
Quinteto Violado visita 20 cidades do sul pela Rede de Música Popular da FUNARTE

O nrem est eue
Uma série de apresentações em 20 cidades do Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi iniciada dia 12 de se

tembro em Curitiba pelo Quinteto Violado, dentro da Rede Na

cional de Música Popular da FUNARTE, organizada pelo Insti

tuto Nacional de Música. Os integrantes do conjunto, além dos

concertos, fazem palestras e promovem reuniões com os mú

sicos das cidades visitadas, apresentando ainda filmes e um

áudio-visual sobre as formas de expressão cultural do Nor

deste.

O Quinteto Violado, depois de Curitiba, prosseguirá
a programação em Jolnville (SC), dia 15; Jaraguá do Suf, dia

16; Indaial, dia 17; Brusque, dia 18; Florianópolis, dIa 19; La

ges, dia 21; Montenegro (RS), dia 23; Porto Alegre, dia 24; Pe

lotasf-dia 27; Rio Grande, dia 28; Cachoeira do Sul, dia 30;

em �araguá do Sul'
Santa Maria, dia 1/10; Passo Fundo, dia 2; Concórdia (SC) dia

3; Umuarama (PR), dia 7; Apucarana, dia 8; Londrina, dia 9;
Cornélio Procópio, dia 11, e finalmente Jacarezinho, dia 12 de

outubro.

Viajando em' ônibus próprio, deslocando seu equipa
mento de som e projeção, além 'do pessoal técnico, o Quinte

to Violado pretende com a temporada motivar interesses para
as expressões culturais do Nordeste. Os músicos acabam de

encerrar uma excursão por cidades pernambucanas, promovi
da por organismos estaduais, atingindo um total de 60 mil pes
soas nos conce.rtos populares, e palestras com' apresentações
de ritmos e gêneros musicais e poesia de cordel.

Marcelo Melo (violão), Fernando (viola), Toinho Alves

(baixo), Luciano {percussão} e José OlivelrlJ (flauta), formam o

Quinteto Violado, criado em 1971 em Pernambuco, hoje com

sete LPs gravados: "Quinteto Violado", "Música Popular Bra

sileira", "Berra Boi", "A Feira", "Antologia do Baião", "Fol

guedo" e "A Missa do Vaqueiro" - alguns lançados também na

Europa, México e até no Japlo.

Ainda este ano, em dezembro, o grupo partirá para
a gravação da "Antologia do Bailo" nO. 2", além de iniciar nos

primeiros meses de 1978 um novo trabalho, "que será 'uma es

pécie de viagem pelo Interior do homem nordestino, apresen
tando uma géografia de' vivências desse homem, um caminh�
através de suas manifestações culturais", como explica Mar

celo Melo. - (FUNARTE).
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Este Jaraguá
Jaraguá do Sul ainda não

encontrou o seu caminho

a seguir ...
Há alguns anos faláva

mos com forasteiros e eles

achavam que a cidade era

próspera, mas que seus ha

bitantes eram muito ligados
ao materialismo, fator que

prejudicava o desenvolvi
mento harmonioso da cida

de. As coisas do espírito e

ram esquecidas.
Depois veio o ano 100 de

'Jaraguá do Sul. Não se po
de negar que todos aqueles
que puderam ajudar, deram

"aquela mão" aos festejos
que todos nos admiramos.

Foi muita colaboração para
os aplausos do povaréu que

aqui bateu palmas.
Todos nós vibramos com

o acontecimento' 'e muito

mais os descendentes do

Coronel Emílio Carlos Jour-

Besc Abre
O Banco do Estado de

Santa Catarina S.A., diri
gido pelo dr. Jorge Kon
der Bornhausen, está em

franca expansão, a tím-de
atender aos reclamos
dos municípios que ace

leram as suas atividades
agro-pecuárias e indus
triais.

dan.

Mas existem certos repa
ros que precisam ser divul

gados. Já existe a conscien

tização do povo, que reage
aos anúncios do jornal ou

da rádio local. Basta anun

ciar que o p�vo comparece
aos eventos. O que é muito

bom!

Acontece que, em termos

de memória, o povo é muito

fraco ou pouco interessado
em saber do que é feito! Em

outras ocasiões Já observa

mos esse fenômeno em que
o povo, i.é., es. que coman

dam as ações, os que deci

dem ou os que executam,
não deram prova dessa sa

piência, preferindo entregar
se ao ócio ou às viagens de

recuperação.
No que eles não estal(am

de todo errados ...

Apenas, devemos acres-

novas
No último dia 5 do cor

rente, o Besc inaugurou
a sua Agência de Três
Barras e no dia 16 inau
gurou no sul do Estado
as Agências de Araran
guá e .Meleiro e inaugu
rando as novas instala
ções de Turvo.

O tradicional estabele-

Escritório
Um arlO

centar, - estava em jogo a

imagem do município de on

de provinham - e, era con

tristador constatar - que os

jaraguaenses eram muito de

dar festas fora de cãsa do

que no propno domicílio.

Tudo isto foi suportado
com estóico heroismo por

parte daqueles que não dis

punham dos "dólares" ne

cessários para essa extrava

gãncia, por parte dos que

gostavam de "parecer dife

rentes aos olhos dos aborí

genes", pois, se julgam os

ocupantes legítimos da terra

que ocupam.
No dia 6 de setembro de

1977, dia marcado para o

baile de despedida da antiga
sede do Clube Atlético Bae

pendi, constatanros "algo
idêntico, que comprova que

poucos são dados às coisas
e às homenagens do pas-

ag
ê nci as

cimento de crédito do Es
tado de Santa Catarina,
em menos de dois anos

expandiu a sua rede de
45 agências para 73 o

que representa um índice
altamente revelador de
como atua em' Santa Ca
tarina o "Banco da gen
te".

da Celesc
acidentessem

Jaraguá do Sul - O Escritório lo
cai das Centrais Elétricas de Santa
Catarina que integra o setor Joinville,
órgão responsável pela manutenção
das linhas de energia elétrica na re

gião, recebeu recentemente, o cobiça
do troféu "General Milton Carvalho de
Queiróz", de posse transitória, instituí
do pela empresa e que é entregue à
CIPA em cuja Jurisdição não se re

gistrar nenhum acidente pelo espaço
de um ano. O referido troféu, já por
duas vezes conferido ao Escritório de

Jaraguá do Sul, foi entregue ao chefe
de escritório da CELESC desta cida
de, sr. Osvaldo Lindroth pelo 'General
Queiróz, cujo troféu leva seu nome, ten
do a solenidade contado com a pre
sença de diretores e altos funcioná
rios da empresa. Este fato é digno de
registro, demonstrando a. importância
na prevenção de acidentes e a confe
rência deste troféu à Jaraguá do Sul
vem conferir a conscientização dos
funcionários do órgão, prevênind'o a

cidentes.

:apltal Sul Americana do Chapéu

•E n i gm á t i C o.
sado.

Segundo deduzimos, seria
a festa magna do clube ao

deixar a antiga sede, para
transferir-se à

.

no�a, motivo

de festejo e de homenagem
aos que tão duramente tra

balharam na manutenção da

sede situada na Rua Seme

Mattar.

Por incrível que pareça,
dos 834 sócios apenas uns

pingados 100 sócios alí esti

veram presentes ao "baile

da saudade" e que, com o

acontecimento foram para a

história social de Jaraguá
do Sul.

Sem ferirmos os interesses
dos programadores do "Bai

le das Debutantes", somos

obrigados a nos referir a

esse acontecimenfo, para
servir de paradigma ao que
nos propomos comentar.

No baile da "despedida"

•

o clube não cobrou "nada"
de ingresso e mesa. Afinal,
seria UJTIa despedida da an

tiga sede que todos deve

riam prestigiar.
Para os que lá estiveram

sabem que não estamos
mentindo quando C1izemos

que menos de 100 sócios lá

compareceram para presti
giar o aconteclmento, embo

ra fossem homenageados os

que de direito tivessem me

recimento à tanto.

Para a noite de hoje está

previsto o baile das debu

tantes, muito justo sob to

dos os títulos, pelo que re

presenta em prol da socie

dade local.

Acontece, entretanto, que
o baile de despedida foi

"grátis" e o das debutantes

está na ordem de CrS .

500,00. E... segundo as es

timativas, o salão estará 10-

tado.

Do que se conclui que o

"povo" não está' devida
mente conscientizado para
as coisas do "passado" e a

penas gostam de ver "Ias
beiles ,ieunnes" do presente.
O egoísmo supera o passa
do "quadrado". De tudo se

depreende que com a abs

tenção desses sócios, eles

se afastam da tão programa-,
da tradição e a sua ausên

cia põe por terra esse""' pro
cedimento.

Alguém fá ase que o

povo que não cultua o pas
sado não te'm alma. Alguém
outro disse que aqueles que
não cultuam o passado, não

tem memória.
Podemos voltar a conver

sar? ,

EVI SINSVAL - 9/77.

Amunesc reúne-se segunda feira
Jaraguá do Sul - A As- tegrantes da microrre

soclaçäo dos Municípios gião. Nesta reunião esta
do Norte do Estado de rão presentes, além dos
Santa Catarina - Amu- prefeitos e presidentes de

nesc, órgão microrregio- câmaras, técnicos ligados
nal que congrega treze a SUDESUL, PORTO
murucrpros, estará real i- BRÁS, FATMA, DNOS,
zando na próxima segun- GASAN, SÄMAE, ACIJ,
da-feira uma reunião ex- bem como representantes
traordinária, com a finali- do Exército, da Marinha
dade de tratar assuntos e da Igreja e, os senho
referentes aos problemas res Werner Eugênio Zu
causados pelas enchem- lauf e Ajan Marques, res
tes que constantemente pectivamente presidente
assolam os municípios in- da Associação Brasileira

de Limpeza Pública e Di
retor öo Serviço de Lim
peza Pública da Prefeitu
ra Municipal de Santo An-.
dré - SP, que farão ampla
exposição sobre limpeza
pública, métodos e expe
riências realizadas em ou

tros municípios do país.
O encontro será reallzado
no Auditório da Associa
ção Comercial e Industrial
de Joinville e tem seu iní
cio previsto para às 9 ho
ras.

Encontro de Prefeitos e Vereadores
Jaraguá do Sul - Será

realizado hoje, com início
da programação marca

do para às 8fi30min, na

sede da Câmara Munici
pal de Joinville, a rua 9
de março, o Encontro de
Prefeitos e Vereadores
da microrregião da Amu
nesc, Tal Encontro foi
convocado pelo presíden-
"te do legislativo joinvilen
se e vice-presidente da

União dos Vereadores
de Sta. Catarina - Uvesc,
vereador Nagib Zattar,
tendo como ffnalldade
principal a apresentação,
discussão e preparação
de teses que serão leva
das ao Congresso de Ve
readores Oafattnenses, a

realizar-se proximamente
na cidade de Joaçaba,
em nome da microrre

gião. Paralelamente a

confecção do temário, se
rão proferidas palestras
abordando temas atuais
e do peculiar interesse
das prefeituras e cãrna
ras participantes, sob a

responsabilidade do Tri
bunal de Contas do Es
tado, além da apresenta
ção do relato suscinto do
Encontro Nacional de Ve
readores realizado recen

temente em Salvador.
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Nataliciantes da semana

FAZEM ANOS HOJE"
Sra. Ivone Reiner Andregotti
Sr. Vitório Glowatzki, em Garibaldi

Sr. Heraclides de Almeida, na Lapa-PR,
O jovem Ivan Jackson Baumer, em Joinville

Sr. Siegolt Vicot
Prof. Moacyr de Pinho Spinola, em S.P.

FAZEM ANOS AMANHÃ
Sr. Helrnuth Bejer, em União da Vitória-PR

Sr. Udo
�
Staatz, em Guaramirim

Sra. Cacilda de M. Teixeira, em Joinville
Sr. David Moreira

Sr. Waldemar Bartel

DIA 19 DE SETEMBRO

Sra. Udia, esposa do sr. Otto Schneider
Sr. Eugênio, José da Silva (industrial)
Sra. Margarida Uber Ribeiro, em Joinville

lvana, filha do sr. Germano e Milde: B. Jr.

Sra. Cacilda, esposa do sr. Alfredo Blanck

DIA 20 DE SETEMBRO

Jornalista Honorato Tomelin
. \

Sr. Lorenço Ersching
Sra. Marilena Copi
Amazilda da Cunha Jacobi;
A garotinha Bianca Andréia

DIA 21 DE SETEMBRO

Itapocuzinho
Socreppa

Sr. Max Schneider, em Rio Cêrro II

Sr. Haroldo Schneider, em .ltajaí
Sr. Alfredo Gustavo Horst, no R. de Janeiro

Meraci Rubini

Sra. Leocádia Pedri Demarchi, Itapocuzinho
DIA 22 DE SETEMBFfO

'

Sra. Olivia Paterno Doering
Sr. Ari Wolski

,

Osny Wackerhage Jr., na B. do R. Cerro

Sra. Lourdes, esposa do sr. Marcelino Zan

ghelini, em Nereu Ramos

DIA 23 DE SETEMBRO

Sr..· Ottomar Gaia, em' Itajai
Sra. Martina Liesenberg .

"Aos a,niversariantes, os nossos

mentos".

Registro Civil

NO BAEPENDI, BAILE DAS

DEBUTANTES

JARAGUA DO SUL - É chegado o gran

de dia, aguardado com expectativa péla so

ciedade local e porque não dizer. regional. Lo

'go mais às 23 horas, nos aristocráticos salões

do Clube Atlético Baependi acontecerá o tão

aguardado e esperado Baile das Debutantes de

1977, promoção do Grêmio das Orquídeas, on

de debutarão vinte lindas meninas-moças, sen

do treze da sociedade jaraguaense e as de

mais de outras cidades do Estado e da capi
tal do Paraná. "Erinho e sua Orquestra" terá a

ENLACE SCHIODINI - VÂSEL
Será hoje, às 18 horas, na Igreja Matriz

São Sebastião, o enlace matrimonial religioso
de dois conhecidos jovens da sociedade jara
guaense, movimentando, assim, as altas rodas
sociais da cidade.

Miriam Schiodini, filha dileta e benquista
do sr. Juvenal Schiodini e sra., tornar-se-á logo
mais a esposa de Adernar Irio Vase I (Maia), fi
lho do sr. Oarlcs Frederico Vasel e sra., que
doravante como marido e mulher trilharão jun
tos os caminhos da vida.

ENLACE HORNBURG - HANEMANN

No dia de hoje. a' localidade de Rio Cerro

II está de festa marcada com o enlace matri

monial de dois jovens [araquaenses. Ela é a

professora benquista, filha da Vva. Irrnqard
Hornburg e ele o filho de quilherme Hane

mann e esposa. Lorena e Irineu dirão o "sim"

logo mais às 17 horas na Igreja Evangélica Lu

terana de Barra' do Rio Cerro, onde serão a

bençoados.
Após a cerimônia religiosa os convidados

serão
'

recepcionados no

.

salão oe fErsras do
Salã\' Roeder, em Rio Cimo II.

Aos nubentes e distintos pais, enviamos

os nesses cumprimentos,· com os votos de

muitas venturas.
de da região, espetáculo esse promovido pelo
Grêmio das Orquídeàs e pelas patronesses das

incumbência de animar o espetáculo de rara

beleza, onde estarão reunldas a alta socieda-' mio Esportivo Juventus, de onde, o casal se-,

guírá para lua-de-mel.

Os convivas, após a celebração religiosa,
serão recepcionados na Sede Social do Grê-

debutantes, as senhoras Elvira Bauer, Cacilda
. Menegotti Schünke e Lucy Ramos, esposas do

prefeito, vice e deputado Octaclllo, respecti
vamente.

Sob a apresentação de. Horst Stein, são

as seguintes as debutantes: Adriana Bruch, Do

roti Edite Bago, Estela Maris de Andràde, Isa

bela Oliveira D'Aquino, Jaisa Wiest, Kália Hins

ching, Maria Elizabeth Lehmkuhl, Maria Luisa

Emmendoerfer, Máristela Menel, Mariza Anyran
Czernay; Rosângela Margarida Lenzi, Tânia Ma

ra Hafermann, Viviane de Assis Pereira, estas

de Jaragua do Sul e, Ariane Patricia Ewald (Rio
do Sul), Elizabeth Guenther (Guaramirim), Ma

rilda Klein (Guaramirim), Mirtes Marilú Ferrei

ra (Guaramirim), Milene Casagrande (Concõr
dia), Nádia Maria Wunderlich (Piçarras)' e Sil

vana Stinghen (Curitiba). O traje é a rigor e o

sucesso já está patenteado.

Este Jornal, ao ensejo do acontecimento
envia ao casal que orá se consorcia, bem co

rno aos pais, votos de muitas felicidades .

ORAÇÃO DE SÃO JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel ser
vo. e particular amigo de Jesus, o nome do

traidor foi a causa que fostes esquecido por
muitos mas a igreja Vos honra e invoca uni
versalmente como patrono dos casos deses

perados e dos negócios sem remédios, rogai
por nós que, somos tão miseráveis, fazei uso,
eu Vos imploro neste particular privilégio
que lhe foi concedido de trazer viável e ime
diato auxilio onde o socorro desapareceu

1- quase por completo. Assiste-nos nesta gran
de necessidade para 'recebermos o auxílio
do céu em todas as nossas precisões, atribu
lações e sofrimentos - Alcançando a graça
de recebermos a graça solicitada e para po
dermos louvar a Deus convosco e por todos
os eleitos por toda eternidade. Eu' Vos pro
meto: Oh São Judas Tadeu, lembrar-me sem

pre deste grande favor e fazer tudo que esti
ver ao meu alcance, para incentivar a devo

ção para convcsco. Amém.
,

A pessoa deverá fazer esta oração por
3 dias consecutivos, publicando toda vez que
receber uma graça.

Por muitas graças alcançadas
G.L.L. - Giardini Luiz Lenzi

AUREA MOllER GRUBBÄ
Oficiai

.

)

Venba Dirigir
O Novo' Chevette.

, ., \

cumpri-' Hornburg e Eisa Krueger Hornburg.
Edital nr. 9.973,de 13.9.1977
Antonio Daren e Christina liesenberg

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
� residente em Jaraguá Esquerdo, nes-

" Aurea Müller Grubba, Oficial do tedlstrlto, filho de Olga Daren. Ela, bra
Registro Civil do 10. Distrito da CO,mar,,: sileira, solteira, do lar, natural de Jara
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa guá do Sul, domlclüada e residente em

Catarina, Brasil. Jaraguá Esquerdo, neste distrito, filha

Edital nr. 9.970 de 8.9.1977 de Leopoldo Liesenberg e Ottilia Beck

Rogerio Olidio Vicente e Liesenberq,
Maria Inês Marcolla Edital nr. 9.974 de 13.9.1977

Ele, brasileiro, solteiro, comercian- Dorival Titz e leonida Junkes

te, natural de São Bento do Sul, neste Ele, brasileiro, solteiro, industriá

Estado, domiciliado e resfdente à Ave- rio, natural de -Jaraquá do Sul, domici
nlda Marechal Deodoro, nesta cidade, liado e residente à Rua Prefeito José

filho de Raul Vicente' e' Emllia Krainski Bauer, nesta cidade, filho de Antonio

Vicente. Ela, brasil'eira, 'soneira, auxi-. Tifz e Cecllla Salomon Titz. Ela, brasi

liar de 'escritório, natural de Jaraguá leira, solteira, costureira, natural de

do Sul, domiciliada e residente à Rua Jaraguá do Sul, domiciliada e restden

Joaquim Francisco de Paula, nesta ci- . te à Rua Joaquim Francisco de Paula,
dade, filha de Raul :M'arcolla 'e' Oenlra' Resta cidade, filha, de Bertholdo Junkes

Ropelato Marcolla.
'

e Apolónia Staehelin Junkes.

Edital nr. 9.971 de 13.9.1977 Edital nr. 9.975 de 13.9.1977

Ademar lange e Hanerole KrobQt Arlindo Homburg e

Ele, brasileiro, solteiro, comerei- Edimara ae Fatima Oliveira

ante, natural de Jaraquá do Sul, domi- Ele. brasileiro, solteiro, balconls
ciliado e residente em Itapocuzinho, ta, natural de Jaraguá do Sul, dornlcl
neste distrito, filho de Alvino Fernando liado e residente em Rio Cerro II, nes-
Lange e Alida Hornburg lange. Ela, te drstrtto, filho' de Henrique Hornburg
brasileira, solteira, lndustttária, natural e Frieda Lemke Hornburg. Ela, brasi
de Oorupá, .neste estado, domiciliada' leira, do lar, natural de Marialva - Para
e residente em ltapocuzinho, neste dls- ná, domiciliada e residente em Rio' Cer

trito, filha de Affonso Krobot e Paulina ro II, neste distrito, filha de Edilton Ro-
Maria Augusta Krobot. drigues de Oliveira e Maria Vany da

Edital nr. 9.972 de 13.9.1977 Silva Oliveira. '

Guldo Hernbur'g é Vandâ Hornburg E para que chegue ao eonheelmén-
Ele, brasileiro, solteiro, funileiro, to de todos mandei passar o presente

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado edital que será publicado pela lmprenss,
e residente em Rio da Luz 111, neste 'e' em cartório onde será afixado duran
distrito, filho de Emílio Hornburg e 01- te 15 dias. Se alguém souber de algum
ga Maske Hornburg. I:::la, brasileira, sol- impedimento acuse-o para os fins le
telra, industriária; natural de Jaraguá gals.
do SuL, domiciliada e residente em Rio
da Luz II, neste distrito, filha de Eurico

, -�

,Irmãos Emmendörfer S.A. Com. e Imp.
Av. Marechal Deodoro, .557 - Fones: 72-0969

72-0769
72-0060

Jaraguá do Sul .. 'Santa Catarina
foi, feito para você

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

COMUNICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul comunica a todos

os habitantes deste Município que, de acordo com o artigo 10• da lei Mu

nicipal na. 175167, de 04 de junho de \1967, foram fixados os seguintes fe
riados municipais:

I - Sexta-feira da Paixão .

II - Corpu� Christi .

III Finados .

IV - Imaculada Conceição , .

variável
variável
2 de novembro
8 de dezembro

Comunica, outrossim, que o artigo 20• da mesma lei, veda
no território do Município, o trabalho nesses feriados, garantindo, contu
do, aos empregados a remuneração respectiva, observados os dispositi
vos contidos na legislação trabalhista em vigor.

Alerta, também, aos senhores Diretores de estabelecimentos
. comerciais para a hQrário comercial do mês sie dezembro, cuja matéria
está disposta no artigo 67 e 68 da Lei Múnicipai nO. 18, de 26 de maio de
1948.

Jaraguá' do Sul, 13 de setembro de 1977.

, I
VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

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

Päglna 3

Curiosidades a respeito de
cerlos números

ção de 12345679 por 4x9? A resposta é .

444444444! O segredo está em ter escolhido
o número 9. Se o leitor tivesse escolhido 2,
12345679 multiplicado por 18 (2x9) seria ....

2?2222222 (9 algarismos). De modo que a mul

tiplicação deste número de 8 \algarismos por
um múltiplo de 9 pode ser executada apenas
em pOI!.lCOS segundos. Note o leitor que neste

número, 12345679, o algarismo 8 foi omitido.
• Outro artifício útil e engenhoso, que

parece na verdade estranho até que analisa

do, é' o seguinte: Escolher um número de 1

até 100. Agora inverter a ordem dos algaris-

* Façamos alguns / interessantes jogos
com números. Talvez o leitor possa assimilar

as travessuras que certos números nos forne

cem. Comecemos, para dar um exemplo, com

o número 12345679. O leitor escolhe um nüme

ro, por exemplo 4. Depois é escolhido um ou

tro, 9. Agora qual é o resultado da multiplica-

mos no número e subtrair o menor do maior.
O resto será 9 ou rnúlltplo de 9! Por exemplo:
37, invertido, da 73. 73-37 = 36, ou 4x9! Isto

nunca falha.
-00-

Curiosas crenças e costumes
* A religião cristã nos fala de um só in

ferno. Os budistas [aponeses, porém, acredi

tam em 128 infernos. E o demônio dos Infer

nos ,budistas ,é uma criatura pouco simpática.
Tem dois chifes, nariz chato, dentes enormes

e garras nas mãos e nos pés.
* O confucionismo é hoje a religião dos

)

Dodge para
Jaraguá do
-

Caminhões
de

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sül, na
atual administliação do Sr. Prefeito Victor Bauer,
está renovando e ampliando a frota de veículos pa
ra melhor atender aos serviços da municipalidade.

Através, de concorrência púbflca, adquiriu a

gora, entre outros equipamentos, 10 camint1ões
DO,DGE D-950 DIESEL MWM, sendo 7 equipados
com carrocerias basculante, 1 com, compactador
de lixo, 1 com tanque de água e 1 com carroce

ria aberta para serviços gera:is.
A revenda MANCHESTER VEíCULOS LTDA.,

de Joinville� foi a vencedora da concorrência e os

caminhões, DOOGE foram preferidos entre outros
por atender melhor às exigências da Prefeitura,
principalmente com respeito a desempenho, 6aixo
consumo de Combustível, baixo custo de manuten
ção e comprovada robustez. Os novos caminhões
DODGE foram entregues na côr bege, padrão da
Prefeitura.

O Sr. Prefeito Victor Bauer juntamente com o'
deputado Octacílio P. Ramos e o vereador Eno
Jansen estiveram presentes a el1trega formal dos
caminhões, feita pelo Sr.' Osmar Soter Corrêa, da
MANCHESTER VEICULOS LTOA.

I '

a Prefeitura
Sul'

Estado de Santa Catarina

Pr�f�itllra Mllnici�al �� Jara�llá �O �lll
AVISO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, ATRA
VÉS DO SEU DEPARTAMENTO DE SERViÇOS GERAIS E OBRAS POBLI
CAS, AVISA A TODOS OS MUNíCIPES QUE, DE ACO,RDO COM O ARTI
GO 2°. DA LEI MUNICIPAL No.,575/75, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1975,
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDA A EXECUÇÃO DE QUALQUER LO
TEAMENTO, ARRUAMENTO E DESMEMBRAMENtO, SEM I PÃÉVfA ÄUTO
RIZAÇÃO DO õRGÃO COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ALERTA, OUTROSSIM, AO,S ADQUIRENTES DE ÁREAS DE
TERRAS OU LOTES, NO ,SENTIDO DE SE DIRIGIREM AO D.S.G.O.P. DES ..

TA MUNICIPALIDADE PARA SE CIENTIFICAREM DA REGULAR-IDADE OU
NÃO DA AREA A SER ADQUIRIDA.

O PRESENTE AVISO VISA EVITAFl AS INOMERAS IRREGU
LARIDADES QUE ESTÃO SENDO COMETIDAS POR PARTE DE ALGUNS
LOTEADORES, BEM COMO, ELIMINAR OS PRO'BLeMAS ENCONTRADOS
PELOS ADQUIRENTES NA REGULARIZAÇÃO DAS AREAS ADQU1RIDAS.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 19"77.

VICTOR ,BAUER
Prefeito Municipal

Manuel F. da Costa S.A. - Com. e Iod
CGCMF 84.431.816/0001

ASSEMBLt:IA GERAL ORDINM:tIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente edital de convocação convocamos os senho
res acionistas desta sociedade para a Assembléia Geral Ordinária a r�a
lizar-se às 9 horas do dia 14 de outubro-de 1977, na sede social à Estr.
Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte

,

ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria,
balanço geral, parecer -do conselfio fiscal e contas reterente exercício de
1976.

-,

2) Eleição da nova diretoria.

3) Eleição do conselho fiscal.

4) Assuntos diversos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1977.
Manoel F. da Costa
Diretor Presidente

. ,

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede

social, os documentos a que se refere o Artigo 133, do Decreto-Lei nr.

6.404, de 15 de dezembro de 1976.

aristocratas chineses e dos sábios. Se um ho
mem deseja arranjar nomeação para emprego
público, deve eubmeter-se a um exame sobre

oé Nove Livros Sagrados de C�nfúcio. O chi
nês comum não é somente confucionista, mas

budista, taoísta e animista, tudo ao mesmo

tempo. Para estar a salvo, pratica os ritos
de todas as religiões chinesas. Não gosta de
arriscar-se. Nas suas orações pede, não a fe
licidade no céu, mas a prosperidade na ter

ra. E se Deus não lhe responde às preces,
lança-se dentro do rio.

* O confuclonista piedoso deve famllla
rlzar-se com 300 cerimônias diferentes e apren
der 3.000 regras de conduta. O leitor gostaria
de ser um confucionista piedoso?

-00--

Vale ii pena saber

O Instituto Vital Brasil, do Estado do Rio
de Janeiro, foi fundado em 1919 pelo Prof.
Vital Brasil. A ele também se deve a funda

ção do "Butantã" de São Paulo -.- Povos

de várias partes do mundo, entre eles os as

tecas, honravam à mulher que morria de parto
da mesma forma que um guerreiro caído no

campo de batalha. -.- Na [ndla existe um

escaravelho !tão luminoso que, à noite, basta

dois ou três juntos num vidro para poder-se
ler corretamente. -.- A primeira leva de

imigrantes açorianos que aportou no Brasil
deu-se em 1619, no Maranhão. Só em l!42
teriam vindo açorianos para o' extremo sul do

país.
-00--

Para refletir:

ENCONTREI ALGU�M
Para meu coração: o amigo
Para minha inteligência: o mestre

Para minha vontade: o chefe Cristo
Nele alimento I minha .amizade: piedade
Com Ele aprendo a viver: estudo

Por Ele eu luto: ação
-----00--

HUMOR

Encantos da mulher

. " e perguntaram àquele gramático per�
nóstico:
-' Você sabe quais os encantos da mu

lher?
- Sei-os, minhas senhoras,' seio-os. , .

---4)0--
Coisas da vida

- Eu acho que o operário urbano leva

muitas vantagens sobre o rural. � muito mais

assistido.
- Pois sou da mesma opinião. Ainda on

tem, numa rua, vi um enorme buraco e uma

tabuleta: "Homens trabalhando". Lá embaixo

havia dois' homens trabalhando. Cá em cima,
50 assistindo... São coisas da vida... é a

"assistência" urbana.

•

AVIS O

A DIRETORIA !

,

21 de Setembro, 'Dia da Árvore'. Preserve o equilíbrio ecológico. Ame a natureza. Plante ama' Arvore•.
(colab. do 'Correio do Povo' - ano=-l

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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' t �. • f'\( "'" Tarcíeio ".' .de'"

No dia 28'de agosto'de '1977 morreu o ,cidadão TARCrCIO
DE OLIVEIRA MO'FTA, homem de todos conhecido às margens
do Itapocu. Nascido-na cidade de Rio Negro;Pr., filho de Pedro

de Oliveira Motta e ,Escolástica, de Oliveira Motta, sem muita

pretensãe 'veio li tornar-se uma figura legendária 'da terra do

Vale do Itapocu. Conheceu a luz aos 15 de agosto de 1905 o

Tarcício de Oliveirá MoUa e morreu aos 72 anos e alguns dias,
depois de lutar por quase dois anos contra um derrame de que
fora acometido. Faleceu em sua residência, à Rua João Pla

ninscheck, nr. 110, nesta cidade, em meio de um luto muito

sentido. Tarcício, para os poucos que conhecem a história

antiga, era homem de atitudes determinadas, levado por prin
cípios políticos que eram muito da moda' na época.

Voltemos, aos seus primórdic{s ...
Filho de Pedro de Oliveira MoUa e Escolástica de Oliveira

MoUa, naturais da cidade do Rio Negro, no Estado do Para

ná, onde também nasceu Tarcício, de1lde tenra idade passou
a seguir as pegadas de 'seu progenitor, trabalhando à falta de

outra ocupação, como tui'meil'o da antiga Rede de Yiação Pa

raná-Santa Catarina" da então �strada, de Ferro São Paulo

Rio Grande,.

Os anos se passaram e já moço feito e homem capaz de

constituir família', um dia, há ,43 anos, decidíu-se casä'r""'com
Izaura Ruthes MoUa, numa bem enfeitada igreja do ' Paraná,
sendo depois' transferido, entre 1929/1930,. para trabalhar na

então I;stação ele Jará!;Juá, mais tarde eonheelda por Jaraguá
do Sul. Do seu consórcio nasceram os seguintes filhos, a sa

ber: Onadir, çasado com lolanda Nicoluzzi; Olair, casada com

Rodrigo Nicoluzzi; Odilon, solteiro; Odete, cásada com Pauli

na Vieira; Orlando, casado com Ladi Bizonl e Orilando, casa

do com Dona Catarina, ainda com inúmeros netos.

No dia 22 de, janeiro �e 1972, sua dedicada esposa de

tantos anos deixou f!m profunda dor o nosso companheiro, e

morreu nas mãos de Deus. Dera-se à Dona Izaura' Ruthes Mot

ta o último adeus, sob os olhares tristes de seus muitos filhos

e netos.

Os anos fOfamose pas�ando até qqe, em 16 de abril de

1977, voltou a casar-se corp a Sra. ,Judite Reinert, que o a-

Geisel des a p r;o pr Ia
Este ano o INCRA foi trnttldo na

posse e' domínlo de parte do imóvel
rural '''Fazenda Recanto", localizada no

munlcfplo de Pesqueira, pertencente a

Raimundo Holanda Cavalcanti, desa

propriada por decreto do Presidente
da República, também por falta de ade-

. Movimento' da
Jaraguá do Sul - Segundo dados

fornecidos à imprensa pela bibliotecá
ria Adalgisa Terezinha Silva, o movi
mento verificado na Biblioteca Públi
ca Municipal Rui Bar60sa, durante o

mês de agosto, foi o seguinte:
Emp'réstimos: 308 livros. Consul

tas: 536 livros pesquisados. Total: 1.344
livros. Inscrições: um total de 96 pes-

para

,Oliveira
companhou até es seus derradeiros dias.

Na vida política nunca apareceu como figura de proa, mas

pode-se dizer que teve atuação destacada 'fiá renovação da

política do país. Ferroviário de nascimento, deveria ser tudo
na vida, menos udenista. Poderia ter sido comunista, nacio

nalista, p�tebista, pessedista ou qualquer outra sigla partidá
ria da época que hoje já se perdem na curva do tempo.

Êle 'preferiu ser udenista - da gloriosa União Democrática

Nacional - da época em que empolgava o chamado lenço
branco do bolso do coração. Sabia como poucos usar o len

ço da redenção democrática do país, certo de que, mais cedo

ou mais tarde haveria de surgir um raiar que marcaria um no

vo compasso nc Brasil.

'Fareício nunca': foi homem de intransigir. De índole paci
fica ele sempre esteve na primeira linha de combate sem, con

tudo, radicalizar o seu comportamento.
Se ele foi amigo e admirador dé administradores como

Waldemar Grubba, hoje falecido, ele sempre esteve ligado à

quele do qual fez uma' bandeira - ele era Arturista - gostava
e admirava Artur Müller pelas suas atitudes. Mas teve outros

leais companheiros, dos quais nunca se esqueceu e dentre
eles, .sem desdouro dos que possamos ter esquecido, éitamos
ao acaso o próprio Artur Müller" Alexandre Haake, Lourenço
Gressinger, Erwino Menegotti, o falecido Nelson Braga, o "Dok

ta" Luiz de Souza, o atual Governaaor dr. Antonio Carlos Kon

der Reis, o falecido ex-Governador Irineu Bornhausen, o Alba

no Kanzler, o João Emmendoerfer, o João Modestino Junkes,
o Hermínio Ramos, o Murillo Barreto de Azevedo, o Hermínio

Ramos, o Inocêncio Silva e mais tarde o dr.. Mário Tavares da

Cunha Mello.

Era homem que, se não era dia de trabalho, também nos

dias de descanço, usava invariavelmente o seu lenço branco

no bolso, como sinal ou emblema da democracia lançada pelo
Brigadeiro Eduardo Gomes e, nos comícios de então - lá se

vão muitos anos - que os le!,ços tremulavam no ar, a anunciar

uma nova era nos destinos do país que ele mesmo assistiu nos

idos de março de 1964. Estava realizado o ferroviário que tan

to lutara para uma moralização nos costumes do Brasil.

re,forma Agrária
são ao PROTERRA. A área, já em po
dar-do Instituto, é 'de 767, 6 hectares e

já está sendo beneficiada com traba
lhos de infraestrutura visando o as

sentamento de famrlias de agriculto--

.

res.

Esorítõrío

Bi bl ioteca
soas inscritas. Frequência: 448 pes
soas.

Total desde o

inicio do ano

Empréstimos: 1 ;081 livros. Con
sultas: 2.255 livros. Total: 3.336 livros.
Inscrições: 226 pessoas inscritas. Fre

I quência: 2.075 pessoas-

E R

li

c OA M c I A L
ADVOCACIA· CONTABILIDADE - SEGUROS

ANTONIO JOS� GONÇALVES
Bel. enrAdministração ·de Empresas

YVONNE AL}CE SCHMOECKEL GONÇALVES

Ténçica em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

Fone 72-0091. - Cx. Postal, 19

J

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Motta . \

Ele mesmo, que começara como turmeiro, seguia a sua

carreira como vigia, como pesador e, finalmente como confe

rente de 1a. classe, por onde se aposentou. Os anos já pe
savam sobre a carcaça do guerreiro: Cerca de dois anos um

derrame o prostara ao chão, obrigando-o a ficar preso a uma

cama.

Assim mesmo, no dia 16 de abril de 1977 voltava a se

casar com a sra. Judite Reinert' que, conforme se vê não teve

a duração desejada, embora bem intencionada nos seus pro

pósitos.
Apenas soubemos de sua morte momentos depois de seu

passamento, por isso que enviamos os pêsames aos familiares.\
Assim mesmo não poderíamos deixar de externar, embora

tardiamenté, o nosso profundo pesar, pelo muito que fez, em

vida, pelas candidaturas políticas das quais encetamos com

todo o fervor patriótico.
Se fomos suplente de vereador e de . deputado nas elei

ções de 1958, se fomos vere�dores nas campanhas das elei

ções seguintes, onde alcançamos a presidência da Câmara,
a vice-Prefeitura e o exercício da Prefeitura, o devemos ao

trabalho indormido do Tarcício que deixava o aconchêgo de

seu lar, para se sacrificar em prol de seus amigos e correligio
nários, juntamente com seus ami,gos Alvino Hadlicb e, mais

tarde o seu correligionário Oscar Nagel, que muito o auxilia

ram no atual estado de coisas.

Este o perfil de um Amigo que deixou as 'fileiras da luta

.polltlca, porque as suas forças não permitiam a sua sadia par

ticipação, mas que deixou exemplos de grande dignidade du

rante a sua trajetória, càpazes de servirem de modelo às ge

rações futuras, posto que, nunca fez um inimigo, embora par

tidário, e por isso a sua morte foi muito sentida na cidade que

serviu desde os idos de 1930 e que, certamente, a municipali
dade deverá ser muito reconhecida pelos serviços prestados
desinten!ssadamente, em prol do desenvolvimento de nossa

comunidade.

Descanse em paz, querido Companheiro!
EUGÊNIO VICTOR SCHMOEC"i<EL - 09/77

J

Az de Ouro macht einen Ausflug
Az de Ouro kann nicht nur Kegel stossen
Ist auch vereint in Freudschaft,

.

einer grossen

Wenn mal was nicht gefeiert wird
Gibt es ne Rechnung ohne Wirt

So gings Brunhilde und Eugen
Wies kann man gleich sehn

Als die Zeit war, so vor 2 Jahren

Hoerte man es laut, wie mit Fanfaren,
Das gibt ne Silberhochzeitsfeier!!!

Das Beste ist uns nicht zu teuer

Doch weil der Herrgott die Geschicke lenkt

Kommts zweitens anders, erstens als man.denkt

Der Eugen wurde an die Bank befohlen

Verschwand aus Jaraguã mit leisen Sohlen

Die Feier gründlich In. das Wasser fiel

Weil Alles der Brunhilde wurd zuviel

Doch Eugens Kegelbrüder anders dachten

Im Auqust sie sich auf ihre Socken machten

Weil auch die Frau dabei sein muss

Besorgten sie nen grossen Omnibus

Dr. Reinoldo Murara

ADVOGADO II,
JARAGUA DO SUL

ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEITURA
I
)

II

In der Hauptstadt angekommen'
Wurden 10 Etagen hocht geklommen
Empfang !lIabs dort nen grossen warmen

Mit Reden, Küssen und Umarmen

Schmoeckels führten ihre Gaeste dann

In ein piekfeines Fische' - Restaurant

Den Genüssen aus dem Meere

Taten Alle sehr viel Ehre

Mit Musik, Gesang die Zei� verging
Ein Jeder bekam nen Schlüsselring
und eine Jede von den Damen

Blumen, die aus China kamen

Oinegue hat es laenger aufgesetzt
Hier hat man Manches weg gewetzt

Warum, liegt deutlich auf der Hand

Weil man nicht genügend Reime fand

Corupá, im August 1977

Companheiro Hellmuth

Uma casa em Jaraguã do Sul,

à rua Presidente Epitãcio Pessoa,

497. Tratar com a Sra. Odila B. Pic-

Recursos fiscais e admínletratlvoa - 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,

o Fusca esta morto, Viva o Fusca
A Volkswagen alemã confirmou que

seu modelo "sedan" conhecído no

Brasil como "fusca" ou "besouro", vai
sair de linha, isto é, deixará de ser pro
duzido. Em circulação desde 1940, o

pequeno e econômico autemõvel tor
nou-se o mais popular veicufo do mun

do. Só na matriz alemã da Volks che

garam a ser produzidos 5 mil "fuscas"
por dia. Agora é anunciado, seu fim.
Superado, em termos mercadológicos,
pelos modelos mais modernos da fá
brica, como o Golf e o Polo, o tradicio-

nal carrinho não mais será produzldo
a partir do próxi,,:,o ano.

A noticia, que parece triste à pri
meira vistã, provocou verdadeira' festa
na Volkswagen brasileira que passou
a ser a herdeira de toda a tecnologia
alemã dos carros refrigerados a ar e,
o que é mais importante, a herdeira
dós mercados extemes até agora su

pridos pela Volks alemã. Portanto,
morto o fusca alemão, viva o fusca
brasileiro! (APLA)

Vende-se

cione, ou pelo teletöne 23.40.27,

Curitiba -, Paraná

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

,

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

Mas é um mundo novo esperando por você.Vã 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. Vã e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou o CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fácil viajar para 57 ci
dades brasileiras, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas e encomendas.

VA DE

A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL

Em Jaraguã do Spl, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca� 122i130 - Fone 72-0091·· DDD (0473).

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Liga Jaraguaense de Desportos ·UD·
,JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA

CITAÇÃO DE ATLETAS

A Junta DisCiplinar Desportiva da Liga Jaraguaense de Des

portos está convocando os atletas abaixo mencionados, ou seus repre
sentantes legais, para comparecerem à sessão de JULG,AMENTO mar

cada para às 20,00 horas (vinte horas) do dia 20 (Vinte) de setembro de

1977, na sede da Liga Jaragúaense de Desportos, sito à rua Presidente
Epitácio Pessoa nesta cidade, para responderem pela denúncia cons-

tantes dos sequlptes processos:
'

PROCESSO N°. 15/77 - Atleta Osmar Silva, do Botafogo
di,go, Seleto F.C. - Juvenil - e

Wanderlei M. Hruschka, do Botafogo F.C. - Juvenil.
Os atletas denunciados infringiram ig,ualmente o Art. 113

do CBDF (Código Brasileiro de Disciplina de Futebol).
Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1977,-

ÉLlO SOUZA - Secretário

, \

JONTA DISCIPLINAR DESPORTIVA
CITAÇÃO DE ATLETAS

A Junta. Disciplinar Desportiva da Liga Jaraguaense de Des

portos está convocando os atletas aqui mencionados, ou seus represen
tantes legais, para comparecerem à Sessão de Julgamento marcada para
às 20,00 (vinte) horas, do dla 20 (vinte) de setembro de 1977, na sede da

Liga Jaraguaense de Desportos, sito à: rua Presldente Epitácio Pessoa, _

nesta cidade, para responderem pela denúncia constante do seguinte
processo:

I PROCESSO N°. 16/77 - Atleta João Alceu Bustchardt do
Seleto E.C. -, infrator no art. 109,
do CBDF.

Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1977
ÉLIO SOUZA - Secretário

JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA
CITP,t.ÇAO DE ATLETAS

A Junta Disciplinar Desportiva da Liga Jaraguaense de Des

portos está convocando o atleta JOSI: T. PINHEIRO do Seleto F.C. ou seu

representante legal, para comparecer à Sessp.o de Julqamentç marcada

para às 20,00 (vinte} horas do dia 20 (Vinte) de setembro de 1917 na se

de da Liga Jaraquaense de Desportos, sito à rua Presidente Epitacio Pes

soa, nesta cidade, para responder pela denúncia' constante do seguinte
processo:

� ,

PROCESSO N°. - 17177 - Atleta .. JOS� T. PINHEIRO DO
Seleto E.C.

O atleta denunciado imputou ao árbitro estar favorecendo
o clube contrario, pelo que infringiu o art. 109 do CBDF.

j Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1977
fi éLIO SOUZA - Secretário

'Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda.
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ITAJARA LTDA.

EDITAL DE CONVOC.AÇAO

ASSEMBLI:IA GERAL'EXTRAORDINARIA'

De acordo com o Art, 26 e 27, item I, dos estatutos sociais
da Cooperativa, ficam convocados os srs. Associados em pleno gozo de
seus direitos, para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia

24.09.77, sábado, no Salão da Capela São João, próximo à Cooperativa,
sito à Estrada Itapocuzinho, entrada para a serrinha no Município de Ja

raguá do Sul-SC, em primeira convocação com o mínimo de 2/3 (dois ter
ços) de seus associados às 08h, em segunda convoçação com o mínimo
da metade mais um de seus associados às 09h, em teceira e Ultimá con

vocação com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus associados às

10h, na qual havendo número legal, será discutida a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Eleição de um Presidente e Secretário.

2 - Autorização de financiamento bancário para: construção.
de forno, tanque de imersão, aumento e melhoramentos
no armazém de arroz; bem como autorização a dlre
toria para dar em garantias os bens móveis e imóveis
da Coop.

"

3 - Reajuste no preço de arroz, depositado pelo cooperado
em 1977.

4 - Assuntos Gerais.

Para efeito de cálculo de "quorum" esta cooperativa é com

posta 'por 159 associados.

Jaraguá .do Sul, 12 de setembro de 1-977.

Hilberto Fritzke
Presidente

\

Vende-se
TRATOR AGRALE 440 - ANO 1976 - COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS:

ARADO DE 2 AIVECAS
GRADEADEIRA CI 14 D1SCOS
PLANTADEIRAIADUBADEIRA
CAPINADEIRA PI 4 FILEIRAS
CARRETA BASCULANTE
LAMINA PI NIVELAMENTO DE ESTRADAS, ETC.

O trator está com menos de 100 horas de uso, e alguns implementos ain
da não foram usados.

E ainda:
1 Botijão para armazenamento de semen, com os respectivos equipamen
tos para inseminação artificial, novos.

Preços de ocasião.
Tratar com Sr. Victor. Telefones 72-0566 e 72-0160 ou Rua Rodolfo Hu

fenuessler, 755 - Jaraguá do Sul.

FALECIMENTO
Noticiamos pesarosos 'o falecime�to da sra. Maria Stulzer,

ocorrido às 20h30min de quarta-feira, dia 14, em Canoinhas-SC, deixan
do enlutados 1'filha, 2 noras, 13 netos, 38 bisnetos e 3 tataranetos. A ex

tinta contava com a idade de 89 anos e era genitora do sr. Claudio Stul
zer '(in-memorian) primeiro jornaleiro do "Correio do Povo". A familia en

lutada agradece a trdas as manltestações de pesar recebidas.

laraguá Ilbril s.a. I

de 1977.
João Batista Prim
Dir. Superintendente
CPF. 006.285.9.09-97

•

S.A. de Capital Aberto DEMEC/RCA 200-75/155
AVISO AOS SENHORES ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERI::NCIA
Convidamos os senhores acionistas 'para exercerem den

tro de 30 (trinta) dias da publicação deste aviso, o seu direito de prefe
rência na subscrição do aumento do capital em CrS 8.000.000,00 pelo lan

çamento de 5.500.000 ações ordinárias e 2.500.000 ações, preferenciais
sem direito a voto, todas com valer nominal de CrS 1,001 cada urna,

O direito de preferência será exercido na sede so

cial da Empresa a Rua Jorge Ozernlewlcz, 590 - .Jaraqüá do Sul-SC, me

diante apresentação do cupon nO. 4.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro
Hans Gerhard Mayer
Diretor Presidente
CPF 009.953.719-20

PoluiçãO em .Jaraguá do Sul
FERDINANDO PISKE

De repente, Jaraguá do Sul ganhou es

paço quase permanente na Imprensa barrI

ga-verde, por causa da ""poiufção"", com

destaque face a problemas relaoionados com

o corte de árvores que, inclusive, já deu ori

gem a uma nota pitoresca do PrefeIto Mu

nicipal, objeto de comentários em todo o Es

tado pela posição ditatorial em que S. Excla.

impensadamente, se colocou ao afirmar que

de seus atos não deve satisfações a quem

quer que seja.
Agora, J'araguá do Sul voltou às man

chetes, pols a Aprema/SC descobriu "os'

problemas do meio ambiente e a qualfdade
de vida dos habitantes de Jaraguá do Sul o

que está preocupando líderes comunitários",

apontando os desmatamentos e loteamentos

nas encostas dos morros, a crescente polui
'ção do rio Jtapocu e a contaminação contr

nua do ar, como causas do problema, '

Ora, nos termos em que a questão foi

colocada, tem-se a impressão de que somen

te em Jaraguá do Sul existe essa poluição e

que ela já atingiu proporções alarmantes,
que se pretende erradicar com a distribuição
de sementes ,de árvores nativas e a Instala

ção de uma seccional da Aprema na cidade.

Um pouco de realismo não faria mal a

quem se preste a espalhar 'semelhante noti

ciário. Prá começar, mais dia men_os dia nos

sa Prefeitura terá de cortar totalmente as

'árvores plantadas nas ruas centrais, pois já
é visfvel a ação das raizes, na destruição das

calçadas.

A derrubada de árvores - nas encos

tas de merros e na planteie, de forma indis

criminada, não é, infelizmente, um privilé
gio de Jaraguá do Sul e, seguramente, con

tinuará enquanto persIstir no homem a ga

nância e essa merrtalfdade polutda. que o leva

a derrubar quantas árvores lhe possam ser

vir para arrecadar o vil metal, não havendo

Aprema que mude esse estado de coisas.
Quánto aos nossos rios, é a n;tes,ma

coisa. Há leis que proíbem a derrubada de

árvores em determlnadas situações, que pres

creve sanções contra quem polui os rios. O

que tem faltado ê uma Aprema que se dis

ponha a levar todos os tipos de poluidores
às barras dos 'tribunais, para que sintam o

gosto amargo do castigo pelo crime inomi

nável praticado contra a Humanidade, se

nos permitem generaUzar o problema, real
mente grave.

No que tange ao ar Contaminado, cre

mos que uma medição mostrará que Isso" não

existe, ainda, em Jaraguá do Sul, sendo, a a

firmativa em conträrto pura imaginação e

um exagero descabido.

Por'\flm, em que pese a vaUdade da

distribuição de sementes àS crianças, essa

campanha peca' pela falta de objetividade. A

solução do problema pode estar com as crian

ças de hoje que, adequadamente conscienti
zadae quanto à capital' importância das ár
vores para a sobrevivência do homem na

Terra, não procederão amanhã com o egels
mo e a ambição dos adultos de hoje.

Assim, a Aprema-SC, que se m,ostrs.
tão preocupada. com o meio ambiente de Ja

raguá do Sul, prestaria um serviço inestimá

vel à nossa prõgressista comunidade se a

qui viesse durante a Semana da Árvore, mos
trar às nossas crianças qual o verdadeiro e

Importantrssimo papel das árvores na pre

servação da vida humana,

Basta de líricas e poéticas arengas em

torno das variadas utilidades da madeira. O

momento está a exigir álgo de mais concre

to, algo capaz de impressionar o esptr-íto em

fOIJUação das crianças, algo que faça com

que' elas respeitem as árvores e as plantas
vivas, e não, como agora, se admirem com

a quantidade de coisas que se pode fazer com
a madedra das ,Arvores mortas,

Mostre a Aprema-SC às crianças ja
raguaenses - e se, posstvel aos marmanjos
também -, com fotografias, desenhos, dia

gramas, sUdes 'e oueros meios auxiliares, co

rno se processa essa maravilha que é a fo-

tosatnteae.
Mostre-se às crianças como e porque

o gáS carbônico que 'nos rodeia - provenien
te do ar que pessoas e animais expiram e de

combustões e fermentações de toda a or

dern, ê irrespirável. Como ele é absorvido
pelas folhas das árvores e plantas que, atra

vés 'do fenômeno da fotossfntese é nova

mente transformado em oxigênio puro" que

inspiramos e que torna posstvel sobrevi

vermos. Mostre-se às crianças que seni essa

maravilhosa transfomação operada. pela na

tureza, a vida seria totalmente imposstvel na
Terra. Cremos que nenhuma criança. deixa

rá de se Impresaíonar- com semelhante de

monstração.
Haverá, afinal de contas, melhor pro

grama para a Seman� da Árvore?
Fora dat, a exemplo 'de outros eventos

análogos, o surgimente' da. Aprema em Ja

raguá do Sul não passarâ de mais uma 0-

portunídade para coquetéis, fotos e noUcia

na imprensa.

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



CORREIO DO POVO .',' Sábado, 17 de setembro de 1977. " SUPLEMENTO
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Eletromotores Jaraguá S.A.
84 429 695/00�1-11, - SOCIEDADE ANôNIMA DE bAPITAL ABERTO

GEMEC-RCA 200-76/281 - Jaraguá do Sul!. SC
BALANÇO' SEMESTRAL

Senhores Acionistas. ,

Encerrado o primeiro semestre do exerclcio social - 1977/1978, dirigimo-nos com satlstação, aos senhores acionistas para submeter a sua análise os resultados ve�
rificados no período de 10. de fevereiro a 31 de .jl!llho de 1977.

,

'Jaraguá do Sul (SC), 20 de agosto de 1977.

ATIVO
DISPONIVEL

Bens numerários •.••••..•.••••••••••

Depósitos bancários a vista ......•..••.
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Estoques
Produtos Acabados ••...••..•....••.••

Produtos em Fabricação .•••.•.........
Matérias Prfrnas •••.••...••..••.•.••.•
Materiais Diversos .....•.........•.•..

Menos: Provisão para ICM nos estoques

Créditos
Contas a receber de clientes •••.•.•..•
Menos: Valores Descontados .••....•...

Provisão para deved. duvidosos

Depósitos bancários vlncalados .

Adiantamentos a Fornecedores ••.••.....
Juros e correção monet. a recuperar •••.
Imposto sobre produtos industrializados a

recuperar •••.••• 0 •••••••• 0 •••••••••••

Depósitos compulsórios vinculados a

lmportações ......•...•.••.••...••..•

Outros valores .••••••••••••.••••.•••••

CGC nO.

A, DIRETORIA.

BÄLANÇO SEMESTRAL ENCERRADO EM 31 ,DE JULHO DE 1977

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Instituições Financeiras .•..............

�rovisã? p�ra Imposto de Renda e lncen-
tiVOS Fiscais .' , .......•.•••.

Provisão Diversas .

375.092,08
10.414.259,29 10.789.351,37

14.072.456,21
13:-676.980,24
27.133.901,21
5.168:375,98

6Ó.051.719,64,
3.551.282,46 56.500.437,18

113.466.1�37,14
12.772.385,82
3.403.939,00

97.290.312.32
622.264,05
788.030,10

1.209.390,18

569.940,48

2.900.637,34
2.036.904,97 105.417.479,44 161.917.916,62

172.707.267,99

1.600.683,32

1.464.516,05
65.320,49 3.130.519,86

66.028.534,08
39.917.915,34

105.946.449,42
(38.309.683,01 ) 67.636.766,41

4.713.153,50
239.850;32

9.566.618,11
1.841.536,32

16.364.826,253.668,00 84.001.592,66

.,'

4.749.742,82
41.142,71
757.501,98 5.548.387,51

265.387.768,02

\
I

34.488.991,05
1.858.248,83
26.791.323,08

4.114.862,00
3.259.824,76
2.892.542,45
4.035.249,90
4.766.495,80'
5.132.720,80
4.532.565,07
4.310.141,61 96.182.965,35

66.838.476,52,

4.285.000;00
2.101.184,63 73.224.661,15

NÃO EXIGIVEL
Capital Subscrito , .•...•......

Reserva Legal .....••.•...•..••.......
Fundo para Aumento de Capital ..... : ..
Reserva para Depreciação acelerada e Imp.
de Renda relativo .•.•••.....•...•.•.•

Reserva para Manut. Cap. de giro próprio
Lucros Suspensos •................ ; ...

58.337.957,00
2.862.373,62
12.141.085,70

2.895.571,18
1.556.387,00
15.169.638,70 '92.9,63.013,20

/

Ativo Circulante ••..••.••....•••••

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos e obrigaçÕes - Eletrobrás •.•.

�epósito�' compulsórios vinculados a

Importações ...•.•.•.••..•. ; .,.•••••• ,.
Outros valores ..•.......•..••.•••••.•

IMOBILIZADO
Imobilizações Técnicas \
Valor Histórico o o •••••••• o •• o •• o ••• o o •

Correção Monetária o o , o o o o o .. o o o o .. o • o

Valor corrigido • o ••••• o o •• o ••••

'

••••••••

Menos.: Depreciação acumulada ...•••.•

I

Imobilizações ,Financeiras
Participações em empresas subsidiArias
Participo minoritárias em outras empresas
Investimentos por incentivos fiscais •.••.•
Reflorestamento Próprio •••....... :...•
Cauções Diversas •••........... . .•...•

.

) \

RSEULTADO PENDENTE
Pendenle
Despesas Diferidas ..••••••••••.••.•.•

-

Cauções e depósitos para recursos ••••••

Pesquisas e desenvolvimento tecnológico

RESULTADOS PENDENTES
Pendente
Despesas Imputadas ••.•••.•..•••.....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Contratos de Seguros, contratos de em

préstimos com alienação flduclárla a hipo
teca, endossos para cobrança, caução da
diretoria e outros ••••••• o • o o" o o , o "" "o'

Menos: Contas de Compensação Ativas

3.017.128,32

231.541,278,84
(231.541.278,84)

265.387.768,02

I
PASSIVO

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores •.•••••••••••••••••••••••
Diretores e Acionistas •••••••••..••.••

Instituições Financeiras •••••••••••.•••.

Provi�ão para Imp. de Renda e Incentivos
Flscals ••.•••••••••••• o ••••

'

••••••••••

Impostos Diversos a pagar •••••••••.••.
Contas COF. Representantes ••.•...••••.•
Salários e Ordenados a Pagar ••••.••••.
Contribuições sociais a pagar ••••••••••
Empresas Subsidiárias coligadas •••••••.
Provisão de férias e 13. satäríoe até o mes

Outras exigibilidades a curto prazo •.....

)

fundação Educacional Regional Jaraguaense (fEHJ)
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

EDiTAl:. DE TOMADA DE PREÇOS N°, 4/77

A Fundação Educacional Regional' Jaraguaense, faz' saber
que se acha aberta nesta Fundação a Tomada de Preços nO. 4/77, para
o fornecimento de materiais diversos para fase de complementação da
construção do Bloco Universitário da Faculdade de Estudos Sociais.

As propostas em 4 vias deverão ser entregues na Secreta
ria da Fundação, à Rua Walter Marquardt, 835, anexa ao Centro Social do
Sesi, ate às 17 horas do dia 27 de setembro. do corrsnte ano.

o O Edital e demais informações serão fornecidas aos inte
ressados, na Secretaria da Fundação, no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1977

P. Elemar SeheiCi
Diretor

/ .

.!
f

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS
Renda Operacional Bruta:

Vendas Nacionais •.••...•.•••.••••••••
Vendas para o Exterior:
Vendas LIquidas •..••••..•.••..••••

'

•••

Incentivos Fiscais de Exportação ••••••••

180.186.804,80

16.6&5.455,91
3.595.676,39 20.281.132,30

200.467.937,10
(8.468.626,74)

191.999.310,36
(128.950.184,77)

63.049.125,59

Imposto Faturado .•.••••••••• o ••••••,',••

Renda Operacional LIquida ••••••••••••

Custo dos produtos vendidos •....•..••

Lucro Bruto ." ....•...••.••••••••••••

Despesas com Vendas:
Comissões sobre Vendas •••••..•.•.•••
Propaganda e Publicidade ••••.••••...

Imposto sobre circulação' de Mercado-
rias - ICM .••.••..•••••••.•••••••••

"
•

Provisão para Devedores Duvidosos ....
Outras Despesas ...........•.........

6.678.118,04
882.938,00

10.804.386,36
1.031.939,00
5.835.845,42 25.233.226,82

Gastos Gerais:
Honorários da DlretQria .

Despesas Administrativas ...•......•.

Impostos e Taxas Diversas •.•••.•• '" ..

Despesas Financeiras (está incluldo o va

lor crS 1.556.387,00 da Manut. Capital Gi-
ro Próprio) ..........•.........••....

Depreciações e Amortizações ....•....•
Menos: Apropriadas ao' custo de produção

Lucro Operaclonal •..••.........•.....
Rendas Não Operacionais •.......•..•..
Despesas Não Operaclonals ......•..•..

Lucro antes do Imp. de Renda ••••....•.

Provisão para o Imposto de Renda ••.••.

LUCRO UQUIDO DO EXERCICIO

1.672.800,00
4.714.748,43

10.049,14

12.619.252,15

5.807.741,06
(5.503.129,95)

19.016.849,72

304.611,11

18.494.437,94
564.644,18

(224.443,42)

18.834.638,70

3.665.000,00

15.169.638,70
'

.

FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

fundação E�ucaciolal RegiOlai Jaragua8nse (fERO
I I EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°, 5/77

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense, faz saber
que se acha aberta, nestà Fundação a Tomada de Preços nO. 5/77 para
complementação da mão de obra da construção do Bloco Unlversltárlo
da Faculdade de Estudos Sociais.

As propostas em 4 vias, deverão ser entregues na Secreta
rla da Fundação, à Rua Walter Marquardt, 835, anexo ao Centro Social do
Sesi, até às 17 horas do dia 27 de setembro do corrente ano.

O Edital e demais informações serão fornecídas aos interes-
sados, na Secretaria da Fundação, no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1977.

P. Elemar Scheid
Diretor

\

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



CORREIO DO POVO Sál:jado, '17 de'setembro'de 1977 iPáglna 5

Am�ientes, C::0stumes: ?ViIiZa�9E?S Os três textos mais· antigos do Pai Nosso
No RIo '0 Real Gabinete de Leitura Faz 140 Anos

'

Meio escondido entre edifícios,
nas proximidades do Largo de São
Francisco e da Praça Tiradentes, si
tua-se no Rio de Janeiro o Real Gabi
nete Português de Leitura. S� os pré
dios em torno tentam escondê-lo, a

fachada, em puro estilo gótico manue
lino, realça a beleza do' editrcio que
logo atrai a atenção do público.

A decoração ínterna é belíssima.
Um salão central cem situado constitui

eixo do alto edlríclo, sobre o qual imen
sa clarabóia deixa penetrar luz mati
zada. Um grande lustre de ferro rica
mente trabalhado pende do teto, ador
nando, de modo especial, o ambiente.
As laterais são ocupada por artísticas

prateleiras, sobre as quais sobressaem

galerias lindamente trabalhadas em

madeira de lei. Pinturas nos tetos das
abóbodas das galerias completam, o

aspecto soberbo do ambiente.
Encadernações vetustas atestam a

existência de preciosldades. Com efei
to, o acervo de 250 mil livros é com-

AHASVE'R

/
Dumpf brechen sich die Wasserrnassen

An menschenleerer K�ste Strand,
Nur kahler Fels, kein Baum, kein Rasen

Bedeckt das unfruchtbare Land,
Und über sturmbewegtem Meer,
Da haengen dunkle Wolken schwer.

j

Da geht in abgetragnem Kleide,
Das Aug' der Ferne zugewandt,
Das Angesicht zerfurcht vom Leide,
Ein Greis hart an des Ufe�s Rand.

Er achtet nicht der Regenboen,
Im Wind ihm wild die Haare weh'n.

,

,

So zieht er endlos auf den Wegen
Jahrhunderte oh'n Ruh' und Rast,
Im Wintersturm und Frühlingsregen,
Gebeugt unter de� Alters Last.

Sein hartes Schicksal drückt ihn schwer.

Den Gott verfluchte: Ahasver.

Was tust du vor den Menschen fliehen,
Was wanderst, 'Jude, du so weit?
Jehovah hat dir laengst verziehen; ,

Er straft nicht bis in Ewigkeit.
Zweitausend Jahr fast geht dein Trab,
Die Büsserzeit lief lange ab.

Ja, wahrlich, Gott hat dir vergeben,
�

Er ist ein Gott der Rache nicht,
Beend' dein ewig Wanderleben,

,

Denn unser Heiland troestend spricht:
Der Sünder, der sein Tun bereut,
Wird eingeh'n in die Seligkeit.
So schlimm sind keines Menschen 'Taten,
Dass ihm der Herrgott nléht verzeiht,
Er nimmt ihn e ndlich auf in Gnaden

In seines Reiches Herrlichkeit. -

Wie vaer es schlecht fGr uns bestellt,
Wenn Liebe nicht regiert die Wel.

r'
/

Rudolf HIrschfeld, São Paulo

Lucas 11, 1-4

Um dia, num certo' lugar,
estava Jesus a rezar.

o
Terminado a oração,

posto de 12 mil obras entre as mais disse-Ihe um de seus

raras do mundo, em língua portugue- discípulos: "Senhor,
sa. ensina-nos a rezar,

Dentre as raridades, podem ser como também João'
'indicados um exemplar da primeira e- ensinou a seus discípulos".
dição de "Os Lusradas", as primeiras Disse-lhes Ele então:

edições de todas as obras de Camilo 1. Pai,
Castelo Branco e os originais das pe- 2. santificado seja o vosso

ças de teatro de Machado de Assis. f' nome;

No silêncio do grande salão cen- 3. Venha o vosso reino;
trai, léTtores debruçam-se atentamente 4, Dai-nos hoje o nosso pão
sobre os livros colocados em mesas necessário ao nosso

torneadas. sustento;
O carioca passa, muitas vezes, a- 5. Perdoai-nos os nossos

pressado em frente ao prédio que pecados pois também nós

constitui uma preciosidade para a ci- perdoamos àqueles que
dade do Rio de Janeiro. Mas o Real nos ofenderam,
Gabinete Português de Leitura íá pos- 6. e não nos deixes cair em

sui um público seleto e assíduo de fre- tentação.
quentadores. Mateus 5,7-13

Nas vossas orações, não
Durante o ano de' 1976, 16.000 multipliqueis as palavras, como

pessoas fizeram consultas no magní- fazem os pagãos que julgam
fico acervo bibliográfico do Real Ga- que serão ouvidos à força de

binete de Leitura. CA6im)

Paulo Silva Meira

palavras. .' .. -. "'" 2. que-teu Reme seja
Não os imiteis, porque vosso

Pai sabe o que vos é neces

sário, antes que vós lho peçais.
Eis como deveis rezar:

1. Pai nosso,

que est�is no céu,
2. santificado seja o

vosso nome;
3. Venha a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como nocéu.
4. O pão nosso de cada dia

nos dái hoje
5. perdoai-nos as

santificado,
3. que teu reina venha,

que tua vontade seja feita

ne- terra como no céu.
4. 'Dá-nos hoje a ·",ão

necessário '

5. perdoa a nossa ofensa
assim como nós perdoamos
aos que nos tem ofendido,

6. e não nos deixes cair em

tentação, mas livrai-nos
do mal, pois teu é o poder
e a gl6rla pelos séculos.

,

NOTAS: Os textos sublinha-
nossas ofensas

'dos são os acréscimos maio
como nós perdoamos aos

res e progressivos. Os tres tex-
que nos ofenderam,

6. e não nos deixels cair em
tos são autênticos, sendo Lu

cas e Mateus dois Evangelis
tas e Didaqué é um Catecis
mo dos Primeiros Cristãos, es- ,

crito por autor desconhecido

no 1°. século.

tentação, mas livrai-nos do

mal.

Didaqué VIII, 2
Também não rezeis como os

hipócritas, mas como o

Senhor mandou no seu

Evangelho:
1. Nosso Pai no céu,

Frei Simão Laglnski ofm

Fonte: "Informação"
Rio Nepro-Mafra - nO. 35

Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá A Vida do
Professor

, .

R
,-'.':':

C/h
'

arn a

(XVI)

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).

d) UM CAPIM
QUE VEIO DE AFRICA

Existe no Brasil um capim muito

apreciado pelo gado, 'sendo excelente
planta forrageira, e que se chama jus
tamente caplrn-jaraquá. Largamente
difundido por vários Estados da Fede
ração brasileira, tem origem algo du
vidosa, sobre se é nacional ou estran
geiro, brasileiro ou africano. Será ne
cessário procurá-lo fora 'do território
nacional e apurar-se em definitivo se

nós o importamos ou se é gramínea.
nativa de nosso chão. Isto não resol
verá o problema do seu nome, visto

que poderá ser capim africano com

nome túpl-quaranl.cafrlcano com nome

africano, africano com nome árabe, eu
ropeu com nome afro ou árabe ou eu

ropeu; poderá Ser de origem árabe
com nome árabe ou ter aquela proce
dência e ter nome �upi-guarani; poderá
ser nativo daqui e ter nome estrangei
ro; poderá ser de nome indígena da

qui e 'contudo não ser de língua tupi
guarani como tantos afirmam que seja:
Será importante, porém, saber certo a

origem do capim" para apoio na solu

ção etimológica do vocábulo; será o

nome jaraguá adaptável, ao capim, ou

será um nome incidentalmente aplica
do à gramínea? Tomou o caplrn-jaraquá
o nome de algum lugar .onde ele lar-

gamente medrou, ou onde foi primeira
mente cultivado, ou" contrariamente,
foi o nome do capim (que é muito fértil
e assim onipresente) que permitiu fos
sem batizados tipos de coisas tão dis
tintas como pertos, rlo, lago, montes?
Isto, de futuro, deverá ser solucionado ..

Depois do, passamento de D. �enê,
o nosso querido confrade e protessor
José Rainha da Costa, volta-se com re

dobrado vigor para contactos com

seus amigos, a fim de preencher a la
cuna de ternpo que costumáva dividir
com a sua consorte.

,.

Primeiramente cumpre observar
que alguns autores mencionam o ca

pim-jaraguá como. sendo. do gênero
Andropogon (rnenclonando-o, .por ve

zes, como Andropagum) enquanto que
outros o deram como .do gênero Hy
parrhenla. A respeito formulamos CQn
sulta ao eminente Prof. Dr., Roberto M.
Klein, do Herbário "Barbosa Rodri
gues" de Itajar, o qual 'bondosamente
nos deu a seguinte orientação: "De a

cordo com o Dr. Lorenzi do Paraná em
seu trabalho: Principais ervas daninhas
do Estado do Paraná o "caplm-jara
guá" é uma gramrnea com o nome cien
tífico: Hyparrhenai rufa (Nees) Stapf.,
que ocorre com erva daninha em todo
o sul do Brasil". E mais: "Existe tam
bém no Vale do Itapocu, principalmen
te em terrenos baldios, sendo, porém,
em geral não muito comum". A respei
to de Andropogon diz que "representa
um importante gênero de gramíneas,
mas não se relaciona com a planta su

pra".

.

Ö Professor Rainha que vem co-

.Iaborando .co,rp os principais' jornais
do sul do país está trlste pelo faleci
mento de seu irmão Adolfo da Costa,
no Rio de Janelto com 91 anos de ida
de, vítima de derrame cerebral.'

I ,

Se a tristeza tem sido uma cons

tante nesses meses para o querido
confrade que reside na rua Torres Ho
mem, 614, em Vila Izabel, no Rio de Ja- '

neiro, ele encontra alguma alegria an

tecipada com o anunciado casamento
entre a Elisabeth e o Sidney, filhos das

. famílias Marinho e Araújo e Pimentel
Costa, a se verificar às 18,45 horas do
próximo dia 25 de setembro de 1977
na Igreja Príncipe dos Apóstolos S.
'Pedro, à Av. Paulo de Frontin, nO. 566.

Por todos esses acontecimentos,
cumprimentamos o nosso valoroso
companheiro de épicas jornadas jor
nalísticas e agradecemos de modo es

pecial os cumprimentos pelo-natalício
do nosso diretor, a' ocorrer daqui 60
dias.

CONTINUA NA PRóXIMA EDIÇAO
Jaraquà"do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público
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lIIanoel F. da' Costa S.A. Com. e lud.
CGCMF 84.431.816/0001 - lnser. Est. 250.126.451
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

RELATaRIO DA DIRETOR1A
Senhores Acionistas,

Atendendo disposição estatutária e em cumprimento a lei, a diretoria da firma Manoel F. da Costa S.A. Com. e Ind., com satisfação apresenta a

vossa apreciação o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1976, conta de Lucros e Perdas, bem como o Parecer do Conselho Fiscal.

Pelos documentos apresentados ficarão os senhores acionistas perfeitamente inteirados da situação da sociedade, bem como seu desenvol-
vimento, ficamos entretanto, na sedá social a disposi ção para os esclarecimentos que, nos forem solicita des.

.

Itapocuzinho - Jaraguá dó Sul (SC), 12 de setembro de 1977.
Manoel F. da Costa .. Diretor Presidente
Waltrudes da Costa Tomazelli - Diretora Comercial

/ ATIVO
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

PASSI,VO
DISPONIVEL

Caixa e Bancos 81.090,26
IMOBILIZADO

Móveis e Utens., Ferramentas, Máq. e

Inst., Veículos, Imóveis, Benfeitorias, Se-
moventes, Cta. Reavaliação 622.039,50

.

REALIZAVEL
BNDE, Sudene, Sudepe, De.c. Lei 157, Taxa
Melh. 89, Adic. Lei 1474, Obrigo Eletrobras,
Coop. Elet. Rur. Brasil, Obrigo Trabalhis

tas, Obrigo Petrobrás, Imp. Ret. Fonte, Fun-
desc, Ant. Im. Renda, Mercadorias 397.980,45

CONTA COMPENSACÃO
Ações Caucionadas 20,00 f.101.130,21

Total .............................................

e

Di:BITO

2.043,33
30.425,55
7.639,20

476.489,45
10.920,43
7.805,00
2.02L1.,79
35.977,34

573.325,09

Itapocuzlnho .. Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1977.
Manoel F. da Costa
Diretor Presidente - CPF 104.021.369

NÃO EXIGIVEL
Capital, F. Reserva, F. Desenvolvimento, F.
Ind. Trab., F. Res., Especial, F. pl Instala
ções, F. Esp. Aum. Cap., F; Previsão, F.

Dep. Cta. Reav. F. Depreciação, F. Man.

Cap. Giro ;........ 652.852,43
EXIGIVEL

Ctas a Pagar, Ctas Correntes, Saldo à Disp.
Assembléia, Tit. a Pagar, Funrural,' Prev.

I

Soco a Rec., Fornecedores. . . . . . . . . . . . .. 448.257,78
CONTA COMPENSACÃO

Caução Diretoria 20,00
1.101.130,21

Perdas" em 31 de dezembro de 1976
CRÉDITO

520.381,29
22.492,19
30.451,61

573.325,09

Yvonne A. S. Gonçalves
Téc. em Contabilidade - CRC-SC - 7638

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da firma Manoel F. da Costa S.A. - Com. e Ind., tendo exarnlnados o Balanço Geral, as con

tas de Lucros e Perdas e demais documentos de escrituração, declaram ter 'encontrado os documentos e os demais em perfeita ordem e recomendaram por
isso a aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Itapocuzinho - Jaraguá do Sul, ·12 de setembro de 1977.
Eugênio Victor SchmoeC1<el'
Octacílio Pedro Ramos
.Waldemiro Alcides Trapp

Demonstração da Conta "Lucros
k

CONTA
Mercadorias
Comissões
Fretes e Carretos
Juros e Desc. . ; .

Prev. Social .

Sal. Famflia .

Desp. Gerais .

PIS .

Fundo Man. Cap. Giro ..................•...........
Fundo Depreciação .

Saldo à Disp. Assembléia .

Jaraguã é uma c]dade limpa. Ajude a limpeza pública utilizando os

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

Jl))r• Palllll�O
.

I[oIDldelf JE�fID1llil211lllse ll1l

ltnomeID1ageal��
O dr. Paulo Konder Bornhausen,

ao ensejo da passagem do seu 48°. a
niversário, foi alvo de homenagem por
parte de seus amigos catarinenses.

A homenagem realizou-se na noi
te do dia 6 de setembro, no Restauran
te Guaciara, no Estreito, onde "aproxl
màdamente 700 pessoas foram levar o
seu abraço ao ilustre catarinense.

Na oportunidade usaram da pala
vra para vibrantes saudações o depu
tado estadual Bulcão Vianna, o verea

dor Aldo Belarmino, ti diretor (ja A
tlântica-Boavista Fernando Brügg
mann Viegas e o ex-governador Ivo Sil
veira.

Agradecendo as manifestações de
apreço, falou o homenageado que foi
muito aplaudido no seu discurso de 17
laudas de papel.

O dr. Paulo Konder Bornhausen,
no corrente ano, está exercendo as se

guintes funções: Vice-Presidente da
Cia. Atlântica-Boavista de Seguros;
Presidente da "COTRIEXPORT" S.A. -

Exportação e Importação" filiada à
Cooperativa Regional Tritícola; Dire
tor da COTRIEXPORT-Caymann, nas

Ilhas Caymann; Presídente da PAL
MAR - Empreendimentos Turísticos e

Imobiliários Uda.; Vice-Presidente da
TV-COLIGADAS DE SANTA CATARI-

. NA; Diretor da Carbonífera Treviso
S.A.; Diretor da Fábrica de Máquinas
Raimann S.A.; Membro do Conselho
Curador da Fundação Centro de Co
mércio Exterior e Membro do Conse
lho Consultivo da Cla. de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina
S.A. - CODESC.

-'

:

EscritóJio de A d v o ca c Ia
«DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS»
Senhor empresário.

Qualquer que seja o seu ramo de neg6cios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

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

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

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

Prestigie o que é seul

CORREIO DO POVO. o genuinamente jaraguaense está há 58
,

anos difundindo o que é nosso.

\
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Esportes
. ) FLAVIO Josa

1°. TORNEIO ABERTO
DE FUTSAL DE SCHROEDER

SCHROEDER - Conforme fiavía
mos divulgado em edição anterior, a

conteceu no sábado passado, a aber
tura do 10. TAFUSS - Torneio Aberto
de Futebol de Salão de Schroeder reu
nindo doze equipes desta cidade e de
Jaraguá do Sul. Os jogos, disputados
nas canchas do Grêmio Esportivo Ja

rita, apresentaram os seguintes resul
tados: União Juvenil Cristo 2xO Unidos
da Pesada; Botafogo 3x6 Fluminense;
SER João Pessoa 3x2 GER Tomaselli;
Os Dragões 4x6 Arena Jovem; Santa
Cruz 4x6 Irmãos Alegres e Grêmio
Mundo Jovem 6x1 Os Fuzileiros. Esta
primeira rodada correu tranquilamen
te, sem qualquer ocorrência grave que
viesse, empanar o brilho das competi
ções, cujos jogos foram arbitrados por
Otacir Alves, Odinir Schmidt e Dilson
J. Hertel, que prestam desta maneira a

contribuição para com o Torneio e

conseqüentemente a difusão do futebol
de salão schroedense. Nesta rodada as

equipes mais disciplinadas foram as do
Botafogo e Irmãos Alegres com ape
nas duas faltas técnicas cada.

,Classificação e

Arti�haria
A classificação, após decorrida a

primeira rodada, por ponto ganho e

saldo de gois é a seguinte: Chave A -

Grêmio Mundo Jovem, Fluminense, U
nião .Juvenl! Cristo, Unidos da Pesada,
Botafogo e Os Fuzileiros; pela Chave
B - Irmãos Alegres e Arena Jovem em

primeiro, João Pessoa, Tomazelli em

terceiro e quarto lugar e, em quinto Os
Dragões e Santa Cruz.

Já a artilharia do Torneio está
com Alcemiro do Fluminense e Romeu
da Irmãos Alegres com quatro gois ca

da, enquanto que o goleiro menos va

zado é Eleano da IJnião Juvenil Cris
to sem nenhum gol.

Próxima rodada

A rodada de número dois marca

para este sábado, com lníclo às 17 ho
ras, os encontros entre Botafogo x U
nidos da Pesada; Grêmio Mundo Jo
vem x Fluminense; Os Dragões x To
mazelli; Santa Cruz x Arena Jovem;
União Juvenil Cristo x Os Fuzileiros e

João Pessoa x Irmãos Alegres.
,

-00-

PRIMEIRONA TEVE
PROSSEGUIMENTO

JARA"GUÁ DO sue - O Campeona
to Regional da 1a. Divisão de Amado
res da IJga Jaraguaense de Despor
tos feve seqüência .na tarde de domin
go em sua segunda volta do primeiro
turno. No estádio Max Wilhelm, a vitó
ria sorriu para as equipes [uvenls e ti
tulares do Clube Atlético 13aependi,
que numa tarde feliz derrotou o Sele
to Esporte Clube, de Guaramirim, nas

mesmas categorias, por 3xO para os

Juvenis e 3x1 para os títulares. Na
Barra do Rio Cêrro, no clássico dos
invictos, as aguerridas equipes do Bo
tafogo local e dó Estrêlla de Nereu Ra
mos empataram. Na preliminar, os ju
venis ficaram ao término do tempo re

gulamentar sem movimentação no pla
car e, no jogo principal, os títulares
também empataram, só que a um gol.

.

Classificação

Decorridas duas rodaõas, a clas
sificação está da seguinte forma: ca

tegoria titular - em 1°., Botafogo � Es
trêlla com três pontos, em terceiro Bae
pendi com dois pontos e em quarto e

último lugar o Seleto Esporte Clube
com nenhum ponto. Na categoria ju
venil, o Estrêlla lidera com dois pontos
e na última colocação encontra-se o

Botafogo com zero ponto ganho.

Próxima rodada

A rodada de número três, que mar
ca o encerramento do primeiro turno
da Primeirona esfá programado os se·

guintes jogos: em Nereu Ramos, Es
trêlla versus Seleto e no Estádio
Max Wilhelm em Jaraguá, Baependi x
Botafogo, nas categorias juvenis e ti
tulares, com as preliminares começan
do às 13h4Smin.

-00-

FASE CLASSIFICATóRIA DO
CAMPEONATO SESIArfO CHEGA

rfO FINAL

JARAGUÁ DO SOL - O Campeona
to Sesiano de Futebol de Salao, Troféu
Industrial Vicente Donini terá andamen
to amanhã cedo em sua sexta e últi
ma rodada da classe de classificação,
onde já temos algumas equipes defi
'nidas para as finais que iniciam dia 25
de setembro.

.

No domingo, os resultados foram
estes: Móveis Pradi 4x4 Max Wilheim;
Imcol Ox12 Argi; Marquardt OxWO. Ja
rita e Marcatto 4xO Bandinha do Sesi.
A classificação até a última rodada é

a sequlnte: Chave A: Argi 6, Max Wi
Ihelm e Móveis Pradi 3 e, Imcoí com

zero ponto ganho; Chave B: Marcatto
6, Sesi (Bandinha) 4, Jarita 2 e Mar

quardt O; Chave C: Cyrus 4, Kohlbach
2, Marisol e ,Gneipel com 1 ponto ga
nho; Chave D: M�negotti 4, Emmen
doerfer 3, Lombardi 1 e Indústrias Reu
nidas, O ponto ganho.

Próxima rodada

A rodada final da fase classifica
tória marca para amanhã com inicio às
7h4Smin, os encontros entre Gneipel
x Kohlbach, Marisol x Cyrus, Reunidas
x Lombardi e Menegotti x Emmendoer
fero

Torneio de Voleibol

No domingo próximo, quando se
rão iniciadas as partidas da fase final
do Campeonato de Futebol de Salão
entre o primeiro colocado da Chave A
x primeiro colocado da Chave B e pri
meiro colocado da Chave C x primeiro
colocado da Chave D, serão intercala
dos jogos de voleibol feminino, em dis
puta do Troféu Industrial José Carlos

,
Neves, jaraguaense, integrante jía .dlre
toria da FIESC e, por isso, homenagea-

. do pelo Sesi local como prova de me
recimento pela investidura no honroso
cargo! Na primeira partida da finalíssi
ma do fut-sal- jogarão pelo Torneio de
Voleibol Feminino, Marisol x Marquardt.

-00-

NOTAS

Com o empate a 1 gol consegui
do na noite de terça-feira, o Ävaf da
Capital do Estado confirmou sua par
ticipação no Copão Brasil 77, como o

segundo representante catarlnensê, já
que o Joinville E.C. por ser o campeão
do ano passado tinha vaga garantida.

- Será neste final de semana,
iniciando na tarde de hoje, o "Torneio
Intermunicipal e Interestadual de Tiro
ao Alvo", de carabina, na posição de '

apoio, promoção da Sociedade Recrea
tiva Rio da Luz I. Nada menos que vin
te e três sociedades desportivas e re

creativas de várias cidades do Estado
e de Curitiba estarão participando,
buscando com. isso o lntercãmbro en
tre as sociedades nesse gênero de es

porte. Os vencedores das provas re
ceberão prêmios de valor, além de tro
féus e medalhas. Na tarde de amanhã
haverá "soirée" a partir das 1'Sh30min,
com a Bandinha Aurora.

'

- A Sociedade de Desportos
Acarar estará promovendo neste final

de semana o seu festival esportivo, no

Estádio Antonio Ribeiro, de proprieda
de do I:sporte Clube Figueirense, na

Ilha da Fi,gueira. Dezenas de clubes fo
ram convidados e espera-se sucesso,
uma vez que a renda reverterá em be
neficio da construção da praça espor
tiva acaraiense. No local haverá servi

ço de bar e churrascaria. Leitor: seu

proqrama de tlnal-de-semana é festlval
do Acaraí, no Estado Ribeirão, do Fi-,

gueirense. -,

- 9 plantel Juventino, após pa
ralização de quinze dias, reiniciou suas

atividades com vistas aos amistosos

programados antes do lníclo do Tor
neio da Integração, contra Carlos Re

naux de Brusque e misto do Clube

Atlético Paranaense, este no dia Ö2 de

outubro no Estádio João Marcatto. Ne

nhum atleta que disputou o estadual foi

dispensado, havendo, aliás, contrata

ção de mais dois atletas, em fase de

observância, do' Atlético Paranaense e

Figueirense.

- O·Campeonato Citadino de

Futebol de Salão terá seqüência na

próxima quinta-feira, dia 22, em sua

penúltima volta. Para a noitada futebo

lística estão marcadas para o Palácio

de Esportes os seguintes encontros:

Unibanco x Caixa E;conômica; Mene

gotti x Seria; Madeireira Rio Moina x

Wiest e Arweg x Besc.

- Os XVIII JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARINA serão disputa-

dos este ano em Florianópolis no pe
riodo de 22 a 29 de outubro, devendo
reunir na capital aproximadamente
3.500 pessoas. O desfile de abertura

está programado para o estádio Orlan

do Scarpelli, de propriedade do Fi-
I

gueirense E.C., no dia 22, iniciando às

9 horas com a presença obrigatória de

todas as delegações inscritas. Ao todo

são 36.
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Dia da Árvore • Defesa da Paisagem
II

Ano LlX - Jaraguá do Sul Santa Catarina
Sábado, 17 de setembro de 1977 - N°. 2.95-3

Prof. Paulo Moretti
A. cada novo ano, a cada novo setem

bro, a árvore é mau defendida e, _p....adoxal
mente, m,ats sacrWcada. As forcas que se

debatem para sua preservacão e seu exterml
mo parece que jamats haverão de se con

ciliar num meio termo, num denominador.

condições ecoI6gicas, se elas pudessem sen

tir _ prejulzos irresgatáveis que estão pro

vocando para as atuats e futuras gerações,
.

cremos que agiriam diferentemente e seriam

as PrimeIras em se constitufrem bastiões de

uma luta que preeisa ser vencida a qualquer
Campanha ,de Prevenção
do Câncer Genicológico

começa dia 26/09
Repetindo o sucesso da vez quando esteve em Jaraguá do 14 às 18 horas; dia 29, na Es

anterior, quando em março fo- Sul, equipe da Secretaria da cola Básica "Elza Granzotto

ram realizados centerias de e- Saúde do Estado, ,Funrural e Ferraz", em Santa Luzia �. Ita

xames preventivos contra o Divisão Nacional do Câncer, pocuzinho e no dia 30, último
câncer ginecológico e tendo realizando os exames gratuita- da campanha de prevenção do

em vista o alto espírito comu- mente. câncer' ginecológico, na Esco-

nitário de que se reveste, o la Básica "Holando Marcelino
Lions Clube de Jaraguá do Sul-

comum. preco.
Em DOSSas cidades, a preservação das

(noeas verdes é :uma constante preocupação.
De par com Isso, a adnlimstração publica,
Oll clubes de servicos e' outras entidades t@m

procurado arborizar ruas e aVljnidas. :J!l dian
te d�sa preocupação que se condenam atitu
des de vandalumo, agressões desnaturadas
cODtra Os bens coletivos. Q,uantos indivl
duos há por al, alunos talVe7l, desprovidos
de UlD mInimo de educação urbana, que não

avaliam o mal que praticam depredando a

quIlo que todos queremos preservar.

.,
A. preservação das matas tem sido

reclamada constantemente. Em coDtraparti
da, o progresso tem determinado profundas

!
transformações Da paisagem natural. Em DO

me do progresso sacrificam-se árvores, pro

vocando um processo ,acelerado de desma

mento. :J!l a desllgaracão da Datureza.

Não obstante o Instituto Brasileiro

de DesenvolvimeDto Florestal e os esforços
que vem pondo em prática para criar DO ci

dadão brnsUelro o respeito li. nature7la. COme

tem-se, indiscriminadamente, os mais berran

tes atentados contra o meio-ambiente, .con
tra a ecologia, contra a árvore, enfim.

Cometem-se certas desfigurações,
certas monstrttosidades para as quais é pre
cuo que se decrete um fim, acordando para

o problema antes ..ue sua evolução seja ine

xorável e desenfreada, sem possibilidade qua
Re de se conter um vandalfsmo inominável,
que acabará por desfigurar de Ve7l os mals
belos quadros da Dossa paisagem.

Se as pessoas que pratiCRlD tats cri

mes contra o meio-ambiente Re dessem con

ta das transformações que estão determinan
do em detrimento da paisagem e de RU88

Não vamos longe. No nosso pr6prlo
Colégio, as palmeiras imperials plantadas na

área lateral ao campo de futebol,' quantas
delas Rão inclementemente castigadaR por a

lunos que parecem sentir prazer em fustigá
las ou maltratá-Ias.

Gonçalves", na Ilha da Flguei-EXAMES GRATUITOS

Centro, numa promoção con- O programa que está sendo ra. Os exames serão gratuitos,
junta com a Secretariá de Saú- elaborado, de conformidade a exemplo da vez passada.
de do Governo do Estado, Co- com entendimentos mantidos
missão Municipal de Saúde, com a Comissão Munlcrpal de IMPORTÂNCIA
promoverá a Campanha de Saúde, atenderá as senhoras Em vista da importância da

Prevenção do Câncer Gineco- jaraguaenses nos seguintes campanha de Prevenção do

lógico em Jaraguã do Sul, nos dias e locais: dia 26, das 9 às Câncer Ginecológico, desta
dias 26 a 30 do corrente. 12 e das 14 às 18 horas, no vez, haverá o concurso dos dois

Posto de Saúde; dia 27, das 8 hospitais locais: Hospital e Ma

DIAS E LOCAIS às 12 e das 14 às 18 horas, ternidade "Jaraguá" e Hospi
A campanha de prevençio na Escola Básica "Euclides da tal e Maternidade "São José",

do eäneer gineCOlógico desta Cunha", na localidade de Ne- que destacarão enfermeiras

vez, procurará atender o maior reu Ramos, no mesmo horá- para atendimento das senhoras
número de interessadas que, rio; dia 28, no Grupo Escolar jaraguaenses, em cooperação
dado o número limitado de "Albano Kanzler", na localida- com a Comissão Municipal de

consultas, deixaram de ser a- de de Nova Brasília, também Saúde e Lions Clube Centro de
tendidas em março deste ano, no horário das 8 às 12 e das Jaraguã do Sul.

I
:J!l preciso que tomemos consciência

de que a preRervacAo das árvore. é uma De

cessidade. :J!l preCiso que saibamos ver nelas
DAo apenas a parte integrante da Datureza,
mas um poema de louvor ao Criador. 1!: pre
ciso que participemos desse poema, cantan-'
do versos de t:Xaltação li. Datureza, entoan
do hinos de amor li. beleza univeI'1!lWl.

SABADO - DIA 24 - AMISTOSO DE NATAÇAO

NO BEIRA RIO.

AS 14 HORAS: BEIRA RIO X SALDANHA DA GAMA, DE SANTOS - SP.

Portões Abertos.

Nosso Diretor Recebe OS·Homens de Letras
Na manhã do último (lomingo, dia

11 de setembro de 1977, o nosso dire
tor recebia em sua residêncTã"'õs àuto
res do livro JARAGUA DO SUL - UM
CAPfTULO NÄ POVOAÇÃO DO VALE
DO ITAPOCU, lançado no centenário
de Jaraguá do Sul, em 1976 e DA TER
RA E DO COSMOS, lançado em agosto
e setembro do corrente ano em Jara
guá do Sul e Rio Negro, Estado do Pa
raná, tespectivamente Emílio da Silva
e José de Castilho Pinto.

Através de agradável palestra que
se estendeu até as primeiras horas da
tarde, tomamos conbecimento do su

cesso do lançamento do livro do nos
so querido jornalista e escriwr JOCA
PI - JO de José, CA, de Castilho e PI,
de Pinto, em Jaraguá do Sul, em 19 de
de agosto de 1977, cuja noite de autó
grafos por motivos imperiosos lamen
tamos não poder assistir.

guiar número de escritores, o que nos

leva a sugerir que entre os escritores
se crie um Grêmio Literário, para que
possam em suas tertúlias Uncar o mar

co inicial de um movimento que ainda .

falt!! na cidade que se procTãn1a o ter
ceiro parque industrial de Santa Cata
rina.

Contou-nos o ilustre confrade das
emoções do lançamento

-

de seu livro
na região serrana, fazendo balançar o

seu bondoso coração entre as cidades
seu bondoso coração entre as cidades
fronteiriças de Rio Negro-PR e Ma
fra-SC. Rionegrense (Ie nascimento, 'o

JOCAPI esqueceu as questiúnculas do
então contestado para se espraiar so

bre a faixa de fronteira, levando aos

seus conterrâneos, seus burgomestres
e ao mestre escola Venceslau Muniz,
o produto de seu trabalho.

.

O mês de setem6ro foi particular
mente benfasejo ao nosso nöm'es
critor, pois, enquanto a cidade 6ê Ma
fra completava os seus 60 anos ae e

mancipação política, o' venerando mes

tre ae português completava os seus

50 anos de magistério e a comunida
de outorgava ae educador a cidadania
honorária de Mafra e uma exposição

Riomafrense agasalhava o lançamento
do livro DA TERRA E DO, COSMOS, al
cançando o mais absoluto sucesso. Na
noite de autógrafos entregou centena
e meia de exemplares, enquanto os

..,refeitos de Mafra e Rio Negro adqui
riam, _cada um, 100 ,exemplares para
divulgação do trabalho de escritor pa
trício.

,A Sociedade Beneficiente dos O�
perários Mafrenses, o antigo salão Ze
pelin foi pequeno para -abrigar os ad
miradores da arte e da literatura.

Como as duas cidades formam
uma só comunidade, o encerramento
da semana cívico artística e cultural
deu-se na cidade paranaense de Rio
Negro, onde um baile de gala era ofe
recido pelo Clube Rionegrense e se
ciedaCie Ginástica Vitória.

Jaraguá do Sul já conta com re-

Os escritores Augusto Sylvio Pro
doehl, do Instituto de Cultura America-
na, o dr. Mário Tavares da Cunfia"'Mel- �-�
lo, o Prof. Emílio da Silva, o Acadêmi-
co Loreno Zatelli Hagedorn, o jorna-
lista José de Castilho Pinto e Ó pes
quisador e fitstoriador Frei Aurélio
Stulzer, poderão dar a resposta à nos-

sa sugestão, brindando a centenária
cidade com um órgão que reúna a

classe intelectual da Pérola do Vale do
Itapocu.

LegislativoAtividades do
JARAGUA DO SUL - A edilidade jaraguaense voltou

a reunir-se ordinariamente em seu horário regimental, na noite
de segunda-feira, em continuidade ao período ordinário de
sessões do segundo semestre do ano corrente.

Naquela sessão, o vereador Heinz Bartei, da Arena,
entrou com indicação, solicitando envio de expsdlente ao se

nhor prefeito munlclpat, pedindo alargamento de uma curva

existente na cabeceira de um pontilhão na Tifa Aurora, ime

diações do sr. Rudi Giese, em Rio Cêr'fp II. N'aquele local, se

gundo o edil, os veículos, principalmente o ônibus que perfaz
'o itinerário, precisam fazer várias e demoradas manobras pa
ra entrar no referido pontllhllo, representando sério perigo.
Ainda do mesmo edil, um requerimento solicitando envio de

condolências, através de oflclo, à famllia do sr. Paulo Gielow,
falecido sábado, dia 10, sendo o extinto diretor da firma Ar
temóveis Gielow Ltda. de Rio Cêrro II. Alvaro Rosá, vereador
do MOB, apresentou idêntico requerimento, só que solicitan
do envio de ofício de pesar à famllia Lorenzetti, radiEada em

Santa Luzia, pelo falecimento, dia 9, da genitora dona Leopol
dina Lorenzettl.

O Executivo Municipal enviou à Câmara para análise
e aprovação das comissões técnicas competentes o balance
te da prefeitura, referente ao mês de julho de 77. Por outro

lado, o Dr. Vitor Fontana, secretário da Agricultura do Estado

Barriga-Verde, enviou ofício e cópia xerográfica enviada ao

Diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento -

DNOS I
-, com' respeito a construção de uma escadaria e ou

rampa junto a barragem do órgão, em Guaramirim, que vem

impedindo o desenvolvimento normal do fluxo migratório dos

peixes na época da desova, prejudicando o equilíbrio ecoló-

do atual período legislativo, como foi a de segunda-feira, ana

lisaram, discutiram, emendaram, sugeriram sobre dois capí
tulos do Projeto de lei que institui o Cód,igo de Posturas de

Jaraguá do Sul. Com participação "quase" que total (nas dis

cussões) dos .vereadores, dois Capítulos, o Capítulo I (Dispo
sições Preliminares) e seus quatro artigos e o Capítulo " (das
Infrações e djJs Penas) e seus dez artigos e

parágrafos foram aprovados preliminarmente, não sem antes

receberem vários adendos e retificações. Este projeto-de-iei te
rá mais de duzentos artigos e será um dos mais bem elabora
dos Códigos de Posturas, pois nele estarão introduzidos ar

tigos de várias cidades de grande porte, inclusive de capitais
brasileiras, que estão sendo adaptadas à nossa condição de

desenvolvimento. Nos dois caprtulos analisados, foram levadas'

em considerações proposições apresentadas pela Assoclação
Comercial e Industrial e pelo jornalista Hamilton Cezário, nos

so colega de imprensa.

gico.

PROJETOS-DE-LEI
Na sessão de segunda-feira, dois projetos-de-fel de

origem do governo municipal deram entrada no plenário da
Câmara. O primeiro deles, de número 28.77, autoriza o Chefe
do Poder Executivo a contrair empréstimo até no valor máxi
mo de um milhão e quinhentos mil cruzeiros junto ao Banco
do Estado de Santa Catarina por antecipação da receita gera
da pelo Fundo de Participação dos Municípios do Imposto so

bre Circulação de Mercadorias. Como garantia, a municipali
dade dará ao mutuante (SESC), cotas do FPM. O outro pro
jeto-de-Iei que leva o número 29.77, autorlza o Governo Mu

nicipal a firmar aditivo de contrato de ratificação ou retifica

ção de Crédito Fixo junto ao. Banco do Brasil S.A. Estes pro
Jetos serão analisados, discutidos e exarados pareceres das
comissões e, provavelmente na sessão próxima irão à primei
ra votação.

POL!:MICA
PROJÊTO APROVADO

Foi aprovado unanimemente de forma final e defini
tiva o projeto-de-lei de número 27.77 que abre Crédito Suple
mentar no valor de Cr$ 1.134.000,00. As comissões também

foram favoráveis a aprovação, recebendo, por isso, aprovação
unânime dos treze vereadores que compõe a Câmara.

CÓDIGO DE POSTURAS: ANALISADOS 2 CAP[TULOS

No artigo 60. do Capítulo " foi encontrado a palavra
"autuar", na forma original e emendado também a palavra
"notificar". Estas palavras a primeira vista e conforme os edís

significam "quase" a mesma coisa. Várias foram as discus

sões, decidindo-se, finalmente, por consultar esferas adminis
trativas de escalões mais elevados, para se saber como é em

pregado o sentido real das mesmas. ou primeiro autua-se

depois notifica-se, ou antes notifica-se depois autua-se, ou,

ainda, autua-se e notifica-se e notifica-se e autua-se ao mes

mo tempo. É a tal da "interpretação".

Finalmente, após marchas e contra-marchas, poden
do-se inclusive registarr com' "letras de ouro" o acontecimen
to, os legisladores, em uma das mais movimentadas sessões
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