
Câmara
JARAGUA DO SUL - A Câmara de

Vereadores desta cidade, atend.endo
pedido do prefeito municipal, Sr. Victor
Bauer, esteve reunida extraordinaria
mente na noite de quinta-feira, em s�u
horárlo regimental, às 18 horas, com a

presença de vereadores das duas ban-
cadas•. ,

'

reunida
f

em 'caráter extraordinário
. o principal fato da sessão extraor

dinária, prende-se ao lançamento da
concorrência pública para aquisição dé
veiculos, máquinas, móveis e materiais
de escritório. Por

.

haver considerável
número de interessados na venda dos
mesmos, a comissão de julgamento de
signada pelo prefeito Bauer não teve

condições de, apresentar' ,a conclusão
dentro do prazo estipulado pelo chefe
do executivo municipal, ou' seja, a 23
(te Junho, obrigando desta maneira a

prorrogar a data por mais três dias. A
prefeitura municipal, já de posse do re

sultado do julgamento das propostas,
. encaminhou à Câmara os PJojetos de

leis que foram verificados pelas co

missões e demais vereadores, para a

quisição de veiculos e máqyinas, bem
como contrair empréstimos e fináncia
mentos junto a Instituições financeiras
e suplementação de verbas se assim
for necessário.
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!No primeiro semestre: 1.862 Cédulas
de Identidade

JARAGUA DO SUL - O Posto de
Identíficaçãó da Secretaria de Seguran
ça e Informações de nossa cidade, se
gundo contatos mantidos com a repor
tagem pelo titular do órgão, sr. Wilfried
Hingo Dorribusc'h, teve, no primeiro se

mestre deste ano, 1.862 cédulas de
identidades, entre novas e revalidadas,
num considerável crescimento de ex

pedições das mesmas.

Nos anos em que se encontra im
plantado em Jaraguá, à Avenida Getú
lio Vargas, no Mercado Municipal, o

Posto já expediu milhares de cédulas,
beneficiando milhares de pessoas de

Os' . números do
JARAGUÁ DO SUL - A 17a. Zona

Eleitoral, que abrange os municípios
de .Jaraquá do Sul e Corupá, possuia
em números oficiais 25.128 eleitores,
até o último dia do mês de junho. Nos
meses de abril, maio e junho, em Jara

guá houve 215 inscrições e' 59 cance

lamentos de tftulos; em igual período, o,
município de Corupá teve 31 inscrições
e 29 cancelamentos. Segundo nossa in

for:mante, Jaraguá possuia também até
30 de junho, 20.634 eleitores e Corupá
4.494;

-

Com OI Juiz Eleitoral, Dr. 'João Jo
sé Maurício' D'Avlla, nossa reportagem
também teve a oportunidade de conta

tar a respeito do número do eleitorado,
jurisdicionado a esta zona eleitoral, em
que é titula!". Na ocasião, o Doutor Juiz

\

Jaraguá do Sul, Corupá, ,Massarandu
ba, SChroeder, Guaramirim entre ou

tras, que ·antes necessitavam deslocar�
se para outros centros, no caso Joín
ville, com perdas irreparáveis de tem

po e dinheiro. Como a explosão in
dustrial e comercial exigiu a criação
de um Posto de Identificação, el-lo ago�
ra em nosso meio expedindo o impor
tante documento, tão necessário em

nossos dias. Nos meses de janeiro a

junho, 1.635 carteiras de identidade}o
ram expedidas e 217 revalidadas, nu
ma prova inequivoca do bom desempe-
nho do órg,ão.

'

eleitorado
concitou todas as empresas para que
não aceitem funcionários provindos de
outras cidades, sem que os mesmos

transfiram seus títulos à esta cidade,
pois quem ganha com isto' é a própria
cidade, que alcança maior projeção a

través do número de eleitores.
Endossando as palavras do ilustre'

magistrado, nós também como o mais
antigo porta-voz do povo, jaraguaense
da região, apelamos aos senhores in
dustriais, comerciantes e mesmo aque
les que mantêem contactos mais dire-

, tos com pessoas de todas as camadas,
para que incentivem o alistamento de
novos leitores, aumentando nosso con

tingente eleitoral, uma"'vez que a im
portância de um município é avaliada
pelo número de eleitores.

Corupé em Nolícias
Câmara encerrou primeiro
período' ordinário

A Câmara Municipal de Corupá, na
noite do dia 28 encerrou seu primeiro
período ordinário deste ano leqlslatl
vo. Na leitura • do expediente constou
um ofício do Chefe de Gabinete da Pre
sidência da Rede Ferroviária Federal

S.A., lnforrnando que a redução do nú
mero de trens na região foi por motivos
econômicos; l1a oportunidade foi lido
também o pronunciamento do Senador
Otalr Becker feito no Senado Federal
sobre a Estrada São Berito do Sul-Co
rupá-Jaraguá do Sul. O vereador er
nesto Felipe Blunk, apresentou indica
ção de um envio de ofício a direção do
BESC, para que Corupá receba uma a

gência do Banco do Estado de Santa
Catarina e, usando da palavra comuni
cou aos demais membros da Casa que
no dia 22 de junho recebera a visita' do
'Coordenador da FUCABEM de Itajaí,
acompanhado de um funcionário da As
sembléia Legislativa do Estado, opor-

El'inesto Felipe Blunk
tunldade em que constataram "in loco"
a situação de algumas crianças excep
cionais de uma só família que peram
bula pelo município e municípios vizi
nhos. A -FUCABEM irá internar estas

crianças para recupera-Ias. Este assun

to havia .sldo levantado na Câmara Mu
nicipal e recebeu a imediata atenção
do Deputado Octacílio Pedro Ramos e

da FUCABEM - Fundação de Amparo
e Bem Estar do Menor.

CORUPA·
.

Cl>MEMOROU 80 ANOS

Na úítlrna quinta-feira, dia 7 de ju
lho, esta cidade completou 8Q anos de
fundação, e, como acontecimento prin
cipal houve um jogo de futebol entre
uma Seleção Corupaense e o

_

Grêmio
Esportivo JiJventus de Jaraguá do Sul,
o representante do Vale do Itapocu no

Certame Estadual. O encontro foi rea
lizado �s 15 horas dó dla 7, no cam

po do D. Pedro II, numa promoção da

CM!::,. Parabéns Corupá, octagenária.

SábadoDâ de julho de 1977 N-O 2.943

Rotariano catarinense
.velejará na Suíça

com a tripulação composta
de Valério Gomes Soares,
seu filho, e Antonio Dondei .

O Brasil será' representado
nesta competição por duas

tripulações, a do catarinense

Walmor Soares e o campeão
mundial de 1975, o paulista Com Importantes titules na.

Mário Buckup, que tem
.

como vela, como tri-campeão bra

tripulantes Joaquim Fenem- sllelro da Classe Snipe em

berg e Half Cristiano O cata- 1967, 68 e 69; bi-vice cam

rinense vai para a Suiça co- peão brasileiro de Ligthning
mo classificado dos dois últi- em 1976 e 77 e ainda vice
mos campeonato brasileiro, campeão sul-americano em

em Pernambuco e posterior- 1977, Walmor Soares adquiriu
mente em Florianópolis quan- no decorrer dos anos uma

do obteve a segunda coloca- acentuada experiência na arte

ção. Buckup val defender o de velejar, seja em águas ca

título mundial que é seu, en� tarinenses ou em outros Es

quanto Walmor Soares segue tados onde
.

tem competido.
como representante legal do' Ele faz da vela o seu mundo,
Brasil, por conta da Confede- e por Isso, nos seus 28 anos

ração. Brasileira de Desportos. de competição, ele mostra-se

Esta é a primeira vez na um homem quase realizado
história do desporto catarinen- no esporte.
se que um atleta disputa Um

campeonato mundial. Wal

mor, entretanto, havia partici
pado de uma competição idên
tlca em 1975 no Equador, mas

Walmor Soares, iatista de
escol pertence ao A.C. Floria

nópolis-Leste e apesar de

uma recente intervenção ci

rúrgica delicada, está dispos
to a concorrer com sua expe
riência no mundial de Light
ning, na Suíça.
A Imprensa da Capital dá

,

merecido destaque ao acon

tecimento a que nos associa

mos prazerosamente, divulgan
do as coisas importantes no

esporte barrlqa-vsrde.

Santa Catarina tem se des

tacado em muitas competi
ções, inclusive a' nível inter

naciona� como no remo e na

vela, no
_

decorrer dos anos.

Mas seus atletas nunca tive

ram o privilégio de participar
de um campeonato de' cate
goria mundial. Esse tabú se

rá quebrado este ano, quan
do o iatista

.

Walmor Gomes

Soares estará disputando o

Campeonato Mundial da Clas
se Lightning, na Suiça, no pe
rfodo de 13 a 19 de julho,

isso porque Já se encontra

va
.
naquele paIs disputando

uma outra prova, não como

representante da CBD.

28 ANOS DE VELA

CORREIO DO POVO augu
ra grande sucesso ao- despor
tista que honra o iatismo de
Santa Catarina.

Saúde dá orlentaçäo=sobre
vacinas obrigatórias

Fpolis., 30.06.77 _,. Para que o sa

lário-família seja renovado' em. 1978, os
trabalhadores deverão encaminhar as

crianças nascidas à partir de amanhã,
a uma Unidade Sanitária. Somente com
a apresentação de um comprovante de
que elas foram vacinadas com os sete
tipos de vaclnás obrigatórias, êles te-
rão direito a esse beneficio. As vacinas
que serão distribuídas gratuitamente
pelas unidades da Secretaria da Saú
de e Promoção Social, são preventivas
rJSra as seguintes doenças: varíola,
sarampo, poliomielite, tuberculose e trí
plice (tétano, difteria e coqueluche),

A comprovação será feita através
da apresentação da caderneta de va
cinações que conterá o nome e data
de nascimento da criança, endereço
dos pais ou responsáveis, dosagens de
vacina e as datas de suas aplicações.
A vacina antipólio, 'somente, pode ser

aplicada a pastlr do 30.. mês e são o

brigatórias três vacinações; a tríplice
deverá ter duas de suas doses aplica
das,

.

a partir do 30• - mês de vida da
criança; a vacina BCG-ID (contra tu

berculose) pode ser apllcade no 70.
mês e a obrigatoriedade é de apenas
uma dose; suficiente também apenas
uma dose, da antivariólica e da antlsa-

.

rampo, sendo que .a primeira poderá
ser aplicada no 80. mês e a segunda a

partir do 70• mês de vida da criança.

A carteira de vacinação será vá
lida em todo o território nacional e, no
espaço destinado pará preenchimento
do pôsto, deverá constar o carimbo da
Secretaria da Saúde e Promoção So
cial com a data, o número do centro ou

posto que atendeu a criança e a rubri
ca do técnico responsável. Segundo o

Ministério da Saúde, esta foi a solução
para se controlar e comprovar as vaci
nações na população infantil, suas do
sagens e as datas em que foram ,apli
cadas, Essa medida faz parte do De
creto Federal nr. 78.231 de 12 de agos
to de 1976 que originou o Programa
Nacional de Imunizações' e das Vaci
nações de caráter obrigatório, que se-

.

rä atualizado bienalmente.

o DECRETO
O Ministério da Saúde tornou as

vacinas obrigatórias em todo o territó
rio nacional e, em determinadas re

giões, de acordo com o comportarnen
to epidemiológico das doenças, essas
vacinas diferem das obrigatórias em ou

tros Estados. Desta maneira, as secre

tarias da Saúde dos estados; só pode
rão tornar obrigatórios outros tipos de
vacina, desde que sejam executadas
dentro das normas estabelecidas pelo
decreto, reúnam condições

.

operacio
nais e que essa medida seja aprovada
pelo Ministério.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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UMAS & OUT'RAS

Fazem al'lOS hoje �. .

Sra. Da. Inês, esposa do Sr. Júlio Maffezzolli
Sr. 'Artur 'Emmendoerfer
Sr. José Augusto ,Stinhen
Sr. Martin Henn, em Jal'8guazinho
Sra. Iza Marta Moh� �iemann

Fazem anos amanh.
Sr. Samir Mattar, 'em S. Paulo
Sandra �egina Lopes, nesta

Sr. Tobias Warhaftig, em Curitiba
Sr. Zeno,Toren], em São Pal!W
Olga Krutzech

Dia 11 de Julho
Sr. Pedro Klein Filho
Sr. Haroldo Hanemann

Ivone Reck

Sr. Aristides ,Manoel "Gonçalves, Coordenador
.

Estadual, de Edl,lcação
Wilson Gerent, em. Astorga-PR.

Dia 12 de Julho
Vva. Eliza Bertoli

o

Diz a anedota que � lagartixa de

pois de admirar longamente .o jacaré
lhe teria dito: "Pô, como você é exagé- Sr. Benedito Joaquim Mascarenhas

rado!". Pois em ITU, cidade, paulista, Sr� Henrique schmetaer, em Itapocuzinho

segundo a lenda tudo é exagerada- s-; João Pedro Gascho

mente grande. "Em ITU, tudo é maior, Sra. Ingrid Schulz Hafemann

menos o nome da cidade". Os turistas Dia 13 de julho

podem constatar a veracldade desta Sr. Erolf Furike

assertiva. Em ITU, os picolés medem 20 Sr. Eugênio Soares, em Corupá

centrmetros, os chapéus são maiores 'Sr. Günther Roeder, em Corupá

que os dos mexicanos, os souvenirs Leo�ora Bosh-:mmer, .

agigantados. No Bar Paulista há um es- LUZia Demar�hl, em Itapocuzmho
.

tilingue OU' cetra, de dois metros e meio <.A jove� .Milnz� de Lourdes Morbls

e os cachorros-quentes medem 23' cen- ;Sra. ��!vla Kle,n ". I
,

•

tímetros. ITU orgulha-se de possuir Sr. Alfredo öesterelch, na B. do RIO Cêrro

mais de 30 igrejas e ter sido o "Berço Sra. �atáli� .K. Morbis

da República". Um minuto em ITU e..; Dia 14 de julho

quivale a 60 dos nossos. Segundo al- Sr. Bruno Paulo Oscar Mahnke

guns habitantes, a, única coisa real- .

Sr. ft�b�rt�'.Grandberg
mente curta em ITU, é. o dinheiro... Sr; \fl.ctor Vlergutz

__
� -

. �
• n· In, I"

Agora perguntamos: Será que é Sra. Non�,a, sue��. Hoeft, em ��ritlba f, ,:1 " pt
somente em ITU que tudo é agiganta- Srta. Lem Prestlnl "m i
do? E os pepinos e maracujás gigan�es, <>

Dia 15 de, Julho .

" ,

de;�ARAGUA�DO SUL, merecedores de Sra'; Amá�i�;' esposa d� Sr. B��O���,,,Gy��Z n
mapchetes n,,?,s principais, jornais bra- �ra. Ana, R. Scheuer

,
I.

sileiros. Estes são realmente verdadei- Sra. Vva. Helena Wolski

ras.' A _garotl,!ha Dani�le Janice, filha de ':'ilárlo e

- Guiomar F. Kreis

PERGUNTAS CRÉTINAS
- Quem ganha um 'salário mínimo,

pode sustentar B:, palavra?
- A Deleqaçla.de Costumes man

dar prender todê
-

müítier despida de

preconceito? '

,- É' muito intenso o tráfeqo na

via de regra? ,

- A Lei da Rolha prorbe o engar
rafamento do Vinho?

I.
- Dois analtabetos c,onseguem ler

pela mesma cartilha?
- A letra de forma vai ao forno?
- A que hora sai o enterro da le-

tra, morta?
- Para se levantar a lebre é pre

ciso muita força?
I
- A trngua de fogo ensopada é sa-

borosa?' I.
- Quando matam o galo, a ga i-

nha fica muito chocada?

VOCS SABIA QUE:
No Norte e no Nordeste do Brasil,

a abóbora é jerimum e o aipim, .maca
xeira ou macavera? .

Pequeno anúncio em· um, .jornal:'
"Troco galo que canta às 4 por

outro que canta �� 51 .

.

•
r

_.
':Io_ _, (" .. , � "'"" ..

Essa nlo!!! ' )

Andaram falando por ar, ·que' exis
tia um louco, sentado numa praça sem

jardim, lendo um jornal sem letras que'
di�ia: "os quatro maiores profetas eram

três, Jacó e Jeremias".

'H4mor local
.

.

:. D�eJl1 os entendidos que a Esta

ção de. Têtevisiäo
J>

Cánàl- 3,
_

cháma�sê
CbUGADAS; já o êànàf 6, passará à
DESLIGADA, talo tempo em que se en

contra fora-da-ar.
. Fot6grafos em dificuldades .,� ,

.

IJ
_ Na França os'fdt6grafos (estão"

em Clificuldades...: -'. _. ,. , ...�-

;. - Falta de clientes?
i,) ..,... Até que não. Mas a corrupção

aOs costumes é tal que hã dificuldade
em obter filmes virgens...
Telefonema, expUc,d!nho� ....., ..

.'') Umà cliente1 telefohá 'ao médico e,

tenta identificàr-se;
. ".- 'I

-

- Doutor, aqui quem fala é a PLA

cjp�: P de póli�, L de I�ucemia; ''A ge'
an'gma, C de cohte, I de Icterrcia, O de

• dispepsia e A de aerofagia.

"Aos nataliciantes, os nossos cumprimen
tos".

Auraa Müll�r Grubbá, Oficiar, def

Régistr� Civil do 19: Distrito da Cômar.l/
cá de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catàrina,

,

Brasil
•.

..

Edital nr. 9.887 de '29.6.1977

Arselino Zanella e Mara ,Suelí�_Scholze, I

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritó

rio, natural de Rio dos Cedros, ,neste Estado,
domiciliado à Av. Mareellial Deodoro, nesta ci

dade, filho de Artur Zanella e Emma Zanella.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de laboratório,
natural de .Rio ..Negrinho, neste Estado, domici
liada e 'res(dente em Vila B.aependi, neste dis

trito, filha 'de Werner 'S�holze e 'Renate Hoeft:

Edital nr. 9.888 de 1.7.1977

Norbert��ben e Màflene �in " \1
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural

de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente em Vila Lenzi, neste' distrito, filho de
,

Erich Aben e Ursula Aben.' Ela, brasileira, ·s01-'
telra, do lar, natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e residente à Rua Presi

dente Jucellno, nesta cidade, filha Cle Luiz Bor

di,n e Dorotéa Bordin.

Editai nr. 9.889 de 1.7.1977

Hªroldo :'Engelmarin e· ,Ursula 'Kohls
.

,

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural

de Jaraguá dó Sul, domiciliado e -'resitlante em

Tres Rios dó Norte, nesteÂistritó, filho'de Jor�
ge Frederico Engelmann

'

e Erna 'lIIIeiel'. Engel
mann. Ela, brasileira, solteira, industriãriá, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente em Tres Rio do Norte, neste distrito, fi
ltiá -de 'L�op-oldo- Kohls e

- Eiicà Friedel Kohls.
Edltál nr. U9Õ êfé"0'1:7.1977
Luiz Carlos Kienen e,�Lldla Ronchl; 1 ' IJ

Ele, l5rasilei'ro, solteiro;":auxiriár,' de quJmi-'
ca, naturalfde Jaràguá do Sul; domiciliado e re

sidente à 'Av. Marecnal Deodoro, nesta cidade,'
filho de Lúiz Kien'eifJú'nior e Lutte Kienen. Ela,
brasileira, solteira, doméstica, natural de Mas�
saranduba, neste estado, domiciliada e resi
dente à Rua AmázQnas, n�sta tidade,-'lilha <de
Rodolfo Ronchi e';4.rvina""Ronchi. �

. . ......

Editai nr. 9.891 de 4.7.1977

Ralmlfo Radllnz'e· 'Eliana Malhelro
'
.."

Ere, brasfléiro;' -solteiro, balconista, natural
de Jaraguá do Sul, dolnlciliàdo e residente 'à
Rua B.arão do Rio :Brartcó, nes)a cidade, filha de
''l � _,;.. '_ �. _, ..... _

Heriberto Radünz e Cella Ziehlsdorff Radünz.

Ela, brasileira, solteira, indus.t(iária, ,natural de"

Jaraguá do Sul, dornlclllada e residente à Rua
Pe. Alberto Jacob, nesta cidade, filha de Ne
reu �!i!�ei�9j�' .H,eL&!1,� 'Qi�$ ,l\o1alh�ir.�. \

>

Edi�I, n�., 9.�,2 de 4.7.1977, .

Orlando Marti'!s e, Maria Lurd� Scoz_ .

�Ie, .brasileiro, soltelro, op.erár!o,[ ntit��al, 4'�:
Rodelo., nes!e�--:�t���, ,domiciliado �Jes��en!e
em Balneári� camboríu, neste

. estado, filho ,de.
Leudorlo. Ma.rtjn.s e Maria, F:�rrei!a Martins. Ela,
brasileira, sçttelra, industriária, natural de Ro

deio'..J,nellte .Est�slo, domlclllada e resl��nte, em,
Água Verd�, neste distrito, filha de Armando

Scoz e Maria Scoz.

Edital nr. 9.893 de 5.7.1977

Guldo Franzne� e Marlene Jahn

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural

de Jaráguá do Sul, domiciliado e residente à

Rua João Januário Airoso, nesta cidade, filho
de Urbano Franzner e Alminda Pradi Frazner.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e residente em Bairro

P�GINA 2
João Pessoa, neste distrito, filha de Werner

Jahn:;e Anita' B�ggelt�tos� dahh.

Edl!ahnr. 9;894 Ide 5.1;1977,: ..

Mário Celeste Scheuer e Lordes Lescowitz

.'. ;Ele, brasileirCl•.solteiro, lavrador" natural de

Jaraguá do Sul, domlctttado � e residente em,

Jaraguá 84, neste distrito, filho de Gabriel

Scheuer e Maria Steinmacher scheuer, Ela, bra-,
sileira, soltelra, lndustrlárla, natural de Rio dos

Cedros, neste estado, domiciliadà em Ja,raguá
84, neste distritq, filho ,de Antonio lescowitz e

Maria Lescowltz.

I: para que chegue ao conhecimen
to de todos màndei passar o, presente
edital que será public@do pela ímprenss,
e em cartório onde será afixado duran
te 1'5 dias. Se alguém souber de algum
impedilYlento acuse-o para os fins le
gais.

", "., ,.

AUREA 'MOLt.ER GRUBBA
OficiaI

• ,� .... c ,

ConsideraçDes'subre O Vocá,bulO Jaraguá
- VIII -;..

- ! "
......

'

I
.,

JOSÉ ALBERTO BARBOSA:
(Aos corpos docenle e discente da Fundação Educacional Regional

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

rne •. indf�ena" talvez mesmo nom� tupi, já que

a presenç� tupi é !�, muito evidente:
QUIRIGUA. É um lago -da Guatemalf\., Não

sabemos da origem do vocábulo, .todavia, já te

rnos semelha�ça com' os" refe�idôs ;'guarigue"
,.' , ,,� -

e principalmente o ,"guaiigufl" de Maiorca.
JAGUA. Bafa na costa meridional de Cuba,

que banha a cidade de Cienfuegos, Província

de santa, Clara, Porto, natural de primeira ordem

(ln "O Mundo Pitoresco", W.M. Jackson, Ihc.,
S. Paulo, 1963, vol, I, pgs. 138).

A presença de palavras assemelhadas a

jaraguê 00 esse mesmo termo, em outras Na

ções da América Espanhola, não induz obriga
toriamente que Jaraguá seja termo estrangeiro.

'

Verdade que colhemos informação (que ainda

não confirmamos) de que na Argentina surge o

termo jaraguá. A presença tupi-guarani também

marca a Argentina, tanto assim que na Provín

cia de Corrientes, pspartamento de Mercedes,

há um arroio denominado lta-puçú. Há um gru

po de cerros do Paraguai, estribação da cor

dilheira Amambay, margens do Rio Paraqual.
denominados ltapucú-quazú (ltapocu grande)
mas sempre é possrvel que esses nomes tenham

sido inspirados Pela travessia flu�al-terrestre
de Cabeza de Vaca e compa!1heiros pelas ter

ras do Rio Itapocu, como foi deixado claro

neste trabalhe. E é' preciso não esquecer que
os hispânicos,. embora menos' que os lusos,
sofreram influência tupi-guarani, mesmo na Ar

gentina, mas' à sofreram ein
I

maior intensidade
que os. lusos em regiões como o Pâraguai.

Outrà nossa preocupação foi a coleta de

termos e mesmo topônimo�, fora do Brasil, on
de surgissem "jara" e "guê", bem como, sendo

possfv,el, também a coleta de Interpretações.
Conseguimos alguns bons resultados. Todavia,
uma pesquisa mais 'paciente (v.g. no vocabu�
lário árabe) Irá permitir a obtenção de m'uitos
mals elementos. Vamos, porém, a estes resul

tados ,prellmlr;ares:
tp CONtíNUA NA PRóXIMA EDIÇAO

Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.
. '"

'
. , D;. Jesé Alberto,Barbosa - Promotor Público

'.

"

,

Dias 23 e 24 de julho,
em Jaraguá, os famo
sos "Trapalhões", no

Ginásio de Esportes.
Adquira seu ingresso
antecipado, 'pois serlo
vendidos em números
limitad()s. Não deixe de

perder esta chance de
, ver ao vivo o Zacharias,
o Dedé, o Didi e... "O

MU9unzis"�
.

Ir�-,
l��_J

Tomada' de Preços JSU-001/77 e 002/77
O SERVIÇ(3) AUTÔNOMO MUNICIPAL DE

AGUA 'E ,ESGOTO - 'SAMAE, de Jaraguá do Sul,
Estado dê Santa Catarina, torna público que se-

rão aceita§ até o dia 20.07.77 a proposta .

JSU-001/77, rßferente a �quisição de 2 (dois) con
juntos Moto-Bomba, .e até o dia 22.07.77 serão
aceitas as prôpestas da'Toi'ha.'aa -de 'Preços ....

-

JSU-002/77, referente a modificação do Sistema
Elétrico da Estação de Tratamento de Agua.'

O horário de entrega das propostas será afé
às 16,00 horas dos.diás indicãdos.

Maiores esclarecimentos serão obtidos na
sede do Serviço Autônomó Municipal de Agua e

_çsgoto ., SAMAE, �ito à rua Barão do Rio Bran
'·�'60, lfe3, 'J;'l'é�ta :cidà��l d� Jaraguá do Sul, Estado
d S t C t

'. O Grêmio da Juventu-'
, eJ.a,na _ aarma.... ,

d d SN J
N

. .
. e, e ao oao promo-,

Ja�aguá d�, �ul, 05 q�. Julh,Q"d�. 1977:. '.) ,

�,
> VEp:��aile,r:erSoirée, d'iasi

Eng.'Juan Carlos Gutierrez IEscorcia �,. I 13 e 14 de • agosto no:
Diretor Geral do l?AMAE Sallo 510 João, em Ita-;

': 1 Paulo, �alfjoré Dallagnolo pocuzinho., Música:
,�. -

'Administrador Geral ,"Moacir e seu Conjun-;
to", de Blumenau. •

I"

GARIGUE. São terrenos' baldios, de Nimes

(França),. que possuem uma' vegetação natural,

característlca, c�rtada pela expansâo da arbo
ricultura (V. "Geografia Humana", .de ,Jean

Brunhes, Edit. Fundo de Cultura, 1962,' pgs.
496).

GUARIGUAS. Nas Ilhas Baleares, os gua

riguas. são áreas áridas, pedregosas, das altas

vertentes (v.g. na Ilha Maiorca), ao que pude
apurar (conf. "Geografia Humana", aut, retro,

pgs.38n. "

ARAGUA. Os cientistas Alexander von Hum

boldt El,:,�onpland, em fevereiro. de 1.800, dei
xando Caracas e tomando o rumo dos ,.:'lIanos"

venezuelanos, indo em busca do ponto quase

lendário em que o rio Orinoco se ligaria ao

Amazonas, por meio' de um canal de águas
claras a que la Condamine já se referira inda

gativamente, chegaram certo dia ao Vale de

Aragua, sito, logo após as margens 90 Lago
Valência; a área era já muito habltada 'por es

panhóis, crioulos, negros e Indios, que se des

dobravam em atividades nos seus .oanavrars,

fazendas de cafezais, algodoais. Não será de

se estranhar, pois, que aragua seja vocábulo

europeu e correlato com ja-rag'uá, já que a, ärea

era muito habitada por europeus; aliás, Colom

bo, já em 1498, visitara a foz do Ori�oco (ou
Orenoco) e até alemães ali esitveram coloni':
zando sob licença h!spânica (v. "A América do

Sul os Chamava", de Victor' W. Von Hagen,
Melhoramentos, pgs. 121). Não obstante temos

O Rio Araguá, no Estado de Sergipe, temos o a

raguaio como sinônimo de aruaque, temos o a

raguaguá (peixe-serra) e certamente muitos mais

fatos levam esse nome, ou ao menos esse radi

cai. Diversos municípios do Brasil levam tal

radicai:
Araguacema, Araguaçu, Araguarna, Araguainha
(palavra mista), Arag�arl, Araguatins. E a origem
indlge,na é inconteste. Ora, o mais provável é

que o Vale de Aragua, na Venezuela, tenha no-

SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL
"DE ÁGUA E ESGOTO

I

A.V'I SO
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FALECIMENTOS
JOSE FRANCISCO DE PAULA RA

MOS: Datado do dia 18 de junho de
1977, recebemos a dolorosa comuni

cação' de D. Hilda Mónteiro' de Pauia
Ramos, de que seu esposo, o Coman
dante José Francisco de Paula Ramos,
no dia 8 de junho de 1977, faleceu no

H.C.M. de sua Corporação, em conse

qüênéia de uma pneumonia, com avan

çada' idade.
Blumenauense de nascimento, J'o

sé Francisco de Paula Ramos foi em vi
da uma das mals' brilhantes persOnali
dades da' marinha mercante do País, -

com assinalados serviços prestados à
Pátria. Em vida teve oportunidade de
conviver com es seus conterrâneos e,

com eles lutar pela ,sobrevivência de
mocrática de nosso País, colaborando
eem o nesse semanário com idéias'de
como melhor atingir os 'ideais demo
cráticos. Durante longo tempo teve o

casião de colaborar nas colunas do
nosso semanário e foi um intrépido a

depto do Partido Democrata Cristão,
festejando as palavras do então depu
tado Mário Tavares da Cunha Mello,
quando de uma comemoraç,ão no Rio
de Janeiro.

'

Mantinha com o nosso diretor re

gular correspondência e troca de opi
nião e a impressão' deixada na redação
foi a de que era um homem multo bem
informado, e acima de tudo um grande
patriota. Que Deus o tenha na boa paz.
A D. Hilda Monteiro de Paula Ramos os

nossQs' sentimentos e a continuação do
'envio dê nosso semanário, como ho
menagem à grandeza de seu inolvidá:.
vel esposo.

OnLiE 'TIEGS:" "Tante Otme" foi o
nome ' que mais projetou uma, senho
ra que se tornou legendária em nessa

cidade. Senhora de fino trato, embora
descendendo de famOia humilde, dei
xou atrás de si um rastro de obras que
caracterizaram uma pessoa de boa for

mação. Nada sabemos, além do ano de
1948, quando aqui aportou o nosso di
retor que, vindo de Curitiba e, depois
de esgotar as lotações dos hotéis da

época, acabou por aderir à então ,iá
formada república de "Tante Otilie".
Mulher de trato rigldo, pelas suas, sa-

Posto' de
P.G. Costa

'las passaram os homens mais respel
,táveis que existiram e existem na face
da terra, on'de conviviam em regime de

!'República". A diséiplina era militar e Nesta história do Divórcio à Brasileira pou-

não poucas vezes' a irreverência do ca gente está lembrando de um aspecto que é

"Doida Priamo", o hoje promotor apo-'
• fundamental: ,que o assunto todo diz respelto

sentado residindo em Chapecó, era mo- 'apenas ao Direito Positivo, ou seja, que o di

tivo de comentários, pelo que continha vórcio é uma questão imediata ao 'terreno da

a sua relação de roupas dadas à lava-
lei dos homens, É preclsp lembrar a alguns' a-

çã�, em que apareciam "Kamisas" em, pressados que o casamento reli!1lioso, o católico

lugar de camisas � a refeição de seu pejo menos, contlríuarä tão lndlssolüvel como

"dog" era qualificada de "Komida de sempre. Os congressistas, reformando a Consti

KaiXorro", para o suplicio do deficiente tuição, .não emendaram o que dispõe a lei de

português da govérnant�. A sua ener-
Deus.- Isso significa que os que casaram na

gia se transformava no dia seguinte em Igreja, continuarão casados seçundo a Igreja,

expediente de rotina e todos respeita- e, ainda que dlvorclados, não poderão casar de

vam a senhora da 'fRepública".
'

novo na Igreja.

Testemunhas dessas lembranças
que nos vem à mente e 'que não nos

deixam mentir, poderiam conferir com

o próprio Dr. Priamo Ferreira do Ama
rai � Silva,' Heinz e Rolf Marquardt, Au
gusto Hermes Schmidt, ex-gerente da
firma H. Jordan S.A., o ex-fiscal da fa
:renda e ex-deputado Henrlque de Ar
ruda Ramos, o "'Dori" Dorival, Ferrei
ra: o eIJt10 e atual escrivão de policia
Osmar Duarte, o nosso'diretor Eugênio
Victor Schmoeckel, o médico Feman
do Artur Springmann, o farmacêutico
Hermes Krueger, o dentista Joern Soel
ter e o advogado Reinoldo Murara en

tre outros -- que Infelizmente ignora
mos por falta de maiores anotações
em nossa, redação, sem esquecer o dr.
Arquimedes Dantas, de saudosa me

m6rla.
"Tante Otílie" sempre teve proble

mas com o "nervo ciático'" e sofreu

horrores com suas conseqüências. O
nosso querido Fernando Springmann' e,
depois outro grande benemérito, o dr.
Erich .Kautmann, -'oram os seus médi-

,

cos constantes, procurando minerar as

dores dessa santaSenhorà.
'

"Tante Otilie" morreu entre 19 e

20 horas do dia '3 de julho de 1977 e

foi dada à sepultura na NecrópOle de
Jaraguá, do Sul.

Que. "Tante Otille" 'durma o sone

tranqüilo, o sono dos justos,' porque ela
merece esse prêmi,o. Requiascet in Pa-'
ce!

E.V.S. 7/77

VEREADORES
ANIVERSAR,IANTES

Segunda-feir� última, após o tér
mino da reunião ordinária. da Câmara
de Vereadores de Guaramirim, os edfs
tiveram oportunidade de participar de
'uma comemoração diferente: foram "

convidados a jantar, por conta de Ingo
"Wagner-e Armln Bylaardt, aniversarian
tes da última semana. Fato curioso, e

ao mesmo tempá Bastante significativo,
é que o primélrofoi ,ere,itb pela legenda
da ARENA' e ci segürido pelo MOB, o

que velo evidenciar o entrosamento que
está havendo entre os membros dos
dois partidos, no âmbito municipal. Es

pecialmente convidados, comparece
ram ao ág'ape o prefeito Salim José De

quech e o 'vice, José, Prefeito de Aqutar,
Na .oportunldadê, fizeram uso da pala-

vra es aniversariantes, seguindo-se o

vice-prefeito. Finalmente, parabenizan
do-se éom os aniversariantes, falou o

prefeito Dequech, o qual ainda fez uma
análise da excelente atuação dos

'

ve

readores, sem distinção de partido, u

nidos que estão visando somente o

bem çomum e o progresso 'do muni

cfplo, ,

° Presidente da, Câmara, verea
dor Frederico, Guenther também teceu
os melhores elogios aos seus pares,
destacando sobremaneirá' a atuação
corajosa dos edís da oposição, em dei
xar de Lado as quimeras partidárias pa
ra dar toda a aterição aos problemas
que precisam solução em prol da co-

letividade.
-

.
'

1. DIVÓRCIO

2, CARTER

Um dos últimos números, da revista ame

ricana "Time" traz uma reportagem cujo titulo
é "Por que, Jimmy está sorrindo?" Ao lado do
texto aparece uma ampla foto daquele amplís
simo, conhecldfsslmo, sorrido do Sr. Carter.

O corpo da reportagem explica porque o

sorridente Mr. President tem,mostrado, nas úl
timas semanas, um sorriso ainda mals largo e

feliz dó que o de sempre. O motivo é o "ibope"
- ou como se chame seu equival.ente america
no, ou seja, é a subida, vertiginosa, contrnua,
da linha que marca sua popularidade nos Es�
tados Unidos. Os números mostram que. o "sen
timento nacional" em relação ao sr, James su

biu de um índice de aprovação de 31% regis-'
trado em janeiro de 76 para 34% em junho do
mesmo ano, para 40% em outubro, e. chegou à
brilhante marca de 47% em março, deste ano.

Enquanto acontecia I'á essa escalada da li
nha do prestfgio presidencial, ficávamos' nós a

qui (lembram-se?) a nos perguntar sobre o por-

Observação
quê de certas ati�udes do' novo mandatário a

mericano. Análises e análisEls foram feitas ten

tando decifrar as razões que estariam levando
os EEUU a adotar determlnadas atitudes 'na po
lítica externa. Interferências em assuntos intér
nos, desentendimentos com a América Latina,
coisas que tais: Ó que estará querendo Jimmy
Carter?, p.erguntavam-se os analistas. E ficava.
se na dúvida se ele acredita mesmo, ingenua
'mente, que, cavalgando seu sorriso -made In

Georgia, iria ser recebido, de braços abertos,
como 'Juiz 'do Mundo. Nada' disso, estamos ven

do, E, a resposta para as aparentemente estra
nhas atitudes externas é a mesma que respon
de, a questão" por que Jimmy,está.,--,sorrindo?":
é ibope interno, meus caros. Pontos políticos
lá dentro, isto é que vale. O resto são agfuras
fúteis do lado de cá do mundo. Não é elernen-

-
. tar, caro leitor?

3. FUTEBOL

Do comenlarista de uma rede de televisão'
sobre o belo gol de Reinaldo no jogo Brasil x
Polônia: "é maravlthoso o sentido de timing des
te rapaz; o controle de ternpo no "lençol" que
deu no zagueiro foi sensacional, Reinaldo coor

denou seu passo com a curva descrita pela bo-
,

Ia, recebeu-a no preciso instante para chutá
Ia com o pé certo e fazer o goP',

De Reinaldo a um repórter de campo que
lhe perguntou como conseguiu 'fazer o mara

vilhoso gol: "acontece que levei um empurrão
de polaco e não tive.outro jeíto - desequili
brado, chutei de qualquer maneira; deu sorte e

fiz c gol".

O 'bom do nosso futebol é que, além do

jogo, temos a sapiência dos comentaristas, por
acréscimo. (APLA)�

«DR. ,VITÓRIO

de·' 'A d voe' a c i a
ALTAIR LAZZARI8»

Senhor empresário.
Qualquer',que seja o seu. ramo de negócios,
eente sempre com os serviços

'

do ESCRITóRIO DE'ADVOCAC,IA
"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 Domlnpos da Nova, 283 - Jara�uá do Sul.,

I
I

Vende-se um terreno,medindo 26x70 metros, edifiç�do' com uma

casa de alvenaria. Informâções'no local. Rua Olaria 198'- Bairro Floresta'
Jolnville-SC.··' , .

'

"

, -X;___:"
Vende-se um terreno com 20 mOÍ'gos; 'Informações: Rua Ola�

ria, 198 - Bairro Floresta ', Joiri.ville-SC.
.," .

l
"

Faltam, ,3 . semanas
"';

para voee ganhar um WOlKS' de G raca:I'l,I, :

SE ve'CE AINDA NAO FEZ SUAS COMPRAS NAS LOJAS BREITHAUPT, NAO PERCA M'Ais TEMPO.

'- VA CORRENDO AGORA MESMO, E PROVE QUANTO O BREITHAUPT GOS:rA DE VOCE.

'VAI LHE -DAR NO, DIA 30 DE JULHO;" UM FUSCA, ZERINHO, ZERINHO. -
"

( ",

"

,'r. .......'_ ',PARA CONCORRER I!'PACIL - JUNTE SUAS NOTAS DE COMPRAS INDIVIDUAIS OU ACUMULADAS E BOA SORTE!

BREITHAUPT DANDO, DE, ,G�AÇA, UM' WOLKS i�ARA VOCE!!!
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I �âmara n� ��ma��r�� �� Jara�uá �� �ul
I

RESOLUÇAO N°. '02/77
"

MARIO KRUTZSCH, Presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Estado de Sarita Catarina, em vista do disposto no art.
18, item V da Lei Complementar nO. 5, de 26 de novembro de 1975, com
binado com o art. 19, ítem V do Regimento Interno desta Casa de leis, fa.,.
ço saber que o plenário aprovou e 'eu promulgo a seguinte Hesclução:,

,
.

Artigo ünlco - 'Fica aprovado o Relatório de Atividades do
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem (DMER), referente ao

Fundo Rodoviário Nacional, exerclclo de 1976.

o

1977.

. ,

Oärnara de Vereadores de Jaraquá do Sul, 23 de junho de

Mário Krutzsch - Presidente

Estado de Santa Catarina

I �âmara n� Ver�a�or�� �e Jara�uá Ú� �ul
DECRETO LEGiSLATIVO N�. 03/77

MARIO KRUTZSCH, Presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na conformidade do art, 18, in
ciso V da Lei Complementar nO. 5; de 26 de novembro de 1975, combina
do como art. 19"item V do Regimento Interno,

DECRETA:

Artigo único: Fica aprovado o parecer relativo aos balance
tes de novembro e dezembro de 1976, da Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, nos termos do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, em virtude de votação havida em sessão do dia
27 de junho de 1977, com o seguinte resultado: 12 (doze) votos a favor
da aprovação.

Sala das Sessões da Câmara d� Vereadores de Jaraguá do'

'

I,

Sul, aos 30 dias do mês de junho de 1977.
Mário Krutzsch - Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N°. 04/77

,;..

MARIO KRUTZSCH, Presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na conformidade do art. 18,
lnclso V da Lei Complementar nr. 05, de 26 de novembro de 1975, combi
nado, com o art. 19, ítem V dó Regimento Interno,

DECRÉTA:

,
Artigo. único - Fica aprovado o parecer relativo .ao Balanço-

Geral de 1976, da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, nos termos do
parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa, Catarina,
em virtude de votação havida em sessão do .dla 30 de junho de 1977, com
o seguinte' resultado.. 11 {onze} votos a favor da aprovação.

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul, ao 10. dia do _mês de julho de l.e77.

-

,Mário Krutzsch - Presidente

REt_IGIÄO

SÃO JOÃO BATISTA

"Dentre os filhos de mulher, ne

nhum é maior que João Batista" (Mt.
11, 7). Este o.altrsstmo elogio que Nos- _

so Senhor teceu a respeito de seu pró
prio Precursor.

São 'João Batista ocupa na história
da Igreja e da bumanidade um lugar
único e incomparável. Profeta, apósto

,

. lo, doutor, eremita e mártir, eis alguns
dos títulos mais insignes do filho de
Santa Isabel.

Havla em' Israel' duas famrtias es

pecialmente nobres: a famrtia real de
David, da qual devia nascer o Messias,
e a famrtla sacerdotal de Aarão. .Marta,
mãe de Jesus, era descendente de Da
vid. Zacarias e sua esposa Santa Isabel
descendiam de Aarão. Santa Isabel, por
sua vez, era filha de uma irmã de San
ta Ana, mãe de Nossa Senhora. Santa
Isabel era assim prima-irmã da Santfs
slma Virgem" sendo Nosso Senhor e

São João Batista primos em segundo
grau.

AVIrgem, Santfssima, que já trazia
em seu purfssimo seio o Messias, foi
visitar Santa Isabel. Quando as duas
se encontraram, Santa Isabel pronun
ciou aquelas admiráveis palavras que

Fausto Pinheiro
formam parte da Ave Maria: "Bendita
sois Vós'entre as mulrreres e bendito
é o fruto de Vosso ventre".

Após o nascimento de São João,
Batista, seu, pai, Zacarias, tomando-o
nos braços rezou a beus: "Bendito' se
ja o Senhor de Israel, porque visitou e
remiu Seu povo. E tu, ó menino, serás
chamado o profeta do AIUssimo e lhe
prepararás os caminhos" .. :

Anos mais tarde, vendo aproximar
se Nosso Senhor, São João Batista
disse: ','Eis o Cordelro- de Deus, els a

quele que tira os pecados do mundo".
Desde então, dois dlsclpulos do Batista
seguiram a Jesus: André, irmão rnals

- velho de São Pedro e São João, o futu-'
ro Evangelista.

,

As fogueiras que em vários patses
é costume arder na véspera e no dia
do nascimento de São Joãó Batista, a

24 de Junho, simbolizam a luz que ele
veio anunciar, ao mundo. Em Roma; a

'greja do .próprlo Papa não é a Basrti
ca de São Pedro, mas a igreja de São
João de Latrão, em homenagem àque
le que "veio preparar oe. caminhos do
Senhor". - (Abirn).

o m�dico
Uma pro,fisslo louvável, condigna de he

mens de bem e' de coragem.' São os médicos,
os artífices da longevidade humana. O médico
é merecedor, de aplausos, de gratidão e, recom:
pensas, pois, no exercício de seu oficio, faz

•
- com que muitas vidas são salvas' ou pelo me

nos, prolongadas. Não' fosse 'a i",tervençâo sá�
bia' e oportuna de um médico, existiriam pou
cas pessoas na Terra.

Nas últimas décadas foi enormemente a

primorada a mais importante das ciências, que
,é a medicina, aprimoramento este, responsável
em que o mundo possui atualmente cerca de

quatro bilhões de habitantes. Hoje, pratlcamen«
,

te as epidemias estão sob controle., Ainda ne

fini do século passado ye início do atual, quase
1/3 da humanidade f\lorreu atacada por molés

tia epidêmica. Se o mUl)do levou bilhões de a

nos para ser povoado por poucos, milhões de

seres humanos, a medicina fez com' que em

poucas décadas este número fosse aumentado

para bilhões:

No exercício deste heróico ofício, o médi
co encontra muitos, obstáculos, além de nunca

se poder ,deitar à noite e dizer que vai dormir
até o dia raiar. SelDpre eldstem os chama&os

- .
urgentes a qualquer' hora da noite, o que nio
acontece com as pessoas que exercem quase a

totalidade das outras profissões existentes. As _

vezes ainda acontece que, quando em seu pa
ciente vem a morrer, os parentes ,afirmam e dI

vulgam que foi o médico que matou o mesmo,
tenha este liberal usado ou não, de toda a sua

boa vontade, sabedoria e conhecimentos. Mé
dicos maús existem. Há os que �ubmete� seus

pacientes a Intervenções cirúrgicas desnecessá

rias, a exames, laboratoriais Inúteis, apenas vi
sando lucros.

Não desmerecendo outros, entre os médicos

que conheç,?, quero enaltecer e divulgar publi
camente o nome de uns poucos, que muito a

judaram a mim e a meus familiares, aos quais
transmito: e externo a minha sincera gratidão,
dlzeftdo-Ihe-. apenas:' "Que- Deus Ih�s pague".

Ao Dr. José Emílio Montano Zapata, que há

'sete anos, salvou mln�a querida filha Cláudia,
quando esta foi acometida de meningite, e ehe

gou no hospital' já desfalecida e paraJlzada de

todo o ladO direito de seu corpo. AI�m de lhe

salvar a vida, sabiamente' a medicou, nio de.i
xando que a minha querida filha ficasse para
'lítica para o resto de sua vida.

"
, .

Ao Dr. Alexander Otsa que muitas, vezes e-

liminou doenças,minhas, 8 dOS meus.

Ao'Dr. Joio Biran, que diversos benefícios

prestou à minha fãmilia e há dois meses fez

excelente intervenção cirúrgica em minha c:ara
esposa._ E, em especial pela excelente dedica

ção e bondade com que desempenha suas fun

ções, cobrando Importâncll,ls mlnimas por seus
serviços aos pobres ou'mesmo, nada, atendendo
com o mesmo zelo um 'simples beneficiário do

INPS como a, um paciente de grandes posses.

A,o Dr. Sílvio Lennert, de éorupá, que pro-
- vou seu grande senso de responsabilidade,' em
certa oportunidade, quando em 27 de dezembro
de 1975, at�ndeu um meu,

-

cunhado, permane
cendo ao lado 'do leito deste, desde o anoitecer
até e dia seguinte raiar, deixando de compare
cer à solenidade e festa de casainento de um

seu próprio parente, de quem era' testemunha
de casamento.

E, para finalizar, ao Prof. Dr. Alô T. Gui

marães, de, ,Curitiba, grande e excepcional psi
quiatra, que exerce a sua profissão há prati
camente 'meio século, tendo sido até, bem pou-

,�

co tempo, catedrático da Universidade Fede.ral
do Paraná. A. ele o meu preito de gratidão, por
ter-me curad� de grave enfermidade pslquica
que me afligiu por anos.

- Graças ao Senhor, Dr. Alô, vejo-me ne

vamente em condições de trabalhar e cuidar do
bem estar de minha amada familla. Comove
ram-me suas palavras, há poucos meses, numa

de minhas regulares consultas, quando'me con

fidenciou o seguinte: "Hoje o senhor está cura

do, mas foi para mim um caso dIlleil.' Quando
você me foi trazido pela primeira vez, há:cer
ca de oito anos, todos os Indícios de sua mo

léstia me levaram a crer que você deveria ter

determinado mal. Lembrei-me dos sábios ensi

namentos de mals de '40 anos 'atrás, transml-
.

tidos por meu famoso Prof. Dr. Miguel Couto,
no Rio de Janeiro: "Saber,medlcar é saber diag
nosflcar". Remédios existem quase para todos

os males; resta receitá-los corretamente. Medi

quei-te de outro mal, e hoje sinto I) sabor da
vitória no teu caso".

Parabéns, Dr. Alô, pela dedlcaçio, joviali
dade e humildade com'que V.S., atende a seus

pacientes 8 pela perseverança em seu traba

lho e,diflcador.
I

'

JC

HARRO MALLER
"

A REFORMA '/

Com a Emenda nO. 7, baixada pe
lo Executivo, pretendeu-se instituir uma
reforma no Poder Judiciário que, em

nosso entender, não só não atingiu seu

objetivo, como até mesmo feriu princí
pio secular de independência e harmo-
nia dos poderes.

'

• Nela, porém, é acertada a estati
zação da Justiça: as custas judiciais,
em todas as fases, serão recolhidas aos

cofres públicos.

O sistema já é us�do,,' nª .,histiça
Federal, na Justiça do Trabalho e nos

'

Tríbunais 'Superiores, com resultado sa-
'

,tisfatório.

Mas deve-se ter em conta que a

simples' mudança -de dono das custas,
não resolve o problema, pois é preclso
que estas - as custas - sejam aces

síveis a todas as camadas da popula-
�o.

•

" Do contrário, a Justiça continuará
etitizada, o que a reforma em sua ca
ractertstlca essencial: a de se consti
tuir em um dever do Estado.

"Ao Estado, como instituição fun
dada na própria natureza social dos ho
mens, COinpete a realização de um bem
comum que eles, isoladamente, não po
deriam alcançar e que constitui, por
tanto, a própria razão de ser do Esta
do" (Cor'l'ferência Nacional dös Bispos
Brasileiros, XV Assembléia Geral, fe";
vereire de 1977).

,E que maior bem comum pode ha
ver para a sociedade, que o atendimen
to da necessidade de justiça?

,Walter Tschiedel

A obstrução ou 'a simples dificul
dade de acesso ao Judiciário, seja qual
fôr o motivo - Justiça cara ou emperra
dageram -insatisfação e revolta!

Essa insatisfação e revoltá podem
levar o homem a esquecer ou relegar
os seus deveres para com o Estado,
deveres estes' proclamados pela XV
Assembléia Geral do CNB(3, acima ci
tada, e que se constituem em "deve
res potltlcos.. deveres fiscais e o reco

nhecimento das autoridades legitima
mente constltuldas e conseqüente obri
gação e obediência às mesmas. Não

pode, porém, o Estado ,impor deveres
que ferem direitos fundamentasi da pes- ,

Soa humana".

O valor das custas judiciais e atos
de registros, quando implantada a es

tatização, não pode tomar por base o

.atual, porque est� está condicionado a

uma remuneração particular, mas sem

segurança para o serventuário que, a

pesar de perceber quantia compensa
dora enquanto na atividade, fica redu
zido a um nlvel mínimo na aposentado
ria. Isto o induz a permanecer no car

go até ser apanhado pela compulsória,
se antes não fôr levado pela magra
Parca.

Assim, ao passo que deve situar as
custas em nível que permita o acesso
de todos aos Pretórlos, a estatização
deverá prever, também, uma remunera
ção condigna aos servidores, "sob pena
de, mesmo essa medida saneadora de
estatização da Justiça, tornar-se ino
perante e, até, contraproducente.
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FUTEBOL DE SAUO
( ,

Jaraguá do' Sul:
teve prosseguimento na nolte dó

dia 30 de junho, tendo como local o
Palácio de Esportes Artur Müller, o

campeonato citadino de Futebol de Sa
lão, com a efetivação de mais uma ro

dada que nos 'ofereceu os seguintes
resultados:

,�,

Pela chave "A" - AR. Olipê 1x1 A.
'

R. Weg; Pela chave "B" - AA Uniban
co 2x1 A Prosdéclmo; Pela chave I"C"

,
AR. Menegotti 3x1 Radiomar EC.; Pe
la chave, "O" - Madeireira R. Molha
12x1 EC. Estrela.

Â renda da noitada salonístlca re

gistrou a importância de Cr$ 760,00,
que ao nosso rnodó "dé

'

entender foi
muito boa levando-se em conta que o

ingresso custa apenas Cr$ 5,00 e pelo
fato do selecionado brasileiro ter se e

xibido naquele dia, com televisiona
mento direto para todo país. O cam

peonato prosseguiu na última quinta
feira com a realização de mais quatro
partidas, cujos resultados estaremos
divulgando em nossa próxima edição.

REUNIAO
'

Ficam convocados os membros da
Diretoria do D.J.F.S. para -a

'

reuruao
mensal a ser realizada no dia 13 de ju
lho próximo às '19,30 h na sede da li
ga Jaraguaense de Desportos, confor
me Boletim Oficial nr. 06/77 de 05 de
julho de 1977.

DIFICIL A CLASSIFICAÇAO
DO JUVENTUS
JARAGUA DO .SUL - Após rea

bilitar-se perante o Lages, quando ven

ceu o mesmo pelo marcador de 2 ten-
tos a zero, domingo próximo passado
aqui no Estádio João, Marcatto, a equi-
pe avinhada deslocou-se no meio da
semana até Caçador 'onde cumpriu
mals um compromisso da tabela pela
chave "I" do Catarinão 77, quando na

oportunidade defrontou-se com o Kin
dermann e, novamente o quadro [ara
guaense não foí feliz, sendo derrotado
pelo marcador de dois tentos a um e

complicando seriamente a sua classifi
cação para as finais, pois dos tres com- Ipromissos que lhe restam, dois serão
fora âe casa, o primeiro será amanhã

Iem Xanxerê com a Xanxereense, folga
dia 13 e volta a-jogar dia 17 em Joaça-
ba diante do Joaçaba e finalizando a

sua participação nesta fase, o Juven-
tus enfrentará o Paysandu de Brusque,
aqui no Est�dio João Marcatto. Como
podem observar fica realmente muito
difíci1 a situação, levando-se em consi

deração o número de pontos ganhos a-

té o presente momento e as partidas
que faltam, não se tornando porconse
guinte impossível a' sua classificação,
pelo fato que os seus adversários tam
bém terão compromissos difíceis pela
frente.

CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL

,

MASSARANDUBA - Realizou-se
dia 03 de julho próximo passado, o tor
neio iníció do Campeonato Municipal
daquela vizinha cidade, em disputa a

um Troféu que gentilmente foi ofereci
do pelo Prefeito Municipal Sr. Dávio
Leu e que acabou ficando de posse do
EC. Campinense, que na partida final
do torneio derrotou o' Amizade EC.,

SABADO 09-07-77
•

'-' 1 "' j ....,.. 1. SIo,� ,..,..

pelo' placar 'de 2 tentos a um. Estive':
ram presentes, além de autorldades lo
cais,' o Presidente da Liga 'Jaraguaen
se de Desportos Sr. Mário" Rasyveiler;
acompanhado do Tesoureiro da enti
dade. Durante todo transcorrer do tor
neio notou-se multa discipliná entre os

lidi'gantes, coroando assiin de pleno ê
xito a promoção. A�largada do campeo
nato propriamente dito, será amanhã,
com a efetivação da 1 a. rodada e, que
marca os seguintes jogos: Chave "A" -

Linha Telegráfica x Amizade; Vasto
Verde x Glória. - Chave "B" - Cruzeiro
x Campinense; cacnoetra x Mendes.

; ,',
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A PEDIDO

NOVENA EM LOUVOR AO
MENINO JESUS DE PRAGA

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

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

•

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

dirdes ao Pai em Meu Nome, Ele atenderá -

por lntermédlo de Maria, Vossa Mãe SantIs
sima, humildemente rogo ao Vosso Pai em

'. Vosso Nome que minha oração seja atendi-
da", (

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

ra passarão, mas a minha Palavra não passa
rá,- por intermédio de Maria, Vossa Mãe San
tísslma, confio que minha oração seja ou

vida .••
(menciona-se o pedido)
Divino Menino Jesull de Praga,
abençoai-mel

(três AJe-Marias e uma Salve Rainha)
(M;C.)

Sindicato das Indústrias da Construcão e· do. Mobiliário. de ,

Jaraguá do Sul
. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA r

EDITAL DE .CONVOCAÇÃO
. O Presidente da entidade supra, no uso das atribuições que

lhe conferem os estatutos sociais e a legislação slndlcal, convoca os se
nhores associados, quites é em condições de votar, para participarem da
Assembléia Geral Extraorr;linária, a realizar-se na sede social, à Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 348, 20• andar, em primeira convocação às
18,00 (dezoito) horas do dia 13 de julho de 1977 e, caso não haja número
legal (2/3 dos sócios quites) às 20,00 (vinte) horas da mesma data e no
mesmo local, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 . Leitura e discussão das cláusulas propostas pelo Sindi

cato dq� J;'rabalhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliá'rio de Jaraguá do Sul, para a Convenção
Ooletlva de Trabalho a vigorar à partir 'de 10• de agos
to de 1977;

2. Delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para ne

gociar a Convenção Coletiva de Trabalho de que trata o

número anterior, com o Sindicato dos Trabalhadores.
Jaraguá do Sul, 04 de julho de 1977.

Waldir Octávio Rubini
Presidente

AGRADECIMENTO

Os familiares de
OTfLlA TIEGS,

agradecem a todos que a acompanharam à sua última morada, no sepul
tamento realizado dia 04.07.77, às 15 horas e convidam parentes e amigos
para o Culto que será celebrado amanhã, dia 10.07.77, às 8 horas, na Igre
ja'Evangélica Luterana de Jaraguá do $ul - Centro.
.' Jaraguá do Sul, 06 de julho de 1977.
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II

.IRMÃ,OS EMMENDORFER S.Ä: COM. E IMP.
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - FONES: 72-0969 - 72-0769 - 72-0060

.

JARAGUÁ DO SUL - SC

II
I'

J '

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



-

aORREIO DO POVO
SANTA OATARiNA
N.o 2.943

ANO LIX - JARAUUA DO sUL
Sábado 09 de Julho de 1977

'III. '

Congresso Nacional de Odontol'ogia
<A.B.O - RIO DE JANEIRO)

DR. OSNY CUBAS D'AQUINO co
munica a sua distinta clientela que es

tará ausente de 15 a 21 de julho, oca
sião em que tomará parte do 111°. Con

gresso Internacional de Odontoloqla a

ser realizado no Rio de Janeiro e que
incluirá:

fli Encontro Internacional de Atua

lização Odontológica;
\-

III, Congresso Brasileiro de Perio
dontologia;

I Conqresso Brasileiro de Odonto
logia das Forças Armadas;

II Congresso Brasileiro de Endon
, dontia;

II Jornada Nacional
,

de Protéticos
Dentários.

Jaraquá do Sul - Julho 1977

Pagamento de abono
sa larial

.

teve' bom
movimento nos

primeiros dias

PIS ,

A, Caixa Econômica Federal tam
bém começou a pagar o abono salarial
na quarta-feira, onde pudemos obser
var a ocorrência de filas para o rece

bimento do mesmo, ocorrendo caso

idêntico na agência do Banco do Bra
sil, com a aglutinação de vários bene
ficiários. Para ter direito ao recebimen
to CIo abono, os participantes do PIS,
a exemplo do PASEP, deverão estar ca
dastrados no Fundo em 1971 ou 1972
e ter percebido

- até cinco salários re

gionais.

Governador assinou contratos
I

'-

referentes
Fpolis. 01.07.77 - Dois contratos

foram assinados ontem no gabinete do
governador Konder Reis. O primeiro
deles, renovando o compromisso de ar-

o rendamento flrmado em 20 de junho de
1975, transferindo a administração do
Hospital Senhor do Bom Jesus de Ara
quari, localizado naquele .munlclplo,

,

para o Hospital Municipal Santo Antô
nio, de Guaramirim. O prazo do ajuste
é de 2 anos, podendo ser renovado" por
igual perlodo. A cláusula terceira des
se contrato diz que o Hospital Senhor
Bom Jesus de Araquari dará atendi
mento aos indigentes encaminhados
pelo Estado.

o segundo contrato transfere, pe
lo Governo do Estado, auxílio financei
ro para o desempenho das atividades
no Hospital Bom Jesus - de Araquari,
com a prestação ainda, pela Secretaria
da Saúde e �romoção Social, de arien':'
tação técnica para o desempenho das

a hospitais
atividades na mesma Casa de Saúde,
.sernpre que isto for solicitado pela Di-

, reção <lo Hospital Santo Antônio de ,

Guaramirim. Transfere ainda medica
mentos básicos da, linha CEME, para
distribuição gratuita, mediante receituá
rio médico e em casos de necessita
dos, bastando para tanto que o Hospi
tal providencie a sua inscrição junto a

Coordenação de Medicamentos Bási
cos. O Estado, de comum acordo, po
derá lotar em Araquari, pessoal de ní
vel médio e superlor,

Os documentos foram assinados
pelo governador Konder Reis e por Os
valdo Oeschsler, sendo testemunhas
pelo Secretário Hélio. dos Anjos Ortiz,
da Saúde e Promoção Social e Ney
'�onzaga, Superintendente da' Funda-
çfto' Hospitalar de Santa Catarina. O a

to contou também com a presença do
Presidente do Diretório da Arena de
Araquari, Francisco Lader Filho.

Fpolis. 01.07.77 - Recente porta
ria do Secretáriá Victor Fontana, da A

gricultura e Abastecimento, designou o

médico vet. Abel Just como executor de
convênio com o governo federal para
desenvolver, em Santa catarlna..a Cam

panha de Vacinação Contra a Febre
Aftosa. A mesma portaria designou e

xecutor financeiro desse convênio o

professor Custódio Horácio da Silvei

ra, diretor da Unidade Financeira dia

JARAGUÁ DO SUL - Desde quar- pregados das empresas de economia

ta-feira, dia 6 de julho, conforme notí- mista, que estejam vinculados ao PA
ciamos em nossa edição passada, a SEP h-á mais de cinco anos (inscritos
CEF e o Banco do Brasil começaram a nos anos de 1971 e 1972); tenham re

pagar o abono salarial de um salário- cebido mensalmente, durante o ano
'

mínimo regional às pessoas cadast ra- passado, menos de cinco salários mí
das no PIS/PASEP há mais de cinco nimos regionais (até Cr$ 3.564,00); e

anos e que receberam em 76 menos não tenham requerido juros referentes
de cinco salários mínimos regionais. a esse período.
Cabe ao Banco do Brasil efetuar o pa- Os trabalhadores participantes do FE5TA' DE DESPEDID t:I
gamento das pessoas cadastradas' no fundo que preencherem estas exigên-

"
'

ri
PASEP, 'devendo os interessados que' , cias, devem procurar a carteira pró- -,

-

'

'-,' ,

ainda não retiraram suas quotas, dlrl- pria, na sede do Banco do Brasil, mu

girem-se a agência local do banco, rnu- nidos apenas do cartão do PASEP, on
nidos apenas do cartão do PASEP, on- de serão imediatamente inscritos para
de serão imediatamente inscritos para o recebimento do abono

-

salarial, com
o recebimento do abono. Para os ca- a tomada somente do número do car

dastrados no o PIS o pagamentq está tão e da primeira letra do nome do in
sendo efetuado através das agências 'teressado. EsSes pagamentos serão e

da Caixa Econômica Federal ou dos fetuados até setembro vindouro.
bancos onde, estão inscritos, devendo
as pessoas apresentarem-se munidas
do cartão do PIS, carteira profissional
ou documento de identidade. O paga
mento será efetuado, no período de 6
de julho a 31 de outubro, de acordo
com o mês em que a pessoa nasceu.

O Banco do Brasil começou, como

já frizamos, a pagar aos interessados

participantes do fundo do PASEP, abo
no salarial com valor em torno de um

salário mínimo regional. Podem ins
crever-se para o benefí.cio os servido
res da admínlstração pública direta ou

indireta, bem como os militares e em-

Jardim
BARRA

Icaray
VELHA

ÚLTIMOS-LOTES. 50 PAGAMENTO,S
IGUAIS.

PEQUENA ENTRADA. TRATAR

NO ITAJARA HOTEL COM O

SR. XAVIER, A PARTIR DE 3a. FEIRA

ANIVERSÁRIO
Este jornal registra com satisfa

ção, o décimo segundo aniversário de
Clécio Sidnei Gonçalves, filho do Coor
denador Estadual de Educação, Sr.
Aristides Manoel Gonçalves e esposa,
sra. Erica H. Gonçalves. O Clécio que
estará aniversariando no próximo dia
13 de julho, recepcionará seus colegas
mais chegados em sua residência, on
de certamente não faltará o tradicional
café e petiscos.

Ao aniversariante, os cumprimen
tos da redação.

No sábado passado, a meio de
muita euforia, gozações e brincadeiras,
foi comemorado o "quebra caco" do

. Zeca, vereador José Alberto Klitzke e

do Wolney, engenheiro civil Wolney
João Buzzi, nas dependências do a

gropecuário.

Elevado número de amigos dos jo
vens casandos estiveram lá, saborean-

. Secretaria da Agricultura e Abasteci
mento.

A Campanha de Vacinação Contra
a Febre Aftosa no Estado se encontra
quase concluída, estando em desen
volvimento a sua segunda etapa e com

mais .de 90 por cento dos bovinos do
rebanho catarinense já vacinados. Foi,
durante esse trabalho, considerado in

significante o número de focos da viro
Se no território de Santa Catarina.

Enlace -BOGO - GUNÇAlVES
Um grande aconteclmento social

está marcado para o dia de hoje; com I

a realização' do enlace, matrimonial de
dois jovens, de tradicional família ja-

.

raguaense.

Trata-se da senhorlta Lella, filha
prendada do sr. Dair Alfeu Bogo e es
posa, que logo mais dirá o "SIM", ao

som da marcha nupcíal.. áo jovem Gil
berto Orlando Gonçalves, filho do Sr.
Holando Marcelino Gonçalves e esposa.

O acontecimento religioso terá lu

gar na Igreja Matriz São Sebastião de
nossa cidade, às 18 horas de hoje, de
onde ,após, os noivos, pais, irmãos e

convidados, rumarão ao salão de fes
tas do Grêmio Esportivo Juventus, pa
ra marcar de forma inolvidável, este

grande aconteclrnento social.

CORREIO DO POVO, que tem nas

pessoas dos noivos e recpectivos pais,
grandes amigos, formula votos de pe
renes felicidades na vida que doravan
te trilharão juntos.

do o delicioso churrasco e chopp, ao

som de ótima música, banda e tudo.

José Alberto Klitzke e Wolney
João Buzzi, contrairão núpcias no dia
23 de julho, ante-véspera do ano 101 de
Jaraguá do Sul, com as senhoritas Dar
Iene Marcelino e Neide Jane Zimmer- .

mann, acontecimento que movimenta
rá as altas rodas sociais do munlcíplo.

BESC ,Financeira SIA amplia
Assistência às PIefeituras

CaIarineses
Fpolis. 30.06.77 - Mais de 11 mu

nlclplos catarinenses solicitaram e fo
ram atendldos em seus pedidos de fi
nanciamentos, pela BESC Financeira,
órgão do sistema oficial do Estado. Pa
ra a compra, de caminhões, máquinas
e equipamentos. rodoviários foi destina-
da a importância bruta de Cr$.' .

6.445.347,60, às Prefeituras de Bigua
çú, Oatanduvas, Chapecó, Guablruba,
GUARAMIRIM, ltapiranqa., Maravilha,

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

I

ED'IT,AL
Pelo presente edital de citação, pe

dimos aos senhores abaixo relaciona-
-dos que compareçam em flOSSO cartó
rio para tratarem de assuntos de seus

interesses:
Alidio Picoli - nesta
Aderbai Knoepke - Corupá
Arno Dancker - Schroeder
Ind. de Móveis Weber Ltda - Guaramirim
José Pereira - Guarani Açu - Massa-

randuöa
Margariaa Paterno - nesta.

Valeria T. da MoUa Rezende
Oficial Maior

Seára e Antônio Carlos, mediante con

tratos firmados durante o mês de junho.

No sentido de esclarecer, as Pre
feituras quanto à forma correta de .en
caminhar propostas deftnancíamentos,
diretores e-assessores da empresa têm
comparecido às reuniões de assocta-:
ções de municípios, com o que vem

sendo alcançada ainda rnalor agiliza
ção na apreciação desses pedidos.

TERRENO - VENDE-SE

Vende-se um terreno, com área
de 26 morgos, localizado na Vila
Lenzi.

Os lnteressados poderão tratar
com o sr. FRANCISCO- PIRMANN,:
na Rua Maria Ubelina da Sillva, 47
Vila Lenzi, Jaraguá do Sul-SC.

DOCUMENTOS ROUBADOS

HAROLDO ENGELMANN, resi
dente em Três Rios do Norte, na ci
dade de Jaraguá do Sul - Santa Oa
tarina, declara que foram roubados

o TODOS OS DOCUMENTOS de seu

veículoAero Willys 1963, placas JS
3336, chassi nr. 3114507511 ..

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

Jaraguá do Sul, 20 de junho de
1977.

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




