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Jaraguá .do Sul - A Comissão Municipal do Mo-
..Inal - CO,MUN, com o intuito de marcar indelevel
mente o 7°. Aniversário de fundação do Movimento
Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL e o Dia In
ternacional da Alfabetização (08/09), também par
ticipa ativamente das comemorações cívicas alusi
vas a Semana da Pátria, Iniciada anteontem. Duran
te a Semana da Pátria, cujo ápice será dia 7, serão
expostos cartazes ao acontecimento em vitrines de
casas comerciais, escolas e repartições públicas,
bem como ornamentação de vitrines, além de pa
lestras por elementos da COMUN nas classes de

Educação Integrada e através·da emissora local de
rádio e �ifusão. A vitrine da Casa Fruet é o princi-

Semana ·Cívíca
pai ornamento, com motivos crvlcos do Mobral de
Jaraguá do Sul.

Na segunda-feira próxima, dia 5, es alunos das
classes de Educação Integrada farão homenagem
especial à Pátria no �Grupo Esc'olar Municipàl Alba

,

no Kanzler, na Vila [enzi, na presença, de autori
dades municipais e membros componentes da Co
missão Municipal do Mobral.

Para o dia 7, data maior do Brasil, que regis
tra os 155 anos de Independência deste "Gigante
que é feito por nós", tiaverá desfiles de escolares e

alunos de Educação Integrada, com faixas alusivas
ao 70• Aniversário do Mobral, havendo também a

participação nas programações
'

esportivas progra
madas para o dia, junto ao Palácio de Esportes.

I

As,17 horas, hor. provável em que D. Pedro
bradou a impagável frase "Independência 'ou Mor
te", às margens do riacho Ipiranga, em São �aulo,
a COMUN promoverá um grande passeio a pé�e..

las principais ruas àa cidade, em que é esperado
numerosa massa humana, podendo participar he
mens, mulheres, crianças, enfim, todos que pos
suem o, dom da locomoção. Demonstre seu civismo.
Participe das programações da Semana da Pátria.
Não se envergonhe em participar, porque este é um

país que vai realmente prá frente.
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conseguiu provar e, ao con

trário, luta desesperadamen
te para dar ti entender que
"não é contra e nem a fa

vor, antes muito pelo contrá
rio".

Naquela época o eátarda'
Ihaço publicado na imprensa
teve o enfoque de prejudi
car um modesto auxiliar do

governo, usando, para tan

to, da Investidura de parla
mentar para massacrar o

seu desafeto. Lembramo

nos, à prop6sito, que nenhu

ma voz levantou-se para as

sinar uma Nota Oficiai, re

pudiando aquilo que o 'nos

so diretor qualificou em sua

carta como de "leviano ea

luniador". Por se tratar de

um colega que deu "aquela
gigantesca man c a d a",
feriram os parlamentares da

oposição fazer ouvfdos mou
cos.

Voltou, semana mais tar

de, para com volumoso pa

pel6rio "compro.var" o que
estava apenas na "cuca" In

fantil daquele, que, por nada

saber fazer com o seu man

dato, promoveu·se pelo rldl

culo de aflrmaçaes pelas
quais agora ainda não está

em condlçaes de responder.
Por duas vezes ãSsömou

à tribuna para dizer asnei
ras e a "comprovar com os

documentos forjados" que!

Respingos Pellttee
Naquela época era da conve

niência e s6 Isto Justificava
o direito de assacar contra

qualquer mortal a Ira de um

parlamentar que debutava
no bs-a-bá do parlamento
catarlnense.

Ainda há pouco fez diwl

gar pelas ondas sonoras do

rádio um pronunciamento
em favor do BRDE, matéria

que Unha sido dissecada pe
la imprensa de todo o pais
fazia dois meses, mas que
se diz teria sido feito pelo
fato de lograr um financia
mento ou empréstimo em

favor de empresa da qual
faz parte.

Mals recentemente, depois
de 2 anos e meses de man

dato deu um tiro pela tele

visão, reclamando uma de

legacia Regional de Policia

para Jaraguá do Sul e s6
agora descobriu na suà"l1ii
tific�tiva que à "p'ifroTa do

Vale do ltapocu" é o tercei
ro parque Industrial de "San
ta Catarina. Apenas nlo sa

bia o
,
desinformaCJõ�parla

mentar que, em 1965 já se

fizera documento, pleitean
do a medida 6ra sugerida
pelo deputado.
No meio desses dois epl

s6dlos gabava-se o deputa
do oposicionista de.fi ter
sido recebido pela terceira
vez pelO Governador do Es-

do Legislativo
dicação do líder do governo
José A. Klitzke, propondo aos

demais edís (acatado unani
memente) que se convidassem
os responsávesi pelo Samae e

Acaresc de Jaraguá do Sul,
para reunião na Câmara da
Vereadores, com o fito de tra
tar de assuntos de -interesses
comunitários. A Lei Orgânica,
dos Municípios e o Regimento
Interno faculta o direito de se

convidar pessoas para pres
tar esclarecimentos sobre pro
blemas d'a coletividade, Item
em que se baseou o edil pro
ponente. Junto ao responsável

,

pelo Samae, segundo justifi
cativa, o mesmo será indagado
sobre o novo reservatório, pro-

jetos de expansão da rede de
distribuição, falta d'água, cor

tes, etc... , num diálogo franco,
onde serão debatidos e pres
tados esclarecimentos arnlú
des, Com o responsável da
Acaresc, trabalho idêntico se

rá processado, objetivalido
desta maneira deixar não só
os vereadores por dentro das
realizações e problemas e sim
toda a comunidade.

O vereador Enno Janssert,
entrou com requerimento so

licitando envio em nome da
Câmara de ofício à família do
sr. Tarcísio de Oliveira Motta
pelo seu passamento ocorrido
dia 28 passado. O líder do go
verno solicitou através de re

querimento, envio de oflclo de
congratulações a ex-diretoria
e a nova, do corpo, de Bom-,
beiros Voluntários, 'pelos rele-

da
ele era o dono da verdade.

Chamado em juizo para con

firmar, o gozado parlamentar
meteu o rabo pelas pernas
ao dizer em juízo "que co

nhece a vítima e as teste

munhas 'arroladas já tiã bas
tante tempo e nada tem a

alegar contra as mesmas",
salndo-se pela tangente ao

afirmar "que não é verda

deira a Imputaçlo que lhe

é feita; que, não tem nenhum

motivo a que atribuir a Im

putaçJio que lhe foi feita,
a não ser uma possrvel In

terpelação do próprio Go

vernador do' Estado, dadas
-as elevadas funções para as

quaiS foi alçado o querelan
te".

O ilustre lider da oposi
ção, jaraguaense como n6s,
ouviu no plenário as pesadas
acusaçaes contra o nosso

diretor que conhecia êlesde
a época em que ambos fa

ziam ,parte como membros

do Conselho Curador dá

FUNC. Ninguém se mexeu

em favor de quem fora viti

má de grave acusação e

. que_merecia o direito â de

fesa que ninguém proporcio
nou., Ninguém emitiu Nota

Oficial dizendo que o depu
tado tal recebera um puxão
de orelhas pelas burradas e

as afirmaçaes no plenário
do leglslatlvo catarlnense.

,vantes serviços prestados a

,col,etiv.idade jaraguaense e al
·mejando. sucessos, respectiva-

.
mente. A presidência da Câ
mara, representada pelo seu

titular, sr, Mário Krutzsch pro
pôs, também por intermédio
de requerimento, prestação de
homenagens, através de ofí
cio, aos senhores Ermfnlc Lu
ciolli, Oswaldo Arl, Marino
Soares, Renato Ewald, Leo
nardo Zapella e José Carlos
Neves, pelos dez anos de ser

viços prestados à Corporação,
ocorrido dia 24. O líder da
oposlção e do governo acha
ram das mals justas estas ho
menagens, tendo este último
solicitado a inclusão 13m ata
de um voto de louvor ao Dr.
Gerd Edgar Baumer, integran
te da Corporação, um dos Ir
deres do movimento da insta-

tado, pleiteando
das comunidades
do Estado.

em favor

do norte

•

Em Ifns de Julho do cor-

Orente ano o lider da oposl- 5ção �a Assembléia' legisla-
tiva do Estado, entregava à

imprensa uma nota oficiai

onde, em nome da bancada
sentia-se "no dever ae ma

nifestar-se acerca da maté
ria publicada no Jornal "In
dependente" da cidade de

Cricluma, edição de ,23 de

julho de 1977, sob o titulo

"Deputado pando Manea
da" e posteriormente repro
duzida pelo "Jornal de San
ta Catarina", edição de 28
de julho de 1977, com a

manchete "Jornalista ....

ponde críticas feita� ao Pre

feito de Araranguá".
O ilustre representante de

Joinville que é jaraguaense
de nascimento, aliás, um dos

três com ,a�ento na As-
18mbléla (1 por extensão,
joinvillense do Itaum defen

dendo Jaraguá, na qualidade
de 1°. Secretário)" expres
sou o seu repúdio e protes
to pelo Ujornallsta que ou

sou assinar a aeprimente
matéria dlwlgada;' e senten
ciou: "Se defendemos com

veemência a liberdade de

Imprensa e o direito à livre

'manifestação, Insurgimo-nos
centra a prostituição e à me

diocrização de uma das mals
nobres proßss6es: a do Jor
nalismo".

Na defesa ao .outro ilus

tre COlega, que segundo o

Jornalista teria dado a man

cada, aponta como "grave"
a Insuficiência. do ' argumen
to" e na falta de expressaes

que compõem o Bõm- estilo
do Jornalismo, enveredou

pelas sendas escabrosas dá

ofensa pessoal que tanto

degrada e amesquinha a

personalidade de quem a e

mlte", arrematando, final
mente: "O fato de um par
lamentar, no exerciclo de

seu mandato, promover uma

denúncia documentada, con-
tra uma autoridade consti

tuída, nada mais é do que
o cumprimento de um dever

que. lhe Impae a Investldu-
ra".

Não queremos meter
.

a

nossa colher no assunto do

colega do "Independente",
mas o, acreditamos fez no

prop6sito de defender a au

toridade ofendida ou denun-

ciada, papel que cabe à Im-

prensa, fazendo acusaçaes
comprovadas ou a defesa

"talqualmente" se arrogam

aqueles que tem o, dever

que lhes impae a Investl-
dura.

O epis6dlo apenas serve

para mostrar como em poli
tica existem 08 resplngot.
Fazem dois anOs e algumas
quireras de dias que Un1seü
cólega, também usando a

"alta Investidura", iiêiir1:õm

p�ovação e" depois, com do

cumentos forjados, Investiu
contra o nosso diretor, para
denunciar o que ele Jamais

e a resposta para os 0-

posicionistas que acusam o

Governador de' fazer dlscrl

minaçaes e, mesmo sabendo

o qúe tendo ,assaeado con

tra a sua honradez e probi
dade, o primeiro mandatário

é dado a ,perdoar aos. seus

detratores.

Finalmente, j::abeJ:'la ao de

putado dar' um esélarecl
mento ao eleitorado que o

elegeu, pols, em comlclos

públicos afirmou reiteradas,

vezes que, se eleito, ele

que é multo rico, nlo pre
cisaria do dinheiro do seu

mandato, dinheiro que dis

tribuiria entre os pobres de

sua regllo.
Para os que não sabem,

o subsídio e anexos vão em

tomo de 50 milhas, que é

multa sopa para quem não,

é da cozinha do Alzlro Za

rur.

Esta-se a ver que o Uder'
da óposlção, nosso querido'
conterrâneo, que com tanta
ênfase repUdiou um pobre
escriba do sul catarlnense,
deve. levar a efeito uma re

visão nos conceitos e
-

com

portamentos do rebanho que

lidera, sob pena de se es

vaziar, o que é muita pena'

para quem tem o privilégio
de ser Inteligente.
Os "Pais da Pátria" de

lIem ter mals respeito com

o povo que representam.
EVI SINSVAL - 9/77

Atividades
Jaraguá do Sul - Em seu ho

rário habitual, esteve reunida
a

.

Câmara de Vereadores des
ta cidade, dias 25 e 29 do mês "

, passado, dando seguimento ao

período' ordinário legislativo
do segundo semestre do ano

em curso. A sessão de quln.a
feira, dia 25, foi sem dúvida
a màís rápida da presente le
gislatura, limitada somente pe
la leitura da ata e expediente,
com duração de apenas dez
minutos, além disso com feIra
de vários edís. Já ao contra
rio, a sessão de �egunda-fei
ra desta semana apresentou
bom índice de trabalho, opor
tunidade em que deu entrada
no plenário, primeiramente, in-

lação da mesma,
cendo nela até hoje.
PROJETO DE LEI
Na mesma sessão, foi apre

sentado Projeto de Lei de ori
gem governamental, abrindo
crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.134.000,00 para en

campar despesas oriundas de
várias repartições da esfera
administrativa municipal, O
mesmo foi encaminhado às
Comissões Técnicas compe
tentes para análise e discus
são, indo à prlmelra. votação
na próxima sessão; segunda
feira.

CONGRATULAÇõES,
O 10. Secretário da Assem

bléia Legislativa" Oct�cílte P.
Ramos, em expediente ende
reçado à Câmara, congratula
se com o vereador .José.Alber
to Klitzke, pelo' seu apoio in-

permane-
-

conteste no lançamento da
candidatura do Dr. Nilson Wil
son 'Bender, como candidato
a candidato, a governança es

tadual. Ainda na mesma ses

'são foi recebido da municipa
lidade o balancete do mês de
junho de 1977 para verifica-'
ção das comissões.
PREFEITO PEDE
GUARDAMENTO DE FITA
O prefeito municipal, sr.

Victor Bauer, por intermédio
de otíclo, solicitou a presldên
ela que guardasse a fita gra
vada quando da ocasião da
reúnião conjunta realizada no

auditório
-

da Associação Co
-rnerclat e Industrial, cportunl
dade em que, na presença dê
vereadores 'e prefeitos da re

gião, disse de seu desconten-,
(éontlnua na última pág.)

.

,/ ,Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORREIO DO POVO"
Fundação: ARTUR MULLER - 1919

CG0MF' "84.436�59110001-34,.
- 1977-
DIReíFÖR: � ,;u'�' C/�

Eugênio Vitor Schm'oecker""

ASSINATURA:
Anual .• .. .. .. .. Cr$ 100,00
Sem1'lstre .. " .. .. .. CrS 55,00
Número do Dia ... . . CrS 2,00
Número atrasado •. •• Cr$ 3,00

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguã do Sul - Santa Catarina

Nataliciantes da semana

FAZEM ANOS HOJE:

Sra. Irene Hinsching Soelter, na Repú-
blica Federal AlemA
Sr. Waidemiro Nagel
Sr. Narciso Morbis

FAZEM ANOS AMANHA
Sra. Karoiina Burow BOhler
Sr. Waldemar Von Vossem

DIA 05 DE SETÊMBRO
Sr. Pedro Borges, em Corupã
A jovem Eliany Hornburg
O jovem Ronaldo Guilherrne Schmidt

,
O garoto Cristiano Lufs Weinfurtles

DIA 06 DE SETEMBRO
Sra. Euclair Pereira Lima Hinsching
Sr. Hugo Hoepfner
Sr. João Hoepfner
Srta. Eloni Borges
Sr. Arnaldo Pasqualinl
Sra. Traudi Kanzler, em Estr. Schroeder
Esmeralda Ferrazza
Sr. Rui Romero Bauer

DIA 07 DE SETEMBRO

Ondin� de Oliveira .

Sr. Werner Mey ,em Silo Paulo

Sra. Sezelanda Maria da Silva Co.sta,. em
Laguna
Sr. Nelson José da Costa
Sr. Renato Rabock
Sra. Mercedes Silva Saade

/ DIA 08 DE SETEMBRO
Sr. Lourinor Seiffert, em Jolnvllle
Sra. Vva. Elza MOller

J

Sr. AHonso Erdmann
Sra. Walty Friedel
Sr. Nelson Amorim, em Jôlnvllle
Sra. Terezinha Haffermªnn PereIra, em

.':

Criciuma.
DIA 09 DE SETEMBRO

Sr. Damásio SchmlH
Sr. Waldemar SchmiH
Sr. Albrecht Gumz (comercIante)
Sr. Hartwlch Hanemann
ViHi Bona

Sra. Maria Ailézia Gonçalves de Ara6Jo.
em ltapocuzlnho
Sr: Reinoldo Ucker, em Nereu Ramos
Sra. CecrJIa pedrl Papp
"Aos natallclantes, os nossos efusivos

cumprimentos" .

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
Edital nr. 9.947 de 24.8.1977
Ollrlo José Minei e Irene Edeltrudes Hermann

Ele, brasllelro, soiteiro, lavrador, natural

'�e Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filho de Dante

Minei e Josepha Filipp Minei. Ela, brasileirä,
soltelra, Industrlárla, natural de Corupá, neste

Estado, domiciliadà e residente em Nereu Ra

mos, neste distrito, filha de Frederico Her
mann e Rosalina Hermann.
Editai .nr. 9.948 "e 24.8.1977
Luiz Aldrovandl e Inls Pra�cId

Ele, brasileiro, solteIro,
-

mecählco,. natural
de Jaraguá dO' Sul, domiciliado e' residente em

Jaraguá do Sul, à Rua Max Wilhelm, nesta cI

dade, filho de Arthur Aldrovandi e Ollmpl,a
TeciJia Aldrovandi. Ela, brasileIra,' solteIra, In

dusfriária, natural de Massaranduba, neste Es

tado, domiciliada e residente em Massarandu
ba, neste Estado, filha de José Prawuckl e Joa
na Prawuckl.
EditaI nr. 9..949 cfe 24:8.1977
Egldlo Pedrl e Venda Kotehen.

Ele, brasileiro, solteiro, tecelllo, natural
de Jaraguá do Sul" domIciliado e residente em

Ilha da Figueira, neste distrIto, filho de Emlllo

Pedri e Oriandina BertoJlni. Pedri. Ela, brasi

teira, solteira, Industriárla, natural de Jaraguá
do Sul, dornlclllada e residente em Ilha da

Figueira, neste distrito, filha de Osvaldo Kot

chelJa e Brunlslava KotchelJa.
,

Edital nr. '9.950 de' 25.à.1977
�,' Cópia' -recebida do oficiai de Pomerode, neste

Estado.
, ! OJoão Mariano Plazera e Lenlta de ArauJo

Ele, brasileiro, solteiro corretor 8ê imó

veis, natural de Pomerode, neste Estàdo, do
miciliado e residente à Rua Roberto Ziemann,
nesta cidade, filho de Hildefonso Piazera e

Olga Plazera: Ela, bra,silelra, solteira, do, lar,
naturai de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi

dente à Rua Presidente Costa e Silva, nesta

cidade, filha de José Thomaz de Araujo e Ma
ria Teresinha de Araujo.
Edital nr. 9.951 de 25.8.1977
Alcido Baumgaertel e Edla Baumann

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Rio Cerro II, neste distrito, filho de Artur Baum

gaertel e Hedviges Gruetzmacher Baumgaer
tel. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiciliada e re-

sidente em Massaranduba, neste Estado, filha

de Gustavo Baumann e Wanda Urban Bau-

ti •

mann.

.,Edital nr. 9.952 de '25.8.1977
Cópia rece�ida do oficIaI de Tal6, neste Estado

Elol Vlcenzl e Erondlna Beber

Eie, brasileiro; solteiro, lavrador, natural

de, Taió, neste Estado, domiciliado e resfdente
em Taió, .neste Estado, filho de Emiliano Vi

cenzi e Ema Nuzzani. Eiá; brasileira, solteira,
do lar, natural de Rio do Sul, 'neste Estado,
domiciliada e resIdente nesta cidade, 'fllha de
Albino Beber e Hercilla Beber.

Editai nr. 9.953 de 26.8.1977
Ademir da Silva e Maria Catarina de Souza

Ele, brasileiro, sottelro, motorista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente à

Rua José MenegoHi, nesta cIdade, filho de Ve

nésío da Silva e Eulália Correia da Silva. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar de escrItórIo, na

tural de Jaraguá do' Sul, dbmlciliada e residen-
"te à 'RiJa José MeriegoHI, nesta cidade, filha
•

de José dà\Souza e Márta Eggért de Souza.
EdItai nr. 9.954 de 29.8.1977
Gilberto KreIs e S&nla Odete Pinheiro

Ele, brasileiro, solteiro, vIgilante bancárIo,
natural de CurItiba - Paraná, domIciliado e re

sidente à Rua Joio Jariuário Airoso, nesta ci

dade, filho de Harry KreIs e Eunice KreIs. Ela,
brasileira, solteiJll!, do lar, 'natural de J.araguã
do Sul, domiciliada e residente à Rua Presi
dente Epltácio Pessoa, nesta cidade, fflfla de

Francisco Pinheiro e Clotilde Vieira Pinheiro.

EditaI nr. 9.955 de 30.8.1977
Guenlher GrDtzmacher e

Cristina Marq�ardt
Ele; brasllelro, solteiro, industrláriq" na-

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resI
dente em Rio Cerro II, neste dIstrito, filho de
Arno .GrOtzmacher e Cecflia Ooege GrOtzina
cher. Ela, brasüelra, solteira, do lar, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada. e residente em

Rio ,Cerro I, neste distrito, filha de Alfredo

Marquardt e Elvirl! Behling Marquardt.
Edital nr. 9.956 de 30.8:1977

. ,

Elclo. Mengarda. e, Ursul� Edeltrandt Rowe
Ele, brasileiro, solteiro, tesoureiro, natu

ral de Corupá, neste Estado, domiciliado e re

sidente � Avenida Marechal Deodoro, nesta

cidade, filho de Emlalo Mengarda e Virgir1'ra
Mengarda. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de

escritório, natural de Alto Paraná-Paraná, do
miciliada e resldente à Rua Alfredo Krause,
nesta cidade, filha de Eberhard Rowe e Gise
la Elchinger Rowe.
Editai nr. 9,957 de 30.8.1977
Ademir Reltz e Maria EvanDd. Souza

Ele,
.
brasileIro, solteIro, motorista, natu-

ràl �,� Rio do Campo, neste Es'tado, dorntel
tlado e resIdente à Rua Antonio Carlos Fer

reira, nesta cIdade, filho de Aladin Reitz, e de

Joaquina Reitt. Ela, brasileira, solteira, costu

retra. natural de Rio do Campo, .neste estado,
domiciliada e resIdente à Rua Tljucas, nesta

cidade, filha de Paulina Souza., .

Jaraguá do Sul - A diretoria do
Clube Atlético Baepedi está convidan
do todos os sócios' e dançarinos para
o Baile da Despedida da antiga sede,
no próximo dia 6, terça-feira, com lnt-

T � �}',. ..:

cio às 22' horas. A música estará a car-

go de "SOM L.:IVRE", de Br�$que, co_m
mesas grätis para os .assoclados. Nao
haverá reserva de mesas.

.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
edital que s�rá publicado pela imprens,"
é em cartório onde será afixado duran
té 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento acuse-o para os fins le
gäle.

AUREA MOLLER GRUBBA
Oflclal

NinglJém paga o valor de uma vida
humana. Motorista! Não faça de se�
carro uma arma, a vitima ,pode ser vocl.

(Colab. do "Correio do Povo")

Bodas de
Prata

A PEDIDO

NOVENA EM LOUVOR AO

MENINO JESUS DE PRAGA

"Correio do Povo" I sente-se hon
rado em cumprimentar o ilustrt!, �asal,
acompanhado de votos de �uitas fe
licidades.

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

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

,

-,

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

dirdes ao Pai em Meu Nome, Eie atenderá -

por intermédio de Maria, Vossa Mãe Santrs
sima, humildemente rogo ao Vosso Pai em

Vosso Nome que minha oração seja atendi-
da...

.

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

ra passarão, mas a minha Palavra não passa
rá - por intermédio de Maria, Vossa Mãe San
tfssima, confio que I

minha oração seja ou

vida ...
(menciona-se o pedido)

. Divino Menino Jesus de Praga,
abençoai-mel

(três Ave-Marias e uma Salve Rainha)

(M.C.)

Na 3a. feira p.p;, dia 30 de agosto, o

casal Alfredo e Cacilda Hoff Blanck

completaram 25 anos' de vida conju
gaI e, naturalmente suas Bodas de Pra
ta., Para comemorar, tão feliz aconteci
mento, ,familiares e amigos. do casal
realjzaram . uma festa-surpresa, para
marcar de forma festiva. os 25 anos de

/

união. O casal que ora cobriu-se de

prata, são genitores do sr. Jaime
Blanck, funcionári.Q do, Escri(õrio "A
Comercial��, e çolaborador deste jor
nal.

'," "

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 citação virem ou dele co
nhecimento tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 dias, que por
parte de Ipiranga SIA Investimentos Crédito e Finançia�ento, através seu

bastante procurador, Advogado dr. Hermes Rosa, lhe foi dirigida a petição
inicial do seguinte .teor: ExmO• sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jara
guá do Sul. Ipiranga SIA Investim�ntos Crédito e Financiamento, lnstltul
ção financeira - sob intervenção - (Diário Oficial da Unlão de 26.03.75),
·com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), à Rua da Quitanda, 95, ins
crita no CGC/MF nr. 33170002 e agência na cidade de Blumenau, à Rua
XV de Novembro,550 - 50. andar, por seu representante-Ieqal, através seu

Advogado ao final assinado, vem, respeitosamente" à presença de V.
Excia., para propor o presente processo 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 Hquida e
certa de Cr$ 3.0117,52 (três mil e dezessete cruzelros 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. EXGia., de mandar citar o executado, através
de seu representante legal, - Inventariante Engelo're Seidel - a fim de que
pague em 24 horas o prlnclpal, .juros de mora, custas processuais e ho
norários advocatícios à base úsual de 20% sobre ó valor da causa, oú em

igual prazo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados
tantos quantos bastem à garantia 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 crs 3.017,52. P. Deferimento. -

(a) - Hermes Rosa - Advogado. D.espacho ,exarado na petição inicial: -

R. h. - R. e a-se. Expeça-se mandado executivo. Em, 06.J1.75. (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 dlas, observadas as forma
lidades previstas no art. 232 do CPC. Em, 15.09.76. (a) - Alvaro \'Vandelli
Filho - Juiz de Direito. - Encerra�ento: 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 inicial supra transcrita e para que -pague em cartõrlo, den
tro do prazo de 24 horas, a importância de Cr$ 3.017,52 do principal, mais
juros de mora, custas, honorários de Advogado na base de 20% sobre o

valor da causa e demais comlnaçõealeqals, se assim não o fizer conver
ter-se-� o arresto, digo, fic'ando c'ita,da ainda, para, querendo, oferecer
embargos à execução, no prazo de 10 dias, sob pena de não o fazendo se

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

despachos retro transcritos. E, para qüe chegue ao. conhecimento de to
I

dos e da inventariante eni especiàl,. foi passado o presente edital de cita
ç.ão, que será afixado no local de costume, às portas do Forum e publi
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 ßubs-
crevi.

João Paulo -Pasquali
Juiz Substituto' em exerc.
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Considerações sobre o VDcábulo Jaraguá
-(XY)-

JOSÉ ALBERTO BARBOSA

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

ver um correlacionamento de provém de "aqua", na (fngua

jaraguá com água. O. "guá" em do Lácio. Em luso, guadal é

solo luso e espanhol, em mui- atoleiro, sorvedouro. Já men

tos casos tem afinidade com' cionamos que Manoelito de

sentido de água, rio, onde os Ornellas refere que Guadal

vários rios que arrolamos. Ora, quivir [para ele, Gualdaquivir)
vamos encontrar portos brasl- é árabe, com sentido de "rio

leiros chamados Jaraguá: no grande". Ora, ao que pensa- tica histórica a presença de

mos, pela decomposição terfa- "aragoa". Mas aragonesa é fe

mos "gad + ai -I-quivlr (ou minino de aragonês, como

"ga -1- dai -1- quivir) isto é nos mostra Bueno; idem o a

rlo-o-grande. Não é opinião ponta Fontinha, opus cit., co

taxativa a nossa de que "guá" mo arcafsmo luso); de aragão
para Jaraguá tenha relaciona- o feminino seria normalmente

mento com porto, rIo, água, aragoa, se é forma que exls

mas mero chamamento à aten- tiu. Aragoa teria evolufdo pa

ção. E não podemos ser ta- ra araguá e daf, por mais de

xativos visto que na (fngua lu- '

turpação, teria chegado a ja- ,

sa (e Rodrigo Fontinha o es- raguá. � preciso não esque
clarece bem) mesmo em tem- cer que Câmara Cascudo (o
pos prlmevos e em chão euro- i pus cit.) menciona "Iragoa",.
peu, vocábulos existem e e- que poderia ser corruptela de

xlstiram, com similaridade ao aragoa, e menciona que Iragoa
"ga" e "guá", mas de pro- velo a produzir Jaraguá. As

veniênclas completamente es- sim achamos que poderla ara

tranhas ao que Já tratamos. goa originar iragoa e esta Ira

Haja visto o luso gael (sinO- guá e esta Jaraguá, sem Ir-se

nimo de gaéllco), provindo do às fontes tupi-guaranI.
Irlandês "gaedheal"; os ro-

Em sendo o "guá" de jara
guá de origem árabe podere
mos, então, tecer uma série
de montagens interpretativas,
como se fez no Brasil com o

"guá" tupi-guarani.

Podemos, por exemplo (de
pendendo de aprofundamento),

rio Mamanguape; em Maceió;
em Goiás o 'antigo porto flu

vial de Jaraguá; porque não

nosso próprio Jaraguá, rio?

Também a bafa e porto de

Guajará, no Brasil (pois o no

me poderla
'

provir de Inver

são); idem Jagua, porto de

Cuba; Jara e Zarat, na África,
como também Gabes; Jaran
dilla é lagoa espanhola e Já

raguá é a mesma lagoa de

Enriquillo na República Domi
nicana. Assim é razoável que
"guá" de jaraguá tenha senti
do de água em alguma de suas

aplicações. Em tupi-guarani, o

termo "i" (ou "y") se traduz
tanto por água como por rio.

O "guá'" (e variantés) luso-

espanhol pode ter igual dupli
cidade ou multiplicidade de

sentidos. 'Em italiano o vocá

bulo "guado" significa vau do

rio o "guadare" significa va

dear o rio. A origem é latina?

Não o apurei. Provaveimente,
no caso, a origem é outra e

manos introduziram o "ga" na

língua ibérica, haja visto a ci

dade de Gábios, no Lácio, to

mada por Tarquínio, o Sober

bo, após cerco de sete anos,

bem como haja visto Gaeta,
ex-colônia grega no golfo do

Mar Tirreno que também leva

esse nome, na Itália.

Uma outra hipótese seria a

procedência de jaraguá como

deturpação do feminino aragoa

(feminino de aragão). Na ver

dade não constatei na gramá-

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

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público
, .

TELEVISAO

Nina, a
Juntamente com "O Espelho Mágico", a

Rede Globo está levando ao ar a novela de

Walter George Durst, "Nina", com Regina Duar

te, Antonio Fagundes, José Lewgoy, Maria
Cláudia e outros.

Ambientada nos anos vinte, tenta recons

truir a época não só através de bem cuidados
cenários e figurinos, mas também quanto às

situações em que se vêem envolvidos os per
sonagens. "Nina" (Regfna Duarte)' é uma pro
fessora de um colégio de meninas de socie

dade que, por suas Idéias demasiado avança
das para a mentalidade de então, enfrenta sé

ria oposição das diretoras do estabelecimento.
"Nina" as escandaliza por ser favorável ao di
reito de voto para as mulheres, por (Iefender
o ingresso na escola da' filha de um professor
de dança, antigo profissional dos cabarés do

Rio (José Lewgoy).
Antonio Fagundes vive o filho de um lml

grante italiano, antigo empregado e colono de

fazenda que melhorou de vida, mas não é aceito

na sociedade das fammas tradicionais por ser

de origem humilde.
A caracterização de "Nina" está quase

perfeita. Talvez devesse ser um pouco menos-

Suffragette
Cláudio De Clcco

agressiva, para retratar bem uma moça dos a

nos vinte. O filho do Italiano, "Bruno", quem
sabe se por Influência do filme "O Poderoso

Chefão", está um tanto caricato, com os ma

neirismos dos "maflosl" que ali não se Justi
ficam. Também as "diretoras" correm sério
risco de perderem toda naturalidade, frus

trando-se o principal obJeltvo da novela, ou se

ja, a perfeita recriação de época, Maria Cláu
dia como uma dançarina de teatro de varie
dades está multo bem. Eisa Gomes - como a

•

dona da companhia das "Mimosas" - nos pa
rece imprópria para o papel. Mas como é 'uma

grande atriz consegue manter bom nfvel de

interpretaçAo.
ENTREVISTAS DE RUA

Val-ee generalizando em nossa televisão

o hábito de fazer entrevistas com pessoas que
passam pela rua. Assim o programa "Fantásti

co - o Show da Vida" e o programa "Câmera

Aberta", das Redes Globo e Tupi, respectiva
mente. Pergunta-se: Qual a utilidade (Ie tais

depoimentos de pessoas surpreendidas com

questões que exigem reflexão, mesmo por par
te dos especialistas? - Apra.

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

Mas é um inundo 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.

,VÁ DE

A MAIOR EXPERIJ::NCIA EM VOAR BRASIL

.

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 - Fone 72-0091 • DOO (0473).

,

E HORA 00 BRASIL

...... ,," " _-------------

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

, ....

'JARAGUÃ DO SUL - SC

I

faCACOMOO
CBEVETTI77.

Vende-se
Uma casa em Jaraguá do ,Sul,

à rua Presidente Epitácio Pessoa,

/1
497. Tratar com a Sra. Odila B. Pic

cione, ou pelo telefone. 23.40.27,

Curitiba - Paraná.

CHRISTUS

I
Kaem heut aus Himmelsweiten

Herab der Gottessohn,
Man wuerde ihm bereiten
Auf's Neue Spott und Hohn.

Der uns erloest von Suenden,
Der uns das Heil gebracht,
Den wird man wieder binden

An's Kreuz, verhoehnt, verlacht.

Ihr schlueget ihn in Bande,
Da ihr ihn nicht versteht,
Es galt In seinem Lande
Noch niemals der Prophet.

Trueg statt der Dornenkrone
Er eine Koenigskron',
Ihr Mettet laengst dem Sohne
Gehuldigt vor dem Thron.

O, dass ihr nicht erkanntet

Den, der von Gott gesandt,
Und euch darin von Ihm wandet
In eurem Unverstand.

Der Tempel ist vernichtet,
Wie er's uns prophezeit,
Sein Kreuz steht aufgerichtet
Und strahlt In Ewigkeit.

Rudor, Hrracflferd, Sio Pauro
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III C ong r e s so, C a t a r i n e n s e
Caçador - Durante os dias 8,

9 e 10 de setembro, realizar

se-á em Caçador, no Meio Oes
te Catarinense, o III CON"GRES
SO CATARINENSE DE SOCIO

LOGIA, congregando soclôlo

gos, professores de sociologia,
estudantes universitários, estu

diosos de ciências sociais e

Interessados, provlndos das

diversas instituições de ensino

superior do Estado.
A promoção é da Associação

Catarinense de Sociologia (com
sede em Florian6polis), da

FEARPE - Fundação Educa
cional Alto Vale do Rio do Pei
xe (que mantém as Faculdades

de Caçador) e da Prefeitura

Municipal de Caçador.

Entre os objetivos do III

CCS, está a análise da situa

ção atual da Sociologia, como

ciência, com base em relatos
de experiências realizadas em

Santa Catarina e no Sul do
Brasil.

O

de Sociologia
mais de 300 participantes - te- ra Monteiro: "Movimentos So
rä a abertura oficial no dia 8 ciais Religiosos: Canudos, Jua
de setembro, quinta-feira, às zeiro e Contestado".
20 horas, no Salão Nobre do No sábado, dia 10, às 8 ho

Colégio Aurora, com a pales- ras, na FEARPE, haverá a pa
tra do Senador TeotOnio Vi- lestra do Prof. Victurino A. 'Sec
leia: "Projeto Brasil", seguida co, da UFSC: "Um modelo de

de debates sobre o tema. No Reforma Agrária para a Amé-
dia 09, sexta-feira, às 8 horas, rica

' Latina (Projeto Passo
na sala de conferências da Real-RS)", com debates.
FEARPE haverá a pales- O encerramento está marca

tra do Antrop610go catarinense, do para às 10 horas, com ses

Prof. Snvio Coelho dos Santos, são plenária, seguindo-se vlsi
da UFSC: "Cultura Indlgena ta a indústrias locais.
e' Preservação do Indio no Bra-
sil".

Na parte da tarde, às 14

horas, ap6s almoço livre, have
rá a palestra do Soci610go pau
lista, Prof. Antonio Jordão Net

to, da PUC: "Migrantes, Traba
lhadores Temporários e Traba

lhadores Volantes", com de

bates.
Ainda dia 9, à noite, no Sa

lão Nobre do Colégio Aurora,
haverá a palestra do Sociólogo

encontro - que reunirá paulista, Prof. Douglas Telxei-

I. ,

Aproveitando a realização do

Congresso, às 16,30 horas do
dia 9, a Associação Catarinen
se de Sociologia reunirá sau

quadro social para a eieição
da nova diretoria e para traçar
os planos para o biênio 77/79.
Os Interessados em partici

par do III CONGRESSO CATA-'
RINENSE DE SOCIOLOGIA de
verão inscrever-se até o dia 4

de setembro, Junto à FEARPE,
em Caçador, ii Rua ltoror6 nr.

800, fone 62-0349 (DOO 0496)�

.'

POSTO DE O'BSERVAÇAO/Equipe Apla

Há alguns dias um programa
de televisão, discutindo a validade
civil do casamento religioso, apon
tou o fato de que muita gente que
pensa que é legalmente casado na

verdade não o é .. Essa curiosa situa
ção ocorre quando a pessoa casa

apenas na igreja, realizando o cha
mado "casamento religioso com va-'

lidade civil". Faz isso, e esquece
que a eficácia desse contrato, para
a lei civil, depende do registro que
deveser feito' alguns dias após a ce

rimônia religiosa. Não fazendo isso,
seja por esquecimento ou porque
imaginou que o padre o faria, o ca

samento não valeu para os efeitos
legais. E o homem e a mulher não
são casados civilmente, são soltei
ros para todos os efeitos legais.

A moral da história é que hoje
em dia o papel vale mais do que a

palavra. Ainda que homem e mulher

tenham jurado fidelidade e arnor e

terno, e tenham consagrado, seu ca

samento, tudo isso perante pais e

testemunhas, ainda assim, se não
há o documento, não houve casó
rio. O que vale não é o juramento, é
o papel.

Pensando nisso, e vendo a cam

panha que o governo está fazendo
para que os pais não esqueçam de

registrar seus filhos, ocorre ligar os
fatos e refletir: segundo a lógica da

glorificação do documento só exis
te o que foi escrito, lavrado, do
cumentado, firmado, registrado. Só
existo se tenho documento. Portan
to, que se cuidem as pessoas que
não tiveram seu nascimento devida
mente registrado. Qualquer dla vão
descobrir que não existem, que não
são nada, ou que são fantasmas
que andam por al assombrando a

gente�

Estado de Santa Catarina

Prefeitura muniaipaI de !Jaraguá
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II Imobiliária L E N Z I Ltda. II
u II

U LOTEAMENTOS �
u II

II Praça Ângelo Piazera, 27 - Fone (0473) 72.0525 II,
u . II

II Jaraguá do Sul - Santa Catarina II
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Balanceie
R E C E r'r A

T r T U L o ,8. .. • .... " -"

s:

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORReNTES

Soma

do
Até o mls

, Anterior
'-,

c C.)(
2.615.574,54

27.027,00
�iiM'�r .'"

6.776.227,37
206.453,38

983.024,41

••••••••••••••• , ...... - ..... , •• �• .."•• =••••••• 10.608.306,70

RECEITÁ EXTRAORÇAMENlI'ARIA � 1)1 c,

4

Dep6sltos Cle ·Div. Origens •••••••••••... 535.601,89
Contas Empenhadas à. pagar •••••••••• 1.721.942,38
Outras Operaçl5es ••••••••••• : •••, ••• 0.... ·1 �

Soma ';. .•• : .•..• '.l}�J!-· •• !Ç: �� !..•...
'

� .� �,•.�.\ �.257.544,27

SALDO DO MI!S ANTERIOR: j,' �J;' d

Caixa ••••••••••••••••••••• - .

Bancos - Dlsponrve! �'..... .- .. � "

.

Bancos - Vinculado ••••••••••••••••••••••.••

730.343,68
1.693.177,62
4.047.447,13
6.470.968,43

I

Soma •••••••••••••• " .•••••••.••.••••••.•.•••••

19.336.819,40

Prefeitura Municipal de JaraguA do Sul, 30 de Junho de 1977.

'TOTAL

A

mes
Arrecadaçlo
no mO. Total

446.196,19
505,04

3.061.770,73
27.532,04

de Junho

do Sul
/

de 1977
Até o mês

Anterior

158.947,92
377.895,14

1.361.254, '7à

2.172:1��'�B
1.786.010,98

� I li Hi�,..
4.312.452,4�
160.:,176,16
18.98�,37

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Soma .••••••••••••••••••••••••••• _ •• ' 10.348.184,63

Restos à. pagar "0 0'0

Depósitos de Diversas Origens ••• o ••••••• o ••

Despesas ,meses anterlores· ••••••••••••••••
Soma .•••••••••••••••••••••••••••••••••• "

SALDO PI O MIS SEGUINTE:

Caixa ..

Bancos - Disponrvel ..•••••••••••.••••••••••
BanGos - Vinc�ladp ' : ' .. : .

Soma •.•••••.•••.• ,
•• ,., ,

•••••••••••

) , .: l)
,

.,)
,

264.377,19
543.061,38
974.188,10

1.781.626,67

814.083,45
2.363.402,28
4.029.522,37,

'Total .
, ... " ..•.•••..••••••.•• '.' •••••••• '.' • •• 19.338.81,9,40

7...207.008,19

Despesa

no mês

33.135,25
38.222,86
�5.933,80

, 2h960,14
'i "CI

13�.!��,36
996:764;40
35.9_g_6,40
4.584,00

1.831.266,21

3",'0
íC .

:� '); 1.000,00
107.702,64
391.645,78
500.348,42

408.906,56
1.006.569,54

6�3.7118.47

2.069.�94,57
I, .... ,.\,'

4.�00.,809,20

Total

.,tI ..

192.083;17
416.11á;�0

1.707.18�;58
2.414.424,94
1.920.75Ö,�4
5.309.216,à8
196.102,56
23.566,37

12.179.450,84

-, I"

265.371.19
650.764,02

1.365.833,88
2.281.975,09

1.222.990,01
3.369.971 ,�2
4.683.240,84

.p.2r�·202,67

23�737.628,60
}, .

ALDO ROMEO PASOLD
Técnico em Contabilidade - CRC SC 3704

1.536.943,17
49.630,86

8.313.170,54
256.084,24

, .

Receita Trlbutárla .

Receita Patrimonial ••••.••••••••••••••

Receita lndustrlel. •••••••••••••••••• '.•..

Transf. Correntes •••••••••• '. � •••••••••

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito .

Alienação de Bens. M6veis Im6vels ••....
. on.J'4· -''i; J '!)' ...

Transf. de Capital ........ � ..
'

......... ; 419.406,64 1.402.431,05

2.452.681,90 13.060.988,60

114.321,63
204.144,32

�-:;; \

649.923,52
1.926.086,70

318.465,95 2.576.010,22

130.438,67
850.417,21
648.805,47

1.629.661,35

860.782,35
2.543.594,83
4.696.252,60
8.100.629,78

4.400.809,20 23.737.628,60

VICTOR BAUER - Prefeno Municipal

DESPESA

T IT U, L O,S

DESPESA ORÇAMENTARIA

0100-Câmara de Vereadores ...............•
0200-Gabinete do Prefeito ••..•..••.•. , •••.

0300-Departam�nto de . Adm!ni,s�r�2�q < : , : � � .� : •

0400-Depto. de Educ., Cultura e, As. SocIal ••

0500-Depart�mento da Fazenda •••••.••••••

0600-Departamento de Obras •••••...•.••••

0700-Departa�ento Agrop!!çuário .•. � •..•.•
'

•.

0800-Departamento Turismo •••••••••••••••••

Créditos Especiais '

.••••••••.••..••••••••• -.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Foi lançado no mercado brasi

leiro, um novo tipo de macaco, o in
flável ML-2 Anser, que devido a sua

forma de funcionar tornou obsoletos
os macacos mecânicos, hidráulicos
e elétricos. A revolucionária inven

ção é alemã e a Anser Eletrônica ad

quiriu os direitos para a sua fabrica
ção no Brasil.

O macaco inflável é constituído
de uma bolsa pneumática, para ser

colocada sob o veículo, e de uma

mangueira de dupla conexão. Para
que se infle, basta encaixar o bocal
da mangueira no cano de escape e

acelerar o motor. Seja qual for a

medida ou tipo do cano de escape,
o bocal da mangueira servirá, dada
a sua forma cônica. Em 20 segun
dos o veículo será erguido pela bol
sa inflada e, quando estiver na altu
ra adequada, desligá-se o motor. A
bolsa pneumática continuará cheia,
devido à existência de uma válvula
na segunda conexão da mangueira,
que não permite a vazão do ar.

Assim, a troca do pneu fica
muito mais fácil e simples, como o

é também para desçer o veículo: a
bra a válvula e a bolsa esvaziará
suavemente.

O macaco inflável, não exige ne

nfium esforço frsico P9r parte do 'u

suário. E não há forma alquma=de
cair, o que pode acontecer com os�

macacos convencionais. Além do
mais, o ML-2 Anser não ocupa es

paço no porta-malas, não faz baru
lho e economiza tempo.

,- Hi3. diversas outras situações em

que o macaco inflável será de gran
de valia: para desatolar veículos, ti
rá-los da areia ou de valetas (tocals
onde os macacos convencionáis á-'
fundam ou não têm acesso) e, em

caso de acidente, a bolsa inflável

pode alada ser utilizada para desa
massar pára-lamas ou libertar pes
soas presas dentro do carro aci
dentado.

Estão sendo produzidos dois ti

pos do novo macaco: um para veí
culos até do porte da Caravan e ou
tro para carros grandes, como o

Dodge Dart ou Galaxie. O equipa
mento 'destina-se, ainda, aos utill-

NOVIDADES
Novo Macaco Inflável Resolve Troca de Pneu

tários, pequenos tratores e rebo
ques.

BENKENTE, ORIGINAL
LANÇAMENTO PARA AS

DONAS-OE-CASA
Para aumentar o prazer das re

feições e aperfeiçoar a arfe culiná
ria, a Spam acaba de tazer um lan
çamento que vai encantar as donas
de-casa: uma bandeja termoelétrica,
feita com a mais alta tecnologia.

De aspecto muito bonlto, a

"Benkente" é de simplíssima opera
ção (basta ligá-Ia na tomada e con

frolar a ternperatura com úrn botão),
usa vidro temperado dé grande re- ,

sistência a impactos (e que além
disso transmite o calor verticalmen
te), é de baixo consumo de energia
(mais ou menos como o de uma lâm
pada de 100 w), tem custo razoável
e facílima manutenção (é suficiente
passar uma esponja úmida com sa

bão). Devido ao desenho especial,
não queima a mesa , nem a toalha,
nem mesmo os dedos se houver um

contacto acidental.

A variedade de usos depende
rá da lrnaqinação: manter a comida'

quente sem cozlnhar., pré-aquecer
os pratos na hera da refeição, derre
ter o queijo pasa um bolo de último
mlnuto.vter os lnqredientes quentes
para um "saucebernaise" , manter a

manteiga derretida \ para a lagosta,
deixar os pratos preparadas cem

antecedência para a chegada do ma

rido ou convldados, preparar "hors
-d'osuvres" especiais, ter a cozinha
imaculada e preocupar-se somente
'em servir. Para grandes recepções,
'diverSas bandejas manterão alimen

tos, molhos e guloseimas na tempe
ratura certa, livrando a dona-de-ca
sa para, como anfitriã perfeita, de
dicar-se apenas às visitas.

Segundo a Spam, qualquer pra
to ou recipiente de fundo chato, que
possa resistir à água fervente, po
derá ser seguramente colocado so

bre a, bandeja térmica, inclusive pra
tarias, porcelanas, louças, cerâmi

cas, panelas de alumínio ou outro

metal, pirex, etc.

Prestigie o que é seu!

CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 58

anos difundindo o q�e é nosso.

1. ;, Convenção
do Estado ,de

dos Contabilistas
Santa Catarina

De 16 a 18 de setembro
de 1977, a cidade de
Brusque deverá rece6er
centenas de contabilistas,
que all acorrerão para
discutir e trocar idéias so
bre problemas que dizem
respeito à classe.
No temário figuram as-

suntos relacionados com

a remuneração do conta
bilista, responsabilidade
profissional e vantagem
do Sindicato e Associa
ção de Classe.
A Federação dos Con-

tabilistas do Estado de

Santa Catarina - FECESC,
o Conselho Regional de
Contabilidade de Santa
Catarina - CRC/SC e o

Sindicato dos Oontabílls
tas de Brusque convidam
os profissionais a presti
giarem o conclave.

de
,

AdvocaciaI Escritório
I «DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS»

Senhor empresário.
Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA
"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que dispõe de um departamento
de cobranças mensais execuladas 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' LAZtARIS".
Rua Domingos da Nova, 283 - Jaraguá do Sul.

.....
, ; ,.... ..,

A TRIBUNA - A cidade da Lapa é a sede

dó 'semânâ'riô' ;'Ã�Triti'únä" "editado pelo con

frade Aramis Gorniski, impressó" na Gráfica
J f I" "'lo: -,

Editora 73, de Curitiba. A Tribuna Regionàl e

A Tribuna - Jornal Sãomateuense, o primeiro
a edição nr. 63 e o segundo, aéoplado, sob

nr. 27 é o defensor da região lapeana dó Para

nä, pu'!nando,pelos anseios do povo da le

gendária terra que tanto admiramos pelos seus

feitos do passado e sua luta pelo progresso
dos dias de hoje. São Mateus é conhecida co

mo a Xistocap, namorada pelos motoristas do

Brasil, pela pOSSibilidade de abastecer os ca-

no estímulo à produção.
Nova Geração J. Fundado em 5 <;Ie julh�

.

de 1975, iN0VA;GE�ÇÃO é edi�a�ó, na- cida
de de Colatina; no Estado do Esprrito Santq.
A edição nr. 81, de 20 de agosto cie 1977 saiu

com 22 páginas, festiva, de comemoração dos

seus 56 anos de autonomia administrativa,
criado pela Lei .nr, 1.307.. .. de.1921 .• Ressalva,
porém, bem antes, decorridos três séculos, em

�1572 '(jli t573, 's�(jb"�a' chefia de'Sebastião Fer

nandes Tourinho rumo a Minas Gerais - é que
teve lnlclo a colonização das terras colatinen-
ses".

rangos com o precioso líquido petrolífero.
Agricu,ltura-"'otLcl�s - Receb�mos a edição . Jornal de Joinville - Sob a forma de per-

de 10.0ß.77 [ano III) da revleta- Agricultura- muta estamos recebendo regularmente o JOR-

Noticias, 'elaborada pela Assessorla de Im- NAL DE JOINVILLE que tem como edi!0Lche-
prensa, do Gabinete do Ministro de Agricultu- fe em Santa Catarina, o jornalista Carlos de
ra, O responsável Paulo Euler T. Pires, dedica Freitas. Na edição nr. 87.543 (Ano LVIII), o

generosos espaços na modernização do setor prezado confrade destaca em '.'manch�fé�Lös
público'agrrcola, com declarações do Ministro "Trabalhadores Testemunham. a. Exlstêncl.a de
Paulinelli na Inauguração do VII Seminário Racis�o"'� mostra' "CCiln10 a I�iciativa 'Parti,.
Porco-Carne e assuntos outros que mostram a cular Pode Auxiliar o Fortalecimento da In-

preocupação do ministério na solução dos pro- dústria do Turismo", em meio a uma série de
blemas com que se enfre.nta o Brasil" de hcje- artigos que perfazem a edição -de 24' 'Páginas.

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

6 - Dia do Alfaiate e do Oficial de Far
mácia

7 - Dia da Independência

10 - Dia da Imprensa
19 - Dia do Radialista

21 - Dia da Arvore e do Rádio

28 - Dia da Mãe Preta

30 - Dia da Secretária
'--

..
--

Você sabia??

· .. que a doca é um trecho de porto
construfdo de cais e instalações etpeciais pa

ra receber mercadorias Importadas, bem como

despachar as exportadas. No Brasil são mais

Importantes as docas em Santos e no Rio de

Janeiro.
-

..
--

· .. que aleluia é um vocábulo originado
do hebraico alelulah, que significa "louvai com

júbilo a Jeová". O sábado seguinte à sexta

feira da Paixão é chamado Sábado de .Aleluia

por ser o dia da Ressurreição de Cristo. � o

"sábado de alegria, de jObllo".
� ..
--

· .. que o alecrim, além de ser usado como

condimento, tem propriedades medicinais. A

infusão de suas folhas é empregada como re

médio estomacal e, ainda, contra a tosse, ne

vralgias e dlstúrblos dos rins. Suas sementes

fornecem um óleo cicatrizante e estimulante,

que entra na preparação de produtos de 6eleza

e perfumaria.
-

..
-

· .. que os cactos são próprios das re

giões secas. Suas folhas apresentam espinhos
EI seu caule carnoso é achatado. Suas flores

são de cores muito vivas, grandes e decorati

vas. Esse tipo de vegetal li encontrado' na re

gião Nordeste.
-

..
-

· .. que a palavra cafona, tAo difundida

em nossos dias, deriva do latim capho, nome

que um legionário de César, que, por seus me-

Balancete
RECEITA

TqrULos

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária ....................•

Receita Patrimonial ......•...•.........

Receita Industrial .

Transf. Correntes .; ........••..•.......

Receitas Diversas ...........•.........

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito ...•..............

Alienação de Bens Móv. e Imóvels .

Transf. de Capital .....•...............

Outras
recimentos na guerra das Gálias, obteve um

lote de terreno nas proximidades de Cápua,
para onde se retirou: em seguída, o termo

passou a indicar os rudes colonos desprovidos
de prática nos trabalhos agrícolas, depois as

pessoas grosseiras em geral e as que vestem

com mau gosto. E como há disso. .. hein?
--

..
--

Quanto trabalha uma dona-de-casa?

A dona-de-casa, que é uma trabalhadora

quase anônima, teve a atenção de pesquIsa
dores americanos. Os resultados foram sur

preendentes. Acharam que em média a dona
do lar trabalha 99,6 horas por semana. Quase
100 horas, quando seus maridos trabalham em

média 40 a 48 horas semanais.

Tem toda a razão a dona-de-casa que diz

que o trabalho da mulher dura o dia todo sem

que reconheçam o valor.
--

..
--

Agricultura em setembro

No mês de setembro, plantam-se algodão,
arroz, milho, feijão, mandioca, alface, mamona,

gramfneas forrageiras, abóbora, agrião, alho,
batata-doce, beringela, beterraba, cebola, ce

nouras, couve, ervilhas, espinafre, fava, mo

rango, nabo, pepino, pimentão, rabanete, re

polho, tomate. Transplante das mudas de ca

feeiros e eucalipto. Colheita da cana. Pulve

rização das espécies cftrlcas após a floração.
Enxertam-se as laranjeiras.

--
..
--

HUMOR

Infldelldade
"Prezado Senhor:' acabo de inteirar-me das

suas relações com mlnha esposa e convido-o

para um entendimento amanhã, às três horas,
no meu escrlt6rlo".

Resposta:

"Prezado Senhor: recebi sua circular e la

mento não poder comparecer à assembléia,
porém, apoiarei o que for decidido pela maio

ria".

do
A

me,s

Até o Mês
Anterior

Arrecadação
no Mês Tot a I

2.096.347,04
20.600,00

2.615.574,54
27.027,00

519.227,50
6.427,00

5.318.196,31
176.910,47

1.458.031,06
29.542,91

6.776.227,37
206.453,38

681.415,44 301.608,97 983.024,41

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Soma ...............•..•.•..•........•.••• 8.293.469,26' 2.314.837,44 10.608,306,70

Dep6sitos de Diversas Origens , ..

Contas Empenhadas à Pagar .

Outras Operações •..............••.....•

Soma .........•............•.....••..•.. .,

SALDO DO MES ANTERIOR:

Soma •........•.....••.......•..•....••..•

Total .................••........••.•....•.. 14.793.209,25

415.229,76
1.099.638,02

120.372,13
622.304,36

535.601,89
1.721.942,38

1.514.867,78 742.676,49 2.257.544,27

39.586,14
641.181,15
805.328,93

730.343,68
1.693.177,62
4.047.447,13

4.984.872,21 1.486.096,22 6.470.968,43

4.543.610,15 19.336.819,40

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31 de maio de 1977.

Total ...•... , ...••...•.•••.••••••.• «••• '

•••••• 14.793.209,25

VICTOR BAUER - �refelto Municipal

Escreve .o Leitor
Werner Meier - Rio. Ass. LI

VRO: "A PRESENÇA CULTU

RAL DA ALEMANHA NO BRA

SIL" DE LAUSIMAR LAUS, E

DITORA LUNARDELLI FLORIA

NÓPOLlS-SC. "Em recente via

gem de férias à Jaraguá do

Sul, onde nasci e onde vivem

meus pais, tive a oportunidade
de tomar conhecimento, atra

vés do seu jornal "'CORREIO

DO POVO", da publicação do

livro acima. De volta ao Rio,
onde resido há 4 anos, e on

de estou realizando estudos

superiores, cursando atualmen
te o 20. ano do curso de Co

municação Social na FacuJdade
de Comunicação Hélio Alonso,
tomei-me de interesse pelo ci

tado livro, pela utilidade que
ele poderá ter para um even

tual trabaiho de pesquisa. Não
o encontrando nas livrarias

cariocas, tomei a .liberdade de

escrever diretamente "à V.Sa.,
a fim de obter uma informação
de como poderia conseguir tal
livro".
N. da Redação - O ilustre

coestaduano já o conseguiu,
pois; 'o nosso diretor está ad

.qulrlndo o exemplar, na Capital
do Estado, para remeter ao seu

endereço. A escritora Lausimar

Laus é catarlnense radicada

no Rio de Janeiro onde, entre

outras coisas, é professora de

uma das faculdades da antiga
. Capital da República e laurea-

da com o troféu "Barriga-Ver
de", que reconheceu o traba

lho de catarinenses fora do

seu estado natal.

Contrato de Casamento
Augusto Sylvio Prodoehl

e

Adele Ellen Andersen Prodoehl

Darci Roenfiau
e

Lia Roennau
comunicam aos seus parentes, amigos e pessoas de suas relações,
o contrato de casamento de seus filhos
MôNICA-HENRIETA e MARCO-ANT6NI0

Jaraguá do Sul; SC Campo Bom-RS.
21 de agosto de 1977.

Escritório

c OA M E R c I A L
ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS!: GONÇALVES
Bel. em Administração de Empresas

YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téneiea em Contabilidade CRCISC 7 638

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

Fone 72-0091 :- Cx. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina

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

DeSDE 1944 À SERViÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

Despesa do
Mês

47.723,70
73.465,59

336.124,98
850.406,20
167.087,47
922.819,82
44.386,56
1.264,00

/

2.443.278,32

3.270,00
109.197,92

358.202,56

470.670,48

130.438,67
8�0�417,21
648�805,47

1.629.661,35

•

mato de 1977

ALDO ROMEO PASOLD - Têc. Contabllldàde
ORO 3704

Tot a I

158.947,92
377.895,14

1.361.254,78
2.172.464,80
1.786.010,98
4.312.452,48
160.116,16
18.982,37

10.348.184,63

264.377,19
543.061,38

974.188,10

1.781.626,67

814.083,45
2.363.402,28
4.029.522,37

4.543.610,15
.

19�336.819,40

7.207.008,10

,
, ,

do Sul
ESTADO DE SANTA CArARINA

Prefeitura MU'nicipal de Jaraguá
\

de

Caixa..................................... 690.757,54
Bancos - Disponrvel ••.•...•....•......... 1.051.996,47
Bancos - Vinculado '

-

3.242.118,20

DESPESA

TITULOS Até o Mis
Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 - Câmara de Vereadores 111.224,22

304.429,55
1.025.129,80
1.322.058,60
1.618.923,51
3.389.632,66
115.789,60 ,

17.718,37

0200 - Gabinete do Prefeito .

0300 - Departamento de Administração .

0400 - Depto. de Educ. Cult. e As. Social .

0500 - Departamento da Fazenda .

0600 - Depto. de Obras .•.•• _ •••••.• _ __:

0700 - Departamento Agropecuário .........•

0800 - Departamento de Turismo ..........•.

Créditos Especiais .... .' ..••....• :

Soma ...•...•....•.............•....•.•••• 7.904.906,31

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos à Pagar ..........•.................
Depósitos de Diversas Origens

.

Desp. meses anteriores .

261.107,19
433.863,46

615.985,54

Soma ....................................•. 1.310.956,19

SALDO PI O MES SEGUINTE:

Caixa .....................................•
Bancos - Disponrvel .................•.....
Bancos - Vinculado ..............••....•.•

683.644,78
1.512.985,07
3.380.716,90

Soma 5.577.346,75
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" Os dirigentes da entidade máxima do fu�
tebol càtarlnense, estiveram reunidos na noite
de sequnda-felra com os cinco representantes.
dós 'clubes classificados para o pentagonal, o�
portunidade em que foi elaborada e divulgada

I' a tabela da última fase do Campeonato, fi'"

cando dividida em 10. rodadas, totalizando 20

jogos. Na quarta-feira jogaram Joinville e Oha

pecoense em doinville e 'Comerciário x Avaí, preferindo,
em Criciuma. As demais' rodadas são 'estas: participar do certame.

AMANHÃ - Chapecoense x Comerciário e Psy- "-SELETO RECEBE' FAIXAS
sandu x Joinville; dla 07/09 - Comerciário x O Seleto Esporte Clube 'de

Paysandu à Avai x Chapecoense; dia 11/09 - Guaramirim, campeão do Tor

Joinville x Comerciário e Paysandu x Avaí; dia nelo N'orte' Càtarinens'e e fl-

14/09 - Avai- x Joinville e Chapeceense x Pay- liado'� LJD,' reálizou nó último

'sandu. O returno, com somente 'inversão nó fir��I\ de' sêmana um festival es-·

mando dos jogos será nos dias 18: 21,. 25
,

e portivo, em regozijo ao anl-

28 de setembro e, 2 de outubro; versário de emancipação da

cidade, aproveitando a ocasião

para receber as faixas de cam
peão meritoriamente ganho re-

centemente. Para entre'ga-Ias,
foi convidado ,o Ipir�n'gà de

Rio Negrinho e, após o ternpo
regulamentar o marcador a

cusou vitória dos visitantes

por dois gois a zero. Ainda

neste festival, a Seleção da

Liga local venceu por 3x2 a

Prefeitura de Guaramirim, em

espetáculo de bom nível, se

gundo eles.

E 5 P O rre 5
_,:::_

'

-) FLAVIO JOS!

"MOLEQUE TRAVESSO"

DESPEDE-SE DO ESTADUAL, COM VIT.õRIA

Jaraguâ do Sul - O G.E. Juventus des

ta cidade, carinhosamente chamado de "Mo

leque Travesso", despediu-se do Campeonato
Catarinense de Futebol da divisão especial
com uma soberba vitória por 2 tentos a

-

O so

bre o'Clube AtlétiCó Operária; dá ':Cidade de

Mafra, dois gois do 'artilheiro Vargas.
A rodada de domingo .

encerrou a fase

classificatória do campeonato das chaves '�H"
e' "I", classificando-se para o pentagonal final

cujo infcio deu-se nesta quarta-feira o Joinville

Comerciário, Avar, Chapecoense e Paysandu,
iniciando uma nova maratona em que. sairá um

clube campeão do Estado. Todos esses clubes

iniciaram' esta nova etapa com zero ponto ga
nho, com exceção do Joiríville que largou com

um ponto de vantagem por vencer os dois tur

nos das chaves em que participou. Este mesmo
Joinville que debutará na Copa Brasil deste

ano e que é o campeão do Estado, perdeu no

campeonato que ora se finda, três preciosos
pontos nas duas partidas que realizou com o

nosso representante: 1xO em Joinville, repe
tlndo a façanha do ano passado e 2x2 em

Jaraguá do Sul.

RESULTAOOS DA

CHAVE "I" NO DOMINGO
Os jogos da chave "I", da repescagem,

que. definiu o Paysandu como campeão da

chave, foram, estes: Paysandu 2xO Palmitos;
Xanxereense OxO Juventus (RS);' Joaçaba 2x1

Kindermann e Juventus (JS) 2xO 'Operário, dois
gois de Vargas; cömê já nctícfamos acima, so-

J
mando em todo o campeonato vinte gois, fi-

I

cando na vice-artilharia, sendo que a primeira
artllharla é detida atualmente por Ademir do

Comerciário, com vinte e quatro gois. Aliás, em

matéria de artilharia, o nosso representante
nos dois anos de participação no Campeona
to da FCF, teve destacada àiuação. No ano

.

passado tínhamos Nelo, hoje jogando no Fi

gueirense da Capital que marcou dez gols, fl-:
cando lia quarta colocação da fase classltlca- .

tória e, neste ano surgiu Vargast artilheiro na-
,

I

to e como grata revelação do futebol catari-

nense com 'vinte -gols, ficando na segunda co

locação. O fato de possuirmos o segundo aro'
tilheiro do Estado e um dos maiores do país,
deixa-nos "sobremaneira' utanadoe; ainda mals

porque clubes de grandes expressões, como

é o caso de Jolnvllle, Figueirense, Avai, Pal

meiras entre outros" seus goleadores não che

garam até o momento a somar' mais de dez

gois. Equiparando a campanha do ano passa
do com a deste ano.. quanto' .a classificação,
em 76, nosso, "Moleque'! classificou-se em 50.

luçar no Grupo "A" com 1,8 pontos e, em 77

em quarto lugar no Grupo 'W' com igual nú
mero da . pontos.

, '

CHURRASCADA. DE CONFRATERNIZAÇÃO
Terminada a fase classificat6ria, a direto

ria juventina achou por bem premiar e marcar

de forma festiva o acontecimento, embora a

equipe não tenha se classificado, reunindo na

noite de segunda-feira passada os atletas, mem
bros do departamento de futebol e da direto

ria, para saborear uma churrascada de con

fraternização, ao término de mais uma etapa
de árduas tarefas.

Na ocasião foi também dispensado o plan
tei até o dia 13 da. setembro, quando então

serão reiniciados os treinamentos com vistas

ao Torneio Incentivo da FCF. Várl,os elemen

tos ligados as ttdes juventinas se fizeram ou

vir, enaltecendo os esforços dos atletas e di

retores ligados ao departamento esportivo.
O prefeito Bauer, também presente a o

casião festiva,' fez entrega de cheque no valor
de 25 mil cruzeiros à diretoria do clube, como

parte de ajuda da municipalidade, ao clube

disputante do campeonato estadual que divul

gou a Cidade nos quatro cantos do Estado, e

pafs. Na próxima segunda-feira, no .pertodo no

turno, a diretoria juventina estará,
r
novamente

reunida para. tratar dos destinos da equipe e

acertar detalhes acerca do amistoso que está
sendo pretendido com o misto do Atlético Pa
ranaense e aguardar decisão da Federação
a respeito das disputas do Torneio Incentivo,
que ao que tudo indica deverá ser Iniciado no

início de outubro.

CLASSIFICAÇÃO POR CHAVES
A classificação final das equipes dispu

tantes do Campeonato Catarinerise e a se

guinte: CHAVE UH" - {Jolnvllle, 24 pontos
ganhos; 2. Avar, 23; 3. ComerciárrO,""'2'2;'4.
Palmeiras, 20; 5. Internacional, Carlos Renaux,
Marcílio Dias e Chapecoense com 17; 9. Fi

gueirense, 16 e em 10. Guarani' com apenas
7 pontos no ativo. CHAVE "I" - 1. Paysandu,
24 pontos ganhos; 2. Juventus (RS), 21; 3.

Xanxereense, 20. 4. JIJVENTUS (JS), 18; 5.

Joaçaba, 17; 6. Palmitos, 15; 7. Operário e

Kindermann, com 11 e em último IJgar o La

ges com 7 pontos ganhos.

TABELA DO' PENTAGONAL

Jarauuá f\bril s.a.
S/A DE CAPITAL ABERTO DEMEC/RCA.

CGCMF 84.432.426/00P1-04
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CO�VOCAÇÃO
Convocamos -os Senhores -aclonletas 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 de 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, par.a subscrição. em dinheiro e ou créditos em conta corrente; \'.
• "

20.) - Alteração dos a'rtigos 25, 26 e 27 dos Estatutos soclale:
30.} - Assuntos Diversos.

.... I

AVI SO
Acham-se à disposição dos Senhore!l Aolonlstas, os documentos de que

trata o artigo 1330. da Lei 6.404 de 15.,12.76.

ASSEMBLÉIA' G�RAL ORDINARIA·

, EDITAL DE CONVOCAÇAO. ,.

Convidamos os Senbores Acionistas desta Sociedade para a Assembléia
Geral Ordinária a ser re,aliz�da n9 pró�Ü!lo º-ia 30 ,çie.,setE!!TI�,ro d� 1Q77: à� 10,00 horas
em sua Sede Social nesta Cidade de Jaraguá do 'Sul, a Rua Jorge Czernlewlcz, 590, para
deliberarem sobre a seguinte:

,
,

ORDEM DO DIA:
10.) - .A.preci,ação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstra

tivo de Resultados e Parecer do Conselho Fiscal;
20. - Eleição da Diretoria e Fixação de sua remuneração;
30.) - Assuntos Diver�os.

Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1977.
Hans G'erherd Mayer •

"" Diretor Pre'Sident�,-: ;
CPF - 009.953.719-20

Joio Batista Prim
I Diretor Superintendente

CPF 006.285.909-97

FUTSAL -

CAMPEONATO CITADINO

Jaraguã do �ul - O Campeo
nato Citadino de Futebol de

salão do Departamento Jara

guaense da modalidade, em

que tomam parte vinte e quatro
equipes teve seguimento na

noite de quinta-feira com os

jogos entre Hadlomar x
'

Em-

mendoerter: Estrella x Járita;

Olipê x Colorado e P-rosdóci
mo x Banco do Brasil, regis
trando boa arrecadação, o que
aliás vem sendo a tônica do

campeonato, além, é claro, da

organização e disciplina.
Para a próxima quinta-feira,

na décima segunda voltá do

Campeonato estão marcados

jogos entre' Wiest x Coase;
Besc x Kohlbach; Caixa Eco

nômica' x Gazeta e Seria x

Marcatto, junto ao Palácio de

Esportes.
LARGA�A DA

PRIMEIRONA SERA
AMANHA

Jaraguã do Sul - Será neste

domingo a largada do Cam

peonato da Primeira Divisão

da Liga Jaraguaense de Des

portos do ano de 1977, em que

quatro equipes tomam parte
sendo Baependi, Estrella e

Botafogo de Jaraguá do Sul e,

Seleto Esporte Clube de Gua

ramirim. A tabela dos jogos

já confeccionada, marca para

a tarde de amanhã em Guara

miri� o encontro entre Seleto

local versus Botafogo Futebol

Clube da Barra do Rio Cêrro

e Estrella x Baependi, em Ne

reu Ramos.
'

No Campeonato
que ora inicia, não participa a

veterana equipe acaraiense,

uma das gló�ias do fuetbol a

mador jaraguaense, devido a

problemas financeiros e por

não possuir uma praça esporti
va própria. Segundo um de

seus dirigentes os clubes que

possuem estádio, cobram pe

sado ônus à equipe, que d,e

momento não' poderá arcar,

então, delxar ,
de

TORNEIO DE TIRO
AO ALVO

.

'

t •

Corpo' de Bombeiros Voluntários
de: Jlraguá, ,�o Sul

Sede Própria - Rua Presidente Epitácio Pessoa, s/no.
Tel. (0473) - 7�-0414 - Inscr. no CGCMF 84.434.257/000'1

Jaraguâ do Sul, - Santa Catarina -, Brasil

/

BALANÇO GERAL ENCERRADO �M 20 DE AGO�TO DE 1977

ÄTIVO

IMOBILIZADO
Técnico:

Terrenos

Edifícios e Construções
Móveis e Utensíllos

Equipamentos Técnicos

Veículos

Equipamentos
Financeiro:

Participações em outras Empresas

20.000,00
229.224,54
8.877,50

31.458,19
587.007,00
24.972,30

4.315,20

Disponivel
Banco do Brasil SoA;
Banco Brasileiro de Descontos S.A.
TOTAL DO ATIVO

7.383,42
,44,09

929.480,32

TOTAL DO ATIVO 929.480,32

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL

Patrimônio Social

TOTAL DO PASSIVO
929.480,32
929.480,32

Reconhecemos a exatidão do Balançó Geral aclrnà trans
crito, somando Cr$ 929.480,32 [novecentos é vinte riove mil,

quatrocentos e oitenta cruzeiros e trinta' e dois centavos),
no ativo e passivo.

Dr. Alexandre Olsa Raul Drlessen

Presidente Tesoureiro

CPF nr. 004362759-53 CPF nr. 103938899-04

Antonio Cabral Pinho

Téc. em Contabilidade - CRO;SC nr. 1.302

CPF nr. 103577509-34
'

.

DEMONSTRATIVO DA CONTA VARIAÇõES PATRIMQNIA.lS

RECEITAS:

Contribuições do Com. e Indústria

Subvenção Municipal
. Subvenção Estadual

Subvenção Federal

Subvenção de Terceiros

Rendas Diversas

DESPESAS: . ,

Material de Expediente
Desp. postais, telegr. .e Telef.

,.

Despesas de Recreação
Comissões e Corretagens
Combu'strveis e Lubrificantes

Manutenção. de Veículos

Mariutenção de Equipamentos
Llmpesa e Conservação
Perdas Diversas,

Impostos e Taxas,

Contribuição INPS, '

,Contribuição 'FGTS
Salários e Ordenados

63.51',00
20.000,00
87.536,00
3.000,00
3.009,00
4.390,00

544,00
2.912,11
21.061,34,
5.1Q1,10
13.429,3()
,3.027,00
1.140,00
3.443,22
3.562,40
3.413,63
7.513(35
2�96,8,80
33.900,00.
6.264,00
2.470,85
238,33

2.409,25
1.620,00
313,29

"

.

Honorários

Seguros
Consumo de água
Luz e Força
13°. Salário

PIS-Folha de PagamentoJaraguá do Sul - A Socieda
de Recreativa Rio da Luz- I, da
localidade de. igual nome es-

tará promovendo dias 17 e 18
de setembro próximo, o "Tor
neio lntermunlcipal e Interes
tadual de Tiro ao Alvo"".com
a participação de vinte e três
sociedades desportivas e re-

creativas, das cidades' de ..

Importa em Cr$ 181.437,00 (cento e oitenta e um mil,
Brusque, '..BlumEtnay,. J::tio '. <:10. quatrocehtos e trinta e sete cruzeIros).Sul, Joinville, S�o Be[lto, Tim-
bó, Cúritiba,

I

Ibirama, Pre'si-
,"

dente Getúlio, Indaial, Lontras -,

e João' Pessoa, de Járaguá'do
Sul, além é claro da promoto-
ra' do torneío que é reiilizado
anualmente, buscando çom is
so o inte'rcâmbio entre as so

ciedades nesta modalidade es

P.q"rtJ,�ª,� ,�ö,§ �'yenx��9.f!\lS r;ç!o�_
referrdo tornero 'dê caraöma
tiro apoiado, serão ofertados
prêmios; hoféus e medalhas.
No dia 1 ª, .�o,lJ1ingo, c,om.

inrcio ,às, 1,5h,30min, hllverá uma,
movimentada

,
soirée r:!ara a

mocidade alegre da região, ao

som da Ba,ncjinha Aurora.

115.031,97 181.437,00
Resultado -'positivo, que se transfere para
"Patrimônio Social

' ' '

66.405,03
F •

TOTAL GERAL 181.437,ÖO 181.437,00

JarágÍJá )'do SUl, 20 dé agosto de 1977..
, c

Dr. Alexandre Otsa
T"'-t'

•

Presidente
CPF nr. 004362759-53

Raul DrIessen

Tesoureiro
CPF nr. 103938899-04

Antonio Cabral,Plnho - Téc. em Contabilidade
CRC/SC nr. 1.302 - ,CPF nr. 103577509-34

,I ,'r·
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Atividades do Legislativo
tamento com a atuação da
Amunesc, órgão que congre
ga a associação microrregio
nal em que tomam parte tre
ze municípios do norte cata
rinense, entre os quais Jara
guá do Sul. O guardamento
prende-se a polêmica causa

da em torno do assunto, ge
rada pela distorção dos fatos.
Com respeito a este ofício,

José A. Klitzke elogiou a Gon

duta dos dois semanários da
cidade, que retrataram a ver

dade dos fatos, ao contrário
de um jornal da Manchester
que deturpou as palavras 'do
prefeito, colocando-a indevi-

damente. Todas as providên- gas -, 'para estudos, emendas
cias sobre o momentoso as- e retiradas de ítens. A cada
sunto serão tomadas, segundo sessão serão apresentados
o edil, para se apurar os res- alguns capítulos para que te
ponsáveis. Para quem não sa- nhamos em breve um código
be, todas as sessões do le- , de posturas, compatível com

gislativo são gravadas e guar- a grandiosidade econômica do
dadas, servindo como do- município.
cumento comprobatório se hou
ver alguma irregularidade.
CóDIGO DE POSTURAS
.. O projeto de lei que institui
o Código de Posturas de Ja
raguá do Sul foi finalmente en

tregue, ou' melhor, dois capí
tulos, uma vez que o, mesmo
será apresentado em etapas -

terá mais de duzentos artl-
,

Alem destes assuntos, o lí
der do governo fez relato de

-

sua viagem a Capital do Esta
do.

Dito isto, a próxima reunião,
será segunda-feira, às 18 ho-
ras.

AMUNESC

t Agradecimento e Convite para
Missa

Profundamente consternados, comunicamos a parentes, a

migos, vizinhos e conhecidos, o passamente do est)oso, pai, sogro, avô
e bisavô,

THARcrCIO DE OLIVEIRA MOTTA,
ocorrido às 17h10min do dia 28 de agosto de 1977, quando

, contava 72 anos e 13' dias de idade.

Por este intermédio desejamos agradecer 'a todos es que
nos confortaram durante o difícil transe e __que acompanharam o féretro
até a última morada e que enviaram flores, coroas e expressões de pesar.

Um agradecimento especial ao Reverendíssimo Padre João
pelas palavras consáladoras e de fé cristã.

Outrossim, convidamos parentes, amigos e conhecidos pa
ra a missa em intenção ,de sua alma, a ser oficiada às 18h30min de terça
feira, dia 06 de setembro de 1977, na Igreja Matriz de São SebãStião.

Por mais este ato de fé e solidariedade cristã, _a�radece
A Família enlutada

Jaraguá do Sul, Setembro de 1977.

t AGRADECIMENTO
A Família enlutada do senhor

RICARDO ZUMACH,

cujo passamento ocorreu a 28 do corrente, 'vem através des
te, agradecer penhoradamente à todos os parentes, vizinhos e, em espe..

cial ao Pastor Egberto Schwanz e aos Padres Miranda, �Iuizio e João, pe
lo atendimento prestado durante a sua longa enfermidade.

Estes agradecimentos são estendidos à todos que acompa
nharam o féretro ao Campo Santo e que dirigiram palavras de conforto,

" por ocasião do infausto falecimento.

Ou_trossim, convidam e' agradecem antecipadamente, para
comparecerem a Santa Missa em intenção da alma do extinto, às 17 he
rãs de hoje, na Igreja Matriz São Sebastião e Culto, amanhã, às 8h30min,
na Igreja da Comunidade Evangélica Luterana, centro. {

Jaraguá do Sul, setembro de 1977.

A FamHia Enlutada

I

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião de ,Notas e

Protestos de Titulos

(

Estr. Isabel COrUpá
Alinor Gaspar

nesta

Arildo Fiedler

Schroeder

Comercial Garlbaldl LIda.

neste

Euclides L. Lobo Filho

nesta

Elidia Romão Fabrica de M6vels

Corupá
Mecânica Diesel Jaraguâ LIda.

nesta

Viação Hansa
Corupá. ,

Valéria T. da Motta Rezende

Oficial Maior

EDITAL
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem de as

suntos de seus / lnteresses:

Agro Industrial Jaraguá LIda.

Rio da Luz - neste

Aldo Bugmann

as

VOCß GOSTA DE TEATRO?
Sim! - Então vá hoje no Salão No
bre do Sesi e assista' a peça' "OS
OLHOS QUE EU MATEI''.

Inicio: 20 hóras
Apresentação: Grupo Teatral

reúne-se haie, s:��:��s responsável pela
J I cultura do povo. Parflclpe..

Joinville - A Associação elos e aprovação); Campanha Na- ele assessorado realizou na

MuniCípios do Norte do Esta- cional de Alimentação Esco- quinta-feira, dia 10. de setem-

IIdo de Santa Oatarlna - AMU-, lar; Secretaria de Educação bro, com início às 14 noras,
NESC que congrega treze mu- (Projetos Microrregionais); tendo por local as dependên-
nicípios da microrregião, esta- CREA (Normas de Flscallza- elas do Museu Arqueolöqlco do

"-

rá reunida logo, mais às 9 ho- ção do cumprimento das Nor- Sambaqui, em Joinville, reu-

ras na cidade de Campo Ale- mas Técnicas Brasileiras - nlão cem técnicos da Vice-

gre, sob a presidência do pre- NTB); Vlce-Governança (Orça- Governança e técnicos das
feito francisquense Flávio Ga- mento-Programa) e assuntos municipalidades que integram
meiro Camargo. Esta reunião diversos. a Amunesc para tratar de as-

que será realizada na Socie- suntos 'concernentes a Instru-

dade Amigos de Campo Ale- Äplicação do' Fundo de ções do Novo Critério de Apll-
gre - SACA, é a terceira As-- Participação dos cação do Fundo de Participa-
sembléia G�ral Ordinária da, Municipios ção dos Municípios para o pró-
Associação da gestão .77/78, ximo ano. Os técnicos que lá

oportunIdade em que será, Segundo ainda o Assessor estiveram, receberam instru-

cumprida a seguinte agenda e Coordenador de Planeja- ções pormenorizadas sobre o

de trabalhos: LeItura da Ata mento Urbano e Microrregio- FPM, principal assunto do en

da reunIão anterior (discussão, nal, Lenin Pelia, o órgão por' contro..

Sala Jantar
(de madeira entalhaGla,
tico "barêco" de luxo)
1 cristaleira I 2 baleies
1 mesa elástica
2 'poltronas e 6" càdeiras

(estofamento de couro)

Preço de ocasião: CrS 12.000,00-
VENDE-SE à R. Preso Ep. Pess'oa, 71
Fone: 72-0591 - Alfonso

Día 7 de Setembro, vista a camisa do Brasil. Participe das programações
As 17 horas passeata a pé pelas ruas da Cidade, promoção da COMUN.

o t
Jaraguá do Sul - O progra-
ma sesiano da Semana da Pá
tria, iniciado anteontem, marca

para hoje, hasteamento das
bandeiras, campeonato de jo
gos às 14 horas, arriamento

,

das bandeiras às 18 horas, a

presentação da Bandinha "Fi
lho do "trabalhador" às 19h30m
e encenação da peça teatral
"Os Olhos que eu Matei", às
20 horas, pelo Grupo Teatral
São Luís desta cidade. Ama
nhã dia 4 e até 7 de setem
bro, o programa a ser desen
volvido será este:

DIA 4 - h'asteamento das
bandeiras, prosseguimento do
torneio de futebol de salão
tndustrlal Vicente Donini; às
18 horas, arriamento das' ban
deiras. OlA 5' - .hastearnento
das bandeiras; às 14 horas, no
salão nobre do Sesi, os alu
nos dos cursos populares par-.
tlclparão de um Concurso de
Redação. DIA 6 - hasteamen
to das bandeiras e entrega de
medalhas aos que mais se
destacaram no concurso de
redação do dia anterior. Às 18
horas, arriamento das bandei
ras. DIA 7 - data da Indepen
dência do Brasil, o grande des
file cívico estudantil pela Av.
Mál. Deodoro, para os colé
gios e demais estabelecimen
tos. Ao meio dla será servida
churrascada pelo Grupo Es
coteiro Jacoritaba desta cida
de.

No sábado que passou, às
19 horas, a Câmara de Verea
dores de Guaramirim realizou
sessão solene em 'homenagem
aos 28 anos de emancipação
política-administrativa, oportu
nidade em que foi inaugurada
oficialmente a galeria de rl:l
tratos dos ex-presidentes do
legislativo guaramirense, com

a presença das' altas autorida
des do vizinho município.

O Prefeito Dequech, presen
te a sessão solene conferiu a

todos os edis da atual legis
latura a medalha e o distin
tivo do vereador brasileiro,
Os edís Izídio Carlos Peixer e

Ingo Wagner, falaram sobre os

ex-presidentes, cuja galeria de
retratos estava sendo inaugu
rada e sobre o histórico do
município.

Jaraguá do Sul já conta com

a ativação dos telefones de
urgência, em linha aberta di
reta durante as vinte e quatro
horas do dia. Para chamar os

bombeiros em casos de in
cêndios, basta dlscar somen
te o número 193; para a De
legacia de Pollcla o número
190; para o Pronto Socorro,
que dentro em breve será im
plantado em Jaraguá o núme-
ro 192 e para o sistema de
telegrama fonado, bastará que
se disque o número 135 e

transmitir a mensagem.

Começa: amanhã, às 6h30m,
a inspeção de saúde dos jo
vens conscritos da classe de
1959 e anteriores. Em Jaraguá
do Sul' a inspeção será reali
zada no Posto Agropecuário,
nos dias 04, 05 e 06 de se

tembro; em Guaramirim dias
07 e 08 de setembro, no Co
légio Normal Almirante Tarnan
daré; Massaranduba dias 09 e
10 de setembro, no Gr,upo Es
colar General Rondon. No dia

�

Metalúrgica

João Wiesf�'S.A.

da inspeção, os jovens deve
rão comparecer no horário es

tlpulado, ou seja, às 6h30min,
munidos do Certificado de A
listamento Militar (CAM) e

Certidão de Nascimento.

Estão em nosso meio desde
ontem, o Governador de Rota-

ry Internacional,
.

Distrito 465,
Dino Gorini e esposa Augusta
Trento Gorínl, A presença do
Governador Dino Gorini no

Vale do Itapocu, prende-se a

visita em caráter ótíelal, aliás /

á primeira como Governador
do Distrito, aos, Rotarys de
Guaramirir'n e Jàraguá do Sul.
Seja bem vindo" Governador.

Ainda sobre tetefones, aca

ba de ser instalado na rua CeI.
Procópio Gomes, ju!lt_o ao es

critório do Dr. Paulo Medeiros;
número 263, o primeiro Posto
de Serviço, atendendo todos
os dias até às 22 horas. O
Posto permite ligações pelo
sistema de Discagem Direta a

Distância e está "a disposição
de todos que queiram usufruir
de maís este benefício con

cedido pelas Telecomunicações
de Santa Catarina S.A. - TE
LESC, aos usuários jaragua
enses.

-
.. -:-

, .

CIVICaS.

De 12 a 16 de setembro, a

Comissão Municipal de Saúde
desta cidade estará desen
volvendo a "Semana da Saú
de". Ó programa a ser cum

prldo nestes dlas já está sen

do distribuído, com atividades
do Sesi e Prefeitura, Serviço
Torácico, Serviço Visual, Exa
me de Escarro, Filme sobre
Saúde e Censo Audio-Visual,
nas localidades de Nova Bra
sflia (Grupo Escolar Atbano
Kanzler); Rio da Luz I (Salão
Barg); Rio Cêrro " (Salão AI
votada): Rua Joinville (Escola
.Bäsloa Heleodoro Borges); Ja

raguazinho (Salão da Igreja);
Barra do Rio Cêrro (Escola
Básica José Duarte de Maga-'

--------------_-_...;; Ihães); Ilha da Figueira (Salão
Vitória); Nereu Ramos (E.B.
Euclides da Cunha) e em San
ta Luzia (Salão da Igreja).

A
'

Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, através do E
ditaI de Tomada de Preços nr.
05/77, publicada neste jornal
em edição passada está ad

quirindo tubos de concreto
para obras de saneaménto.
As propostas serão aceitas
até segunda-feira às 17 hp ras.

indústria, de escapamento para
auto-veiculos e máquinas

OFERECE PARA COLOCAÇAO IMEDIATA
-

...
-

A SEGUINTE VAGA: o Centro de Treinamerlto do

auxlll d ltórl ( b ) Senai dispõe de vagas para o
- I lar e escn no am os os tsexos com

curso de costureiras indus-
conhecimentos no setor de faturamento. triais, de curta duração e sem

O
.

t d d
-

d'" "t ônus à frequentadora. As in-S In eressa OS everao JrIglr-se ao se or teressadas, principalmente as

pessoal". da indústria, sito na rua Presidenfe Epitá- que trabalham no ramo textil
cio Pessoa nr. 2.388 - Jaraguá do Sul-SC. poderão dirigir-se ao órgão pa-
______ , --------------.;. ra fazer sua inscrição.

O Banco Nacional, ou o Ban
co do Guarda-Chuva está de
portas abertas, pronto a re
ceber seus clientes. Com a

inauguração na sexta-feira da
semana que passou, é a mais
nova agência bancária da ci
dade, gerenciada pelo senhor
Frederico Cielusinski. Na inau
guração, compareceram as au
toridàdes constituídas do mu

nicípio, convidados e a alta
�ireção da organização, que
mtegra um dos três maiores
grupos flnancelros do país.

(COLAS. "CORRErO DO POVO'')
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