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Centro Civico do 'São Luis' promove Gincana
JARAGUA DO SUL - o Centro Cívico "Coronel

Jourdan" do Colégio São Luís desta cidade, estará
promovendo dias 23 e 24 de setembro próximo, a

Gincana 77, onde pa'rti,ciparão estudantes de vários
educandários da rede estadual e particular de en

sino de Jaraguá do Sul. As inscrições estarão aber
tas até dia 15 de setembro, quinta-feira próxima,
junto a secretaria do Colégio São Luís, onde as e

quipes poderão ser inscritas mediante taxa de CrS
150,00 para a primeira categoria, que' compreende
a faixa etária de 17 a 30 anos e CrS 100,00 para a

segunda categoria, de 8 a 16 anos. Cada equipe se

rá composta de 10 alunos devidamente matricula
dos em estabelecimentos de ensino e que tenham

freqüencia normal, podendo, ainda, dispor de um

automóvel devidamente pintado com o nome da e

quipe, identificando-a e de um motorista habilita
do, independente da condição de ser aluno ou da
idade que possuir. O encerramento da Gincana 77
será dia 24, às 18 horas no Colégio São Luís, opor
tunidade em que serão conhecidas as equipes ven

cedoras e conferidas as distribuições de prêmios em

dinheiro e medalhas. A 1a. colocada ganhará como

prêmio CrS 3.500,00, CrS 1.500,00 para a 2a. e meda
lhas para a terceira colocada, isto na primeira ca

tegoria, de 17 a 30 anos. Para a segunda categoria
8 a 16 anos - a equipe 1 a. Colocada receberá CrS
2.000,00, a 2a. 1.000,00 e, a 3a., 4a. e 5a. colocada

receberá medalhas, respectivamente.

REUNIAO 'COM A
COMISSAO ORGANIZADORA

"

Para que a Gincana tenha a participação e di-
vulgação, necessária de seus reais objetivos, a Co
missão Organizadora realizará reunião com os lí
deres de cada equipe, dia 21 de setembro, às ....
19h30min, no eorégio São Luts, ocasião em que se

rá entregue o regulamento e demais' informações,
bem como definidos detalhes acerca da referida
Gincana.
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A realidade' de 'sua exis

tência e atuação reside pre
cisamente no idealismo de

Presença da

I'

Impregnada de idealismo

inegávei e disposta a ven

cer eventuais asperezas de

jornada rumo ao aprimora
mento de nossa cultura, fo

ra de dúvida, a SOCIEDADE

CULTURA ARTíSTICA tem

se constituído em exemplar
instituição no cumprimento
de suas louváveis' e eleva

das finalidades.

que estão imbuídos seus di

rigentes, animados de re

conhecidos propósitos de

tudo fazer com vistas a ga
rantir a preservação e diver

sificação da cultura jaragua
ense ein termos do que fo
mos e do que somos.

Os magnificos exemplos
que traduzem a acepção ho

dierna de cultura temo-los

na sucessão de atMdades

promovidas pela SCAR, i",
jetai1do na veia de nossa

gente o amor ao canto, à

"SCAR" na Cultura Jaraguaense
música, à pintura, ao tea- por oportuno, o eficaz in

tro, como componentes de tercâmbio com a FUNARTE,
uma concepção universalis-

'

do Ministério da Educação e

ta que descarta quaisquer Cultura, que lhe tem asse-

superficialismos cultura.is.

A quem perquira a traje
tória trilhada pela SeAR,
sente-se agradavefmente a

câvaleiro ,para lhe tecer e

logiosas referências no que
concerne a promoções, to

das bem aceitas pela socie
dade jaraguaense, todas re

vestidas de êxito. Louve ·se,

gurado apresentações, como
a do TRIO PAN-ÀMÉRICA
NO, um inegável sucesso,
da mesma forma que nos

proporcionará a vinda a, Ja

raguá, para o, 'proximo dia
'

16, do conhecido e apreCia
do conjunto QUINTETO

VIOLADO.
Resta-nos, como

' ,parcela

Mau tempo, preJudica· ,comemorações
,

I> '.

CIVlcas Em agosto, exportações
Jaraguá do Sul - As rara beleza, sucesso total

fortes chuvas acompanha- a cada ano que passa. A
das de ventos que se a- pesar do dia 7 ser um dia
bateram na região no iní- sem sol, feio, chuvas não

cio desta semana, preju- houve, surgindo assim di
dicaram sensivelmente o versas reclamações por
desenrolar das programa- parte de .professores e a

ções cívicas alusivas a, lunos à Comissão orga
Semana da Pátria, prlncl- nizadora pela precipita
palmente no dia 7, data ção no cancelamento dos
maior da nação brasileira, desfiles.

quê marcou a passagem
do 155°. aniversário de NO SESI

Independência. Os desfi- Como parte integrante
les marcados para a ma- aos festejos da Semana
nhã do dla 7, onde desfi- Cívica, o Centro Social do

lariam milhares de esco- Sesi realizou na segunda
lares, escoteiros, Sesi, feira um Concurso de Re

Corpo de Bornbelres en- . dação e, Cartazes entre

tre outros foram cancela- vinte e sete alunas dos

dos pela Comissão Muni- cursos populares rnantl

cipal encarregada da pro- dos pela agência. Feito

gramação, elaborada pe- o [ulqamento, foi "9scõfhi
Ia Prefeitura Municipal, do os três melhores tra

Coordenadoria Local e balhos, recaindo a pri-
,

Inspetoria Municipal de meira colocação" em re

Educação, privando os . dação, à senhorita Vera

participantes, e assisten- Lúcia Depiné com o te

tes de apresentarem
-

e ma "Brasil de -Ontern,
assistirem os desfiles de Brasil de Hoje"; Elisabeth

Cuidado com as rifas
Jaraguá do Sul - O

Chefe da Seção de Fisca

lização da Delegacia da
Receita Federal de .Joln
ville, a qual está jurisdi
cionado o Posto da Re
ceita Federal de Jaraguá
do Sul está alertando con

tra a forte ocorrência da
prática de venda de rifas
nos estabelecimentos de

ensino de nossa cidade
e de todo o Estado, aliás,
uma verdadeira "prostl
tuição" que vem se veri
ficando também no seio
de clubes e outras asso

ciações de classe ou re

creativas, ou mesmo por
simples aproveitadores,
sob diversos rótulos.
Com a finalidade de es-

HelenaMajcher Watzsko
ficou com a segunda co

locação com o trabalho
"A Semana da Pátria" e,
a terceira colocada foi a

sra. Cacilda Freiberger.
Já o Concurso de Carta
zes teve a participação
de 204 alunas, represen
tando as 13 turmas de
cursos populares do Se
si cujo critério de esco

lha e seleção obedeceu
ao Concurso de Redação
e, o primeiro 'lugar coubé
a equlpe "Princesa"; o

segundo a equipe "Mô
nica" e o terceiro e últi
mo lugar para "As Oinâ
micas". Houve, tambêrn,
um Concurso de Tênis de
Mesa cujas disputas fo
ram travadas entre alu-.
nas dos cursos popula
res, com o primeiro lu

gar recaindo para EliSa
beth Harmel e o segundo
para Rosane Beatriz
Schmoeckel.
\

clarecer o público que é
sem dúvida o maior pre
judicado, o chefe do se-

'tor de fiscalização está
enviando a todos os esta
belecimentos de- ensino
sob sua jurisdição, ofício
circular sobre as rifas, ob
jetivando com isso esta
bilizar a proliferação das
mesmas.

Jaraguá do Sul -, As ex

portações jaraguaenses
no mês de agosto, segun
do estatística levantada

pelo secretário da Asso
ciação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do
Sul, feitas através de trin
ta e quatro Certificados
.de Origem requeridos jun
to ao órgão associativo
foi de CrS 4.240.526,<02,
süperlor ao mês anterior'

que foi de Cr$ ..•...•••
,3.938.261,59.

O gradativo aumento

que vem se verificando
mensalmente, prende-se
a grande aceitação dos

produtos aqui fabricados,
deixando-nos em posição
privilegiada no montante

que formamos da comuni

dade jaraguaense, juntar-nos
aos esforços da SCAR vi

sando a que, de um esforço

Prof. Paulo MoreHi

da um de nós prestigie a

seAR e colabore com ela

no que ela tem de mais le

gítimo e definitivo: difundir
comum, resultem forças que, a cultura pela cultura.

se engajem mais e mais em- 'Par� tanto, 'fica' aqui o

prol de ideais autentica- convite:
mente culturais e cúltural-

mente autênticos. PARA QUANDO? Dia 16

de setembro de 1977

20h30min

COM QUEM? QUINTETO

Não queremos aqui ,que
o fluxo de nossas palavras
se sobreponha à fixação de

conceitos comportamentais,
o que desejamos é que ea-

VIOLADO

ONDE?
.

PALACIO DOS

ESPORTES.

•

supenores 4 milhõesa
do nos dias 12, 13 e 14
de outubro próximo, no

moderno auditório da
Associação Comercial e

Industrial, um sernmano

para Conselheiros Fis
cais de Cooperativas,
cuja finalidade será dar a
esses elementos orienta

çäo sobre métodos racio-
- nais de fiscalização, de
serviços e controles das
cooperativas. As discipli
nas do seminário abran
gerão "Legislação Coo

perativista, Estatutos So
ciais: Dlreltos e Deveres
dos Conselheiros Fiscais,
Noções Básicas de Admi-
nlstracão e Noções Bási
cas de Contabilidade".

das exportações em rel,a
ção ? outros municípios
do Estado. Em agosto, os
produtos foram destina
dos à Venezuela, Bolívia,
Equador, Singapura, Es
tados Unidos, Paraguai,
Costa Rica, Suíça, Honq
Kong e EI Salvador.

Livros
autenticados
No mês de agosto fin

do, foram autenticados
262 livros rnercantís, com
uma arrecadação de CrS
7.860,00 para a Junta Co
merciai do Estado.
Seminário

O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a A
CARESC estarão realizan-

Bilhete a ,Eugênio Vítor Schmöcksl
Dignissimo Diretor J

do 'Correio do Povo', de Jaraguá do Sul

Sensibilizou�me deve- e a dedicação dos que di
ras o seu artigo publica- rigem jornais do interior.
do recentemente na pri-' O que mais me. comoveu
meira página com rela- foi constatar que o pre
cão ao meu afastamento zado confrade possui uma
da direção do "Jornal,do coleção do JP pois, para
Povo". Tudo o gue foi alí- citar todos aqueles fatos
escrito, s6 poderia partir ocorridos na min!Ut vida
de um coração bem for-

'

jornalística, êife- quem a

mado, de quem e de um cempanhou por muitos a

colega bem dotado de nos a publicidade do JP.
muita compreensão, de Caro Eugênio! Receba
quem conhece o trat)alho o meu abraço de a.grade-

\

cimentos e votos de que
prossiga nessa sua cámi
nhada de fazer jornal,
.com alto espírito de cola
boração para com o pro
gresso de Jaraguá do Sul,
que lhe. é reconhecido.
Assina: ABDON FóES.
(Transcrito do "JOR

NAL DO POVO", de Ita

[aí, edição de 03 de se
tembro de 1977).

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

Fazem anos amanhã:
Srta. Maris,a Doering
Sra. Traudi,
esposa do sr. Arno Henschel

Oia 12 de setembro
Sr. Inácio Lemke
em Rio da Luz Vitória
Srll. Elisàbeth,
esposa do sr. Wendelin Schmiât
Sr. Elói Wasch

Oia f'3 de setembro
Sra. IIse Mey Duarte, em Joinville
Sr. Alexandre Costa
Sra. Noêmia da Cunha Jacobi,
em Itapocüzinho
Iris Pawlowskl, em Blumenau
Alfredinho Sckiba,
em Curitiba-PRo

Dia 14 de setembro
Sr. Rudolf Ehlert
Sr. Hugo Horst

Dia 15 de setembro
Sr. Wilson Luz, em Curitiba
Sr. Waläemar Gumz,
Sra. Volanda Pradl Lenzi,
em Curitiba
Sra. Verônica, esposa do
sr. Gerhardt Eggert
Sra. Ana, esposa do sr.

João Weiler, em Jaraguazinho
Sr. Roland Harald DornbuscIi
o garoto Rogério José Vailatti
Sr. Bertoldo Panstein

Dia 16 de setembro
Sr. Albano Lira
Sr. Hilário Krüger .

A jovem Inês Jurilite Pisetta,
em Massaranduba '

O jovem Luís Pisetta, em
Massaranduba.
"Correio do Povo cumprimenta os

aniversariantes da semana".

UMAS & OUTRAS
O OLHO

O olho é como uma série de três
bolas, de paredes finas ou membranas
uma dentro da outra. A mais externa
é como uma folha de esponja embebi
da de sangue que nutre grande parte
do interior do olho; a segunda (mais
interna) é transparente e percorrida
por pequenas IinFlas vermelhas, dis
postas, como os galhos de uma plan
ta; e a terceira, bem no interior, é a

retina, assim chamada porque parece
uma redinha desenhada pelas linhas
vermelhas, artérias e veias (FP-RS).

-00-
CAUSA DA 'FOME NO MUNDO

Os economistas do Banco Mun-
, dlal conclulram que a fome mundial é
mais um problema de distribuição do
que uma questão' de quantos _

alimen
tos são produzidos. Na maioria das na
ções subdesenvolvídas as pessoas
mais ricas, que podem comprar ali
mentos, comem bem. Mas, segundo a

revista "Seience", "até mesmo se a
renda dos países subdesenvolvidos au

mentar, conforme projetados, os po
bres não conseguirão comprar, eles
próprios, alimentos para terem uma

ifieta substancialmente melhor, no fu
turo previsrvel". Estes economistas
calculam que 75 por cento da popula
ção dos países subdesenvolvidos têm
deitas inadequadas.

-00-
ESSA NAOm

A Suécia, experimenta um slste
ma de licença paga de paternidade.
Segundo o plano, um pai pode ficar
em casa, com seu filho recém-nasci
do, por até sete meses (imaginem ...??),
recebendo 95 por cento de seu salá
rio. Se a mãe também trabalha forca,
os genitores podem' dividir entre sl o

período de sete meses de qualquer mo
do que desejem. Até agora, apenas 7
por .cento dos novos pais da Suécia ti
raram proveito do programa, mas o

número quadruplicou desde 1974, e

espera-se que aumente.
-00-

VOC� TEM A MESMA OPINIAO?
Só os solteiros podem fazer o a

mor e não a guerra porque os casa
dos. fazem ambas as coisas ao mes
mo tempo.

-00-
A terra só não é chata nos po

los.
-00-

A invenção é um por cento inspl
ração e noventa e nove por cento
transpiração.

-00-
O calouro de televisão é' o UniCO

sujeito que está só e mal acompanha
do o tempo todo.

-GO-
HUMOR
Professor!
- Quem vende .Ieite é o leiteiro,

quem vende' pão é o padeiro, quem'
vende carne é ... ?

A classe em coro responde:
- Carneiro.

--o-
Nossa???
* Foi constatado recentemente que

.

em cada milímetr:o quadrado (é milí
metro mesmo) de uma toaTlia de mão
usada em lugares públicos encontram
se dezesseis mil diferentes bacilos. Evi
te usar toalhas de pano, dando prefe
rência para as toalhas de papel quan
do usar banheiro público.

* O, número dos glóbulos verme

no, de 25 bilhões. Apesar de serem

lhos no sangue é, em um corpo huma-
, microscópicos, unindo-os uns aos ou

tros, formariam uma fila tão longa que
poderia dar quase cinco voltas ao glo
bo terrestre.

Humor final
Dois avarentos encontraram-se

em frente do edlflclo do banco.
- Ah, vejo que foste deposltar di

nheiro ...
- Nunca deposito dinheiro em

banco.
- Então vieste descontar um che

que.'
- Nunca recebo senão dlnhelro

contante e sonante.
- Então que vieste fazer no ban

co?
O outro baixou a voz, olhou para

os lados e segredou:
...;_ Vim encher minha caneta tin

teiro.

R egistro''C i V i I
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
Edital nr. 9.958 de 31.8.f977
Waldemar Maass e

Elcida Marquardt
Ele, brasileiro, solteiro, vende

dor, natUral de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em' Barra do Rio
Cerro, neste distrito, filho de Udo
Maass e Angela Steinke Maass .. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e reslden-'
te em Barra do Rio Oerro, neste dis
trito, filha de Alfredo Marquardt e Ade
le Raasch Mãrquardt.,
Edital nr. 9.959 de 31.8.1977
Cópia recebida do OfiCiai de Rio dos
Cedros, neste Estado
Pearo Veloso e Marlene Inês Paoretto

'

Ele, brasileiro, solteiro, natural
deste Estado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Leopoldo Velo
so e Rosa Pedri Veloso. Ela, brasllel-

at....

ra, solteira, natural de Rio dos Cedros,
neste �ado, domiciliada. e residente, . \

em Rio dos Cedros, neste Estado, fi-
lha de Averaldo Paloetto e Alida Pao
letto.
Edital nr, 9.960 de 01.09.1977
Waldemar Wackerhage e

Miriam Edite Ziele
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão,

natural de Benedito Novo, neste Esta
do, domiciliado c

e residente em Coru
pá, neste Estado, filho de Arnoldo Wa
ckerhage e Ernestina Wackerhage. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente à Rua Joinville, nesta cidade,
filha de Valdemar Ziere 1f Edite Reinke
Ziele·.
Edital nr. 9.961 ae 01.09.1977
Gilmar Anacleto e Teima Germano

Ele, operário, solteiro, operário,
natural de Rodeio, neste Estado, do
miciliado e residente' à Rua Venancio
da Silva Porto, nesta 'cidade, filho de
Bento Serafim Anacleto e Maria Edir
Rank. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Canelinha, neste Estado, do
miciliada e residente à Rua Venancio
da Silva Porto, nesta cidade, filha de
Getúlio Joaquim Germano e Neide
Maria Flôres.
Edital nr. 9.962 de 01.09.1977
João Pedro Junkes e

Alaide Maria Junckes
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural' de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filho de Lãudeljno .:fun
kes e Veronica Diemon Junkes, Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural
de Guaramirim, neste estado, domici
liada e residente em Ilha 'da Figueira,
neste distrito, filha de João Modestino
Junckes e Adelia Tlclfla Junckes.
Edital nr. 9.963 de 01.09.1977
Irineu Hanemann e' Lorena Hornburg'

Ele, brasileiro, solteiro, escriturá
rio, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente em Barra do Rio
Cerro, neste dlstrlto, filho de GuiJher
me Hanemann e Irene Hartmann Ha
nemann.

Ela, brasileira, solteira, professora, na
tural de Jaraguá, do Sul, domiciliada e

residente em Rio Cerro II, neste dis

trito, filha de Erico Carlos Emilio Horn
burg e Irmgard Fischer Hornburg.
Edital nr. 9.964 de 2.9.1977
Nilo Mathias e Enir Flohr

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio Cerro I, neste
distrito, filho de Alvino Guilherme Ma
thias e Tecla Erdmann Mathiás.

Ela, brasileiro, solteira, do lar, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Rio Cerro I, neste distrito,
filha de Alfredo Flohr e Linda Fischer
Flohr.
Edital nr. 9.965 de 2.9.1977
Geraldo, Klein e

Maria ,cunegundes Maes,ri,t'.,v f r

Ele, brasileiro, solteiro, operário,.
natural de Jaraguá Ido Sul, domicilia
do e residente em Rua Joaquim Fran
cisco de Paula, filho de Bernardino
Klein e Adélia Sbardelatti, Klein. Ela,
brasileira, solteira do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e resiéfen
te em Barra do Rio Cerro, neste dls->
trito, fßha de Vidal José Maestri e A
mabile Satler Maestri.
Edital nr. 9.966 de 02.09.1977
OUmpio Belarmino e Irani Martim

Ele, brasileiro, solteiro, funileiro,
natural de Pomerode, neste estado, ao
miciliado e residente em Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta cidade, fl
rfio de Leonardo Belarmino e Amélia
Cardoso. Ela, brasileira, soffeira, cos

tureira, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada é residente em Vila Lsnzl,
neste distrito, filha de Osmar Martim
e Tereza Junckes Martim.

Edital nr. 9.967 de 5.9.1977
Cópia recebida do oficial de
Joinville, neste Estado
Nelson Vieira e Luzia Mosca

Ele; "brasllelro, solteiro, bancário,
natural de Massaranduba, neste Esta
do, domiciliado e residente nesta ci
dade, filho de José Vieira e Wanda
Deretti Vieira. Ela, brasileira, solteira,

comerciária, natural de Guaramírim,
neste Estado, domiciliada' e residente
em Joinville, neste Estado, filha de An
tônio Mosca e Ottilia Mosca.
Edital nr. 9.968 de 6.9.1977
Redi Gomes e Salete Porflrio Bozêlo

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Siderópolis, neste Estado,
domiciliado e residente à Rua Roberto
Ziemann, nesta cidade, ftlho de Isido
ro Manoel Gomes e Guilhermina Clau
dino Gomes. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Treze de Maio, neste

estado, domiciliada e residente à rua

Roberto Ziemann, nesta cidade, filha
de Mario Bozelo e Carolina Porfirio
Bozelo.

Edital nr. 9.969 de 6.9.1977
Agustinho Pereira e _

'

Terezinha Marli dos Sal)fos
Ele, brasileiro, solteiro, servente,

natural de Ituporanga, neste estado,
domiciliado é residenfe >em JOinville,
neste estado, filho de João José Pe
relra e Delfina Xavier Pereira. Ela, bra
sileira, solteira, servente, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e residente
à Rua Campo Alegre, nesta cidade,
filha de Antonio (tos Santos e Adelina
Maria dos Santos.

E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandel passar o presente
edital que será publicado pela imprens..
e em cart6rio onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
Impedimento acuse-o para os fins le
gais.

AUREA MOLLER GRUBBA
Oficiai

Dr. Reinoldo Murara

11=ADVOGAD,O

ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEITURA I
I

IIJARAGUA DO SUL

Baile das "debs"
movimenta sociedade

Jaraguá do Sul - O Baile das De
butantes, já tradicional nesta cidade,
promovido pelo Grêmio das Orquídeas
está movimentando as altas esferas
sociais, realizado que será no próximo
sábado, dia 17 de setembro, nos aris
tocráticos salões do Clube Atlético
Baependi, com início marcado para às
23 horas. As debutantes, meninas-mo
ças das sociedades jaraguaense, gua
ramirense, riosulense, concordlense,
curitibana e plçarense, terão como pa
tronesses as senhoras .Elvlra Bauer,
prlmetra dama do município, esposa do
prefeito Victor Bauer; Cacilda Schünke,
esposa do industrial e vice-prefeito Si
golf Schünke e L u c y Ra
mos, esposa do deputado estadual Oe
tacflio Pedro-Ramcs. As "debs" serão
apresentadas à sociedade jaraguaen
se, ao som de "Erintio e Sua Orques-
tra", tendo c o m o mestre-de-
cerimônias o sr. H o r s t
Stein, sendo _oas,.sennoritas Adriana
Bruch, Ma'risa A.' Czernay. Kátla Hins
ching, Maristela Menel, Maria Luiza
Emmendoerfer, lsabela de Oliveira
D'Aqulno, Mirtes Marilú Ferreira (Gua
ramirim), Jaisa Wiest, Maria Elisabeth
L,ehmkuhl, Estela Maris Andrade, Ma
rilda Klein (Guaramirim), Doroti Edite
Bogo, Rosângela Maria Lenzi, Tânia

.

Mara Haffermann, Viviane de Assis Pe
reira, Ariane Patrícia Ewald (Rio do
Sul), Milene Casagrande (Concórdia),
Silvana Stinghen (Curitiba)·, Nádia Ma
ria Wunderlich ..(Piçarras) e Elisabeth
Günther (Guaramirim). O Baile das De
butantes será indiscutivelmente um dos
maiores aconteclrnentos soelals do ano
e espera-se bisar o êxito das edições\ -

.......�-

anteriores, uma vez que os detalhes
-estãe sendo' cuidadosamente ultima
dos, para que seja alcançado aquele
objetivo.
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AT'UACIDADES
Há pouco mais de um século,

quando foi feito o primeiro recen

seamento geral, o BrasiJ tinha me

nos de 10 milhões de habitantes.
Além da guerra com o Paraguai, que
ameaçara sua integridade territorial
no Sul, havia grandes preocupações
de ordem econômica devido à abo
lição da escravatura. A mão-de-obra
escrava, usada para o desenvolvi
mento da agricultura e da minera
ção, estava escassa, com a abolição
do tráfico de' escravos, em 1850, e
poucos anos depois, a lei declarava
livres os filhos de escravos.

A partir dai foi adotada, por
. parte do ,Governo, uma vigorosa po
lítica de povoamento do território
brasileiro, estimulalildo-se, 'assim, a

imigração européia. De 1880 até o

início da Primeira Guerra Mundial,
cinco milhões de imigrantes chega
ram ao Brasil. A politica nacional ti
nha como prioridade número um, au
merftSr a população para promover
o desenvolvimento eeenömlce e ga
rantir a segurança nacional.

A
do-se o sexto país mais populoso
do mundo. São mais populosos do

que o' Brasil: a China, a fndia, a lJ
nião Soviética, os Estados Unidos e

a Indonésia. Geograficamente, o
Brasil é o quinto país mals vasto;
enquanto sua produção de bens e

serviços (Produto Nacional Bruto)
atingiu US$ 125 bilhões em 1976,
colocani:lo-se como a déci!l1a eco

nomia mundial, segundo dados for
necidos pelo economista Rubens
Vaz da Costa.

Devido à migração de habitan
tes das zonas rurais para as cida

des, a população urbana do Brasil
está aumentando em três milhões
de pessoas por ano, aproximada
mente. Portanto, todo o crescimen
to demográfico ocorre nas áteas ur

banas, havendo uma estabilização
da população rural. De 1950 a 1977
a população rural passou, vagarosa
mente, de 33 mifhões para 45 ml
Ihões de pessoas, enquanto nas eí-

I
I.

dades o numero aumentou de 18,7
milhões para 70 milhões.

-

Segundo o Sr. Ruben�Va'z da
Costa, um século depois, as idéias
antigas de povoamento do territó-

'

rio parecem �ontinuarr determinando
a politica demográfica do pais em

população brasileira
condições totalmente diversas, quan
do pela posição no cenário mundial,
e considerando o bem-estar de mi
lhões de-brasileiros, tornou-se'mui
to mais prioritária a qualidade de
vida do que a quantidade de vidas.

A vida nas cidades, para a

maioria das pessoas, é precária. O
Governo não dispõe de recursos su

ficientes para atender as necessida
des . das áreas ur6anas e metropo
litanas, pois todos os anos a popu
lação aumenta em cerca de três
milhões de habitantes, sobrecarre
gando os orçamentos públlcos nos

setores de habitação, saúde, trans
porte, educação, etc. Apenas um

terço da população brasileira é ser

vida por rede de água; menos da
metade dispõe de eletricidade e

quase 40% não possul qualquer tl
po de esgoto. E dos três miltlões de
novos brasileiros, pelo menos dois
terços nascem nas camadas mais
pobres da população. Atualmente,
no Brasil, existem 14,1 milhões de
crianças sem alimentação, saúde e

educação adequada. Deste total,
dois milhões são abandonados, en
quanto cerca de 120 mil são delin
'qüentes oficialmente registrados.

�raca.COMOO
..CBEVETTE 77.

f

.IRMÃOS EMMENDORFER S. A. COM. E IMP.
.

AV. MARE;CHAL DEODORO, 557 - FONES: 72-0969 - 72-0769 - 72-0060
JARAGUÁ DO SUL - SC

I

Entre 1950 e 1977, a população
brasileira cresceu em mais de .. ,.

100%: de 52 milhões passou para
113 milhões de habitantes, tornan-

MH

------------------------------

DO MEU ARQUIVO PARA VOC!

Peço, a Palavra
Prof. Paulo MoreUi

Quantas vezes, quantas pes
soas gostariam de prenunciar estas
três, palavras e não podem. Por is
so, abro hoje o meu espaço para que
elas falem por mim e quanto eu dis
ser, creiam, reproduz a sincerida
Ide daqueles que, por razões das
mais diversas, se fecham em seu'

mutismo.
Peço a palavra, diria o acanha

do que, temendo o vexame de uma

digressão ou de um engasgo, não é
capaz de manifestar tanta coisa útil,
que serviria de substancial contri
buição a um determinado tema.

Peço' a palavra, diria o igno":
rante que, envolto na noite caligino
sa da insipiência, não vislumbra pos
sibilidade de dar sua contribuição
ao desenvolvimento de assunto de
interesse direto.

Peço a palavra, diria o jogador
de futebol que, diante de um juiz Im
placável, não vê como manifestar
suas leais ou escusas intenções.
Peço a palavra, diria o réu diante

do júri, a fim de testemunhar sua
inocência, libertando-o da expiação
de um crime que lhe é imputado
mas de que não é seu autor.

Peço a palavra, diria o aluno
ante o professor irredutível, que não
lhe faculta a justificação de deter
minada atitude provocadora de um

castigo.
Peço a palavra, diria o traba-'

Ihador salário-mínimo, para expHcar
por a+b que sua situação é de a

pertar o cinto para "frouxar a bar
ra" dos constantes aumentos dos
gêneros de primeira necessicrade.'

Peço a palavra, diria o filho au

sente para justificar as razões por
que não escreve, transferindo para
uma folha de papel o rosário de suas

inúmeras lamentações.
Peço a palavra, diria o empre

gado relapso, tentando explicar as

razões do seu atraso ou cornqrr
mais uma de suas constantes "man
cadas" •

Peço a palavra, diria o trans
gressor das leis do trânsito pego em

flagrante, para forçar uma _situação
diversa da ocorrida e que lhe ense

jaria uma saída honrosa ou uma

multa menos onerosa.

Peço a palavra, diria o esmoler
que clama pela caridade alheia, ar

recadando uns minguados trocados
para prover sua difícil existência .

. Peço a palavra, diria o aleija-
, do, para apelar à clemência daque
les que têm olhos para ver, ouvidos
para ouvir, .pernas para andar, bra
ços para trabalhar e para estender a
Um irmão infortunado. •

Peço a palavra, diria finalmente
o surdo-mudo, para poder dizer a
quilo que nunca disse, ouvir o que
nunca ouviu, viver as emoções de
que se sente privado.

ß-

Palavra concedida. Que falem
todos quantos 'pela palavra possam
expressar seus sentimentos que, pe
la sua denotação ou pela sua cono

tação, codtücam ou decodificam a

ânsia resultante de um desejo ma

nifesto e traduzido. por esta mensa

gem: 'Peço a palavra.

I
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Vida Rotária
o Vale recebe o Dino Gorini

(Retrato falado)
Esteve_ anunciado para Setembro/77 o dia da visitai
Do Governador Dino Gorini e sua esposa, a Augusta/
Pois, de acordo com o calendário, sem farol e fitai
O Dino realizou as visitas e fez a inspeção justa.

No dia 2 esteve no Rotary Club da cidade de Guaramirim/
Ao envez do Restaurante Represa, a festa foi no Predileto/
Não podia o Camp. "De Bem", terminar com o seu festim/
Pois, homens comem naquele dla seu prato festivo e seleto.

Assim mesmo falou o Doubrawa (o Presidente) e o Guenther/
E o Zimmermann, o Lourival e o novel Ernildo, o Pastor/
Com palavras embaladas falaram com ardor e paixão, sem ter/
Que passar ao novo Companheiro a palavra, o orador.

No sábado foi o dia da visita ao R.C. de Jaraguá do Sul/
Que no corrente ano completa o seu [uêlleu de prata/
Chegou aqui o Governador, de Criciuma, do próximo Sul/
Queria conhecer a terra e conferir na Assembléia a data.

Falaram no jantar o Mário, o Norberto, conhecido por "Ludovico" /
Falou o Murillo, o Schmoeckel, na hora certa da camaradagem/
O Emmenâoerfer na Semana da Pátria, falou no "Dia do Fico" /
Dino lembrou das pessoas, das idéias e amizades que não se apagam.

Também o Moacyr (o Presidente) papai fresquinho falou da ignorância/
Em matéria de registros públicos que atestam e dão fé/
Apareceu no Cartório do Mário, para dar ao guri nome e infância/
Soube depois que no Registro de Imóveis a coisa não dá pé.

Depois veio o Krügerhaus, a inauguração do Estabelecimento/
Foram todos lá saber das novidades que na casa havia!
O Ciro {bom gaúcho, chê!} convidou a patota ao comparecimento/
Inauguróu em Jaraguá o local que na cidade ainda não existia.

Quem ficou mais tarde poude acompanhar o acontecimento?
Regado à cervejas e Cointreau, contaram estórias e piadas/
A Lila, o Schmoeckel, o "Cumpadre" Lillo e até o Lorenô/
Sem falar no Behling e sua esposa, que deram o encerramento.

De tudo, embora tarde da noite ficou uma grande e bela verdade/
Que as visitas governamentais deviam ser feitas com freqüência/
É preciso que entre os homens se crie uma nova mentalidade/
Que no dia-a-dia seja para o companheiro uma nová ciência.

Ha seis semanas persigo o Governador Gorini como um carapato/
Não porque quizesse aparecer ou marcar o comparecimento/
Hoje completei na semana 600%, e digo sem muito aparato/
Que o Dino e a Augusta Trento, merecem de todos o "cumprimento".

Evi Sinsval - 9/77

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

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

laraguá fabril s.a.
SIA DE CAPITAL ABERTO DEMEC/RCA.

CGCMF 84.432.426/0001-04
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

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

Geral Extraordlnárla 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
19.) - Autorização para lançamento de 5.500.000 ações o�dinárias e .

2.500.000 ações preferenciais sem direito a voto, todas com valer 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.

A V I S O
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, os documentos de que

trata ° artigo 1330. da Lei 6.404 de 15.12.76.

ASSEMBLI!IA 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 Czerniewicz, 590, para
deliberarem sobre a seguinte:

, ORDEM DO DIA:
10.� - Apreciação 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 Diversos.

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

CPF - OQ9.953.719-20

Joio Batista Prim
Diretor Superintendente
CPF - 006.285.909-97

Dever de Guarda José Dutra

Ninguém duvida que o ra que a todo momento prejuízo a terceiro. Sua é
veículo motorizado e ins- investe centra o seu cria- a responsabilidade, sõ
trumento perigoso, peri- dor... por haver negligenciado
gosíssimo. Ele tem, em si, Com base em conside- no dever de guardião. Es
algo de vulnerante, mos- rações dessa natureza, sa orientação está sendo
trando-se por vezes lndó- os doutores do Direito sufragada por juízes e

eil ao comando do ho- muito e muito' se esfor- tribunais, pouco impor
mem como desgraçada- çam em construir a tese tando a circunstância de
ment� colhemos da ex- segundo a qual ao pro- que o motorista não seja
periência de todos os prietário de um veículo empregado do proprietá
dias. De feito: os aciden- motorizado, porque dele rio do veiculo.
tes de trânsito não resul- se serve, auferindo as Tal doutrina representa
tarn necessariamente, da vantagens que a coisa uma nova concepção de

inaptidão ou negligência perigosa lhe proporciona, responsabilidade civil, que
dos condutores. Não é por incumbe o dever de o tanto enriquece o direito
outra razão que _já se tem guardar devidamente. moderno. A responsabili
afirmado que a máquina Quando descura dessa 0- dade se reconhece, inde
não passa ,de uma besta' brigação, assume a res- pendentemente da prova
humana necessária, mas ponsabilidade pelo fato da culpa. O proprietária
tremendamente rebelde. danoso que' acaso resul- só se libera do dever de
Em real verdade, ela se te. É o que acontece quan reparar o dano, demons
qualifica como instru- do elé cede a direção do trando a exclusiva culpa
rnento indispensável, pos- carro a outra pessoa, e da vrtima ou a ocorrência
to perigoso. É uma crlatu- esta venha a ocasionar de força maior.

As conquislas sociais
da revolução

O verdadeiro desenvolvimento só
pode ser avaliado pelas modificações
que consegue produzir na sociedade.

A partir de 64, o governo revolu
cionário, procurando romper o maras

mo em que se encontrava a economia
brasileira, procurou atacar o problema
em duas frentes principais: o comba
te à inflação e a elevação das taxas de
crescimento econômico.

Isto pode dar a falsa impressão de

que a única preocupação do governo
residiu no econômico, como afirmam

alguns de seus críticos.
Vale notar, porém, que concomi

tantemente com as medidas econômi
cas voltamos a assistir no Brasil a uma

abundante legislação social, que a

tuou em quase todos os aspectos da
sociedade brasileira.· Foram criados,
entre outros, programas com o FGTS,
o PIS/PASEP, o INPS, o BNH, o FUN

RURAL, o INAN e aCEME.

Silvio PassarelIi

de criar e ao mesmo tempo manipular
os recursos sociais desvirtuando os

objetivos que lhes deram origem.

No entanto, convenhamos, os pro
blemas da sociedade brasileira ultra

passam em muito as fronteiras do es

trito problema econômico da remune

ração do fator mão-de-obra. São repre
sentados na verdade pela multiplicida
de de condições regionais, problemas
culturais, fragilidade do padrão de
consumo entre outros. E as soluções,
em consequência, devem fugir do sim

plismo distributivo que tenderia ape
nas a pressionar a inflação e o con

sumo supérfluo.,

Optamos, ao invés de um modelo
distributlvo direto (aumento monetá
rio de salários), por um sistema patri
monial (fundos patrlmonlals em nome

do trabalhador) mesclado com um sls-
.

tema assistencial direto (INPS, CEME,
etc.) que já começam a apresentar re

sultados positivos, e que deverão am

pliar significativamente estes resulta
dos quando todos os investimentos a

locados apresentarem-se em níveis e-

'conômicos de maturação.
Isto não quer dizer absolutamen-

Muitos tem sido aqueles, que nu- te, que tenhamos resolvido todos os

ma clara atitude de oposição politica problemas, nem que não existam gra
aos governos revolucionários, pro- ves pressões sociais a reclamar ur

curam desconhecer o trabalho que, vem gentes medidas.
sendo realizado no campo social. Pa- Senhores críticos contumazes: e

ra isto, utilizam-se de velhas e pouco vitem o pecado do' não reconhecimen

precisas estatísticas sobre o poder de to dos avanços do modelo social bra

compra dos salários comparando, com sileiro. Se não por outras razões, ao

divagações imprecisas, períodos hls- menos para €lar credibilidade às crítl
tóricos diferentes. cas ao modelo político que estão fa-

Outros acusam o próprio governo�endo. (APLA). .

Apesar dos problemas existentes
na implementação de alguns destes

programas, a maioria de cunho adrni

nistrativo, não podemos fechar os o

lhos para os saldos altamente positi
vos que eles deixaram na sociedade,
minorando os efeitos negativos das

políticas econômicas de combate à in

nàção.

-�-----------------------------------------.. _-- ....._----- .. _---------------- ...._------------ ...._--------_.---- ... - ....----------------_ ....-------------

A MAIOR EXPERltNc'IA, EM VOAR BRASIL

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonslca, 122/130 - Fone 72-�091 - DDD (0473).

,

E HORA DO BRASIL
VAMOS LA. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar

....ba
tendo nas praias que são pedaços de paralso. 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

VARIG/CRUZEIRO
._-------------------------------------------------_ .. _---------------------------_._--- ....---------------------------- .. _ .. _------------------------
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Vestidos longos sociais e esportes, chaRéis, bordados, rendas, bljouterias, tudo para a senhora ,e a senhorita v�stir-se na mais rigorosa III
�

linha na estação das flores! . "
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.� É a Cbuva de Flores dasc .Lojas1 B R' E Ir�H A U P T!
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� Ternos, camisas, calças, gravatas, trajes sociais, esportes e a passeio, dentro do majs avançado bonforto."" 00
00, ,',- Roupas infantis, bordadinhos com as mais lindas aplicações, tudo, tudo para dar mais graça e beleza � suas.crianças! 00
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PRIMEIRONA "COMEÇA" "

.. .�"

.,: COM SURPRESA ·t. '
.. í

JARAGUA. DO SUL c, o Campeo
nato da Primeira- Dlvísãe-Extra de.Pro
fissionais da Liga Jaraguaense deb Des
portos, versão 1977, teve lníclo. na tar
de, de domingo passado,'. lá ,reg,istnin
do surpresa, em sua prlrnelta rodada.
Em GuaramiJim, o Selete Espante -Clu
be, campeão do ,Torneio- ,"No,rte, Cata
rtnense"e tenda-a seu fawor 0S; "han
dicaps" campo, e torcida foi derrota
do pelo Botafogo Futebol Clube da
Barra do Rio Cêrro pela contagem de
quatro tentos a três, resultado este
considerado surpresa�pel'Os ,'guarami':'
renses que contavam, com 'dois pontos
ganRos ....na, primeira' Jroda<ifa. O 'quadro
botafoguense venceu �com méritos ao

Seleto e é considerado -oandldato em

potencial ao títule do Campeonato que
ora' se inicia. Na partida preliminar, vá-
lido pelo Campeonato de Juvenis, a e

qulpe na categoria do Seleto venceu
ao Botafogo por 2xO..
ESTR�LLA BATE BAEPENDI

O outro encontro válido também
pelo Campeonato da Primeirona mar

cou o encontro ,entre S.E.C. Estrêlla e

Olube Atlético Baependi, em Nereu
Ramos, com a vitória sorrindo ao clu
be estrelado por dois gois a zero. Pe
la campeonato

.

Juvenil, a equipe da
casa também venceu ao visit'antê Bae
pendi por um gol a zero. A classifica
ção está da seguinte maneira: em pri
meiro lugar, Botafoga e Estrêlla com

dois pontos ganhos; em segundo e úl
timo lugar Baependi e Seleto com ze

ro ponto ganho., ,
, , ,'t

PRÓXIMA RÖDADA "

A próxima rodada-seçundo o pre
sidente da entidade mater do desporto
local, sr. Mário Rassweiler, marca pa.,.
ra a tarde de amanhã, com infcio às
13h45min no EstáClio Max Wilhelm, o

encontro entre juvenis do Baependi e

do Seleto e no jogo de fundo às ....
15h45min as equipes titulares dos mes

mos. Os outros encontros, também
com infcio (previsto para iguais, horá
rios, marcam os jogos entre as equipes
do Botafogo e do Estrêla, na Barra do
Rio Cêrro. Estes Jogos, principalmen
te, ,o de fundo está sen�o aguardado
com grande expectativa pelos torcedo
res da equipe da estrela solitária, ha

ja vista que estarão em ação as duas

esquadras invictas no campeonato, o

que promete ser um dos melhores es-

petáculos do ano disputados na Barra
do Rio Cêrro.
,},.;;,�" .' PENTAGONAL DO,' "',"li 'CAT4RIN1Ó 77'

',11'" I
"

f;,,,,: '. «, \:"� ,',r(,�'{ �_'i; '1>-,)

O Pentagonal final e declsvo ,d,o
Campeonato Oatartnense, teve, I na ,ta_!;;
de de domingo <> desdobramento' q�
sua' s.egunda rodada, apreseotançi� ,ps
I?eguintes resultados; ��rn, Brusque, Pay
sandu OxO JOimlill,e, e "em, ,Çhapecó,
ÇhapeeQ.en�e, ,3x9, Çom�rç)ário de C�i
eíurna. A· classificação: por -enquanto"é
!'l' seguinte: 1. Jolnvllla com 4; ,2, Aya,.f
e ,9llapecoense com -�2; ,,3. ,P�y,sandl!J
cem t e em 5. Comerciário com O pon
to ganho. O pentagonal está paralisa
do Ror 10 dlas, para realização da me
lhor de três partidas entre Avaf e Fi

gueirense, cujo vencedor' será, o se

gundo' representante. catarlinense na

Cepa Brasil 77� Sendo 'assim, o Cam

peonato só será reiniciado' dia 18" uma

vez que a Federação,. reservou as da
tas de·V, 1,1 e 14 de.setembro para rea
li'zação das partidas" .preludtcando '0

.desenvolvlmento normal do ' Oarnpeo
nato. O ínlclo da Copa Brasil, como é
do conhecimento será a 15 de outu
bro, daqui' a pouco' mals de um mês.

FUTEBOL DE SALAO
JARAGUÁ DO SOL - Terá seqüên

cia na próxima quinta-feira mais uma

rodada, aliás a antepenúltima do carn
peonato. Citadino de Futebol de Salão
do Departamento Jaraguaense da mo

daljdade, marcando pat& 'ãs49 noras
oj0.,Qo'entre .Cyrus x ColoradQ, sequln
do Frigumz x Banco 'do Brasil; Mirtes
x Emmendoerfer e Gunitex x Jarlta.
N.e�Ja quinta-feira, dia 8, defrontaram
se as eQuipes do Wiest x -eoase; Besc
x Kohlbach; Caixa Econômiça x ßa
zeta .e, S�rl� x Marcatto, estando quase
que praticamente decldlda a sltuação
dos clubes participantes das Chaves
A; B" C e 0., em que ,tgn:u�.m parte vin

te � quatro equ,ip�s., O s_egu,ndo turno

ter� três rodadas, divididas em três
ctJqV�S, c:o,m doze p�rticipantes; já ,o
terceiro �urQ9 também terá três roc;f�
das, dividido em somente d_l,Ias cha
\f.E!�, com quatro .. parti_cipantes cada,

EM SCHROEDER
Também esté município' inicia' nes

te final de semana, o seu 1°. Torneio
Aberto de Futebol de Salão ae Scluoe
der - TAFUSS, idealizado POr jovens
daquele município. A largada 'inicial
será na tarde' de hoje, com a realiza

ção de' seis encontros, à partir das 17
horas. São doze as' equipEIS inscritàs
participantes do torneio; divididas' em
duas chaves a saber: Chàve "A" J Bo-

, 'As§em��ti-a legüslativa ßle�e
nIDlterv:eIDlCálo IDl21 �IFederatc21o "\

C21tarnnCIDlse de flUltelbót
Fpolls. (29.08.77 '- Após purê!\ção rol 'irregularida- catarinense que por to

várias com�,fclerações, o des denunciadas impren- dos meiõs maqifesta toial

deputado Manoel Carlos sa estadual e nacional,' repúdio dirigentes' fute
de Souza encaminhol,l à decretar intervenção Fe- bol.' Santa Catarina que
Mesa da Assembléia Le- deraçã().. ,Catarinense' de 'Ic:)ctipletadós cargos e sl

gislativa; . requerimento so- Futebol. -Çaos administra- tuações
.

que . desfrutam,
licitando a' segu,inte .men- ti'{o, �git�ção e inconlor- tr��a�t d�fastam�nte inte

sagem telegráfica .

ao mi- mismo parte dirigenles e I'esses contráriQs esporte
nistro Ney. Braga, da Edu- clubes, excessiva deman- c.atarinense, com profun-'"
cação; a9 pr�sidente do d.� T:ri"uD�1 Just!Ç�. Des- da r�percussão capital e

Conselho Nacional de 'pQr:t�jI; .denünêlas subor:- çidades interior Estado e

De$p().rtos e ao presiden- no, alegações comprome-' xac.erbando senti,"entos
te do'Conselho Regional timento arbitragem, aenún gentílicos, transformando
de Desportos, nos seguin- cia improbidade adminis- local e hora sadio lazer
tes termos: trativa e ocorrência eleva- em pugnas desforço �ísico

do :gl'au: ,violência dispu.. gerando intranqüilldade
tas, vem ocorrendo, sem selo gente Santa Catarina
que dirigentes entidade que dirige, participa, a

tomem. qualquer medida. poia e colabora desen-'
,

• .' voJvimento esporte. Sala
Esclar�ce ainda, referidos das Sessões 29 de agos-
a.contecime?t�_s vêm .p�la-· to de 1977"�
rlzando oplnlao 'publica

tafogo, Fluminense, Grêmio Mundo Jo
vem, Os Fijzileiros, União Juvenil Cris
to e l:.Inidos da Pesada; pela Chave
"8" - 'AreRa Jovem, G,rêmio Tornasel
li, < trmãos- Alegres, 'J0ão Pessoa, Os
Dragões' e Santa Cruz. A' tabela'

'

dös
jc;),�QS ja confeccionada está, dividida
em-cinco rodadas na fase de classifi
cação e, a rodada �de número um -mar
cá' para 'hoje, na abertura do torneio
nas canchas do Grêmio Recreativo Ja
rita, com lníclo às 17' horas os -encon
tros entre União Juvenil Cristo x Uni
dos 'da Pesada, seguindo-se Botafogo
x Fluminense; João . Pessoa' x G'Í'êmio
Tomaselli; Os Dragões x Arena Jovem:
Santa Cruz x Irmãos Alegres e Grêmio
Mundo .Jovem x Os Fuzileiros.

, ,

CAMPEONATO SES1ANO

Teve prosseguimento na manhã
de domingo mais uma rodada, a an

tepenúltima do Oampeonato Sesianc
de Futebol de Salão, troféu industrial
Vicente Donlnl,' apresentando todos os

jogos sonoras goleadas, a saber: Kóhl
bach 4x1 Marisol; Gneipel 3x8 Oyrus:
Lombardi 3x9 Menegotti e Ind. Reu
nidas 1x6/Emmendoerfer. 'Amanhã se

rá desdobrada a penúltima rodada en

tre as equipes da Móv,t;lis Pradi x -Max
Wilhelm; Imcol x Argi; Marquardt x

Jarita e Marcatto x Bandtnha- ao Sesi.

"Assembléia Legislati
va do Estado de Santa
Catarina, aprovando irli
ciatlva, juslificada deputa
do Manoel Carlos de Sou':
za, solicita vossência me

didas que visem após a-

,Os., N,gI#e�tWDS,.e a Seleção
Gilberto Costa

A CBD divulgou' seu listão de 72
jatletas pré-selecionados para a Copa
:de 1978: 'São \ 25 jogadores que atuam
no futebol caríoca,' 24 de São Paulo,
;j 1 de Minas, 9 'do fHo Grande ao Sul,
1 da BaHta,"1' de: Pernambuco e o Luiz
Pereira que está na Espanha.

Eis" uma lista que, embora .sufl
cientemente:vasta para formar 6, vezes
Je mela- umr'ti.me de futebol, comporta
!debates sobre' sua abrangência. o fa
lto, por exemplo, de incluir apenas dois
jogadores do, Nordeste é, pelo menos,
estranho. Os baianos 'poderiam per
.guntar porque razão Romero não es

tá na lista se, afinal," fiá tantos clubes

d9 Sul querendo contratá-lo. E os ',per
nâmbucanos devem, no rnlnlmo, estar

intrigados com a ausência de Givanil
do. Se há poucos meses ele era titular
da seleção, como pode. aqora não es

tar nem mesmo entre os. 72 em obser
vação?

Ao que parece, segundo os crité
rios vigentes nos corredores da CBD,
es. jogadores dessa região só ficam
bons depois que Y·ão para o Sul, como
Ramon e Toinho. E, 'quando voltam pa
ra seus Estados, como Givanildo, en..,

tão desaprendem de jogar. (Apla)

,(

.../
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.A\ssem��éllat JLegll§�altllV21 JH[@meID1atgellal
a Pãtna Ißr21Sll�ellrêdl

No dia primeiro de se

tembro de 1977, a Assem
bléia Legislativa do Esta
do de Santa Catarina, rea
lizou sessão clvlca das
mais marcantes ao home

nagear o Brasil pela pas
sagem da Semana da Pá
tria.

Na ocaslão o legislati
vo convidou as mais re

presentativas autoridades
militares, civis e eclesiás
ticas e sob a presidência

MARIO TAVARES
ÓA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de Títulos

do deputado dr. Waldomi
ro Colautti recebeu na

mesa de honra o dr. Mar
cos Henrique Buechler,
vice-Governador repre
sentando o Governador
dr. Antonio Carlos Kon
der Reis, o Desembarga
dor Presidente Ari Perei
ra Oliveira, o General de

Brigada do Grupamento
Leste, o Capitão de Fra

gata, o Major aviador da
Base Aêrea de Florianó

polis, o dr. Esperidião A-

min Helou Filho, Prefeito
de Florianópolis, o Pe.
Egfdio representante de
D. Afonso Nihues, Secre
tários de Estado e Direto
res da Alta Administra
ção do Estado.

Na oportunidade fala
ram, pelo MDB o deputa
do Antônio Menezés de
Lima e pela AR�NA, o

deputado Octacílio Pedro
Ramos, fO. Secretário da
Assembléia Legislativa.

Antonio L Deretti - nesta

Beno Leopoldo Fiedler - Schroeder /
Jeger Caviquiolli - São João do Itapéru - Bar-

ra Velha-Se
Leoni Batista Mendes - nesta

,

Norberto Wulf - Guaramirim-Se

Stanislau Wesolowski - nesta

Victor Delal - Guaramlrim-SC.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:

Valéria Tavares da Molla

Resende

Oficial Maior

milMobral vai treinar: -15
,

. empregadas' domésticas
no ambiente de trabalho
e, direitos da empregada
doméstica como profis
sional.

JÁRAGUA DO SUL - O
Mobral e a Arno Indústria

·

e Comércio firmaram um
·

convênio visando ao trei
"namento de 15 mil em-

·

pregadas domésticas, a

ser realizados elT) todos
os Estados da Federação.

verá repassar ao Mobral
recursos destinados à im

pressão do material didá
tico a ser utilizado nos

cursos, além de fornecer
os modelos necessários
às aulas+Bemonstraflvas
da unidade "Equipamen
tos Domésticos", nos mu-

O convênio, firmado re- nicípios selecionados em
·

centernente
.

pelo Presi-. que houver" revendedores
dente do Mobral, Arlindo Arno. Jaraguá do Sul pro
Lopes' Corrêa e pelo Co- vavelmente será um dos
ordenador Comercial da municípios contemplados
Arno Sérgio Andrade e, por isso esta-se aguar
Sant�na, tem o prazo de , dando comunicação ofi
dois anos e o Mobral vai cial do Mobral Central.
recrutar, selecionar e pre- Matérias
parar os monitores dos
cursos para a sua clien
tela. Nos municípios que
forem escolhidos, o Mo
bral mobilizará também
oe alunes para os cursos.

Vai, ainda, preparar o ma

terial dldátlco, que será
dividido em dois blocos:
guia para o monitor e a

postilas para os alunos.
/0 Mobral selecionam os

locais pàra a realização
dos cursos e acompanha
rá a avaüaçãodostretna-
mentos.

--

Quanto à Arno SIA, de-

Os cursos de treina
mento compreendem dez
unidades de ensino, que
abrangem os seguintes
temas: a empregada do
méstica como profissio
nal; organização e sim

plificação do trabalho;
saúde e higiene; preven
ção de acidentes e pri
meiros socorros; alimen
tação; equipamentos do
mésticos; limpeza, arru

mação da casa e cuida
dos com o mobiliário;
vestuário; relacionamento

Quinteto Violado 16
JARAGUÁ DO SUL - Es

tá confirmada a vinda à
esta' cidade na próxima
sexta-feira, do Grupo
"QUINTETO VIOLADO",
através da Fundação Na
cional da Música do Rio
de Janeiro - FUNARTE,
que patrocina / a viagem
do Grupo em uma "tour
née" ao sul do pais. A
proveitando esta viagem,
o "QUINTETO' VIOLADO"
estará dia 16 de setem
bro, sexta-feira, para uma

apresentação aqui. em

Jaraguá do SU'I, aprêsen
tando-se às 20h30min jun
ln ao Palácio de Esportes

dia

Programa de
-

Educação Comunitária

Ainda a respeito do Mo

bral, podemos adiantar à .

nossos leltores que, se

gundo a Coordenadora
Estadual do Mobral em

Santa Catarina, o órgão
desenvolverá trrevemerite
o Programa oe Educação
Comunitária para a Saú
de - PES -, via rádio, com
duração aproximada de
três meses. Para que isso
se torne possível, a�:-''Su
pervisora de Área da re

gião da grande Jaraguá
manterá contatos com os

dirigentes da emissora lo
caI oe rádio e difusão, a

fim de tratar dos horários
em que serão levados ao

ar mais este programa e

ducativo do Movimento
Brasileiro de Alfabetiza
ção que nesta cidade vem
desenvolvendo trabalhos
meritórios, dignos 'de elo

gios.

em, Jaraguã
Artur Müller. A promoção populares, no tratamento
é da Fundação, Nacional do folclore brasileiro e

da Musica e da Socieda- sua apresentação nesta
de de Cultura Artística - cidade deverá sei' presti
SCAR ,.7de Jaraguá do giada pelo púbÍlco em.ge
Sul, "que recentemente ral, uma vez se tratando
trouxeram até nós o "Trio de um grup'o musical de
Pan-Americano", cuja a- incontestável fama nacio

presentação no Cine Ja- nal e de indiscutível valor
raguá revestiu-se de es- artístico. O Grupo a que
trondoso sucesso. O valor os jaraguaenses terão a

da entrada deverá oscilar oportunidade de ver tem
em torno de dez cruzei- gravados diversos discos
ros. LP' e conta com o apoio

do Governo Federal, atra-
O "QUINTETO VIOLA- vés do Ministério da Edu

DO" ganhou fama por e- casão e Cultura para di
xecutar com maestria e vulgação da arte em to

perfeição técnica músicas do o território nacional.
1',
' ....
- .

. ,
.'
�:'; .

§eglUlJmdlo aIDlO dIe Beto Promocöes
JARAGUA co SUL - A Beto Pro

moções Artísticas, Publlcltárla e Ser
viços Volantes do conhecido empresá
rio Gilberto Orlando Gonçalves, está
completando seu segundo aniversário,
espaço em que trouxe à Jaraguá do
Sul artistas de renome para que os ja
raçuaenses pudessem ver, conhecer; e
aplaudir de perto, como foi o caso de
Os Trapalhões entre outros. Para mar

Tonico e Tinôco, Perla, Fafa de Belém,
car o segundo ano de sucesso, a Be-,
to Promoções promove hoje, 10 de se

tembro, dia da Imprensa, o ,BAILE
UMA NOITE INCRfVEL, com o famoso

e incrfvel conjunto "Os .Incríveis", de
São Paulo, na Sociedade Dançante
Doering, a' partir das 22 horas. o traje
é esporte e espera-se a presença ma

ciça dos jaraguaenses e de modo mui
to especial dos jovens "ligados" n'Os
Incríveis". "

Para amanhã outra incrfvel pro
moção, a partir das 16 horas, no Bo
tafogo da Barra do Rio·Cerro com uma

incrementadfssima solrée dançante
também com "Os Incríveis" e será sem
dúvida uma tarde inesquecTvel para
quem lá comparecer e "curtir" aquele
som "prá frentex".

Baile Chopp no Vieirensedo
JARAGUA DO SUL - A Socieda- petindo sucesso. A müslça estará a

de Esportiva e Recreativa
.

Vieirense cargo do conhecjdo conjunto' "Os
realizará na noite do próximo sábado, Versáteis" da vizinha ciélade de Join
dia 17, com infcio previsto para às 22 ville. A diretoria convida a todos a

horas, em sua sede social, a rua Join- comparecerem, e se divertirem, toman-
ville, o seu ao. Baile do Chopp, pro- do chopp a valer. i. '

moção anual, que- vem a cada ano re-

AGRAI1ECIMENTO
Os Familiares de

comunicam com profundo pesar o seu falecimento ocorrido no dia 30 de
agosto de 1977, no Hospital EVçmgélico de Curitiba, com a idade de 70
anos,5 meses e 23 dias.

Na oportunidade expressam seus agradecimentos a todos
quantos se solidarizaram durante o difícil transe, enviando flores, car

tões, coroas, telegramas e que acompanharam a extinta até o Campo
��o.

.

Um agradecimento de coração as palavras confortadoras
proferidas na ocasião, pelos Pastores Raul Wagner, de Jaraquá do Sul (em
português) e Ernildo Voelz, de Guararrilrlm (em alemão),' da Comuniâade
Evangélica Luterana e, em especial aos que direta ou indiretamente aju
daram durante a enfermidade.

Jaraguá do Sul, setembro de 1977.

TODESANZEIGê UND DANKSAGUNG

Die Hinterbliebenen der Familie von

teilen hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten mit, dass die
selbe am 30. August 1977, im Alter von 70 Jahren, 5 Monaten und 23 Tagen,
im Hospital 'Evangélico de Curitiba, verstorben ist.

Hiermit sagen wir unseren herzlichsten Dank allen êlie uns in
den schweren Stunden beigestanden haben und allen die Blumen, Kraenze,
Karten und Telegramme gesandt haben und auch allen die die liebe Vers
torbene zur letzten Ruhestaedte begleitet haben.

Von ganzem Herzen danken wir auch den Pastoren Raul
Wagner (in portugiesich) und Ernildo Voelz (in deutsch) fuer die trostrei
chen Worte die dieselben im Hause und am Grabe ausgesprochen haben.
Ganz besonderen Dank moechten wir noch allen denen darbringen die so

viel geholfen haben waehrend des schweren Krankenlagers der lieben
Verstorbenen.

Jaraguá do Sul, im September 1977
Unter Lilien soIIts du weilen,
Liebe Mutter, schalate wohl!
Musstest hier ja vieles leiden,
Doch der Herr macht alles wohl.

Ruhe sanft!
Steht ihr einst an meinen Grabe,
Stoert mich nicht in meiner Ruh!
Denk, was ich gelitten habe,
Goennet mir die eK'ge Ruh!

Escritório A 'd voe a c,i a
«DR. VITORIO

\

ALTAIR
.

LAZZARIS»
Senhor empresário.

Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO 'DE ADVOCACIA

"DR. VITóRTO 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.

ESCRITORIO DE ADVOCACIA "DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS".
qua Domingos da Nova, 283' - .Jaraquá do Sul.

\
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