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A Comissão da Bxpesíção Agropecuária i

t0m marcada reunião para hoje nó escritório t
regional da ACARESC. A comissão, que é éom- I

rIS posta de elementos da CODESA, Departamento I
Oe Agropecuário da Prefeitura Municipal, Sindi- �eato dos Trabalhadores Rurais e SALVI'l'Á, �
8 tem desenvolvido intensas atividades. I

I
Na reunião de hoje di'Y8r808 elementos 73

que receberam atrtbuiçõea especificas para i
contactos com sgrteultores e

emprEFasligbd88I2 BO rame, deverão ,apresentar relatórios cír-

IIS
eunstancíados sôbre a participação dos agri-
cultores no Importante evento. -

2
xxx' zs

Já foram iniciado! os trabBlhos de refor- i
ma do local da exposíeäe agropecuária, ou !
seja, o Posto Agropecuário Ministro Joio Gleo- Iphss, na rua Walter Marqú8rdt. II

O Prefeito Eugênio Strebe destacou no :IS

orçamento deste ano uma verbs de 200 mil II cruseíros para essas ref�rma8, acreditando-se

i contudo que eS88 importância não seja total- I
I mente gssta, uma vez que as reformas estão

I2 sendo executadas p�r operários da própria mu
ró nicipalidade. '

A iniciativa prende-se ao fato de o orça
mento apresentado por uma construtora ter

Isido julgado muito alto, beirando os ,quatro-
eestos ,mil êruzeii'oi., "

", :iJ'

'x X x

Por falar em exposição agropecuária, aín- I '

da, um dOI problemas msrs sérios a resolver pesa Isobre os ombros da comissão de trânsito, pois
ti o estacionamento no local não está fácil de

i ser organizado, face à exiguidade do espaço

I
I dl.PO:�;�tr.mo. comX.!tI!!açiO a celsborsção jj
expontânea que a cidade em seu centenário I
vem recebendo de firmas comerciais. De8ta08- i

2 mos, hoje, as firmal Alfredo D, Jsnssem trCal- Si:

;2S çados Nascimento Ltda, ambas 10cslizadas na I
Avenida Marechal Deodoro, que em painéis es

publicitários afixados DU marquizes da loja, I
i ao lado da mensagem publicitária, fazem cons- i
� 'tar dizerel alusivos ,ao ANO 100 de Jaraguá I,i do Sul. i.

'I
Com iniciativas como essas, aos poucos a �,

cidade 'Vai adquirindo um ar festiVO; i
**����e:i3*****�*

MiRislrl da Saúde
raatirl. IDlio 81

filverll CalarinalSI

EDITORIAL

Jaraguá - 'Uma rica cidade pobre em calçameato
Irais já deveriam estar calçadas há
muito tempo,

Viôjando pelo interior de Sanla
Catarina, um fato nos chama logo
a atenção, o grande número de ruas

calçadas, em rentes cidades, o que,
infelizmente, näe ocorre em Jaraguá.

As alegações de que falta a Ja
rllguá ums infra-estruturll, ralvez se

jam válidas llté certo ponto, Dize
mos até certo ponto pois entende
mos que JaraguiÍj sendo o que é, já
deveria possuir eisa tatre-esrruture, já
deveria ter seu plane-dlretor e um

planejamento esquematizado que lhe
posetbtlnasse desfrutar de uma sé
rie, de melhoria. urgentes e necessé
rial ao seu desenvolvimento projetado
em função do presente e do futuro.

, ,

,O ministro da Saú
de, Paulo de Almeida
Machado, enviou men
sagem de congratula-
.ções ao governo ca

tarinense pela sua

participação ativa na

execução do Pronan,
"programa de nutri
ção do mais alto' al
cance e que compro
va uma vez mais a

preocupação do pre
sidente Ernesto Geisel
com o desenvolvimen
to social", segundo
afirmou textualmente,

Qual seria ti razão de tão evl
dente disparidade? A quem atribuir
ii culpa? .5ão perguntas que pairam
no ar, admiliodo um leque de res

postas das mais estranhas e das
mais desconcertantea. lusnfteertem
eles, entretendo, as alegações da
quelas que as emitem?

Mas como perguntas geram per
guntas, por, que seria, por exemplo,
que cidades, muito aquém da Irre

cedação e do poderle eccnêmlco
de Jarllguá, possuem praticamente
redes aa ruas de convergência já
devldamente calç"das?

A quem a culpa? Cr�mos melhor
omitir. De Dada adiaota deefiar um
rosário de lamúrias sobre o que, se
Iez ou se deixou de fazer, sobre e

que Iez ou deixou de fazer Prefeito
X ou Y, o que é necessário é que
certes formas arcaícss de 'propor
soluções sejam retermuladas, pois
são soluções que deixam de sê-lo
por gerarem novos e sérios proble
mas futuros e que talvez hoje nio
sejam nem sentidos, nem evaltedes,

Tomemos, apenas pira citar uma,
II cidade de ßrusque e estabeleça
mos um paralelo com Jaraguá
no setor de celçememo. Naquela
cidade, vai-se de uma ponta à ou

Ira da cidade em rues calçadas, o

que representa um percurso ígusl .

·ou superiar ao do centro de lere
fluá até li Barra do Rio Cerro.

- /'
.....�. � �

I

Na mesma oportu
nidade, o Ministro da
Saúde expressou ao

governador' Konder
Reis o apoio 8 ,a so

lidariedade do seu

Ministério face ,lOB

esforços desenvolvi
dos pela Secretaria
da Saúde de Santa
,Catarina para a con

cretização da medida.

Uma cidade do perte de Jaraguá,
onde ., pro{lresao é um'il coasrenre,
está ii merecer 'Q!"_a. ativação . plais
acelerada em rérmói- urbanos, • fim
de que seus habitantes desfrutem
dos benefícios que o próprio pre
gresso impõe e li que eles têm di
reito.

Em Jaraguá, o especte das ruas'
enlameadas em épocas chuvosas e

poeirentas em époeas de seca tal
vez; compramete a imagem de uma

cidade que, eetemenäo II posição
de terceiro parque fabril do Eerado
e à! pOtfa;l do seu centeniÍrio, dei
xa moiro a desejar nesse aspecto,
tanto mals importante quanto é sa

bido que um bom número de rual ceu-

Como ccasegul-lo? Como não
somos pelttleoe, Dem admtnlstrade
res públicos, deixamos a estes II

resposta.

CMT promove carnaval, a Getúlio Vargas será o palco
Este 800 a Comissão

Munieipal de Turismo"
será 8 responsável pelß
organizaçio d0 carnaval
de rua em Jaraguá do
Sul. SOPIente participa.
rão ritmistss e palilsistas
das escolas de Sambl.r
de Jaraguá do Sul, pois
alsim ficou decidido em

reunião da Oomissiio de
Turi8mo juntamente com
a presença do Prefeito
Eugenio Strebe, visou-se
principalmente apoiar a

"prata da casa". Além
disso as esco18s de sam

ba da cidade tivera,m
elevados gastos na con

fecção de suas 13ntasias,
e lIU8S apresentações te
rão um cunho a i n d 8

mais feRtivo em virtude
de estarmos vivendo o

nosso ANO 100.
Os desfiles I@rio nOI

dias 28 de Fevereiro e

2 de Março e tendo eomo

passarela a Av. Getúlio
Vargas, 80 invés da Ma
rechal Deodoro como
ocoreu no _ano findo. A
referida artéria foi esco
lhida em virtude de
apresentar mener movi
mento de veiculos, e

CODst"queotemente ser

mais tranquilo o seu '0-
liciamento. Foi levado,
em consideração igmsl
m�nte o baixo número
de elementos de nassa

poltcia que não teriam
condições de arcar com

um 8liiquema de seguran
ça em tôrno da extensão
da .Marechal Deodoto.
O inieio dos desfilei

será às 20 horas e a 811- do se apresentado a

cola de samba "UnidQB veraDistal! li turistas ,em

-,da Bra8ília" vai apresen· , ,Bura Velhs, 9 que fe
tar mais de 70 figuras, ,for98 sua apreilltntação.
todas' vestidas de f8nta Na :"@união da Comis·
sias feitas aqui em Jara- são de Turismo da últi
guá 8 os responsáveis tilBasexta feifs fQram tra
estão anunci_ado muitas 'lado8 todos 08 proble.mas
nO'Yidades para o desfile atinentes a8 duas parti
no mes do Centenário eipações, 9 so decorrer
de Jaragná do ,Sul, iDOlu- destes dias foram uHi
sive 8stá s6nJJo prepara- mados os pr9parativos
da a letra de uma mÚ8i� junto 80 Delegado de
ea em homenagem &0 Policia para o setor de
ANO 100. segurança em, torao dos
Também o Gropo Fol- desfiles, permitindO-li.

clórico "Bumba Meu tranquilidade ao povo
Bor' deverá transformar- «jue deverá comparecer
S8 em um bloco de sam- maciçamente a, promo
bishs dOI mais entusias. çilo. O palanque oficial
mados, enoabeçado pelo das autoridades será
popular Ma'nequinha. O montadO ao lado do De
grupo vem atravessandó partamento de Informa
uma fale de sucesso ten- ções Turisticas.

Petróleo CatarinaSantade
Rio - Uma das dez á

reas que será destinada
para contrato de risco fica
rá localizada em Santa Ca
tarina. A Petrobrás. contu

d? não definiu a localiza-,
ção exata da plataforma
SUbmarina catarinense que
será incluída nos contratos.
As demais áreas definidas
para OI contratos de risco'
são as seguintes: Estado do
Rio, na plataforma submari
na ao norte da bacia de
Campos, foz do Amazonas,
COsta do Amapá médio
Amazonas, Santos,' Pelotas,

Espírito Santo.
No próximo domingo

a Petrobrás deverá confir
mar a definição dessas
áreas. Mas já s� sabe que
as dez áreas terão a se

guinte distribuição: dual
para a foz do Amazonas,
uma para Santa Catuina,
uma para Pelotas, duas no'

Espírito Santo, uma no

médio Amazonas, uma no

Estado do Rio de janeiro
e duas outras em Santos.
Cada uma dessas áreas po·
derá ter 2 mil e 500 qui
lômetros quadrados.

------------�----�----------�-----------

SIMESC S/A - já' é de Capital Aberto

S/A
A conhecida e novel empresa Catarinense SIMESC
;..;.. ServiceDtro das Indústrias Metalúrgicas de

�i1ntéil Catarina, com sede em Joinville acaba' de reet

�r do Baoco Ceofral do Brasil o Certificado de Re

�8lro de Cllpitlll Aberto, constituindo-se !la mais nova
ompanhia de Sanla Catarina com aquele tHulo lhe

OUtorgado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL!"
Como se recorda, a SIMESC foi fundada à ape

�as ! anos. e além de já ser empresa d�,Capital Aber-2°' leg Capital Subscrito está na 'casa dos Cr$.

/0,0000.000,00. e o investimento total previsto é de Cr$.
. 00.000,00.

Paraná promove congresso municipalista
ra será preSidida pelo go
vernador do Paraná, Jayme
Canet Júnior. e o encerra

mento pelo governador do
Amazonas, Henoch da Sil
va Reis, ocasião em que
•

serão entregues os diplo-
mas aos que' participarão
do Congresso.

'

servidores municipais; pIa·
nos urbanísticos; crédito ao

s,etor público; licitações de
ambito muniCipal; evolução
constitucional dos municí
pios e a comunicação no

des,emvQlvimerito polítiCO
brasileiro.

o Clube dos Municípios,
de Curitiba, Paraná" reali
zará, de 21 a 28 de mar

ço. o 1.0 Congresso Iateres
tadual Muncipalista, em

CaioM, naquele Estado.
Para tanto, representante

do Clube dos, Municípios
percorre o Estado de San
ta Catarina para �inscrever

as localidades interessadas
em participar do conclave,

No congresso, serão de
batidos' a política habitacio
nal qo município; educação
na administração municipal;
coincidência de mandatos;
organização administrativa
municipal; estatutos dos A solenidade de abertu-

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



OORREIO DO POVO

"CORRflO DO PDUO"
Fundoçao: fJrtur Muller - 1919

,

CaCMF 8U38:691/0OO1·34
• 1978·

, Diretor
Earênio Vitor SchlDöckel

I

ASSINATURA:
Anual .. • . C�S 80,00
Semeitre . . • CrI 35,00
AyuliO • • • • CrS 1,50
Número atrasado CrI 2,00

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua�,a.· 130 - Potte: 72-0091
Jaraguá do Sul· S. Catari.a

I SociQis I
Aniversários
Fasem. anos hoie:
- O Sr. Pedro M. Per

feito:
- Er.iD.� Psdrh
- o jo.em Goido OtA

9io Bertoliní.

Fasern anos amanhã

.

- O Dr. Alfredo Gün
ther (dentista);
-- Rath HeffmtDB, em

Rie da LUI.

Dia 23
- A Sra. Ao,elin& Pe·

dri Peten:
- o jotem MArio Hoff

mann;
- & Bra. Ida Müller, em

Cera·pi;
- o sr. Ds,oberto

Soarei, tel',rdida àa
R.F'.F.S.A., em Join,ille.

Dia 24
, ......... AlJgelà Oélia Stin- <;

gben.
Dia 25
- O Sr. Oot.cflio re·

dro RaOlOI - Depútado
Jh'adual; .

- o sr. ,Lauro' Célàr
Radtke Braga;

.

- o sr. Nestor Pedri;
- a sra. Bdi" Gerent,
•• Altorga - PR�;
- a Ira. V.i. Hertha

Piske Galch. '

Dia 26
- Darlf da Oos'a, em

São Fr8noilco do' Sul:
- R Ir •• Úrsola Krau

•• Radãoz, em Join,ill •..
"Aol aui'enariaotel,

08 n08101 eumprimentol".

Registro Civil
Aurea'MtineJ Grubba, Oficial
d. R.giatro Civil do I, Dil
trlto da VOlQarca d• .Taragu'
do Sul, Bltado d. Santa

.

catarina,' Braln.
Faz Saber que eompareclII

. ram DO cart6rio exibindo OI
documeat.1 exigidol pela lei
afim de I. h&�IHtarem para

oalar-ae

Edital· o. !U76 de 11/2/76
Aristidel paostein e'

Marlene Bernadete
Clemes

Cópia recebida do ear;
tório de Säo João Batis
t.. , nel!lte Estado.

Ele, bralileiro, solteiro,
industrial, natural de .Ja· .

raguâ du. 8ul, domicilia
do e rasid·ente nesta ci
dade, lilho de Alv.xandre

.

Pans.tein 8 de Catarina
Steimacher Panitein,

Ela, brasileira, lolteira,
foncio·nária públic�, DI'"
tural de Blumenau, nes
te Estado, domiciliada e'

residente em Sãp Joio
Ba�i8ta,_ neste Estado, fi ..
lha de bilda Maria 01.
meso

Edital n. 9.277 qe 1212/76
Dajair Antonio José

Flôre. 8

LU9iana Leite

Ele. brasileiro, solteíre,
mecanico, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Vila
Baependí, neste distr�to,
filho de Alexandre Vidal
Flôras e Leonor Turira
ni FlOres.
Ela, brasílelra; solteira,

costureira, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia-

.
da e residente em Vila
Baependi, neste distrito,
filha de Joio Leite e

Rosa Bernard•• Leite,
Idital D. 9.278. de 16/2/76
Antonio Jo ..é da Silva e

Nair Tere'sinhB Vieira

Ele, brasileiro, Bftlteiro,
operário, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliado fit residente
em Vila Lenzi, DeIte dis
tríto, filho de' Emiliana.
José da Sil.....

.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e reli.
dente em Jaraguá Esquer
do, neste diltrUo, filha
lIe Alvino Vieira e ds
Iseltína Rosa da Sil ...a.

B para que ellegue 'ao co
nhecimento de todol mandel
paasàr o preaeate edital que
1.1" publioado pela Imprens.
e om cart6rio onde aer6 afixa
do' duraate 15 dI�a. ie alguém
aouber de algum Impedimento
acule-o para OI Dna legáil.
AUREA MüLLER 6RUBBA

OUoial

.'
•

81:S a s·u.a·

chànce
JovenB br.lnsirol de

14: 8' 23 anoll - inrre...
na Esoola de lhpecialilt.
d. Au.nAuliea. Em ape
nas 2'· meleI! yooê pode-'
'ri s&r um sargento .

LêeM
nico de ,ô.O 08 t@rra, um
fut.ro eficial de F.A.B.
Para maiarel detalhes 01-

licite informações gratui
las por carta escruendo
para o searuinte andeu,e:
Eaóola Pré-Técnica de
'AeronAutioa - C a i x a

PÔlilhl, 310 - Belo Ho

rizonte/ - MG., d a o d o

seu nome, oidade • en·

Parevo.
'.

Motorista, não

. fac� do seu

Carro uma arma.

A vítima pode
ser você.

Encamin�8 um

anllfabeto

ao 'mobral

,SA.BADO 21-02-78
.- -

.

Nas c i In e·D 1'0 s 'Quase cOß.cluida obras
Di. 27 Ian. .

Mlchele, filha de Mário (Elzira Perath) Lessmann
Di. OI Fev.

Anderson, filho de Oden ir Dorneies (Maria Dell'Agnelo)
Eg�erl �

Dia 04 ,

Mllrilice Tereztnha, filha de Alvino (Lúcia) Beol
Dia 05

Olelde Cenira. filha de Delírle [Edelelme Azevedo)
Gadolli

Dia 08
Charles Douglal, filho de Adolfo (Idalia. BortololliJ
Hintz

Dia 10
5ueli, filha de Odilon (Romilda) Boddemberg

Dia n
Cláudio: filho de Edvino (liea Klein, Bullendorff

Dia 12
Rosâorela, filha de Angelo (Dione Inês) Pilolell.

Dia li
Clodealdo, filho de Guílhermtna (Glacf Siewerdt) ZII
pelini
Osnildo Gerson, filho de Osmar (Vlltrlldel) GlllcDapp

Dia 14
.

Márcia Aparecida, filha de Porffrio, (Asenilda) FulO-
cener

'

Rosângela, filha de José (Isabel Wolf) Iesuíne
Gerson Luís, filho de Alinor (ôuelí) �i1va
Eliaete RegiDa,' filha de Ademir j.uuário (Maria Isabel)
Rosa
Marili Sandrl, filh. de Allgusto (JIria ôeheuer) Getsler
ROllIna, filha de Olívlo (Veneranda) M.thes

Dia 15
Luciano José, filho de Domicfo (Guílhermlne) Alve•
da .silva

FalecilDenlos
Di. 04 tev.

JoãO WeDdlin Rabolh, em Garibaldi, com 59 anos

Dhl06
AneUi Fock Volkmann, em Rio Cirro II, com 87 ano.

,Ola 09
Ollilie �iewerl Böder, com ,84 aaos

.

Dia 11
Ricardo Strelow, 8111 Rio Cirro I, com 89 anos

Dia 12
Fabiooe Lurde. Zicko, neal. cidade, cooi 1 dií;l
Nayr �artin8 da Coai., nelr. éidadt, com 45 anol

Esclerose Jurídica
A reforma do Judiciário apressada pelo presi

dente 'Glisel Ie reveste da maior importância eDi
beDeffcio do hOB1e� que tem sido a meta do leu

govel'no ..
Nio é a infra·eltratura do Judiciário que eltá

a exigir tal reforma, lenão o material humano que
••ve I.r "recauchutado", poil em matéria de e.ól.
rOle jurídica Oi ilustres ministros e juizes merecem

uma reforma.
'

Para iluitrar 08 DOIIOI eon.ceitos a relpeito
dos respeitáTéi. juir:es, bastlS citar apenas _dois fa-
tos.. '.

Km n08sal andanças pela GB r,ecartamos uJDa
Bota que diz "VIÚVAS GA.NHAM SALARIOS NA
JUSTIÇA. APÚS 13 ANOS'" e comanta; e prooesso'
deu entrada' neata Capital (Natal) em outubro de
196%, através de uma ação ordinária proposta pelo
advogad& Raimundo Nonato Fernandes, sendo que
no ano de 1966, precisamente np dia 19 de maio,
f6i distribuido no TRIBUN�L FEDERAL DE RECUR
So.S, . em Br.srua, ao relater ministro ESDRAS GUEI·
ROS, que PRENDEU o processo dor.nte mais de 10
BDCS. sem ter oferecido leu voto. Somente com sua

aposentadoria. pela compulsória, é que a açAo saiu
de suas mios sendo distribuida a outro ministro,
quando então teve o seu prosseeuimento normal."

. � ou não é portaoor d.. "@sclerose jtuídica"
o ministro Esdras Gueiros? Se tal acontecesse com

�m simpl�1 funcionârio do INPS, esse seria punido,
chamado de irresponsável e coisas· mail. Mas o

ministro pode "eBqüécer".
.

Temos aquele fato cóm�ntado por Teofilo Ca
valcanti Filho, 8 qQe 8e 'refere a, um julgamento
pelo SUPlt8MO TRIBUNAL FEDERAL. O falO, diz
ele,. lubmetido à manifesta,ão da Alta Corte é, ver
dadeiro, doloroso. E comenta: "Em um v!zinho Is·
tado. um cidadão. eQnhecido comttroiante, foi de·

nUDe.iado e processado por. crime de emiJ8são de

cheque sem fundos. O magistrado, alem de receber
a denúncia, deeretou a prisão preventioa do acusa

�o. Após o interrogatório, o j.uiz RETEVE EM SEU
PODER os autol, não 08 devolvend'o ao cartório nem

determinando tampouco fosse o réu posto em liber
dade. O comerciante permaneceu preso, preventi
vamtmte, pel'ls' razões. apontadas, um total de 3 anos
e 17 dias, quando foi finalmente p.osto em liberdade� .

em . Tirtude da senten,. que o absolveu:" .
Na fogueira que fizeram em pieDa rU8,. eil'

0., cQm.erciante -

ingres!ilou com uma ação con- frente à embaixada espanhola, além de preeiosO�
ira a Fa,zenda Estadual pela irresponsabilidade do móveil, tapetes. psças, 08 comuniitBs lU80s q�el:

. juiz, mal não teve sucesso.. Jaiz é juiz. e,m qualquer maram lem nenhum escrúpulo doi. quadros But.D
lugar. Até no campo d" lutebol. É intocável. mel- ticol do ,pintor espanhol Vela8quez, do século lVll.
mo eulerOf�ado. . "(ABIM - Agência Boa Imprensa).

Arnoldo ALEXANDRE

Escritório

A COMERCIAL
AIVICICIA - CDII.BIUDADE - �SEGUROS
Antonio ..José Gonçalves

Bel. em Admi.istraçio de Empresas
YvonneAliceSchmöckel Gonçalves
Técnica em ConlabilidadeCI2CCSC) 7 638

GPF 093090.989-Dõ
Rua I (Mal. DeOdorO) 122/130
Fone 72-0091 ;_ ex. Poetai, 19

.Taragu'. do Sul Saata Catarina
Recurlol filcala III admlD1ltratlvoa - ContablHda
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. Oontado nos rrebelhoe iniciais com a ajuda doa
pais de alunos, e poererrormeare num trabalho do
Opto. de Obras da Prefeitura desla cidade, e!\td qUillt
que rotalmente concluída a escola mllaicipal "Erich
BIosfeld" localizada em ÁgUdS Olauls. no interior d.
Ilha da FigueirlJ. Quaodo do ínteto do ano letivo di
76, dia 4 de março, II escola que contará com ußJ.
!lai.. de eule, outra pdra rtuniões de professôres allni.
tários e ;irea de reerelo coberta, lerá condições de
abrigar alunos e profesaôres da próspera comuna.

.

De outra perte e 0.0. prossegue nos ,'Irabalhos
de ealeemenro do treho Cemitério-Ponte Tavares �o.
brioho na RUI Oel. Procópio Gomes lite Oliveira. De.
pois is ruas Joio Plcolh e Guilherme Weege recebe.
rio ° melhoremento do calçamtnto.

Notícias Breves

O; Palácio das· Princesas
A Sra. I(arg.rida· Cualcarte, 81pOS8 do gotlr·

nador parnambucancr, est' pessoalmente à frente dOI
trabalhos de restauraçãG d. Palicio. du Princela, o

mail antIgo do pail.
.
4

Durante drias rfl(orl,D8I, o histór.ico pal'cio,
lede do governo de Pernambuco, foi sofrend.o alte'
rações e. Boa constituição origin.al. Assim, por
exemplo. SUai artísticas escadas de bronu hatia si,
do pintadas file preto. I

Uma .areaoar·ia foi montada ao lado do Pa",
cio para a recuperação de todas as peoas, a maioril
COlD mais d. 200 anos. Espera-se para bret" a t0111
r9ltauração de um dos mais beloli edifícios ci,il
coloniais da capital pernambucana.

Produtos químicos, pílulas e câncer·
Frank RaUl�cher, diretor do Inltituto' Norte·

. americano do Olocar, declarou que o uso indiaerj,
minado de produtos químicolil é () princjpal respol'
sAve!' pelo: crescimento do número de vítimal de
câncer que, a cada dia, mata maie pessoal no!
EUA.

Já um estudo divulgado pela Universidade di
08lifórnia voltava a aousar 81 pilul.. antieouep·
cionafll de anxiliarem o de�envól'Yimento' do 'eAn·
eer DO seio.

Virgem de- '<Fáti�a na-, E�panb8
A imagem Perigrina de NOl!lsä Senhora de F�'

tima foi acolhi1:Ja éom entusiasmo' ém Madrid. MIII
de um milplio dé n:ladrilenho8 veneraram, no 8�O
passado, a Imagem d. Fátima, que entr'ou· silencIO'
sam9nte e sem' propaganda' 'na capital espanhól•.
Grande númerQ da eonfiçõel,8 de comllnhõeB caraO'
t@rizaram a peregrhiaçie da ViI:gelD.·, ) I.

O Preco.. da' . Fogueira
. .0 governo d. Madrid, ,stá pedindo ,60 milbõe.

d·e dólarel de ind(tnização' ao governo portuguê'
pela delltruiçio de Bue embaixada em Lisboa, nO

aDo passado, por ocasião dos disturbio8 .. manifeS'
tações esquerdistas 'oontra a exeeuçQo de terFO
ristas elpanhóis.
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vando que a maioria da nafio
está ao lado do partido e da
revoluçio que salvou o Pafs
da anarquia e do caos".
"Com a vitória, a ARENA

- acentuou - fortalece e a

base de sustentaçlo politica
do governo e desanima os

subverstvos, que se 8ssanha
ram após oa reaultados par
ciais de 19U' Reduzindo-se os

subversivos, ganha o processo
político, que se aprimora, e
ganha o PaiS, que pode tra
balhar em paz.
O sr. José Bonlfàolo conti

nua a considerar Um erro a

estratégia da oposição, que
optou pela colocaçlo de temas
nacionais na próxima campa
nha. do pleito municipal. Um
erro porque, em seu entendi-

•

mento, 08 muníoíploa estario
interessado. na solução dOI
problemas que lhe dizem mais
de perto e que estio relaeío
nados com o seu bem·estar e
sua sobrevivência.
A subiegends vai ler a

nOlsa grande aUada, pois o

partido ao cabo de tudo, se
beneficia das divergências en
tre 81 lideranças.' A luta rea
cende ai paixões e .anima o

comparecimento do eleitorado
em mallS.. Com multo eleitor
DÓS - ganhamos" declarou'

Reforma Política
BRASíLIA, - "Até '1978. nAo

haverá qualquer reforma eona

tltucional e OI dois partidos
devem permanecer, porque o

Illpartidarismo temassegurado
tranqüilidade polítíca ao Pafs.
O governG não pensa, ao que
eu sabia, em reorganlzaçio
partidária, pelo menos até as

eleições de 78" - declarou o

lider da maioria na Câwarlt.
deputado Joeé Bonifácio.
Sustentou que niguém deve

se surpreender som atos de
'cassaçlo mesmo porque o AI�5
nAo existe "apenas pars enfei
tar a conatitulçio, sendo um,
instrumento revoiucíonärío a

que o presidente pode recor

rer, sempre que julgar nece

.sário, com a meta de aprimo
rar o processo demoerátíco.
Todos nÓI devemol evitar

a agitação, a fim de evitar o

agravamento do processo. É
claro que existe a aglt.çio
,Iaivel, a do ooagreseo; e j a

Invislvel. a do "Underground".
Esta é invisvel para nós, mas
nlo para o SNI e outrol or

ganismos de segurança; Quan
to á visível ereto que �

. ARE-
,

NA e o MDB podem evitar"
- diss•.

Lamentou qa•. lsso ainda nio
tenha sido posavel, embora

interesse obviamente á maior
parte do MDB, porque a díre
çlo partidária não tem o po
der de .eontrolar certos parla
mentares radicais que perse
guem objetivos. diferentes e

que perturbam desneoessaria
mente a normalidade politica.
"Sempre que se repetir qual

quer perturbação sempre que
ooorrerem agitações o gover
DO não relutará em aplicar os
instrumentos rsvoíucíonéríoe
para superar obstáculos que
prejudicam o País. Muitos rea

gem passionalmente quando
digo que o Ato lniitit_ucional
n." 5 é um tnstrumento que
visa ao aprimoramento demo
crático. Os recentes atos de
cassações de mandatas ates
taram essa afirmaçlo, pois se
efetuaram para remover um

obstáculo, allsegurando a evo

lução, normal do processo. O.
Ato Institucional nio existe
desejo de bnl, mas por impo
síção de uma reaUdade" -

disse o sr. José Bonifácio.

Sustenta ele que os oposi
cionistas vio se surpreender
com "uma vitória arrasadora
da ARENA" nas próximal
eleições municipais, a qual
segundo ele, se ref!etirí nas
eleif,1ões gerais de 1978, pro-

Escritório ' ·d-e· Advocacia
o r. E d g a r Out r a,
Dr. O sm ar Outra

Defe.as. fiscais de qualquer natureza - Cobrao988 - Inventário!!, - Desquí
-tes - Alterações de Firmas - Ocatratos • Acidentes de Trânsito - Defesas
B3 Área das Financiadoras - M8téria Trabalhista. Viaja-s8 a Serviço dos
Clientes.

(Fiscal de Rendas ApolentadoJ
Advogados

Rua Reinoldo Rau, 550 - FIles: 72-0754' Eseril6rio
Jllragul do Sul

72-0301 Residenei.
Santa Catarina

EMPRESÁRIO S TURISTAS,
II V.ARIG sente-sé honrada pelo que pode fazer pelos seus

göcios e passeios. VARIG está presente em toda parte
mundo, beneficie-se dos seus serviços,

PeQa informações à VARIG
Av. Mal, Deodoro da Ionsecs, 122/130 - Fone 72-0091

.
Jllrllgu@ do Sul - SC

Viage VARIG VARIG

ne

do

VARIG

.� 1976 - Jaraguá do .... Sul

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

São convidados es senhores acionistas a com
parecerem à Assembléia Geral Ordlnarta a ser reell
zada no dia 10 de março de 1976, às 14,00 horas, na

séde social estebeleclde na avo Mal. Deodoro da Fon
seca, 930. em Jaraguá do Sul (SC), a fim de delibe
rarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia

t.O Enme, discussão e deliberação, sobre o

Balanço Geral, Demonstração da Con'la de Lucros li!

Perdas, Relatório da Diretori4, Parecer do Conselho
Fiscal e demais documenlos referenles ao exercício
encerrado lm 31 de dezembro de 1915;

2.° - Bleição do Conselho Fiscal e suplenles e

fixação dos seus respeclivos honorários..
.

3.° � Outros assuntos de interese na SOCiedade.

Aviso

, A Diretotill desla So<:iedade avisa aos senhores
acionistas que eSlão à SUli! disposição na séde social
08 documentos de que Irola o arligo 99, do Decrelo
lei ·n.o 2.621, de 26 de setembro de 1 �40.

Jaraguá do Sul (SC) 04 de fevereiro de 1976
Rolli Bruch - Diretor-gerente

CPF n.O 009960419 15
Octávio Nurphy - Procurador

CPF n.O 008141 80949

distribuirá'
toneladas de alimento,s em' SC

. 1.700

,

Cerca de 39 mil pessoas de baixa rendia, resi
dentes nas áress urbanas de Santa Catarioa, serão
beneficiadas neste ano, oom alimeotaçiio di@tribuída
pelo Ioao, através da Secretaria da Saúde. O total
d� alimentos fornecido atingirá 1.700 toneladas de
leite em pó, açucar, fubã, feijão e fécula, coostan
t88 do cardápio especial elaborado pelo Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição. Se destinam
às gestantes, nutrizes EI menorell de sete anos, que
muram nos locais marginalizados dos centros urba-

,

n08 mais' populosos, objetivando 0- Gombat. às altas
taXIlI de mortalidade .infantil.

"

Para o secretário Hélio Ortiz OB gêneros ali
DleDtfciolil que serão distribuídos pelo Inao "deverão"

. promover, a melhoria nútricional dos grupos mais

:Ulneráveis da população catarinense", programan-
o·ae também aUvidades d0 -educação alimentar
para a8 mães, tratamentö de desnutridos e treina-'
menta de pessoal que .atua no setor da nutrição.

, No ano passado foram atendidas em Santa
�at�r!na 7.500 pessoas, através desse programa,
Significando a cUra deste ano um aumento de 550
P�r cento. No

.

Brasil o Inan atendeu em 1975, 2f)2
mil pessoas EI neste ano a 8ssistência deverá abran·
ger 1 milhão EI 35 'mil habitantes, correspondente.
& um acrécimo de 411%.

.
Nos próximo dias, técnicos do Inan estarão

aquI DO Estado para es'tabelecerem 8S diretrizes do

SPr�grama juntamente com técnioos da Seoretária da
'"de.

Guardian" Inflaç�o
, '

rIcos
As igrejas eatõlicas, as linagogu e OB templos

protestantas no-te-amerieanes, escrege o jornal .nglês
"The Guardian", começam a reesorever seus eãntices
e suas preces para não Ser6'M acusados de "sexiamo".
Da mesma forma que eliminaram os eltereótipos ra

oistaa, há dez anos, algumas importantes organiza
ções religiollatl tentem hoje encontrar substitutoll pa
ea o' "Pai Nosso" ..

"Alguns teólogos cristãos acham qua a imagem
paterna de Deus ,e filial de Cristo deveriam ser

acrescidos símbolos femininos de "Mãe". e de "Fi
lhá"( .•. )

"Dentre esses, alguos ohers-Öl .

a lugerir· que
Deus seja também denominado "Mãá", de' &cordo
com o ensinamento bíblioo segundo o qual 08 ho
mena e as mulheres foram criados em igualdade por
Dauil. Mal a8 reações ainda são tão for�es a sIsas ini
ciatius, que 88 preces em que Deua é chamado
"Mãe" OI] "Pai e Mãe" são, no momemto, ditas ape
nas em particular, -no transcorrer de cerimônias li·
túrgicas meio clandestin8s:'

Jaraguã Veículos S.A. De
CGCMF n. 84'.436.683/0001-98

Assembléia Gerar' Ordinátj� Parll garanlir um superavil em, sua balança' co-

Edital de Convocação'
, mer�ial, os EUA procl:1raram aumentar ein dois bilhõts

, .

de . dólares. suas exportações ,para ii América Latina.
Säo con-vidados os Senhores Acionistas, para O Departamento d� Comércio eSlabeleceu·lI meIa de

S9 reunirem em ·Assembléia Geral OrcHnárfa, a ser 19 -bilhões de dólares .para as exportações dos EUA à
realizada no próxImo dia 30 de março de 1976 às.' América -LaUna (conlra os 17 bilhões, de 1976 e os

15 horas, na séde social, sita' a A,. Mal Deodoro da 16,� bilhões de 1974), mas anuncia. que 'as compras'
Fonseca, 739. com a· seguin'te ordem dó dia: norle ameri.canas na região crescerão apenas mode-

1.Cl) -' Discussão e deÍiberaçãt> sôbre o Relató . r�,damenle. '

rio da Diretoria, Blilllnço Geral. demonstraçã'J da
,�

.

O estudo do
.

Depllrtamento de Comércio adianta
conta Lucrtls "Perdas e paraC'9f do Cons-elho uma série de perspectivas com relação li alguns pafses.
Fiscal, relativos ao exareÍóio encerrado em 31 de àssim, prevê que as compras brasileiras diminuirão 17
dezembro de 1975. por cento, situando-sre em 2.5 bilhões. de dólares, em

2 o) - Eleição da Dir�toria e fixação de sua virlude �o "probfema criado no bßlanço de pagi!lmen-
remuneração.

.

, tos .

pel� .�xcessiva dependênCia do país do petróleo
3.°) - Bleiçio dOI membros de COßselho Fis- estrang:elro.

cal e fixação de sua remuneração.

"Th e

Alberto 8'a'08r S.A. Indústria e Comércio
CGC/MF - 84429836/0001-04

4 . .0) - a8suntos diversos de inter�sse social.
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à dis

p0sicão dos senhores acionistas, na séde l!iooiaI. os

documentos a _qua se refere o art. 99 do Decreto·
Lei n.O 2.627, de 26_09'1940:

Jaraguá do .sul (SC), 04 de fitvereiro de '1976
Alberto Bau.er ,S.A. Indústria e Comércio

Victor Bauer Diretor - Presidente
CPF - 004.358.139

1:1 NA N

Comunicação
.

Dr. Pedro Fagundes, co.munica que fói rc

tirado de seu veículo, nO dià 14.02,76, que 8e

encontrava estacionado defronte li estaçio ferro-
viária 10ca'l, o seguinle: .

Livro Di'är'io de 0.0.-1771/75, pertencente à
SI:.I. Miirlisi ·1.'eresfnha, Fagundes, registrado em
2�. 1 0.76, na junta Com@rcial do ESlado, de, fô
lhas 001 a 100, além de outros documentos que
se enéoniravöm no mesmo invólucro.
Jaraguá do Sul. SC., ! 7 de fevereiro de 1976,

Dr. Pedro r'agundel

100 ANOS �-

dislancia
pobrese

NOVA YORK - A diferença entre ricos c pobrcs
aumentou melis ainda nos BSlados Llnldos em 1974,
ano no qual 1,3 milhão de pessoas engrossaram Ba
fileiras dos pobres em consequência da ·inflação.

Segundo li Agência Federal de BSll1llísr,icas, em
1974 es norte-americanos pobres eram 24.milhõe3,'mais
10 por cenro da população, enqusnto em fins de 1973
essa cifra alcançava os 23 milhões. Trete-se do pri
meiro aumento no. número de pobres regislrado em'
três lInos. '

.

- Segundo oá-especialist,lI-S' da "Agência de,·Censos·'
- que não revelaram o método ulilizado para definir
a. categorias de ricos ou pobres ---, a inflação_ de J 2.
PO( cento em 1974·'fói li mais grave desde ii II Guerra
Mundial e deteriorou Os aumenlos salariais e salários
nos últimos qualro anos, embora nio teóha pr�judicado
os ricos.

Bntre 98 novos pobres, iii agtncia discrimina que
existem 1,15 milhão de brancos, 79 mil negros e o rel-

'

fanle composto de falino-americanos ·ou pertencentes a
outrãs minorias raciais.

Nos Estddos Unidos o nível mfnimo de salários
para que uma familia seja coosiderada pobre (quatro
peS80il6') é uma renda anual de 5.038 dólares.

Comércio

I
:,

li Dr. Álvaro Maia IHenrique
Advogado

OAB/SO: 1737 CPF: 019174049

AçõesConsultas, Pareceres e

Inventários, Acidentes de
-

Trâo8ito, Seguros,
Usucapião, Cobranças. Inquilinato; DCilsquites,.
Canoelamento de Protestos, Defe8as Crimimd8 e

. Fis'eais, Trabalho e Previdência Social, Aces
loria' Jarídiaa às empresas em geral.

,

,I

EX PEDI E NT.E
As 3.11& feiras

das8.00 às 18.00 horas e

808 sábados das 8.00 às 12.00 hora�
Avenida Getulio Vargas, a80.

Corupá Santa Catarina

'.Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado abre licitações sistemà viário'melhorarpara
A Secrlftaria dos Transportes e Obras, dando rendo o escoamento da produção agrícola e tndustrlel

eonttnutdade : ã. melas rodoviárias do Plano de 00- da' região de Iersgué do Sul e Gueremlrlm pere o

vemo, determinou B aberlura de lteueção pera várias Porto de São f'renclecê, e permitindo uma .eonetderé-
obrae em eslradas eerarlnenaes, num total de 87 qui vel diminuição do Iráfego no trecho da BR - 101
Iêmetros. próximo a Iotnvílle.

Servirão, em elguns CIllOS, para complementar 08 A produção ilIgrícola da regifio de Pomerode se-

rrebalhes que já vêm sende execuredos e, em outros, rii beneficiada no acesso ao Porto de Itlljai e ft seus

pora solueloner problemas surgido. ne fase de implan- mercados consumidores, com a construção de 17 qut
teçãe dos serviços básicos. entenores à pavlmenlaçio lõmetros de eslrlld.. asfaltada. ligando Pomerodo à
.sfállieG. '� BR-470.

As Obras A via de acesso à leguerune, no Sul do Estado,
cuia construção já foi eonrrsraee e encontra-se em te-

A SC - �02 imporlante pena o eacoemento d.. se de execução, em 2,6 km de seu trecho total, sofre
produção 'de corretivos de solo, produzidos pela Ci- rá obras de terreplensgem, de artes correntes, drena
menveíe na região de Vidal Ramos. em seu trecho en- gern e pearerlor pavimentação IJsfáltica.
rre o Rio do Sul e Ituporilnga terá, obres de arte cor- Finalmente DO trecho de acesso ao Aeroporto de
,renles e drenagem. terrapleoagem, pavimentação asf61- Navegantes, cuíe pavlmenteção também já foi contrata
lica e serviços complemenraree, numa extensäo de da, se realizarão obras suplementares de terreplsnegem
eproxlmedamente 2ó quilômetros. Idênticos serviços em aproximadamente 1,7 km.
serão executados ne trecho entre Bom Jesus e Abe
lerdo Luz, na divisa com o Eilado do Paraná. com-

Os recursos financeiros para a execução deesee

preendendo ã9 km, a,roximadamente. obras advirio do orçamento do Estado e. parte. de
,

empréstimo recentememe eonsegutdo pelo governo ce

Serão eanstruídoa, também 4 qullômentros de rarlnenee para execução do atU plano rodovlärío.
eSlrada &sfaltadl, ligando as BR � 101 e 280. facili

Presidente da C E R V I L
mantém värios contatos

Posto de Saúde possibilitará
malhor ,at8n�imento' a população,

No que (JS' íaatrumentos 8siiverem em Jarsguá.
um Laburatorlsta é um Dentista deverão iniciar
leU8 trabalhos [uutamente com maís um Médico no

setor de atendimento ao público no POsto de Saúde
desta cidade. A informação foi prestada no início
da semans pelo Prefeito, Strebe. Acrescentando disse
que o Pôsto de Saúde paesaré a contar com os tra
balhos de dois médíces, um Iaboratoríeta e um odon
tõlsgo, podendo a população'menor favorecida pela
sorte díspõr de melhor atendtmeuto no Põsto que
Iuneíona em dois períodos,

'

manhã EI tarda, na rua

Reinoldo Rau.

o Sr. Victor Kleine eleito receatemente para
o cargo de Presidente da Cooperativa de Eletrifica
ção Rural do Vale do Itapoeu (OERVIL) vem man

tendo vários eeatatos com prefeitos dOI! municípios
que integram o órgão, além de organizar 8 f_orma
çäo do quadro jurídico da entidade. A CERVIL te
rá uma participação ativa no tocante ao sistema de
implantação da rede de eletrificação. rural, deves
do cada município do norte catarínense reoeber
como beneficio li implantação de 20 quílõmetros de
extençäo em linhas. A cooperativa 8compaDhará
08 trâmites Iegsts do financiamento pela ERUSC
através do governo do Estado tim circa de 80%,
ficando 08 rastantes 20% sob a responsebllídade do

_SgriC_ulto_rißt_ereS_8ad6_._'_.. .

.

Ontem teve ensaio geral
Abertas vagas na Comarca local Tendo -por 'locá!. a rOll CeI. Emili� Carlos Jourdan.

acontece0 na noite de ontem o ensaio geral das
dou e6col81 de Samba que irão desfilar este ano

no carnaval de rua de Jaragu6. 08 ritmistas e pas-
, sistas da "Uuidos da Bruília" e "Estrêla D'Alta"
deram um Ihow na noite passada, demonstt:fludo &lsim
que nos�' dias 28" 2 próximos o "caroá" de rua

desta cidade serã dos melhores" pois, preparativo.
par.a tanlo não faltaram.

, O Dr. Ãltaro WaD,delli Filho, DD. Juiz desta
comarca, esU alertando aos ioterel!l8adósi q'lle eltão
vagos nesla comarca 08 cargos de EsCrj,ão de Cri
me Feitos da Fazenda 8 Residuol, Comissário de
Menores, 1)epositário Público, Contador. Sensnta Ei
Tf8duter Público. Tais vagas tem prazo de insori
ção de 15 diaa. e os interessados obterão melhores
81clarecimento8 janto 80 Juizatjo da Comarca.

r��-"��
T Dr. Reinoldo Murara 1
J II ADVOGAD� i
J Etlcrit6rio ao lado, da Prefeitura i
,1

'" � J��AGUÁ DO SUL'
.

i
�..._. ....��� .........�

AME ainda mais a·1
sua cidade

Jara,guá do Sul 100 lanos

Rlanelo 8eß�ores Conlri�linles do IIOPosto
,lerrilarial e Pre�ill, Ur�anu

"A Prefeitura Municipal de Jaraguä do
Sul. comunioa que os carnês do imposto en

.

centram-se a disposição dos senhores oon

tribuintes na Tesouraria da Prefeitura e que
o prazo para o pagamento da l° parcelaen
cerra-se em 29 de fevereiro."

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro 76

Aldo Romeo Passold, Diretor da Fazenda.

Ministério da Previdência e I
Assistência Social

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rúral

'Aviso aos Contribuintes'

O Representante local do RUNRURAL, aler
t<2 as emprêses estabelecidas nos municípios de

,

Ieragué. Corupá, Guaramirim e ôchroeder que
em 29.0'2.76 expira o prazo pare ii entrega,' da
"Declaração do Contribuinte do fUNRURAL",
reterenre ao exercício de 1975. devendo a mesma
ser entregue à Rua CeI. Procópio Gomes de Oli
veira, 160.

A não apresentação da referida ocr no

prazo esrabelecído, sujeitará o contrtbuíte a mui
ta que verte de t ti 10 salários mínimos.

, Atrson Gereta - Repre:5entllnfe

..

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

somadQras e duplicadores.,
., ....,

Revendedor exclusivo, parat.a região

'§OCo - Gráfica It.fenida ltdlato
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais, de finÀnciamenlo
Garantia de 1 ano - Assistênoia Permanente

. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557
FONES: 72';'0060

]ARAGUA DO SUL

,72-0769

Irmãos
Oficina Autorizada

"GM"

Emmendoerfer S.A.
Peças e Acessórios

"GM"

Posto "E,SSO"

O seu conceuionário amigão, mantém plantão de emergência a08 sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

Venha e verifique OI oarros da linha CHEVROLET qUI lhe oferecemos e constate o
\

maior desempenho
maior estabilidade

maior espaço ,
,

maior conforto
maior economia

Banca de Revista.

"

Fitas K 7 Stéreos

SUPREMACIA EM SER_ViÇOS
SANTA CATARINA

..............� I , i ..

72-0969
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arquIvo p ar-.a
Paciência e Constância

o O, ,,; m,o.p

É dever de todo ed\1cador ,agir com paciência e constância...Usar a pa
ciência para corrlgir defeitos. Usar aconstâncía para fomentar ,o amor. Usar a pa
ciência .e � constância para educar. E ,obra de todos os días. E tarefa de todo
instante. ß obra que, requer .esforço. E tarefa que não admite alheamento. Seria
mais cômodo omitir-se, é bem verdade. Mas esse pecado de omissão quantos
dissabores acaretaria. Quantos atritos provocaria em nossa consciência de forma»
dores. Quanto remorso.

.

Habituados a� dever' de educar, desnecessário indicar aqui as circunstân
cias em que poderíamos exercer e exercitar as virtudes da paciência e da cons

tância. Educar é dever, dissemos acima. MilS também é arte. É arte que consiste
em saber aproveitar o momento oportuno para uma palavra .amiga, um exemplo
caridoso, um olhar encorajador. E arte que a uma longa admoestação prefe
re um breve diálogo, a um castigo severo um brando conselho.

O exercícío constante na prática da paciência e da constância deve ser

verdadeira alavanca a sustentar nosso trabalho educativo. Os frutos que .advírão
desse exercício são reais e incontáveis. Não basta apenas perscrutar no educando
suas defícíêncías, é mister paciência: e constância para eransformá-Ias em qualida
des. E prescíso, para tanto', agir com discernimento, com amor, para formar uma

A

VB,Ce'
\ �

Prof. Paul. Mor.tt.
perscnalídade defíaída. É um trabalho que requer largai anos de dedicação e

esforço. � uma missão que exige abnegação. devotamento. doação.·
E através de que critérios' podemos avaliar em nó. o grau de paciência

e constância no trato com o educando? E fácil deduzir. Se nesse trato colocarmos
inclinação interior, gosto manifesto. aspiração Intima, identificação coincidente com

nossas disposições e aptidões. a realidade dos fatos. testemunhará, nosso esfôrço
nesse sentido, os resultados compensadores atestarão nossa dedicação ao dever
de formar pacientemente, de educar constantemente.

'

A realidade dos fatos e dos frutos estabelecerão a ordem natural do nos

so comportameneo, aplicando-o à ciência e à técnica, à cautela e à estratégia. estuda
das ii luz da psicologia moderna que oferece elementos valiosos paraa Cl valíação e a

adequação aos processos, da pedaçoqía atual. Fugir a essa realidade é um engodo.
Descrer dos seus princípios é temerário.

Saibamos, portanto. nos desvencilhar de estruturas demasiadamente rígi
das e nos libertar de técnicas comprovadamente arcaicas, se quisermos, realizar um

. trabalho inspirado na paciência e desenvolvido na constânoia de quem, cuidadosa
e prudentemente, pretende testemunhar a eficácia de um processo que educa for-
mando e forma educando.

'

Correio, do
,

Povo· nos Esportes
Entusiasmo e garra; vem a' Copa Centenário

,

aI

Com ii parlicipação dils equipes do Blependi, Iuventus e ACilrllí desta ci
elade, Floresla de Pomerode, Vasto Verde de Blumeneu e Gasparense da cidade
di Gaspar, começa die 29, próximo domingo, 1.18 disputas da Copa Cenrenärte,
homenagem das ligas Ieregusease de Desportos e Blumeneueuse de Futebol ao

ANO 1ÓO doe n08SO município. O troféu será ofertado pela Trensportedere Vale do
lIajlí. e ii equlpe para ganhá-lo, terá que conquistar os dois turnos, ou decidir
com o campeão 'de uma das elilp'iJS do certame. Também as duas equipes que
chellarem com igual número de pomos ne selluDdd' posição, deverão decidir o

mulo de vice campeão. No returno' i\lS equipes começam SUIIS participações sem

qualquer ponte negativo; gauhUido-se com isso maior entuetesmo entre es parttel
cipanles. O Acar.aí lerá ma'Ado de jogo DO estádio do Guaremírense em Guare
mirim, depois, do aceno entre ambas as parles.

Primeira Rodada",
.'

Os jGllos da primeira volra da CO". Centenário marcado para o próximo
domingo são os seguintes: Em Jpraguá C.A. ßsependí x Gaeperense E.C.; já em'

Pomerode""p .1�Y��!,l1_S_�t!!!"_�Hl.�i!. S�'J?!J>,!Jj!.�J�e!� frente ou seja, o floresta. lo
eel, Devendo II rodada sér. compl'etatfjJ com o prelJo Vasto Verde e Acaraí, JO.go
este marcado pare ii cidade de BI,umenall.

I '

Liga Corupaense de Desportos
promove Iestívaí esportivo

Oomsça amanhã às 9 horas os jogos do Iestival elporti,,, da Liga Ooru
,aense !ile Desportes, cujas parlid88 terão por loeal o ISl.ádio Willy Germane
Gussr de Corupá.

.

,

Os jeros seráo os IIgliintes: .

,Á,ua Ver'de x Veteranos; Presidentes de Olubes x Diretores da Liga dé
Corupá; Veteranos do Antares x Inssla. Às 12 hOfas será servida' churrascd'a
a moda gaúcha para às 12h30m. serem .reiniciados os jogos. XV de Novembro
x Trevo; Mauble ,X Vila Luzi e às 15.30 horas o prélio eotre e D. Pedro II e
• Grêmio Esportivo Tomazelli. campeão. de Liga Sehroeden88 de Futebol.

Demathê emposado na. presidência
do Estrêlla de Nereu Ramos

Após ter desen'olvido nos 6ltimes 'rês anoe o cargo de diretor do
Depto. de Futebol do Estrêna de Nereu Ramos, Renato Dematbê acaba de ser

�clamado presidente do Bstrilla, clube que como ninguém êie ama, e com,(i) medida
I�portante, traçou meta nesta sua administração. reformas e construção de 'eli

\J�l'io. no estádio, mesmo que com isso ,determinando u,ma paraliz8çio das
ah'idades da Boa equipé de futebol. Abaixo publio8mos a diretoria do E81riUa
reoentemente eleita:

Presidente de Honra: Pe, Antonio Echelmeyer
'Presidente: Renato Dematht'J
Vice Presidente: Arno Gen8sio Zimmermann'
1.. Secretário: Darei Antonio. Ub"r
2.° Secretário: Celso Alquioi

, 1.0 Tesoureiro: Alfredo Gadotti
2.0 Tesoureiro: Mario Bresaoi .

Diretor Social: Alfeu Tarc1sio Garcia
Vice Diretor Social: Adolar J. Bertoli
Dir;8tor Esportivo: Paulo Sarti Garcia
Vice Diretor Espor.: Valmor Z30ghelioi
Diretor de PatrimGnio: Oirilio Woelz
'Vice Di-retor de patrimonio: Jurandir Schiochet '

Dire·tor de 'Publicidade: Pedro Garcia
Vice Diretor de Publicidade: Inácio GiovaoeUa
Diretor Comercial: Juliano Zanghelini '

I

Viee Diretor Oomercial: Moacir Ropelato
ConseÍho Fiscal: Gustavo Mathedi, Antonio Zimmermann, Joio José'
BertoU. I

Suplentel: MlArio Zllnela. Horacio LBzzaril, Lauro Uber
Guarda Esporte: Alfredo Wurtz Aux: Osni Machado
Téonico: Osni Schiochet
Cobrador d.e Mensalidade.: Claudio Gadotti
Zelador: Mario Schuste!'

--

.. Ajuda sua·" cOßluni�lda; aj'U�ando o Mobral - -

,

-

Notícias Breves

Divórcio na Russia Vermelha
A -lissim chamada "União Soviética", que conta 250 milhões de habitantes,

registra enuelmenre o alto índice de 600 mil divórcios por ano. Cerca de 60% des
homens jamais voltem lJ ver+sues mulheres e filhos. após li sepilJ:ação. A informa
ção é do "Komscmolekeye Prsvda" órgão �da juventude cornualste.

Nos EUA, TV é O terceiro ·pai ...
De acordo com ii bem informada "The Review of lhe News", de MIiII!lSillchussetls,

EUA, uma recente esfalÍs!ica realizada [unto ao povo do pais revelou que o ame '

ríeene médio gasla numa semana: 03,2 hores d_ormindo, 40 horas trebalhando; 26,4
horas vendo relevtsão e 8,4 horas alimentando-se. De ende a revíste conclui Que
li "TV é o terceiro pai na média dos lares.....

.

'Galinha lusa não gosta de milho sovíétíco
Parece' enedora, mas o caso veio relatada com toda seriedade p'or uorml

lut.inG do Perto, que investirou os motlves que eeesíoneram um aumento verUgi
noso DO preço dos ovos, desde tios do ano passldo em Portugal. .

Razão priÔeip41: o menor rudimento das poedeiras, que caiu de 80% parm
.

5 t%, deve-se" eo fstô de terem sido allmentades com ração feita com milho russo,
"cem O quel as g,lIIliD'has .Dão. a� dio". _ '.. _ �

Igreja na Irlanda.
Segundo o semanário '�The Wanderer" de Minn8sotà, EUA., m·ais de

90% dos irlandeses são eatõltcos prlitiéamentes. O pais tem três milhões de
habitantes. BII,es resultados, frutos de uma pesquisa foram descritos "eomo
algo de eXcepcional, lIIenão único nll Igreja Oatólioa". Outro lado da pesqui
sa revela' que as pessoas casadas vio à m.iss. com mais fr'equência que a.

solteiras.

Irradiando' para a ,terra da escravidão
A "Rádio Liberdade", que possui transmissores na Espanha e Alemanha

Ocidental, transmite inint8!'ruptamente 24 hor&s por dia· e cobre todo 08 terri
tórios sob o. tsção do KremliD. Possui programacões nas 13 lingu8s faladas
atrás da cortina de ferro. '

.

'

.

-

",. Um l,ocutor da emissora- informa que GS �omunistas tentam contiDua·
mente interferir em sua frequência, o que é um dos sintomslIl d. que a8 trans
missões da "Rádio Liberdade" conseguem atingir e certamente influenciar OI

povos lIubjugado8 pe'lo comunismo.
'

O Termômetro
,

Publica-se Da 'histórica cid8de franoel!la de Poitiers um jornal de uni
'arsitãrios católicos, que defendem 08 98101'81 da França' tradicional.

De um editorial que o "Poiters-UniversUe" denominou "O 'ermômEltroj',
extrainos este tr.echo: R98liza�u hoj9� COlD duen'oltara, o trabalhe da re9O

lação 'burguesa de Kerensky, aquela qUI preoeda diretamente a revolução co-

munista.
'

"A Franç� dança, B França ri. 08 últimos lanç!lmentol da temporad'a ai
astiio em cartaz, l!Iempre mais iodeoenteg, pois a FranQ8 nio pensa senão em

seu prazer, em BUas grandes diteuões, em leu cinema po=-mô. em seus fins. de
lemana na: prara ou no campo, em seus programaa de TV".

.

� Ä questão é que,' infelizmente, 88i1a descrf.,ão se aplica não apenBS à
França, mSI também a outros paises do ocidente. (ÄBIM - Agenoia Boa im·
prsat

.

.

Especializada VOLKSWAGEN

ServiQo8 de lataria e pinturas em geral,
Retifica de motores, câmbio, etc ...

Agradecemos a todos que nos prestigiam

. ,

Oficina do Tibério
�ua Barão do Rio Branco, fundos, D. 67
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Correio do Povo
ANO LVII" .JARA�UA DO sUL (SANTA CATARINA) N. 2.878Sá�ado 2t .de Feyereiro. de 1976

85 iliscrftos na· campanha de produtividade do. arroz
Obletívande I tecennvar o plsano do arroz na re·

giio de jaragI,Já do Sul, foi lançada ii 25 d� julho de ,

1910, a "Campanha de produtividade do arroz" visan
do acima de ludo, aumentar os índices de produção
deste cereal em nosso. Munlcípté. Esre campanha, or

ganizada que foi pelo órgão da ACARESC, Iunremea
te com OUlr08 órgãos municipais e.lI Secretaria da
Agricultura, terá seu término no próximo mes de ju
lho, mars prectsemente no dia 25, da Ia da fundação
de nosso Município. Quando do lançamento da cem

panhá, no ano que se passou, estiverem em nossa

cidade o Vice-Governador do Estado, Sr. Marcos
Henrique ßuechler, e Q ôeeretérlo de Agri'culrura. Sr.
Victor FODt.U, sendo na oportunidade ressaltada I'J

importâncill de .tal campanha e os benefícios que tra
rá' ao nO�80 MlInic.ípio. Atualmente a produção em

oossa região é de eprexlmedameure H;�.OOO sacas de
4ó kg, numa área cultivada de 2. � 00 hectares, apresen
tando uma produtividade média de 3.060 kg por hec
tare, sendo que esta produção representa na economia
do Município uma cifra da ordem de Cr$ 1 ã.005.000,00.
A'pesar disso, vale observsr que a produção do Mu
nlcípro ainda é baixe, sendo comprevado por técnicos
da ACARESC, que onde atualmente se produz D 000
.kg/ha, é bem possível se atingir ii marca de 5.000 a

6.000 kr/ha.
Outro aspecto que Tale ressaltar, é a pequena

\

área média cultivada, com poucas poaelbilídades de
eumentála, tendo em vista serem os selos muito aeí
dentados, sendo assim, pa.ra que teme-se possível
Cl aumento da produção do arroz, é neeessárío que
oe esforçoa eoneentre-se no aumento da produtívl
dade. Estio comprovadas 8S altas produtividades
na8 lavourae assistidas téenícamente pelo Serviço
de Extensão Rural, e, ao entanto, os agrfcultoree
de um modo geral, ainda relutam -em aeeítar as tãcní-
"cas recomendadas. Considerando a fmportâela eco

nômica do arroz, e visando o . aumento lila renda
familiar com a adoção tias técnicas precollizadas,
foi lançada a campanha, cujo o lema é; participe
do· eoncurso de Produtividade do arroz". e os obje
�iV08, mata precisos da ca�panha em apreço são flI

aumente da produtividade e rentabilldade na cultu
ra do arroz irrigado, aumento da prodação total do
Municipio e melhoria da qualídads do arroz culti
vad9. Número de hectares, a serem cultivados den
tro da têcníea agronômica, será de 150, e a produ
ção média por hectare a ser attagída, de 5.000
kg. A ACAREIC está prestando aaaíatêneía técnica
à todos es participantes do eoneurso, sendo que o

encerramento deste será realizado em sessão sole
ne ne dia 25 dejulho e lerá feita a entrega ao vence

dor do concurso de um Micro Trator, oferecido' pe-
la Secretaria da Agricultura.

.

,ICORRETORESII.
-

Expandindo nossas atividades, procuramos
corretores de ambos os sexos, que possuam
boas relações nesta praça.

STEIN DISTRIBUIDORA TITULOS

A OIT - Organização
Internacional do Trabalho
- anunciou em Genebra
que em 1974: as greves
protoearam uma perda ds
154: milhões de di81 di
trabalho, maís de 80% do
que no ano anterior.
Não foi publicado ainda

o relatório da OIT para
1975, que certamente ser'
mais calamitoso, poil o

"Pravda" aconselhou no

ano paSlado·· ps, oemunilj
tu de tolio o mundo a oro

ganizarem greue em seus

países eomo forma de pre
parar tomada do peder.
E hão duvidamos que
essa instrução 9sti lendo
cumprida à

_

risca pelos
fanáticos do marxismo

.

lenlnísmo. '

DE
VALORES MOBILIARlOS LTDA

Rua Príncesa Isabel, 499

JOINVILLE SANTA CATARINA
. \

Os Despachos do Dr. Prefeito Ve loso - que r '

.

Voltamos a di�Qlgar mais .dois ma.g�.trais dss- "cap i I Cl liS.1n o.

pachos do Dr. Carlinhos, Prefeito tduDlclpal de Itao- ,

cara, Rio de Janeiro: •

1""1672..- CaxslRbu Circo, pede iicenç'a para n CIC.IOna.
instabr-se. Sim. Já c.orneço a me preocupar com a

sua saída. É qae raramente conseguem s.air sem

que tenhamos que oolaborar para isso. Ciroo,. hoje,
no inteJ;'ior, é quasI Folclor;e! Olho os. palhaQos e

parece-me que todos iA tim mais de cero anos. Os
-contoroionistas dê tanto BB contorcerem, iá ,.i'em torci
dos. ai "mooinha&:" são senhoras oasadas COlD vários
filhos. Pobres artiFtas das estradas, lutando no pica

.
deiro da vid.8. Nobre. a profillSão que exercem' com

toda a honestidade. :Respeito-os pois, e', �om(!} disse,
já me preocupo pelol dias que do ,ir. O que não
suporto Ião os que se mascaram, que Yest@m pele
de o,elha, mas que sio lob0i1 da sociedade. Estes
também do.. artist88, mn são 08 ma·DS artistas. Gos
to. pOl'tanto" dos outros. dos que cintam:

Hoje temt Hoje tem!
Tem sim sinhô!
O palhaço o que é?
É lad.rio de mul'hé.•..

Ciroe anlig'o. Cirao da rÓQ8 que já é folclore!!!
:x: x :x:

) 730 ..- E.G. Ribeiro pede certidão de sepulta
insoto de N. Ribei,ro. Sim. Certif!qu(l·se de quli '01-
tou ao pó. Todos ,oltaremos um dia: os ricos, 08

pobres, 08 reis, OB mendigos. E dSP0is tudo se nive
lará sobre a .supsrficie terren·ai

"Conheci um rei e um memdigo que morreram

,no mesmo dia. Um temporal devastou os túmulos e

misturou os OSS08', e não consegui d,istinguir os

ossos do rei dos ossos do mendigo"
.

- Male� Ibn Anas --

Apenai, no mundo, permanecerão as boas obras
que fizermos..Estas, sim atravessarão o tempo, já
que n08S0 corpo nasceu mortal. Nossa alma? Quem
sabe para onde irá? Apenas nossas ações são eter-
nas:

.

. O que se faz neste Mundo é a razão de DOlsa

existência. Infeliz aquele que n�da tendo l'ializado
parte daqui lem laber porque va.io ... "

Xxx
VoltaremoB em próxima ediçao.

E

"É preciso criar um capitalismo naci.nal e, prin
cipalmente', um mod�lo brasi,leiro de capi.lalismo indul
tri .. I", afirmou o ministro Reis Veloso, do Planejamen·
to, no banquete que lhe foi oferecido por 61 empresá·
rios, no Rio de Janeiro.

Para o misnistro, trata-se de criar &8 fortes -

.'5 grindes empresas nacionais - e proreger
frllcDI.: pela mçio sistemática em favor da pequena e

média empresas, tendo em visla o equilibrio de ··tripé
empresa est.ual, empresa privada nacional e empresa
privada estrangeira"'.

Veloso garantiu que a grande preocupação do
governo é preservar GS niveis de emprego e alividade,
principalmenle quando à pequena e média empresas,
diante das medidlls de contenção de importações re

cenlemenle adotadas.
Afirmou ainda o ministro que o "problema por

excelência" da eapifali�ilção dill empresa nachmal esta
rá este ano "seguidlmente na pBula do governo, in
clusive por uma ação institucional dé apoio aos mer-

cados primário e secundário de ações".
'

t �F����d�d?IMENTO
"Leopoldo João Grubba

ainda consternada com o seu recente passamento,
. vem, de público, manífestar a sinceridade e o tes
temunho do seu reconhecímeneo a quantos, numa

demonstração de amizade e de solidariedade huma
na, apresentaram seus sentimentos -de -pesar, envi
ando flores, coroas' e velando o corpo do sempre
querído e jamais esquecido- esposo, irmão e parente"

Este reconhecimento lse deve primeiramente
à equípe médica e de enfermeiros que assistiram
o .exeíneo que, com a idade de 69 anos e seis me

ses, às 21h30min do día 1602.76. veio a falecer
repentinamente no Hospital Santa Inês, do Balneá-

. río de Camboriú.

Este reconhecimento é dirigido de igual forma
à comunidade jaraguaense, representada por seus

parêntes, amigos. índustríaís, autoridades municipais,
ao Rev. Pastor da Igreja Evangélica Luterana. ao

Rev. Pe. Ivo da Igreja Católica e a todos que. com

palavras de conforto e de alento, souberam mino'
rar os sofrimentos de tão doloroso transe.

Destaque-se, pelo simbolismo do gelto, a íní
cíatíva do Exmo Sr. Governador do Estado, envi
ando representante e coroa de flores, a quem é
particularizado o registro de maís este reconheci-
mento. -

Pessoa das mais relacionadas nos meios in
dustríaís [araquaenses, onde desfrutava de largo cir
culo de amizades, sua morte representou . grande
consternação em todo o Município e príncípalmente
na cidade onde sua .presença marcou maior evi·
déncía no setor de beneficiamento do arroz.,

'

A esposa" do extinto, viúva Edíthe Hardt Grub
ba, deseja, por este meio, agradecer sensíbílízada a

quantos. cumprindo o dever dívíao que manda
enterrar os mortos, acompanharam o corpo até sua

sepultura na necrópole municipal desta cidade, ro

gando a Deus que o receba no seio da sua eterná
morada e pedindo a parentes e amigos que o guar�
dem na lembrança, envolto nuja sentim ento de pe-

I
sar e de saudade.

.

Com os agradecimentos dos familiares da Viúva
Edithe Hardt Grubba

Jaraguá do Sul. fevereiro de 1976

ille�n�o de. �esQlll1lnte
· COIl1lrrra SUJIat CS}llosa

OI

Sio Paulo - A noticia mais cOlllentada em

Santos dava conta d@ que EdsoD Arante. do NIlci·
mento - Pelê deu entrada no Forum 'daquela cida·
de no pedido de desquite contra 8 8ua esposa. Ma•
a noticia não Bupfeeodeu as peSS�8S mais informa
das, pois recentemente foi amplamente divulgada
a briga envolvendo o famoso atleta e o leu sogro.
Além 'diIfl80, surgiam, paralelamente a @8ses comeo-

·

tArios, em página. sociais de, jornais, noticiai du
,do co,ata dos constantes atritos entre Pelé e 8ua

Elsp08a. Segundo informaeões extra-oficiais. a inicia
tiva de Pelé, pedindo o desquite. é para suavizar.
exigência de uma pensão muito elevada por pari'
de sua esposa. Como se sabe, Pelé 80 longo de SUl
carreira conseguiu, entre revezes e sueeS808, reU'
nir um grande patrimônio, reforçado reeentement•
pelo 'contrato milionário feito com o Cesmos de No'
va Iorque de seis milhõ�= de dólares. A naturell

· do pedido do desquite, contudo, não é conhecid8.

Você
•

ensina

. O Mobral
•

ensina o resto.

Turismo Catarineßsl é tema
O presidente da Empresa de Turismo e Em�

preendimentos do Estado de Santa Catarina, Orlan
do Bértoli, recebeu da. Embratur cópias d� artigos
publicados pelo jornalista ,norte-americano Richard·
Joseph, no "Chicago Tribune", sobre o turismo em

Santa Catarina.
O jornali@ta, segundo a: Embr�tur, publicou vá

rios comen,fárioa a respeito do potencial turístico
brasileiro. E em sua recente visita ao Pais, sob os

a,uspfeios dá Embratur, em estreita colaboração
com empresas privadas e órgãos estaduais de tu-
-rismo, também esteve em Santa Catarina. Ao referir
Ie a Blumenau, disse tr.tar-se de "uma veia ger-

da nos Estados Uni��1reportagens
mânica no Sul do Brasil (ii que, se Tocê gosta de
comidas tipicas alemãs, servidas pOi' loiras g8rçOj

·

netes em trajes típicos, gostará deste lugar DO Su
·

do Brasil. Blumeoau nio pode ser mais germâniCO.
O povo ali fala alemão, alguns entendem o porlU'
guês com dificuldade, seus nómes são alemães I
eles vivfm em· chalés alpinos. com varandas Oll

frente. É uma próspera cidade, um centro mauuf8'
tureiro e o nivel cultural é um d08 maiores dO

· Brasil." , ,

Richard Joseph faz também referênçias' à bi"
tória de Blumeoau e a biografia de seu fundador,
dr. Hermann Blumenau: .

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




