me a se-

guinte carta:

"Prezado Senador Otair Becker,
1#

"Referimo-nos à Carta de 25.11.76, atra

vés dá qual solicita V. Exa. informações, so

bre os projetos finais de engenharia das rodo

vias BR-163 e BR�280.

"Com relação ao projeto final de enge
nharia da rodovia BR-163, trecho São Miguel
d'Oeste-Dionfsio Cerqueira, concluiu-se re

centemente a fase preliminar de estudos das

poss(veis diretrizes do traçado.

"Para prbssegujmento da diretriz ao lon

go do Estado do Paraná, considerados os as

pectos técnico-sócio-econômico e de segu

rança nacional (uma vez
.

que o segmento se

encontra integralmente contido em faixa de

fronteira, definida em lei), houve por bem o

DNER levar à fase subseqüente de ante-projeto
as linha-s nrs.,1 e 3, além do contorno da ci

dade de S. MI,guel d'Oeste, conforme dese

nho anexo.

"Somente após exame e aprovação do

anteprojeto, será definida a diretriz única, a

Ser detalhada na fase final de projeto.

"Quanto à rodovia BR-280, em termos de

programação' para 1977, está prevista a con

tratação do estudo- de' viabilidade técnico-eco";

nômico do trecho S. Bento do Sul-São Fran

cisco do �ul, que engloba o segmento men

cionado por V. Exa·., bem como do projeto fi

nal de engenharia do trecho Porto União-Ca

noinhas.

"Ao inteiro dispor de v. Exa., subscreve
mo-nos com o maior apreço e consideração.

"Ademar Ribeiro da Silva".

Sr. Presidente,

\
desta correspóndência, como das infor-

mações divulgadas pelo ONERo a que já alu

di, consta a decisão de se realizar, este, ano,
os estudos de viabilidade técnico-econômica

do trecho São Bento do Sul-São Francisco do

Sul. Somente esses estudos determinará se a

a ligação se fará via Pirabelraba-Campo Ale

gre ou. via Jaraguá do Sul-Corupá-São Bento

do Sul. Pelo amplo conhecimento que tenho

da região, estou c�rto de que a decisão final

implicará na opção Jaraguá-Corupá-São Ben

to do Sul. Importante é que o assunto tenha

decisão rápida, a fim de que esse trecho da

BR-280 seja logo executado, faée sua graride
importância, merecedora que é de prioridade.
E, também, para que seja atendida reivindica

ção da região, conforme tenho exposto às au

toridades cpmpetentes. Finalmente, a decisão

do I?NER é necessária para que; por sua vez"

o Governo Estac!ual possa assumir sua res

ponsabilidade na regiãe, pois a ele tocará

realizar,..a via que for preterida pelos estudos
técnicos do DNER.

II.-....,....,
...,...."...., ...."...."__,...., ...."...."...."-- ...." �__,·.;,..,.-. .....,..".,.,_,...."...., ...., �.,_,.....,.,_,.....,.-".._,....,;....,, ....,,.....,....., ,_,__,. ....,.....,.....,
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Cumpre-me alguns comentários sobre es

ta última informação, pois se trata de Um tre-

cho rodoviário da maior signi�icação .para
.

'Santa Catarina, já. que abrange rica e pro

gressista região do Estado. Eis porque tenho

me lnteressado constantemente por essa ro

dovia, sobre a qual mantive vários contatos

com as autoridades do Ministério dos .Trans

portes, onde encontro, sempre, excelente re

ceptividade para os problemas catarinenses.

Para melhor identificar esse. meu empe

nho, transcreve a seguir carta que, no dia 25

de novembro de 1976, dirigi ao Dr. Ademar

Ribeiro da Silva,' ilustre Diretor-Geral do

DNER. Seus termos foram ·os seguintes:
"Prezado amigo

Dr. Ademar R. da Silva,
"[unto, dirijo ao ilustre amigo copra xero

gráfica de carta que me foi enviada pelo pre
feito de Guarujá d� Sul, no meu Estado, Sr.

Nestor Emanuel Grim. � ela alusiva' ao proje
to final de engenharia da BR-163, assunto so

bre o qual V.S., por especial gentileza, .

me

proporcionará informações que possa trans

mitir àquele correllqlonário.

"Aproveito o ensejo para encarecer in

formações sobre o projeto final da BR-280, so
bre o qual tive oportunidade de conversar pes
soalmente com V.S. Trata-se de trecho de su-
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E.t.do de S.nta Catarina

rr�f�itura· Munici�al d� Jara�uá d� �Ur

E.1. Major Júlio Ferreira
·

: .

E.1. Marieta S. Rubini .

J.1. Irmã Anfdia .

TorAL. . . . . . . . . . . . . . .. 54.000,00
Art. 3°.) - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por

contá das seguintes dotações do orçamento vigente:
ANEXO I - QUADRO A

0400 - DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTUBA
0401 - Divisão de Educação'
0401.08421882.010 - Subvenções a Entidades Educação de 10. Grau.
0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - Gastos com a difusão Cultural no Município.
0403 - DIVISÃO DE ASSISTJ:::NCIA SOCrAL
0403.15814872.015 - Gastos com Assist. e Subv. Sociais.

ANEXO" - QUADRO A
040>1.08421882.010-3.2.1.0 - Subvenções Sociais .........•..
0402.08482472.013-3.2.1.0 - Subvenções Sociais .

0403.15814872.0.15-3.2.1.0. - Subvenções Sociais .

TOTAL -555.000,00
Art. 4°. '; Ficam suplementadas as dotações acima .

0401.08421882.010-3210 - Subvenções Sociais e 0402.08482472.013-3210 -

Subvenções Sociais nas importâncias de Cr$ 40.000,00 e Cr$ 265.000,00
respectivamente.

Art. 5°.) - Para atender os encargos decorrentes do artigo
anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vi

gente.
ANEXO I - QUADRO A

0600 - DEPARTAMENTO oe-,OBRAS E· VIAÇÃO
0601 - Divisão de Obras
0601 ..16916751007 - Abertura de Ruas, Construções e Res

tauração de Pontes e Boeiros.

ANEXO" - QUADRO A
,

0601.16916751.007-4110 - Obras Públicas 305.000,00
Art. 6°.) - O poder Executivo liquidará os compromissos o

ra autorizados levando em conta a capaeidlade do erário municipal.
, Art. 7°.) - As instituições orà subvencionadas e/ou auxi

liadas deverão apresentar a demonstração da aplicação e prestação de
contas dos recursos, até 31 de dezembro do corrente ano.

Parágrafo único - O Executivo Municipal baixará normas

regulamentares para o recebimento, aplicação e prestação de contas dos

recursos', que deverão se ater os beneficlárics.
Art. 80.) - Ficam ratificadas para todos os efeitos. as sub

venções e auxílios já concedidos a diversas entidades FIO corrente exer-

cício.
'

Art. 9°.) ....,... Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 28
dias do mês de junho de 1977.

Prefeito Municipal
.

A presente Lei foi reqlstrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 28 dias do mes de ju-
nho de 1977. \

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

LEI N°. 670/77
•

\ Concede Subvenções Sociais e Auxílios a Entidades que.
menciona e dá outras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de .Jaraquá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

.

Art. 1°.) - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto
rizado a subvencionar no c/Exercício as seguintes instituições:

o

1. Jardim de Infância do CoI. Div. Providência 3.000,00 .

2. Jardim de Inf. da Esc. Particular jguá.. . . . 3.000,00
3. Escola Particular Jaraguá. . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
4. Colégio Divina Providência.............. 5.000,00
-5. Colégio São Luis........ . . . . . . . . . . . . . .. 20.000,00
6. Sociedade Esportiva União ", . . . . . . . 5.000,00
7. Sociedade Cultura Artística. . . . . . . . . . . . .. 30.0001,00
8. Ação Social de Jaraguá do Sul. . . . . . . . .. 40.000,00
9. Ordem Auxiliadora das Sras. Evangélicas. . 3.000,000
10. Grupo Escoteiro Jacoritaba. .. . . . . . . . . . .. 10.000,00
11. Corpo de Bombeiros Voluntários. . . . . . . . .. 20.000,00
12. Clube Beneficiários do SESI. . . . . . . . . . . . . 5.000,00
13. Núcleo Regi'onal do SES_'o . . . . . . . . . . . . . .. 15.000,00
14� Assoe de Pais e Amigos dos Excep. de Jguá 15.000,00
15. Soe. do Valo Agrrc. Industr. de Itapocuzinho 100.000,00
16. C.A. Baependí. : : . . . . . .. . . . . . . . .. 200.000,00
17. Rotary Club - Natal Criança Pobre. . . . . . .. 10.000,00
18. Liga Jaraguaense de Desportos �'�. 12.000,00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .. 501.000,00

Art. 2°.) - Fica também autorizado a conceder Auxílios as

seguintes Assoçiações de Pais e Mestres dos seguintes estabeleclmen-
tos Municipais:

G.E. Albano Kanzler
"

.

E.R. Dezenove de Abril .

E.1. Machado de Assis .

E.1. Erich BIosfeld .

E.I. Vitor Meirelles .

E.1. Georg W.olf .

E.1. Aurélià Walter .

E.1. Darcy Vargas .

E.1. Duque de Caxias '

.

E.1. Alberto Jacobs .

E.1. Orestes Guimarães l' .

E.1. Dom Pio de Freitas ", : ..

E.1. Freimundo Kelser .

E.1. .Henrlque Geffert : .

E.I. Vitor Konder .

E.1. General Osório .

15.0QO,,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.0000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Oração ao Divino
Espírito Santo

�
.

Divino Espírito Santo, Vós que me es

clareceis tudo, que iluminais todos os ca

minhos para que eu atinja meu ideal. Vós
que- me concedeis o dom divino de perdoar
e esquecer.o mal que me fazem e que em

todos os instantes de minha vida estais co

migo; eu desejo, por meio desta singela
prece, agradecer a Vossa misericórdia e

confirmar, mais uma vez, a minha firme in
tenção de jamais separar-me de Vós. Por
mais 'que seja a ilusão do mundo material,
nada me afastará do desejo que sinto de um

di� estar convosco e com todos os meus ir
mãos na glória perpétua.

(a pessoa deverá fazer esta oração três

(3) dias seguidos, de joelhos, sem fazer o

pedido). '

.

Dentro de três dias .
será alcançada a

graça solicitada, por mais diffcil que seja.
Publicar assim que receber a graça.

Obrigado, Altíssimo Deus, mais uma vez.

J.S -.

I
'Estado de Sta. Catarina

Oracla �as freze Blmol

Prefeitura Municipal

de Guaramirim

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMI-
RIM torna público aos senhores proprietários de"

I
imóveis rurais que tem em seu poder, para pron- .

.

ta distribuição, as notificações para cobrança do

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL (IN
CRA), relativas ao exercfcio de 1977. .

.

O prazo normal de cobrança terminará em

31 de agosto de 1977.
.

Não sendo pago-até a referida data, haverá
as multas previstas em Lei.

Oh! minhas 13 almas benditas e enten
didas. Vos peço pelo Amor de Deus aten-

dei_ o meu (pedido). Minhas treze almas,
benditas e entendidas, vos peço pelo san

gue que Jesus derramou, Atendei o meu.

(pedldo), Pelas gotas do suor que Jesus
Cristo derramou de seu corpo, Atendei o

meu (pedido). Meu Senhor Jesus Cristo que
a vossa proteção me cubra com vossos 0-

.lhos, Oh Deus de bondade, vós sois meu

advogado na vida e na morte peço-vos que
atendei os meus (pedidos) e livrai-me dos
males e me dai sorte na vida, segui meus

inimigos, que os olhos do mal não me ve

[am, cortai as forças dos meus inimigos, Mi
nhas 13 almas benditas e entendidas, se me

fizerem alcançar estas graças ficarei devo
ta de vós e mandarei publicar esta oração
e também rezar uma missa. Reza-se 13 Pai'
Nosso, 13 Aves Maria em 13 dias seguidos.

J.S. - agradece
.

Deverão, pois, os senhores proprietários ru

rais do Município de Guaramirim, procurar a Pre
feitura Municipal, onde lhes serão entregues as

notificações respectivas, cujo pagamento deverá
ser feito no Banco Bamerindus do Brasil S/A, a
gência desta oldade,

Qualquer esclarecimento será prestado na

Prefeitura Municipal.
Prefeitur� Municipal de Guaramirim, 22 de

junho de 1977.
Salim José Dequech
Prefeito Municipal

.

o Divórcio Afinal
Arnoldo ALEXANDRE

Já temos sobejamente confessado, contri-

tarnente, nossa posição pro-divórcio. Desde

multç jovem assim nos pcslclcnames,
O fato de sermos católico não significa que

devemos submissão irrestrita às determinações
eclesiásticas.

Partindo do princípio de que a Santa e
.

Amada Igreja Católica. também já teve o seu

"divórcio", nada nos impede de manter a . nos

sa coerência.

Segundo pesquisa existiu, o divórcio católico até

29 de janeiro de 1.880. Quando o Estado (em
1.890) instituiu o. casamento civil a Igreja fe.

rozmente combateu igualmente sob a alegaçiio
do perigo d.a· "dissolução da famillã'ÇE o que

'

é muito importante anotar o escabroso "des

quite" adotado pelo Código Civil Brasileiro. foi

inspirado no "divórcio católico".

Pisciplinado pelo Concilio de Trento

(1545-1563) a Igreja concedia o "divórcio", an
tes da instituição do casamento civil é claro,
aos brasileiros desde que.houvesse prova cri

minosas entre os cônjuges,
_

sevícia grave ou

ameaça de vida e havia, ainda, o "divórcio per

petuo" no caso de adultério (Canon 1.129)...
Os senhores Bispos combatem a Institui

ção do divórcio. pelo simples prazer de comba

ter, como um antigo ·viclo de contrariar a lei
civil•. O passado da Igreja não recomenda o

seu presente. Que os padres cuidem da alma

porque do corpo cuidará o Estado. Amém.

TERRENO • VENDE-SE

Vende-se um terreno, com área
,

de 26 morgos, localizado na Vila
Lenzi ..

Os interessados poderão tratar
com o sr. FRANCISCO PIRMANN,
na Rua Maria Ubelina da Silva, 47
Vila Lenzt, Jaraguá do Sul-SC.

2.000,00
2.000,00
2.000,00

90.000,00
355.000,00
110.000,00

VICTOR BAUER

DIREX/SC
prepara
universitár.ios
para.
operaç'ões

• •

especiais
A Diretoria Executiva de S.

Catarina está iniciando os

preparativos para as Opera
ções Especiais no mes de
julho, no próximo dia 25,
quando começará o treina
mento básico para 1.000 uni
versitários aproximadamen
te, nas cidades de Florianó
polis, Blurnenau, Joinville,
Itajaí, Criciuma, Caçador, La

ges e Tubarão.
.

Estão previstos trabalhos
com universitários nos mu

nicípios de São José, Caça.
dor, ltajaí, Lages, Joinville,
Arroio Trinta, Rio das An

tas, além de outras.
As atividades a serem de

senvolvidas nos municípios
supracitados são: levanta
mento altimétrico do Perí
metro urbano; curso de atua

Iização para professores
municipais; campanha de

Documentação Civil, Atendi
mento Médico-Odontológico,
Palestras sobre Educação
Sanitária entre outras. A di�
retorla Executiva terá parti
cipação na Ação Cívico So
cial 77, a ser realizada no

período de 4 a 10/07, nos

munlcíplos de Santo Amaro
da Impetratriz, Gàspar' e A
raquari.
Aguarda ainda pronuncia

mento por parte de órgãos
do Estado no sentido de rea

.

"zar trabalhos conjuntos.
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Esportes
------) FLAVIO JOSé:

AQUI, AS BOAS NOVAS
DO FUTSAL JARAGtJAENSE

JAAAGUA DO SUL - O campeonato cita
dino de Futebol de Salão, iniciado com aber

tura solene na noite do dia 23, está movimen

tando todos os meios esportivos da cidade, ha

ja vista a partlclpação de 24 equipes, repre
sentantes de empresas e clubes, movimentando
centenas de pessoas. O Departamento Jaragua
ense de Futebol de Salão, que tem a testa o

desportista Lourival Rothenberger, em sua pri
meira intervenção nos meios esportivos [ará
guaenses está provando a grande organização
existente, tanto é que faz circular semanalmen

te um Boletim Oficial, onde são registrados to

das as programações, além de conter lnstru

truções aos árbitros, atletas, técnicos e dlrl

gentes. Do Boletim número clrico, extraímos os

seguintes dados que é sem dúvida do interesse

do leitor.

Treinamento
O D.J.F.S. está programando um curso

gratuito para Técnicos e Dirigentes dos Clubes

filiados, com o Objetivo de difundir EI divulgar
as técnicas, táticas e disciplina do Futebol de

Salão. A data inicialmente prevista é dia 16 de

julho próximo das 14 às 18 horas. O D.J.F.S.

está mantendo contacto com a Federação Ca

tarinense de Futebol de Salão para a vinda de

técnicos no assunto ministrarem o referido

curso. Melhores informações daremos nos pró
ximos boletins.

Amistosos

Para o mês de
'

agosto próximo o D.J.F.S.

está programando uma noitada esportiva, para

a qual esperamos contar com a colaboração de

todos os clubes filiados. Para sábado a noite,
dia propício para tal promoção.

1. jogo - 2 equipes de hand-baal feminino.

2. jogo - Seleção de Joinville x Seleção de

Blumenau. Jogo principal - Seleção de Jara

guá x Internacional de Perto Alegre-RGS.

SESI: lia. PROVA ROSTICA
DE JARAGUA DO SUL

JARAGUA DO SUL - A lia. Prova Rústica

Sesiana, em nivel estadual, realizada na noite

de sábado passado, revestiu-se de todo suces

so, com participação ativa de mais de 50 cor

redores das agências do Sesi de Santa Cata

rina e do Paraná, este com participação espe
cial. Dentre os fundistas que aqui estiveram

participando, para surpresa' geral, duas garotas
de Joinville correram como avulsas, para a

primorar a forma téc�ica e física, deixando os

organizadores e expectadores perplexos, uma

vez que conseguiram, completar as três voltas

em torno das ruas Esthéria Lenzi, Epitácio Pes

soa, Bernardo Grubba e Getúlio Vargas, com

6.600 metros. A noitada estava realmente pro

pícia para a prova, o que velo dar maior bri

lhantismo ao evento. Após terminado o percur

so, que teve a duração de menos de trinta mi

nutos e computados a classificação, atletas,

técnicos, agentes, encarregados de esportes,
convidados e imprensa rumaram à Churrasca

ria Pavanello, para um Jantar de confraterniza

ç8oo.
Em meio de muita euforia, foram entregues

as medalhas aos dez primeiros colocados, tro
féu para as atletas, medalhas e mimos para os

atletas e dirigentes do Paraná, que tiveram par

ticipação 'especial, além de uma série de ,ho" .

menagens. O agente local, Sr. Ademar Lotin

'Frassetto, fez questão de frizar seguidas vezes,

que as provas em nível estadual no próximo a

no bem como em anos futuros, se denomine

"Prova Rústica de Jaraguá do Sul" deixando

nos sobremaneira orgulhosos com a distinção.
Os resultados divulgados na ocasião pelo Sr.

Mário Hassmann, Supervisor de Esportes do

Sesi em Santa Catarina e orador oficial da so

lenidade de entrega de medalhas e prêmios fo
ram os seguintes:

1, Carlos A. Rodrigues - Blumenau

2. Rogério Martins - Joinville

3. Ismael M. de Souza - Joinville

4. Oswaldo Braga - .Jolnvllle
5. José T. Felipe - Blumenau

6. Ademir R. Nunes - Jaraguá do Sul

7. Jorge L. Gonçalves - Itajar
8. Irineu E. de Souza e Silva - Brusque
9. Argel A. de Souza - Rio NegrinhO
10. Victor'M" Alvarado - Blumenau
11. Walmir da Silva - Estreito
12. Nilton Brey - Canolnhas

13. Walfried Koptpech - Rio do Sul

14. Fábio Taralgatch - Porto União
15. Cláudio J. Gonçalves - Itajaí
JARAGUA EM SEXTO
Como frlzamos acima, o atleta Ädemir Ro

gério Nunes, representante da Agência do Se
sl de nossa. cidade, conseguiu a sexta coloca

ção, o que não deixa de ser uma ótima colo

cação, numa prova onde participaram mais de

50 fundistas de expressão dentro do cenário

esportivo barriga-verde.

JUVENTUS EMPATA
COM O PALMITOS

JARAGUA DO SUL - O Grêmio Esportivq
Juventus, Jogando na manhã de domingo no

"Estádio 'João Marcatto", não saiu de um me

lancólico empate a um gol, frente ao Esporte
Clúbe Recreativo Palmitos, da cidade do mes

mo nome. Passando por sérias crises, o nosso

representante poderia ter vencido tranqüila
mente o encontro; não fosse a falta de sorte

e s6 não perdeu devido a ruindade do ataque
palmitense que perdeu um gol Incrível, passan
do sobre a baliza superior, com o inexperiente
goleiro Perolo abatido, em mau sarda na bola.

O gol do Juventus foi anotado através de Go

mes, em penalidade máxima sobre Nilo (o juiz
não deu um pênalti também sobre Vargas), aos

15 minutos da fase inicial, para Gilberto, pela
equipe oestina empatar aos 44 minutos da mes

ma fase, em violento chute desferido centra a

meta do arqueiro Juventlno, lançado na foguei:
ra domingo último, sem reserva imediato, com

toda a sua inexperiência. Zecão não jogou, uma
vez que estava ausente da cidade, fazendo pro
vas em um concurso.

Afora isto, muitas outras chances foram

disperdiçadas, principalmente pelo Juventus,

que perdeu gois lncrtvels, em jogo característl

co de uma pelada varzeana, que infelizmente

está acontecendo no seio de nosso represen
tante. A renda traquíssirna novamente, só tinha

que ser, pois os resultados negativos influem

sensivelmente no comportamento da torcida. O

JUVENTUS alinhou com Perolo; Joel, Caubi

(Chiquinho); Gomes e Nelinho; Renato, Lara,
Toninho e Vargas; Dorval (Ade) e Nilo. PALMI

TOS: Cavalheiro; Parànä, Geraldo, Wilmar e

Jorge; Rose, Beto, Reis (Gilson), Mariano (Má
rio); Gilberto e Claudinho. Anormalidades: car

tão amarelo para Rose e Geraldo do Palmitos

por armarem confusão. Juizes e Bandeiras, re

gula�es.

PRóXIMOS ENCONTROS

O Juventus, agora na chave "I", do "Tor

neio da Morte", enfrentará amanhã o· Lages, da

cidade do mesmo nome, no "Estádio João Mar

catto", e na próxima quarta-feira o Kindermann,

em Caçador. Quarta-feira desta semana, novo

clássico aconteceu na Capital do Alto Vale en

tre os dois Juventus.

lila. ODIJE FOI SUCESSO

JARAGUA DO SUL - No último final de

semana, conforme tivemos a oportunldade de

divulgar com exclusividade, foi realizada aqui
em JaragLiá, a lila. ODIJÉ - Olimpíada Distrital

da Juventude Evangélica, 'reunindo aproximada- .

mente 80 jovens de ambos os sexos, entre Grl!l

pos provindos das comunidades de Rio Negri
nho, Oxford, Corupá e Jaraguá. O principal ob

jetivo da Olimpíada foi alcançado, qual seja a

Integração dos jovens, imbuídos em competição
sadia, apresentando os seguintes resultados:

Atletismo Masculino - 100 metros

1. Nilson Franz - Jaraguá; 2. Norbert

Melchert - Corupá; 3. Paulo Wodgniski - Coru

pá; 4. Edemar Utpadel - Jaraguá.
Revezamento-;' 4x100 m

1. Osni, Wolmir, Edema, Nilson - Jaraguá;
2. Rolf, Iremar, Vilfrid, Johannes - Rio Negri
nho; 3. Norbert, Paulo, Mário, Ralf - Oorupá.
1.500 metros

1. Nilson Franz - Jguá;·2. Norlfert Mel

chert - Corupá; 3. Martin Roepke - Oxford.

.

Salto em altura

1. Osni Franz - Jguá; :2. Norberto Bruns -

Jguá; 3. Johannes W. Ennulat - R. Negrinho.
Salto em distância

1. Osni Franz - Jguá; 2. Norbert Melchert

Corupá; 3. Iremar A. Soares - R. Negrinho.
Atletismo feminino - 100 metros

�. Marlene Pscheidt - Oxford; 2. Romi
'Schneider - R. Negrinho; 3. Heluisa Hertel -

Jguá.
Revezamento 4x100 metros

1. Mônica, Helena, Suely e Marlene - Ox

ford; 2. Eluisa, Helena, Rosely e Carin - Jguá;
3. Mar.lI, Suzan, Ilda' e Gilvan� - R. NegrinhO.

Salto em altura
1. Romi Schneider - R. Negrinho; 2. Mai

ke Hermann - Cgrupá; 3. Helena Hertel - Jguá.
Salto em distância

1. Ilda Jung - R. NegrinhO; 2. Liane Sprot
te - Oxford; 3. Marlene Pscheidt - Oxford.
Tênis de mesa - masculino

1. Osni, Edemar, Leopoldo - Jguá; 2. Ire

mar, Rolf, Johannes - R. Negrinho; 3. Ademir,
Airton, Gilmar - Oxford.

Tênis de mesa - feminino
1. Bettina, Marly, Madalena - Jguá; 2.

Marly, Romi, Gilvane - R. Negrinho; 3. Marle

ne, Helena, Rosemir - Oxford•.
Voleibol masculino

1. lugar para Jaraguá do Sul; 2. Corupá; 3.
Rio Negrinho.
Voleibol feminino

1. lugar para Corupá; 2. Rio Negrinho;-
3. Oxford.

Futebol de salio
1. lugar para Jaraguá do Sul, com os atle

tas Osni, Nilson, Walmir, Edemar, Júlio, Carlos,
Roberto e Marcos; 2. Corupá; 3. Rio Negrinho.

Os primeiros e segundos colocados das

provao individuais e os primeiros das coletivas,
desta Ollmplada Distrital, irão representar o

Distrito de Jaraguá, na Ollrrrpíada
.

Regional, a

ser realizada em Blumenau, entre os dias 28,
e 31 de Julho.

DECISÄO: SELETO FOI
GOLEADO

GUARAMIPUM - Esta cidade viveu no do

mingo último, um dia triste, devido a implacá
vel e sonora goleada que s�u principal clube

esportivo, o Seleto, sofreu frente a Tupy de

Joinville, pelo "Torneio Norte Catarinense", na

grande final. Ao findar do espetáculo, o mar

cador acusava a vitória por 5 tsntoaa O a fa

vor da equipe joinvillense, acabando com as

esperanças da numerosa galera guaramirense
que asslstla o espetáculo, uma vez que o jogo
era em casa (Guaramirim) e a grande decisão,
na tarde de sábado (hoje), no Estádio Albano

.

Schmidt, com remotas chances parao Seleto.
Mesmo assim, ainda resta alguma espe

rança ao Seleto, pois em futebol tudo aconte

ce. Aguardemos o jogo de logo mals na Man

chester Catarinense.

OLIMPiADA EM MOSCOU

A exclusividade de transrnlssão das Olim

placas de 76 no Canadá custou às emissoras

PAGINA 7
de TV norte-arnerícanas 25 milhões de dólares

(cerca ·de 380 milhões de cruzeiros). Para ob
ter a mesma vantagem nas próximas Olimpra
das, que se realizarão em Moscou, a compa
nhia CBS de Nova Iorque pagou 100 milhões
de dólares (um bilhão e quinhentos milhões de

cruzeiros!), 50% dos quais adiantados.
'

Economicamente, o regime soviético já co

meça a tirar proveito dos pr6ximos Jogos 0-

IImpicos de 1980. Do ponto de vista propagan
dístico, só o fará, provavelmente, daqui a al

gum tempo. De qualquer forma, 1980 trará um

fato inédito em competições esportivas inter
nacionais: nenhum dos atletas dos palses comu

nistas certamente conseguirá fugir...

JAbim)

8%0
mais caro

desde ontem

Leite

Brasilla - o terceiro e último au

mento no preço do leite tipo "C" pro
gramado para este ano entrou em vigor
desde ontem, dla 1°. de [alho, O litro
do produto passou a custar Cr$ 4,00, o
que significa um reajuste da ordem de
8 por cento.

Portaria determinando novo au-

mento foi elaborada pelo Ministério da
Agricultura e baixada pela Superinten
dência Nacional do Abastecimento -

SUNAB. O teor de gordura foi mantido
com 2 por cento, contrariando aqueles
que esperavam o restabelecimento do
teor de 3 por cento. Uni dos fatos que
contrlbulu para a decisão de reajusta
o preço do leite, é a grave crise por
que atravessa atualmente a pecuária
brasileira.

O produto também já começou a

faltar em quase todos os mercados
consumidores do país. Isso como acon

tece todos os anos, é devido ao perto
do de entresafra.

.

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAl:. DE GUARAMIRIM

LEI N°. 522

Altera as datas dos Feriados Municipais.

SALIM JOSÉ DEQUECH, Prefeito Municipal de Guaramirim,
no uso de suas atribuições:

,

. F�ÇO SABER a todos os habitantes deste Município, que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 10. Ficam estabelecidos como dias feriados muni

cipais do Município de Guaramirim, es seguin
tes, eventos:

A) . Sexta-Feira Santa (data variável)
B) Ascensão de Nosso Senhor (data variável)
C) Corpus Christi (data variável)
D) Data da instalação do município de Gua

ramirim - 28 de agosto.

Artigo 20. - No corrente ano de 1977, o dia 08 de dezem
bro - Imaculada Conceição, feriado fixado- pela
Lei nr. 290, de 11 de abril de 1967, ainda deve
rá ser guardado, não mais o sendo à partir do
ano de 1978.

Artigo 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
bicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Guaramirim, 16 de junho de 1977.
Salim José Dequech
Prefeito Municipal

.
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ANO LIX - JARAUUÁ DO SUL
Sábado 02 de Julho de i977

,

SANTA CATARINA
N.o 2.942

As Atividades

,

JARAGUÁ DO SUL -,Na qualidade de re

presentante do prefeito Victor Bauer na Câma

ra, .o vereador José Alberto Klitzke relatou as

meritórias atividades do Chefe do Executivo

Municipal, em recente reunião da edilidade.

Tido como vereador mais atuante da atual Le

gislatura, o vereador J.A. Klitzke, na vigésima
oitava sessão ordinária, na noite de quinta
feira da semana passada, apresentou amplo rs

latório sobre os feitos do Executivo, tendo no

curto espaço de tempo em que está a "sta do

Poder, realizado uma variada gama de benefí

cios aos municípios, numa prova inequívoca do

alto tirocínio administrativo. Dentre as ativida

des relatadas pelo líder do governo, deetaoa
se a Reestruturação Administrativa, cujos efeitos

já se fazem notar, com resultados altamente

compensadores, fazendo crer que nosso rnunl

cíplo terá nestes quatro anos, um dos melho

res administradores da história do município
centenário. Contratação de funcionários cateço
rizados, mudanças dos variados setores da

prefeitura, criação de novas salas, desafoga
mento do interior do paço municipal, maior

participação entre prefeito/funcionários e povo,
podem ser apontados como frutos de um tra-

.
' ,

baiho contrnuo da reestruturação, cujos efeitos,
como já frizamos acima, se fazem sentir e q!Jem
ainda não notou, ou é cego ou não quer. en
xergar.

OBRAS NO INTERIOR

A propalada reestruturação, prende-se mais

especificamente a área burocrática, lndlspen
sável para o bom desempenho das demais ati

vidades. No tocante a melhorias, notadamente'
no Interior do município, muitas já foram im

plantadas, como por exemplo em Rio Cêrro I

e II, onde as estradas foram patroladas, alar
gadas e macadamlzadas, bem como efetuadas

várias reformas em pontes e pontilhões, além
de uma série de outros melhoramentos que a

municipalidade vem Introduzindo nos mais va

riados melos Interioranos, cumprindo o que
prometera quando da campanha eleitoral.

REFORMAS DE PONTES P!NSEIS
As pontes pênseis, indispensáveis aos tra

balhadores e estudantes, estão, como todo

mundo sabe precisando de meihorias. A boa

nova que a municipalidade trará, prende-se a

reformas em TODAS .as pontes pênseis do mu

nicípio, cujo início se dará quando da entrega
do madeirame por parte das serrarias, contra

tadas à servir a Municipalidade de todos os

madeirames lndlspensávels às reformas,' que
serão efetuadas por operários da mesma.

TERRAPLENAGEM
No tocante a este aspecto, o vereador

Klitzke, disse que a Prefeitura realizou gratui
tamente ,obra de envergadura junto ao Cam

pus da Fundação Educacionai Regional Jara
guaense, obra esta ,de transcendental impor
tância para o município, já que ela representa
a redenção do ensino superior da região, com

a construção do bloco universitário que abri

gará as instalações da Faculdade de Estudos
Sociais. Além da terraplenagem do Campus, ou
tras foram desenvolvidas, atendendo as neces

sidades rnals prementes do município.
ESGOTOS, UM GRANDE PROBLEMA
Com relação aos esgotos,' várias obras fo

ram atacadas pelas frentes de trabaiho da rnu

nicipalidade, valendo destacar o serviço efetua

do próximo do açougue do sr. Alexandre Haa

ke, na Procópio Gomes, onde foram empre

gados vários dias de trabal�o ativo, bem como

na rua Esthéria Lenzl Friedrich, para não citar

outros. O esgoto que sai do "Hospital São Jo

sé", foi outro assunto relatado pelo líder do

governo que na oportunidade externou agra
decimentos em nome da população járaguaen
se, a firma NUTRIMENTAL S.A., firma parana
ense que recentemente 'adquiriu o patrimônio'
da Krinnbefg, no vizinho município de Guara

mirim, pela cessão, alguns dias gratuitamente
e o resto do tempo necessärios à abertura de

valos para tubulação, a preço irrisório.

MOVIMENTO ECONOMICO

Esportes em
HOJE, à partir das 15 horas nas canchas da

Associação Atlética Indústrias Reunidas, sensa
cional encontro de futebol de salão entre a e

quipe local AAIR x TV Coligadas Canal 3, de
BlumenÍlu.

'

Cima da õora
O JUVENTUS, que amanhã às 15 horas en-'

frenta pela primeira vez o LAGES, da cidade do
mesmo nome, no "João Marcatto", PERDEU
por 2xO na última quarta-feira em Rio do Sul,
frente o seu homônimo. Está realmente em fa
se negra o nosso representante.

Executivo
O Movimento Econômico que define os ín

dices de retorno do ICM também esteve errt
pauta naquela sessão, com o vereador ma

nifestando seu descontentamento com alguns
agricultores, industriais e comerciantes, que in

felizmente não atenderam os apeios da muni

cipalidade e, consequentemente não apresen
taram suas Declarações, trazendo reflexos ne

gativos para o município. Campanha de cons

cientização é lançada anualmente mas, infe

lizmente existem aqueles que não se preo
cupam com o bem estar financeiro da munici

palidade, sendo os primeiros a reivindicar be

nefícios.

SETOR SOCIAL E ASSISTENCIAL
Neste campo a atual administração, no

curto espaço de tempo já trouxe algum bene

trclo, embora um pouco escasso, onde pode
mos destacar a liberação de verbas e demais
auxfllos às entidades. Com o engreno total da

máquina administrativa, segundo o vereador, !;lS
te campo será tratado com muito carinho, po
dem estar certos seus membros.

SETOR EDUCACIONAL
No setor educacional podemos destacar

a construção de duas escolas municipais: a Es

cola Alberto Bauer, na rua Guanabara, próxima
a Malharia Cyrus e a Escola Cristina Marcatto,
no Jaraguá Esquerdo, todas em fase de con

clusão. Além destas, todas estão merecendo

especial atenção, uma vez que a municipalida
de dotará as mesmas de infra-estrutura pró
pria, através de recursos, conforme Já foi alvo
de Projeto de Lei, aprovado em segunda e úl
tima votação segunda-feira última. A Merenda
Escolar está sendo distribuída' à todas as es

colas da rede municipal, através de convênio
entre prefeitura e a Campanha Naciónal de

Alimentação Escolar.
ASFALTAMENTO DÉ RUAS
O asfaltamento das estradas mumorpars,

constitui-se o grande sonho de nosso prefeito,
sendo objetivo primordial, constado em seu

Plano de Governo. Breyemente será lançado
'"

Professor João preside a AAPJS
JARAGUÁ DO SUL - Reunidos nas de- nistradores de Pessoal de Jaraguá do Sul -

pendências do Hotel e Restaurante Itajara, día' AAPJS teve reunião' especial, tratando de vâ-

17 de junho passado, a Associação dos Adml- rios assuntos de interesse da classe..Primeira-'

Empossadas Diretorias· dos liDOS.
JARAGUÁ DO SUL - Em jantar festivo

realizado nas dependências do Restaurante Ita

jara, os Lions Clubes Centro e Cidade Indus

trial, empossaram a' 23 de junho passado, 5a.

feira, os membros dos novos Conselhos Dire

tores, para o ano leonfstlco 1977/79. Ao ágape
estiveram presentes diversas autoridades den

tre as quals o prefeito Victor Bauer; Juiz de

Direito, Dr. João José· Maurício D'Ávila; Pro

motor Público Dr. José Alberto Barbosa; Go

vernador do Distrito L-10 Gil Nascimento; ex

governador Ramon Miehe, além de caravanas

de leões e domadoras das cidades vizinhas co

mo Joinville, Corupá, Blumenau, Pomerode en

tre outros.

Na ocaslão foram empossados os seguin
tes elementos: Pelo Lions Clube Centro -' Pre

sidente: Waldir Berndt; PresIdente Imediato:

Moussa Naeli; 1°., 20. e 30. vices-presidente:
,Zigmar Benno Lucht, IIson Nolteneo Bastos e

Clemenceau do Amaral e Silva; 1°. Secretário:

Hamilton Cezärio; 20. Secretário: Rolando Jahn

ke; 1°. Tesoureiro: Edgar Gramkow; 20. Tesou
reiro: João Lúcio da Costa; Diretor Social: Os
mar José Vallattl; Diretor Animador: Gerson
Dornbusch; 1°. Vogal: Lotário Fendrich e José
Hermelo Marchi como segundo vogal, com

mandato de um ano; 10. Vogal: Rivadávia Ras
sele e Alexandre Otsa (2 anos). '

Pelo Lions Clube Cidade Industrial - Pre
sidente: Renato Trapp; 10• vice-Pres.: Renato

Raboch; 20. V1ce-Pres.: Snvlo Ewald; 3°. Vice
Pres.: Alcir Bittencourt; 10• Secretário: José

Henrique Pereira; 2°. Secretário: Mário Voigt;
10. TesoureIro: Lauro Veglnl; '20• Tesoureiro:
José Venâncio Pereira Junior; Diretores Sociais
Eliseo U. Tajes e Aryberto Léo Bartuscheck;
Diretores Animadores: Darcy Buchmann e AIi
berto Ewald; Vogais para 1 ano: Walmor Zonta
e Norberto Pereira; Vogais para dois anos: Dé�
cio Mengarda e Adernar Humberto de Oliveira

FurtadO�

mente o Tesoureiro fez a prestação de contas

do exercício 76/77, período este em que era

presidente o Sr. Euclides Emmendoerfer.·

Seguiu-se após torm?li�adas �s, prestações ,

de contas das atividades, a, EjJei�.9�·da nova

diretoria adrnlnlstratlva da çÍ:a�s�·1).ar�·p exer

cício 77/78 em.que .conco�r.iam:lrês chapas, lo
grando vencer a chapa' 1, 'cujos elementos for
mam a atual diretoria, que tem a seguinte cons

tituição: Presidente: ,Prof. João Beckhauser

(Marisol); Vice-Presidente: Sérgio ,Kuchenbe
cker (Breithaupt); Secretário: Décio Mengarda
(Weg); Tesoureiro: Adernar Gonçalves (KohI
bach); Diretor de Relações Públicas: Álvaro
Pereira (Marquardt); Diretor de Assessores Téc
nicos: Euclides Emmendoerfer (Weg);' Conselho
Fiscal - Efetivos: Milton Grützmacher (Ind. Reu

nidas), Arno Schreiber (Malwee), Rogério Bei
ro (Menegotti); Suplentes: Artur Ferreira (Mari
sol), Ivo 'dos Anjos (VIação Canarinho)' e Justi
no L. de França (Metalúrgica Zanonl). Decorri
dos os atos de posse da nova mesa diretiva
da AAPJS, sucedeu-se um jantar comemora

tivo e de confraternização.

Edital de Concorrência Pública, com vistas a

compra da usina asfáltica, necessäria para a

consecução do obJetivo. haja vista a preten
são do prefeito Bauer, em asfaltar 100 quilô
metros de estradas em Jaraguá do Sul, duran

te a sua gestão.
TELEFONES, OUTRO PROBLEMA
Com respeito aos telefones, o líder do go

verno' pronuneiou-se dizendo que o assunto será

,debatido junto as esferas competentes, para
uma rápida solução e que dentro do menor es
paço äe tempo possível o impasse seja sana

do principalmente no interior, ' celeiro econô

mico agropecuário do município, onde são inú

meros os assinantes, que ainda não podem
contar com este meio de comunicação, por
não haver linhas na regiAo. A telefonia urbana
também será equacionada.

ILUMINAÇAO
A iluminação pública e as linhas de trans

missão para o interior, são outras preocupações
do. Chefe do Executivo. Grandes providências
serão tomadas no sentido de uma rápida solu

ção. Detalhes a respeito de iluminação, o lei

tor poderá apreciar na presente edição, em am

pla reportagem do "Correio do Povo".

VENDAS DE VEICULOS INSERV(VEIS
E EDITAL,. DE CONCORR!NCIA

Este fato dispensa maiores comentärios,
uma vez sendo de domínio público, a Prefei
tura fez publicar neste jornal nas e�ições de
21 de maio e 04 de junho, Edital de Concorrên
cia Pública para venda de diversos veículos
e máquinas considerados inservrvels e para
compra de equipamentos rodoviários, equipa
mentos para limpeza pública, peças e acessó
rios e móveis e utensílios, enfim, uma variada

compra que só vii"ä em beneficio da população
jaraguaense. Além dos itens constantes do re-

,lato do vereador José Alberto Klitzke, muitos
outros poderiam ser aqui enfocados mas, dei
xamos ao julgamento do leitor, cidadão como

nós, as atividades do prefeito.

DOCUMENTOS ROUBADOS

HAROLDO ENGELMANN, resi
dente em Três Rios do Norte, na ci
dade de Jaraguá do Sul - Santa Ca
tarlna, declara .que foram roubados
TODOS OS DOCUMENTOS de seu

veículo Aero Willys 1963, placas JS
3336, chassi nr. 3114507511.

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

Jaraguá do Sul, 20 de junho de
1ß77.

GRÁFICOS Comemoram Seu Dia
,.

Jaragu.á do Sul' - No sábado pas
sado, pará-comemorar festivamente o

Dia do Gráfico, os funcionários da So
ciedade Gráfica Avenida Ltda., desta
cidade, das -�ficjnas, e lojas esttveram
entretidos nas novas dependências do
Clube Atlético Baependi, realizando tor
neios internos, com distribuição de
brindes e mimos aos partlclpantee, .1[1-

• lém, é claro, de farta comida e bebida.
Foi um dia de extrema alegria, com

muitas brincadeiras e gozações, a qual
o "Correio do Povo", que é composto
e impresso nas oficinas da Gráfica Ave

da, também esteve presente, através de

representante.

PARA VOCE!!!

Faltam 4 semanas para você ganhar um WOlKS de Graça I I!
II SE VOCE AINDA NAO FEZ SUAS COMPRAS NAS LOJAS BREITHAUPT, NAO PERCA MAIS TEMPO.

VA CORRENDO AGORA MESMO, E PROVE QUANTO O BREITHAUPT GOSTA DE VOCE.

VAI LHE DAR NO DIA 30 DE JULHO, UM FUSCA, ZERINHO, ZERIN HO.

PARA CONCORRER t! FACIL - JUNTE SUAS NOTAS DE·COMPRAS INDI'lIDUAIS OU ACUMULADAS E BOA SOR�E!

B>REITHAUPT DANDO DE GRAÇA UM. WOI!:.KS
I'

I.

II
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