
J. Castilho Pinto lança 'Da Terra e do aosmos', dia "19
'Jaraguá do Sul - Está definitivame�te mar

cado para dla 19 de agosto, ,próxima sexta

feira, às 20 horas no Forum desta cidade, o

lançamento em noite de autógrafos do livro do

conhecido escritor, nosso' colaborador, José

Castilho 'Pinto, entitulado "DA TERRA E DO

COSMOS". Este lançamento conta com a pro

moção do Lions Glube Centro e apoio dos ór�

gãos de divulgação da cidade - "Correio do

Povo", "Rádio Jaraguã", "Gazeta de Jaraguã",
Sucursal do Jornal "A NoUcia" e do "Jornal

de Joinville".

O LIVRO
"DA TERRA E DO COSMOS", de José

Castilho Pinto, que serã solenemente lançado
na próxillla sexta-feira, terá 170 páginas, dis

tribuídas através de 22 contos, 22 crônicas e

40 artigos, tratando de assunios terrenos (crô
nica e artigos) ,e, ciência e ficção, fazendo

menção dos astros e regiões siderais (contos).
Esta coletânea de artigos, crônicas e contos,
várias delas foram publicadas em diversos ór

gãos de divulgação de vários Estados, aos

quais nos juntamos. O livro foi todo composto
e impresso nas oficinas da Sociedade Gráfica

Avenida Uda. desta cidade ,e o capeamento
em uma gráfica da capital paranaense.
O AUTOR

I

José Castilho Pinto é natural de Rio Ne-

gro, Par�ná, estando, porém, desde 1939 em

�anta Catarina, e há 28 anos residindo 'em

J�uaguá do Sul. '�DA TERRA E DO COSMOS"

é o primeiro livro que- irá lançar. II!! jOl'nalista,
militando na imprensa desde 1942 colaboran-

_
do, como já escrevemos acima, em vários ór

gãos de divulgação de diversos Estados, sen

do seus escritos muito apreciados pela sua

lhal'leir8 peculiar de desenvolver os fatos e,
eome prova disto, os leitores ,do "Correio do

Povo" constataram na edição passada no arti

go "As Grandezas do Cosmos" em que retra

tou as mudanças de comportamento dos cos-

monautas norte-americanos que desceram na

lua, além de esclarecer as fabulosas distân
cias que separam a ,Terra de outros astros�

CONVITE

Concitamos a todos para presenciarem o

lançamento do livro de J. Castilho Pinto" sexo'

ta-feira próxima, oportunidade em que estarão

presentes várias autoridades do município, on

de o escritor autografarã seu livro que também
estará a venda, além de, após o lançamento,
"DA TERRA E DO COSMOS" estará a venda

em todas as livrarias de Jaraguá do Sul e em

vários municípios.
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Pedir para que fique 4) ilustre jornalista
a encabeçar o semanário' já é matéria ven

cida, pela decisão do próprio fundador Ab

don Fóes, jornal que doravante continuará

em outras boas mãos com quase três lus

tros de, experiência do Antonlnho, a quem
deferiu o aval o veterano jornalista.

Conforta-nos saber, contudo, que não
vai pendurar as chuteiras, de vez. Abdon

Fóes continuará a cuidar do seu primogê
nito, embora acompanhe de longe os pas
sos de sua obra prima.

..

Abdon Fóes deixa direção do 'JORNAL DO POVO'
\

Temos em mãos o estimado e sempre

esperado semanário da cidade praiana de

Itajaí - JORNAL DO POVO -, edição nO.

1.960, de 30 de julho de 1977, e de praxe
os nossos olhos voltam-se inicialmente pa
ra a coluna "Rabis�ando aos sábados•••", a

coluna reservada ao diretor.

E, se nos seus 42 anos ele sempre ,nos
trouxe a manifestação de otimismo da boa

gente de ltajal, ou melh"r dizen�o - d�
grande Uajaí, que é for.mada pelos limites

territoriais do Estado de Santa Catarina, ta

manha é a sua penetração, o "Rabiscando"

do último dia 30, não deixou de refletir na

sensibilidade de seus incontãveis amigos e

admiradores, uma ponta de antecipada sau

dade pela súbita._saí.da da cena jornalística
do homem que gravou em nossa retina a

personalidade marcante ,de ABDON
.

,FÕES.

Diz-nos o veterano escriba que é che

gado o momento de um descanso mais pro

longado, uma vez que os anos começam
a pesar nos ombros do guerreiro de muitas

batalhas, todas elas voltadas com entu!ilias
mo e fé para o bem estar de sua comuni

dade.

Até hoje soube ser o perfeito jornalis
ta, cujo idealismo tornou possível o seu jor
nal passar os vários estágios da vida de

Itajaí, sem um arranhão, e ele mesmo con

fessa em seu editorial que "durante tantos

anos de jornalismo não fizemos um só ini

migo, pelo contrário conquistamos Uma le

gião de amigos, haja vista a manifestação
tão simpática e tão afetuosa que nos pres
taram quando completávamos quarenta a

nos de fundação".
Como homem prestante e útil na comu

nidade em que vive, soube a população a

través seus líderes reconhecer no jornalis
ta d,e, pena brilhante, qualidades outras que
foram utilizadas na projeção da cidade de

Itajaí e, foi assim, que prestou assinalados

serviços como representante da região na

Assembléia Legislativa, como vereador à
Câmara Municipal, onde não só trabalhou

nas muitas Comissões, como representou o

Poder Legislativo como seu atuante Pre

sidente.

Na qualidade de Prefeito, soube impri
mir no terreno executivo as suas qualidades
de admirável, corajoso ,e deciçlido adminis
trador.

Faz,er jornal no interior ainda hoje ,é

uma tarefa que requer coragem e abnega
ção, sem esquecer a doze cavalar de idea
lismo que deve possuir em termos de 'força
e energia para manter acesa a chama por
'anos e anos de luta, especialmente quando
se quer ser IMPARCIAL e INDEPENDENTE.

Abdon Fóes conseguiu ultrapassar a

barreira da incompreensão e, o seu JORNAL

DO POVO caminha serenamente rumo ao

jubileu de ouro.

Ao acaso folheamos a edição nO. 1.593,
de 30 de outubro de 1969, edição festiva de

36 páginas, que na época custal{a' a baga�
tela de NCr$ 0,20. Ela assinalava os 34 a

nos do JORNAL DO POVO.

Abdon Fóes,' entre outros, escreveu no

.seu "Rabiscando no dia =.aniversário ...":
Julgamos que diante do pr-Qgresso surgido
nesse lapso de tempo, com o avanço es

petacular da tecnologia, quando o homem

chegou à Lua, que a publicação de um se

manário já estaria superada. Enganamo
nos, porém. Cada dia que passa sentimos

a necessidade de mantê-lo com vida. II!! que
de todos os lados vimos recebendo incen

tivo para não interromper a sua publicação".
"Fazemos do "JORN�L DO POVO", um

órgão familiar, que entra em cada lar le

vando a sua mensagem de otimismo, de con

fraternização e de Ideais construtivos. Os

que nos julgam, com isenção de ânimo, têm
noção perfeita de que estamos contribuindo

para a grandeza de nossa terra".

"E continuaremos nessa trilha enquan
to Deus nos der forças para tanto. Nada fa

rá desvirtuar a conduta palmilhada até a

qui e nada fará abandonar o objetivo que

sempre nos animou: - o de servir a terra

que tanto amamos".

,
,

Eugênio. Victor Schmeeckel - 8/77.

Deverã continuar aparecen�o com os

seus sábios e respeitados escritos, para a

legria de sua grande legião de fãs, entre

os quais nos incluímos modestamente. Ha
verá de ser um colaborador ao lado �e An

tônio Carlos e Silva, Silveira Júnior (Memó
rias de um Menino PObre), dr. Arnaldo Bran

dão, Américo Meinicke, Monsenhor L.G. Ly
ra, dr. Zedar Perfeito da Silva, Helmuth

Wisbeck, Aloysio Cerqueira de Moraes, Cel

so Raimundo, o poeta Eno Theodoro Wan

ke e o historiador Gustavo Konder.

Santa Catarina muito tem a agradecer
ao jornalista Abdon Fóes.

Um merecido descanso, velho guerrei�
rol

de JS Bancada arenista manifesta apoio a ean

��:�:::::�,. g;�;��:::,:� didatura deRender a governança estadualApós es atos ,inaugurais di-

Sindicato dos Trabalhad'ores Rurais

/

Realizou-se na manhã de

domingo último, à rua Leopol
do. Augusto Gerent, nesta ci

dade, a selenidade de inaugu

ração das dependências da se

de própria,
Ao. ato compareceram as au

toridades constituídas e gran

de número. de associados, de

monstrande interesse pela
conclusão de mais uma im

portante obra na área do sin

dicalismo rural [araquaense.
De ressaltar-se o excelente'

trabalho desenvolvido pela a

tuai dlretorla, presidida pele
sr. Hilberto Fritzke, que pos
sibilitou e início e a oonclu

são da sede própria do sindi
cato, Já o geverno municIpal

área mais central,
se localiza a sede

to.

se preocupou com os traba

lhadores rurais de Jaraguá do

Sul, doando. uma área de ter

ra, valor de, mais tarde fol u

tilizado. na aquisição de uma

onde hoje
do sindica-

rigiram-se os sócios e a dire

toria à sede do "Parque Agro
Pecuário Ministro João. Cleo

phas", onde teve lugar uma

concorrida churrascada.

Cumprimentos aos dirigentes
do Sindicato pelo excelente tra

balho em prol de seus asso

ciados, a mola propulsora do

desenvolvimento desta terra, o

primeiro trabalhador a desen-.

volver suas atividades neste

município centenário, que fe

cundou a terra e a desenvol

veu em prosperidade até os

dias de hoje.

Jaraguá do Sul - A
'

Ban

cada Arenista com assento na

Câmara de Vereadores de Ja

raguá do Sul quando da última

mais próceres arenistas, uma

vez que o lançamento de Nil
son Bender já havia sido feita

pelo deputado Octacílio Pedre

posto do Estado, seja pela sua

pujança industrial, onde desta
ca-se Joinville, como a maior
do Estado, seguindo-se Jara

guá do Sul, São Bento, classi
ficadas entre as dez maiores

de Santa Catarina. O eminente

coestaduano, industrial e _po
litico de larga visão tem todo.
o apoie do partido do governo
em nessa cidade, O deputado
Octaclllo, o Presidente da Re

pública Ernesto Geisel, bem

como o Dr. Nilsen Bender re

ceberão. oflclo de apolo da e

dilidade Jaraguaense,

reunião, na noite de segunda- Ramos na Tribuna da Assem

feirá, aprovou envie de oflclo bléia Legislativa do Estado de

solidarizando e manlfestando Santa Catarina, hipotecando.
integral apoio a candidatura irrestrito e total apoio. ao i1us
do Dr. Nilson Bender, para 99-

.

tre homem polltlco e .lndus
vernador de Santa Catarina, trial do norte catarlnense. O

nas próximas eleições. 'candiélato a candidate a gover-
A indicação foi do llder do nader do Estado., segundo Klitz

governo José Alberto Klitzke, ke, tem potencial favorável a

interpretando o. ponte de vista futuro dirigente estadual, mes

de sua bancada, do prefeito. mo porque o norte catarlnense
municipal, do diretório e de- está a merecer e mais alto.

SAMAE Amplia Rede de Distribuição

O Slndlcato des Trabalha

dores Rurais de Jaraguá do

Sul, reconhecido pelo Minis

tério do Trabalhe em 21.06,68,

pelo Processe nO., 122.070 é

um dos .slndlcatos modelos que
não só se preocupa com o seu

slndlcalízado, como desde ce

do se interessou na "constru

ção. de uma sede própria, pa
ra não. depender de favores em

-

Jaraguã do Sul • O Serviço. Autônomo. Mu-
nicipal de Água. e Esgetes, concesslonárla do

serviço de dlstrlbulção e abastecimento. d'água
nesta cidade está ampliando. a rede em mais

3 mil metros (3km) na localidade de Jaraguá
Esquerdo, iniciando acima da Serraria Spézia.
A obra está sende executada pela "Pedreira

Albru" e dentre de 60 dias os moradores já

serão. servidos com água do Samae. A tubulà- '

ção que está sendo implantada na ampliação.
desta rede é de quatro pelegadas, trazendo

benefícies para aproximadamente 80 a 100

famílias de Jaraguá-Esquerdo até e final de

setembro, quando provavelmente estará concluí

da as obras e liberada' aos usuários.

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

A energia de apenas quinze minutos de

brilho do sol sobre a terra poderia satisfazer

as demandas de energia da humanidade du

rante um ano. Mas, ninguém ainda inventou

um modo econômico de aproveitar tal ener

gia. No entanto, fazem-se mais esforços nesse

sentido. No fim de 1976, a Agência de Pesquisa
e de Desenvolvimento de Energia dos Estados

Unidos estava instalando sistemas de aqueci
mento solar em cerca de 1.300 hospitais, esco

las, fábricas, escritórios, hotéis e, outros pré
dios.

-
..
-

A "Corrida da Morte" tornou-se um jo
guinho de altas vendas nos Estados Unidos.

Dispõe duma tela de televlsAo computàrlzada,
similar a usada no tênis computarizado, mas,

eom uma diferença. Na "Corrida da Morte",

pessoas simuladas correm a esmo pela tela

de TV e o jogador, atrás do acelerador e da

direção, tenta passar sobre elas e "matar" os

"pedestres". Cada vez que o faz, a máquina
emite um grito estridente. O jogador que con

seguir o. maior niimero de cadáveres é o ven

cedor. Em alguns lugares, a demanda de tal

jogo, segundo noticIado, ultrapassa a oferta.
-

..
-

Em um sé' ano, os estadunldenses gasta
ram um bllhAo de dólares (Cr$ 15 bllMes) a

penas com batatinhas fritas, tanto quanto gas

taram com cereais para o desjejum. No mes

mo ano, gastaram cerca de cinco bllMes de

dólares com outros lanches , e refrigerantes,
mals do que gastaram com frutas. frescas, que

são multo mals nutrItivas.
-
..
-

O escritórIo de Patentes de WashIngton,

EUA, anuncIou recentemente ter expedIdo a

patente de nämerc quatro mllMes. Desde que

o escritório foI fundado, em 1790, levou 121

anos, até 1911, para o primeiro mllhAo de pa

tentes. Mas, o ,Oltlmo mllhAo surgIu em apenas

quinze anos, desde 1961.
-

..
-

HUMOR
- Ih! mas você toma esse remédIo hor-

rrvel?!
- Tomo, sIm. Mas a' mamAe me dá um

cruzeIro cada vez que eu tomo urna colherada!

- E, é? e você que que faz com o di-

nheiro?
- Ponho no cofre.
- E quando o cofre. tá cheIo?
- MamAe tIra o dInheIro e compra outro

vIdro.
-
..
-

- O, meu cha�! qual 6 o camInho pra

Petrópolis?
- SeI nAo.

.

- E a estrada de CaxIas, qual é?
- SeI não, moço.
- E esta estreda, onde é que ela val dar?
- TO sabendo não, meu slnhO.

,

- Eh... rapaz... você nAo sabe nada mes

mo, hein?

�, seu moço, mas eu num tO ,p!rdldo,
nAoi

K r íi o e r rv a u s

o QUE I!?

ONDE?

QUANDO?

Nataliciantes da semana

Fazem an0.8 hGJe: " (

Saro Gerda, esposa do sr. Mário Mahfud

Sra. Edwi,rges Helnzle

Fazem ano. amanhl:

Sr. Estefano Meier, em Estrada Itapocu
Waltraud Hermann, em Corupá
Sra. Alinda Ruediger
Srta. Rita Seidel, em Corupá

Ola 15 de agosto'
Sra. Assumpta Zapella Pavanello, na Ilha da

l7igueira
Sra. Maria, esposa do sr. Alfredo Vasel

Sr. Geraldo Meier, em J'araguá 84

Sr. Tharclclo de Oliveira Motta

Sr. Erwino Lemke, em Rio, da Luz Vitória

Sra. Elena Borges, em Corupá
Sra. Maria Zapella, na Ilha da Flguelra
Maria Luy
O garoto Emerson Roberto Rassweller

Ola 18 de agosto
Sra.

, Iracema Peters, em Curitiba
Sr. Flávio Lenz!
Meiles, filha do Sr. Helmuth Bayer e esposa,

em UnlAo da VItórIa
, Os gêmeos Ingo e Guldo Koepp, em Rio,

Cêrro "
Sr. Wendelln JoaquIm Schmldt, em Jaragua-

zinho

Sra. Elfrida Hoffmann, em Rio da Luz

Sr. Osnlldo BarteI, em Guaramlrlm

Ola 17 de agosto'
Sra. Tecla, esposa do sr. GerOnlmo Trentlnl

Sr. Enio dos Santos, em Jolnvllle

Margarete VIerheIler, em Curltlba-PR

Ola 18 de agosto
Sra. Glacl Ribeiro Reinke, em Massaranduba

Maria CatarIna, filha de Gustavo Alperstaedt
Amantina Scheuer

Srta. Carlota Benz

Sra. Janete Schulz Bertoll, na Guanabara
,

Gerta, esposa do sr. Mário Vltórlo Rassweller

Sra. Laura Cardoso .

Dia 19 de agosto
O Jovem Luiz �aulo Marschall

Sr. Engelberto Frelberger
Bráullo .Junge, em Jolnvllle

Sra. Maria Cacllda Wunderlich Outra, em

Blumenau

Genésio PansteIn, em Jaraguá 84

Sra. MelAnla, esposa do sr. Otto Kuchenbecker
O Jovem Pedro, filho do Dr. Fernando e Vara

.

Springmann
A Jovem Odete Pàpp.

"Aos aniversariantes, os cumprImentos da

redaçAo".

dente à Rua João Doubrawa, nesta cidade,
filho de Adolpho Manske e Llna Manske. Ela,
brasileira, soltelra, do lar, natural de Taió,
'neste Estado, domiciliada e residente à Rua

João Doubrawa, nesta cidade, filha de José

Arl e Otilla Arl.

Edital nr. 9.921 de 8.8.1977

Leonel Dalpiaz e RO.vena Glatz

Ele, brasileiro, solteiro, avicultor, natural

de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado

e residente em Barr� do Rio Cerro, neste dis

trito, filho de Germano, Dalpiaz e Adele Dal

piaz. Ela, brasileira, solteira, industriária, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residen

te em Rio Cerro I, neste distrito, filha de Her

berto Alberto Oto Glatz e Ema Koepp Glatz.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que será publica�o pela lmprenss,
e em cart6rio onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento acuse-o para os fins le

gais.
AUREA MOLLER GRUBBA

Oficiai

KrUgerÔaus
WHAT IS?

WHERE?

WHEN?

Registro Civil
Aurea Muller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 10.. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
Editai nr. 9.917 de 3.8.1977

Alcides Modro e

Maria Lourdes dos Santos

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Estrada Nova, neste distrito, filho

de Arnoldo Modro e de Lili Modro. Ela, brasi
leira, solteira, ,do lar, natural de Criúva - Ca

xias do Sul, Rio Grande do Sul, domlclllada e

residente em Estrada Nova, neste distrito, filha
de Vergilio Fogaça dos Santos e Tereza Ma

ria da Silva.

Editai nr. 9.918 de 4.8.1977

DO.uglas Santolln de Oliveira e

Magali Plazera

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, na

tural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado
e residente em Guaramirlm, neste Estado, fi

lho de Antônio Kalnln de Oliveira é Vilma San

tolln de Oliveira. Ela, brasileira, solteira, es

criturária, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente à Rua Domingos da Nova,
nesta cidade, filha de Renato Piazera e Elfl

Henschel Piazera.

Editai nr. 9.919 de 5.8.1977

Osmar José Campregher e
Marlr BucclO.

Ele, brasileiro, soltelr.o, escrIturário, natu
ral de Rio dos Cedros, neste Estado, domlcl

Jiado e residente em Itapocuzlnho, neste distrI

to; filho -de Uno 'Campregher e Tecla Cam

pregher. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Itapocuzlnho, neste distrito, filha 'de Waldemar

Buccio e Una Pavanello Bucclo.
Editai nr. 9.920 de 5.8.1977

Norberto Manske e Therezlnha Art

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural

de JolnvlJle, neste Estado, domiciliado e resl-

Em
2.

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de Títulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhdres abaixo re-

lacionados, que compareçam em'lnosso cartório para tratarem de as

suntos de seus interesses:

I Arno Scalvin

I Estrada Corticeira - Guaramirim
Beno LeopOldo Fiedler

Schroeder
Dorevaldo Engelmann

Estr. Ban. do Sul - Guaramirim
Ratalin PiseHa

Campinha - Massaranduba
Olivio Scalvin
Werner Karsten

Estr. Corticeira - Guaramirim
Bracinho - Schroeder.

Mass a r a n d u b a,
Baile Branco

Massaranduba e Jaraguá do Sul - À so

ciedade massarandubense, a exemplo da jara
guaense também estará realizando o Baile

das Debutantes, denominado de "20. Baile

Branco", na noite do próximo dia 3 de setem

bro. A promoção, segundo o secretário Se

bastião J. Cúrcio é da Sociedade Desportiva
e Recreativa Tiro ao Alvo Massaranduba Cen
traI - de 'Massaranduba com música da exce

lente "Band Show" da Policia Militàr do Esta
,

do, sendo patronesses das debutantes as se

nhoras Marion Marly Leu, esposa do Prefeito

Municipal de Massaranduba, sr: Davlo Leu;

NOTA DE AGRADECIMENTO

Valéria Tavares da Motta Resende
Oficial Maior

Ane Lore Manke, esposa do Presidente da Câ
mara �unicipal de Vereadores, sr. Irineu Man
ke e, Cláudia Eccel, esposa do industrial Si
nésio Eccel, também de Massaranduba. Boze

Jovens mostrarão a sociedade massaranduben
se seu charme e encantamento, sendo, Cátia
Elizabeth Dolsan, Clarice Donath, Marlize Pa
cker, Suzane Froehlich, Ezrdia Laffin, Raquel
Amélia Bramorski, Llrls Bogo e Solange Bogo,
todas de Massaranduba; Maristela Manke e

Marilda Klein, de Guaramlrlm; Rosemerl Brler,
de Joinville e Jussara Schwanke, de Vila Itou

'p'ava - Blumenau.

A Famflia enlutada de

MARIA RAUZZI ROSA RIBEIRO, vem através desta ag rade-
'

cer a todos que acompanharam a extinta até a sua última morada.
Agradece a todos que enviaram flores, coroas e se solida

rizaram com o seu Infausto desaparecimento, ao Reverendrssimo Padre
João, ao Presidente da Câmara de Vereadores, sr. Mário Krutzsch e a Es
cola Básica Holando Marcelino Gonçalves.

Outrossim, estendem convite para participarem da Santa Missa
de Sétimo Dia, que será celebrada em intenção da alma da desapareci
da, hoje, dia 13.08.77, às 17 horas, na Igreja Matriz São Sebastião.

A Sra. Maria Rauzzi Rosa Ribeiro era mãe de 16 filhos, 87
netos, 135 bisnetos e 2 tataranetos.

Agradecem as fammas,
Ribeiro - Jaraguá do Sul
Rauzzi Rosa - GuaramirimII

1,1

II

,É HORA DE. BRASIL
VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades çrescendo, a hlstörfa passeando pelas, ru�s, o mar ba
tendo nas, praias que são pedaços de paraíso, Vá e volte feliz. Pelo CR�
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora ,é mais fácil vlajar para 57 CI

dades brasileiras, incluindo todas as capitais do, Estado. Utili?e também

os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

Y�RI�lÇR_��_�__�__Rº
" ,I

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG,
Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/1'30 • Fone 72-0091 - I)DD (0473).

�--------- - -- - - - - �- _--- - - -- - -- -_ - - - - --- - - --

-_ .._ .._ ......_ .. _ ...._._------------------'"'------- ----------------------------------------
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Consideraçfies sübre O Vocábulo .Jaraguá
(XIII)

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
(

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

Arrolemos agora alguns vocábu
los estrangeiros, que levem a raíz ou

partícula outra "guá" e assemelhados
(e a finalidade mossa é apenas mos

trar que apesar da elevada freqüência
de "guá" no tupl-çuaranl, também te
rnos freqüência elevadísslrna em Por
tugal e Espanha):

�arigue. Na França, já o disse
mos, são charnecas de Nimes (e talvez
de outras regiões) com vegetação tr_.
pica, surgindo em chãos baldios.

Guadarrama. Montanhas da região
central da Espanha.

Guadalete. Rio da Espanha, Pro
vlncla dê Cádiz. Nas suas proximida
des o rei visigodo de Espanha, Rodri
go, sofreu derrota pelos mouros de
Tarik (i9 a 20/julhol711).

Guadalquivir. Rio de Espanha e

Portugal. Encontramos 'várias grafias
de seu nome: Guadalquibir, Goadal
quibir, Goadalquivir. Esse rio era de
nominado Baetis (Bétis) pelos roma-

l

nos. Manoelito de Ornellas dá-lhe a re

dação Gualdaquivir (invertendo: gual
da em lugar de guadal) e explica que
a palavra significa "rio grande" e é de

origem árabe (in "Cadernos de Portu

gal e de Espanha", edição cit., pgs.
106).

Guadalupe. Serra e rio da Espa
nha. Já vi a forma Guadalupo. Descon
fio que' é palavra mista, 'hispano-ára
be: "guad-al-Iupe", rio do lobo, sen

do lupe (lapa, lupo) de proveniência
latlna.. lupus. Ou ainda "gua-dal-Iupe",
com mesmo sentido.

Guadiana. Rio de Portugal e Es

panha; desemboca no Golfo de Cádiz.
Guadalaviar. �io da região cen

trai da Espanha.
Guadalimar. Afluentes do Rio Gua

dalquivir.
Cades, Gadir. Nomes antigos de

Cádiz, cidade da Espanha, Províncla
de Granada. Também levou as formas
Gadix e Guadix.

CONTINUA NA PRóXIMA EDIÇAO
Jaraguá do Sul, aos' 29 do mês de abril, de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Bomba em Corupá
A pacata e tranqüila Corupá trai da cidade, foi solicitada a pre

viu-se sacudida na noite de 5 do cor- sença do Deiegado de Polícia - Sar
rente, quando apôs o encerramento gento Mário Collaço.
de um jantar do Lions Clube, realiza- A Diretoria do Lions, o Prefeito
do como de costume, nas dependên- Municipal e o Delegado. de Polícia,
cias do Restauranté Grutà Verde. por volta das' 23 horas se dirigiram
Pelas 22h30m." o aspirante a oficial à Jaraguá do Sul (Comarc�) a que
do exército, Sr. Heinz Seidel resolveu pertence o município de'CorupáL em
fazer uma "brincadeira" de muito virtude das ligações telefônicas Co
mau gosto. rupá/Blomenau, estarem com defei-

Quando o'Presidente cio clube to.
Sr. Donáto Seidel, já havia dado por Em Jaraguá do Sul foi comuni
encerrada a reunião-jantar, os eon- cada a ocorrência na Delegacia de
vidados do Sr.' Oscar Seidel, sócio Polícia e em seguida ao Tenente Jo
do clube, resolveram detonar uma sé Bahia, o qual sugeriu que fosse
bomba de gás lacrimogênio, num cnmunleado o 620.' Batalhão de In
ambiente fechado onde havia apro- fantaria de Joinville, quartel a que
ximadamente 25 pessoas, somente compete a segurança de nosso glo
na sala do Jantar além da parte su- rioso exército na região, o estranho
perior do prédio possuir o 'Bar e a, fato foi comunicado 'ao oficial do
residência do proprietário. dia, o qual afirm'ou levar a ocorrên-

O resultado que o militar Heinz cia ao conhecimento do Comandan
Seidel e o seu futuro cunhado pre- te do Batalhão bem como aoeçnhe
senciaram foi incrível. Gente corren- cimento do 230., Batalhão de Infan
do para todos os lados. Mulheres e tarla sediado em Blumenau - onde o

crianças chorando e gritando. Os aspirante a oficial Heinz Seidel, fi
homens querendo agredir o valente lho de

.

Corupá, está vinculado. Lá
Heinz, que felizmente escapou \ de em Blumenau ferá que explicar seu
ser linchado, porque conseguiu tu- estranho gesto e como chegou a se

gir com a ajuda de Peter Voget, apoderar da bom6a que sacudiu psl
seu futuro cunhado. As conseqüên- cologicamente toda a população co

cias da reação da bomba foi assus- rupaense, inclusive com casos de
tadora, pois ninguém esperava por intoxicação de pessoas que tiveram
um ato criminoso num local onde ha- que ser m.edicadas na Casa de Saú-
via somente gente amiga e compa- de local.

,.. ,

nheiros de clube além da presença "Estranha, triste e lamentável
do jovem militar irresponsável que maneira de fazer "brincadeira", por
no momento se encontrava à paisa- quem deveria dar o bom exemplo
na (traje civil). Diante do, alvoroço aos outros". '

na Avenida Getúlio Vargas, rua cen- Oorupá, 08 de agosto de 1977.

Brasi I constrói

Quando o adubo
vergonha vira cara

é �de pape.!
de pau

'

Diz um adágio que - onde
há fumaça hã fogo - e é o que
parece acontecer com as no-'
tícias veiculadas desde algum
'tempo, :;;egundo as quais no

sul do Brasil estaria-se ven

dendo adubo papel. Adubo que
não existe, pelo que se infe

re, apesar do esforço do go
verno de ajudar a agricultura

conhecIdos comogarmente

brasileira na produção cres-

salafrários, atravessam o bem

intencionado projeto que for

ma o elo - governo�produtor -,
para deturpar o produto final

que alcança o consumidor, que
deve saciar a fome dentro de

um orçamento mais condizen

te.

Ao invés de se engajar na

campanha patriótica de produ
zir mais alimentos, eles se o

põem, ou pelo menos, Inter

rompem as medidas governa

mentais, para se transforma

rem em beneficiários de vul

tuosas quantias que não pude
ram ,gerar novas riquezas.

� lamentável que Isso esteja
acontecendo nos dIas de ho-

cente de alimentos.

Ajudar o agricultor, subsi

diando o adubo que ainda está

muito caro porque, segundo os

entendidos, muitas matérias

primas que entram na sua com

posição ainda são importadas.
O que acontece, então?

Maus brasileiros, do tipo vul-

Vo�ê Já �an�ou na loteria fs�ortiva�
A Loteria Esportiva brasileira nos últimos tesles colocou-se

entre os maiores prêmios que se sorteiam no mundo.

Nos 347 testes já realizados a arrecadáção global da Loteria

Esportiva arrecadou 18 bilhões, 749 milhões, 622 mil e 443 cru

zeiros, onde se venderam 2 bilhões, 860 milhões, 27 mil, 659

cartões, premIando 364.322 ganhadores.
Para se ter a Idéia de como dançam os n6meros nesse gIro

vertiginoso de cartões que começam com um modesto C�$ 5,00,
podemos informar, por exemplo, o teste 347, que bateu o recor

de mundial em pagamento de prêmio, no valor de 57 milhões, 161

mil, 466 cruzeiros e 81 centavos, e a sua arrecadação global so-
,

mou 181 milhõ!!s, 464 mil, 965 cruzeiros, com a venda de 12 mi

lhões, 635 mil e 631 cartões, dos quais 591 fizeram 13 pontos e

produziu Cr$ 96.719,91 para cada ganhador.
Haverão de perguntar os apostadores o destino que levou a

diferença' entre o prêmio de 57 milhões e a soma global de 181,

milhões. Existe uma percenlagem de particIpação, com desllnação
específica por parte do governo, como se pode ver a seguir, com
os globais até o teste 347:

Total rateado entre os ganhado
Imposto de Renda .. .. .. .. ..

Cota de Previdência e MPAS -

..

Ministério da Educação :e Cultura

Fundo de Apoio ao Des. Soc.-FAS

Comissão de Revendedores '.,

Tarifa de Administração ..

Comissões das Filiais

31,50% - 5.906.131.039,44
13,50% - 2.531.197.206,94
16;30% - 2.595.452.373;83
9,45% - 1.662.667.617,06
9,25% - 693.583.459,64
9,00% - 1.687.464.768,76
8,30% - 1.771.752.327,28
2.70% 506.239.777,57

100,00% _!

Para financiamento das alividades desportIvas, foram desll

nados, até o ano de 1975, ao enlão Fundo Nacional de Desenvol

vimento 'do Esporte - FNDE � o montante de Cr$ 581.932.422,96 e

diretamente 'ao Conselho Nacional de Desportos - CND, a quan

tia de Cr$ 37.291.550,16.
Os 18,7 bilhões de cruzeiros arrecadados até o .teste 347

correspondem à quinta parte do saldo global dos' dep6sltos de

poupança registrado em todo o Brasil e a menos de 1/3 do saldo

das Letras Imobiliárias, Dep6sitos à Prazo e outras apllcaç6es
no Mercado de CapitaIs.

Em relação á arrecadação orçamentária, representa' o mon-'

tante de ICM arrecadado o ano passado, conjuntamente, pelos
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato

Grosso, Goiás e Brasília, e a metade da arrecadação do ICM

do Estado 'de São Paulo, em 1975.

. Segundo a Caixa Econômica, cabe ao Ministério da Edu

cação distribuir dinheiro com o setor esportivo, beneficiando ex

clusivamente o esperte amador. � dos recursos recebidos pelo
MEC que são destinados auxillos para o estimulo às atividades

esportivas no nível escolar, e eventualmente, para financiar a

participação de representantes brasileiros em torneios Interna

cionais que não exijam a presença maciça de alletas, eeme' os

campeonatos olímpicos.
Para o esporte profissional - no caso, apenas o fulebol - os

recursos são oriundos da CND, que recebe para tanto a renda

líquida de ul!1 dos tesles.

É isso aí, amigos. Vamos apostar na loleca, para ver no

que val dar em lermos de 13 pontos.

<3oßvênio
belnneu

pare igualar
Brcsll-ãcpdousma no Uruguai

Convênio a ser assinado esta se

mana entre os Ministérios das Rela
ções Exteriores e Planejamento preten
de estabelecer bases sólidas para equi
librar a balança comercial entre o Bra
sil e o Japão, buscando obter maior

porte de capital e tecnologia nipônicos
ao processo de desenvolvimento bra
sllelro.

O pacto terá um apoio financeiro

de 5 milhões de cruzeiros, oriundos de
uma parcela do acordo do trigo cana

dense e na execução dos seus objeti
vos está prevista a criação de uma e

quipe técnica na embaixada brasileira
em Tóquio para acompanhar a exe

cução do "pacote" negociado durante
a viagem do presidente Ernesto Geisel
ao Japão.

'

O Brasil fornecerá todo o equipamento da Usi

na Hidrelétrica de Palmar, no Uruguai, que tem

custo estimado em 260 milhões de dólares e potên-
cia de 300 mil kw. A informação foi prestada em

reunião entre o DNER, o Departamento Nacional de

Transportes do Uruguai, da Coorde�adoria do Cor

redor de Transporte do Rio Grande do Sul e da

empresa brasileira encarregada da obra.

e a

je, quando se deveria admi

tir todos estariam ,empenha
dos na recuperação do pafs.
.Mesmo numa época em que

a oposlçãc considera o go
verno extremamente rígido,
cuja força reclamam como

cerceadora das liberdades e

comprometedora da existência

plena da 'democracia.
Liberdade e libertinagem,

são certamente as palavras
chavões que deveriam ser e-

xaminadas nesta conjuntura
em que, não obstante a exIs
têncIa de um governo consI
derado forte e disglpllnador,
continua-se a pensar em mar

meladas e no enriquecimento
fácil, em que o cara de pau
val diretamente aos cofres do

governo, para sacar o que não
lhe é devIdo.
Não deIxa de ser um' assal

to.. para o qual se deveria u

sar do maIor rIgor, para erra

dIcar de vez essa forma can-

cerfgena de lesar a PátrIa.
No Oeste catarlnense est§

existindo essa forma de frau

de, que está sendo Inyestlga
da pelos Agentes da Receita
Federal. No Rio Grande do Sul
os trabalhos de levantamento
estão sendo conduzidos por

quatro dezenas de Agentes
que já realizaram cerca .de mil

diligências, onde constataram

quase três mil operações Irre

gulares encerra de 150 esta

belecimentos de 50 municípios.
A imprensa gaúcha estima a,

fraude em um bilhão.

COMO SE PROCESSAM

AS ,FRAUDES

A fraude mais usaI encontra

da nos processos é a "nota

calçada", que consistia no for

necimento, pelo comerçlante,
da primeira, via da nota fiscal

, com valor muitas vezes supe
rior ao real da operação, cons
tante nas demais vIas da mes

ma nota.

Outra fraude se verificava na

recompra e devolução de insu

mos. A nota fiscal era emitida

como se a venda fosse realiza

da, e logo a seguir anulava-se

a operação. Mas a primeira
via da nota fiscal era utilizada

para a obtenção dos subsídios

(40% do valor da nota) e finan

ciamento concedido pelo Go

verno.

Também foram utilizados ta

lonários paralelos isto é, com

a mesma.numeração. Um deles

era de notas frias utilizadas na

obtenção dos subsldíos, e o

talão verdadeiro figurava nas

operações contabilizadas da

flrma.

O "faturamento antecipado"
era outra modalidade fraudelun

ta colocada em prática por

grandes fornecedores de adu

bo, que emitiam a documenta

ção como se a venda tivesse

sido realizada. Na realidade e

ram vendas para entrega futu

ra do produto adquirido. Entre
tanto, de posse da 'dooümenta
ção, as empresas recebiam os

beneficIos do subsIdio e finan

ciamento, .corno se a operação
tivesse sido concretizada.

FInalmente, a quInta modali
dade da fraude verifIcada pe
los agentes da Receita Federal

foI denominada de "cascata".

Algumas cooperativas se utiliza

vam dos benefícios do PRO

FERT (fInancIamento e subsf-
-

dio), que deverIam, na realida

de, repassar aos cooperatlva
dos. Entretanto, não o faziam.

Olnegue - am.
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No Senado, 8ecker registra
Simpósio sobre Abelhas
t'",

Brasilia (sdirp) - o
senador Otair Becker, da Arena
catarinense registrou a realiza

ção em Florianópolis, em outu

bro do próximo ano, do Sim-
. pósio Internacional sobre a A
belha Africana, que será o pri
meiro conclave mundial desse

gênero que se fará no Brasil.

Na oportunidade, o parla
mentar destacou a Importância
da apicultura no mundo,' espe
cialmente no Brasil, destacando

que o niel é considerado um

dos mais ricos alimentos, des
de tempos imemoriais.

Becker, ao concluir, apoiou
o pedido da Confederação Bra

sileira de Apicultura, .,0 senti

do de que o Governo Federal

destine àquela entidade ve�ba J

de cem mil cruzeiros para a
.

divulgação do Simpósio, que
re"nlrá,. em Santa Catarina,
espeelallstas de todo o mundo.

PRODUÇAO BRASILEIRA

a DEFICITARIA
A propósito de registro e

'pedido de subvenção à reall-

zação do' Simpósio feita pelo
brilhante senador, convém re

gistrar que a produção brasi

leira de mel é decepcionante. A
apicultura necessita com ur

gência de maior atenção, como
atividade importante que é pa
ra a economia nacional, como

produtora de mel exportável e
indispensável e como preser
vadora do meio ambiente, pelo
milagre da fecundação das flo

res e para a perpetuação da

espécie vegetal, rica e abun

dante em toda a �arte do ter

ritório nacional. O Brasil pre
cisa urgentemente de abelhas,
de muitas abelhas para a pro

dução de sementes e frutas

para a nossa agricultura, bem

como,- é claro, para a ,produção
de mel, já -que possuimos uma

vasta e excelente flora melí

fera. Segundo dados do presi
dente da Confederaçãb Brasi

leira de Apicultura, estamos

perdendo atualmente mais de

cem toneladas (notem) de mel,
representando cerca de 1,5 bl-

Ihões de cruzeiros, deixando

de arrecadar 195 milhões so

mente de ICM. Para que os

leitores possam ter somente

uma idéia, a Argentina com

uma área territorial três vezes

menor que o Brasil no ano pas
sado exportou mais de 29 mi

lhões de quilos de mel, arreca
dando aproximadamente 21 mi

lhões de dólares. O Brasil a

tualmente situa-se em oitavo

lugar no "ranking" mundial em

produção de mel não correspon
dendo com sua vasta área ter

ritorial de 8.511.965 quilôme
tros quadrados. Por Isso tudo

é de se incrementar a apicul
tura no Brasil e em nossa re

gião, quê em passado não mui

to distante possuia. pequenos
apicultores que criavam abe

lhas e extraiam mel para een
sumo próprio, o que hoje não

mais acontece, devido ao de

sinteresse e falta de apolo, e

técnicas para desenvolver a a

plcul�ura.

K r ti g e r .6 aus'
WAS IST?

WO?

WENN?

Dr. Reinoldp Murara

ADVOGADO

A última ve;;!
Faz muito tempo ...
eu tinha apenas _1O anos.
O tempo passa e

não consigo esquecer
a última vez que te vi.
Eu era criança,
tinha pouca experiência da Vida,
tudo era tão confuso.
havia tanto desespero, e,
eu também me desesperei.

Te via, e não me vias,
chorava e estavas sorrindo.
Sabia que partias para sempre
deste meu mundo,
estavas c,?berto de flôres.

Papai•••
foi deste modo que
te vi pela última vez.

Solange Doster

Acidentes de Trânsito e suas Vítimas

Vendo pessoas mutilad�s ��Io
trânsito louco dos nossos dlas, flco
pensando quantas delas terão pleitea
do seu direito indenizatório em juízo.

Há vítimas de acidentes ocaslona
dos por veículos, ou seus herdeiros -

no caso de morte - que, por ignorância
ou má informação, deixam passar em'
brancas nuvens a possibilidade de so

correr-se do Poder Judiciário, visando
a receber a indenização que por direito
lhes assiste.

Escoam-se dois, três, dez, dezoito
anos, e não ingressam com a ação
competente, entendendo ter ocorrido a

'prescrição.
Em realidade, a lei brasileira é' sá

bia, oferecendo, aos prejudicados por
acidentes de trânsito, o extenso lap
so de tempo de não menos que vinte
anos durante os quais pode recorrer a

juízo.
E, não se diga ocorram maiores

------) Osvaldo Alvarez
problemas.

O nosso Código de Processo Ci
vil prevê uma vantagem extraordinárla
aos vitimados: podem - propor a ação
na Comarca do seu domicílio', ou seja,
não .precisam deslocar-se para a cida
de onde mora o réu, com os conse

qüentes gastos, nem perder tempo.
Além disso, o rito é o chamado

"sumaríssimo". Não há delongas. O
juiz, desde logo, "deslqna data para a

audiência de instrução e julgamento,
produzindo-se nela a contestação do
requerido e as provas necessanas, e

decide rapidamente o feito.
Portanto, não se vê razão para

. tantos acidentados deixarem de acio
nar o dispositivo legal, que lhes está à
mão, para obter Justiça, pois, afinal de
contas, não é certo ficarem inutilizados
por toda uma vida, sem a indenização
que a lei lhes assegura. -

OAB/RS - Noticias

DRs. Alberto Dalmarco e Angenir J. da Silva
\

CONSULTAS, PARECERES e AÇõES de:

Cobranças, lnventárlos, Acidentes de Trânsito, Inquilinato, Desquites, Tra
.balho, Fundo de Garantia, Previdência Social; Defesas Criminais, Defesas

Fiscais e Assistência a Empresas.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 50\

(Edifício Tavares).
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Um Benefício lbsurdo
Arnoldo ALEXANDRE

Partindo da premissa de que a a
posentadoria, é opcional, o "Abono de
Permanência" se torna um benefício
absurdo..

Por que o INPS deve pagar para
que o segurado não se aposente?

Todo segurado da Previdência'
Social tem duas opções: pode se apo
sentar ao completar 30 anos de ativi
dade, com 80 por cento, ou com 35 ou
mais anos, Não há razão plausível do
governo pagar para que'o segurado
não se aposente.

No caso de aposentadoria por
tempo de serviço o segurado ·tem di
reito a continuidade dê suas atividades,

I- já não há fundamento na concessão de
um benefício que só mais ônus acar

reta a Previdência Social.

Não é ae hoje que consideramos
a instituição do "Abono. de Permanên
cia" um absurdo.

Dizem os entendidos que tal bene
fício constitue uma maneira ':"sutil do
governo forçar o segurado a não se

aposentar, revertendo 'aos cofres do
INPS o valor do Abono em forma da
contribuição que o mesmo recolhe.

O conceito do benefício é aquele
de dar e· tirar ao mesmo tempo. Pode
rá para muitos parecer a medida certa,
para nós continuará a ser absurda.

O cidadão que se aposentar com

30 anos de 'Serviço está 6Q vezes mais
bem recompensado do que se sujei
tado a um Abono de 20 por cento.

A extinção desse benefício nos

parece correta,

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

Pmf�itura Muni�i�al �� Jara�uá �o �ul
DECRETO N°. 444/77

Abre Crédito Suplementar no valor de
Cr$ 2.272.400,00.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, usando de suas atribulções legais e face ao dis
posto no artigo 5°., Item II, da Lei nO. 649/76 de 09 de novembro de 1976,

DECRETA:

Art. 1°.) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Or$
2.272.400,00 (dois milhões duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos cru

zeiros), para reforço dos Programas e Verbas abaixo discriminadas, cons
tantes dos quadros anexos a Lei nO. 649/76 de 09 de novembro de 1976,
a saber:

ANEXO I - QUADRO A
0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção dos Serviços Inerentes

ao Gabinete do Prefeito .

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.15814922.005 - Gastos com a Previdência Geral ....
0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070202.007 - Manutenção dos Serviços da Divisão

de Serviços Gerais .

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - Manutenção das Atividades da Divi-

t' -

d
-

. sao e Educaçao '4

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
�

0402.08482472.013 - Gastos com a Difusão Cultural do
Município .

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.016 - Manutenção dos Serviços Inerentes

a Divisão de Contabilidade .

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915752.023 - Prevê os gastos na Divisão de Obras

nas áreas urbanas .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - Manutenção dos Serviços da Divi-

são de Estradas de ROdagem .

01603
.

- DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS .

0603.10605752.026 - Manutenção dos Serviços Urbanos e
Utilidade Pública .

0603.16915752.027 - Manutenção dos Serviços relativos
a Vias Urbanas ...................•

0701 - Divisão de Agricultura
0701.04140752.029 - Manutenção dos Serviços Ineren-

rentes a Divisão .

.TOTAL .

ANEXO II - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3120 - Material de Consumo .

0201.03070202.002 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0201.030701202.002 - 3140 - Encargos Diversos .

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.15814922.005 - 3250/1-Contribuição da Previdência
0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070202.007 - 4130 - Equipamentos e Instalações
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - 3111 - Salários .

0501 - DIVISÃO DE CONTABIDDADE
0501.03080322.016 - 3120 - Material de Consumo .

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915752.023 - 3111 - Salários .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602 - 16885312.024 - 3111/2-Salários ................•
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.026 - 3111 - Salários: .

0603.10605752.026 - 3130 - Serviços de Terceiros .

0603.16915752.027 - 3111/2-Salários .

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.04140752.029 - 3130 - Serviços de Terceiros .

do a não mais haver erros, tive a

imensa satisfação de, bem informa
do, poder prestar a todos aqueles
que me foi dado contactar, explica
ções e informações acerca dessa

próspera e amiga cidade, em virtu
de de estar ao par do dia-a-dia, atra
vés o noticiário "Correio do Povo"

que o amigo gentilmente me envia.
Louvando seu esplrlto cfvlco

bem como a atenção a mim dispen
sada, desejo expressar-lhe a minha

gratidão e acima de tudo, enaltecer
o seu esforço em noticiar coisas da

terra, divulgando o exemplo de tra
balho do povo de Jaraguá do Sul.

Na esperança de continuar me

recendo a especial deferência do

o
"Prezado amigo e companheiro.

Por mais de cinco (5) anos es

tou sendo premiado com o envio
assfduo do Correio do Povo", pos
sibilitando-me estar ao par da vida

política, social e comercial desse

próspero município catarinense.
Se bem me lembro, devo esta

especial atenção a uma reclamação
por mim apresentada em

.

reunião
de Rotary, quando reclamei da falta
de informação à estranhos visitan
tes dessa cidade em relação às vias
de acesso, pois, na época, as estra
das que af levavam, estavam em re

construção e oom péssima ou nenhu
ma sinalização, fazendo-se neces

sária uma melhor divulgação das

possibilidades de tráfego, para que
os visitantes não se perdessem pe
lo mato afóra.

Embora a sinalização nestes úl
timos anos tenha melhorado de mo-

amigo,

heltcr

Atenciosamente
Magnus Victor Kaminski

Curitiba-PR, 26-.07.77.

Em setembro, o Baile das Debutantes
Jaraguá do Sul - O Bai

le das Debutantes de 77,
promoção do Grêmio das

Orqufdeas, reunindo me-

ninas-moças de nossa

sociedade, de Guarami
rim, Rio do Sul, Concór
dia, Curitiba e Piçarras

UHomenagem ao Dia dos Pais"
A memória de meu saudoso pai - Heleo
doro Borges; dedico está
singela homenagem.

(O.B.P.)

Pai - dõZe anos já se passaram
Que o viver terráqueo abandonaste,
Mas teu humilde nome glorificaram,
Neste solo que tanto amaste.

Jaraguá do Sul - não te olvidou
Pelos teus feitos do passado,
·0 teu nome imortalizou,
Em um Educandário do professorado.

Pai - como fllha extremosa e agradecida,
Rendo-te hole, minha eterna homenagem,
Nesta terra imponente e tão querida!

Onde dormes eternamente o leUfero sono,
Neste pródigo vale dé linda paisagem,
Que por ere - imolaste parte de tua vida!

Curitiba, agosto de 1977.'

Vater
Der Muttertag wird feierlich begangen,
Weil Kindeslieb sich mehr zur Mutter neigt
Und Kinder mehr an ihrer Mutter hangen,
Vom Vater sprich man wenig oder schweigt.

Zwar ohne Mutter geht es nun mal schwerlich,
Sie saeugt das Kind, das kann der Vater nie,
Doch Vater ist ja auch nicht gani entbehrlich,
Er wird gebraucht, er ist das Arbeitsvieh.

. Tagsueber muss er im Beruf sich ruehren
Und nicht mal abends hat der Aermste Zeit,
Geschirr abwaschen una den Hund ausfuehren,
Den Kindern helfen bei der Schularbeit...

Bei schwierigen und bei verzwickten Sachen,
Da ruft man immer nach dem starken Mann,
Wo schmutz'ge harte Arbeit ist zu machen,
In solchem Falle muss der Vater ran.

Drum lasst ihm seine angestammten Rechte,
Denn ohne ihn kann es ja doch nicht gehn,
Er ist nun mal vom maennlichem Geschlechte
Und von Natur zum herrschen auserseh'n.

Da steht er wuerdevoll mit ,Schlips und Kragen,
Ein kleiner Gott, ein Bild von einem Mann.
Wenn auch die Frauen heute Hosen tragen,
Im trauten Heim hat "ER" die Hosen an.

Rudolf Hirschfeld

está marcado para a noi-
te de 17 de setembro,
com lnlclo às 23 horas
na sede social do Clube
Atlético Baependi. Este

grande acontecimento
contará com a música de
"Erinho e sua Oruqestra".
As patronesses das Debu
tantes, que totalizam vln-,
te, são as senhoras Elvi
ra Bauer, esposa do sr.

Prefeito Municipal Victor
Bauer; Cacilda Menegot
ti Schüncke, esposa do
sr. vice-Prefeito Sigolf
Schüncke e Lucy Ramos,
esposa do deputado esta
dual e 1°. Secretário da
Assembléia Legislativa
Octacflio Pedro Ramos.
As vinte msnlnas-rnoças
que abaixo relacionamos,
serão apresentadas a so

ciedade, tendo como mes

tre-de-cerimônias o sr;

Horst Stein. - Adriana

Bruch, Marisa A. Czer

nav, Kátia Hlnschlnq, Ma
ristela Menel, Maria Luiza

Emmendoerfer, Isabela de
Oliveira D'Aquino, Mirtes
Marilú Ferreira (�uaramf
rim), Jaisa Wiest, Maria
Elisabeth Lehmkuhl, Este
la Maris Andrade, Marll
da Klein (Guaramirim),
Doroti Edite 80go, Ro

sângela Margarida Len

zi Tânia Mara Haffer

m�nri, Viviane de Assis
Pereira, Ariane Patrfcia
Ewald (Rio do Sul), Mile
ne Casaqrande (Concór
dia), Silvana Stinghen
(Curitiba), Nádia Maria
Wunderlich (Piçarras) e

Elisabeth Guenther (G'ua
ramirim) são as lindas e

charmosas garotas que
marcarão presença nos

salões do Clube Atlético -

Baeoéndi, fazendo seus

"debut" a toda socieda- ,

de laraouaense e de ci
dades vizinhas.

KROGERHAUS

Was is das?
Wo?
Wan?

50.000,00

700.000,00

3.000,00

15.000,00

24.000,00

19.400,00

200.000,00

800.000,00

230.000,00

191,000,00

40.000,00

2.272.400,00

10.000,00
20.000,00
20.000,00

700.000,00

3.000,00

15.000,00

24.000,00

19.400,00

200.000,00

800.000,00

150.000,00
80.000,00
191.000,00

40.000,00

TOT A L ' . . . . . . . . . . 2.272.400,00
Art. 2°.) - Os recursos para a abertura do presente crédito

.

são oriundos do excesso de arrecadação apurado até 31 de julho do cor

rente exercício.
Art. 30.) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Muni.cipal de Jaraguá do Sul, aos 8

dias do mês de agosto de 1977.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente decreto foi registrado e publlcado nesta Dire
toria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos '8 dias do mês
de agosto de 1977.

Astrlt K. Scllmauch'
Diretora

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



CORREIO DO POVO Sábado, 13 de agosto de 1977 Página 6

Konder renova o Cuns'elho Estadual de E'ducação
Os secretários Salomão Ribas Ju

nior e Mário Cesar Moraes foram no

meados pelo governador Konder Reis
para membros I efetivos do Conselho
Estadual de Educação para ocupar
duas das sete vagas abertas desde o

último dia 12, quando terminou o man

dato dos conselheiros. No mesmo ato,
foram também nomeados para um

mandato de seis anos como conselhei
ros efetivos o reitor da Udesc, profes
sor João Nicolau de Carvalho e ainda
os professores Junípero Beier, Nereu
do Vale Pereira, Aegrdio Korbes e Nor
ma Feuser.

Democracia não
Brasília - Fialando em nome do Mi

nistério na s'o,lenidade d� homenagem
ao Presidente pela passagem do seu

69°. aniversário, o Ministro da Justiça,
Armando Falcão, destacou as qualida
des de líder do Presidente Ernesto Gei
sel assinalando que "vossa excelência
não quer a democracia só no papel.
Atenta nos fatos,medita com 'objetivi
dade, não cai no logro dos que, mín
gua sensibilidade política, naufragam'
no jogo das manobras de má fé". As
decisões que adota são impessoais e

justas e' a vocação do' comando, em

Vossa Excelência, nunca deixa de ser

compatível com o sentimento de hu
manidade". Destacou ainda o Ministro
da Justiça que o "governo do Presi
dente Geisel se desdobra no bojo de
uma crise mundial, econômica, social e
política e conotações evidentes e pe
culiares". "Do efeito delas, o Brasil
não poderla furtar-se inteiramente".
"Nós, graças a Deus, e a revolução de
1964, ainda podemos dizer que vive
mos em tempo de trabalho pacífico,
continuado e profícuo e de tranquili-

Os novos me mbros do Conselho
Estadual de Educação foram empossa
dos na Secretaria da Educação, opor
tunidade em que foi investido no car

go de presidente o secretárto Mário
Cesar Moraes.

De outra parte, foram também In
dicados pelo governador osvsete su

plentes, que são Alfredo José da Veiga
Neto, Terezinha Matilde Marques, Ly
curgo Aleixo Nora, Almerindo Bran
cher, Valerida Martins Nazárlo, Flávio
Roberto Oollaço e João Anderson Flo
res.

'apenas papeíno

dade intra-fronteiras, guardadas pela
consciência ordeira do povo brasileiro
e preservados, mercê da 'vigilância das
Forças Armadas que exemplarmente
fiéis à íntegra e suprema chefia de Vos
sa Excelência". Ao agradecer de im

proviso a saudação do Ministro da Jus

tiça, o Presidente Geisel destacou que
o ,"homem tem que ser útil a coletivi
dade trabalhando e produzindo, visan
do o bem estar desta comunidade".

Assinalou que "infelizes de nós se não
'houvessem dificuldades, muitas delas
vencemos, outras estão aí mas a Na

'ção progride, se agita, é obra do povo
brasileiro, mas cabe a nós dirigentes
impulsionar este crescimento dentro
de um trabalho de equipe". Após os

discursos, o Ministro Falcão, em nome

dos seus colegas, entregou a<> chefe
do Governo uma placa comemorativa
do seu aniversário. A cerimônia termi
nou com um coquetel. Antes desta so- /

leni�ade Geisel foi cumprimentado pe
lo vice-Presidente da República, gene
neral Adalberto Pereira dos Santos.

JORN'AIS
Nova Geração - Recebemos a

edição nO. 77 do jornal Nova Geração,
que se publica na cidade de Colatina,
no Estado do Espírito Santo. É o ter
ceiro ano de sua circulação, fundado
em 5 de julho de 1975 e propriedade
da Editora Empresa Jornallstlca Rio
Doce Uda. Jornal muito bem feito, tem
como diretores os jornalistas José Vi
cente de Paula Mendes e Jadir Rodri
gues de Oliveira.

Encontro - � o órgão do Sindic'ato
dos yornalistas Profissionais de Santa
Catarina, Sindicato dos Radialistas e

Casa do Jornalista e os editores for
mam o trio jornaHstico de José Naza
rena Coelho, Hugo Silveira [opes e

Moacir Pereira. Em suas páginas des
tacam-se "A.,.Luta pelo Piso Salarial" e

o "O apoio de Geisel à Regulamenta
ção dos Radialistas". Edição nO. 4, do
ano 1, relativo aos meses de maio/ju-
nho - 1977.

'

A Tribuna de Cianorte - Um jornal
independente a serviço dos municípios

do Vale (to Ivaí, conforme confessa o

diretor Amândio Mathlas, Nas edições
de 26 e 31 de julho de 1977 o nosso
confrade dá destaque especial ao 240.
ano de exlstêncla" da importante cida
de do Paraná. O dia 26 de julho de
1977, dia natalício, foi comemorado
pelo prefeito dr. Francisco H. Arieta
Negrão de modo festivo por uma ma

nifestação cívica, circulando "A Tri
buna" com uma edição festiva.

O Jornal - O Jornal é o' Inforrnatl
vo do Alto Uruguai Catarinense. No nú
mero 69 do terceiro ano de existência,
ele registra no dia 29 de julho de 1977
o 430. ano de emancipação política do
município de Concórdia. Está de para
béns o nosso confrade �lio João Bru
netto, que acompanhou as festividades
comemorativas e circulou na oportu
nidade com urna edição festiva, regis
trando os acontecimentos da terra e

apresentando a altaneira Concórdia
com o título "Aqui o progresso tem 43
anos".

Pesquisa sobre consumo de óleo
O Conselho Nacional do Petró

leo enviará, a partir do dia 25 de agos
to, um ofício a cada uma das 2.320 in
dústrias que consomem mais de 500
toneladas de óleo combustível por ano,

solicitando informações sobre o com

portamento e a performance dos seus

equipamentos na transformação desse
derivado em energia, diagnosticando
ao mesmo tempo seu consumo atual.

Rangel defende controle familiar
O ministro do Interior, Rangel Reis,

defende o programa de planejamento
familiar aprovado pelo Conselho de
Desenvolvimento Social esta semana,
sob o .norne de "Programa de Preven

ção da Gravidez de AltoRlsco". Pára

ele, "é preciso ver que um filho com

problemas, nascido por falta de escla
recimento dos pais, é uma carga para
a farnllta Lima infelicidade para a crian
ça e um peso para a nação".

Dívida externa brasileira
O Ministério do Planejamento des:

mentiu existir, no relatório do Banco
Mundial, qualquer estimativa de que o

serviço da dívida externa brasileira a

tingiria 9 bilhões e 500 milhões de dó
lares este ano, conforme anunciou um

jornal paulista. Assessores do ministro
Reis Veloso revelarám que a previsão
do governo brasileiro sobre a dívida é
de 5 bilhões e 300 milhões de dólares
para o corrente ano.

R c
Escritório

A c O, M· E I A L
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638
'

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

Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

Legislação trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 A SERVIÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

II Jaraguá do Sul

I,

�anta Catarina

-.
"

industrial:Registro de
Delegacia a

propriedade
disposição

das, de invenções, de modelos indus

triais, desenhos industriais, e demais
de utilidade, no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial. Não perca tem

po, registre antes que outro o passe
à trás.

A partir de agosto as tarifas postais custam mais caras.
passou de Cr$ 1,10 para Cr$ 1,30 - reajuste de

18,18. O aerograma, no mesmo período passou
de Cr$ 0,90 .para Cr$ 1,00 -: aumento de 11,11%.

,

Os serviços especiais, neste período, au

mentaram quase na mesma proporção, os maio

res reajustes - 20% - ocorreram no aviso de

recebimento, que passou de Cr$ 10,00 para Cr$
12,00 e no aviso de recebimento com declara

ção de conteúdo, que custava Cr$ 20,60, em

março, e desde 'o dia 10. custa Cr$ 24,00.
mos anos, para aumentar as tarifas: reajustes' Uma comparação das tabelas postais, nos

baixos na carta simples e. grandes reajustes • últimos cinco anos, mostra a valorização dos

nos serviços especiais. Só que, agora, 'quase chamados serviços especiais. Enquanto a car-

'tudo é serviço especial para a empresa. ta simples passava de Cr$ 0,40, em dezembro

O aumento que entrou em vigor no dia de 72, para 1,30 (mais 225%), esta mesma

10. deste mês - 18%, em média - é o segundo carta, no Serviço Especial de éntrega Rápida,
deste ano (o último reajuste foi, dia 3 de março). passava de Cr$ 0,80 para Cr$ 23,00 - aumento

Em cinco meses, este ano, a carta simples de 2 mil 775%.

O Ministério da Indústria e Comér
cio, através de sua Delegacia em nos

so Estado, situada na Capital, está a

disposição dos interessados para. o en

caminhamento de processos relativos
ao registro de marcas de indústria é
comércio, de serviços, de propaqan-

Em dezembro de 1972, o Correio cobrava

Cr$ :1 ,50 pelo registro de uma carta para entre

ga ao próprio destinatário, que era um serviço
especial da empresa. Hoje" com a entrada em

vigor de novas tarifas postais, este mesmo ser

viço está custando Cr$ 41,00 - um aumento de

2 mil 633,33 por cento, em cinco anos.

A tabela de serviços postais, agora em vi

gor, consagrou uma prática da Empresa Brasi

leira de Correios e Telégrafos (ECT), nos últl-
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BAEPENDI E PALMEIRAS IGUAIS

( Jaraguá do Sul - Jogando na tarde de,
domingo no Estádio Max Wilhelm, as equipes
juvenis do Clube Atlético Baependi ,� da So

ciedade Recreativa Palmeiras, de Blumenau,
empataram a 1 gol. O resultado final apontou,

� igualdade física e técnica das duas equipes,
destacando-se o Baependi como uma grata
revelação dentro dó cenário futebollstico da J

eateqorla, podendo ser já considerado como

uma das grandes' forças do futebol juvenil do.

Estado.
--

....
--

ONTEM TEVE REUNIAO NA LIGA
. . . . Jaraguá do Sul - A Liga Jaraguaense de

Desportos presidida pelo sr, Mário V. Rass

weiller, realizou na noite de ontem, às 20 ho
ras em sua sede, reunião com membros é di-'
rigentes de agremiações esportivas filiadas a

entidade com o objetivo de realizar o Cam

peonato da Primeira Divisão deste ano. Na pró
xima edição estaremos detalhando pormeno
res do encontro.

-
....
-

,JUVENTUS PERDE FEIO EM LAGES

Jaraguá do Sul - Talvez sentindo a falta
de Gomes e Caubl, expulsos no jogo contra o

Juventus de Rio do Sul, onde colheu expressi�
vo triunfo por 2x1, o Grêmio Esportivo Juven
tus foi domingo à Lages, enfrentar a equipe
local de Igual nome, conhecendo lá a sua se

gundll goleada do estadual. 4xO foi o resulta
do final a favor da esquadra lageana, quando
era esperado no minlmo um empate frente ao

"lanterninha" da chave. Os demais Jogos de

domingo da repescagem foram estes: Paysan
du 1xO Xanxereense; Joçaba 1 x O Palmitos
e Kindermann 1x1 Juventus (RS). Nesta quar
ta�feira, pela quarta rodada do returno Joga
ram no Estádio João arcaHo - Juventus x Kln

dermann; em Rio do Sul - JuventJls x Paysan
du; em Palmitos - PalmltQs x Lages e em Xan
xerê - Xanxereense x,Operário. Com mals esta

derrota de nosso representante que aspirá
uma vaga no pentagonal final, embora que um
pouco difícil, está levando multo "azar" em Jo
gos que realiza fora de seus domfnios. Além
do Jogo de quarta-feira, quand� enfrentou o

KIndermann, o "Moleque Travesso" disputará
mals dois Jogos em, seu el!tádlo, sendo ama

nhã frente a Xanxereense, e domingo" pr6xlmo
contra o Joaçaba, estando de folga na rodada
de quarta-feira próxima:' Pórtanto amanhã te

rá jogo no "Joio MarcaHo" entre Juventus e

Xanxereense.
--

.....
-

CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALlO
Jaraguá do Sul - Está em pleno anda

mento o 10. Campeo!,,8_tc;> Çit�dino de Futeboi ,

de Salão do Departamento Jaraguaense da mo

dalídade, cuja última rodada desdobrada na

noite de qulnta-felra, dia 04.08, ,apresentou,
ARWEG �x2 Colorado; AABB ,1x1 Un,ibim,CO;
Emmendoerfer 3x1 MenegoHI e Madeireira ,Rio
Molha 5x3 Jarlta. Nesta rodada foi ar;ec�d�
do e-s 2.240,00, �om venda de �53 Ingressos
na bilheteria e 195 antecipados.

NOVOS ÁRBITROS
O Departamento conta agora com dois

novos árbitros para dirigir os encontros do

Campeonato, registrando para seus quadros
Arno Derettl e Augusto Guilherme Müller.

Estes dois novos elementos lrâo Juntar
se a José Lanznaster, Jurandlr Lombardi e AI

cione Simas para dirigir as partidas de Futsal.

DIRETORIA CONVeCA

17 de agosto, quarta-feira, às 19h30min, na

sede da Liga Jaraguaense de Despprtos.
SELEÇ'OES E CECRISA EMPATARAM'
Jaragu'á do Sul - Em jogos dos mais em-

polgantes e que rendeu a scma de Cr$ .

1.950,00, jogaram amistosamente" na noite. de
sábado no Pavilhão de Esportes "Artur Müller"
a Seleção "A" e "B" de Jaraguá e a Cecrisa

"�" e "B"� de Criciuma. O primeiro jogo dls�
putado às 20 horas promoção do DJFS, joga
ram sob o apito de Jur!lndir Lombardi, auxilia
do por Alcione de Simas e Jorge Luiz, Seleção
Jaraguá "B" x Cecrlsa "'B", àcusando no' tem
po regulamentar empate a dois gols. No jogo
principal Iniciado às 21 horas, novo empate
fÓi constatado entre a Seleção "A" e Cecrlsa

"A", em quatro gois. Neste jogo, Alcione SI
mas foi o árbitro, Jorge Luiz e Jurandlr Lom

bardi os Fiscais de linha •

PALMEIRAS BREVEMENTE AQUI
Sobre a vinda da Sociedade Recreativa

Palmeiras, de São Paulo, a presidência do De

partamento recebeu recentemente telecarta de

São Paulo do empresário do Palmeiras, inician
do as negociações para a vinda até Jaraguá
do Sul daquela agremiação. Dentro dos prõ
ximos dias será concreti,zada a vinda.

SEXTA-FEIRA COMEÇA 10s. JEPs

Pomerode e Jaraguá do Sul - Terá inIcio
na próxima sexta-feira, dia 19, os Primeiros

Jogos Estudantis de Pomerode estendendo-se
até domingo quando será encerrada festiva

mente, numa promoção da CME/DECAT. Na

última segunda-feira aconteceu o Congresso
de Abertura oportunidade em que foram ela

borados os preparativos finais desta iniciativa

pioneira em Pomerode, que vem movimentan
do todos os setores esportlvos para que os

"jogos" surtam o sucesso esperado. Ainda na

segunda-feira houve reunião entre o Presidente
da CME Waldemar Wiessner, vice-prefeito, di
retor dá Faculdade de Educação Flsica da

FURB (cujos alunos estagiárIos serão os ár

bitros), chefe da DIFID e os 'representantes das

escolas do municlpio. Na ocaslão ficou decidi

do que os jogos terão duas categorias classifi

cadas em mirim (até 13 anos) e Infantil (ate
8a. série). Para os campeões na categoria mi

rim será ofertado troféu para o campeão de ca- ,

da modalidade e medalhas para o primeiro
colocado. Na reunião ficou decidido ainda que
e segundo colocado; na infantil troféu e meda

lha para o primeiro colocado. Na reunião ficou

decidido ainda que a prorrogação das inscri

ções de atletas ser? até segunda-feira, dia 15,
na prefeitura municipal, havendo, ainda, na

terça-feira reunião entre a comissão organi
zadora.

NOTAS ESPORTIVAS
. -

Terminou domingo em São Paulo, o qua-

drangular "Governador do Estado de São Pau

lo" que reunia Corinthians, Santos, Palmeiras

e Atlético de Madrl, ,ficando' campeão este úl

timo ao vencer o Santos por cobranças. de

penalidades m,áxi.mas, _

dep�is de 'haver empate
a 1 g�1 ria etapa regulamentar. No outro Jogo
que definia a terceira e a quarta colocação o

'_ Corinthians 'verÍc�u_ R ,�al(lleira,�, '(p�omotor do

quadrangular) por 2xO.
'

,� ....� ...

O Maior acontecimento esportivo no Bra

sil no último final de semana foi sem dúvida

alguma a conquistá do Torneio Teresa Herre

ra pelo Fluminense, ao golear por quatro ten

tos a um o Dukla, campeão da Tchecoslová

quia, depois de ter vencido no sábado o Fey
neord, da Holanda, por dois a zero. Segundo
notlclou a imprensa nacional em manchetes, o

tricolor carioca apresentou futebol de alta I ca

tegoria onde sobressaiu a figura de Rivelino,
um expoente no futebol brasileiro. Com a con-

O ,Presidente do DJFS, Lourival Rothen- quista da taça lá na Espanha, o Flusão trou�e
berger, está convocando todos os membros da para o Brasil um- troféu de trinta quilos de

diretoria para uma reunlAo a ser realizada dia prata.

�� Veja com-, é Maravilhoso Ajudar
'\'�:y a "APAE" ,

.' A �P�É (Associação' dê, Pais e Amigos doa Excepclonals),
trata e educa cnanças excepcionais "com o objetivo de fazer: cada uma

delas levar fuma 'vida 'normal.'
" ' , > �

,

E ela sabe, que o excepcional deve e pode ser reinte
grado na sociedade.

E, .quanto mais cedo "ele" começar a receber .a ajuda da
APAE, mais rápido ele pode correr, brincar, viver...

, 'ÁJUDE A APAE!

"

Eletromotores : J ara guá

I,

Rua Venâncio da Silva Porto, 399
89.250 .. JARAGUA DO SUL-Se

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos nossos prezados acionistas, que estamos

procedendo a entrega dos títulos múltiplos de ações, resultantes da Bo
nificação autorizada pela AGE de 31.3.77.

Pedimos pois, o seu comparecimento ou de procurador com
poderes específicos a um dos' endereços abaixo.

ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO:

Escritório WEG Rua Venâncio da Silva Porto, 399
Járaguá do Sul - SC
Telefone (0473) 72-0522;
Alamêda dos Tupiniquins, 1094

Indianópolis - São Paulo - SP
Telefones «()11) 61-6490, (011)
61-2279 e (011) 61-7993;

Escritório BANWEG

Escritório RIOWEG Rua Dom Gerardo, 46 - 70• andar
sala 706 - Rio de Janeiro-RJ
Telefones (021)' 223-9987 e

, (021) 223-4960

e Val. Mobiliários Ltda.
,Rua XV de Novembro, 96
Joinville - SC
Telefone (0474) 22-0188

A DIRETORIA

ALPHA - Distr. de Titules '

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS METALORGICAS
MECANICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos associados
do Sindi'cato des Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul, para se reunirem em Assembléia

I, Geral Extraordinária no próximo dia 13 de agosto de 1977, às 15,00 ho
ras em primeira convocação ou às 16,00 horas em segunda convocação
com qualquer número de associados presentes, em sua sede social sl-

"
' (

'

ta a Rua Padre Pedro Franke nr. 133" para tomarem conhecimento e de-
liberar sobre a sequínte ordem do dia:

1 - Reformulação dos Estatutos Sociais da Entidade.
Jaraguá do Sul, 08 de agosto de 1977.

Celso S. Medeiros
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS METALORGICAS
MECANICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL OE CONVOC�ÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os associa

dçs do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni
cas e do MaterlalEléttlcó- de Jaraguá ,do Sul, para reunirem-se em-As
sembléia Geral Extraordiná�ia no próximo dia 13 de agosto de 1977, às
16,00 horas em primeira convocação ou às 17,00 horas em segunda con

vôcação 'cóm qualquer número ae Associados presentes, em sua sede
soclal, sita a Rua Padre -Pedro Franke nr. 133, para tomarem conheci
mento e deliberarem sobre a seguinte ordem do día:

1 - Autorização da Assembléia à. Diretoria para compra de
imóvel e construção da sede própria.

"

Jaraguá do Sul, 08 de agosto de 1977.
"

Celso S. Medéii'os
Presidente

" '

K r 'U Q e r ô aus Retífica -de Motores
QUE ES? VENDE-SE

DONDE?
Maquinaria completa e em bom

estado. - Tratar na redação deste'
semanário.

QUANDO?

Escritório ,de Advocacia
VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS»

Senhor empresärlç,
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
eente sempre. com es servlços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

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

A partir de ag'ora, chame 72-0004
e deixe em mãos experientes •

a sua cobrança mensal na praça.

�SCRITÓRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".
Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.
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HOJE E AMANHA - Salão São João, em Itapocuzinho - Baile e soirée com "Moacir e seu Conjunto", de Blumenau. O Grêmio da Juventude de säe João convida.

aORREIO DO POVO
Ano UX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Sábado, 13 de agosto de 1977 - N°. 2.948

Governador recebeu
•

com itiva jaraguaense
sistência não renovou o convê

nio porque a cidade de Jara

guá do Sul é considerada área

industrial e não é mais priori
tária para a LBA. O governa
dor Konder Reis mostrou-se

bastante interessado na solução
do problema, que é angustian
te para a Ação Social de nos

sa cidade, determinando aos

órgãos competentes de seu

governo, que analisassem a si

tuação e sugerissem uma so

lução dentro da maior brevida

de possfvel.

que vem realizando trabalhos

meritórios, dig_nos dos maiores

elogios, ser considerada mode

lo no estado de Santa Catarina,
à Ação Social vem mantendo

vários cursos que atendem a

comunidade local, como corte

e costura, tricô, crochê, datilo

grafia, entre outros. Após os

contatos com o chefe do exe

cutivo catarlnense, 'esta-se a

guardando o contornamento

da problemática causada pela
sustação de verbas pela LBA,
considerando nosso municfpio
área Industrial, como na verda

de ela o. é, prejudicando as

metas preconizadas pela atual

diretoria de melhorar a cada

dia mais seus atendimentos.

Jaraguá dó Sul - Na tarde

de terça-feira da semana pas

sada, uma comitiva representa
tiva dacAção Social de Jara

guâ do Sul, acompanhada pe

lo deputado oposicionista, re

presentante da região, foi re

cebida em palácio pelo gover
nador do Estado, Konder Reis.

A presidente da entidade, Sra.

JuHa MarcaHo, relatou ao chefe

do Executivo as dificuldaaes ja

Ação Social em manter a Cre
che Constância Piazera, sern o

.

convênio, não mals renovado

pela Legião Brasileira de As

sistência - LBA, que repassava
130 mil cruzeiros anuais para
a manutenção da creche e de

outros órgãos.
A Legllo Brasileira de As-

A creche Constância Piazera,
conta com 95 crianças, cula
idade varia de seis meses a

seis anos e é a única desta ci

dade. Além de nossa creche

Trio Pan-Americano
apresentou-se ontem

Jaraguá do Sul' - Conforme já havíamos

divulgado em edição anterior, estiveram em

nossa cidadé, os componentes do Trio-Pana

merlcano fazendo uma grande apresentação
na noite de ontem no Cine Jaraguá com bom

pÚblico prestigiando. O recital foi executado

pelo violinista Fredi Gerling, pelo violonce
lista Mark Churchlll (este americano) e pela
pianista Cristina Capparelll. Os três Jovens ar

tistas encontraram-se enquanto. ainda eram es

tudantes no New Engla:nd Conservatory em

Boston, nos Estados Unidos. Cursaram juntos
as classes de música de cAmara e devido ao

seu ótimo relacionamento e afinidade musicais
foram encorajados por seus professores a con

tinuarem com um trio estãvel. Isto se deu no

ano de 1973. Passaram entlo a trabalhar ati

vamente, tendo .. apresentado em dIv.ersos

récitals nos Estados UnIdos, na ocasião. A
convite do Centro de Cultura Musical da PUC
de Porto Alegre, o norte-americano Mark Chur
chili permanecerã no Brasil por uma tempora
da de três meses, dando prosseguimento às

suas atividades JlCamerístlcas Juntamente com

os brasileiros Fredl Gerllng e Cristina Cappa
rem, que 08 'aragua.naes tiveram ontem a o

portunidade d. vO-los e ouvi-los. Fredl e Cris

tina são professores de música e Mark regen

te de orquestra em MassachuseHs - EUA. No

recital de ontem foram execptadas doze músi

cas e fazem parte do programa do Instituto

Nacional da Múslca/Funarte/Mec, através da

Rede Nacional da Música que pretende desta

forma, além de apresentar um concerto de alto

nível, desenvolver atividades dldãtlcas Junto
aos estudantes de mGaIce.

para
o Papailll

PERFUMARIAS.
Tudo para você tornar o seu Papai, o mais feliz do

EM GERAL!

EM PRIMEIRA MAO

Amanhã começa
de FUTSAL do

Campeonato
Sesi

TROFÉU INDUSTRIAL VICENTE DONINI

Jaraguá do Sul - Terá início amanhã, às 8
horas no Pavilhão de Esportes Artur Müller o

Campeonato de Futebol de Salão Sesiano - Tro
féu industrial "Vicente Donini" com participação
de 16 equipes representativas de firmas jara
guaenses. A solenidade de abertura será às 8
horas quando todos os atletas das equipes par
ticipantes deverão se fazer presentes, oportuni
dade em que o industrial Vicente Donini dará o

pontapé inicial, já que é o homenageado do
Sesi Jaraguaense pela sua investidura na vice
presidência da Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina - FIESC. O Serviço
de Rec!eação e Esportes do Sesi, promotora
do Campeonato, em que participam Argi, Max
Wilhelm, Imcol, Móveis Pradl, Bandinha, Jari
ta, MarcaHo, Marquardt, Cyrus, Kohlbach, Ma
risol, Gnelpel, Emmendoerfer, Lombardi, Mene
goHi e Reunidas, elaborou a tabela, marcando
para amanhã, os seguintes jogos: 7h45min -

Argl x Max Wilhelm; 9 horas - Imcol x Móveis
Pradi; 10 horas - Bandinha· x Jarita e 11 ho
ras - Marcalto x Marquardt. PARA O DIA 21/08
- NOS MESMOS HORÁRIOS, na segunda volta
do Campeonato os jogos serio estes: Cyrus x

Kohlbach; Marlsol x Gneipel; Emmendoerfer x

Lombardi e MenegoHI x Ind. Reunidas.
TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO -

Mais um juiz da Direitl

TROFÉU INDUSTRIAL
"JOSÉ CARLOS NEVES"

Nas partidas finais do Campeonato de Fu
tebol de Salão, serão Intercalados jogos de vo

leibol feminino, participando Weg, Marisol e

Marquardt em disputa do Troféu Industrial
"José Carlos Neves", outro homenageado do
Sesi, pelos relevantes serviços que vem pres
tando à Agência.

CAMPEONATO DE TRUCO

O Campeonato de Truco que Inicialmente
estava marcado Início' para a noite de hoje,
não mals o será, ficando transferido para o pró
ximo sábado no Salão Nobre da Agêncía do
Sesi desta cidade, às 19h30mln.

FINAL

Voltamos novamente a alertar os atletas
para estarem presentes amanhA para a aber
tura do campeonato, Junto ao Pavllhio de Es
portes. É Imprescindível a presença dos atle
tas de todas as equlp�. Detalhes na próxima
edlçio.

8 Promotor para Jaragui
Jaraguá do Sul - O Juiz de Direito da Co

marca de Jaraguá do Sul, Doutor João José

Maurfcio D'Ávila em expediente endereçado à

Câmara de Vereadores sõllcltou a desocupa
ção da sala pertencente ao Forum, onde acha

se Instalada a Secretaria da Câmara. A deso

cupação desta sala, segundo o Juiz de Direito,
prende-se ao fato de que esta Comarca será

(sede da sétima Circunscrição Judiciária, tão

logo sela aprovado o novo Código de Divl

sãe e Organização do Poder Judiciário no Es
tado de Santa Catarina, o que Implica na vin

da de mais um Juiz de Direito e um Promotor

para Integrar o quadro Judiciário, desafogando
o grande volume de proeeseos que tramitam
no órgão, que tem ainda sob sua Jurisdição o

municfplo de Corupá.

Becker reivindica e o 'São José' terá auxilio

CARTEIRAS, CON-

�.

.
Jaraguá do Sul - O Senador de Hepúbllca

Otair Becker, em correspondência dirigida Ei

redação deste jornal, traz uma boa notlola pa
ra nós, ou mais precisamente para os dirigen
tes do Hospital e Maternidade São José. O Se

nador comunica que em data de 21 de junho
próximo passado, dirigiu-se ao Ministro da

Saade, Dr. Paulo de Almeida Machado, soli

citando' auxrtios-financelros à várias entIda

des de Santa Catarina, entre as quais está

f

Ultima hora

Inclusa. o Hospital São José. Em resposta, Be

cker recebeu do Ministro comunicação de ter

relacionado seu pedido para atendimento no

segundo semestre do ano corrente às entida
des em que pleiteou beneffclos. Sendo assim,
brevemente o Ministério da Saade transferirá
verbas - não sabemos o valor - ao "HMSJ"
que será empregada em melhoramentos� lunto
ao nosocômlo. \

esportiva
-,

cando-se entre os maiores goleadores do C.m
peonato Catarinense deste ano. Na tarde de

amanhã, n08so "Moleque Travesso' poderá au

mentar sua chance de classlflcaçllp pols Joga
rá contra a Xanxereense aqui em Jaraguã.

BARBEADORES, TELEVISORES, TOCA-DISCOS,

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------

TUDO O QUE VOC� IMAGINA PARA O DIA DOS PAIS, (14 PE AGOSTO)
VOC� ENCONTRA NAS LOJAS BREITHAUPT!

CAMISAS, GRAVATAS, CINTOS,
FECçöES EM GERAL!

MóVEIS PARA O LAR E PARA O ESCRITóRIO!

"A FAMOSA CADEIRA DO PAPAI"!

WHISKYS, CHAMPANHAS, VINHOS ESPECIAIS,

mundo! '

E mais! na seção de tecidos e confecções, artigos de inverno com 20%
de desconto, ou 5 pagamento sem acréscimo.

B R E I T H A U P TI
"O M á X i m O pelo

RADIOS!

Jaraguá do Sul - Jogando na noite de

quarta-feira no "Jollo MarcaHo" frente sua tor

cida, o Juventus goleou o KIndermann, de Ca

çador por 3 tentos a 1, três gols de Vargas que
demonstra assim ser um artilheiro natp, colo-

tudo para
M In i rn o"

papàiIHo
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