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Joinville
Joinville - A divisão de radiodifu

são do Departamento Nacional de Tele

comunicações - Dentei -, autorizou o

funcionamento e instalação do Canal
5, TV Santa Catarina de Joinville, que
deverá entrar em operação até 1979. O
valer do empreendimento está estima
do em 15 milhões de cruzelros, dos

quais 8 milhões serão aplicados FIa

compra, através de financiamento jun
to ao Exibank, dos equipamentos que
serão adquiridos no exterlor, O canal

pertencente a Companhia Catarinense

- CaDa.1 5 'Funcionará-

,

JARAGUAENSES PARTICIPAM COMO ACIONISTAS

em 1979'
de Rádio e Televisão, concessionária
do serviço de radiodifusão de sons e

imagens elT! Joinville, estará funcionan
ao na rua Max CoHn número 571.

Inicialmente as imagens do canal
5 de Joinville abrangerão .apenas os
municípios da região Norfe do Estado,
para posteriormente serem estendidos
até Florianópolis e Curitiba. Segundo
os diretores da Companhia Oatarlnen
se de Rádio e Televisão, a empresa já
possui atualmente 205 acionistas de
.Jolnvllle, Jàraguá do Sul, São Bento

do Sul e São Franciscö do Sul.
,

O canal inicialmente será lndepen-
dente e poderá tuturamente- se asso-'

ciar a rede Bandeirantes, de São Pau
lo. A programação da TV Santa Cata
rina, de Inlclo, será de cunho local, com
programas destinados a atingir, eSJ!)e
cialmente, a classe operária e estudän-'
til de Joinville e da região Norte do Es
tado. Ä emissora irá operar' na faixa de
frequência de 76..81 MHz com potên
cia irradiada. A antena da TV Santa
Catarina será construída por quatro dh

polos, dispostos um em cada uma das
faces da torre de seção transversal re
ta quadrangular.

Há planos da empresa, segundo
'informou seus diretores, para que o

canal 5 possa ainda gerar imagens du
rante a realização do Campeonato
Mundtal de Futebol a ser desenvolvi
do no próximo ano na Argentina, "on
de a população local e da região po
derá assistir es jogos com imagens
mais nítidas",
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O Governador Konder Reis presl
,diu recentemente solenidade de entre

ga de cheques a 102 estabelecimen
tos de ensino de primeira e segundo
graus e de educação especial de todo
o Estado, correspondentes a liberação
da primeira parcela de 11.597 bolsas
de estudo do corrente ano letivo e .que
totalizam mais de 11 milhões de cru

zeiros, O sisfema adotado pela Secre
tarla da Educação, segundo Konder
Rei�, inclui 1017 escolas

. partlculares
de primeiro e. ségundo grau e atende
as 22 assoclações de pais e amigos
dos excep?i(!'mais -extstentss em Sârrta
Catarina,

'

..
x-x;'x-x

Jaraguá do Sul viveu na semana

que passou, marcada por gr�ndes a-"

conteolmentos culturais. Estiveram a-
.

qui dando' espetáculos.: "Os Oanarl
nhos de São Luls'" de, Santa Cruz do
Sul-RS� em "shows" promovidos pela
APAE, jaraguaense, visando' arrecadar
fundos à Instituição. Na quarta-feira,
dia 20, na Comunidade Evangélica,
promoção da SCAR apresentou-se o

Coral alemão Defmold Kantorei, pres-.
tigiado por grand� assistência, oportu
nidade em que executaram o Hino à

Jaraguá do Sul, de autoria de Rodolfo
Hutenuessler, hino que, traduzido em

língua alemã pelo nosso constante co

laborador, o renomado poeta Rudolf
Hirschfeld, de São Paulo, faz com 'que
tenhamos talvez o único (nino do mun

da cantado em' duas trnguas. O):; figu
rantes do Coral ' receberam a letra e

música ,AO vernáculo pátrio e em Hn
gua alemã.

X-X-l(-X
A Coordenação' de Medicamentos

Básicos da Secretaria da Saúde e Pro

moção Social recebeu mais 30 mil do
ses de vacinas SABIN - contra parali
sla infantil -, 20 mil doses de vaclnas
contra o sarampo e 1 ° mil doses de
vacinas tríplice, adquiridas pela Cen
trai de Medicamentos - CEME. Esses
remédios já estão sendo distribuídos
aos Centros Administrativos Regtonais
de Saúde e às Unidades Sanitárias do
DAE, como o Posto de Saúde desta
cidade.

x-x-x-x

o vizinho murucioro de Corupá,
recebeu através do Fundo de Estrmu
lo e Apoia a Educação - FEAESC, ver
ba no valor de 55 mil cruzeiros, sendo
27 mil e 500 cruzeiros para a Escola
Isolada Pedra de Amolar Baixo e igual
valor para a Escola Isolada Pedra de
Amolar. Esta verba provém do montan
te êJe Cr$ 3.035.178,50, que o Secretá
rio da Educação. autorizou a liberação
a Inúmeras Escolas e centros esporti
vos. que estão sendo executados pela
SEC, '�'1m todo o Estado Barriga-Verde.

x-x-x-x
Se você quiser ser Escriwão de

\ '

N o T
Polícia, a Secretaria de Segurança e

Informações cömunlca que estão aber
tas até dla 1°., segunda-feira, as ins

crições para o concurso, Os interessa
dos deverão procurar, na Capital, a

Academia de Polícia Civil, no Estreito
e no interior do Estado, as' Delegacias
Regionais de Polícia, onde obterão
maiores informações e efetuar inscri

ções. Para a região da grande Jaraguá
do Sul e demals munjc(pios do norte

catarinense, a. Delegacia a ser procu
rada é a de Joimtille.

x-x-x-x

Em solenidade festiva, refiHtdu-se W

na noite de quinta-feira da semana pas
sada, em Guaramirim, a posse do no
vo Oonselho Diretor. do Botary Club
daquela cidade, em que é padrinho o

R.C. de Jaraguá do �ul, . oportunidade
em que o rotariano Francisco -Doubra
wa tomou posse como presidente. Na
quela data .aaslnalava-éé também o

100, aniversário de fundação do. único
clube de serviço da vizinha cidade,
prestigiado por deleqações de rotaria
nos de várias cidades e clubes da re

gião. O restaurante Beira Rio foi o pal-
co das solenidades.

'

x-x-x-x

A realização de um curso sobre
. estatístlca.. foi sugerida na reunião. de
sequnda-Íeira- entre a classe empresa
rial ,jaraguaense no auditório da Asso

ciação Comercial e Industrial, conside
rando sua inegável utilidade para qual
quer empresa, na atualidade. O curso

visará, principalmente, atender as pe
quenas e médias, empresas locais e

visando. sua consecução, o órgão as
sociativo manterá contactos com ór
gãos especializados.

,

x-x-x-x
.

Foi lançado em todo o território
nacional, o concurso que é realizado
anualmente sob a coordenação da Di
retoria de Serviço Militar do Exército
e é destinado à estudantes dos pri
meiros e-segundos ciclos dos estabe
lecimentos de ensino médio, sob o te
ma "O Serviço r\lJilitar como fator de
integração de Civis e Militares". Ha
verá prêmios de valor para os ,primeI
ros colocados, que terão até o mês de
setembro para elaborar. e entreqar
seus trabalhos, além . de diplomas e

outros prêmios mals que poderão ser

oferecidos pelas próprias regiões mi
litares. O 10. Tenente Delegado da 5a.

Delegacia do Serviço Militar com se

de em Jaraguá do, Sul, comunica que
nesta cidade 'e mais Corupá, Guarami
rim, Schroeder e Massaranduba, os in
teressados deverão procurar f'lS res

pectivas Juntas do Serviço Militar de
SUIiJ,S cidades, à partir de quarta-feira,
dia 3, onde receberão instruções de
,tidas sobre o referido concurso, que
este jornal faz publicar na rntegra.'

x-x-x-x

A s '.

Através de Decreto Governamen"
tal, publicado na semana passada no

Diário Oficial do Estado, ficou instituí
do na Secretaria de Segurança e In- '

formações o registro de Corpos de
Bombeiros Voluntários do Estado de
Santa Catarina. Para a inscrição, se

gbndo o Decreto, os seus integrantes
não poderão utilizarem designações
hierárquicas, uniformes, emblemas, in

sígnias ou distintivos que ofereçam se

melhanças ou possam ser confundidos
com os usades pelos militares; sujei
tar-se à ortentação técnlca da S5-I; a-

>

través da POlíoia
.

�ifitar do 'Eslí;ldo e

possuir capacidade operacional que
justifique o seu reconhecimento pelo
Estado como força auxlllar do sistema
de defesa civil, atendidas as peculiari
dades da sua área de atuação. Desta
feita o C.B. Voluntários de Jaraguá do
Sul deverá fazer, se já não o fez, a

sua inscrição junto a SSI, atendendo a

determinação do Secretário Ary Oli
veira e. do governador Konder Reis já
que é um órgão que vem prestando
ihúmeros serviços, sempre quando
chamados, a toda a região da grande
Jaraguá.

'

X-X-X-1(

Sábado e domingo, o grande pÚ-:
blico de Jaraguá. do Sul e de cidades
.vízlnhas souberam comparecer, aplau
dir e' conhecer de perto os mais famo
sos comediantes da televisão brasilei
ra "Os Trapalhões", em duas apresen
tações inéditas que fizeram no Pavi
lhão -de Esportes "Artur' Müller". Dino
e Dedé Santana, Muçum e Zacarias
souberam fazer rir o grande público
presente ao pavilhão com suas palha
çadas e - brincadeiras, muitc a gosto
ao público que os acompanham atra
"s-s dos programas humorísticos na te
levisão. Para realçar ainda mais o es

petáculo. um ótimo conjunto musical e
número malabarístico deram brilhan-'
tismo ao show promovido por Beta
Promoções Artlstlcas, na ante-véspera
e' véspera do ano 101 desta cidade.

x-x-x-x

A Secretaria da Agricultura e A
basteçimento, através da Codesa, está
intensificando a vacinação contra a

peste suína em todo o Estado. Os sul
nocultores interessados devem pro
curar os escritórios da Códesa (aqul.
em Jaraquá, sltua-se ao lado da Pr�
feitura Municipal), onde os médicos
veterinários fornecerão melhores. in
formações sobre o trabalho a ser exe

cutado. Os suinocultores do municf
pio, na zona rural que lêem a presente
nota, a Secretaria da Agricultura- aler
ta que a vacina contra a peste suína
somente produz bons resultados quan
do aplicada de meio em meio ano.

x-x-x-x

O municfpio de ,Corupá foi mais
uma vez ber.reficiado, com assinatura

�_i�, __
r

:apital Sul Americana do Chapéu

• •

de convênio, às 18 horas de terça-fei
ra passada, no Paláclo dos Despa
chos, em ato presidido pelo governa
dor Konder Reis. Naquele dia, nada
menos que 10 convênios foram assi
nados entre a Sec.retaria dos Transpor
tes e Obras e as prefeituras, para me

lhoramento de seus sistemas rodoviá
rios municipais, através do FEAR - Fun
do, Estadual de Asslstêncla Hodovlá
ria,_ alcançando quase. Cr$ 2.000.0001,00.

x-x-x-x

Encerra-se amanhã - junto ao Posto
Cultural do Mobral, à 'F;eira

.

çlo,
-

Arte
sa;n�tó, .Jaraçuäense, ihi�iada' -domin-
go passado, uma' mostra- da arte cria
tiva dos artesões destà cidade. A Fei
ra funcionou durante toda 'a semana

com regular prestigiamento de públi
co, encerrando-se, como já frizamos
acima, no dia de amanhã, quando é
esperado. grande número de pessoas
a visitá-Ia.

....

x-x-x-x

Oausou as melhores das impres
sões a notícia que divulgamos sequn-.
da-feira em nossa edição festiva co

memorativa ao aniversário de Jaraguá
ao Dia do Motorista e Colono, com re

ferência ao trabalho que vem exe
cutando junto as esferas federais, rei
vindicando melhorias para SC, o de
putado Pedro Colin que está assim
cumprindo com raro brilhantismo seu

papel de le@islador, defendendo os a

peias e anseios da população. Bola
branca para o deputado Oolln.

.x-x-x-x

Nota Econômica: A 'Volkswagen e

a General Motors confirmaram au

mento nos preços dos automóveis a

partir d� 'segunda-feira, visando dlrnl
nuir a defasagem dos atuais preços e

adequá-los aos novos custos de pro
dução e da matéria prima. Os veículos
da linha Volkswagen, segundo anún
cio, terão um aumento médlo de 6 a 8
por cento, enquanto os. da General
Motors em torno de 5 a 10 por C�F1to.
A Ford do Brasil e a Chrysler também
deverão reajustar os preços breve
mente.

x-x-x-x
Encerrou�se reqentemente junto.'

a agêncià do Sesi local, as inscrições
para o Concurso "Operário Padrão
77"., registrando nove participantes
perteneentes as empresas locais, sen

do, duas a menos que o ano passado.
Os nove candidatos representando a

Oonstrutora Incol, Têxtil Cyrus,'Mari
sol, Bernardo Grubba S.A., Marcatto
S.A., Kohlback, Mel'legotti, Metalúrgica
João Wiest e Marquardt tiveram seus

.nomes indicados pelas empresas e de
verão ter seus currlculos analisados
por comissão julgadora que será for
mada em breve, apontando até 20 de
agosto o nome do Operário Padrão de
J,. do Sul de 1977,

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

Você sabia que:
Certas cousas não podiam ser to

cadas pelos antigos. Essa proibição
chamava-se tabu (que significa marca

do ou intocável). Entre essas cousas

que o homem não podia tocar, conta
vam-se: a carne de porco, um cadá

ver, uma mistura de algodão e lã, fogo
nos dias santificados e a mulher de
outro homem em qualquer dia. Trans

gredir qualquer desses tabus significa
va morte certa.

Os camundongos eram tidos co

mo sagrados em alguns países da an

tiguidade. Era ilegal matá-los. Se infes
tavam um campo ou uma casa, vários
métodos "amigáveis" se empregavam
para afugentá-los. Alguns desses mé
todos eram um tanto excepcionais. Na
Grécia, solicitava-se aos camundongos
por uma carta escrita e colocada so

bre uma pedra "ter a bondade de aban
donar aquele campo e passar ao cam

po vizinho". Na fndia, quando os ca

mundongos devastavam os arrozais,
os nativos apanhavam dois deles, ves
tem-nos de linho branco, festejam-nos
suntuosamente é rogam-lhes, de joe
lhos, que ell1igrem com seus compa
nheiros para algum outro lugar. Hoje
em dia,' nem com o mais terrível rati
cida não conseguimos acabar com a

peste, quanto mais se solicitar-mos
"carinhosamente"... a sarda.

-.

Se um romano sentia febre, os

doutores usavam "remédio infalível"

para ele. Cortavam as unhas do pa
ciente e pregava as apara como ce

ra, sobre a porta da casa do vizinho,
antes do sol nascer. A febre passava
dessa forma do homem doente para o

seu vizinho.

HUMOR
Domador
- Quando é que o sr. se deci

diu pela profissão de domador de ele
fantes?

- Bom, eu era amestrador de

pulgas, mas a vista foi enfraquecen
do, né?

Banqueiro'
Os dois banqueiros estudavam a

fusão dos dois gigantescos grupos fi
nanceiros.

- Bem, naturalmente, agora vo

cê vai ter que consultar os altos inte
resses que o controlam, não é?

- Não! não vamos botar minha
mulher no meio disso, não!

Garçom
- Garçom, tá faltando uma gar

ra neste siri.
- Meu senhor: no curso da eter

na luta pela sobrevivência, lá nas pro
fundezas do mar, sucede que, .às ve.,.

zes, dois siris lutam pela mesma fê
mea e o resultado é que o perdedor
pode acabar ftoando sem uma das
suas pinças.

- Ah, é? então me traz o que ga
nhou a briga!

Essa não ... Autoridade
O senhor está preso porque, ao

chamar o nosso primeiro ministro de
burro, o senhor não somente insultou
uma autoridade como também revelou
um segredo de Estado.

I
•

Nataliciantes da semana

Fazem anos hoje:
Sra. Elda, esposa do Sr. Antônio Cor

rêa, em Joinville
Sra. HUdegard Bürger Raeder, em Co-

rupá
Elcídia Lemke
Ivo Arildo Tomelin
Sra. Idelca Rowe, em Garibaldi
Sr. Alfredo Reck

Fazem anos amanhã:
Sra. Wanda, esposa do, sr. Manoel F.

da Costa, em Itapocuzinho
Sr. Daroldi Bona
Dr. Arrnlnlo Marquardt, em Joinville

Dia 01 de agosto
O jovem Eugênio Vitor Schmoeckel Fi

lho, filho de Brunhilde e Eugênio
Vitor Schmoeckel

Sra. Ermelina Cattoni Baumann
Dr. Waldemiro Mazureehen,

-

abnegado
médico em nossa cidade

O jovem Sérgio Norberto, filho do sr.

Donaldo Schroeder, em Rio Ne
gro

Sr. Gilberto Orlando Gonçalves
O jovem Gilberto Francisco Bortolini

Dia 02 de agosto
Sra. Marlen Meister Marcatto
Sra. Ângela Pereira Maiochi

Dia 03 de agosto
Sr. Hermlllo Ramos

.

Sr. Fidélis Schiochet
Sr. WalClemar Bruch
Sr. Almiro .Gumz
Sr. José Hermello Marchi
Sr. Alfredo Müller

Dia 04 de agosto
Sra. Jalile Tobias Amódio
Sr. Vitório Lazzaris
Sra. Iracema Müller Copi
Sr. Wigando Voigt
Sr. Hilário Schiochet
Sr. José Modestino Junkes
O jovem. Paulo Fernando, filho de Va

ra e Dr. Springmann, em Estreito
Fpolis.

O jovem Alcides Mannrich
Dia 05 de agosto

Sr. Nivaldo Luiz Petry
Sra. Marina Schwartz Boss
Sr. Alvaro Stinghen, no Paraná
Sra. Olindina Lira Garcia, em Guara-

mirim <'

Sra. Catarina, esposa do Sr.' José Ers
ching

Srta. Waldinéia Strebe, funcionária de
"A ComerCiai"
"Aos aniversariantes, os cumpri

mentos da redação".

Jean Marciel, filho de Ademar e Lídia
Bürger. - Viviane, filha de Rui e Agnes
Leithold - Kreutzfeld.

FALECIMENTOS
DIA 13-julho - Wilhelm Greuel, re

sidente na Barra do Rio Cêrro, com 78
anos. - Willy Intorp, nesta cidade, com
77 anos.

DIA 14-julho - Márcia Erdmann,
nesta cidade, com 5 meses.

DIA 15-julho - Lllll Hass Grützma

cher, em Rio Cêrro II, com 50 anos.

Victor Schabam, em Hlbelrão Oacllda,
com 78 anos.

DIA 19-julho • Leopoldo Kienen,
em Ribeirão Fausta, com 85 anos.

DIA 22-julho - Egídia Rosa Streit,
em Tifa dos Martins, com 78 anos.

DIA 25-julho - Luize Glatz Müller,
em. Rio da Luz III, com 82 anos.

"Aos enlutados, nossas sentidas
condolências" .

I

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

Eclital nr. 9.906 de 19.8.1977
Arno Krutzsch e Traudi Oechsler

Ele, brasileiro, solteiro, operano,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Tres Rios do Norte,
neste distrito, filho de Ervino Krutsch e

Ela Kohls Krutsch. Ela, brasileira, indus
triária, natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e residente em

Tres Rios do Sul, neste distrito, filha
de Ourt Oechsler e Angela Zeh Oechs
ler.
Edital nr. 9.907 de 20.7.1977
Geraldo Baumgaertel e
Teresinha Lenfers

. Ele, brasileiro, solteiro, laborato

rlsta,' natural de Blumenau, neste esta

do, domiciliado e residente em Tres
Rios do Norte, neste distrito, filho de
Aldo Baumgaertel e Leocadia Baum

gaertet Ela, brasileira, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá do Sul" do
miciliada e residente e.m Guaramirim,
neste Estado, filha de Alexandre Len
fers e Antonia Bonomini Lenfers.

Edital nr. 9.908 de 21.7.1977
Sidio Müller e Ivone Rahn

Ele, brasileiro, .soltelro, contador,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio da Luz, neste

distrito, filho de Gerhard Müller e Elfi
Kuehn Müller. Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio da Luz,
neste distrito, filha de Walter Roberto
Ricardo Rahn e Irmgard Blank Rahn.
Edital nr. 9.909 de 22.7.1977
Alcimar José de Mélo e

Sidônia Kopsch
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro

mecânico, natural de Itajaí, neste es

tado, domiciliado e residente à Rua
Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade,
filho de Avelino José de Mélo e Maria
ÉHda Braz de Mélo.

.

Ela, brasileira, solteira, industriária, na
tural de Jaraguâ do Sul, domiciliado e

residente à Rua Pe. Aluisio Boing, nes
ta cidade; filha de Guilherme Kopsch e

Lídia Reichel Kopseh.
Edital nr. 9.910 de 26.7.1977
Rolf Jung e Ivone Lux

E'le, brasileiro, soltelro, tecelão,
natural de Corupá, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua Jorge Czer
nievicz, nesta cidade, filho de Arthur

Jung e Ottilie Jung. Ela, brasileira,
solteira, balconista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente à rua

Piçarras, nesta cidade, filha de Alberto
Lux e Elfi Mueller Lux.
Edital nr. 9.911 de 27.7.1977
Raul Reepke e Erica Ferreira

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente à Rua Epitácio Pessoa,
nesta cidade, filho de Fridolino Roepke
e Helga Dorow Roepke. Ela, brasileira,
solteira, do lar; natural de Massaran
duba, neste Estado, domiciliada e re

sidente em Vila Lenzi, neste distrito,
filha de José Antonio Ferreira e Benil
de Ferreira.

NASCIMENTOS
DIA 13-Julho - Odair César, fítho

de Waldemiro e Alvina Bolomini - Me
tzner.

DIA 15-julho - Marcílio, filho de U
do e Erica Drews - Maass

Aldimar Maria, filha de Nivaldo e

Amélia Paulina da Costa - Martins.
DIA ts-Juthc - Júlio César, filho

de Júlio e Gilma Maria - Mathedi.
OlA 19-julho - Deise Clmara, filha

de Dirso Mário e Regina Strelow
Maass.

DIA 20-julho - Marcelo, filho de
João Pacífico e Maria da Graça Adria
no - Rodrigues.

Johnny Rogério, filho de Ivan Leo
nardo e Loreni Maass - OHnger.

DIA 21-julho - José Carlos, filho
de José Abflio e _Itamar Virgínia - Al
bano. - Argeu Alisson, filho de Neldo
Milton e Jacy Fátima - Steckling. - Zl
gomar, filho de AJrrio e Terezinha Sa
lomon - Verbinen. - Israel, �i1ho de Val
demiro e Circe Sanches - Santos.

DIA 22-julho - Márcia, filha de Val
demar Baldurno e Leonora Stenger
Todt.

Dia 23-julho - Fabiane Maria, fi
lha de Horst e Idazina Maria - Klitzke.
Sílvio Augusto, filho de Conrado e Leo
nora Vieira - Radtke. Luciano, filho de
Antônio e Rosa Richert - Gilli. - Nil
vania, filha de Afonso e Odete Feder
- Sol:)ieranski. - Eliane, filha de Siber
to e Emília - Eger.

'OlA 24-julho - Lilian Cristina, filha
de Adelar e Lindamir Maria - da Silva.

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

gais.
-

AUREA MOLLER GRUBBA
Oficiai

-,
I

(

ORAÇAO AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis de tudo,

que iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa a

tingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de

perdoar e esquecer as ofensas, e até o mal que me tenham

feito; e Vós que estais comigo em todos os instantes, eu que

ro humildemente agradecer, por tudo que sou, por tudo que

tenho e confirmar mais uma vez a minha intenção de nunca

me afastar 'de Vós por maior que seja a ilusão ou tentação
materiais, com a esperança de um dia merecer e poder jun
tar-me a Vós e a todos os meus irmãos, na perpétua Glória e

Paz. Obrigado mals uma vez. (A pessoa deverá fazer esta o

ração por 3 dias seguidos, sem dizer o pedido, dentro de 3

dlas, será alcançada a graça, por mais diffcil que seja). Pu:
bllcar assim que receber a graça. Ao Divino Espfrito Santo,

agradeço as graças recebidas.

COLABORE

COM A.

LIMfPEZt\.

PÚBLICA

UUNICIP�L9

USE OS

COLETORES

DE LIXO.'
M.D.F.

Dr. fre�erico Guilherme Paes da Costa
Do Rio de Janeiro nos vem uma

grata noticia, enviada pelo nosso co

laborador, Profésser e Jornalistà Jàsé
Rainha da Costa, dando-nos cenhecl
mento que, no último dia 20 de julho,
pela Escola de Engenharia da Asso
ciação Educacional' Veiga de Almeida,
seu filho, o Dr. Frederico Guilherme

'Dr. Reinaldo Murara

I!=ADVOGADO

ESCRIT6RIO AO LADO DA PREFEITURA

JARAGUA DO SUL

Paes da Costa recebeu em solenida
de de colação de grau como Enge
nheiro de Operação, estando já exer

cendo as funções Inerentes a carreira.
que abraçou.

Ao registrarmos este acontecimen
to enviamos ao jovem formando muitos
sucessos em sua nova carreira.

Retífica de Motores
VENDE-SE

Maquinaria completa e em bom
estado. - Tratar. na redação deste
semanário.

-
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Relação dos 161 alunos da ESCOLA APOSTóLICA ,S.C.J., de Co-
rupá-SC, contemplados com bolsa de estudos ,do SAE, do Estado de S. Catarina,
cada qual com CrS 700,00, no valor total de CrS 112.700,00.

6a. StRIE - Adenísio Feuzer, A
maro Luiz Erthal, Anivo Beschorner,
Carlos Kopitski, Célio Aparecido Viei
ra Pinto, Celso de Araújo Puerta, Celso
Itamar Feldhaus, Edmar Machado, Ed
son Jair semcreocm, tlcio Gavioli,
Elói Comper, Flávio Pavesi, Gelásio
Mallmann, João Francisco Martins de
Souza, Jocelino Bertê, José Antônio
Majolo, José Valdeci Patte ro , Luiz Ge
raldo Ricardo, octrnar Bissi, Osmar
Brazalotto, Pedro Bettoni Neto, Pedro
Paulo Wiggers, Roberto Boing, Valdir
Bertoncello, Wanderlei Luiz Weber.

6a. StRIE - Adelar Müller, Agos
tinho Antônio Schappo, Alceu Tasch
ner Sobrinho, Anísio Schneider, Cláu
dio Felipe Luft, Clósio José Hoepers,
Clésio Martins Braz, Dalceu Pradella,·
Edésio Pering, Elói Kuhnen, trico or
nélio Urnau, Geraldo Vieira da Rocha,
Inácio de Loiola Foss Joenck, Isidório
Weber, João Antônio Rodrigues Lou
renço, José Roberto de Souza, Lucia
no Sauer, Luiz Carlos Prestini, Nélson
Dalcegio, Nildo Carponedo, Paulo
Francisco Britto, Renato Kuhnen, Ri
cardo Haas, Sérgio Luiz Kreuz, Valde
mar Perin, Verísslmo schmldt; Vilson
Becker, Wilson Paloscfil.

6a. StRIE C - Alencar José da
Silva, Alvaro Perius, Antônio Lopes da
Silva, Antônio Miguel Klutkowski, Braz
Martinonghi, Eusébio Nicolau K071er,Francisco Lawall, Hamilton Luiz Er
thai, Inácio Beppler, Joaquim de Sou
za, João Carlos Almeida, João. Hermes,
João Marcos Baron, José Gilberto Ga
briel, Lauro Luiz Clasen, Luis Augusto
Mendes Corrêa, Luis Carlos Lepeck,
Luiz Ricardo da Silva, Marcos José Se
verino Beber, Nilson José Boeing, Nor
berto Huber, Osnir Comandolli, Paulo
Sérgio Gonçalves, Rogério Torrezani,
'SérgIo Luiz Westrupp, Valtamir Gúrcio,
Vilson Antônio Boing, Wlademir José
Baptista.

7a. StRIE - Adauto Almlr Braz,

No Senado, projeto ,extin
guindo perscrição: 8ecker

Airton Aloísio Schütz,. Alaria Schmitt,
Anilo João Petri, Aurélio Goetz, Ber
toldo Kuhnen, Carlos Jairo Limberger
Hahn, Clóvis Rúdi Diegoli, Darci Au
gusto Hermes,' Deniz Cembranel, Dio
nísio Fronza, Edelberto Eyng, Ernesto
Knob, Francisco Effting, Francisco Jor
ge da Silva, Gilberto Barichello, Gui
lherme Dietrich, Henrique Boeing, Ivo
Hemckemeier, Jaime Francisco Letter
mann, João Alo[sio Rieg, João Astolfo
Rabitto, José Eduardo Janeczko, José
Emerson Becker, José Irineu Victor, Jo
sé Luis Boeing, José Martinho Kotz,
José Kauling Sobrinho, José dos Sam
tos Ventura, Lauri Deodoro Demath'é,
Lauri José Schütz, Leó Pedro Rech,
Lúcio Boing, Luiz Inácio Schneider,
Marciel Moiseis Ferreira do Valle, Már
cio Huber, Mateus Hellmann, Mauri
inácio Goettems, Maurício 'Kuhnen,
Miraci José Montibeller, Moacir Canal,
Narciso Nunes Roque, Odilo Hoepers,
Pedro Chitölina, Protásio Back Loffi,
Rivair Bachmann, Sérgio José de sou
za, Sílvio Tomio, Valdemir José Kar

pem, Vítor Joaquim Rezini.

8a. S8RIE ...._ Adalberto Dionísio
Pedrini, Altamiro Bambineti, Amando
Ottersbach, Arcênio João Schneider,
Edílson Luiz Boeing, Francisco Kohler,
Geraldo Alcides Rossi, Gilberto Augus
to Maurici, Gilmar Pavesi, lliseu Schnei
der, Jorge Luiz Floriani, José Amaril
zo Marcato, José Everaldo Germano da

Silva, José Voltolini, Luiz Alberto Boing,
Luiz José Weber, Norberto Weber, Odl
mar João Peripolli, Oldemar Inácio
Flach, OS!1ir José Morísío, Paulo Ro
berto Freze, Paulo Schmitt, Renato Ca
doro, Snvlo José Bodenmüller, Valde
cir Bertoldi, Valdemar Júlio Jacomeli,
Valdemiro Schmidt, Valdir Debatin, Val
dir ,José Karpem, Valmir José Cassa

niga.

Brasilia (Sucursal) - O senador Acioly
--Filho (Arena-PR) dará parecer, após o recesso

parlamentar, ao projeto de lei do senador Otair
Becker (Arena-SC) dispondo que "o direito de
receber ou cobrar as Importâncias que lhe se

iam devidas prescreverá, para a Previdência

Social, em cinco anos".

Objetiva o senador catarinense pôr fim
à prescrição de 30 (trinta) anos estabelecida

para o INPS pelo artigo 144 da Lei Orgânica
da Previdência Social, que contradiz o pará
grafo único do artigo 80 da mesma lei, que
limita a cinco anos o prazo para que fiquem
arquivados os documentos relativos aos lan-:

çarnentos da previdência social.

INSEGURANÇA
/

Diz o Senador Otair Becker que o con-

flito entre as duas disposições é evidente e

muito prejudicial a pequenas e médias em

presas. Após cinco anos, desfazendo-se da

documentação, conforme assegura a lei, sur

ge a fiscalização e, na falta dos comprovantes,
arbitra um débito inexistente, ficando o em

pregador sem defesa.
.

Argumenta ainda o senador catarinense'
ser necessário que o prazo de prescrição pa
ra as dívidas da Previdência Social seja o

mesmo durante o qual as empresas são legal
mente obrigadas a manter em seus arquivos
a documentação, pondo-se fim a uma situação
conflitante e danosa a todos.

PRESCRIÇAO
O senador Otair Becker cita, na Justlfica-

ção do seu projeto tratadistas nacionais e es

trangeiros, acentuando as vantagens da pres
crição, das quais Câmara Leal destaca três:

a) evitar demandas de diffcil solução, pe
la antiguidade dos fatos, cujas provas se tor
naram embaraçosas e! por vezes, imposslveis
pela dispersão ou. pereclrnento:

I

b) impedir que o autor retarde a demanda,
dificultando a defesa do réu, pelo desbarata
mento das provas;

c) proteger o devedor contra o credor

que, prevalecendo-se do desaparecimento das

provas de pagamento, poderia novamenté exi

gr-Io.
CAOS

Recorda ainda o senador Otair Becker

que ainda há pouco tempo, o excelentlssimo
senhor Presidente' da República aprovou pare
cer da Consultoria-Geral da República, profe
rido no PR 6794 (D.O.U., de 21 de agosto de

,�

1974, seção I, parte I, págs. 9 464/5), em que
ficou destacado que:

"A inobservância de prínclplo de interes
se público, como acontece com relação à

prescrição, acarretaria verdadeiro caos para a

admlnlstração, com a consequente inseguran
ça nas relações entre o Estado e os seus ser

vidores".
- É esse o caos - assegura, - que rei

na atualmente na esfera da previdência so

cial, em consequência da lnseçurança das re

lações entre os órgãos previdenciários e os

seus segurados".

BECKER E 0 FGTSAMULHER -,

Brasília (Sucursal) - O senado a

provou pouco antes do recesso parla
mentar projeto de autoria do senador
Otair Becker que assegura à mulher
que se desligar da empresa, dentro
dos 18 (dezoito) meses seguintes a seu

casamento, o direito' de sacar os depö
sltos.de sua conta vinculada ao Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço.

O projeto de .lei será agora apre
ciado pela Câmara dos Deputados e,
se aprovado por esta, será enviado à

Corupá, 13 de julho de 1977.

Pe. Augusto César Pereira
S.C.J. - Diretor

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

JARAGUÁ DO SUL - scI

1--
I'

sanção do Presidente da República e,
se transformado em lei, atenderá a

uma reivindicação das mulheres que
trabalham.

INJUSTiÇA

Diz o senador Otair Beeker que
seu projeto visa corrigir uma situação
injusta. t que a lei atual permite à mu

lher que trabalhe sacar o saldo de sua
conta no FGTS desde que o seu desli
gamento se tenha,opefado até 90.(no
venta) dias após o seu casamento. Es
gotado esse prazo, perde ela o direito
de levantar os recursos acumulados
em sua conta no FGTS.

Note o senador Otair Becker que
quando a mulher rnals se vê assober
bada de encargos domésticos é, preci
samente, a do ano seguinte ao das
núpcias, uma vez que, em geral, se o

pera o aparecimento de um filho, fato
,

que. a obriga a desligar-se do empre
go, a fim de atender às injunções do
lar. Pois bem, é preolsamente nesta
fase, em que a mulher sofre um im
pacto violento na sua fonte de recur

sos, que se lhe nega a posslblltdade de
valer-sé dos depósitos do Fundo de
Garantia, os quais, certamente, lhe pro
porcionariam um c13rto desafogo finan
ceiro, suprindo, em parte a perda da
fonte salarial.

I Déclmc
quarto
salário

Desde 6 de julho os trabalhadores
cadastrados há mais de 5 anos e que
rec'ebem de 1 a 5 salários-mínimos re

giQnais mensalmente receberão o pa
gamento chamado de 140• salário. A
CEF está efetuando o paqamento aos

participantes do PIS e o Banco do Bra
sil aos do PASEP, o qual está sendo
feito de acordo com o mês de nasci
mento dos empregados. Aqui em nos

sa cidade, o movimento de procura
foi considerado satisfatório .

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

da
Jaraguá do Sul - A Biblioteca Pública

Municipal "Rui Barbosa", através da encarre

gada senhorita Adalgisa T. Silva, em circular
distribuída à imprensa, informa o movimento
daquela repartição verificado no mês de junho
último e o movimento total desde o· início do
ano, sendo:

Empréstimos: 122 livros; Consultas: 377

livros consultados, entre ciências socrais, ci
ências puras, filologia linguística e história.
Total: 499. Inscrições: 15 pessoas inscritas;
frequência: 367; Doações: az-tlvros doados.

Total desde Q Início do ano

Empréstimos: 657; Consultas: 1570; To
tal: 2.227; Inscrições: 109; Frequência: 1.456.

Fausto Pinheiro

Os raios do sol eram abrasadores naque
la tarde de 5 de julho de 1902, em Ancona,
na Itália, pois se estava em pleno verão.

a virgem. "E por que fez isso?" - 'Ele queria
fazer coisas más, e eu não quis e não deixei.

Disse-lhe que iria para ° infernol"

Órfã de pai,. Maria Goretti com sua mãe
e seis irmãos trabalhavam com a famllia Se

renelli, que possuia dois filhos: Gaspar e Ale
xandre. Este pedira para Maria Goretti que
costurasse uma camisa. E foi sob este pre
texto que deixou o arado e se dirigiu para
casa.

Levada imediatamente para o pequeno

hospital da cidade de Nettuno, a heróica me

nina sobreviveu até a tarde do dia seguinte: 6

de julho de 1902. Em seu corpo virginal os

médicos localizaram quatorze perfurações, no

ve das quais graves.
BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

O rapaz, nesta ocasião, aproximou-se da

jovem, dirigindo-lhe propostas e insinuações
inconfessáveis. A pequena Goretti, de apenas
doze anos, resistiu-lhe com tal disposição de

•

alma que Alexandre, furioso, crivou-a com um

estilete de ferro. E impiedosamente o assassi
no tentou estrangular a mártir da virgindade.

Ouvindo os gritos lancinantes, Assunção
Goretti correu em socorro da filha. Encontrou-a
esvaindo-se em sangue. "Quem foi?" -perçun
tou a mãe desvairada. "Alexandre", responde

Diante da mãe e depois do sacerdote, Ma

ria Goretti antes de morrer perdoou seu assas

sino: "Lá do céu rogarei _para que se arre

penda. Quero que ele esteja também na eter

na glória".

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLi:IA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente Edital de Convocação, ficam convocados to
dos os sócios desta sociedade para comparecerem a ASSEMBLÉIA GE
RAL EXTRAORDINARIA a realizar-se no próximo DIA 31 DE JULHO DE
1977, às 8h30min em primeira convocação ou às 9h30min em segunda e

última convocação, com qualquer número de associados presentes, em

sua sede social, na Barra do Rio Cêrro, a fim de deliberarem sobre a se

guinte ORDEM DO DIA:

1�. - Apresentação do novo Tftulo de Sócio-Proprietário;
2°. - Carteira de identificação de Sócio-Proprietário;
3°. - Empréstimo compulsório para sanar dfvidas da so

ciedade;
40. - Termo de Desistência do sócio para com a Socie

dade e,
5°. - Assuntos de interesse geral.

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1977.

AVISO

A Diretoria do Botafogo Futebol Clube, solicita a habilitação
dos credores até o dia 24 DE JULHO DE 1977, com o Sr. Renato Rubini,
na sede social, à partir das 19 horas, para reconhecimento do crédito.

A DIRETORIA.

O corpo da gloriosa virgem - a Santa
Inês do Século XX - cuja festa é celebrada

no início de julho, repousa em magnífico sar

cófago no Santuário de Nossa Senhora das

Graças, na cidade de Nettuno. O papa Pio XII

canonizou-a a 24 de junho de 1950. (Abi\").

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".

Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
(

Edital de Prtmeíro e §eg1Ul1l1dlo .Leíläo
Em resumo (art, 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces-

so: Execução n. 5.689. Exeqüente: Alfredo Reeck. Executado: Hugo Ram
thum. Bens a serem leiloados: Um amplificador de som, avaliado em Cr$
5.000,00; Dois alto-falantes, avaliados em Cr$ 3.000�00. Total da avalia

ção: Cr$ 8.000,00. DEPóSITO: Com o próprio executado. PRIMEIRO
lEILÃO: No dia 05 de agosto p.v., às 11,30 horas. SEGUNDO lEilÃO: No j

dia 15 de agosto p.v., às 11,30 horas, caso os bens penhorados não fo
rem arrematados no primeiro leilão pelo valor da avaliação ou preço su

perior. lOCAL: Forum. Nos autos não consta haver contra referidos bens

qualquer ônus e nem recurso pendente de Julgamento. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de junho do ano

de mil novecentos e setenta � sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,. o subs-

de Advocac-ia

crevi.
J.J. Mauricio d'Avila

Juiz de Direito

VITÓRIO«DR. ALTAIR LAZZARIS»
Se.nhor 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 e.quipe especializada.

A partir de agora, chame 72-0004
e deixe em mãos experientes
a sua cobrança mensal na praça.

Jaraguá é uma cidade limpa. Ajude a limpeza pública utilizando os

coletores de lixo. (colab. do CORREIO, o jornal da comunidade).

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO, SUL

Edital da Primeiro 8 Segundo l8ilão
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Pro

cesso: Execução n. 5.897 - Exeqüente: Ewaldo Zehnke. Executados: Os

car Colla e Mizael Giacomossi. Bens a serem leiloados: 13.000 tijolos,
novos, modelo de 6 furos, avaliados em Cr$ 9.750,00. DEPóSITO: Com o

depositário "ad-hoc" sr. Ingo Bade. PRIMEIRO LEILÃO: No dia 05 de a

gosto p.v., às 14,00 horas. SEGUNDO lEILÃO.: No dia 15 de agosto p.v.,
às 14,00 horas, caso os bens penhorados não forem arrematados no pri
meiro leilão pelo valor da avaliação ou preço superior. LOCAL: Forum.

Nos autos não consta haver contra referidos bens qualquer ônus e nem

recurso pendente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de Jara

guádo Sul, aos treze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e

setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
J.J. Mauricio d'Avila

, Juiz de Direito

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital da Primeira 8 S8gunda Praça
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Processo:

Precatória n. 285. Exeqüente: Nodari S.A. Oornerclal e Industrial. Execu
tados: Ernesto Jurgen Joesting e Elvira Gaulke Joesting. Precatória n.

286. Exeqüente: Nodari S.A. - Comercial e lndustrlal. Executado: Er
nesto Jurgen Joesting. Precatória n. 319. Exeqüente: Nodari S.A .. Co
merciaI e Industrial. Executados: Ernesto Jurgen e Elvira Gaulke Joesting.
Bens a serem praceados: 1°.} Um terreno, situado nesta cidade, à Rua

Jorge Czerniewicz, contendo "a área de 887,25 ms2., fazendo frente com

27,85 ms., na Rua Jorge Czerniewicz, fundos com 26,85 ms. em terras dos
doadores, confrontando de um lado com 35 ms., com uma Rua Projetada,
contudo já aberta, e de outro lado, com igual metragem em terras dos doa
dores e é parte da transcrição n. 1.797, livro n. 3, desta Comarca, avaliado
em Cr$ 135.000,000. 2°.} Uma, casa residencial, construída de alvenaria
coberta com telhas de barro, em bom estado de conservação, medindo a

proximadamente 202 ms2., e demais benfeitorias de dependencias de re

sidencia, também construídas de alvenaria e cobertas com telhas de bar
ro. A residência esta cercada por calçada de tijolos e concreto, murro

cercando todo o terreno, avaliados em Cr$ 383.500,00. Total Cr$ : .

518.500,00. PRIMEIRA PRAÇA: Dia 18 de agosto p.v., às 9,30 horas. SEGUN
DA PRAÇA: No dla 29 de agosto p.v., às 9,30 horas, caso os bens penho
rados não forem arrematados na primeira praça pelo valor da avaliação
ou preço superior. lOCAL: Forum. Nos autos não consta haver contra re

feridos bens qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quinze dias do mês de ju
lho do ano de mil" novecentos e setente e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Es
crivão, o subscrevi.

Romeu Junkes
Juiz de Direito em exerc.

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital de Primeiro e Segundo Leilão
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces

so: Execução FI. 5.919. Exeqüente: Leonardo Rosalvo Jucinsky. Executa

da: AJAS Empreendimentos Imobiliários Uda. Bem a ser leiloado: Um ca

sa de madeira, de 7x9ms., com abrigo lateral, para veículos, ainda com

pletamente desmontada. Trata-se de apenas de todo madeiramente. p,a�a
a construção, avaliada em Cr$ 22.426,00. DEPóSITO: Com o deposltárlo
"ad-hoc" sr. Ingo Baade. PRIMEIRO lEilÃO: No dia 05 de agosto p.v.,
às 16,00 horas. SEGUNDO lEilÃO: No dia 15 de agosto p.v., às 16,00
horas, caso o bem penhorado não for arrematado no primeiro leilão pe
lo valor da avaliação ou preço superior. lOCAL: Forum. Nos autos não

consta haver centra referido bem qualquer ônus e nem recurso pendente
de julgamento. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul aos tre

ze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu,
Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito
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Esportes
-------) FLAVIO JOSÉ

AABB CAMPEÃ DO
"TORNEIO 25 ANOS DA UD"

Jaraguá do Sul - A Associação A
tlética Banco do Brasil desta cidade,
sagrou-se domingo últimô, campeã
do torneio Jubileu de Prata da Liga

, Jaraguaense de Desportos, arrebatan
do um belíssimo troféu oferecido pela
prefeitura municipal, administração
Bauer./Schüncke e a Sociedade Sport
Club Estrella, de Nereu Ramos seu

protagonista ficou com a segunda co

locação, recebendo de igual forma um

troféu ofertado pela Câmara de Verea
dores de Jaraçuä. do Sul.

,

Na tarde de domingo, no Estádio
Max Wilhelm, local do encontro, o pré
llo terminou empatado a um gol, haven
do o desempate e mcobrança de pena
lidades máximas, com a AABB ven

cendo o Estrella por 2 tentos a 1. O jo
go foi arbitrado por Valdir dos Santos
que teve boa atuação. Após o prélio
houve a festiva entrega dos troféus e

confraternização entre as duas equi
pes que estão desta maneira de para
béns, como também o está o presIden
te da entidade mater, o desportista
Mário Vitório Rasweiller, pelo êxito al
cançado nas disputas culminadas do
mingo último..

JUVENTUS "COLHE" MAIS
DOIS PONTOS EM MAFRA

Jaraguá do Sul - Jogando na tar
de de domingo no Estádio, da Pedra
Amarela em Mafra, o Grêmio Esporti
vo Juventus triunfou e ganhou mais
dois preciosos pontos ao abater o Ope
tário local pelo escore de 1xO, tento
consignado através de Vargas. Depois
da estupenda vitória de quarta-feira,
aqui no Estádio "João Marcatto" fren
te ao Paysandu por 3x1,' nosso repre
sentante que já se achava desacredi
tado pela torcida, revigorou-se, com

pletando o prlmelro turno da chave "I"
com 8 pontos, .com média de 1 ponto
por partida. O quadro avinhado de Ja
raguá do Sul parte hoje para o oeste'
catarinense, para amanhã em prélio
dos mais diffceis enfrentar o Palmitos
da cidade de igual nome, esperando a

vitória ou pelo menos um empate, a

gora que tem na direção um novo téc-
.

nico em substituição 'ao bom califa
Raul Rodrigues que afastou-se alegan
do problemas particulares. Os demais.
jogos que complementarão a rodada
desta chave são os seguintes: Operá
rio x Kindermann, em Mafra; Juventus
(RS) x Joaçaba, em Rio do Sul; Lages
x Xanxereense; em Lages, folgando o

Paysandu.
TABELA

Na edição de segunda-feira este

jornal fez publicar a tabela do returno
da chave "I", em que toma parte nos

so "Moleque Travesso", A FCF em

reunião entre seus membros realizada
no final da semana passada, atrasou
uma rodada fazendo com que as datas
não coincidam com os jogos. A cada
rodada basta somente adiantar as da
tas dos jogos. Os contendores serão
os mesmos.

ma. OREJE TERMINA
AMANHÃ:BLUMENAU

Jaraguá do Sul· - Os jovens inte

grantes da juventude evangélica per
tencentes ao Distrito Eclesiástico de

Jaraguá do, Sul, estão desde 28 do cor

rente entretidos na lila. OREJE - Olim

píada Regional da Juventude Evangéli
ca, na cidade de Blumenau, competin
do com os demais jovens de outros
Distritos Eclesiásticos do Estado. Os
atletas do D.E. Jaraguá do Sul parti
ram às 14h30min, de quarta-feira, num

total de 30 atletas que até amanhã,
quando será festivamente finalizada,
estarão competindo nas modalidades
de atletismo, tênis de mesa masculino
e feminino, voleibol masculino e femi

nino, futebol de salão, salto em altura,
salto em distância, revezamentos, 1500
metros entre outras.

Os atletas a que o Distrito Ecle
siástico depositou toda sua confiança
numa boa "performance" são os se

guintes: Nilson Franz; Osni Franz, Júlio
César Walz, Walmir C. da Silva, Ede
mar Utpadel, Rubens Ehlert, Leopoldo
Enke, Marcos A. da Silva, Norberto

Bruns, Carlos Roweder, Roberto Geiss
Ier, Bettlna Otsa, Marly Maes e Mada
lena Hertel, de Jaraguá do Sul. Norbert
Melchert, Maike Hermann, Liane Sprot
te, Marise Wascher, Sônia Moreira, E

vely Moreira, Sara Schulze e Claudete
Alves, de Corupá. Mônica Schirley, He
lena Schroeder, Suely Schroeder e

Marlene Pscheidt, de Oxtord, Romi
Schneider 'e Ilda Jung, de Rio Negri
nho. Estas olimpfadas têm por finalida
de precípua integrar os jovens atra
vés da prática desportiva que a cada
ano que passa apresenta melhoras,
servindo também como fonte de inter
câmbio entre membros dos vários Dis
tritos, seja no campo espiritual ou es

portivo.

E.C. FIGUEIRENSE
EMJOGO INTERESTADUAL
Jaraguá do Sul - O Esporte Clu

be Figueirense da Ilha da J=igueira,
uma das equipes amadoras que mais
tem movimentado os amantes do es

porte rei, seja em festivais, torneios ou

jogos amistosos, disputou domingo
passado em seu estádio sensacionais
encontros futebolísticos, destacando
a presença da cidade de Rio Negro,
Paraná, do Campinente, com sua e

quipe aspirante e titular. Os encontros
interestaduais apresentaram os se

guintes resultados: Preliminar - Juve
nil Figueirense 1x1 aspirante Campi
nense; Principal - Figueirense 4x2 Cam
pinense. Naquela' oportunidade uma

delegação francisquense excursionou
à Jaraguá enfrentando na ante-prelimi
nar o Bahia de Jaraguá-Esquerdo.

O Figueirense que agora já pos
sui seu próprio estádio, retribuirá a vi
sita ao Oarnplnense, no dia 21 de a

gosto.

JOGOS ESTUDANTIS
Pomerode - A Comissão Munici

pal de Esportes desta cidade está in
tensificando os preparativos com vis
tas aos Primeiros Jogos Estudantis de
Pomerode que serão realizados dias
18, 19 e 20 de agosto do corrente, com
o obletlvo de despertar e desenvolver
a consciência da prática desportiva
nos educandários e clubes da cidade.
A CME conta com o apoio irrestrito do
Prefeito Municipal, DECAT, professo
res locais e estagiários da FURB para
o bom desempenho desta competição
que reunirá todos os estudantes do
municíplo. Através de decreto, o exe

cutivo oesta cidade nomeou a Comis
são Organizadora e Executiva dos 1°s.
JEPs, sendo os seguintes: Coordena
dor Geral - Waldemar Wiêsner; Comis-

são Técnica - Djalma Leone e João E.
Batista; Secretaria Geral - Dagmar
Lischka e Comissão Central Organiza-

dora - Rodolfo Siewert e Eugênio Zim
mer, além das sub-comissões e coor

denadores de modalidades.

Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá
(XI)

JOSÉ ALBER'TO BARBOSA

(Aos corpos docente e discente da Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - FERJ; ao Rotary Club de Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos).

JARAMAS. Corveta sueca que. de- movimentos lascivos, alegre, ruidosa;
veria apanhar Alexander Von Hum'; no México, surra dada com açoites,
boldt e Bonpland no porto de Toulou e paus.
levá-los à Africa. Para felicidade dos ZARAGATA. Espanhol. Conflito,
povos americanos, esse barco naufra- . alvoroço, tumulto.
gou no litoral português, onde os dois ZARAGATONA. Espanhol. Planta
cientistas, frustados, rumaram para a herbácea das plantagináceas.
Espanha, de onde decidiram por vir Todavia não pude estabelecer um

para a América segundo seus comuns vínculo exato entre "jara" ê "zara";
e acalentados sonhos. Não fora o nau- "zara" foi para o lusitano como "sara";
frágio do Jaramas (houve víttmasc) e para o vocábulo sarabanda, que cor

teríamos, talvez, perdido a oportunida- responde ao hispânico zarabanda, Ro
de de receber os dois pesquisadores drigo Fontinha aponta a origem persa
luminares. Como o barco operava no "sarband" o que não deixa de lado o
litoral africano, e como nesse litoral há árabe como intermediário cultural. Já
o porto de Jara e jara parece que é entre "jara" e "xara" o fato é bem es

(será?) vocábulo vinculado a portos, tabelecido.
bem será provável, que o Jaramas ga- Vejamos aqora alguns topônimos:
nhou um nome africano, ou afro-sue- JARA. Em Gabes, cidade portuá-
co. Isto merece ser investigado. ria da Tunísia, há a localidade de Ja-

ALJARAVIA. É uma espécie de ra, além da localidade de Menzel.
roupa para ampla cobertura. Com ca- JARABUB. Oásis na parte erlen-
puz e meia manga, ia até os joelhos. tal da Cirenáica, Llbla.

.

Evidente origem árabe. JARAIS. Ou "djarais", tribo das
JARA-OLUA. Em candomblé baia- montanhas do Vientã.

no, é lugar sagrado, o santuário dbs AL-JAHRAH. Cidade do Kuwait.
terreiros. JARABULUS. Localidade do nor-

ZARABANDA. Espanhol. Dança de te da Sfria.

) CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇAO
.

Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.
Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Escritório

c OA M E R C I A L
At;)VOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOSÉ GONCALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONCALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

Fone 72-0091, - Cx. Postal, 19'
Jaraguá do Sul Santa Catarina

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

DESDE 1944 À SERVICO 00 PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

Das deutsche Lied in der Fremde
Wo in der weiten Welt sich Deutsche finden,
Als Kolonist, als Kaufmann, Fabrikant,
Da singt man, wie einst unter grünen Linden"
Die schoenen Weisen aus dem Vaterland.
Was in der alten, Heimat uns erklungen,
Was uns' erheiterte Herz und Gemüt,
Auch unter Palmen wird es frisch gesungen,
Das ewig-junge, alte deutsche Lied.

Mit frohem Sang', in Worten und in Weisen,
WoII'n wir die Heimat in der Fremde preisen.
Gar seltsam hallt's in unsern Herzen wider,
Wenn wir vernehmen deutschen Saengerchor,
Da klingen aus der Jugendzeit die Lieder

Wie himmlische Musik an unser Ohr.
Mit ihren Liedern will die Heimat grüssen,
Mit unsres Volkes so vertrautem Sang;

Manch Einen sah ich Traenen schon vergiessen,
Wenn in der Fremde deutsches Lied erklang.
Im Auf und Nieder unsrer Lebenszeiten

Soll uns das deutsche Lied getreu begleiten.
Wo immer wir auch singen unsre Lieder,
Ob in der Wildnis oder in de Stadt,
Entschwundne Bilder zaubern sie uns wieder,
Vom Wiesengrunde mit dem Mühlenrad ...
Der Liederschatz, den wir daheim besessen,
Jahrhunderte bewahrt als Edelstein,
Er ist auch in der Fremde nicht vergessen,
Und soll's, Gott geb es, nun und nimmer sein. .

SGllange Menschen froh auf Erden Singen,
So lang soll auch das deutsche Lied erklingen.

Rudolt Hirschfeld, Sio Paulo
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'Enlace Bailock - Vargas
o dia de ontem foi marcado por um grande acontecimento

social, com o enlace matrimonial de dois jovens, filhos de tradicionais fa
mílias desta cidade.

Às 18 horas, na Capela do Noviciado Nossa Senhora de Fá
tima de Jaraguá do Sul, Iara e Ivo contraíram núpcias em ato religioso
apadrinhado pelos casais lido D. Vargas e Sra., Roberth Donald e Sra'.,
Evilásio Vargas e Sra. Irineu Rubini e Elfrida Hammel, Sebastião Rezende
Filho e Terezinha De Toffoi e, Rolf Ballock e Sra. Iara é filha dileta' de
VIalter e Maria Baßock que no dia de ontem tornou-se esposa de Ivo, filho
de(Paulo e Maria Vargas.

Decorridas as cerimônias, os convidados foram recepciona
dos na sede social do .Clube Atlético Baependi, selando desta maneira o

.

concorrido acontecimento social de ontem.

Concurso' "Serviço Militar/77"
Inscricöes abertas para estuda'ntes do ensino médio nas

·

JUNTAS de cada Municípi�
Foi lançado em todo território nacional, o Concurso que é reali

zado anualmente sob a coordenação da Diretoria de Serviço Militar do
Exército e destinado a estudantes dos 10. e 2°. ciclos dos estabelecimen
tos de ensino médio.

O tema escolhldo e· aprovado para o corrente ano, foi "O

SERViÇO MILITAR COMO FATOR DE INTEGRAÇÃO DE CIVIS E MILI
TARES" .

Os participantes do' Concurso terão de agora até setembro para

elaboração e entrega dos seus trabalhos, que concorrerão aos seguintes
prêmios: Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) e Cr$ 3.000,00 (três mil cruzei

ras) para os 10. e 2°. colocados na seleção no âmbito nacional, res.pecti
vamente, e Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) e Cr$ 1.000�00 (hum mil cru

zeiro), para os 1°. e 20. colocados na seleção preliminar, no âmbit� de ca

da uma das doze Regiões Militares, onde serão conferidos, tambem, aos
autores dös cinco melhores trabalhos, Diplomas de Cooperação Meritória,
além de outros prêmios que possam ser oferecidos pelas próprias Re-

giões Militares.
'

A entrega dos prêmios aos vencedores sep� feita no dia 16 de
dezembro - DIA DO FJESERVISTA - como parte das solenidades comemo

rativas a data.
Em Jaraguá, Corupá, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba,

os interessados devem procurar as' respectivas JUNTAS do Serviço Mili

tar, à partir do dia 3 de agosto, onde receberão instruções pormenori
zadas.

(Nota para a Imprensa, distribuída pela 5a. Delegacia
.

do Serviço Militar de Jaraguá do Sul-SC).

Os transpottes ferroviários tema /ofício
Jaraguã do Sul - A Associação

Comercial e Industrial enviou recente
mente offclo ao Departamento de Es
tudos Comerciais da Rede Ferroviá
ria Federal S.A., reclamando contra a

recusa da Rede em aceitar encornen
das com peso superior a 100 quilos ou

volume acima de 1 metro cúbico, de
cisão que está acarretando uma série
de dificuldades às empresas que des

pacham mercadorias para clientes ra-

dicados ao longo do ramal da Rede
Ferroviária Federal. Em prlnclplo pa
rece que houve interpretação errônea
de. urna circular provinda da Ferrovia
Paulista S.A., que no intercâmbio com

outras ferrovias baixou essa medida.
Porém, é de crer-se que para mercado-

, rlas destinadas a firmas fora da área
da Paulista, a RFFSA poderia conti
nuar aceitando normalmente esses des
pachos.

de Malta massacra

Botafogo: 10 x O
Cruz

Jaraguá do Sul - O Cruz de Malta
de Renato, Boeder, Arno (Lurs Carlos),
Krueger, Guida, Strelow, Curt, Ademir,
Milton, Srdio e Neco enfrentou em par
tida amistosa na tarde de domingo a

ótima equipe do Botafogo Futebol Clu
be da Barra do Rio Cêrro, no estádio
do Botafogo, oportunidade em que a

conteceu uma das maiores goleadas
que já se ouviu falar dentro do espor
te amador jàraguaense: 10xO a favor
do Cruz de Maltà de Rio da Luz. O Bo
tafogo perdeu-se completamente em

campo ante o seu maior rival que es

va numa tarde das mais inspiradas, re
sultando a sonora e acachapante go-

leada de toda a história botafoguen
se que viu cair por terra o seu grande>
prestfgio dentro do esporte local e re

gional, ele que é uma das melhores e

quipes amadoras de Jaraguá do Sul,
detentora de vários trtulos de campeão,
Os cruzmaltinos fizeram a maior festa
com a sobeja vitória, conseguida pelo
rmpeto de seus atletas que 'soube�am
aproveitar todas as oportunidades con

vertendo em gol, para a alegria de seus

torcedores, diretores, atletas e simpa
tizantes. Fica, assim, registrado o fei
to dos cruzmaltinos de Rio da Luz an

te o aguerrido Botafogo - 10xO.

moreou feslivalDenle seu

Jubileu de Praia '

Dez Inos di H.C. filBrnmirim I POIII d. nlUI Diretoria

LJD

LJD; Ped.ro de: Oliveira Lopes, da Fe
deração Catarin�nse de Futebol, jor
nalista e apre$.entador de· programas
no Jornal de Santa Catatina e TV Co
ligadas; Joel Nascimento (Maceió) e

ditor esportivo do jornal "A Notícia";
Milton Adolar Stange, falou em nome

do C.A. Baependi;' Eugênio Vitor
Schmoeckel, diretor do "Correio do

Povo", primeiro vice-presidente e se

gundo presidente da LJD; Octacílio
Pedro Ramos; Dávio Leu, Prefeito de
Massaranduba; Osny da Silva Pinhei

ro; Alberto Taranto, em nome do qua
dro de árbitros; Lourival Rothenber
ger em nome do DJFS da LJD, finali
zando pelo preteito Victor Bauer que
na oportunidê!tde enJr,gou ao Presiden
te da Liga Jaraguaense dois troféus
oferecidos pela Câmara e Prefeitura
MUl)icipal, como participa,ção da mu

nicipalidade nos festejos do vigésimo
quinto ano de fundação, além de,. ao
término de sua oratória dar uma gran
de notícia aos dirigentes. de nossa en

tidade máxima de que 'as exp,ensas' do

jantar correria por cón,ta da prefe,itura
municipal, num. g,�,o de desportM�mo
que vem demonstrando na atual a�mi
nistração, inclusive destinando gran
des somas à vários clubes e ·entida
des do município, inclusive a LJD .

JARAGUA DO SUL - Na noite de
sexta-feira, dia 22, nas dependências
do Restaurante .e Churrascaria Pava
nello, a Liga Jaraguaense de Despor
tos realizou Jantar

'

comemorativo aos

25 anos de fundação, na presença de
diverSas autoridades, presidentes e re

presentantes de entidades esportivas
do município e Estado.

Preseflte ao Jantar, formando a

mesa principal, o Deputado Octacílio
Pedro Ram'os, ,1°. Secretário da As
sembléia Legislativa de Santa Catar'
na; Prefeito Municipal Victor Bauer;
Presidente da LJD Mário Vitório Rass
weiler; Pedro de OUveira Lopes, Dire
tor Técnico da Federação Catarinen
se de Futebol; Dávio Leu, Prefeito Mu

nicipal de Massaranduba e Dr. Murillo
Barreto de Azevedo representante do
Conselho Nacional e Regional de Des

portos em Santa Catarina. Além des

tes, ex-presidentes da LJD;' presiden
tes das ligas de Joinville e Itajaí; re
presentante do clero; Presidente da
Câltlara de Vereadores, Mário Kru
tzsch; quadro de árbitros e diretivo da
entidade e imprensa estiveram a pres
tigiar o ágape, muito concorrido por
sinal, em que fizeram uso da palavra

.

vários oradores destacando a meritó
ria caminhada de 25 anos da entidade
mater de nosso desporto, todos em

brilhante alocução e lembrando tam
bém um pouco do passado glorioso a

té atingir o atual estágio de maturi-
dade.

'

Cinzeiros comemorativos aos 25 anos,
Certificados aos membros da direto
ria, quadro de árbitros, ex-presiden
tes, president�s. e representantes de
clubes e entidades esportivas e, à con

vidados especiais foram entregues na

ocasião.Vários pronunciamentos foram
feitos conforme já frizamos, em que
quase uma centena de desportistªs
prestigiaram, entre os quais o de Má
rio V. Rassweiler, atual presidente da

Jataguá do Sul e Guaramirim - Foi
a 21 do corrente, quinta-feira, no vi
zinho munlcípío de Guaramirim que a

conteceu uma das mais belas festas

promovida pelo Rotary Club local, em

regozijo ao décimo aniversário de fun

dação que aquela data 'marcava, opor
tunidade em que era empossado tam
bém a nova mesa diretora da entidade

para mais um período rotário do clube
afilhado do R.C. Jaraguá do Sul.

Estiveram prestigiando o aconte
cimento como convidados especiais,
o Juiz de Direito da Comarca, Dr. Ro
meu Junkes, Prefeito Salim José De
quech e sra.; vice-Prefeito, José Pre
Jeito de Aguiar; Promotor Público Dr.
Wilmar José Loef; Padre Gustavo Ber

té; Pastor Ernildo Voelz e Sra.; Hamilton
Cezário e Sra., representando os Lions
Clubes de Jaraçuá do Sul; rotarianos
d,e São Bento do Sul, Joinville, Jara
guá do Sul, seu clube padrinho e Flo

rianópolis Leste.
Osmar Klein, rotariano guarami

rense atuou como protocolo das sole
nidades. Na ocasião festiva, foram ho
menageados os rotarianos 100% em

dez anos sendo: Frederico Guenther,
Roland Bherendt e Gerson Boaventura
Ferreira, mais Isolmlro Satter Correia,
com 100% nos anos 76 e 77.

,

. A bonita festa dos 25 anos aden
trou-se ,até às prím,iras horas da ma

drugada de sábado.

á encabeçada pelo ex-presidente Dr.
Oonstãnclo de Albuquerque que na

quela data Émt�egaya.g carqo é a se

guinte: presldénte: Franclsco Doubra
wa; vlee-presldente: Osmar Klein; 1°.
Secretário: Egrdio Carlos Peixer; 2°.
secretário: Dr. Nelson J. Pereira; 1°.
tesoureiro: Roland Bherendt; 2°. tesou
reiro: Lourival Stoinski; protocolo: Fre
derico Guenther e demais membros.

<.

'. "I.

NOVA DIRETORIA
A nova diretoria que substituiu
A,

PRONUNCIAMENTOS
Por ocasião do festivo aconteci

mento,
. vários proriimolamentos foram

feitos, falando o Dr. Murillo Barreto de
Azevedo, em nome dos Rotarys Clubs
air presentes, o ex-qovernador Egon
Schulz, de Joinville; o prefeito de Gua
ramirim Salim José Dequech; o ex

presidente que entregava o cargo e o

presidente que. tomava posse, Dr. Cons
tâncio de Âlbuquerque e Francisco
Doubrawa, além do representante dos
Lions Clubes de Ja.raguá, jornal-ista
Hamilton Cezário.

.Houve após os solenes atos, cum
primentos e troças de gentil.ezas entre
rotarianos e membros das Casas da
Amizade, a entoação do canto "Para
béns a Você'1, cortá do bolo comemo
rativo aos dez anos de fundação, cujas
dez velas' foram apagadas por Durval

Marcatto, do clube padrinho, culminan
do, assim, as festividades comemora

tivas ao evento.

trlas da mecânica e das indústrias de
serraria, carpintaria e tanoaria. No de
correr dos R_róximos dias deverá estar
em nossa' cidade um -assessor Iurtdlco
da Federação das Indústrias do Esta
do ae.: Santa Catarina - FIESC, a fim
de orientar a organização dos Jespec
tlvos processos, uma vez que, havená
necessidade de dissociar essas ativi
dades econômicas da jurisdição de
outros sindicatos.

Apresentado estudos sobre criação de,sindicatos
Jara.guá do Sul, - No decorrer da

reunião de segunda-feira entre os em

presários filiados a Associação Co
merciai e Industrial desta cidade, a co
missão constltuída sobre a viabilida
de da formação de mais sindicatos pa
tronais em Jaraguá do Sul apresentou
estudos preliminares a respeito do as

sunto, Consoante o estudo efetivado,
há, no momento, possibilidades da or

ganização dos sindicatos das indús-
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