
Elaboradaprogramaçãoda 'SemanadaPátria
I

Jaraguá do Sul - A programação alusiva ao e

vento da "Semana da Pátria" deste ano e que terá
seu ápice no dia 7 de setembro,' oportunidade em

que haverá desfile de escolares e demais entida
des que comumente tem se apresentado no dia
consagrado à Pátria. O programa elaborado pela
Prefeitura Municipal, Coordenadoria Local de Edu':
cação e Inspetoria Escolar Municipal, através de
seus titulares é a seguinte: Dia 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - pa
lestras e atos clvlcos nas escolas de primeiro e se

gundo grau, Sesi e Ferj. Dia 1 de setembro, data
maior da programação, está marcado para às 8 ho
ras, hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual

e Municipal, defronte o paço municipal, pelo Dr.
João José Maurfcio D'Avlla, Juiz de Direito da Co
marca, Victor Bauer, Prefeito Municipal e Mário
Krutzscfi, Presidente da Câmara de Vereadores; às
9 horas haverá desfile, com participação do Corpo
de Bombeiros Voluntários, Sesi, GruP9 de Escotei
ros Jacoritaba, Escola Particular Jaraguá, Grupo
Escolar Municipal Albano Kanzler, Escola Básica
Elza Granzotto Ferraz, E.B. Euclides da Cunha, E.B.
Heleodoro Borges, E.e. José Duarte Magalhães,
E.B. Roland H. Dornbusch, E.B. Holando Marcelino
Gonçalves, E.B. Abdon Batista, Colégio Divina Pro

vidência, Colégio São Lufs e Fundação Educacional

Regional Jaraguaense-FERJ, cumprindo _

o itinerá
rio dos anos anteriores, ou seja, a Marechal Deo
doro, trecho compreendido entre a confluência das
quatro grandes ruas à Praça Paul Harris. Às 17 ho
ras, haverá a Hora Cfvica pela Rádio Jaraguá e às
18 horas encerramento com arriação das Bandei
ras. Sem constar da programação oficial, às 17 ho
ras do dia 7, hora provável em que D. Pedro procla
mou a independência, a Comissão Municipal do Mo
bral desta cidade estará promovendo uma grande
passeata, a pé, pelas principais ruas da cidade, on
de é esperada uma grande massa humana.
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Funcionário da Marisol
r

e o
JARAGUÁ DO SUL - O SERVI'ÇO SOCIAL DA IN

DÚSTRIA - SESI, EM COLABORAÇAO COM O JORNAL
"O GLOBO", REALIZA ANUALMENTE EM TODO O TER
'RITóRIO NACIONAL A ESCOLHA DO OPERARIO PA
DRAO, EM NfVEL DE EMPRESA, DE MUNICfPIO, DE
ESTADO E, FINALMENTE NACIONAL. JARAGUA DO·
SUL NAO FUGINDO A REGRA E POSSUINDO UMA
AG�NCIA MODELO DO SESI, TAMBÉM REALIZA
ANUALMENTE A ESCOLHA DE SEU O·PERARIO PA
DRAO.

Neste ano de 1977, com no

ve candidatos, dois a menos

que no ano passado - ano do

centenário - foi também de

Igual forma. efetivada a esco

lha por nove Jurados, recain
do o honroso título a um fun

cionário da Marlsol S.A. - In

dústria do Vestuário, sendo o

sr. Faustino Rosá. Os nove Ju
rados que foram os senhores
Celso Salustlano Medeiros,

Presidente do Sindicato das

In�ústrlas Metalúrgicas, Má
cinlcas e do Material Elétrico
de Jaraguá do Sul; Professor
Joio Beckhauser, Presidente
da Assoclaçlo dos Administra
dores de Pessoal' de Jaraguá
do Sul; Osmar. Zimmermann,
representante do Ministério do

Trabalho; 10. Tenente José

Bahia, delegado da 5a. Dele
gacia do Serviço Militar, com

Sindicato, Samae e
Carteira de
Habilitação, tema
de reunião

Jaraguá do Sul - Na costumeira e tradi

cional reunlAo de segunda-feira entre os em

presários associados da Assoclação Comercial

e Industrial desta êidade, três Importantes as

suntos estiveram em pauta, que foram deba

tidos e detalhados. O primeiro deles relacio
nava-se com a sugestão à criaçAo do Sindica

to das Indústrias de Olaria, com desmembra

mento do Sindicato das Indústrias da Constru

ção e' do Mobiliário, sendo que o mesmo serA

examinado juntamente com as sugestões JA
em pauta para a reunlAo próxima com' a a.

sessoria Jurldlca da FIESe.

Outro problema agravante e considerado

prioritário, foi com relação a maJoraçAo das

tarifas d'água que passaram a ser cobradas

pelo Samae, concessionária do serviço de

distribuição do Ifquido, desde o primeiro dia

do mês de julho, algumas delas consideradas

violentas. Para equacionar a problemática, a

Associação oficiará o Samae para colher sub

sldios detidos sobre o processo do aumento.

O assunto relacionado . com as Carteiras de

Motoristas voltou novamente a baila, sendo a

nallsado face as constantes reclamações que

chegam à entidade, girando, principalmente,
em torno da deficiente organização no siste

ma de atendimento ao pöbllco, pelo Detran,
\ .

em Jolnvllle. A ACIJS manterâ contatos com a

Câmara de Vereadores que. também estA fa

zendo reivindicações. nesse sentido e ap6s o

6rgão classista oficiará novamente a Delega
cia Regional de Polrcla de Jolnvllle, solicitan

do as providências cabrvels.

sede nesta cidade; Aryberto
Léo Bartuscbeck, diretor da

Rádio Jaraguá Uda.; Antônio
José Gonçalves, representan
do o sr. Eugênio Victor

Schmoeckel, Diretor deste se

manArlo; RlvadAvla Rassele,
do Jornal Gazeta; Agenor Fa

chlnl, Diretor. da Sucursal do

Jornal de Jolnvllle e Hamilton

CezárJo, Diretor da Sucursal

do Jornal "A Noticia", da

Manchester,
.

tiveram a dlflcll
tarefa de analisar os volumo

sos processos elaborados pe
las empresas cUJos funclonA
rios participavam do Concur

so.

Feito Isso, a classlßcaçlo
.

dos sete candidatos, sete por

que dois Inscritos nio pude
ram participar sendo Arno Ber-

Lançado "Da
.
Jaraguá do SUl - Na presença de autori

dades, imprensa e familiares do autor, foi so

lenemente lançado em memorável noite de

autógrafos, o livro do conhecido escritor e

jornalista José Castilho Pinto, entltulado "Da

Terra e do Cosmos". Na ocasião, o autor te

ceu em breves palavras o conteúdo de seu li

vro, a que se referia, dizendo ser uma coletânea
de contos, crônicas e artigos, que vem es�'
crevendo desde 1942, época em que ingres
sou na Imprensa. Em. seguida falaram os dou

tores José Alberto Barbosa, DO. Promotor PÚ

blico e Mario Tavares. da Cunha Mello, Tabe

lião, todos se parabenizando com J. Castilho

Pinto pela feliz iniciativa de editar um livro e

um 6tlmo livro, segundo palavras dos mesmos,
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novo Operário Padrão de JS
toldi, representante da Bemar- Jaraguá do Sul, .

ar. Fauatlno

do Grubba S.A., por estar 11- Rosá, funcionário da Marlsol

gado ao comércio (no concur-' S.A. - Indústria do Vestuário

ao s6 participam elementos 11- receberá do Sesi estadual um

gados à Indústria) e a sra.> cartio de prata, Certificado de

Wanda P.W. Pereira da Mar- Operário Padrlo Municipal e

quardt S.A. por não preencher
um dos quesltoa principais que

é o de estar sindicalizada -

ficou da seguinte maneira: 1.

Faustino Rosá, com 922 pon
tos (Marlsol); 2� Joio M. 011-

velra, com 817 pontos (Mene
goHI); 3. Renato Ewald com

808 (MarcaHo); 4. Adolar Ber

ner com 613 (WIest); 5. Joio

Kltzberger com 611 (Imcol); 6.
José Uslo Gasda com 593

(Kohlbach) e em 7. srta. Iso

rlta Schüncke com 573 pontos
(Cyrus).

O novo Operêrlo Padrlo de

Terra doe

de Empresa e, um cheque de

mil cruzeiros oferecido pela
CAmara de Vereadores, num

gesto multo simpático de seu

presidente, sr. Mário Krutzsch.

NOVA ETAPA

Com os Já conhecidos Ope
rários-Padrões das agências
do Sesi

.

em Santa Catarina

(21), a pr6xima etapa será em

nível estadual, no pr6xlmo mês

de setembro, na Capital do

Estado, cuja elelçlo apontarA
o Operário Padrlo estadual de

1977, com o nosso represen
tante tendo grandes chances

Cosmos"
antes mesmo de terem apreciado seu con

teúdo.

No lançamento conforme já nos expres
samos acima, bom número de pessoas pres

tigiou, sendo caracterizado pela quantidade e

qualidade das pessoas, conforme o pr6prlo
autor definiu e que endossamos, pessoas do

gabarito do Dr. João José Mauricio D'Ávlla,
Juiz de Direito; Dr. José Alberto Barbosa, Pro

motor Público; Dr. Murlllo Barreto de Azeve

do; Dr .Mário Tavares da Cunha Mello; 10.

Tenente José Bahla, Delegado da 5a. Dele

gacia do Serviço Militar; Presl�entes de Clu

bes de Serviços; Eugênio Strebe, ex-prefeito
e representante do atual prefeito" e vice; re

presentantes da FERJ e de toda a Imprensa
jaraguaense que colaborou Intensamente com

de vencer o referido Concur-'

so, uma vez que seu currl

culo preenche fielmente todos

os ftens exigidos no mesmo.

VENCEDORES

CATARINENSES

Para Ilustrar a presente re

portagem, este Jornal noticia

que Já em duas ocasl6es re

presentantes de Santa Catari

na foram vitoriosos na fase na

cional, que é promovida pelo
Sesi e Jornal "O Globo". Ru

dolfo Papst, funclonArlo da

Artex S.A., de Blumenau, em

1967. O mesmo acontecendo

em 197:1, quandO Antonio Pe

dro Asslnl, da Eletro Aço AI

tona S.A., também de Blume

nau, trouxe novamente o titu

lo nacional para Santa Cata
rina.

com sucesso
o lançamento além dos familiares e demais
convidados. A noite de cultura foi de todo su

cesso. O leitor que quiser adquirir exemplar
do livro "Da Terra e do Cosmos" pöderä pro
curar nas três livrarias existentes na cidade,
com preço acesslvel.

LANÇAMENTO EM RIO NEGRO/MAFRA
. Dentro das comemorações do sexagésimo

ano de emancipação polrtica-admlnlstratlva de

Mafra, José Castilho Pinto, natural de Rio Ne

gro, cidade Irmã de Mafra lançará no pr6ximo
sábado, dia 03 de setembro, na Sociedade
Beneficente dos Operários Mafrenses (Zeppe
lin), o "Da Terra e do Cosmos" para a re

gião. A promoção será dos Rotarys Clubs de
Rio Negro e Mafra, Prefeitura Municipal .de
Mafra e doa 6rgAos de dlvulgaçAo.

ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
JARAGUÁ DO SUL - A Câmara de Vereadores de Jaraguá. do

Sui, em seu quarto encontro após o recesso legislativo, esteve nova

mente reunida na noite de segunda-feira, oportunidade em que deu en

trada em plenário indicação do edil Heinz Bartei, solicitando envio de o

fício ao sr. Prefeito, para que sejam tomadas providências junto a em

presa Viação Canarinho (voltou a bater na mesma tecla, uma vez que já
havia levantado o problema dos transportes coletivos em nossa cidade),
exigindo o cumprimento do artigo 30., do Decreto 428 de 20.01.77, que

aprovou a nova tabela de preços das passagens dos transportes coleti
vos urbanos que diz o seguinte: "Fica a concessionária obrigada a ex

pôr em lugar bem visível nos coletivos as respectivas tabelas de preços
das passagens". O vereador, segundo explanação, acredita que assim
será sanado o probelma das reclamações e aumentos nos preços das

passaqens e Que .com a tabela exposta, os usuários comprovarão a' ve

racidade dos preços. Há multas linhas Que não possuem a tabela, con

cluiu. Ainda do mesmo vereador, dois requerimentos solicitando expedi
ção de oflclos. O primeiro congratulatório, em nome d;a Câmara de. Ve-'
readores ao escritor e jornalista José Castilho Pinto pelo lançamento em

memorável noite de autógrafos, na sexta-feira, de seu livro "Da ''ferra e

do Cosmos'" o segundo solicita oflclo de pesar a farnllla de Walter Schu
macker, residente em Rio Cêrro II. sua 'base eleitoral. A Indicação e os

requerimentos foram aprovados unanimemente.
Da Prefeitura MuniCipal, assinada pelo seu titular, deu entrada

offclo cientificando os edls sobre o pagamento dos subsldlos, já que,
segundo. se comenta há reclamações por parte de .alquns edrs. com res

peito aos vencimentos dos mesmos. Este assunto mereceu comentários
do lider da oposlçãc, que Incluiu, ainda, sobre a InserçAo da nota ofl-

cíal da prefeitura com respeito a poda das árvores, publicada que foi nos
órgãos de imprensa da cidade. O Irder do governo rebateu as crltlcas
formuladas pelo edil oposicionista, relatando e defendendo as atitudes
do primeiro mandatário municipal.

PROJETO APROVADO
Na sessão em eprgrafe foi aprovado em segunda e última vo

tação, projeto de lei de origem governamental autorizando o executivo
a firmar contrato de locação com a Telesc, para Instalação de uma Cen
trai Privada de Comutação Telefônica para oito troncos, dezesseis ra

mais e dois enlaces, pelo prazo de cinco anos. A Central, objeto do Pro
jeto aprovado. visa substituir o atual sistema PBX obsoleto e sem as mí
nimas condições de atender as necessidades dos serviços da municipa
lidade relacionados com a comunicação interna e externa.

-

EDfS PARTICIPARÃO DE TEMARIO
No horário destinado a palavra livre o Irder do governo José

. Alberto' Klitzke deu ao conhecimento dos presentes a realização em

Jolnvllle, de 10. de setembro a 10 de novembro do 40. Ciclo de Estu

dos, desenvolvido pel� J:scola' Superior de Gue.rra. De Jaraguá do Sul

partlclparão os vereadores Enno Jarissen e José Alberto KUtzke e mais
nove elementos que lrão se Juntar aos demais da região, totalizando 150
pessoas. Um dos temas que será debatido relaciona-se com a seguran
ça . nacional. Ecologia ê outro ftem constante na palita do encontro, as

sunto este Já largamente debatido na Câmara. e que' será da mais alta
significância, uma vez que com a partlcipaçAo dos vereadores, leva
o pensamento da classe politica Jaraguaense, nesta primeira participa
ção de Jaraguá em tão Importante cicio de estudos, promovido p-ela
Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra - ADESG.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Lourdes Pereira
Ele, brasileiro, solteiro, operano,

natural de Jaraguá do Sul, dornlclllado
e residente em Vila Lenzi, neste dis

trito, filho de João Martim � .de A.na
Veloso. Ela, brasileira, solteira, indus
triária, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente à Rua Irmão Lean .

dro, nesta cidade, filha de Zosino An
tónio Pereira e de Helena Ferraz Pe
reira.
Edital nr. 9.934 de 22.08.1977
Valdir Jesus de Bairos e EIi�abeth do
Carmo dos Santos

,

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Rio dos Cedros, neste Esta

do, domiciliado e residente em Jara

guazinho, neste dlstrlto, filho de Pau
lino Jesus de Bairos e de Irma Maria
de Bairos. Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Piên Paraná, domicilia
".�\

da e residente em Fragosos, neste Es
A menina Gla�1 Adriane, filha de Reinoldo

tado, filha de Alfredo Gonçalves dos
e Gisela Schulz - nesta. Santos e de Anayr Machado dos San-.

FAZEM ANOS HOJE:
. tos.,

Sr. Alberto SbardelàHI Edital nr. 9.935 de 22.08.1977
Sra. Leny Silva dos Reis, em Corupâ Cópia recebida do Oficial d� Blume�
Sr:. Wilson Baggentoss nau, neste Estado
A jovem Mlriam Bauer João Felicio Pradella e
o Jovem Agostinho da Silva Duarte Teresita Buzzl

FAZEM ANOS AMANHA: Ele, brasllelro, solteiro, industriá-
Sra. Emma Bleich, rio, natural deste Estado, domiciliado
Sra. Nerma Lange Krogel, em achroeder e residente em Blumenau, neste Esta-

DIA 29 DE AGOSTO do, filho de Francisco Pradella e de
Carlos Günther Helnzle Maria Pradella. Ela, brasileira, solteira,
Sr. Helns Ziemer industriária, natural deste Estado, do-
Sr. Haroldo Wolskl miciliada e residente em Vila Lenzi,
o Jovem Ademar Oswaldo Borges neste distrito, filha de Alceste Buzzi e
A garota Margaret Denise Schrrildt de Maria Buzzi.

DIA 30 DE AGOSTO Edital nr. 9.936 de 22.08.1977
sr, Leopoldo Reiner, em Florlan6polls Osní Krutszch e Florinda José Ma-
Sra. Maria, esposa do sr. JoAo C. Stein chado
Sr. OHo Pawlonsckl, em Gaspar Ele, brasileiro; solteiro, operário,
Sr. Angelo Scheuer, em Itapocuzlnho natural de Jaraguá do Sul, dotnicilia-

DIA 31 DE AGOSTO do e residente em Nereu Ramos, neste
Sra. Yvonne Allee Schmoeckel Gonçalves distrito, filho de Willy Krutszch e de
Sr. Tarclslo Satler Ida Engel Krutszch. Ela, brasileira, sol-
Sr. Siegmar Ehlert teira, do lar, natural de Paraiso do Nor-
Sr. José Baeumle te-Paraná, domiciliada e residente à
Sr. Lauro Adenlr Bortolln! Rua Joinville, nesta cidade, filha de Jo-
Sra. Hilda Hens'chel Brunner, em S. Paulo sé João Machado e de Ester Uller
Sr. Rudl Nel dos Sanfos Machado.
Sr. Bernardo Fodl, em Três Rios do Norte Edital nr. 9.937 de 22.08.1977

DIA 01 DE SETEMBRO Hilario Belarmino e
Sr. Manfredo Fuck, em Corupâ Edeltraua Utpadel
Srta. Diana, filh� do sr. Alwln e sra. Hella

Ele, brasileiro, solteiro, industriá-
Fuck Seidel, em CorupA rlo, natural de Rio dos Cedros, neste

DIA'02 DE SETEMBRO
. Estado, domtelllade e residente em

Sr. Wllly Germano Gessner" em CorupA Ilha da Figueira, neste distrito,! filho,
Sr. Rudl Bruns

'

de Vitorino Belarmino e de Adelia Be-
.Sr. Laerte Stein larmino. Ela, brasileira, solteira, bal-
Sra. Romllda Pedrl

conista, natural de Jaraguá do Sul, do-
O garoto Walter Germano, filho de Ger-

mlcülada e residente em Ilha da FI
mano e Milda Behrens JOnlor

gueira, neste distrito, filha de Willy Ut-

padel e de Sofia Hansen Utpadel.
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EClital nr. 9.942 de 24.8.1977
Cópia recebida do cart6rio de
Schroeder, neste Estado
Sido Bemer e Leonice Lucia Battisti

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domlcllla
do e residente em Estr�da ltapocuzl
nho, neste distrito, filho de Alfredo

Willy Luiz Berner e Milda Conradt Ber
ner. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Nova Trento, neste Es
tado, domiciliada e residente em

Schroeder, neste Estado,. filha de Ar
tur Battisti e Maria dos Santos Bitten
court.
'Edital nr. 9.943 de 24.8.�977 _

José Wilcesky e Irles Campregl1er
Ele, brasileiro, solteiro operário,

natural de União da Vitória, Paraná,
domicíliado e residente à Rua João
Planinscheck, nesta cidade, filho de
l(dão Wilcesky e Maria Wilcesky. Ela,
brastlelra, solteira, industriária, natural'
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Nataliciantes da semana

FEZ ANOS DIA 23

"Aos aniversariantes

deste semanário".
os cumprimentos

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

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

Edital nr. 9.931 de 17.08.1977
Vltório Fossile e Mafalda Schwarz

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios do Norte,
neste distrito, filho de José Fossile e

de Elsa Fossile. Ela, brasileira, soltei
ra, I do lar, natural de Jaraguá do Sul;
domiciliada e residente em Três Rios
'do NORe, neste distrito, filha de AI
brecht Schwarz e de Acila Klltzke
Schwarz.

Edital nr. 9.932 de 18.08.1977
Flávio Machado e Elmlr.. Milnltz

Ele, brasileiro', solteiro, operário,
natural de Jaraçuá do Sul, domiciliado
e residente à Rua João Januärlo Airo
so, nesta cidade, filho de João Basilio
Machado e Maria das Neves Machado.
Ela, brasileira, solteira, Industriária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio da Luz, neste dls-'
trito, filha de Udo Mllnitz e de Edl Rahn
Milnitz.

ECiltal nr. 9.933 de 19.08.1977
Francisco Martim e Maria de

de Rio dos Cedros, neste Estado, do
miciliada e residente à Rua José Em:
mendoerfer, nesta cidade, filha de Al
bino Campregher e Inês Campregher.
Edital nr. 9.944 de 24.8.1977
Marcos Mielke e Edla Raduenz

'Ele, brasileiro, solteiro, torneiro
mecânico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente à Rua Rodolfo
HufenuessLer, nesta' cidade, filho de
Rolf Paulo Mielke e Clara Hafermann

.

Mielke. Ela, brasileira, solteira, costu
reira, natural de Jaraquá do Sul, do
miciliada e residente à Rua Guanaba
ra, nesta cidade, filha de Advim Ra
duenz e Jeni Kopsch Raduenz.
Edital nr. 9.945 de 24.8.1977
Ralf Dumke e Loni Enke

Ele, brasileiro, motorista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e re

sidente ·em Rio Cerro II, neste distrito,
filho de .Emmo Frederico Dumke e All
da Urban Dumke. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural de Jaraguá
..<---,.-

do Sul, domiciliada e residente em Rio
da Luz I, neste distrito,

.

filha de Leo

poldo Enke,e Erna Modro Enke..

Edital nr. 9.946 de '24.8.1977 '

Arnoldo Decker e Zilda Baruffi
Ele, brasileiro, solteiro, motorista,·

natural de Guarami�im, neste Estado,
domiciliado e residente em Guarami
rim, neste Estado, filho de Benjamin
Decker e Anastacia Besen Decker. Ela,
brasileira, solteira, oostureka, natural
de Massaranduba, neste Estado, domi
ciliada e residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de José Baruffi Fi
lho e Erna Baruff!.

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

AUREA MOLLER GRUBBA
OfIciai

G R DECIMENTO
A família enlutada de JACOMINA FELTRIM DEMARCHI a

gradece, sensibilizada, a parentes e amigos e vizinhos, o conforto rece

bido por ocasião de seu passamento, e em especial às Irmãs Catequis
tas e ao Rvdo. Padre José, e �onvida para a Missa de 701. dia que ser§

celebrada na Capela Santa Luzia, dia 27/8 às 19h30m�

Escritório de Advocacia
DRs. Alberto Dalmarco e Angenir J. da Silv�

CONSULTAS, PARECERES e AÇõES de:

Cobranças, Inventários, 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

(Ediffcio Tavares).

Jaraguá tem um moderno Instituto de Beleza
Jaraguá do Sul - Esta cidade con

ta desde terça-feira, com um moderno
e sofisticado instituto de beleza, a'

"Netty's Cabeleireiras", destinado à
homens e' mulheres, com \ serviços de
limpezà de peles, maquilagens, im

plantação' de cfllos, corte· de cabelo,
depilagens, etc. "Netty's Cabeleirei
ras" está implantada à rua Dr. Walde-

miro Mazureehen, defronte o Hospital
São José, estando a disposição de to
dos que queiram fazer uso de seus

serviços profissionais, com atendimen
to aos homens de segundas as quintas
feiras, das 18 às 21 horas e, às mulhe
res de segunda a sábado em horário
normal, atendendo-se também com ho
ra marcada.

Súmula da sessãe de Julgamentó do dia 23 de 2:J.gosto'de 1977

PROCESSO N°. 14/77: lndlclado o atleta Antônio Manoel·
Severino, da A.R. Jaraguá Fabril, como incurso nos artigos 107, 1101 �
112, do CBDF. Baixado em diligência.

PROCESSO N°. 02/77-FS: Indiciados Alcione de Simas e o

Anotador-Cro'nometrista Valdir Ohlodtnl, incursos no artigo 148, do .....
CBJDD. Decisão: Por maioria de votos (2 votos. contra um e urna absten
ção, por impedimento legal), a JOD decidiu aplicar aos indiciados a pena
de ADVERT�NCIA e recomendar ao representante do Departamento Ja

raguaense de Futebol de Salão, presente ao julgamento, que doravante
qualquer torcedor que se comportar de modo inconveniente, dirigindo
ofensas às autoridades desportivas presentes a competições oficiais, se-
ja retirado do recinto.

.

ELIO SOUZA - Secretário

I,

li

I,
I,

II

I,

II

Guaramirim hOje em festa
Guaramirim - Esta cidade viverá

no dia de hoje momentos de grandes
. emoções com a realização do baile,
onde será .escolhlda a Rainha do Mu
nlclplo, promoção dos estudantes gua�
ramlrenses, patrocinado pela Secreta
ria da Educação' e 'Cultura e apoio da
Prefeitura e Câmara de Vereadores da
cidade. Com Infeto às 22 horas, pro
longando-se até às 5 horas da manhã,

o grande acontecimento social será a

brilhantado pelo conjunto liA Clave" .

e pela müsrca mecânica "Max Som" .

Três lindas "girls" disputam o título
de rainha, que logo mais será eleita,
sendo -as senhorltas Ni(Jra Flores da
Si·lva,· Bernardete Schmitz e Luzia
Fr0ehlieh�' O local da lncrementadrssl
ma promeção é a Sociedade Diana,
desta cidade.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Aurea Müller Grubba, Oficiai do Regis
tro Civil do 10• Distrito da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil.

.

-lCI--

Edital nr. 9.938 de 22.08.1977
Cópia recebida do Cartório de Corupá, nes
te Estado
Genezio Wlntrich e LIndair Lunelli

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, na

tural de Corupá, neste Estado, domicillado
e residente em Ribeirão Grande do Norte,
neste distrito, filhp de Francisco Wlntrlch e

de Isabel Wintrich. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Oorupá, neste Esta
do, domiciliada e residente em Corupá, nes

te Estado, filhá de Loracio Lunelli e de
Paulina Lunelll,
Editai nr. 9.939 de 22.08.1977
Odalr Antonio da Silva e Matilde Sadowskl
Cópia recebida do Cartório de Corupã,
neste Estado

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro-mecâ
nico, natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente à Rua João Dou
brawa, nesta cidade, filho de José Manoel
da Silva e de Rita Moreira da Silva. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de
Oorupá, neste Estado, domiciliada e resi
dente em Corupá, neste Estado, filha de A
lexandre Sadowski e de Paula Sadowski.
Edital nr. 9.940 de 23.08.1977
João Kosloskl e Norma Bachmann

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
ral de Doutor Pedrinho, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua José Emmen
doerfer, nesta cidade, filho de Dominico
Kosloski e de Balbina Koslowski. Ela, bra
sileira, solteira, Industriária, natural de Ja-

(CONTINUAÇAO)

raguá do Sul, domiciliada e residente à rua
José Emmendoerfer, mista cidade, filha de
Hellmuth Bachmann e de Elfi Dallmann Ba
chmann.
Edital nr. 9.941 de 24.8.1977
Cópia recebida do cartório de Schroeder,
neste Estado
Ello Arnildo Froehner e Roselene Dal-RI

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, na
tural de Schroeder, neste Estado, ·domici
liado e residente em Schroeder, neste Es
tado, filho de Erlco .Froehner e Paula Sch
mldt Froehner. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente à Rua Angelo Schiochet, nesta
cidade, filha de Egidio Dal-Ri e Anezia
Bortolini Dal-RI.

-lCI--

ERRATA
Por um lapso de revisão, no Edital de

Casamento nO; 9.943 de 24.8.1977, onde
se lê José Wilcesky e Iries Campregher,
lê-se José, Wilcesky e Iris Campregher.

No Edital 9.945, de 24.8.1977 - Ralf
Dumke e Loni Enke, onde na primeira linha
se lê: �Ie,' brasileiro, motorista, natural. ...
lê-se: Ele, brasileiro, solteiro, motorista, na-
natural....

.

JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA
Na quinta linha Iinotipografada onde sll

lê PROCESSO NO. 02177-FS: Indiciados:
Alcione Simas e 0 ..... , lê-se PROCESSO
NO. 02177-FS: Indiciados - o árbitro Alcio
ne Simas e o ....

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de Títulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem de as

suntos de seus interesses:

Alfonso Petry
Estr. Geral - Massaranduba

Edite Cansl
Nesta

Gertrude Bauer Zerbin
Schroeder

Heinz lescovicz
Nesta

'Irmãos Wlntrlch LIda.
Nesta

Oscar longhl
Estr. Bananal do Sul - Guaramirim

Vltalina Camargo Ramos
Corupá

Werner Karsten
$chroeder
Valéria T. da Motta Rezende

Oficial Maior

Prestigie o que é seul

CORREIO DO p'OVO, o genuinamente jaraguaense está há 58
anos difundindo o que é nosso.

Konder Reis visitou municípios norte catari'ßense
I

�
CorQpá e Si9 . Bento do Signlficativ� homenagem foi

._
cederá apoio financeiro e téc-

Sul - O governador Konder preetada ao governador, na o- nico à Fundação de Ensino,
Reis e comitiva, realizou no portunidade. ,Tecnologia e Pesquisa - FE-

último flnal de semana, mais TEP - a qual o COM acha-se
uma viagem de serviço ao pla- Após ultimados os atos em vinculado.

nalto norte do Estado, oportu- Corupá, Konder Reis seguiu à

nidade em que foram visitados
São Bento do Sul, sendo re

os municípios de Oorupá e S. cebido por autoridades muni

Bento do Sul. Nesta viagem, o cipais e lideranças da cpmu

governador assinou convênio nidade, no Bairro Serra Alta,

que permite a criação do Cen- Indo em seguida Inaugurar o

tro de Desenvolvimento da In-
Centro Comunitário construído

dústria do Mobiliário _ COM, pela prefeitura municipal de

inaugurou o Centro Comunitá-
São Bento, com recursos do

rio e recebeu em audiência BNH, obtidos mediante a In-

autoridades da região.
tervenlência da Cohab/SC,
Vila Centenário.O roteiró do primeiro man-

datário estadual inIcIou às 10

horas, quando o governador
chegou à Corupá. Na ocasião,
fez a entrega de um auxflio
no valor de 100 mil cruzeIros
ao Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus, entregue que
foi ao Diretor, Padre Augusto
César Pereira, que destacou a

presença de Konder Reis à

quele seminário e já pela se

gunda vez desde que. assumiu
a chefia do poder estadual.

Semana da

Na Associação Comercial e

Industrial de São Bento do
Sul presidiu a solenidade de
assinatura de convênio que
permite o funcionamento do
Centro de Desenvolvimento da
Indústria do Mobiliário - COM,
almoçando nas dependências
da Sociedade Desportiva Gua
rani. O documento assinado
na oportunidade, a Fundação
de Amparo à Tecnologia e ao

Meio Ambiente - FATMA - con�

Pátria tem
das as pessoas, todas' as ci
dades, todas 8S comunidades,
8 fim de atingir desta manei
ra os pontos mais distantes
e humildes do Estado e do
País, déscentrallzando as ati
vidades, para que, respellan
do-se as tradlç6es locais e 8S

peculiaridades regionais, as

comemoraç6es conservem a

espontaneidade.
CATAVENTO. SfMBOLO
DA, "SEMANA"
Escolhido como srmbolo da

"Semana_ da Pãtrla" deste a

no, em. todo &' pars, o cata
vento verde-�marelo. Trata-se
de peça singela, Simples, que

Os municípios catarlnenses
devem organizar suas festivi
dades do "Dia da Pátria",
dando ênfase as tradições lo
cais e procurando Integrar,
nas solenidades, as diversas

entidades, associações de

classes, clubes
.

de serviço,
escolares, toda a comunidade,
enfim, de acordo com a orien

tação fheada pela Comlsslo

Estadual da S,emana da Pá-
trla.

Dentro do íema central para
este ano - "() Brasil é feito

por nós" - .e sentido é de que
as comemerações. sejam uma

festa nacional congregando to-

raQCOMOO
CREVETTEn

_IRMÂ,OS EMMENDORFER s. A. COM. E IMP.
AV. MARECHAL DEODORO, 557 - -FONi:S: 72-0969 - 72-0769 - 72-0060

JARAGUÁ DO SUL - SC

II

.
,

II

o roteiro do governador do
Estado em São Bento pros
seguiu, sendo concedidas au

diências, na Prefeitura Muni

cipal, ao diretório e lideranças
municipais de Rio Negrinho,
bem como ao prefeito muni

clpal, bancada'municipal, di
retório e lideranças polrtlcas

na e comunitárias de São Bento
do Sul. A última etapa cum

prida por Konder Reis foi a

visita ao Centro de Informa

ções da COM.

Em vista da visita do go
vernador do Estado e comiti

va, os vereadores sãobenten
ses não puderam comparecer
na sessão conjunta entre as

eämarae municipais de Jara
guá do Sul, Oorupá, Schroe
der, Massaranduba e Guara
mirim, na primeira cidade, na

noite de sexta-feira.

orientação
as próprals crianças, nas es

colas, podem construir, o que
equivalerá a um estímulo pa_
ra participarem. das comemo

rações. Por outro lado, o ca

tavento tem outras caracteris
IIcas que conduzem ao senti
do geral da "Semana da Pá
tria" ,entre elas o fato de gi
rar com o movimento de quem
o empunha, Independente do
vento favorãvel. O que se de

seja é que, no dia 7 de setem

bro, haja o catavento nas mãos
dos brasileiros.
Outra recomendação da Co

missão é que seja dada ênfase
à exibição da Bandeira Na

cional, levando-se solenemen
te ,e em grande número às co
memorações que a comporta
rem. Deve ser também estimu
lada a colocação da Bandeira
nas fachadas dos prédios pú
blicos e nas residências. Quer
se estimular, ainda, no dia 7
de setembro o uso de peque
nas fitas verde-amarelas nas

lapelas, camisas, blusas, ves
tidos, etc.

Dr. Reinoldo Murara

ADVOGADQ II'

I
I

ESCRITORIO AO LADO DA PREFEITURA

JARAGUA DO SUL

I P r e fe i tu r a de
Joinville v a i

fazer empréstimo
Brasília (SDIRP) - Foi acolhido pe

la Comissão de Economia do Senado,
o parecer do Senador Otair Becker
(ARENA/SC), favorável ao projeto 0-

rtundo da Presidência da República,
que autoriza a Prefeitura de Joinville,
Santa Catarina, a elevar em Cr$ .

15.024.869,00 o montante de sua dr
vida .consolidada, a fim de contratar
empréstimo' junto ao Banco de Des�n
volvimento de Santa Catarina, destina
do à implantação de\100 lotes urba
nlzados com infraestrutura básica, es

cola, creche, centro . comunlfárto e á
rea de lazer.
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Folha D'Oeste - Recebemos

a edição nO. 638 da "Folha

O'Oeste", que se edita na ci

dade catarinense de Chapecó,
dirigido pelo jornalista Amuton
Marins Li�bôa. A Capital do

Oeste catarinense vive grandes
momentos com o desdobra

mento do Campeonato Cata

rinense de Futebol. O prefeito
dr. Milton Sander e o vice dr.

Ivan Bertaso, estão vívamente
empenhados na construção do

Estádio Regional Indio condä,
o "Gigante do Oeste" para "ini

ciar a arrancada do Oeste pa'
ra o Nacional".
-*

A Tribuna de Cianorte - Re

gistramos o recebimento das

edições nO. 552 e 553, d'A

Tribuna, de Cianorte que se e

dita na cidade do mesmo no

me - Um Jornal Independente
a Serviço dos Municlpios do

Vale do lvaí", As duas edições
trazem em suas páginas 6 bár

baro assasslnato de seu dire

otr Amandio Mathias que as

,te�temunhas conhecem por
Antonio Silveira Neto, pelo fa

to de denunciar pelo seu jor
nal que o. �gora criminoso es

taria "percorrendo a zona ru-,

ral, lesando . lavradores atra

vés o que pode ser chamado

de conto da aposentadoria".
A Imprensa paranaense Intei

ra repudiou o gesto levado

pela vingança ou pelo ódio e

prestaram ao jornalista morto

as homenagens, enaltecendo

as qualidades de profissional
competente e cidadão pres
tante. Juntamo-nos às home

nagens ao extinto companhei
ro que caiu no cumprimento
de .seu dever de jornalista. Jâ

houve tempo em que nesta ci

dade também se queria silen

ciar a Imprensa pelo medo e

pelo terror, o que, ató agora
não conseguiram.
-_-_*

Jornal de Parafba do Sól
Nossó companheiro dr. Esmail

Teixeira de Abreu. acaba de

nos mandar as edições 361 e

362 do semanário que se e

dita em Paralba do Sul, Es

tado do Rio de Janeiro. �

jornal de luta como qualquer
jornal do Interior brasileiro,
sempre pronto para relvindi-

I .car em favor do progresso da

cidade e da regillo. Nas edl

çõe!! que nos mandou desta-

ca o "IV Festival da Canção res para o Paraguai". As cau

do Vale do Paraíba", os cem sas apontadas do êxodo se

anos da sra. Zelina Ribeiro da riam a falta de emprego per

,Silva, as atividades do INPS e manente, terras caras na fron

do COL e a reforma da ponte tetra brasileira onde um al

sobre o riô Paraíba, ponte so- queire custa 90.000, enquanto

bre. a qual já passamos diver- que no Paraguai o seu custo

sas vezes e está carente da � de 8.000, altos juros bancá-

reforma já em andamento. rios, que no vizinho pals são

--* menores e lá praticamente não

O Cartaz - De Três Rios, no existem impostos.
Estado do Rio de Janeiro, con- -'-*

tinuamos recebendo o sema- O Jornal - Do Alto Uruguai
närlo dirigido pelo.' diretor-re- Catarinense vem-nos O Jornal,

dator-responsável Alberto G. que se edita em Ooncördla,
Fahndrich e onde colabora o sob a direção de Élio João

escritor Hugo José Kling, au- Brunetto. Está no 40. ano de

tor de "A Matriz de São Se- existência e dá destaque na e

bastião de Entre Rios", "Três dição nO. 70 ao Encontro de

Rios - Paróquia de São sebes- Vereadores na semana do mu

tião - 50 anos" e "Cinzas Que nicípio, o ssdlamento dos Jo

Falam", entre outros impor- gos Regionais do Oeste. A

tantes escritos. Nas edições presença do Secretário da A-

305 e 306 anotamos que o jor- gricultura dr. Victor Fontana

nalista Alberto G. Fahndrich, na cidade, a eleição da dire

no dia 24.7.77 foi eleito e em- toria do Grupo Teatral Con

possado Presidente da Acade- c6rdia e um variado noticlá

mia Trirriense de Letras e Ar- rio da região.
tes, a XIX Romaria ao Santuá- .--* '

rio de Aparecida, o lançamen- Anúncio -' Já está circulan

to 'do livro "Mevitevendo", de do a edição nO. 51 (ano III)
Arthur da Távola, em Petrópo- do quinzenário de propagan
Iis, o "Explica, Mas. Não Con- da e marketing - Anúncio -,

sola", de Eduardo Almeida que se edita em Porto Ale

Reis, com seus conceitos so- gre-RS. Cauby Silveira em seu

bre debilidades mentais dos editorial comenta o movimen

que cursam faculdades, o oo- to de um grupo de lideres pu

mentário de Hugo José Kling bllcltárlos na criação de um

sobre o livro "A Culpa da C6digo de �tlca e de Auto

Tempestade", de AQ.lala A.V. regulamentação da Propagan
Elias e outros interessantes da e as diferentes reações
assuntos para a área de sua nas várias áreas da propagan-
Infiuência. da e do marketing.
--* --*

A Noticia - De Joinvilie con- folha Popular - De Santana

tinuamos recebendo diaria-. do Livramento-RS continuamos
mente o matutino A Noticia, recebendo o jornal dirigido
que já está no seu 550. ano por José Getölio M. Pereira -

de existência. Na edição nO. �,órgão oficial do municlplo por

13.094, destacamos a nota de lei nO. 1.141, de'18 de dezem

primeira página, sob o titulo bro de 1974. A Folha Popular
"Agricultores deixam o PaIs Jª-._está no seu 400. ano de e

para trabalhar no Paraguai". xistência, fundado por Sérgio
De acordo com a nota o Pre- Fuentes e Armando Si.lveira.
sidente da Federaçllo dos Tra- Na edição nO. 192 destaca a

balhadores na Agricultura do importância da Banda da Bri

Para�á denunciou que cerca gada Militar na "Semana de

de 400 mil pessoas já passa- Sant'Ana" e "Tarde de autõ
ram a fronteira do Brasil Indo grafos na Câmara", onde se

trabalhar no Paraguai. O êxo- realizou o III Encontro da Sau
do - segundo o Presidente - dade e o lançamento do IivrQ
de lavradores do Paraná para "Retorno ao Ventre" de auto

° Acre, Rondônia, Amazonas, ria dos jovens, poetas Paulo
Mato Grosso e Goiás "não de- Roney Fagundes (santanense)
ve ser objeto de preocupação e Jollo Ceccato (carazlnhen
governamental, mas a cons- se).
tante evasão dos agrlculto-

A �o
Escritório

M E R C I A. L
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHtV'IOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraguâ do Sul"
.

- Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade
Serviço de marcas e patentes - fotoc6plas de
Leglslaçllo trabalhista e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.
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Sem comunicação não há divulgação. Comunique-se,

assim você estará divulgando sua cidade. "Correio do Povo" -

I

Fone 72-0091 - Avenida Marechal

Deodoro, 122/130 - ex. Postal, 19 - Jaraguá do Sul-SC

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR JOÃO PAULO PASQUALl, JUIZ SUBSTITUTO EM EXERCf
CIO, NESTA COMARCA DE JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA CA

TARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente edital de cltação virem ou dele co

nhecimento' tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias, que por
parte de Ipiranga S/A Investimentos Crédito e Financiamento, através seu

bastante procurador, Advogado dr. Hermes Rosa, lhe foi dirigida a petição
inicial do seguinte teor: ExmO• sr. Dr. Juiz de Dlrelto da Comarca de Jara

guá do Sul. Ipiranga S/A lnvestlmentos Crédito e Financiamento, institui
ção financeira - sob intervenção - (Diário Oficial da União de 26.03.75),
com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), à Rua da Quitanda, 95, ins
crita no CGCIMF nr. 33170002 e agência na cidade de Blumenau.và Rua
XV de Novembro, 550 - 50. andar, por seu representante legal, através seu

Advogado ao' final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.

Excia., para propor o presente processe de execução (Art. 585, I e 562 e

seguintes do CPC), contra o espólio de Ingo Seidel, cujo inventário tra
mita nesta 'Comarca (Proc. 2.544), pelos motivos e fundamentos que pas
sa a expor: 1. - A exeqüente é credora do executado da quantia liquida e

certa de Cr$ 3.0117,52 (três mil e dezessete cruzeiros e cinqüenta e dois
centavos), representada pela inclusa Nota Promissória, vencida e não pa-. /
ga, oriunda do contrato de financiamento anexo. 2. - Baldados foram os

esforços para o recebimento amigável. 3. - A presente ação sendo promo
vida, digo, está sendo promovida, em razão de ter sido impugnado pela

. inventariante, o presente crédito, nos autos do Inventário referido, con

forme petição de fls. 78 e despacho de fls. 78, verso. 4. - Pelas razões ex

postas, requer-se digne V. Excia., de mandar citar o executado, através
de seu representante legal, - Inventariante Engelore Seidel - a fim de que
pague ein 24 horas o principal, juros de mora, custas processuais e ho
norários advocatícios à base usual de 20% sobre o valor da causa, ou em

igual prazo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados
tantos quantos bastem à garantía do pedido, podendo após, embargar
a execução, sob as penas de revelia, a fim de que afinal seja condenado
no pagamento do pedido. Protestando provar o alegado por todos os

meios de prova, dá à causa, o valor de Cr$ 3.017,52. P. Deferimento. -

(a) - Hermes Rosa - Advogado. Despacho exarado na petição inicial: -

R. h. - R. e a-se. Expeça-se mandado executivo. Em, 06.11.75. (a) - Alvaro
Wandelli Filho - Juiz de Direito. Despacho exarado na petição de fls. 16: -

R. H. J;_se. Cite-se por edital cl prazo de 30 dias, observadas as forma
lidades previstas no art. 232 do CPC. Em, 15.09.76. (a) - Alvaro Wandelli
Filho - Juiz de Direito. - Encerramento: Em virtude do que foi expedido o

presente edital, pelo qual cita o Espólio de 'Ingo Seidel, na pessoa da In
ventariante, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo conteú
do da petição inicia' supra transcrita e para que pague em cartório, den
tro do prazo de 24 horas, a importância de Cr$ 3.017,52 do principal, mais
juros de tnora, custas, honorários de Advogado na base de 20% sobre o

valor da causa e demais cominações legais, se assim não o fizer conver-
.

ter-se-á o arresto, digo, ficando citada alnda, para, querendo, oferecer
embargos à execução, no prazo de 10 dias, sob pena de não o fazendo se

presumirem como aceitos pela inventariante, como verdadeiros, os fatos
articulados pela exeqüente, tudo na conformidade da petição inicial e

despachos retro transcritos. E, para que chegue ao conhecimento de to
dos e da inventariante em especial, foi passado o presente edital de cita

ção, que será afixado no local de costume, às portas do Forum e publl
cado pela Imprensa Oficial e local na forma da Lei. Dado e passado nes

ta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de
mil novecentos e setenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subs
crevi.

João Paulo Pasquali"
Juiz Substituto em exerc,

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

L E I N0. 674/77 )
Autoriza o Chefe do�Executivo Municipal
firmar Contrato com a TELESC e dá
outras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exerclolo de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Municrpio que a

Câmara de Vereadores aprovou e ..eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10.) - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a

firmar Contrato de Locação com a Telecomunicações de 'Santa Catarina -

TELESC, para instalação de uma Central Privada de Comutação Telefô
nica - CPCT, tipo KS, modelo 820, para 8 troncos, 16 ramais e 2 enlaces,
pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 20.) - O aluguel mensal é de Cr$ 4.564,80 (Quatro mil,
quinhentos e sessentà e quatro cruzeiros e oitenta centavos), com Cor

reção Monetária Trimestral baseada nos fndices ORTN e terá vigência à

partir do dia 10. de agosto de 1977:
Art. 30.) - As despesas decorrentes do Contrato correrão

por conta da Dotação 3130 - Serviços de Terceiros, constante do Orça-
mento vigente. ,

Art. 40.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 23
de agosto de 1977.

Vibtor Bauer
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria
de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 23 dias do mês de a

go'sto de 1977.
Astrit K. Schmauch

Diretora

JJ>
�y )
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Salário Família': Atestados de vacinação obrigatória
O pagamento do salário-família

aos segurados do INPS, à partir de 1°.
de julho de 1978, está condicionado à

apresentação, pelo beneficiário, dos a

testados de vacinação obrigatória de
seus dependentes. O INPS esclarece
às empresas qU,e caberá a elas o con-

trole dos atestados. 4 medida faz par
te do Programa Nacional de Imuniza
ção instituído pelo Governo Federal e
que prevê a realização de ações de
vigilância epidemiológica em todo o

território nacional.

�'�"r��_._'�������
Começa amanhã, em Joinville, Curso

Técnicas de Exportaçãosobre
Jolnville - Um curso prático

de exportação, envolvendo as

técnicas elementares do co

mércio exterior, será realiza

do, com tnlclo 2a. feira, duran
te cinco dias em Joinville pe
la Fundação Catarinense

,
do

Trabalho, com a participação
da Associação de Comércio

Exterior de Santa Catarina e

sob os ausptclos da AssocIa

ção Comercial e Industriai de

Joinville. O curso, a ser mi

nistrado em 40 horas/aulas,
conta, também, com a partici
pação da Associação Brasilei

ra de Administração de Pes

soal - ABAPE -, secção de

Santa Catarina e da Assecla

ção dos AdmInistradores de

Pessoal de Joinville.

O professor Arlindo Gondin,
um dos, ministrantes, informou

que as aulas destlnam-se às

empresas que já comerciam

com outros parses e que es

tejam interessadas em atuali

zar ou reciclar seu pessoal ou
aumentar seu quadro funcional

nessa área, bem como às em

presas que desejam exportar
e, consequentemente formar

o seu .pessoal,

Explicou que o curso, pro

gramado para o período de 29

de agosto a 02 de setembro,
é essencialmente prátlco, vi

sando a capacitar os partici
pantes não só a obterem uma

visão geral dos problemas a

fetos ao comércio exterior, co
mo principalmente, oferecer

lhes os instrumentos práticos
de orientação e desempenho
no setor. •..... .. .. ..

,

..

.. Estas aulas que abordarão

assuntos desde o comércio

internacional até os incenti

vos fiscais, serão ministrados

pelos professores Arlindo Gon

din, pós-graduação em plane
Jamento de recursos hurna

nos: Mário OHo Schwêhow, da

Carteira de Crédito e Exporta
ção do Banco do Brasil; Ruy
Carlos Cury, também da Cacex
e Augusto Nilton de Souza,
pös-qraduado em comércio in
ternacional. ,

".

E HORA BRASIL
!

VAMOS lÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto' a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraíso. Vá e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASil

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 - Fone 72-0091 - DDD (0473). 1
!

_ ..
J

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

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

Aprovado subsümtíno sobre
a profissão de Economista

Brasilia (SDIRP) - o Plenário do
Senado aprovou, em segundo turno,
substitutivo -da Casa ao projeto da Câ
mara que altera dispositivos da lei que
dispõe sobre 9 exerclclo da profissão
de Economista.

nanceira e constituem serviço público
federal, gozando da imunidade tribu
taria.

Diz o substitutivo que os Conse
lhos Federal e Regionais de Economia
terão" autonomia administrativa e fi-

Dispõe, aínda, que só poderão
integrar os Conselhos-os economistas
devidamente registrados,' e que' os
mandatos dos conselheiros serão de
três anos, renovando-se, anualmente,
em um terço de sua composição.

Aeroporto de Navegantes interrompido
Desde o último dia 25, atendendo

a determinação do Ministério da Aero

náutica, o aeroporto de Navegantes,
em Itajaf, ficará interditado provavel
mente por sete meses, para execução
de obras, que permitam a descida de
aviões de maior porte.

Para assegurar um bom atendi-

mento aos passageiros procedentes
ou destinados à região do Vale do Ita
jal, a VARIG manterá, em Florianópo
lis e Jolnvllle, melhores condições pa
ra seus usuários. As agências da com

panhia em Itajar e Blumenau continua
rão funcionando normalmente.

Jaraguá do Sul - De acordo com

as informações prestadas à imprensa
pela bibliotecária Adalgisa Terezinha
Silva, o movimento verlflcado na Bi
blioteca Pública Municipal "Rui Bar
bosa" teve o sequtnte movimento no

mês de julho passado: empréstimos
116; consultas 149, entre livros de ci-

ênclas puras, sociais e história geral e
do Brasil; freqüência 171; inscrições
21.

Desde o início do ano /0 movimen
to no órgão está assim: empréstimos
773; consultas 1.719 - total 2.492; ins
crições 130 e freqüência 1.627.

/ Pla'lz An Der Sonne
Sie sitzen so friedlich und heiter,
So froehlich im trauten Verein

Auf der obersten Sprosse der Leiter

im herrlichsten Sonnenschein.

Da draenget zur Spitze der Hauf',
Doch unsere zwei Genossen,

'

Die iassen Niemand hinauf.

Es sind nur zwei, die da sitzen

im waermenden Sonnenstrahl:

Der Koenig mit goidenen Litzen,
Daneben -sein General.

Dann murrt das Volk, und beschwert sIch,
Sie rufen: Zeig dich als Christ,
Der Koenig, der Koenig empoert sich,
Und sein Begleiter, der schlesst.

Doch kommen zwei huebsche Damen,
Dann rufen die Beiden: Komm, Schatz,
Wir ruecken ein bissehen zusammen"
Dann haben wir Alle noch Platz.

Da oben, da ist es nicht enge,

Da herrscht keine Wohnungsnot,
Doch unten ist ein Gedraenge,
Da trampeln die Leute sIch tot.

Rudolf Hirschfeld - Sio Paulo

Und ueber die LeItersprossen

,

\

"

Jaré!guá do Sul.
ONaCional chegou•.

AGÊNCIA JARAGUÃ DÓ SUL
Av. Getúlio'Vargas, 100

Jaraguá do Sul
SANTACATARINA

/

m
o
,c:
ii
tilti BANCO �IONAÍ. '

,

- o banco que está a seu lado
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� LOTEAMENTOS �
II Praça Ângelo Piazera, 27 - Fone (0473) 72.0525 n
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/

o pujante munlciplo de Guaramirlm-SC, comemora

amanhã, dia 28 de agosto de 1977, 28 anos d� eman

cipação política-administrativa, como unidade municipal
Independente.

Criado pela Lei Estadual nO. 295, de 18 de agos
to. de 1949, Guaramlrlm é hoje, um Importante e pro

gressista munlciplo da regillo norte catarlnense, Inte

gr�nte da Associação dos Munlciplos do Norte do Es

tado de Santa Catarina - AMUNESC e cuJo· atual pre
feito é vice-presidente do 6rgão mlcrorreglonal.

Relembrando um pouco de sua hlst6rla politica,
o primeiro prefeito provisório foi o senhor José Mota

Pires, na época da Instalação e o senhor Emfllo Man

ke Júnior,. o primeiro prefeito eleito po.r Sufrágio po

pular. Com área de 240 qullGmetros quadrados, Guara

mirim limita-se com Massaranduba, Schroeder, Joln

vllle, Araquarl, Barra Velha e Jaragu6 do Sul, servido

por estradas de bom acesso, Inclusive rasgando o mu

nlciplo a Imponente SC-301, recentemente Inaugurada,
Ilgando-o à BR-101 e à Jaragu6 do Sul por asfalto.

ECONOMIA
A base da economia do Munlciplo é essencialmen

te agrfcola, destacando-se a pr'C)duçlo de arroz, banana,
milho entre outras, com a pecu6rla ocupando lugar de

GUARAMIRIM 28 ANOS

UMAS &
TELESCOPIO

Numa reunião da Sociedade Otica dos

EUA, o cientista soviético, Igor Karaschentsev,
relatou que um novo telescópio refletor de 234

polegadas tem estado em uso desde janeiro
de 1976 nas Montanhas do Cáucaso. Anterior

mente, o maior deles era o telescópio Haie, de
200 polegadas, no Monte Palamar, na Califór

nia-EUA. Diz-se que o telescópio soviético au

menta a visão humana sobre o sistema solar

em um bilhão de vezes além da visão normal

a olho nu.

-
....
-

APARELHOS ELETRONICOS
O desenvolvimento contrnuo de apare-

lhos eletrônicos resultou em se poder colocar

cada vez maís em um espaço continuamente

menor. Isto se dá, em especial, com as me

mórias do computador semicondutor, cujo cir

cuito está Impresso em "lascas" achatadas
de silicone. Em.1971, uma memória conseguia
estocar 1.000 "bits" de Informaçlo. Em 1974,
aperfeiçoaram-se unidades de 4.000 "bits".
Neste ano de 1977, os fabricantes de com

putares introduziram lascas de memória para
16.000 "bits". Abrangem uma área cerca de
um oitavo de polegada de comprimento e de
um quarto de polegada de largura, ou .seJa, de
três décimos por seis décimos de um' centr
metro.

-
....
-

SUPERSTlÇ6E8
SuperstlçAo é algUma coisa em que outro

camarada acredita e nós não. E como hã cren

dices. Vejamos casos de superstlçl5es em

várias naçl5es, onde cada leitor poderã aquila
tar a rldlcularldade a que se submete o ser

humano.
- Os africanos acreditam que, se vesti

rem uma serpente morta com roupas huma

nas, tra ....lhêS-Ao bQa sorte;

Importância apenas secundária. Quanto ao setor Indus

trial, várias Indústrias acham-se Implantadas e outras

em Implantação, Indústrias estas que fabricam gêneros
alimentfclos, beneficiamento de madeiras, mobiliário,
ferramentas agricolas, conservas, olarias entre outros

estabelecimentos diversificados.

Já o setor comerciai encontra-se em fase de gran
de ascensão, possuindo atualmente 140 estabelecimen

tos, abrangendo os ramos elementares.

E D U-CA,ÇA O
No campo educacional, que vem sendo a tGnlca da

atual administração, a rede escolar é servida por uma

escola normal, duas escolas básicas, três escolas reu

nidas estaduais, dezesseis escolas Isoladas estaduais e

oito escolas Isoladas municipais, com elevado número
de estudantes.

SAODE POBLICA
No tocante a este aspecto, Guaramlrlm possui um

hospital bem aparelhado e com profissionais de àlta
competência, três farmácias e um posto de saúde, à a

tender a população do munlcfplo; Aliás, estas entidades

atendem, além da população guaramlrense, a de alguns
municípios vizinhos que procuram, principalmente o hos

pital, para tratar de casos de saúde.

FERIADOS MUNICIPAIS
Atendendo a política Imposta peio governo federal,

de que cada unidade municipal tenha quatro feriados

municipais ao ano, Guaramlrlm, não fugindo a regra,

guarda feriado na Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi,
Ascensão de Nosso Senhor e Dia 28 de Agosto, ani
versário do munlciplo. Estas duas últimas datas foram

recentemente inseridas no calendário dos feriados,.
através da lei municipal 522, que substituiu' as datas
de 29 de junho, Sio Pedro e SI� Paulo e 08 de de

zembro, Imaculada Conceição.
PODER LEGISLATIVO

"-

O Poder Legislativo congrega nove vereadores,
sendo Frederico Günther (preSidente), Victor Kleine, Izl

dlo Carlos Pelxer, Helmuth Bublltz, Ingo Wagner e Do

naldo A. OHo, pertencentes a Aliança Renovadora Na

cional e Valerlano Devlglll, Armln Bjlaardt e Heitor A.

da Silva do Movimento Democrático Brasileiro.

PODER EXECUTIVO

O Poder executivo, a exemplo do LegislativO tomou

pos�e a 10. de fevereiro do corrente ano, sendo seu ti

tular o sr. Salim José Dequech e vlce-prefeHo, ° sr.

José P. de Aguiar que vêem conduzindo os destinos

do municiplo de maneira espetacular, aegundo oa gua
ramlrens...

·.MENSA�GEM
I

NA TAO IMPORTANTE E SIGNIFICATIVA DATA QUE AMANHA SE COME
MORA, QUANDO ESTE MUNICfPIO COMPLETA 28 ANOS DE EMANCIPA
ÇAO POLrrICA-ADMINISTRATIVA, OS PODERES EXECUTIVO E LEGIS
LATIVO NAO PODERIAM ESTAR ALHEIOS AO FATO.
POR ISSO, APRESENTAMOS A TODOS OS GUARAMIRENSES QUE ACRE
DITARAM,_ QUE ACREDITAM E AJUDAM A IMPULSIONAR O PROGRES
SO, A NOSSA GRATIDAO E RESPEITO.

GUARAMIRIM-SC, 27 de agosto de 1977.

Salim José Dequech
Prefeito Municipal

Frederico Günther
Presidente da Câmara de

Vereadores I

OUTRAS

Escritório
«DR. VITORIO LAZZARIS»

de Advocacia
ALTAIR

Senhor empresário.
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCÁCIA
"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
de cobranças mensais executadas por uma'equipe especializada.

'

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

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS".
Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

-
....
-

- Quando suas crianças morrem, os es

quimós enterram com elas um cachorro vivo,
na crença de que o cachorro lhes mostrará o

caminho do céu;
- Se uma criança sueca sofre de tosse

convulsa, dilo-lhe três cabelos dum burro. A

creditam que a criança ficará boa e o burro

morrerá;
- Um irlandês Jamais deixarã que um

pintarroxo entre em sua casa. Pensam que
ele trará pesadas chuvas e neve;

- Se um cubano adormece sob os raios

da lua, tem como certo que sua boca ficarã

torta;
- Os aborrgenes australianos cortam as

unhas de seus mortos com medo de que, se

assim não fizerem, os cadäveres possam es

garavatar a terra abrindo um caminho para fo

ra da cova e vir assombrar os vivos.

Além destes, hã uma Infinidade de outras

superstições. Voltaremos ao assuntei breve-

mente enfocando mais alguns casos.

O LAÇO GAOCMO
O laço clássico do gaöcho é uma trança

de tentos de couro vacum, principalmente de

vaca ou novilho, dado que o de touro é gros
so demais. O laço normal é feito de quatro
tentos, tendo o comprimento de 12 braças.
Compõe-se de 4 partes: argola, IIhapa, corpo
e presilha.

HUMOR ...

Veja. como é Maravilhoso Ajudar
a "APAE"

.

_A APAE (Associação de Pais e Amigos. dos Excepcionais),
trata e educa crianças, excepcionais com o objetivo de fazer cada uma
delas levar uma vida normal.

E
.

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

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

AJUDE A APAEI

Vagalume chamuscado

Diãlogo entre vagalumes:
- Que te aconteceu que estãs todo

chamuscado?
- Pols ontem à noite ftil ver minha noi

va e me apressei em beiJá-Ia. NAo era minha

noiva. Era um cldadlo de cigarro aceso.•.
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Esportes
, ) FLAV�O JOSÉ

JUVENTUS GANHA BONITO

DO JOAÇABA

Jaraguá do Sul - Cumprindo a antepenúl-,J
tima rodada do returno da chave da 'repesca-

gem e já sem nenhuma pretensão quanto a

uma possível classificação, o Grêmio Esportivo
Juventus mediu forças na tarde de domingo
com o Joaçaba Esporte Clube de Joaçaba, go
leando-o por três' gois a zero, tentos anotados

pelo artilheiro Vargas. Com essa 'estupenda
vitória, o "Moieque Travesso" está cump�irido
bela performance, pena que somente agora
no final da repescagem da chave "I", deixando
a marca da artilharia com Vargas que vem se

destacando entre os maiores goleadores do

campeonato. O Juventus l0"9oU e venceu com

Perolo; Toninho, Odilon, Nelinho e Gomes;
Renato (Emrtio) e Chiquinh�; Lara, Vargas, cau
bí (Adi) e Nilo. O Joaçaba perdeu com Casa

grande; Valmir, Paulinho, Renato e Celso, (Né
zio); BB:iano (Elarão), Vermelho, Marçal, Quln
cas, Carlinhos e Walmor. A arbItragem foI de
Gerson de Maria, auxiliado por' Rui da Con

ceição e Pedro Paulo de Souza, com renda
fraca.

-
..
-

PRIMEIRA lARGADA DA

PRIMEIRONA DIA 04

Jaraguä do Sul - O' Campeonato da Prl-'
meira Divisão Extra de Profissionais da Liga
Jaraguaense de Desportos já tem tabela con

feccionada (ii lnlclo marcado para o próximo
domingo, dia 03 de setembro. Segundo o pre
sidente da LJD, Jogarão em Guaramirim Se

leto x Botafogo e em Nereu Ramos Estrêlla x

Baependi, sendo que somente estas quatre e

quipes disputarão o referido Campeonato, ha

ja vista a desistêncIa da Sociedade de Des

portos Acarar, por motivos que desconhece

mos.

JDD TEM NOVO PRESIDENTE
,

A JUr:lta Disciplinar Desportiva da LIga Ja

raguaense de Desportos até então presidida
pelo, senhor Darcy Buchmann, doravante terá

na presidência o sr. Lourenço Ersching, obe

decendo o sistema de rodrzio entre seus mem-

bros.
--

..
-

ENTREGA' DE FAIXAS AO

SELETO

Jaraguá do Sul - Segundo conseguimos
apurar, o Seleto, campeão do torneio norte

catarinense 'e que no domingo próximo -debu

tará no Campeonato da Primeira Divisão da

Liga local, jogando frente ao Botafogo da Bar
ra do

.

Rio Cêrro, promoverá neste final de se

mana um festival esportivo, sendo que o Jogo
de fundo servirá para que os atletas recebam
as faixas de Campeão, por haverem de forma

excepcional vencido na finalíssima a Associa

ção Atiética TL!PY, de Joinville.
--

..
-

FUTEBOL DE SAUlO - SESI

Jaraguá do Sul - Com a realizaçãO de três

jogos, teve seguimento na manhã de domin

go o Campeonato Sesiano de Futebol de Sa

lão, troféu industrial "Vicente Donini", apre
sentando os seguintes resuitados: Marisol 5x5

Gneipel; Emmendoerfer 3x3 Lombardi e Mene

gotti 9x1 Ind. Reunidas, ficando o primeiro Jo
go entre Cyrus e Kohlbach transferldo. Na

primeira rodada, cujos resultados divulgamos
em edição passada, o' encontro entre' Marcatto

e Marquardt, que também havia sido transfe

rido, não foi e nem será realizado, com a Mar

catto ganhando por WO.

PRÓXIMO ENCONTRO
A rodada de número três do referido -cam

peonato marca para ,

amanhã no Palácio de

Esportes, com início às 7h45min, M�x Wilhelm
x Imcol, seguindo-se Argi x Móveis' Pradl: Ja

rita x Marcatto e Marquardt x Bandinha do
Sesi..

TORNEIO DE TRUCO

O Torneio de Truco, promoção também
do Serviço de Recreação e Esportes do Sesi
de Jataguá do Sul, realizado sábado

_
último

. ,,_.. �

Junto a Agência, local e bastante concorrido

por sinal, teve como campeões e, vlces fun
cionários da Têxtil Cyrus, entre os dezesseis
elementos participantes, que elogiaram multo
a promoção. João Martins e Otto Auwerter;
Zenito Furianetto e Wolfgang Riedtmann, fo

ram, respectivamente, campeões e vices do

Torneio depois' de disputarem a finalíssima em

melhor de três partidas.
'--

..
-

FUTEBOL DE SAUlO - DJFS

Jaraguá' do Sul - A nona rodada do cam

peonato Citadino de Futebol de Salão realiza
da na noite de qulnta-telra, apresentou os se

guintes resultados: Colorado 4x1 Kohlbach;
AABB 4x1

-

Gazeta; 'Emmendoerfer 2x1 Mar

catto e Oóase 6x3 Jarita, registrando renda

de 2.365,00 cruzeiros. A classificação até esta

rodada, somente os prlmelros lugares está as

sim: Chave '''A'' - WEG 5 pontos e Cyrus 4

pontos; Chave "B" - AABB 5 e Frigumz 4 pon
tos ganhos; Chave "C" - Emmendoerfer 6 e

Marcatto 4 pontos ganhos; Chave "D" ': Má
delrelra Rio Molha 6, Ooase e Wiest 4 pontos
ganhos. A estatística do campeonato é a se

guinte: total de jogos: 36; total de gois, 193;,
média por gol: 5,3. Artilheiros - Altair Ma

Iheiro (Frigumz) com 9; Sérgio Peters, (Coase)
e Davi Correia (Rio Molha) com 8 tentos. Go-

leiros
I
menos vazados - Darci Correia (Mar

catto), 3 tentos em 3 partidas José Mabba

(Olipê) e Américo Spézia (Weg), ,4 tehtos em

3 partidas.
-

..
-

AMANHA JUVENTUS DESPEDE-SE

DO CAMPEONATO

Jaraguá do Sul - O Grêmio .Esportivo Ju

ventus encerra na tarde de amanhã sua partl
cipação no Campeonato Catarinense de Fute
bol de 1977, enfrentando o Clube Atlético Ope
rário de Mafra. Os dois clubes Já sem nenhu-.
ma pretensão quanto a classificação Jogam
somente para cumprir a tabela e melhorar suas
posições na tabela de classificação.

Será��·"implantado
o projeto 'Casulo'

Jaraguá do Sul. - o SenadQr, da Aep':;blica
'Otair Becker, conforme ofício remetido a edili
dade local, recebeu c6pla xerografada da sra.

Wilma Ramos Fonseca,' Diretora Estadual da

legião Brasileira de Assistência - lBA, sobre
o rumoroso assunto da sustação de verbas à

Ação Social de!lta cidade.

Conforme a correspondência, segundo polf
tica da lBA lançada no ano pass!ido, a mes

ma determina prioridade absoluta para popu

lação de 40. estrato e reduçã� de despesas
"preconizadas pela Direção Nacional do 6rgão,
conduzindo a uma sel41!ção de Obras Sociais e

os ·recursos são distrlbufdos à populaç6es
mais carentes. A Divisão Técnica da Diretoria

Estadual selecionou, conforme orientação do

6rgão superior, ficando a Ação Social de Ja-

,raguá do Sul para ser atendida através do pro

Jeto especial denominado "Casulo".

Enquanto não é Implantado, a Direção
manteve entendimentos com o Sesi, que se

prontificou a atender a entldad� assl$tenclal
do munlcfplo, levando em conta que quase a

totalidade da clientela da lBA é também ser

vida pelo Sesi. Afirma a Diretora que de ma

neira alguma a lBA está deixando de auxiliar,
uma vez que possui aqui farto maquinário pa
ra continuidade dos trabalhos que vinham sen

do desenvolvidos.

Baile
r a' n c o

Massaranduba ,.. Será no próximo
sábado, dia 03 de setembro, em Mas
saranduba, o 20• Baile Branco, promo
vido que será pela Sociedade Despor
tiva e Recreativa Tiro ao Alvo Massa
randuba Central. Doze charmosas me

ninas-moças estarão debutando à so

ciedade massarandubense.: ao som da
Orquestra Band Show da Pollcla Mili
tar do Estado. Este jornal na próxima
edição trará a nornlnata das "debs';
Dem como das patronesses, � o acon

tecimento do ano em Massaranduba e

o sucesso é prova marcante desde que
vem sendo realizado.

Jornalista Flurnirlense
Caderno . Literário

Eis-m� aqui, tão distante de Santa
Catarina, disposto a comentar uma co

letânea de poemas de autoria de jo
vens universitários de Florianópolis.

Quem sou? - Pode alguém pergun
tar - e eu de pronto respondo: sou um

moço beirando as setenta é nove pri
maveras, o que não me impede de vo
tar a outros jovens transando em fai
xas bem mals reduzidas, uma atenção
muito especial. No jornal no qual de
senvolvQ a minha �tividade, sou cha
mado titio e vovô. A minha volta, na o

ficina, desde o retranca até os linotI
pistas e impressoras, todos têm menos

de trinta anos. O mesmo acontece, na
redação onde lido com moças e rapa
zes, estes em faixa igual e aquelas com

menos ainda. Entre tantos, estão alguns
que de quando em vez apresentam al
go novo, diferente, tanto na prosa co

mo na poesia. Embora apresentando
técnicas próprias, enveredando por
caminhos diferentes, não deixam pro
vocar minlía admiração, pois o que fa

zem, a meu ver, é arte, pura arte.
Há muito ,que me eerrespendq,

com o Diretor deste semanário e, atra
vés do correio, dele tenho recebido
muitas publicações que circulam em

SC., e, através dessas leituras verifico
que o Estado é muito desenvolvido e

que seu povo têm um nivel de cultura
bem elevado.

Ainda há poucos dias, da mesma

procedência, veio-me às mãos o n.:i
mero 1 do "Caderno Literãrio", edita
do em Florianóp'olis, em maio' .:iltimo,
pela UFSC. No referido, um grupo de

jovens poetas esbanjou à larga as suas

inspirações e, diga-se de passagem, de

grande 6eleza I! que nos trazem ao (n
timo um encanto singular, extraordi
nârfo, tão bem cada tema é visto e tra
tado pelos seus diferentes autores.

Li todo o pequeno opúsculô e

muito apreciei os trabalhos élesses Jo-

VIDA,
r

.Dlno Gorini, Governa
dor do Distrito 465 (San
ta Catarina), de Rotary
International e sua espo
sa Augusta Trento Gorini,
iniciaram nç último dia
15 do corrente .a série de
visitas aos 52 ativos, clu
bes semeados pelas di
ferentes cidades de nos-

.so Estado.
,

Como bem diz o Go
vernador em sua primei
ra carta mensal "é sem

pre oportuno lembrar que
a visita oficial do Gover

nador, a par de propiciar
a este a oportunidade de
confraternizar com os

Companheiros e estrei
tar os laços de fraternal
amizade rotária, é antes
,e acima de tudo, a oca

sião em que o G,overna
dor discute com os Com
panheiros os problemas
e as metas do Clube, ao

mesmo tempo em que le-

Arlindo

Aprecia
Catarinense

HUGO JOS!! KLING

vens universitários. Em suas páginas
está patente uma fabulosa criativida
de e registradas aparecem inspirações
realmente soberbas e impressionan
tes.

Mesmo fugindo à clássica forma
de versejar, os moços

"

catarinenses
conseguiram compor uma coletânea
com algllns trabalhos digno,s de figu
rar numa antologia, e, isto não por me

. ro acaso, mas pelo valor real que o

}conteúdo desses trabalhos expõe e

coloca em destaque. c,
!! imensa a vontade que_tenho de

me referir mais particularmente a al
guns trabalhos que mais me chamaram
a> atençã'o, quer no conteúdo, quer na
forma curiosa de sua inteligente arru

mação nas páginas. Não, o faço, entre
tanto, pels melindraria aos demais, que
deram sua contribuição a tão interes
sante e valiosa coletânea. A todos es
ses moços direi: prossigam, pOis tem
muito valor e beleza o que já conse

guiram fazer. O Maestro
-

Jose Acácio
Santana conferiu aos jovens universi
tários um excelente estimulo divulgan
do as produções desses dezoito eleitos
das Musas. O que no referido "Cader
no" foi apresentado, pode não conter
as marcas definitivas de seus autores,
mas é algo apreciável o que esses poe
mas trouxeram ao conhecimento do
publico leitor.

Jovens patrícios, vocês mostraram
o que são capazes de criar em seus

momentos de graça e inspiração. Quem
isto afirma é um grande amigo des. jo
vens e das letras também, pois está
sempre às voltas co,rn elas. Os poetas,
sejam jovens ou velhos, formam uma
classe de nobres e bons. ,Quem verse
ja está em estado de graça. Não ape
dreja ninguém. A todos -veeês e ao
Maestro Santana, a minha mais quen
te saudação.

R·ofiRíA
va a sua mensagem e

transmite o programa tra
çado pela Governadoria
para o ano rotário".
Na Capital do Estado

visitou nos dias 15 a 18
de agosto de 1977, os R.
C. Estreito, F-Iorianópolis
Leste, - Florianópolis-No
roeste e Florianópolis,
onde teve ocasião de reu

nir-se com o Conselho Di

retor, seguido de Assem-,
bléia para debate livre e

franco dos problemas e

assuntos da vida de cada
clube, encerrando-se a

visita' à cada clube, com
jantar festivo, para coroar
um dia totalmente dedica
do à atividades rotárias.
Nos próximos dias 2 e

3 de setembro o Governa
dor e sua esposa deverão
adentrar no Vale do Ita

poou, quando visitarão os

Rotary Clubes de Guara
mirim e J'araguá do Sur.

Salai
Arlindo Salai, fUho de Jaraguá do

Sul, é categorizado funcionário do
Banco do Brasil S.A., que começou
a sua vida de experimentado bancá
rio na Pérola do Vale do Itapocu, on
de chegou ao elevado c�rgo de sub
gerente, passando posteriormente .a

ocupar a gerência do Banco do Bra
sil em Tlmb6, de onde vem de ser no-

O Dr. Dino Gorini per
tence ao R.C. de Criciu
ma, médico, casado com

Augusta Trento Gorini,
possui 7 filhos e 14 netos,
esteve no mês de [u
nho/77 em Boca Raton -

Flórida, Estados Unidos,
,

onde assistiu a posse do
Presidente de Rotary In
ternational W. Jack Da
vis, pertencente .a Hamil
ton Bermudas e, traz na

sua bagagem os.concel
tos do novo

'

presidente
que adotou para a sua

administração 1977/1978
o lema "SERVIR PARA
UNIR A HUMANIDADE"�
Em 1°. de março de

1977, havia 17.120 Rota
ry Clubs e aproximada
mente 801.750 rotarlanos .

em 150 palses e regiões
geográficas. A partir de
1°.: de julho, foram admi
tidos 224 clubes em 41
palses.

Paranaguá
vamente promovido ,ocupando attJal
mente o cargo de gerente do Banco,
do Brasil S.A. da vizinha cidade por,,:
tuária de Paranaguá.

Ao sr. Arlindo Salal os nossos

cumprimentos, com os votos de qut,;
continue recebendo regularmente o

nosso semanário.
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�araguá sediou
entre edis da

. -

remneo
. -

reqicc
Jaraguá do Sul - Na noite do dia 19, sexta-feira, tendo por local o moder

no auditório da Associação Comercial e Industrial desta cidade, os vereadores

que compõem as Câmaras Municipais de Jaraguá �o Sul (anfi�riã do encontro),
Guararriirim Corupá, SChroeder e Massaranduba estlveram reunidos sob a pre
sidência de: edil Mário Krutzsch, presi-dente do Legislativo 10c�1 e que contou

ainda com as presenças honrosas dos prefeitos Victor Bauer, �esta �idade; Dá
vio Leu, de Massaranduba; Helmuth Hertel, de Schroeder e Salim Jose Dequech,
de Guaramirim. .

Grande número de vereadores se fizeram presentes participando ativa

mente do encontro e dos debates, que objetivava um maior relacionamento e

fortalecimento das reivindicações dos municípios participantes· junto as esfe

ras estaduais e federais, acreditando-se. que desta maneira se consiga maior for

ça junto as mesmas. A Câmara de São Bento do Sul, que também"participa des

sas reuniões bimestrais não se fez presente em virtude de, .naqnela data se en

contrar na cidade o governador Konder Reis, inaugurando importantes,obras.

AGENDA DOS TRABA

LHOS: TODAS

APROVADAS
.

Cartelràs dê

Habilitação

. A
.

agenda dos trabalhos

constou inicla.lmente da suges

tão apresentada pelo verea

dor Álvaro O. Pett, de Coru

pá, que reivindica Junto aos

canais competentes a Instala

ção em Jaraguá do Sul, de um

Departamento do Detran para

'obtenção e revalidação de

Carteiras de Habilitação. Em

sua justificativa, o edil disse

que já existe em Jar!'lguá uma

Junta médica para efetuar os

devidos exames, e a comple
mentação para a obtenção da

mesma poderia ser feita tam

bém nesta cidade ao Invés de

Jolnvllle, medida esta que be

neficiaria diversos munlcfplos
da região.
ReDorestamento
O segundo rtem, também a-.

presentado pelo legislativo CQ

rupaense, de autoria de Er

nesto Felipe Blunk, sugeria
que fosse levantado o agra

vante problema do reDoresta

mento, considerando a devas

taçAo florestal que estã sendo
,

feita em todo o Estado de

Santa Catarina de maneira In

discriminada, onde municlplos
de nossa região estão sendo

atingidos, para posterior re

plantio de "Plnus Elllotl, KIri"

e outras madeiras moles. O

pedido do edil foi aprovado
unanimemente e será enviado

offcio ao governador de Esta

do e à Delegacia do IBDF em

nosso Estado, com o apelo de

prelblr a plantação dessas es

pécies de árvores e que sej�
Incentivado o. plantio de árvo

res tfpicas de cada região,
,protegendo desta maneira a

flora e a fauna e, prlnolpal
mente, o equllfbrio ecol6gico.
Conservação de rodovias

Outro assunto enfocado na

reunlão, relacionava-se com a

conservação de rodovias, a

liás, foi objeto da última reu

nião conjunta efetivada há

dois meses atrás em Corupá,
notadamente a rodovia Jar�
guá-Corupá-São Bento do Sul;
solicitando melhores atenções

.

por quem de direito à conser

vação, patrolamento .e maca

damlzação do segmento rodo

viário.

Captação do Canal 8

A
.

má receptividade de sons

e imagens da emissora TV

Cultura, Canal 6, de Florla

n6polls também esteve em

pauta, uma vez que diz respei
to à todos os munlclplos da

região. Decidiu-se ap6s exa

minada· a problemática, no

sentido de entrar em contato

com a dlreçAo da citada e

missora, a fim de que sejam
equacionados estes proble
mas, principalmente pelas in-

terrupções, quase diárias, da

sua programação, haja vista a

insistente queda, ou salda do

ar, do som e imagem, supri
mindo o povo de assistirem a

seus programas nos momen

tos de lazer.

Créditos Fiscais

presumidos
Na área econômica foi dis

cutida as constantes prorro

gações de portarias, no senti

do da continuidade da con

cessão dos Créditos Fiscais

Presumidos, para exportações
em cruzeiros. O propositor, ll
der da oposição na Câmara

jaraguaense, solicitou que fos

se oficiado o Ministério da Fa

zenda para manutenção des

ses créditos, dizendo ainda

que as empresas passam por

grandes dificuldades, princi
palmente as que mantêm ex

portações com palses vizinhos,
.

cuja transação é feita na moe

da cruzeiro.

Fiscalização no 810 ·ltapocu
O vereador Izldlo Carlos Pel

xer, o mais atuante edil da

Câmara guaramirense entrou

com indicação, sendo também

de seus pares, no sentido de

que seja encaminhado à Ca

pitania dos Portos, com sede

�m São Francisco do Sul, ex
pediente solicitando providên
cias daquele 6rgão adminis

trativo, para uma severa fis

calização no rio Itapocu,
principalmente no trecho com-

• .ab-,.araguá Ta .rl S.8.

S/A DE CAPITAL ABERTO DEMEC/RCA •
.

CGCMF 84.432.426/0001-04
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Oonvocamos os Senhores acionistas desta sociedade para a Assembléia

Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 08 de setembro, às 09;00 horas, em

sua sede social à Rua Jorge Czerniewicz; 590 nesta cidade dEi Jaraguá do Sul-SC, para
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
10.) - Autorização para lançamento de 5.500.000 ações ordinárias e .

2.500:000 ações preferenciais sem direito a voto, todas com valor nominal de Cr$ : .

1,00 cada uma, para subscrição em dinheiro e ou créditos em conta corrente:
.

20.) - Alteração dos artigos 25, 26 e 27 dos Estatutos Sociais;
30.) - Assuntos Diversos.

AVI S O
Acham-se à disposição .dcs Senhores Acionistas, os documentos de que

trata o artigo 1330. da Lei 6.404 de·15.12.76.
ASSEMBLIlêIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade para a Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 30 de setembro de 1977, às 10,00 horas
em sua Sede Social nesta cidade de Jaraguá do Sul, a Rua Jorge Czerniewlcz, 590, para
deliberarem sobre a seguinte: '

ORDEM DO DIA:
10.) - Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Gerál, Demonstra

tivo de Resultados e Parecer do Coriselho Fiscal;
,20. - Eleição da li).ireto�ia' e Fixação de sua remuneração;
3°.} - Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1977.
Hans Gerhard Mayer

'

Diretor Presidente
CPF - 009:953.719"20

\

Joio Batista Prim
. Diretor Superintendente
CPF - 006.285.909-97

preendldo entre as cidades de so ao município de Schroe- ma explanamos, värlos outros
. Jaraguá do' S�I e Guaramirim, der, no trajeto compreendido foram dissecados

.

tais como:

cujas águas apresentam altos entre a SC-301 (entrada para inclusão do município de Cam

índices de poluição. Solicitou Itapocuzinho) e o centro de po Alegre nas reuniões con

ainda que a referida fiscallza- Schroeder. Segundo Justifica- juntas, sendo desaprovado;
ção seja efetuada a!nda este tiva, os ver.eadores çonsideram reivindicação através do vice

ano, pois com a aproximação importantfssima essa obra, presidente da Amunesc, Salim

do verão, os índices de po- visto que solicitaram empe- José Dequech, para que se

lulção tendem a aumentar de- nho de seus cólegas vereado- inclua nos estatutos da Asso

vido ao calor. O prefeito ja- res presentes na reunião pa- ·ciação que as reuniões que

raguaense endossou a exposl- ra que se sensibilize as auto- são realizadas entre os pra

ção do edil guaramirense, fa- rldades estaduais ligadas ao feitos dos munlclplos Inte

zendo emenda dizendo que a setor, a fim de proceder um grantes, possam também par

Capitania deveria exigir que as estudo de viabilidade para tlcipar, um vereador de cada

novas indústrias instalem e- execução da mesma.
'

munlclplo, que será apresen-

quípamentcs para tratamento Construção de rampa tada no pr6xlmo sábado, 'dia

dos detritos industriais, ao O edil José A. Klltzke, falou 3, em Campo Alegre; sucessão
mesmo tempo que fizesse fls- no plenário da sessão sobre a governamental; junta médica

calização às já existentes. necessidade da construção de e retirada de Jaraguá do Sul

Abertura de estrada uma escadaria ou rampa junto dos quadros da Amunesc, fa-

Os edis schroedenses, entra- a barragem do DNOS em Gua- ' to' que deixou a todos perple-
. ram com sollcltação no senti- ramlrlm, que capta "água para - xos, dito que foi pelo prefeito
do de que os presentes apre- Irrigar as arrozeIras desse mu- Bauer, tace ao elevado ônus

ciassem, discutissem e votas- nlclplo, Impedindo que os ear- que o munlclplo estã arcando

sem na reivindicação - que o dumes de peixes desenvolvam .
com a associação sem que a

municJpio .apresentava, em o fluxo·mlgrat6rio na época da mesma retribua em benefIcios

número de duas, sendo, aber- desova quando procuram as para o município.' Bauer dls

tura- da estrada. Duas Mamas cabeceiras dos lilos. A pesca se que se posslvel retiraria
para ligar a Joinville, a pri
meira, sendo velha aspiração
do povo, principalmente dos

empresários que teriam o iti

nerário dimlnuido para escoar

seus produtos, beneffcio este

que se estenderia aos colonos

que teriam maior facilidade

de colocar seus produtos no

mercado consumidor.

PavImentação do acesso

Outro Item apresentado na

oportunidade pelos edIs
sch roedenses, relacionava-se

com a pavimentação do aces-

Jaraguá da Amunesc e que a

té o final do mandato a Asso

ciação estará extinta se não

houver ajuda por parte do go

verno estadual e federal. Sa

lim Dequech defendeu veemen

temente a Amunesc.

em nossos rios está se tornan

do escassa, afce ab ImpedI
mento de subida dos peixes,
pols uma vez não conseguin
do escassa, face ao Impedl
que se processe à desova aci

ma do mesmo. O vereador

quer que se Indique ao .DNOS
e Secretaria da Agricultura pa
ra sanar o problema, classifi

cado como crime ecol6glco
que vem prejudicando a fauna

aquática.
Demais assuntos

Além dos assuntos que acl-

pr6xlmo encontrp
Ficou assentado na ocasião

que a pr6xlma reunião con

junta será dia 21 de outubro,
às 20 horas, no municlpio de

Guaramirlm, obedecendo a es

cala alfabétloa dos murilcfplos.

Bombeiros ·tem diretorianova
Jaraguá do Sul - O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul, conforme já
havíamos noticiado em edição anterior, elegeu
e empossou a nova diretoria do 6rgão, na noi
te de quarta-feira, ficando a cómposlção desta
forma: Presidente - RaulOriessen; Vice-Presl.
dente - Dr. Alexander Georg Otsa (reeleito);
Secretário-Gerai - Adolar Jark; 10• Secretário
Gerd Edgár Baumer; 20. SecretárIo - Wander

Weege; Tesoureiro Geral - João Batista Prim;
10. Tesoureiro - Mário Rassweiler; 20. Tesou
reIro - Tarcísio Kuester; DIretor SocIal - José
Carlos Neves (reeleito), estes do Conselho Ad

ministrativo. A chapa para o Conselho Delibe

ratlvo, representantes dos s6cios·contribulntes
está formada pelos senhores Geraldo Wernln

ghaus, Nelson Leopoldo Drlessen, Gerd Ed

gar Baumer, João Batista Prim, Edmundo Klo

sowski, Alexander Georg Otsa, Vicente Donini,
Mauro Koch, RaulOriessen, Hans Gerhard

Mayer, Eugênio Strebe, Bruno Breithaupt, Ru

dolfo Francisco Hufenuessler, Erwino Gram
kow e Murlllo Barreto de Azevedo. Do Con

selho, formado por representantes dos sócIos

ativos, fazem parte os senhores Arl Viero, Car

los Borchers, Dorival
.

Picclnlnl, Erlco Martins,
Hermínio Lucciolli, Irineu Junkes, Irlo Engel
mann, José Carlos Neves, Leonardo Zapella,
Norberto Rosa, Oswaldo Arl, Renato Ewald,
Tibério Gobbi, Viro Walz e Walter J. Bruch.

O Conselho Fiscal é composto pelo Prefeito

Municipal Victor Bauer, como membro nato;

Eugênio José da Silva, representante dos sõ

cios contribuintes e Marino Soares, represen
tante do corpo ativo.

Estes elementos terão doravante a incum

bência de bem administrar a corporação, que

tem como divisa "Salvação da Vida e dos

Bens nos Incêndios e Calamidades Públicas",

hoje com onze anos de atividades.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sal

Tomada de Preços tt @5/'l'l'
A PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do Sul, Estadó de

Santa Oatarlna, COMUNICA que se encontram à disposição dos ínteres
sados, no Departamento de Serviços Gerais e Obras Públicas, os elemen
tos da Tomada de Preços nO. 05/77, para fornecimento de tubos de con

creto para obras de saneamento.

\

Os envelopes-propostas deverão ser entregues na Secreta
ria Geral da Prefaltura Municipal, Praça Angelo Piazera, até às 17 horas
do dia 05 de setembro do corrente ano.

O Edital e�demais informações serão fornecidas aos inte
ressados, pelo D.S.G.O.P. no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 19n.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

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




