
Breve, policiamento naSC-30l Posto4 emGuaramirim
FPOUS. - Teve início na quinta

feira da semana passada, a ativação
dos dois .prlmelros Postos da Polícia
Militar Rodoviária, que vai controlar o

trânsito nas rodovias asfaltadas esta
duais. Naquele dia, na presença do go
vernador do Estado e demais autori
dades foram Qficialmente entregues as

viaturas e apresentado o pessoal que,
passou a integrar esse novo serviço
da Policia Militar do Estado. e, ativado

o Posto nO. 1, na rodovia SC-401, que
demanda para Canasvieii'as. \ ,Na parte
da tarde foi ativado o Posto n°. 2, loca
lizado em Gaspar e que atenderá as

rodovias SC-470, SC-411, SC-486, nos

trechos de Itajaí, Gaspar-Brusque e

Brusque-BR-101. Cada posto dispõe de
dois automõvels �'Brasília", uma ambu

lânela "Kombi" e um cammhêo guin-,
cho. Para implantação desses dois pri
meiros postos foram gastos aproxima-

damente 3 milhões de cruzeiros.

IMPLANTAÇÃO DE
MAIS TR�S POSTOS

Segundo o Diretor Geral do De
partamento EstadjJal de Estradas de

Rodagem, engo• Antônio Carlos Wer
ner, dentro de no máximo -sels meses

serão ativados o Posto nO. 3, em Le
bon Regis, para atuar nas rodovias Ca-

çador-BR-116, e Videira�i.ebon-Regis; o
Posto nO. 4, com sede em Guaramirim
atuará nas rodovias Jaraguá do Sul
Guaram i ri in-BR-1 0,1 , Blumenau-Massa
randuba-Guaramirim e BR-10t até o

Porto de São Francisco do Sul. Adian
tou, ainda, que o Posto nO. 5 ser;i insta
lado no sul do Estado, porém, ainda
sem prazo definido.

DR/SC - autorização nO. 62
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cimento, além do Presidente da Are
na

.'

e 1,111,1 vereador do município de

Araquari.

BescClube assina convênio com Hospital Santo Antonio
Em ,solenidade que marcou o

iní�io dos festejos da Paróquia do
Bom Jesus, de Guaramirim, esteve
na vizinha cidade, na noite do dia

1� ,do corrente, a diretoria do BESC
CLUBE ,para levar a efeito a assl-

1\ ' ,

natura de um convênio com o Hos-

pital Santo Antonio.
Os recursos decorrentes do

c'onvênio permitem ao mencionado
nosocômio oferecer melhor atendi
mento à população local, eumprln-

II

do 'assim as finalidades a que se

propõe.

O BESC CLUBE - PREVIDÊN�
CIA, ASSISTÊNCIA E CULTURA é
uma entidade sem fins lucrativos e

se dedica ao atendimento nas, áreas
da previdência, assistência e cultu

ra, com rendas oriundas da estipu
lação de uma apólice do Grupo Se

gurador Pátria-Atlântica-Boavista em

favor de seus assocjados, cobrindo

os riscos de seguro de vida e aci
dentes.

Na oportunidade fizeram-se pre
sentes o prefeito Salim José De

quech, o vice-Prefeito, o ex-Prefeito
Paulino João de Bem, o sr. Frederi
co Gu�nther, Presidente da Câma
ra de Vereadores, ;Vereadores, o Vi

gário, médicos, professores e gran
de número de populares que ali com
pareceram para prestigiar .o aconte-

o sr. Oechsler, Presidente da
Sociedade Hospitalar SaJlto Antonio
firmou o convênio na presença do
gerente do BESC de Jaraguá do Sul
sr, José Venâncio Pereira e dos di
retores do BESC CLUBE, srs. dr.
Luiz Mário Machado e Eugênio Vic
tor Schmoeckel. .. .. ..

AOS
Notamos que, nestes últimos

dias, a imprensa falada, escrlta e te

levisionada, ccneentreu sua preo
cupação na poda das árvores em

Jaraguá do Su_I.

Os eternos descontentes fizeram
com que a preocupação da impren
sa aumentasse, fazendo, ao mesmo
tempo, com que a nossa cidade fas
se manchete nos principais órgãos
de divulgação do nosso 'Estado.

Pelo que podemos deduzir, a

poda de árvores numa cidade, além
de ser uma necessidade, é um meio
de prom'oção gratuita, cujo fato fi-

ETERNOS
cou evidenciado e comprovado pe
la manifestação da imprensa, ativa
da pelos, descontentes.

Antes mesmo de ordenar a po
da, ou a "destruição", como quei
ram, as consequências 'foram anali
sadas, av�liadas e dosadas, e, des
de já contávamos com as críticas' e
as incompreensões manifestadas

por aqueles que jamais tentaram
projetar o lado pQ,sitivo da imagem
de nossa terra. Preferem sim, se a

brigar nas sombras da covardia pa
ra, nos momentos oportunos, atirar

,

os efeitos dessa covardia nos he-

A Prefeitura Municipal, através
do seu Prefeito, é responsável pelo
patrimônió publiCO municipal, sua

conservação e preservação, inclu
sive as árvores que margeiam as

nossas ruas e que se constituem na

beleza da cidade e no conforto dos
transeuntes, teve, tem e terá o cui
dado especial de manter vivas essas

árvores e nunca transferirá essa o

brigação aos ETERNOS DESCON
TENTES.

Jaraguá do Sul, 08 de agosto
de 1977.

•

DESCONTENTES
mens que se prestam a realizar um

trabalho em prol de sua comunida
de,'

Se o Executivo Municipal orde
nou a poda das árvores foi em ra

zão de diversos motivos, os quais, a
ninguém mais interessa �L,nã'o ser
à administração municipal e, porls
so mesmo, sendo o Chefe do Exe
cutivo o único e absoluto responsá
vel pelos seus atos, não tem qual
quer obrigação de prestar contas a

quem quer que seja, muito menos a

qualquer, descontente que 'procura
denegrir um homem público.

'

VIÇTOR BAUER
Prefeito Municipal

Jaraguá
. ,

Ja
Jaraguá do Sul - Na tarde de en

tem,' tendo por local o salão nobre da

Agência-do Sesi, foi escolhido o Ope
rário Padrão 77; promoção do Sesi e

Jornal "O Globo"; Dez jurades esco

Ihararn o. Operárlo \ Padrão de Jara

guá do Sul analisando entre outros cri

térios, o grau de companheirismo, par
ticlpação comunitária, competência
proflsslonal, assiduidade no trabalho
dos nove candidatos aspirantes ao U
tulo que foram: Faustino Rosá, da Ma
risol S.A.; Sra. Wanda P.W. Pereira,
da Marquardt; srta, Isorita Schünke,
da Têxtil Cyrus S. A. ; Adolar Berner,
da Metalúrgica João Wiest S.A.; Rená
to Ewald, da Marcatto S.A.; João Kitz

berger Junior,' da Construtor.a Imcol
Uda.; José Lásio Gasda, da Kohlbach
S.A.; Arno Bertoldi, da Bernardo Grub
ba S.A. e João Marciano de Oliveira,
da MetalÚrgica Erwino Menegotti Ltda.
Estes nove elementos foram escolhi-

tem' Operário
dos Operários Padrões 'em nível de em

presa e, ontem em nível municipal, que
não divulgamos na presente edição,'
uma vez que até o momento em que
encerrávamos o fecho desta página e

consequentemente da edição, não es

tava bem definido qual o elemento
vencedor.

De antemão podemos divulgar
com exclusividade, que o vencedor,
além do cartão de prata do Sesi Esta

dual, Certificado de Operário Padrão

Municipal e de Empresa, receberá da
Câmara de Vereadores um cheque com

o dobro do valor do ano passado,' ga
rantido que foi pelo presidente do Ie.:.

gislativo, Sr. Mário Krutzsch, ao sr.

Adernar Lotin Frasseto, agente do Sesi'
de nossa cidade.

'

Com o já escolhido Operário Pa
drão do município, a próxima meta é
o concurso em nível estadual, em se-

Padrão
tembro e, posteriormente nacional, ain
da sem data definida.

Como 'é do conhecimento- públi
co, Jaraguá do Sul é o terceiro par
que fabril de Santa Catarina, .sobre
pujado apenas por Joinville e Blume
nau mas, no concurso de escolha do
"Padrão", ganhamos de longe com

nove candldatos ao título, enquanto
que Joinville e Blumenau têm somente
três candidatos.

OU'tRAS DO SESI
Na segunda-feira passada, Jnlclou

junto a 'agência do Sesi, os cursos po
pulares e o Clube das Mães, com 250
e 60 alunas, respectivamente, segundo
informou a reportagem deste jornal o

agente do órgão. Para a semana da
Pátria de 01 a 07 de setembro, a agên
cia já tem seu programa interno ela
borado e se possível faremos publicar
na próxima semana.

Despachante Oficial
de Trânsito

"IVO IANLUCAJI,
Credenciado pelo Detran sob

nO. 065 em 04/04/77
NAO ENTRE EM PORTA ERRADA. Pro

cure quem realmente ehtende. Não confie
seus documentos a pessoas não habilita�
das. Procure-nos para encaminhar ° seu

EMPLACAMENTO é qualquer outro serviço
junto às Repartições de Trânsito. possuimos

amplas instalações, e .uma equipe 'de fun

ciol)ários que trabalha com eficácia. O pre

ço dos nossos serviços é tabelado pelo
DETRAN, e é um dos nossos prlnciplos ser

vir com HONESTIDADE.

I Ende,reço:
Rua Presidente Epltáclo Pes-

'Isoa, nO, 616 - fone: 72-0210 (perto do Dr.

Valdemiro Mazure.chen).
,

'

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

A CIDADE-TEATRO DE
,

NOVA JERUSALlÉM

Cidade agradável, meio rude, com pedras
de formato estranho - completamente dife

rente de qualquer outra cidade brasileira. As

sim é a cidade-teatro de Nova Jerusalém, em

Pernambuco. Próxima à cidade de Recife, No

va Jerusalém tornou-se conhecida, quando fez

sua primeira encenação ao ar livre: a repre

sentação da Paixão e Morte de Jesus. O es

petáculo é repetido anualmente, durante a Se

mana Santa e reune um elenco de 500 atores.

Mas é o cenário que mais impressiona. Uma

cidade toda de pedra foi construída, seme

lhante a cidade bíblica de .Jerusalém, onde

Jesus viveu parte de sua vida e morreu. Só
este ano, Nova Jerusalém recebeú quase cin

qüenta mil pessoas. Católicos ou não, artls-"

tas, curiosos, vindos de diversos pontos do

pals e do mundo, querem ver de perto o maior

teatro' ao ar livre que se conhece.

VOC! SABIA??
· .. que o atletismo é o mals completo

de todos os esportes porque consta de saltos,
corridas e arremessos de objetos. Desenvolve
o corpo por igual forma e aumenta a coorde

nação de movimentas. Pode ser praticado tan

to pelo sexo mascullno como o feminino e po
de ser iniciado à partir dos 8 anos.

--
....
--

· .. que o látex não é exclusivo das se

ringueiras. É nome dado também ao suco lei

toso de diversas plantas, como a maniçoba,
a mangabeira e o caucho, que produzem a

maior quantidade de látex lndustrlallzável, '

--
....
--

· .. que o cata-vento foi durante muito

tempo uma importante fonte geradora de ener

gia .eaptada pelo vento. Atualmente eles ainda

são utilizados nas regiões salineiras do Es

tado do Rio e no Nordeste brasileiro.

....
-

· .. que o açúcar de mesa é extrafdo prin
cipalmente de dois vegetais: 55% da cana-de

açúcar e 45% da beterraba,
....
--

· .. que Advogado do Diabo, de acordo
com o Direito Canônico, é a autoridade ecle

siástica encarregada de argumentar centra os

candidatos à canonização.
....
--

· .. que hã no mundo um rato para cada

habitante. Mas... no Brasil existem três para
cada habitante. Em 10 dias um casal de ratos

procria uma ninhada !lIe 10 filhotes e, depois
de 40 dias, cada um desses filhotes pode
procriar. Em três anos, do casal original, po
derão ter nascido 250 mil ratos.

--
....
-

HUMOR
O Patrão!
- Mas, eu não creio que o senhor tenha

qualificações para ocupar o cargo de guarda
liv.ros na nossa, firma.

O Empregado!
- Ora, meu senhore! dê-me você um ca

cête e eu quero ver qual é o gajo que val pOr
as mãos nos seus livrosl se eu guardava du
zentas ovelhas lá na te�rinha por que "não vou

poder guardar uns quantos livros?
-

....
-

Com essa de brasileiro estar exportando
tudo pra todo o mundo, tem gente viajando
que nunca saiu de Caratlnga. Num coquetel
de negócio .ern Washington, dois convivas lnl
ciam uma conversa:

- O coquetel estar multo boá, verdade,
senhor?'

, )
,

,

- Sim, estar multo boa. El:I gostarrr muito
- O senhor estarr brrasllelrou?

� Sim, eu serr brasllelrou.
- Uál, então vamu falá português, né?

Nataliciantes da semana

FAZEM ANOS HOJE:

Sr: Erwino Gramkow
Sra. Benta Mascarenhas de Oliveira
Sra. D0rotéa Mascarenhas

Srta. Solange Loewen Bloedorn

FAZEM ANOS AMANHA:
Sr. Arnoldo Leonardo, Schmitt (industrial)
Donilda Friedel
Srta. Orieta Raquel Vieira

Sra. Hlldeqard Geffert Grubba

Sr. Arno Henschel

Sr. Álido Drews, em Rio da Luz I

A jovem Lucélia Margarete Pedri

Sra. Neila Maria, esposa do sr. Luiz Beletti

Sr. Ingo Greuel (Müller)
DIA 22 DE AGOSTO

Sra. Delorme Wunderlich Stinghen
Sra. Maria Madalena, esposa do Sr. An-

tônio schmítt

Sr. Joel Paulo Pereira

Sr. Alfredo Vogel, em Itapocuzlnho
Sr. Nilton Petry
Sra. Alzlna Winter Schmitt

Dr. Rodolfo Hufenuessler (industrial)
DIA 23 DE AGOSTO

Dr. Norberto Hafermann

Sr. Álvaro Stinghen, em Cambé-PR.

Vva. Sra. Frida Bauer

DIA 24 DE AGOSTO

Sra. Elisabeth Gresslnger
Sra. Hermine Penske, em Joinville

Sr. Herbert Barger
Sr. Wiegand Roeder

Sr. Ewaldo Ziemann, em Três R. do Norte

O Jovem Rubens, filho da sra. Vva. Elvi-

ra Voigt
Sra. Eliane Schmitt, esposa do Capitão

Sérgio Luiz Rosa de Bem, em Curitiba

DIA 25, DE AGOSTO
Sr. Artur' Gumz (industrial), em R. Cêrro "

Sra. Josefina SaUer Plcolli

Loreno Alperstaedt
Sra. Milda Schatze

DIA 26 DE AGOSTO
Sra. OUvia, esposa do Sr. Bonifácio Petri

Sra. Ivete Vosgerau Hommerding, em

Curitiba
Sra. Clementina ZapelJa Abelino, em Ita-

pocuzinho "

I

Sr. Gustavo Alperstaedt,' em Itapocuzinho
O Jovem Arnildo Carlos, filho do sr. An

tonio 1> Maria Ana Mann Pereira

Sr. José Carlos Gerent, em Astorga-PR.
"Aos aniversariantes, ,os cumprimentos

do "Correio do Povo".

Registro Civil;
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.

Edital nr. 9.922 de 10.8.1977
José Albano Carvalho Kanzler e
Elisabete Coelho da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, segurança
industrial, natural de Jaragyâ do Sul,
domiciliado eresldente à rua João Pla

ninscheck, nesta cidade, filho de Olde

gar Kanzler e Deluzan Carvalho Kanz
ler. Ela, brasllelra, solteira, do lar, na
tural de Resende, Rio de Janeiro, do
miciliada e residente à Rua João Pla

ninscheck, nesta cidade, filha de Ama
deu Eliseu da Silva e Josefa Coelho,da
Silva.

ECJital nr. 9.923 de 10.8.1977
Reinaldo Eichenberger e

Sueli Helga da Costa
.... Ele, brasileiro, solteiro, eletricis
ta, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Itapocuzinho, nes
te distrito, filho de Jean Eichenberger
elidia Verbinen Eichenberger. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, residente e demlelíla
da em Itapocuzinho, neste distrito, fi
lha de Alfredo Ignaclo da Costa e Hel

ga Tribess da Costa.

Edital nr. 9.924 de 10.8.1977
Valerio Kazmierski e Edeltraut Blank

Ele, brasileiro, solteiro, comercian
te, natural de Massal'anduba; -neste Es

tado, domiciliado e residente em Ilha
da Figueira, rreste 'dlstrlto, filha de Tho-
'mez Kázmierski e luiza Giovanella. Ela,
brasileira, soltei'ra,' auxiliar de escritó
rio, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente à rua Joinvill'e, nesta
'cidade, filha de Affonso Blank e Hilda
Garhl Blank.

r

Edital nr: 9.925 de 12.8.1977
José Augustinho Kons e

, Erotilde Vas�1
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do 'e residente em Ilha da Figueira, nes
te distrito, filho de Irineo José Kons e

Reinilda Petri Kons. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito, filha de Er-

, nesta Alberto Willy Vasel e Alzira Fran
. ceschi VaseI:
Edital nr. 9.926 de 15.8.1977
Valdir Tomaselli e Marlete Bachmann

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente em Guarami

'rim, neste Estado, filho de Ricardo To
maselli e Anselma Reimer. Ela, brasi

leira, solteira, do lar, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e residente em

Ribeirão Molha, neste distrito, filha de
Albano Roberto Bachmann e Emilia
Tecilla Bachmann.
Edital nr. 9.927 de 15.8.1977
Juvenal Schiochet e Benta de
Lourdes Ferrazza

Ele, brasileiro, solteiro, comer

ciante, natural de Jaraguá do S'ul, do
miciliado e residente em Nereu Ramos,
neste distrito,.. filho de.. Guilherme
Schiochet e Hildegard Maser Schio
chet, Ela, brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de Jaraguá do Sul
domiciliada e residente em Nereu Ra-

Ingo (343) Greuel
(Müller) aniversaria

A data de 21 de agosto (amanhã),
marca a passagem do 56°. aniversário
'do sr. Ingo Greuel, populàrmente co
, nhecido como Ingo Müller ou nr. 343,
, número este que faz questão de ser

'chamado, pois ostentou-o durante o
,.

tempo de farda. Ingo é uma figura 101-
clórica na cidade. De vez em quando
toma "umas e 'outras" e sua "legião
de fãs" partem para a gozação que ele
leva na base da esportividade, pois sa

be que é admirado por seus amigos.
Foguetes e bombinhas nós momentos
de "alegria" são uma constante na vi

da de Ingo, mas, quando sóbrio sabe
ser educado, respeitador, trabalhador,
cumpridor de seus deveres cívicos e,
acima de tudo, honesto. Ao 343, Ingo
Greuel ou Ingo Müller que é também'
um constante leitor deste jornal, "Cor
reio do Povo" deseja muitas felicida
des e muitos anos de vida.

mos" neste distrito, filha de Olívio Fer
razza e Maria Wintrich Ferrazza.
Edital I1r. 9.928 de 16.8.1977 i

Wilson Georg e Iracina Gruetzmacher
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Jaraguá do Sul, I domicilia
do e residente em Rio Cerro I, neste

distrito, filho de Herberto Georg e leo
nida Krueger Georg. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Rio da
Luz II, neste distrito, filha de Alex
Gruetzmacher e Edeltrudes Homburg
Gruetzmacher.
Edital nr. 9.929 de 16.8.1977
Arnoldo Lino e Ana Maria Alves

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente à Rua Campo
Alegre, nesta cidade, filho de Francis- ,

co Uno e Antonia Camilo. Ela, brasi
leira, lndustrlárla, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente à rua

Campo Alegre, nesta cidade, filha de
Valdemiro Alves e Maria Borba Alves.
Edital nr. 9.930 de 17.8.1977
Tercilio Zanluca e Isolde Maria Pretti

Ele, brasileiro, .soltelro, lavrador"
natural de Doutor Pedrinho, neste Es
tado, domiciliado e residente em Gua
ramlrlrn.: neste Estado, filho de Ange
lo Zanluca e Angela Zanluca. Ela, bra
sileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Stil, domiciliada e residen
te em Santa luzia, neste distrito, filha
de PauITno Pretti e Ida lorenzetti Pret
tI.

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

AUREA MOLLER GRUBBA
Oficiai

Dr. Reinoldo Murara
ADVOGADO

ESCRITÓRIO AO LADO DA PREFEITURA
. I

IIJARAGUA DO SUL
,

Uma casa em Jaraguá do Sul,

à rua Presidente Epitácio' Pessoa,

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

clone, ou pelo telefona 23.40.27,

Curitiba - Paraná.

Vende-se:

Retífica de Motores'
VENDE-SE

Maquinaria completa e em bom
estado. - Tratar na redação deste
semanário.

'

5.a DSM divulga datas da inspeção de saúde
Jaraguá do Sul - A 5a. Dele- Normal Almirante Tamandaré; no de 1959 e anterlores, ain

gacia do Serviço Militar sedia- em Massaranduba, dias 09 e da em débito com o Serviço
da nesta cidade, em sala ane- 10 de setembro, no Grupo Es- Militar que deverão compare
xa ao Paço Munlclpal, está colar, General Rondon; em São cer no dia da inspeção rnunt

divulgando as datas da inspe- Bereto do Sul, dias 01 e 02 de dos do Certificado de Alista

,ção de saúde, para os jovens setembro e em Rio Negrinho, mente Militar (CAM) e Oertl-'
conscritos da classe de 1959 e dias 30 e 31 deste mês. Nos dão de Nascimento. Antes po-
anteriores, em vários munlcí- municfpios de Schroeder e Co- rém, deverão cornpa-

ples da sua jurisdição. Segun- rupá não hav�rá inspeção, es- recer nas Juntas do Ser-

do informações prestadas a re- tando os jovens dispensados· comparecer nas Juntas do Ser

portagem pelo delegado; 1Q. de tributação. O horário em to- viço Militar onde efetuaram o

Tenente José Bahia, em Jara- dos os municfplos citados �. lI- ,alistamento a, fim de tomarem
, gua do Sul, a inspeção será nico: 6h30min da manhA,. nos cenheelmente . das datas "da

processada dias 04, 05 e 06 leeals marcados. Como friza- Inspeção -qae será reglstra!lla
de setembro, no Posto, A§rope- mos - acima .

a Inspeção será no Certificado de Alistamento'

euárlo: em Guararnlrlm, dias 07 para os jovens nascidos no a- Militar (CAM).
e OS de setembro, no Colég'ie
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§ecrctarn21 da IE�llllCalÇâlo
�n§tfllbll1lll verbal§ para JS

Jaraguá do Sul - Em despacho
realizado na sexta-feira da \ semana

passada, o Secretário da Educação
e Cultura, professor Mário César
Moraes, autorizou ao coordenador
do Fundo de Estimulo a Educação,
Hamilton Francisco de Souza, a li

beração de verbas no valor de CrS
28.722.805,00, para serem aplicados
nas construções e ampliações de o

bras da rede estadual de ensino. Fo-·
ram liberados ao DAE - Departamen
to Autônomo de Edificações - re

cursos oriundos do Orçamento Plu
rianual de Investimentos - OPI -, sen
do que para Jaraguá do Sul foram
distribuídos 62 mil e 430 cruzeiros,
sendo 8 mil e 143 cruzeiros para a

apropriação e 54 mil 287 cruzeiros

para a recuperação da Escolà Bá
sica Heleodoro Borges, da rua Join
ville. Da micro-região, Araquari tam
bém foi contemplada com recursos

da ordem de 72 mil cruzeiros.
PARA O CIP - VERBAS / j

Outra ,boa noticia que o "Cor
reio do Povo" divulga aOS jaragua
enses com exclusividade, relacio
na-se com o repasse de 2 milhões
e 230 mil cruzeiros, para conclusão
das obras do Centro Interescolar de
Primeiro Grau, localizado na rua Ge
túli'o Vargas, frente a Igreja Assem
bléia de Deus, que estava com .as

obras paradas. A referida verba pro
vém do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Soc.ial - FAS -, tendo o
DAE como 6rgão interveniente.

RFFS,A responde as ponderações da ACIJS
Jaraguá do Sul - A Rede Ferro

viária Federal S.A., através do Depar
tamento de Estudos Comerciais, se

diado na capital paranaense, enviou à
Associação Comercial e Industrial des
ta cidade, resposta·· ao pedido do ór
gão, acerca da recusa de despacho de
pequenas encomendas com peso su

perior a 100 quilos. O limite máximo
de 100 quilos por volume, segundo a

missiva recebida dos dirigentes da Re
de, mostrou que sua aplicação era rire-

I

judicial aos seus clientes. Depois de
várias exposições feitas aos' 6rgãos
superiores da RFFSA, ficou demons
trado que facilmente teriam capacida-

I

de de manuseio de volumes superio
res aqueles fixados, conseguindo com

isso elevar para 200 quilos o peso má
ximo por volume, dentro do âmbito da
RFFSA, nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. O volu
me de 1 metro cúbico (1 m3) permane
ceu inalterado, pois foi constatado na

. prática que vol�mes superiores tor
nam-se difíceis ao manuseio, tornando
restrita á segurança da mercadoria. O
agente

-

ferroviário de Jaraguá do Sul
já está inteirado desta nova tomada de
posição e apto a aceitar as mercado
rias, desde que dentro dos padrões
estabelecidos pelo 6rgão superior.

Liga Jaraguaense de Desportos
JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA

CITAÇÃO DE ATLETAS E DIRIGENTES
»:

A Junta Disciplinar Desportiva da Liga Jaraguaense de Des

portos está convocando o atleta e dirigente abaixo mencionados, ou seus

representantes 'legais, para comparecerem à Sessão de Julgamento mar

cada para às 20;00 horas do dia 23 de agosto de 1977, na sede da Liga
Jaraguaense de Desportos, �, rua 9residente Epitácio Pessoa, nesta cida
de, para responderem pelas denúncias constantes dos seguintes pro-
cessos:

PROCESSO N°. 02/17 - FS - Sr. Valdir Chiodini, deleçado
'

de Departamento Jaraguaense de futebol de Salão, infrator dos artigos
148 e 154, do Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportivas.

PROCESSO N°. 14/71 - Atleta Antônio Manoel Severino, da
Associação Recreativa Jaraguá Fabril, infrator do artigo 107, do Código
Brasileiro Disciplinar, de Futebol.

Jaraguá do Sul, 18 de agosto de 1977.

Ferdinando Piske - Vice-Presidente

Vereador quer proteção aos peixes
Jaraguá do Sul - Quando da reu

nião da Câmara na noite de segunda
feira, o edil José A. Klitzke, lider do

governo, entrou com uma indicação
solicitando apoiamento no sentido de

que se indique aoDNOS e Secretaria
da Agricultura do Estado, construir uma
escadaria ou rampa na barragem do
rio Itapocu no município de. Guarami..
rim. Esta medida, segundo o edil, sal
vagu�,rdaria o equilíbrio ec'ológico que
vem se' cometendo desde a construção.
da mesma, impedindo que os cardu
mes e boanas desenvolvam o fluxo mi

gratório, principalmente no período de
desova. A construção possibilitaria o

repovoamento de vários· rios afluejltes
do Itapocu, fazendo com que os cipri
nídeos (escalo, bordalo ou robalinho);

centropomídeos (robalo); mugilideos
(tainha) e ·Ioricariideos (cascudos) de
sovem nestes rios, aumentando a pes
ca esportiva, tornando-a novamente a-

. bundante como outrora.
OUTROS ASSUNTOS

Na .sessãe de segunda-feira, vá
rios outros assuntos foram abordados'
tais como a\ agenda que a Câmara
local apresentaria na réunião conjunta
de ontem, oportunidade em .que foram
discutidas e aprovadas. Zeca Klitzke
falou sobre a implantação do C6digo
de Posturas que há muito deveria ser

implantado 'em Jaraguá, já que o atual
mente em uso data de 1948, não sendo
mais 'condizente com o atual estágio
de' desenvolvimento da cidade.

Rangel Reis' firmá convênios que
asseguram mais de 20 Milhões a SC

ll})o Mre1ill .Ar�nlli,o par�l Você
Palavras ao Léu

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

Fpolis. - o ministro do Interior,
Rangel Reis, assinou quatro convênios
na tarde de hoje, em FlorianópoUs, no

valor global de CrS 20.638.109,50, des
tinados à execução de obras e proje
tos nos setores da siderurgia, carbo
química, desenvolvimento urbano e ml

crorregional e infraestrutura física e ur
bana de Santa Catarina. A solenidade
contou com a presença do governa
dor e vice-governador do Estado e foi
realizada na Assembléia Legislativa.
Teve como entidades convenentes, a

lém do Ministério do Interior, o BRDE
a Sudesul e o Estado de S. Catarina.

Na ocasião, Rangel Reis falou 50-

"Nunca ouvi um camarada di
zer tanta besteira .quanto aquele".
Quem já não terá ouvido alguém fa
zer tal afirmação? Poderíamos até
arriscar: Quem não teria dito, em

deterrnlnada circunstância, tais pa
lavras? Numa ou . noutra alternativa,
sempre existe uma dose de verdade
no conteúdo do que acima ficou
dito.

Palavras ao léu ... Quantas saem

espontâneas e, não raro, impensa
das, comprometendo quem delas se

utiliza. No calor de uma discussão,
na empolgação de um assunto, é

freqüente ouvir-se certas inconve
niências que deslustram a partici
pação dos seus protaqonlstas,

Palavras ao léu... Freqüente
mente a ingenuidade preside ao seu

enunciado. São pessoas que, inocen
'temente, se deixam envolver por fa
tores circunstanciais, provocando dó
ou hilaridade, de acordo com quan
to dizem e defendem, de acordo com

a platéia que os respeita ou apupa.
Palavras ao léu... O descuido

em medir o sentido denotativo ou

conotativo dos termos faz com que
certos indivrduos paguem caro as

conseqüências provocadas pelo' mes
mo. Às vezes, as situações chegam
até a ser confrangedoras, tai o des
dobramento ocasionado por um sim
ples termo que, eventualmente, fuja
à sua conceituação normal..

Palavras ao léu... O deixar-se

bre a implantação da usina siderúrgi
ca no sul do Estado, declarando que
o seu Ministério tem procurado conce-

. der todo o apoio ao projeto, através
da Sudesul e de outros órgãos ligados

.

à sua Pasta, "por entender que trará
muitos benefrcios à região sul". Anun
ciou que a construção da uslna já foi
autorizada pelo Presidente da Repúbli
ca, através de portaria do Conselho
Siderúrgico Nacional e que, paralela-.
mente, será implantada uma usina de
gaseificação de carvão, que proporcio
nará o gás para a redução do minério,
com aproveitamento, também, na re

gião caroonrtera,

Prof. Paulo Morelti
levar pelas circunstâncias, com fre

quencia, ocasiona reações estra
nhas. É, por exemplo, o caso da

quele professor que, ingenuamente,
é conduzido por seus alunos ao ter
reno das divagações pessoais, sendo
envolvido de tal forma que se acaba
desvíando do assunto de aula para
abordar algo que talvez lhe interes
se e, mesmo sendo desinteressante

para a 'classe, hipocritamente não o

simulam, .dando a entender que va

Ie mais a digressão do que o con
teúdo programático da disciplina.

Palavras ao léu ... A coletânea
de barbaridades proferidas em cer

tos improvisos é verdadeiramente

antológica. Quantas afirmações sem

nexo, quantos. erros de regência, de
concordância e de colocação. Isto
sem falar no preciosismo de alguns,
no laconismo de uns pqucos e na

prolixidade da maioria. E, na proli
xidade, a proliferação de barbaris
mos, de solecismo, ferlndo os bons

prlnclplos gramatiCais.
Palavras ao léu ... Quantas sltua

ções criadas, algumas espontâneas
e comprometedoras, outras ingênuas
e estranhas. Precatemo-nos no sen

tido de que nossa intervenção, não

importa em que circunstâncias, dê a

Impressão a. nossos interlocutores
de que medimos o que dizemos, a

fim de que não sejamos lnclutdos no

rol daqueles a quem é atirada a pe
cha: "Quanta besteira" ...

SEMINARIO DE 2 DIAS NO RIO DE JANEIRO
Anãlilíe Financeira Empresarial será o te- O programa objetiva o estudo dos De-

ma do Seminário que a CONCISA/AGLE fará monstrativos Financeirós: Balanço e Demons-
realizar, dias 25 e 26 de agosto, no Leme Pala- tração de Lucros e Perdas; Análise Econô-
ce Hotel, em horário integral. mico - Financeira, utilizando o Instrumental de

,Em apenas dois dias o participante esta- fndices, Comp. e Pro], entre outros.
rá habilitado a utilizar os indicadores básicos O Seminário destlna-se a executivos, em-
para tomar decisões gerenciais, . dlaqnostlcar presárlos, gerentes e assessores" de qualquer
as debilidades e avaliar o potencial de desen- posição hierárquica ou funcional, que não se-.
volvimento da empresa, bem como deflnlr os jam especialistas em finanças.
pontos-chave dos planos de recuperação e/ou A CONCISA/AGLE fornecerá material di-
expansão .dos negócios. JJ dátlco e o custo por participante está estima-

. A metodologia AGL, do Prof. R. Boland, do em Cr$ 2.700,00 (dois mil e setecentos cru-
é hoje adotada com sucesso comprovado em zeiros) inciuindo almoço. Maiores informações
26 países e vem obtendo o mesmo resultado na Rua Maria Eugênia, _ 33 - Humaitá - tel.:
no Brasil. 286-2612 - 20.000 - Rio de Janeiro-RJ.

MARIO TAVARES
,DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de T!tulos

EDITAL
. Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem äe as-

suntos . de seus interesses:

Agro Industrial Jaraguá Uda.
Rio da Luz - neste

Genesio Wintrich
Rib. Grande do Norte - neste

Marivaldo Pereira
nesta

Newton Brenneisen
Guaramirim

Valéria T. da Malta· Rezende
Oficial Maior

21 a 28 de agosto 'Semana do Excepeloual', Mostre que você ama o próximo. Dê sua contribuição,
por menor que seja a A.P.A.E - APAE Jaraguá do Sul - desde 1973 ajudando o excepcional a

\ viver melhor.
'O C(AMINHO É LONGO"PARTICIPE PARA TORNA-LO MAIS SUAVE... ',

.

, Colab. do "Correio do Povo"
/
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Por
Quando crlac:io, o fundo 157 apresentava

se como uma opção de Investimentos partI
culares de pequeno e médio porte para as bol
sas de valores. Acreditava-se que todos os

contribuintes passariam a ser proprietários de

ações, ombreando-se, guardadas as devidas

proporções, aos senhores bem vestidos de

gravatas largas, que circulam com suas pastas
,executivas pelo centro das grandes cidades

brasileiras.
'

Passado o primeiro Impacto, o contribuin
te pôde perceber que sua tarefa consistia a

penas, em recebendo o chamado "certifica

do de compra de ações" (CCA), entregá-lo a

uma experiente Instltulçio bancãrla que lhe

forneceria(algumas "quotas" de um "fundo".

Este por sua vez compraria as ações e opera-

trás
ria no Intrincado mecanismo de bolsa. Isto se

transformou para o contribiunte numa peque
na decepção.

Ourta decepção, constituiu-se no fato que
os bancos com toda a sua experiênCia, não

conseguiram superar substancialmente a ma

rasmo das bolsas ap6s a crise de 72, apre
sentando resultados muito discretos para os

fundos, que se transformaram rapidamente
dentro do mercado de' valores mobiliários num

investimento dos menos rentáveis. Some-se a

isto as condições especiais estabelecidas pa
ra o resgate das quotas.

Em contrapartida ii decepção dos contri

buintes, assistimos a uma escalada na euforia
dos bancos, que entenderam ser estes recur

sos, em periodo de "vacas magras", de gran-

Academia Sudaristici Brasileira Cientifico

I

I

(

Cultural
ENTIDADE QUE DIVULGA o SANTO SUDÁRIO DE CRISTO

o SANTO SUDARIO é o grande lençol de

linho rústico, de 4,36 m de comprimento por

1,20 m de largura, que envoiveu o Corpo de

Cristo, ao ser descido da Cruz.

Neste lençol ficaram impressas todas as

formas do Corpo de Jesus, seu auto-retrato

dedicado à humanidade. É a verdadeira e úni

ca fotografia de Cristo, que o mundo possui.
Atualmente, encontra-se na Catedral de Turim,
na Itália.

O SANTO SUDARIO é a inestimável re

líquia de Jesus Cristo, muito venerada' pelos
cristãos.

Em 1898, ao ser fotografado pela: primeira
vez, apresentou em seu negativo, a figura cla

ra e nrtida de Nosso Salva�or. Assim devido

a esse fenômeno fotográfico, despertou a aten

ção da ciência e passou a ser motivo de estu

dos científicos.

A Academia Sudarfstica surgiu do inte

resse de um casal residente em São Paulo, o

qual, Interessado unicamente pela arte foto

gráfica, fotografou o fac-almlle do SANTO SU

DARIO de Turim, trazido a São Paulo, pelo
Frei Anastácio Hachmann.. OFM. A partir de

então, cresceu o interesse em alguns casais,
que aderiram ao movimento científico-cultural
fundando-se a Academia Sudarrstica.

A ACADEMIA SUDARfSTICA BRASILEI-
RA CIENTfFICO-CULTURAL obedece as ordens
.da Igreja e colabora com a Igreja Missioná

ria, com o Ecumenismo e com a Evangeliza
ção Universal. Procura 'unir os homens para

pensar e refletir sobre o SALVADOR, principal
mente em sua Paixão e Morte.

Como atividades apresenta: projeções, pa
lestras, cursos e estudos clentrflcos sobre o

SANTO SUDÁRIO.
A Academia Sudarrstica realizará o II CON

GRESSO BRASILEIRO DO SANTO SUDARIO,
nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto vindouro.

Participe do ConQresso e seja mais sócio
da Academia, interessado M divulgação do

SANTO, SUDARIO de Cristo!
Escreva para - "Academia Sudarfstica

Brasileira Clentrfico-Cultural, Rua Batatais,'
471, Jardim Paulista, 01423 - São Paulo - Bra

sil - Fones: 285-4650 e 285-4790.

<'

A DIRETORIA

·Fundo
de utilidade para suas composições orçamen
tárias, que s6 a sofisticada e hermética conta

bilidade bancária pode explicar.
Com o prolongamento do perlodo de "va=-

cas magras" este ano estamos assistindo a

uma batalha publicitária que se aproxima do

grotesco, quer pelo absoluto mau gosto das

publicidades, quer pelo volume destas, orça
das a grosso modo em muitos milhões de cru

zeiros.

E nesta avalanche publ!citária, onde as

sistimos desde confissões de ambição pelo
lucro, crises, de arrependimento, de sincerida

de, demonstrações de pseudo eficiência e até

algumas instituições que, falando delas pr6-
prlas, se arvoram o direito de defender a eco

logia e a natureza em nome do pobre 157. Em

157
Silvio PassarelIi

muitos horários sua publicidade chega a atln

,gir o impressionante indlce de 50% de toda

a velculaçio.
E nos bancos, as pequenas filas de con

tribuintes alheios a operação que estão rea

lizando, "martelados" pelos Jingles publicitá
rios que lhe foram repetidos 157 mil vezes,

contrasiam com os sorrisos atenciosos de mo

ças, moços, senhoras, senhores e nio sei mais

o quê a serviço dos bancos.

Repete-se mals uma vez o epls6dio do

trenzinho elétrico comprado para as crianças:
são a verdadeira alegria dos adultos. Caberia
neste momento a pergunta: ó presente do 157
foi dado ao contribuinte ou ao sistema ban
cário? - Apla.

�� Veja como é Maravilhoso Ajudar
\{V\� a "APAE" .

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

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

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

AJUDE A APAE!

ESPECIAL

A noite do dia 13 de julho estava quente
(cerca de 35°. é), pois estava-se em pleno ve

rão. Às 21,30 hs. a cidade cobriu-se de densas
trevas, quando muitos ainda trabalhavam, ou-

(,racacoMoo
CBEVETTITI.h

II
II ,IRMÃOS ,EMMENDORFER S. A.' COM. E IMP.

AV. MARECHAL DEODORO, 557 FONES: 72-0969
JARAGUÁ DO SUL - SC

72-0769 - 72 ..0060

cionado que funcionavam com grande intensi-
.. IIII!! :I111!11 •• -----..\�, dade, subitamente, pararam.

Passados os primeiros instantes de es

panto, as' pessoas foram tomadas por reações
as mais díspares. E, em breve, a maior cida
de norte-americana viveu as piores horas de
sua história.

Nos bairros da "cidade velha" (Harlen,
Bronx e Queens) a violência desencadeou-se
de modo assustador. Lojas e supermercados
foram impiedosamente saqueados e - estra

nha reação - Incendiados em seguida!
E!Xemplo Uplco desse estúpido espirito

destruidor foi o roubo de autom6veis, último
modelo, de uma rica concessionária. Todos
os cinqüenta carros roubados foram encontra
dos Inteiramente destruidos, pouco tempo de
pols ...

Outro sintoma da selvageria e do pande
mônio que sacudiu a cidade constituiu a o

corrência de saques em- lojas loc.lizadas em

bairros de classe média. Pessoas de vidà eco

nômica estável participaram, desta forma, de

I
. vãrios saques, levadas por um desenfreado

desejo de violência.
Se Incêndios iluminavam lugubremente ã

reas da cidade, em alguns bairros de classe

alta, as ruas eram tomadas por homens e' mu
lheres que; ii luz de velas ou faroletes, dança
vam descontraidamente na maior promiscui
dadel

Qualquer pessoa que se aventurasse a

andar pelas ruas escuras expunha-se a ser

assaltada com a maior facilidade, enquanto
bandos de bêbados vagueavam ao leo.

I!! pequ�tno o número de quatro mil ,deti
dos por saques ou assaltos, se considerarmos

que o esquema policiai funcionou precarla-

)

tros dirigiam-se para 'divertimentos fora de casa

ou para suas comodidades domésticas. ,Um sú
bito silêncio caiu sobre a megalópolis. Os trens
do metrô, elevadores e aparelhos de ar condi-

mente.

"Noite dos animais", "noite da vlolOncal"
foram alguns dos Utulos com que a Imprensa
denominou a fatfdlca data d, 13 de Julho.

Em Nova York, nessa ocasião, ' manifes
tou-se certo tipo de mentalidade do homem

contemporâneo, que J6 nio consegue viver
80b o ImpériO da lei e da ordem e se deixa

levar por �ma sanha selvagem. Esta caracte

�za mais em destruir do que em roubar. -' Àblm.
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Considerações söbre o Vacábulo Jaraguá
- (XIV) -

JOS� ALBERTO BARBOSA

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

I �

Gadelha. Cabelo. Gadelhudo é ca

beludo. Assim chamaram os lusos ban
deirantes a fndios do Sul do Brasil (Pa
raná e Santã Catarina). Temos as for
mas guedelha e guadelha.

Gadi. Termo marftimo; na Indla
portuguesa assim eram chamados os

estabelecimentos encarregados da ar

recadação dos direitos sobre o sal;
também o nome de tais direitos.

Gado. Animal de criação, vacum,
cavalar, muar e outros. Provém do

ou gua- castelhano "ganado".
CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇlO

Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

�1\f' .�""". -'�" 'Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

Gabes. Cidade portuária da Tuní
sia (onde aliás, já o dissemos, há o

povoado de Jara).
.

E é claro, podemos arrolar tam
bém t opônimos americanos (cujas o

rigens, aliás, não apurei): Guaiaquil
(cidade do Equador); Guaias (rio do
Equador); Managua (capital da Nica
rágua, que também tem "gua"); Acon
càqua (famoso pico sulamericano);
Guatemala (país da América Central e

'c

sua Capital). Quanto a estes termos

americanos, certamente haverá entre
eles, a presença indfgena.

Muitrssimos outros vocábulos lu-
sos ou hispânicos trazem "ga", "gua",
geralmente com origem árabe, com

portando todavia exceções. Assim é

que temos (entre outros):
.

Guadamecim. Peça de tapeçaria
com pinturas douradas, feitas em Ga
dames (cidade e oásis da Trlpolltãnla,
Ubia) sendo que também temos as

formas gadamexil, guadameci, guada
mecil, guadamesi. Provém do termo á
rabe "gadamesi".

Gademar. Ou guademã

dimá. No Brasil, é )lai mestiço de ze-

bu e caracu. (

Guair Antiga interjeição. O mesmo

que ai ou ual.
Gualdido. Comigo, papado, devo

rado, estragado. Vem do verbo gual-
di�

.

Gualdo. Amarelo.
Gabéu ou gábio. (gíria) Chapéu.
Gábia ou gávia. Técnica árabe de

agricultura que consiste em escava

ção ao redor da videira, para estrumá
Ia ..Gabiado é escavado.

... "'.,";' .. ""I

JORNAIS
Amizade - Revista Maçônica - Recebemos da do francês Binot Paulmier de Gonneville,

o número 86 da Revista Maçônica Amizade, de no seu veleiro "Espoir".
propriedade da Editora Revista Amizade Ltda.,
com sede em Curitiba, Estado do Paraná, on

de o nosso colaborador Arnoldo Alexandre da

'Costa' é o diretor responsável. A revista é re

lativa ao mês de Julho de 1977 e é o 80. ano

que ela circula; distribulda às lojas dos GR.OR.

DO PARANÁ, GR. LOJ. DO PARANÁ e GR.OR.

DO BRASIL. Além dos conceitos doutrinários,
dá enfoque especial em artigo A BfBUA - UM

BEST-SELLER DIVINO, o lançamento de S.

Catarina do. Sêlo Comemorativo ao Cinquen
tenário de Fundação das Gra�des Lojas, os 25

anos do Grande Oriente do Paraná e como

bom francisquense refere-se à cidade portuá
ria de Santa Catarina "o berço da civilização
do sul brasllelro, pols, data de 1.504 a chega-

A grande maioria das pessoas em

todos os países do mundo acham que
ter uma religião, não fazer mal a nin

guém, praticar a caridade, são as úni
cas coisas a fazer para se ter a apro
vação de Deus. Mas será só isso? O

que mais está envolvido?

Este assunto será tratado extensi
vamente no congresso bfblico a ser

realizado em Jaraguá do Sul nos dias
27 e 28 de agosto no Pavilhão Arthur

Müller do Posto Agropecuário Ministro

A Imprensa - Do Rio de Janeiro chega
às nossas mãos a edição de 26 de julho a 10

de agosto de 1977 do jornal A IMPRENSA, que
assinala o 80. ano de atividades, sem solução
de contlnuldade, Seu diretor Reis I de Souza

assinala o fato auspicioso, transcorrido no dia

2 de julho, quando completou o seu oitavo ano

de existência. Após missa congratulatória co

quetel e pequena solenidade, procedeu-se o

lançamento da revista "Brasllla", mais um es

calão do grupo jornalfstico comandado pelo
jornalista Reis de Souza que, inclusive, passa
a ter como organização "holding" a empresa
Brasília - Editora de Jornais e Revistas limi

tada.

=

João Cleophas, pelas Testemunhas de
Jeová.

Que espécie de trabalho cristão
estamos todos convidados a realizar e

sermos felizes em fazê-lo? Obtenha
respostas a estas dúvidas, assistindo
a uma das sessões deste congresso e

veja como isto envolve a sua pessoa.
"Siga o caminho à vida", será o te

ma a ser dlscorrldo pelo sr. Geraldo
Soede, representante da Sociedade
Torre de Vigia de São Paulo, órgão [u
rfdico das-Testemunhas de Jeová no

Brasil, domingo às 15,00 horas.

Indice de participaçäo do ICM
Jaraguã do Sul - A situação provisória do

Indice de retorno do ICM para os 13 munter

plos componentes da AMUNESC, são os que
abaixo relacionamos, devendo, entretanto, o

correr novas alterações, uma vez que alguns
recursos de declarações glosadas pela Secre

taria da Fazenda deverão ser aceitas pelo ór

gão. Na semana passada houve reunIão aqui
em nossa cIdade quando foram estudados os

critérios que já estão sendo adotados em re

lação a estas declarações que serão encamI

nhadas à Amunesc e esta à Secretaria da Fa

zenda. Por ordem de maIor Indlce de partie i
pação, a situação dos munlclplos é a seguln-

te: Joinville - 12,949243; Jaraguá do Sul -
...

2,222488; São Bento do Sul - 1,603696; Rio

Negrinho - 0,721179; Guaramirim - 0,340258;
Massaranduba - 0,303701; Oorupá - 0,138814;
S.o Fco. do Sul - 0,134681; Campo jAlegre -

0,106312; Schroeder - 0,079615; Barra Velha -

0,078853; Araquari - 0,062860; Garuva -
....

0,058341, totalizando 18,800041 .sendo a que
mais arrecada ICM em Santa Catarina ..

Segundo a Secretaria da Fazenda, Jara

guá do Sul classificou-se em 90. lugar no In

dice de retorno para o próximo ano, antece

dida por Jolnvllle, Blumenau, Lages, Chapecó,
Concórdia, Crlcluma, ltalal e Florianópolis.

Exposição mostrará artesanato d� todo
o Brasil a estudantes

Reunindo 250 peças de
reâmica, trançados, me
talurgia popular, escultu
ras em madeira, areia.
pintada e rendas, de to
das as regiões do país,
foi inaúgurada às 17 ho
ras do último dia 12 de a

gosto, a exposição Arte
sanato, Expressão e Cria
ção Popular, que estará
aberta ao público até 10

de outubro de 2a. a 6a.
feira, das 10 às 18 horas,
na galeria da Campanha
de Defesa do Folclore
Brasileiro, prédiO da FU
NARTE (Rua Araújo Por
to Alegre, 80).

des das escolas durante
este mês, que geralmen
te programam trabalhos
sobre o tema tendo em

vista a Semana do Fol
clore, de 19 a 25 de a

gosto. Haverá um catá

logo completo do acervo

exposto, apresentado de
maneira didática, e equi-

/

pes para guiar turmas de

colegiais. As escolas it:t
teressadas podem desde

já marcar visitasJluiadas,
dirigindo-se diret�mente
à Campanha.

A mostra, organizada
pelo folclorista Raul Lo
dy, pretende atender prin
cipalmente às necessida-

Pessimistische Weltanschauung
Die Weiter ist rund und hat doch viele Ecken,
Dran stoesst man sich und bricht sich oft ein Bein,
Die schoene Welt, das wirst du bald entdecken,
Ist garnicht schoen, ist haessliçh und gemein.

Segundo o folclorista
Raul Lody, a exposlçao
tem como objetivo mon

tar um painel sobre o ar

tesanato brasileiro, "den
tro do prisma da expres
são plástica come produ
to do processo de cria
ção popular". As peças,
do acervo da Campanha
de Defesa do Folclore

Brasileiro, foram dividi
das em lotes, por re

giões, para facilitar o en

tendimento e "atingir sua
finalidade m'otivacional" •

Raul Lody lembra ainda
o sentido documental da
mostra: "um registro das
condições ecológicas e

sócio econômicas do
meio em que vivem os

artesãos".

Die runde Welt, sie ist nicht glatt und eben,
Sie hat viel Hoecker und manch tiefes Loch.
Es ist nicht leicht, auf dieser Welt zu leben,
Denn harte Kanten gibt es noch und noch.

Ist man noch jung, will man sie ganz um runden
Und denkt, das waer nur eine Kleinigkeit.
·Ich hab's versucht, vertroedelte die Stunden,
Und kann nur sagen: Schade um die Zelt.

Vielleicht hab' ich den falschen Zug genommen
Und hab' drum alles negativ geseh'n,
Ich habe vieles Schlechte mitbekommen,
Die alte Erde fand ich oft nicht schoen.

Vermutlich gibt's auch Gutes, zugegeben,
Wahrscheinlich ist nicht Alles Dreck und Mist.

Vergnuegt euch gut �n diesem Erdenleben,
Hauptsache doch, dass man zufrieden Ist.

Rudolf HIrschfeld, Sio Paulo

Escritório

c oA M E R���C I A L
.

ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS
ANTONIO JOS� GONÇALVES

Bel. em Administração de Empresas
YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

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

Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina

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

DESDE 1944 A SERVIÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

Prestigie o que é seul

CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 58

anos difundindo o que é nosso.

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

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

VA DE .

VA_RIG/CRuZelRO
.�---------------------- ---- -----------------.------ . - ----------------------------- -----------.-. ------------- ----- - --- ------ -- -- -- - -- -- - - - ------

.
_
A MAIOR EXPERI�NCIA EM VOAR BRASIL-,

Em Jaraguá do Sul, peça lntormações � VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 122/130 - 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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Lançada revista médica

Especializada/oncologia imunológica
LuísColégio São
Heinz Beck

Bernardo Ponstein

Ingo Heldecke

Mercedes Klinkowski

Paula Ribeiro

Elvira Eger
Amabile Pedrotti

Afonso Brotzke

Benjamin Vogel /

Vergilio Lazzarls

Gerold Meier

Herbert Baumann

Nereu Malhelro

Noberto Hansen
I Renato Bussarello

Lautllda Henning
Elvira da Luz
Hildrut Doster

Leopoldo Schmücker
Conrado Vogel
Raul Kroeger
Erich Kressln

José Gesser

Herbert Hertel

José Gonçalves Filho

Mãrio Borchardt

Arthur -Cogrossl
Maria TeelIJa

Domlnlano Pachewskl

Tereza Bartel

Felippe Draeger
Angelo Franceschl

Renato Tissl

Ana Roza

Eraldo do Nascimento

Francisco B. Figueiró
Gisela Obenaus

Joio Obehaus
Ivone Heinzen

Irlneu Nazatto

Arn'o Volgt
Edemar Eichstaedt

MarJr Rosa

Paulo Prestlnl

630,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.26Q,00
1.260,00
1.260,00
630,00
630,00

1.260,00
630,00

1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
630,00

1.260,00
630,00
630,00

1.260,00
1.260,00
630,00

1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,1
1

1

1

1

1

1
1·

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

:I
1

1

1

Relação dos pais ou responsáveis pelos
. alunos contemplados com bolsas de estudo

concedidas pelo Governo do Estado, através

da Secretaria da Educação - SAE - num total

de Cr$ 87.000,00 - 20. Grau - ano: 1977
Estabelecimento: Colégio São Luis

Coordenadoria Regional de Educação:
Município: Jaraguá do Sul

05 - Jolnville.

sé Luiz Cembranelli está realmente no caml-Foi lançada, em Taubaté, pelo Instituto

Internacional de Pesquisas Cancerológicas -
.

JlPC - Prof. Doutor José Luiz Cembranelli a

"Revista Médica do Conselho Cientrfico" que
é·o único veículo de oncologia Imunológica,
em toda a América Latina.

A "Revista Médica do Conselho Cientrfi

co" do Instituto Cembranelll será dlstribulda

gratuitamente aos médicos e pesquisadores,
tendo sido composta pela Imprensa Oficiai do

Estado de Silo Paulo SIA.

Edltor-Dlretor-Geral é o Prof. Adriano Vi

terbo Souza da Silva, Diretor Geral do Institu

to Internacional de Pesquisas Cancerológicas,
tendo como Diretor Clentrfico o Prof. Doutor

José Luiz' cembranetll, descobridor da vacina

anticâncer e seu Redator-Chefe o Prof. Dr. Sal

vador Corrêa de Almeida Moraes, e Conselho

Editorial os seguintes médicos: José LuIz Cem

branelll, Prof. Doutor Armando Affonso, Prof.

Dr. Carmelo Ribeiro DI Lorenzo, Prof. Dr. 'Agnal
do Ribeiro MIranda, Prof. Dr. Salvador Corrêa

de Almeida Moraes, Lab. Ulderlco Cembranelll

e o MédIco Patologista Dr. Luiz Antunes Rei

gota.

nho cedo.

REVISTA M�DICA
A DISPOSIÇAO

O Instituto Internacional de Pesquisas Can

cerológicas - JlPC - Prof. Doutor José Luiz

Cembranelll, através de seu Diretor Geral Prof.
Adriano Viterbo Souza da Silva informa aos

médicos que desejarem um exemplar da "Re
vista Médica do Conselho Cientrfico" que bas

tará escrever para o Instituto, em Taubaté, à

Rua Barão da Pedra Negra, 43·1. Os médicos

que requisitarem o prlmelro número da revis
ta receberia automaticamente os demais que
deverão circular a cada 90 dias, sempre que

possível,

Valor

recebIdo
NO. alunos nome do pai ou resp.

benef.

1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00

1.260,00
1.260,00
690,00
630,00

1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1..260,00
63.0,00
630,00

1.260,00
2.520,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
630,00

1.260,00
1.260,00
630,.00

1.260,00
1.260,00

1 Amaria Leoni

1 Donzlla Floriani

Pedro Schmidt

1 Herbert Weiss

Hilda Melchert

Maria Scherer

Nicanor Pacher

1 Thomaz Kasmierski

1 Leonardo Zapella
1 Hilberto Hasse

1 Anesia Bonomini

1 Aldanete Hardt

1 Angelo Scaburl
. 1 _ Antonio Zapeila
1 José Safanelll

1 Batista Araldi

1 Raulino Stringari
1 Antonio Demathé

1 Vicente Klinkowskl

1 Cecilia Kasmierski

1 Alfredo Koroll

2 Francisco Papp
Maria Ferrazza

1 José Schmidt

1 Ivanir Schwanz

1 Severino Zapella
1 Luiz Antonio Rosa

1 Euclides Vieira

1 Anselmo Marangoni
1 Euclides Vegini
1 Inês Pomlanowsky

"ELE DESCOBRIU A

CURA DO CANCER"
Acaba de ser lançada, em Taubaté, a 2a.

edição dos livros de autoria do Prof. Adriano

Viterbo Souza da Silva, Diretor Geral do Ins
tituto Internacional de Pesquisas Canceroló

gicas - JlPC - Prof. Doutor José Luiz Oernbra

nelll Intitulados: "ELE DESCOBRIU A CURA

DO CANCER", "ELES ESCAPARAM DA MOR

TE" e "UM M�DICO CONTRA O TRUSTE DO

CANCER" que foram Impressos pela Imprensa
Oficiai do Estado de São Paulo SIA.

A primeira edlçllo desses livros foi comen

tada em diversos munlcfplos brasileiros, es

pecialmente na Assembléia Legislativa do Es

tado de Silo Paulo que aprovou requerimento
do deputado José Silveira Sampaio de congra

tulações com as obras e que constam da pri
meIra pãglna da 2a. edlçllo.

As obras de Adriano Vlterbo Souza da

Silva publicam, ainda,. ao final a Moção n.

9/77 de autoria do deputado Silveira Sampaio
que pede a Interferência pessoal do Presiden

te da República General-de-Exérclto Ernesto

Geisel no sentido de que seja aJudado o Ins

tituto Cembranelll de Taubaté a fim de que o

cientista brasileiro José Luiz Cembranelll, des

cobridor da vacina antIcâncer, possa continuar

suas pesquisas aqui no Brasil evitando-se que
se entregue ao exterior o fruto de suas pes

quisas no campo da cancerologia.

CANCER: CONTAGIOSO

HEREDITARIO E TRANSMISSfVEL

O primeiro número da Revista Médica do

Conselho Clentrfico do Instituto Internacional

de Pesquisas Cancerológicas - JlPC - Prof.

Doutor José Luiz Cembranelll estampa, pri
meiramente um manifesto "A Clas"Se Médica"

assinado pelo cIentista e os Estatutos da enti

dade e logo em seguida traz a Resolução -

JlPC-GDGS - nr. 22 - 30.05.1977 do Prof. Adria

no Vlterbo SOUZIl da Silva, que cria a revista,
bem como a tese' do ilustre cientista brasileiro

Prof. Doutor José Luiz Cembranelll.

Em seu conteúdo o cientista procura de

monstrar que o câncer é contagioso, heredl-

tärlo e transmlssrv,:tr.
Por último, sob o tftulo: "Prof. Cembra

nelll, a sua tese - O cAncer não é vírus e sim

enzima patogênica, estã assim confirmada ci

entificamente", o pesquisador Dr. Fernando

Lacerda dê testemunho de que o cientista Ja-

Jaraguã é uma cidade limpa. Ajude a fimpeza pública utilizando os
coletores de lixo. (colab. do CORREIO, o jornal da comunidade).

<'

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOSde Advocacia Metalú rgica
João Wiest S.A.

-; !l(B"1

DRs. Alberto Dalmarco � Angenir J. da Silva
CONSULTAS, PARECERES e AÇõES de:

Cobranças, lnventãrlos, Acidentes de Trânsito, Inquilinato, Desqultes, Tra
balho, Fundo de Garantia, Previdência Social; Defesas Criminais, Defesas

Fiscais e Assistênci.a a Empresas.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 50

(Ediffcio Tavares).

o sr, Valdir Borchardt,
residente nesta cidade, ex

traviou os seguintes do

cumentos: Certificado de

Propriedade, TRU, Bilhete

de Seguro, do seu veículo
Chevette placa JS 3949, a

no 74, cor azul, chassls

5D11ADC157171. Tendo re

querido segunda via, tor

nam-se os originais sem e

feito.

Jaraguê do Sul, 17 de a

gosto de 1977:

indústria de escapamento para
autoveículos e máquinas

OFERECE PARA COLOCAÇÃO
IMEDIATA A SEGUINTE VAGA:

auxiliar de escritório (ambos os sexos)
com conhecimentos no setor de fatura
mento.

I
Os interessados deverão dirigir-se ao "setor

pessoal" da indústria sito na rua presidente Epi
tãrto Pessoa nr. 2388 - Jaragué do Sul-SC.Colégio I Prnvldêncta

Relação dos Alunos contemplados com

bolsas de estudo, concedidas pelo Governo
do Estado, através da Secretaria da Educação
(SAE), num total de Cr$ 40.000,00 no 20• grau.
Estabelecimento: ColégIo Divina· ProvIdência.

Municfplo: Jaraguá do Sul - SC. Coordenado

ria .Reg. de Educação: Jolnvllle - SC.

20

21

22

23

24

25

26

27

28
" 29

30

31

3�
33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43
44

45
46

47
48

49

Marilse B. Schmidt

Janete Staehelin

Rosani M.G. Santos

Ivone Kluge
Salete M. Silveira

Maristela Raimondi

Mirian L. Demarchi

Mauro J. Buchmann
Maria Elizabeth P. Rlgo
Zenaide I; Zimmermann

Sonia M. Reiner
Janete Romllo
Odete M. Nardelli
Mariana Llckfeld

Dllma Altlnl

Helena Nazatto

Beatriz T. Müller

Dorlnéia Grützmacher
Elenir Michelmann

Ivone Panstein

Ines Ollarl

Maria Helena Amado

Ana F. Stolnskl

Bellna Piccoll

Adenor Horongoso
Nadir Volpl
Marcia K. Paul

Anldla M. Vlcenzl

Marlova R. Pereira

Dorli Grützmacher

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
!?50,00

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.1ão,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.650,00
1.650;00
2.200,00
400,00

Sem comunicação não há divulgação. Comunique-se,
assim você estará divulgando sua cidade. "Correio do Povo" -

Fone 72-0091 - Avenida Marechal
Deodoro, 122/130 - ex. Pos�al, 19 - Jaraguá do Sul-SC

NO. alunos Nome do aluno

benet.
Valor.

recebido

Escritório de Advocacia01 Ediolr J. Mezadrl

02 Marli T. Murara

03 Ehrich Milke
04 Izinalva C. Florianl
05 Clarice O. Franzner
06 Arlete Franzner

07
. Aparecida M. Moser

08 Mlracl A. Florianl

09 Roselha S. A. Winter
10 Waltraud Schütze
11 Remita Hanemann
12 Relntrauth S. Fodl
13 Rosana Becker

14 Eunice M. Lescowicz
15 Clelde Becker

16 Hélio C. da Silva
17 Rita de C. C. Pereira
18 Maria A. D. Pereira

19 Lourdes Farias

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
,550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

.. >f�r,_
LAZZARIS»VITÓRIO«DR. A'LTAIR

Senhor empresário.
Qua(quer que seja o seu ramo de neg6cios
ti'con e 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.

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

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA "DR. VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS".
Rua Domingos da Nova, 283 - Jaragué do Sul.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Esportes
- __---) FLAVIO JOSI!

JUVENTUS E XANXEREENSE
NAO SAIRAM DO OxO

Jaraguá do Sul - Completando
mais uma rodada do Campeonato Ca
tarinense de Futebol da Divisão Espe
cial, pela Chave "I", de repescagem,
Juventus local e Xanxereense jogaram
na tarde de domlnqo no Estádio "João

Marcatto", com o placar final apon
tando empate a zero gol. Os torcedo
res que presenciaram o espetáculo,
classificaram o mesmo de "chôcho",
tal a monotonia e lentidão que caracte
rizava as duas equipes. O empate bem
demonstra como foi o espetáculo. Be
las jogadas houve, não resta a menor

dúvida, mas a partida foi típica de fu
tebol de salão (há atletas que praticam
também esse esporte). O Juventus que
folgou nesta quarta-feira, na classifi

cação final tem a somatória de treze

pontos, estando difícil' a classificação
para o pentagonal final, porém, com

boas chances de chegar entre os pri
meiros colocados. Se não conseguir a

almejada classificação, pelo menos

,chegará entre os primeiros na artilha

ria, que tem em Vargas um goleador
nato, já com quinze gois marcados, es
tando na terceira colocação.
Pr6ximo encontro

Dando segUimento à mais uma ro

dada, nosso representante enfrentará
amanhã em seu Estádio a representa
ção do Joaçaba, da cidade do mesmo

nome, uma boa equipe, que se equiva
le ao nosso "grená", no nível técnico
e na tabela de classificação. Amanhã
no "João Marcatto", Juvei1tus x Joaça
ba, pelo Campeonato Catarinense de
Futebol.

PRIMElRONA COMEÇA
DIA 3 DE SETEMBRO

Jaraguá do Sul - O Campeonato
da Primeira Divisão da Liga Jaragua
ense de Desportos está com lnlclo a- •

centado para o primeiro domlnqo de

setembro e, para tanto, na noite de on

tem estiveram novamente reunidos di

rigentes da LJD e dos clubes partici
pantes com o fito de elaborar a tabe

la bem como se inteirarem do regula
mento, já aprovado na sessão da sex

ta-feira da semana passada. Sequndo
Mário V. Rassweiler, Presidente da en

tidade mater de nosso desporto, par

ticiparão do referido campeonato Se

leto, Baependi, Estrêlla, Botafoqo
_

e

Acarar bastando ainda a confirmaçao
deste' último. Paralelamente ao Cam

peonato serão disputadas partidas en

tre as equipes juvenis.
-

....
-

FUTEBO,L DE SAUO
MÓVIMENTANDO A CIDADE

Jaraguá do SOl - Com renda de

Cr$ 2.015,00 teve seguimento ao 1 ° .

Campeonato Citadino de Futebol de

Salão do DJFS, e, .em sua oitava ro

dada apresentou os seguintes resulta

dos: Besc 3x1 Cyrus; Frigumz 4x2 Cai

xa Econômica; SerIa 4x2 Mirtes e Wiest

5x3 Gunitex.

Kohlbach x TV Coligadas .

Jogarão hoje, junto ao Ginásio de

Esportes "Artur Müller" Kohlbach ver

sus a representação da TV. Coligadas
Canal 3 de Blumenàu sob a direção de

árbitros do Oepártamento de Futebol
de Salão que autorizou tal promoção.

Campeonato do SESI
Conforme divúlgamos com exclu

sividade na edição passada, teve iní
cio no domingo passado o Campeo
nato de Futebol de Salão Sesiano, em

disputa do .Troféu Industrial "Vicente
Donini", cujos resultados foram estes:

Argi 2x1 Max Wilhelm; Imcol 2x7 Pra
di (móveis); Bandinha 3x2 Jarita. O jo
ga Marcatto x Marquardt foi transfe
rido. A segunda rodada marca para a

manhã, com início às 7h45m, Cyrus x

Kohlbach; 9 horas - Marisol x Gneipel;
10 horas - Emmendoerfer' x Lombardi

10. jogo - João Pedri
João Junkes

20. jogo - João Martins
"Otto Auwerter

30. [oqo - Hanz Burow
Werner Schütze

40. jogo - Waldemar Wischral
Renato Manus

50. joga - Vene. joga 1
60. joga - vene. joga 3

x

x

F I N A L
70. joga - Vene. joga 5 x

OBS.: Cada jogo compreende 1

putada em melhor de três partidas.

e 11 horas - Menegotti x Ind. Reuni
das.

x

HOJE, TORNEIO DE
,TRUCO

Jaraguá do Sul - Segundo infor
mações que colhemos junto ao encar

regado de esportes do Serviço de Re

creação e Esportes do Sesi, terá iní
cio logo mais às 19h30min junto ao

Salão Nobre da Agência, o "Torneio
de Truco", reunindo dezessete elemen
tos de empresas jaraguaenses, cuja
tabela de jogos é a seguinte:

Valdir Bortolini
Alcir Bortollnl

'

Ananias Lorencetti
Antônio Correa
Zenilto Furlanetto
Wolfgang Riedtmann
Gerson Dornbusch
lrigo Krause
Vene. joga 2
.Venc, da joga 4

x

'x

x

Vene. joga 6
(uma) partida. A finalíssima será dis-

A prostituicão e o

di re i to p uni t i v o
José Outra

Deve-se a CA,RRARA o mals sintético con

ceito de prostituição: "liberdade de acesso

promiscuo".

Há, de ordinário, na prática da prostitui
çäo, o objetivo de lucro. A "prostituição hos

pitaleira", consistente no oferecimento da es

posa' ao hóspede, que aconteceu entre os po
vos primitivos, nunca passou de exceção.

Como melo de vida, é antiqülssima a

prostituição, tanto que se lhe atribui a triste

quallflcação da mais antiga das profissões fe

mininas.

Para a expressão "prostituta", oexiste a

bundante sinonlmia. RUI BARBOSA, em dis
curso célebre, que proferlu no Senado, com

pôs uma página de rara riqueza vocabular, em
pregando, para designar a prostituta, as pala
vras zabaneira, venus vaga, afrodite mercená

ria, rascôa, travlata, michela, marafona, hetaf
ra, madalena, Dalila barata, perdida, barregã,
meretriz, odalisca, rárnelra, messalina, cortezã,
'frinéia de sargeta. Ainda se poderiam ajuntar
os sinônimos seguintes: gansa, china, calona,
cróia, ganirra, malunga, fregona, comborça,
combonda, cantoneira, franjosca, ambubaia,
biraia, trintascjue, fufia, lumla, patragona, pé
cora, horizontal, baneja, bagacha, farpela, po
lha..

O mesmo sucede com ° local em que se

pratica a prostituição, chamado de conventi

lho, lupanar, bordel; alcouce, casa de "rendez

vous", prostlbulo, hotel de cômodos à hora,
baluca, serralha.

O nosso Código Penal incrimina a prosti
tuição, sob as formas do lenoclnio, do proxe
netismo e do rufianismo. Também pune o, trá
fico de mulheres.

Apesar de toda a severidade da lei pe

nai, certo é que se tem tolerado a prostitui
ção, como uma fatalidade da vida social. Em

defesa dela, a voz mais autorizada, que no

mundo já se levantou, foi a de CATÃO, nas

cido no ano de 234 e morto no ano de 149 a.C.

Esse homem entrou para a hlstór�a como exem

plo máximo da proverbiál austeridade. Foi ge

neral e estadista romano, ocupou os postos de

questor, pretor, edil, consul, governador da

Sardenha e embaixador em eamago. Conta-se

que ele, ao surpreender um jovem saindo de

um prostfbulo, falou-lhe assim: "Muito bem!

Quando a Ignóbil luxúria intumesce as veias,
é justo que os jovens venham a lugares como

este e não perturbem as esposas alheias".

É inevitável que os eternos "fofoqueiros"
continuem a perguntar, ao longo dos séculos:

"que trabalho CATÃO andaria realizando, na

-proxlmldade de um lupanar?".

Anos após anos, nossa vida
constltul-se de lutas e vitórias, de a

legrias e tristezas, de sucessos e

fracassos, numa alternância de mo

mentos que talvez quebrem sua mo

notonia, mas não chegam a definir
a predominância mais ou menos a

centuada de çircunstâncias que mar

cam todos esses atos do drama de
uma existência humana.

São incóntáveis essés atos dis
tribuídos em três tempos, sein in
tervalos: o presente, o passado e o

futuro. E na representação desses
atos, nem sempre é verdadeira a ex

pressão: o passado é passado, isto
porque todos nós somos, de uma

forma ou- de outra, profundamente
marcados pelo passado. Bons ou

maus momentos se encarregaram
de fixar sua marca na imagem do

tempo que não volta mais.
E na imagem do tempo, regis

tramos sua valorização que é, por
extensão, nossa própria valorização.
É por isso que o tempo vale tanto

quanto seu Criador, fazendo .

com

que todos nós nos identifiquemos
com ambos pelo valor que ambes

----) Prof. Paulo More"1

representam, pols ganhando tempo
nos aproximamos de Deus e fios a

proximando de Deus conseguimos
valorizar o tempo e a vida.

Todos sabemos que o homem,
pcr força de sua própria estrutura

orgânica, não pode ser neutro, ou é
positivo ou negativo, ou pratica o

,

bem 'ou mal, ou aproveita o tempo
ou o desperdiça, .sofrende natural
mente as conseqüências das suas

tendências ao' comodismo, à negli
gência, à omissão.

Costuma-se dizer que a vida é
um tesour.o. Disso ninguém duvlda.
Mas quantos sabem efetivamente
valorizá-lo? Quantos que lhe dão a

importância que realmente tem?
Quantos o preservam como um pre
cioso dom recebido gratuitamente?

São reflexões que, identifican
do-nos com a vida le com o tempo,
deveriam ter Q.. conããe de sensibili
zar nossa vontade, sem reticências,
de estimular nossa participação,' sem
recuos e de marcar nossa presença
no cenário do grande palco do mun

,do, no qual ninguém quer passar por
palhaço.

AS LIçõES PARA A COPA (III - final) NÃO HA NOVOS GI:NIOS DO FUTEBOL

Os melhores jogadores da nossa

seleção continuam sendo dois vetera
nos Rivelino e Leão. Dos novos, além
de Zico com seus altos e baixos, só To
ninha Cerezzo deixou esperanças maio
res e, mesmo ele, não perrnltlu que nos

esquecêssemos de Zito e Clodoaldo.
Dos demais, como Isidoro, Marcelo,
Reinaldo, Falcão, Caçapava e Joãozl
nho, resta-nos esperar que, até 1978,
cheguem a ser "muitos bons", embo
ra sem mais sonhar que possam ser

"geniais" como foram aqueles heróis
de 58 e 70.

Portanto, já sabemos, de antemão,
que iremos à Copa com um time co
mum. Provavelmente chegaremos lá

Gilberto Costa

com um time muito bom, mas não será
excepcional a não ser que' mais um

milagre brasileiro aconteça nos próxi
mos meses. J: possível neste caso,· ga
nhar a Copa?

Sim, é possível. E poderemos a

creditar nisso, entre outras razões por
que 1977 nos ensinou também que, se
não somos mágicos, ninguém mais o é.

Jogamos este ano com Alemanha e Po
lônia que são duas entre as três me
Ihores equipes do mundo, e vimos a

Argentina dona-de-casa pela televisão.
Na verdade, ninguém assusta; Mesmo
que não contemos com nenhum feiti
ceiro tipo Pelé ou Garrincha. - Apla.
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As experiências, as aventuras e

desventuras, os empates e as vitórias
de 1977 ensinaram para o escrete na

cional esta lição: não podemos contar
com craques miraculosos em 1978.
Infelizmente não teremos para esta Ca
pa uma safra de craques como' houve
em 1958 (Pelé, Garrincha, Zlto & cta)
e em 1970 (com a explosão de Rive
llno, 'Tostão e Clodoaldo e a permanên
cia, no auge, de Pelé e Jairzlnho). As
lutas pouco gloriosas dos amistosos
do Mundialito que disputamos há pou
co, nos revelaram, entre outrascolsas,
que o surgimento -de qrandes craques
já não se dá com a prodlqatldade da
queles tempos.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Guaramirim em Ilctíctas
Guaramirim - Em sua última viagem a

Capital do Estado, dois importantes convênios

foram assfnados pelo prefeito Salim José De

quech. O primeiro deles refere-se a reforma a

ser processada no Posto de Saúde local, a

qual se fazia necessária tendo em vista que o

prédio vinha apresentando problemas de pin
tura e eiesmo necessitando retoques em sua

estrutura. O orçamento apresentado foi da

ordem de 30 mil cruzeiros, cabendo a prefei
tura pagar a metade, ou seja, 15 mil e a par

te restante ao Estado. O segundo convênio foi

firmado com o FEAR, da Secretaria dos Trans

portes e Obras, e visa a abertura do Morro do

Dill, na localidade de Jacu-Açu. Naquele local

será aberta uma nova estrada, a RM 31, com

seis quilOmetros de extensão, ligando a Ilha da

Figueira até Jacu-Açu, numa obra que está

orçada em tomo de 140 mil cruzeiros, sendo

que o Estado empregará recursos da ordem

de 57 mil e 350 cruzeiros.

R.C. AGRACIADO COM

PEDRA COMEMORATIVA

Pelo transcurso do décimo ano de funda

ção do Rotary Club de Guaramlrlm, o mesmo

recebeu da municipalidade uma homenagem
especial, constando de pedra comemorativa

que foi instalada na praça Cantalfcio Érico

Flores, sendo mals um gesto simpático do a

tuante prefeito guaramirense, em homenaçem

aquele clube, do qual foi um dos fundadores.

DIA 27, ESCOLHA DA

RAINHA DO MUNICfPIO
No próximo sábado, dia 27 de agosto,

com tnlclo às 22 horas será realizado o Baile

da Rainha do Munlcrplo, oportunidade em que

três jovens estarão disputando o tftulo, sendo

'Luzia Froehlich, Nlura Flores da Silva e Ber

nardete Schmitz. A promoção é dos estudan

tes guaramirenses, patrocinado pela Secreta

ria da Educação e Cultura, com apoio da Pre

feitura e Câmara de Vereadores 'local. O baile

será animado pelo conjunto musical "A Cla

ve", e promete ser um dos maiores aconteci

mentos sociais do ano, tal a r:eceptivldade que
vem encontrando. As vendas de mesas estão

sendo feitas no Colégio Normal Prefeito Lauro

Zimmermann, à partir das 18 horas,

VACINAÇAO NAS ESCOLAS

Teve ínlclo nesta semana, a vacinação
nos alunos das escolas do munlcíplo, como já
vem sendo processados todos os anos, visan

do proteger a população Infantil de vários

males comuns na sua Idade. Esta-se fazendo

um alerta aos senhores pals no sentido de

que colaborem com a campanha, mandando

que seus filhos se vacinem, bem como as

crianças que tenham em casa, em Idade não

escolar. Vale aqui o velho ditado: prevenir é

melhor do que remediar.

IMPOSTO RURAL

A municipalidade guaramlrense está avi

sando aos senhores proprietários de Imóveis

rurais, para que retirem com � máxima urgên
cia os seus avisos de débitos, visto que o pra
.zo para pagamento sem multa terminará no

próximo dia 31 de agosto. A retirada deverá
ser feita Junto ao encarregado do INCRA, no

paço municipal, no horário de expediente.
Após expirada a data, o imposto será cobra
do com multa e correção monetária, ficando
ainda o proprietário sujeito a cobrança judicial.

AMANHA, INAUGURAÇÃO DE

NOVA UNIDADE ESCOLAR

O Prefeito Salim José Dequech deverá

presidir no dia de amanhã a inauguração de

uma nova escola isolada, localizada em Bru

dhertal II, iniciada na administração anterior,
,

porém, concluída recentemente. A escola foi

totalmente construída em alvenaria, contendo

uma sala de aula, instalações sanitárias e ga

binete da direção. Paralelamente, o prefeito
Dequech anuncia a conclusão -dentro de ses

senta dias, do novo prédio da escola da Cor

ticeira. Nesta localidade, atualmente as aulas

estão sendo ministradas em um deficiente pré
dio de madeira, arcalco e, após concluída a

construção do novo prédio, os estudantes po

derão lá tomar as lições, isto ainda neste ano

letivo. Num rápido retrospecto, podemos noti

ciar que nos poucos meses de gestão de Sa-,
lim José Dequech, já foram concluldos três

novos prédios escolares, sendo em Poço Gran

de, Brudhertal II e Corticeira.

REFORMA DA PRAÇA
CANTAUCIO FLORES

Também no setor de ornamentação da

cidade, o alcaide guaramirense vem se so

bressaindo, especialmente agora com a con

clusão dos trabalhos de reforma da praça e

xistente na rua 28 de agosto, no centro da ci

dade. Para tal finalidade, foram adquiridas no

vas luminárias, bem como adquirido um mini

parque Infantil (play-ground), que será Insta

lado dentro dos próximos dias.

KONDER REIS RESPONDE

PÉDIDO DE DEQUECH

Por lnterrnédlo de ofício, datado de oito

do corrente, o governador do Estado Antonio
Carlos Konder. Reis comunica ao prefeito De

quech Já ter remetido ao órgão próprio de sua

administração, o expediente a ele dirigido, vi

sando a construção ce um Palácio de Espor
tes para Guaramirim. Confirma-se desta manei

ra a notrcia anteriormente divulgada por este

jornal sobre a excelente receptividade por

parte do governo do Estado ao pedido do pre
feito guaramlrense.'
PATRULHA RODOVIARIA RETIRA-SE

Após mais de um mês de serviços pres
tados ao rnunlctplo, a Patrulha de Equipamen
tos Rodoviários, subordinada a Secretaria dos

Transportes e Obras do Estado desenvolveu

intensos trabalhos de recuperação de estra

das, com macadamlzação, deslocamento Ei es

tocagem de macadame da pedreira existente,
retirou-se recentemente do munlclpíc. O alcai

de Salim José Dequech teceu os maiores elo

gios a equipe, bem como agradecimentos ao

governador do Estado, secretário dos Trans

portes e Obras, Fernando Malburg, ao enge
nheiro responsável do DER, dr. Marco Bitten

court e, ainda o chefe da equipe Dr. Ricardo

Procoplak Saporitl, pelo grande atendimento

prestado.

Corpo de Bombeiros completa 11 anos

Jaragua do Sul - Nesta segunda
feira, dia 22 de agosto, o Corpo de
Bombeiros Voluntários de. Jaraguá do
Sul estará completando o seu 11 o. ano
de fundação. A data de fundação, se

gundo o presidente Dr. Alexander Otsa
não será comemorada a exemplo con

trário do ano passado quando aqui foi
realizada a Xa. Competição Estadual
de Corpos de Bombeiros Voluntários
e Industriais, oportunidade em que foi
inaugurada a galeria de Presidentes e

Comandantes da corporação com ho;.
menagem histórica, passeata pelas
ruas da cidade, competições e chur
rascada de confraternização que con

tou com a presença dos participantes,

convidados especiais, autoridades e

imprensa.

ELEIÇAO DA NOVA
DIRETORIA

Segundo ainda o, presidente' em
exercfcio, Dr. Otsa, na próxima quarta
feira, dia 24 de agosto, dia em que os

soldados realizam os treinamentos" se

rá eleita a nova diretoria do órgão pa
ra mais um perfodo. Como naquele
dia haverá reunião, serão escolhidos
os novos membros para comporem a

dlretorla, já que até o momento em

que redigfamos a presente nota, não
se tinha confirmação de chapas con

correntes ao cargo.

Banco do
Guarda-Chuva
será

inaugurado
dia 26

Dia ,19 de agosto (Ontem)
"

Jaraguá do Sul - Esta
cidade contará a partir de
sexta-feira, dia 26 de a

gosto com mais uma ca

sa-de-crédito, com a i

nauguração de uma a

gência do Banco Nacio
nal S.A. - O Banco do

Guarda-Chuva -, localiza
do em magníficas insta

lações, à Avenida Getú
lio Vargas, 100, no pré
dio da Comunidad,e Evan

gélica Luterana. O Banco

Nacional, que integra um
.

dos três maiores grupos
financeiros do país, o

Grupo Nacional, terá na

gerência o sr. Ludovico
Cielusinski. Para a

�

inau

guração comparecerão
as autoridades constituf
das do município, além
da alta direção da orga
nização e convidados.
Com mais este banco,

nossa cidade passa a

contar com seis bancos,
sendo Bradesco, Banco

do Brasil, Sul Brasileiro,
Besc, Unibanco (inaugu
rado em 25.7.75 - ano 99)
e Nacional e" uma agên
cia da Caixa Econ&mlca
Federal.
,é Jaràguá do Sul em

tempo de progresso,
mostrando pereue é o

terceiro parque industrial
de Santa Catarina.

JARAGuA DO SUL - o dia de ontem foi marcado por
grandes acontecimentos aqui na cidade centenária. Pri

meiramente foi realizada, com inicio às 14h30 min, a es

colha do Operário Padrão do Munlcipio, com nove partici
pantes, funcionários de empresas locais, cUJos nomes e

comentários são encontrados em outro local da presente
edição.

--*--

Encerramento de Encontro - A empresa Indústrias

Reunidas Jaraguá S.A., orgulho do pa�que fabril jaraguaen
se, promoveu dias 17, 18 e 19 (ontem), o Voo ENCONTRO

DE SUA EQUIPE DE VENDAS, encerrando o conclave com

concorrido jantar festivo, que aconteceu na noite de on

tem, às 20 horas, nas dependências do Restaurante tta

jara. O Diretor e esposa deste semanário foram agracia
dos por um gentil convite de participação.

--*--

�ançamento do "DA TERRA E DO COSMOS" - O nos

so colega de imprensa, jornalista e escritor José CaslJlho

Pinto, lançou ontem, à noite, em memorável, noite de au

tógrafos, na presença das mais distintas a�torldades, seu

primeiro livro, entitulado "DA TERRA E DO COSMOS",
uma coletânea de contos, crônicas e irtigos. A promo

ção foi do L10ns Clube Centro, com colaboração dos ór

gãos de Imprensa da cidade, aos quais modestamente nos

Incluímos. O livro de José Castilho Pinto contém 170 pá
ginas distribuídas através de 22 contos, 22 crônicas e 40

artigos, muito dos 'quais publicados no "Correio do PO-.
vo". A noite de cultura contou com grande pf,estiglamento.

--*--

Reunião conjunta entre edls - Outro acontecimento

que marcou o dia de ontem, foi com respeito a realiza

ção no Auditório da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul da reunião conjunta, presidida pelo verea

dor, presidente da CAmara de Vereadores desta cidade,
sr. Mário Krutzsch, reunindo todos os edis ,das Câmaras

de J. do Sul (anfitriã), Corupá, Schroeder, Guaramlrim,

Massaranduba e São Bento do Sul, oportunidade em que

foram discutidos e analisados vários problemas da re

gião, notadamente dos munlcfplos participantes. Exten

sa agenda estava em pauta, sendo cumprida minuciosa

mente. Após a sesslo conjunta os vereadores e convi

dados dirigiram-se ao 8estaurante Pavane!lo onde apre

ciaram uma gostosa churrascada.

ÚLTIMA HOR�A ESPORTIVA às 13h30 min está marcado a abertura entre
Marcatto e Jguá Fabril, seguindo-se vetera

nos do D. Pedro, de Corupá x Weg (secção mé
todos e tampos). e Wiest x Neves. Para ama

nhã, às 8 horas, Cerealista Zanghelini x Meta

lúrgica Leitzke, seguindo-se Menegotti x Ind.

Reunidas; juvenil Estrêlla x Jarita; Acarar x

Santo AntOnio e no jogo principal, o Estrêlla

promotor do festival enfrentará o Esporte cro
de São Bento. Na tarde do dia 21, haverá sol

rée, com lnlclo às 15 horas, animada pela Ban
dinha da Saudade de Corupá. Não faltará com

pleto serviço de bar e cozinha, no próprio es

tádio.

Jaraguá do Sul - O Sport Club Figueirense"
da Ilha da Figueir.a, seguirá amanhã cedo para
Rio ,Negro, no estado do Paraná, em condução
especial, para a tarde medir forças com o

Campinense local, com as equipes titulares e

juvenis. Acompanhando a delegação seguirão
vários torcedores, incentivando o "Figueira"
em seu primeiro encontro interestadual.

A Sociedade Sport Club Estrêlla de Ne

reu Ramos fará realizar neste final de semana

um sensacional festival esportivo reunindo vá

rias equipes de firmas locais. Para logo mais

Werner assume a presidência da Fiesc ,pela 3.a vez'
,Fpolis. - 12.08.77 - O Pre- nense, Coronel Ivan Francisco Edmundo Wehmuth, Egon Frei-

sidente da FI!=SC, Bernardo Chaves Rosas; o Arcebispo tag e Murilo Rodrigues. Re-

Wolfgang Werner, foi reempos
sado hoje pela terceira vez

para exercer um mandato de

mais três anos à frente da en

tidade e dos outros organis
mos representativos da indús

tria catarinense (SESI, SENAI,
IEL e CIESC). A solenidade

foi realizada às 17,00 horas,
auditório da CELESC e contou

com a presença do Governa

dor Konder Reis, do Secre

tário Geral do Ministério do

Trabalho, Jorge Alberto Fur-

.fado, representando o Minis

tro do Trabalho, dos vice-Go

vernadores do' Rio 6rande do

Sul e Santa Catarina, respecti
vamente José Augusto Ama

ral de Souza e Marcos Hen

rique Buechler, além das mais

representativas autoridades oa

tarlnenses.

AUTORIDADES

Metropolitano, D. Afonso Nie

heus; o Reitor da UFSC, Pro

tessor Gaspar Eric Stemmer;
o Presidente do Tribunal de

Contas, Nilton Cherem; o Pre

sidente do Tribunal Eleitoral,
João �orba e o Delegado do

Ministério do Trabalho, Dr.

Ayrton Minoggio do Nascimen

to. '

DIRETORIA

presentantes no C;onselho da

Confederação Nacional da In

dústria: Bernardo Wolfgang
Werner e Milton Fett. Suplen
tes: Oswaldo Moreira Douat e

Carlos Cid Renaux.

CIESC

Na mesma solenidade foi

também empossada a nova di

retoria do Centro das Indús-

Juntamente com o Sr. Ber-. - trias de Santa Catarina, que

nardo Wolfgang Werner, foi também é presidido pelo sr.

empossada .a nova diretoria ,Bernardo Wolfgang Werner. Os

da FIESC, que está assim Integrantes são: 10. secretário:

constituida: 10. vice Presiden- Yoldory Bittencour:t; 20. secre

te: Milton Fett; 20. vice presi- tärio: Roberto Wetzei; 10. te

dente: Osvaldo Moreira Douat; sourelro: Francisco Evangelis
vice presidente: Saul Branda- ta; 20. tesoureiro: Udo Von

Iise; vice presidente: Vicente Wangenhein. Conselho Fiscal-:

Doninl; vice presidente: Lau- José Elias, Vitor Morltz e Ar-,

ro Salvador; 10. secretário: lindo PhllIppl.
Cândido Maria Bampi; 20. se- Como Presidente da FIESC,
cretárlo; Wilson Fernandes o sr. Bernardo Wolfgang Wer-

Na mesa que dirigiu os tra--<:_ Lopes Freire Barata; 10. tesou

balhos encontravam-se tam- reiro: Yoldory Bittencourt; 20.

bém as seguintes autoridades: tesoureiro: JoAo Júlio Moeller;
o Presidente da Assemblélq suplentes: Hans Dieter Sch

Legislativa, deputado Waldo- midt, Carlos Victor Ohf, Jarvis

miro Collautti; o Presidente do Gaidizinskl, Nelson Schuma

Tribunal de Justiça, Desem- cher, José Carlos Neves, Rolf

bargador Ary Pereira .e Olivel- Ehlke, Carlos José Leonl, Ge

ra; o Prefeito EsperidiAo A- néslo Ayres Marchettl, Nlco

mim Filho; o vice-Almirante lau Elóy dos ·Santos e João

João Carlos Gonçalves Caml- Seleme. Conselho fiscal: Nor

nha; o Comandante do 50. berto Ingo Zadrozny, Alfredo

Distrito Naval; o Comandante Frederico Kllmmeck e,Norberto

do Grupamento Leste Catarl- Willy,Schlossland. Suplentes:

ner continuará acumulando as

funções de Diretor Regional
,do SESI e Instituto Euvaldo
Lodl (IEL), Presidente do Con
selho do SENAI e Presidente
do Centro das Indústrias

(CIESC).
JANTAR

Após a solenidade os no

vos diretores da
'

Federação
recepclonaram autorldades e

convidados especiais, com

um jantar no Florlanöpolls Pa
làce Hotel.
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