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C a d e r n 0... ,\ L i t e r á r i o
Acaba de circular o CADERNO OTERARIO

com o seu segundo número e em seu segundo
ano de existência. O Prof. José Acácio Santana,
Chefe da Seção de Atividades Artisticas, su

bordinado à Divisão de Atividades Estudantis
do Departamento de Assuntos Estudantis, que
por sua vez está subordinado à Sub-Reitoria de
Assistência e Orientação ao Estudante, da Uni
versidade Federal de Santa Catarina, na apre
sentação do Caderno diz do prazer renovado

. de. apresentar a iniciativa do programa PRó-LE
TRAS, lembrando que a iniciativa é "fiel ao pro
pósito de estimular e promover o exercicio da
atividade criadora dos universitários", e que "a
ínelusäc de matéria assinada por professores
da UFSC enriquece o todo e demonstra, antes
de tudo, o espiritoJntegrativo que aproxima e u

ne os corpos docente e discente". "O prof. San
tana conclue a sua apresentação dizendo que
"esta caminhada, cheia de angústias 'e sonhes,

há de trazer, até nós, a revelação da alma do
nosso universitário, através de formas concre

tas de linguagem".
No rápido folhear das 38 páginas o [ara-'

guaense Clécio A. Espezim, Coordenador �o
Pró-Letras do Programa de Arte Literária faz o

seu comentário: "Eis o Caderno Literário nO. 2,
trazendo maior cariedade literária; Contos, Crô'
nicas, Artigos, Poesia, transmitindo sua, força'
maior - a vontade pela escrita • objetivando a

valorização do escritor que surge. Dezoito es

critores edificam sua fé maior à cultura uni

versitária, expandindo seus vers'os, suas' eren
ças, seus mitos, dinamizando e contribuindo Pa
ra um melhor aprimoramento artístico-cultural.
O Caderno Literário atinge seu objetivo, glorifi
cando a participação de estudantes e profes
sores que atuam na esperança de salientar o

quanto é necessário' depositar seus conheci
mentos e extravazar suas emoções vivenciais,

Imprensa e liberdade
O ex-coronel, hoje Ge

neral Toledo de Oarnar-.

go, deixou o posto de as�

sessor de iriit:>rensa da

Presidência da Repúbli
ca, em favor do Coronel

Rubem Carlos Ludwig,

Embora seja estranho

que a assessoria de im

prensa não seja ocupada
por profissionais [orna=;
listas, é inegável· que o

General Toledo de Ca

margo se houve bem na

sua missão.

Na verdade, o General

Camargo sai da asses

soria provavelmente in·
fluenciado pelo convívio
com os jornalistas, como
se pode observar à pai- ,

tir dessas declarações,
que ele fez ao deixar o

posto: "Acredito que um
,

país não se desenvolve

sem que haja uma im ..

prensa que seja a mais

livre possível. Acredito
ainda que esses dois Ia

tores - liberdade de im

prensa e desenvolvimen
to - são de tal forma en

trosados que há determi

nados momentos em que
não se pode saber qual é
a causa e qual é a con

seqüência" •

IBDF envia técnicos a BA

para estudar Monte Pascoal
Salvador - Uma equipe

de séis técnicos do lns

tituto Brasileiro de De

senvolvirriento Florestal

(!BDF) chegará a esta ca··

pital no final da semana,

para iniciar' um estudo

completo sobre o parque
Nacional do Monte Pas

coai, localizado ,no sul da
.

Bahia. Os técnicos passa
rão 20 dias fazendo um

levantamento da área dr

Parque - 22 mil e 500 hec

tares - para realizar um

inventário florestal, esco
lha de áreas para insta

lações especfftcas do

Parque e de áreas desti
nadas ao lazer.

Ao prestar a informa-'

ção, o delegado-substitu
to do IBDF na Bah'la, sr.

Emerso� Pereira, disse

que a presença de técni
cos no Parque Nacional

Municípios' do.
erva-mate para o

São Francisco do �ul - Um carre

gamento de 225 tqneladas de erva-ma

te procedente' das regiões produtoras
de Mafra e Canoinhas, no norte do Es

tado, começa a ser efetivado no perto
de São Franci'sco do Sul com destino

ao Chile. O carregamento será feito a·

través do navio
.

de bandeira chilena

"Condor" com destin'o ao porto de Val

paraiso. O erva-mate foi transportado
da zona prOdutora até o local de em

barqu,e através de aproximadamente 25

cáminhões. As exportaçõ�s de produto
pelo porto de São Francisco do Sul ha
viam cessado desde 1971, devido a faf
ta de condições de atracamento do. ter
minal local e especialmente pela repen
tina queda .na produção do produto.
Nessa época, a média de exportação e

ra de 6 a 8 mil toneladas,. das quais uma

metade era destinada ao mercado chi
leno e outra metade para o Uruguai.
PRO,DUÇAO

Em 1939, foram fundadas no norte

Norte
Chile

do Monte Pascoal - pri
meiro ponto da costa bra

sileira
.

avistado pela Iro

ta de Pedro Alvares Ca

bral, em 1.500 - nada tem

a ver com a denúncia fei ..

�a em fevereiro pelo Con

selho Estadual de Cultu

ra do Rio de Janeiro, se

gundo a qual naquela á

rea estariam se desen
volvendo projetos de lo

teamento.

explorando o ·que de mais belo existe - a es

crita".
De sua lavra, à partir desta edição, "amos

publicar O ATOR EM TReS ATOS, onde se ve·

rá o lado poético do estudante de Bioquimica e

do que promete este jovem para a literatura ea

tarinense.

E�contramos, também, o trabalho do Pro
fessor Raulino Bussarello, o Padre Bussarello
nascido na Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do
Sul. Ele é o Coordenador do Programa Pró-Ci
ne e apresenta um e�celente escrito em torno
da EDUCAÇAO CINEMATOGRAFICA.

'

O próprio Prof. Santana apresenta CONSI

DERAçöES SOBRE A EDUCAÇAO MUSICAL, o

primeiro de uma série e o Prof. Celestino Sa

chet, do Departamento de Língua e Literatura
Vernáculas divulga O PRESENTE DO BURRI
NHO.

Ilustram ainda o 20. CADERNO LITERARIO

os trabalhos de Ivana Fossari,-estudante de le

tras, Nádia T. Cavalan, estudante de Enferm&

gem, Luiz Carlos Nunes, estudante.. de Letras,
Cirineu C. Martins, estudante _ de Econ'omia,
Paulo F.S. Karan, estudante de Engenharia Me

cânica, Celso Furtádo I Filho, estudante de Me

dicina, Carmem Lúcia Fossarl, estudante de Le

tras, Marisa Monticelli, estudante de Enferma

gem, Luiza. Andrade, estudante de Letras, Nor

ma Galdino, estudante de Filosofia, lone Matos,
estudante de Letras, Terezinha dos Anjos, es
tudante de Letras e Odilon Agenor da Silva, es
tudante de Economia.

Vale a pena ler o CADERNO LITERARIO.

Parabéns ao Prof� José Acácio Santana e

sua brilhante equipe de trabalho.

E.V.S. - 4/78

CODESC inslitui Fundação
de Seguridade Social

A Companhia de Desenvolvimento do Estado oe

Santa Catarina - CODESC - constituiu recentemen ..

te a Fundação Codesc de �eguridade Social, para a

tender aos funcionários que trabalham junto ao Siste
ma Financeiro Estadual. Ela tem uma dotação inicial

de Cr$ 16.573.534,11 .

Várias autoridades estiveram presentes à criação
da Fundação, que foi presidida pelo governador de

Estado Antonio Carlos Konder Reis. Ela se destina a

prestar serviços aos contribuintes de crédito mútuo,
suplementação de aposentadoria por invalidez, velbr
ce, tempo de serviço, tempo especial, suplementação
de auxílio doença, reclusão, e pecúlio por morte. Em

relação a empréstimos. a Fundação oferece para saú

doe, nupcial, educação, emergência, simples e imobi

liário.
A Fundação será dirigida por um Conselho Cura

dor, Fiscal, e uma Diretoria Executiva, sem remunera
ção, pois a entidade é uma pessoa [urldlca de direito

privado sem fins lucrativos. Aqueles que possuírem
mais de 10 anos de Fundação já podem participar dos
benefícios e pessoas que possuam 35 anos de traba

lho (homens) e 30 (mulheres), ou 58 anos de. idade,

poderão utilizar a suplementação de aposentadoria
simples.

O presidente da Codesc e do Besc,' Jorge Kon-

; der Bornhausem na ocasião fez um balanço das ativi

dades desenvolvidas pelo Sistema Financeiro Está
dual, dizehdo que a Codesc veio preencher uma la

cuna na organização financeira. e, que ela atualmente

possui um capital de Cr$ 503 milhões e Cr$ 604 mi

lhões em ações. Ele acrescentou que o Besc nesse

Governo passou de 55 aqêncías instaladas para 89,
que até o final deste semestre terá 102 agências. O

seu capital - frisou - de Cr$ 55 milhões passou para
Cr$ 250 milhões, além do aumento dos depósitos de

Cr$ 400 milhões para Cr$ 2 bilhões 285 milhões. "Com
a instalação da Fundação, conseguimos atingir nosso
objetivo maior que é o- homem", concluiu.

Konder Reis na ocasião relembrou que desde mar

ço de 75 a Codesc se preocupou em aperfeiçoar seu
mecanismo para atender a economia catarinense, "ho
je ela se volta para si mesma, em busca de solução
para os problemas daqueles velhos servidores do sis

tema, principalmente os mais humlldes".

nho de' até"180' diários.
Recebe Cr$ 30,00� por s�·
ca/60 litros de café em

coco..

Nos 47 munlcíplos da
Décima Primeira Região
Administrativa do Est,àdo,
'sediada em MarrIia, é pro
vista para este ano, uma

colheita, de 750 mil sa

caso No ano passado fo
ram colhidas 550 mil sa
cas. A .medlda para este
ano é de 1O sacas bene
'ficiadas por mil pés, con
'siderado um' bom fndice
se 'for lembrado, que an

tes da geada, em 1.975, a
média era de 12 a 13 sa
cas de café beneficiado

por mil pés. Em 1976. e

em 1977 a safra não atin

giu a.·6 sacas .beneflcla
das por mil pés. O .aurnen
to da produção será em

média de 35 por cento.

poderia alcançar aos, 5n

por cento em relação ao

ano passado, não fosse a

quebra 'causada pela se

ca do ínlclo deste ano.

As testemunhes
dizem que a Cetedrol
..e' mesmO· da Cúrío o.

São Paulo - A colhelta
de café na região de Ma-
rília, está em fase inicial.'

O movimento de traba
Ihadores rurais (bóias
trlas), que transitam por
Baurú rumo a alta paulls
ta tem sido intenso. Cer
ca de 1 00 pessoas, com

passes ferroviários forne
cidos pela' Delegacia �de
Polícla, ou por conta pró
pria, chegam de trem dia
riamente a alta paulista,
em procura de . trabalho'
na lavoura. Outros viajam
de ônibus ou caminhões,
sendo ditfcil precisar o

número.

vão exportar
através do porto

do Estado, objetivando controlar ia sua

produção, 5 cooperativas. Entretant(),
em 1947, decidiu-se pela criação da Fe

deração das Cooperativas dos Produto·

res de Erva-Mate de Santa Catarina' que
passou em seguida a reunir as 5 já cria
das em 39 que mais tarde foram redu
zidas em apenas 3: uma em Campo A

legre, outra em Canolnhas e 1 em Ma
fra. A região norte do Estado, especial-

.

mente os municípios de Canoinhas, Ma
ira e Campo Alegre possui atualmente
ceréa de 40 mil produtores, com uma

produção média anual de 40 milhões
o de quilos.

Nessa região, todavia, há produto
res que chegam a colher em média 60'
toneladas 'em uma safra. Mas a maioria

.

colhe em torno de 40 a 10 toneladas. O

preço produtor é de CrS 3,00 o quilo 'e

,as safras do produto Iniciam à partir do
!,uimelro de maio e se estende até o dta

15 de outubro.
'

A ação de usucapião movida pela Cúria Metropo
tltana; requerendo a posse do imóvel onde está er

guida a Catedral, teve há poucos dias 'passados, a prt
meira audiência, quando o juiz Protáslo Leal Filho ou

viu as testemunhas da parte ínteressada.: que, aflrma
ram ter sido fundada a primeira IQ,reja,em 1675.

As testemunhas, professora sara ,Reg.infl d,e_Sou
za, historiadora, e o general Jaldir Bhering' Faüstino da

Silva (este substituindo o falecido historiador Osvaldo

Cabral), basearam duas afirmações
.

em documentos

históricos, provando, através destes, "ser tranquilo
que desde 1651 a área da'Catedral tem sido ininterrup
tamente ocupada pela Igreja Católica, com o templo
religioso" .

-,

Para o juiz Leal Filho, o usucapiao requerendo
uma área: de 2.207 metros quadrados "tem fundamen

to", porque a utilização do terreno pela Igreja data de
. uma época em que ainda não existia o Registro PÚ

.

blico, "não podendo, desta forma, a Mitra possuir do
cumentos de posse".

Entretanto, ao encerrar a audiência, o 'juiz 'comu

nicou que à partir desta data deverá correr um perto
do de 60 dl'as, "para 'ver se há contestação". Neste

tempo, 15 dias contam para terceiros e os restantes

45 para poder público '(União, Estado e Munic(pio} ...

Bóias-frias invadem interior
de SP em busca de trabalho

,
.'

Os "bóias-frias" pre
vêem perspectivas de tra-

.
balho após a seca, que
causou desemprego na

zona rural para a varra

ção e arruação dos ca

fezais, os "bélas-trlas"
começam ganhando Cr$
70,00 por dia. A colheita

proporciona ao trabalha
dor rural avulso. um. ga'
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'CO'RREIO DO POVO 15 DE ABHIL DE 1978

DESTAQUES
da SemanaAniversariantes

Fazem anos hoje:
Sra. Viúva Jorgetta Mattar
A garota Marli Maria Morbis
A garota Luciana da Silveira, em Blumenau

Fazem anos amanhã:
Sra. Brunhilde Moeller Diener, em S.B. do 'Sul
Sr. Eugênio Wolf Filho

'

:'
Sr. Erico Júlio Horbst, em Pomerode
Srta. Hildigar Wolski',' ,

O jovem Moacir Mareio Lawin, em N. Ramos
O jovem Juvenal Tomaselli
Srta. Ariete Emília Kuchenbeker ,\

, I Di� 17 de abril:
Sr. Antonio Schneider, nesta
Sr. Carlos Haffermann Netto
Sra. Rosália Demarchi Fodi
Sra. Idalina Correia, em Lontras

Dia 18 de abril:
'

A jovem, Wilma Luiza Sanson Corrêa
O garoto Jean Cario Vaes
Sr. Adão Maba
Marcelo, filho do Dr. Clayton Karan, em Fpolis.
A garota Lúcia Helena Gonçalves '

Sr. Adalberto Engelmann, em Joinville
Dia 19 de abril:

Sra. Otilia Tiegs
, Sra. Relinde Mahnke Marschall
Sr: llson Natténeo Bastos
Sr. Luiz da Silva, em Massaranduba
Sr. Rudolfo Reck .ern Itapocuzfnho
A jovem Káthia Horst, em Jaraguá do Sul

,

Dia 20, de abril:
'

, �

Srta., M�ríli.a, filh,a de Henrique Hafemann

, Dia 21 de abril:
Sra. Ecy Mascarenlías de Almeida, na Lapa-Pf1
O jovem Raul Marcos Marschall
Sra. Edla Lange Weiss, em Schroeder

Aos aniversariantes da semana os cum

primentos da coluna.

'NASCIMENTOS DA SEMANA

08.04.78 __:_ Eliane Maria, filha de Adelino (Li-'
na) Pinter

.

08.04.78 - Anderson Luis, filho de Irineu (Lo
rena) Hanemar:m

08.04.78 - Robison Luis, filho de Irineu (Lo
rena) Hanemann

08.04.78 - Alçemir, filho de Franclsco (Mar-
li Meier) Horonqoso "

09.04.78 - Mara, filha de Angelo (Edla Ben-
,

dendorf) Pinheiro
10.04.78 - Osmar, filho de Heinz (Elvira Frei-

tag) Glatz
,

10.04.78 - Rafael, filho de Oswaldo (Iris Oe
chsler) Ewald

10.04.78 - Ricardo luiz - filho de Rolf (Ela
dir Crispim) Schliesing

11.04.78 - Sandra, filha de João Pedro (A·
laide Maria) Junkes.

�eQiSIro, Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do

10. DÍs'trlto da Comarca de Jaragu! do Sul.. Estado de

Santa Catarina, Brasil.

Edit�1 nr. 10.217"de 07.04.1978 I

Elia$ Meldola e. Renilda Hansen

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,' natural'
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em
Rua Henrique Marquardt, nesta, cidade. filho
de Alfredo Meldola e Maria Schroeder Meldola.
,Ela, brasileira, soltelra, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada (e residente em
Rua Amazonas, nesta cidade, filha de Conra
'do Hansen e Elza Hoépel Hartsen.
Editál nr. 10.218 de :11.04.1978' ('
Germano Priebe e Edeltraud Kreutzfeld

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Garibaldi, neste distrito, filho' de Carlos Priebe
e Elfi Drew Priebe. Ela, brasileira; solteira, do
lar. natural de Jaraguá .do Sul, domiciliada e
residente em Garibaldi, neste distrito, filha de'
Linus Kreutzfeld e Ema Karritz Kreutzfeld.
Edital nr. 10.219 de 11.04.1978
Ivo Winkler e Rita Kreutzfeld

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Jaraguá do'Sul, domicillado e residente em.
Rio da Luz II, neste distrito, filho de Oscar E
milio Guilherme Winkler e Lina I Krueger Win
kler. Ela, brasileira, solteira, {industriária, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resí- ,

dente em Rio, da Luz II, neste distrito, filha de
Heinz Kreutzteld e Wanda Holdenburg Kreutz-
feld. I
Edital nr. 10;220 de 11.04.1978' ,

Ruy Grassmann e Albertina Solange Dias
'

Ele, brasileiro, solteiro. representante, na
tural de Mararí, neste Estado, domiciliado e

, residente em Nereu Ramos, neste distrito, Il-
, lho de Raimundo Grassmann e Amalha Grass
mann . Ela, brasileira, solteira, auxiliar ãe es

critório, natural de Jaraquá do, SUl, domici
liada e residente em Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de João Dias e Augusto Pincegher
Dias. ,

Edital nr. 10.221 de 11.04.1978
Valdir Riedel e Bernardete Baader

Ele," brasileiro, seltelro, operárlo, natural

I
,I

,

I"

, I

I
I

"

I

Comprando em LOJAS KLEIN, quem I
ganha' Ei você! Moda, jovem atualiza- I'
da para o inverno. As últimas novi- I

dades Para o inverno que se apro- I
-xíma você

I
encontra em LOJAS IIKLEIN. Cobertores, roupas feitas, lã,

para tapeçaria, toalhas, tecidos, cor- IItinas 'e tapetes. Calçados para adul

tosjovens e crianças. LOJAS KLEIN I
,e �LEIN MAGAZINE, vestem a fa- I
mflia inteira e a casa também. 'LO- I
JA KLEIN - rua 28 de Agosto - em I
Guaramirtm . I

EXAME VISUAL - Segundo informe do A
gente do SESI local, sr. Adernar Lotin Fras
setto, e também noticiado �m primeira' mão
por este semanário, teve início na. segunda
feira, dia 10 p.p., o Exame Visual, realizado por
um aparelho moderníssimo denominado OR
THO FlATER, na firma Marcatto, O referido a

parelho permanecerá na firma Marcatto o tem

po preciso para atender a todos. Em sequida
será levado para outra empresa e assim su
cessivamente visando atender todas as em

presas interessadas. Após isso o aparelho re

tornará para a Agência do SESI, para atender
todas as classes da região. Para/esses exames
não há data marcada e provavelmente o apa
relho perrnanecerá'em nossa região de 6 a 12
meses.

TOP SOM MUSIC - estará agitando com

seus poderosos jatos de som, sensacional
Balle. neste sábado, no Salão São João na lo
calidade do mesmo nome. No próxlrnô 'dia 21,
sexta feira, na Sociedade Dançante Doering,
embalada Soirée em homenagem ao sr. Doe
ring que estará de aniversário naquele dia.
Top Som convidando a todos para mais um

,

embalo quente de Som e Luzes.

PROMOÇÃO - O Centro Cívico CeI. Emi
lio Carlos Jourdan do éolégio São

-

Luiz de
nossa cidade estará promovendo nos próxi
mos dias 21 e 22 do corrente mês um Torneio
Interno, do qual poderão participar toõos os
alunos do referido Colégio. O Torneio será em

torno das' seguintes modalidades: Futebol de
Salão, Voleibol Feminino e Tênis de mesa,
masculino e feminino. Para cada elemento
das equipes vencedoras serão distribuídas
medalhas.

'

(

'BOM APETITE - com os gostosos
lanches do HAMBURGÄO! Os me

lhores lanches da cidade, rápidos
e que vão de encontro com o seu

paladar.' Lanchonete Harnburqão
DRIVE-IN). Na Mal. Deodoro em fren
te à Igreja Matriz, com estaciona
mento.

de Jaraguá do Sul, dornlcltlado e reside�te em

Barra do Rio Cerro. neste distrito, filho de A
lex Riedel e Herta Piske Riedel. Ela, brasilei
ra, solteira, industriária, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente em Barra do Rio
Cerro, neste -distrito, filha de Eduardo Baader
e Angelina Leitholdt Baader.
Edital nr ,10 222 de 11.04.1978
Guilmar\Steffens e Marlice Bartel

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciJ1ado e

residente em Santa Barbara do Sul, Rio .Gran
de do Sul, filho de Reinaldo Alberto Steffens à
Ema Siedschlag 'S,teffens. Ela, brasileira, sol
teira, estudante. natural de Jaraquá do Sul,
domiciliada e residente em-Rua Joinville, nes

ta cidade, filha de Reinoldo Bartel e Ernma
Vogel Bartel. -

,

Edital nr. 10.223 de 11.04.1978
"Pedro Nart e Ana da Cunha

Ele, brasileiro,' solteiro, auxiliar de con

tabilidade, natural de Massaranduba, rieste Es-
, tado, domiciliado e residente .em Rua Joinvil
Ie, nesta cidade; filho de Alfredo Nart e Leon-.
tina Bettoni Nart. Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e residente em Rua Joinvi!
,Ie, nesta cidade. filha de Alpidio Braz da Cunha
e Veronica Kammer da Cunha: '

Editál nr. 10.224 de 11.04.1978'
'

Ademar Oliveira e Edite Machado
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

d'e lndaial, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Rua Ricardo Hass, nesta cidade, fi
lho de Salvador Oliveira e Loni Kopp Oliveira.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio
do Oeste, neste Estado. domiciliada e residen- '

,

te em Rua Jorrge Czernievicz, nesta cidade,
filho, de Evaldo Machado e Santa Machado.,

,E' para que chegue .ao conhecimento de todos

mandéí passar o presente edital que serä publicado pe

'la Imprensa e em cartório onde ser! afixado durante,
15 dias. Se alguém souber de algum Impedimento, a

cuse-o para os fins legais.
I

Aurea Müller Grubba
Oficial

/

FESTA DE SAO SEBASTIAO - No último
sábado teve Início a Festa de São Sebastião
nas dependências do Salão Cristo Rei: No do

mingo a Festa -da Criançada, que com '0 es

forço dos Jovens de Emaús, Pe. Elemar, Pe.
Afonso e da gente, foi coroada de pleno êxi
to. Um colorido de sorrisos, acompanhado de

alegria e euforia, com as dependências do
Cristo Rei totalmente tomadas. Na quarta fei
ra passada, ainda por motivo da referida festa.

Mlssa para as crianças na parte da manhã e

da tarde. Na 5a. feira Missa dos jovens e En
contro Social no Cri'sto Rei. Na sexta feira
Missa dos casais. Hoje, logo maís a tarde a

Bênção dos veículos e inicio dos testelos ex

ternos e internos, prosseguindo amanhã du
rante o dia todo. Compareça você e sua tarnt
lia a esta monumental festa de São Sebastião.

ANIVERSARIO .- Os melhores cumpri-
I mentos ao sr. Genuino Maiochi, da socieda
de guaramirense, que aniversariou na sequn
da feira, dia 10 p.p. O aniversário do sr. Ge
nuino foi muito festejado pelos familiares, com
uma movimentada churrascada, no domingo.
Parabéns!

FESTA - Para você amigo leitor, em pri
meira mão, as datas da Festa dá Paróquia Bom
Jesus de Guaramirim. Dias 29 e 30 deste mês,
a tradicional Festa do Senhor Bom Jesus em

Guaramirim, com movimentada Soiree no dia
30. Estaremos dando melhores detalhes na

próxima semana, 'quando da confecção da

p rog ramação .

CEGONHA - visitou o casal amigo Ingomar
(Ingrid) Hornburg, no dia 5 deste mês e como

presente o Daniel Fernando. Ao casal os cum

primentos da coluna!

I LANÇAMENTOS DE INVERNO - em

I Confecções Sueli. que lhe oferece

I' descontos especiais nas compras a

,I vista ou se preferir tudo pelo Credl

I Sueli. Vestidos para senhoras e

I crianças - jardineiras, batas e blu
I sas. Vestidos e slaks para gestantes;
I cámisas e camisolas, além de gran
I de variedade de bijouterias. Confec
I ções Sueli, de portas abertas com

I as melhores sugestões para este in

I vemo. Confecções Sueli, na-Mal.

I Deodoro, em frente à praça Paul
I Harris - nesta.

SHOW DO OPERARIO '

Com a cantora PERLA (foto),
I
I

às 20 horas do dia 30 deste mês
I

no Ginásio de Esportes

Artur Müller. No dla do show
\

I

será sorteada, uma bicicleta.

Realização de

BETO PROMOçOES.

PAGINA 2

...........-_
_

_
..

CELSO lUIZ NAGEL

.....- _ _
.

r

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI - Hoje, com
início marcado para às 14 horas, Torneio de

Bolão entre Seleções Femininas de Santa Ca

tarina nas novas e modernas canchas do

Clube' Atlético Baependi. Amanhã com início

às 8 horas da manhã, Torneio de Bo!ão 'entre

Seleções Masculinas de Santa Catanna.

ENLACE DOUBRAWA-ZANGHELINI - Es

tarão unindo-se pelos laços do matrimônio 03

noivos Maurici Zanghelini (filho de Marcelino

e Lourdes Lenzi Zanghelini) e WalJi Beatriz

Doubrawa (filha de . Francisco José e Marga
rida Doubrawa). As cerimônias terão lugar na

Paróquia Bom Jesus de Guaramirim. _Maurici
'terá como testemunhas Osni e Renita Lenzt,
Dórival e Maria SChiochet, Sidney e Tânia

Coelho, Elisabeth Guenter e Mauricio Zanghe
lini. As testemunhas de WaJli, Lilian Weisser

e José Cerbarro, Adalberto e Maria Antonius,
José Alberto e Darlene Klitzke, Hilário e Jus

sara Rosa. Após ós atos religiosos os convi

dados serão recepcionados nas amplas de

pendências do Salão Diana, isto em Guarami

rim. I

NIVER - Registro. embora com certo a

traso o "niver" de Áurea Maiochi Bartei, es

posa de meu particular amigo, Causídico, Os
nildo Bartel. AI sra. Áurea aniversariou no dia
30 do "Dês passado. Cumprimentos da coluna!

PARABÉNS - Ao Padre Vigário de Guara
mirim pelo transcurso de seu aniversário no

dla de ontem. Ao Pe. Gustavo Bertea, votos de
felicidades deste semanário!

I Com os preços mais baixos da praça
I e com crediário próprio, COMER

I CIAL DE CALÇADOS CINDERELA

I LTOA. lhe oferece calçados, confec
I ções, bolsas, malas, armarinhos,
I meias, cintos, brinquedos, bijoute
I rlas, linhas, recos, botões � flores

I artificiais (enfeites). CINDERELA, fa
I zendo a moda de cada estação pa-
,I ra crianças, jovens e adultos. Para

I você que é noiva e vai casar. o mais

I belo vestido de noiva. E não se es

I queça CINDERELA �he aquece nes

I te inverno! Av. Getúlio Vargas, 198

I nesta.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES - Segundo
o que informei na semana passada, solicita
ção da TELESC, o Agente do SESI local Sr.
Adernar Lotin Frassétto estará mmistrando cur
so de orientação básica sobre prevenção de
acidentes. O curso será na Agência do SES!
de nossa cidade no dia 18 de maio, no perío
do n.oturno. O sr. Adernar, Agente do SESI,
convidou para este evento o Neurologista Lu
cia Aspeti, dividindo assim o curso em duas
etapas num mesmo dia. Anteriormente a data
marcada para este importante curso dizia nos
dias 18 e 19 deste mês, mas devido a eficiên
cia dos ministrantes acima citados, será ne
cessário apenas um dla.

S.D. ACARAí - Está convidando a todos
para o sensacional Baile que realizará na pró
xima. quinta feira dia 20, às 22 horas, no Salão
Doenng com 0 Conjunto OS SONATAS de São
Bento do Sul. O traje é esporte e as reservas
de mes�s pelo fone 72-0872 ou ainda pessoal
ment� .

em JOMA Au!o Peças. Compareça e
prestigie esta promoçao da Socíedade de Des
portos Acaraí.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIC!» DO POVO

Antes que o Rotary possa prestar benefícios
para criar uma comunidade melhor, deve iden
tificar as necessidades da comunidade.

Cada comunidade tem .

suas próprias ne

cessidades, quer seja com relação à saúde pú ...

blica, poluição, educação, relações humanas ou
.à outras áreas.

O serviço à comunidade pode ser expresso
através de um amplo plano de ação, o qual po
de tomar diversas formas.

Um tipo de projeto providencia os cuidados
de que necessita a saúde pública.

O Rotary Club de La Paz, Bolívia, por e

xemplo. patrocina um Instituto para crianças a

leijadas. O seu objetivo é promover a compre
ensão da comunidade para com O' problema de
reabilitação de excepcionais. .�" ,

.

Quando Rotary Clubs providenciam tais ser

viços, em. prol dos excepcionais, 'estão elevando
o padrão de vida daqueles seres.

'

Para ajudar o seu' clube a deterrnlnar como
você pode melhorar o padrão de vida da sua co

munidade, adquira o exemplar "Fique conhecen
do a sua comunidade" (N°. 15-P) da Secretaria.
Ele contém um plano flexível para levantamento
e identificação, e 'recomenda ações concernen
tes às' necéssldades na sua comunidade.

(Notícias de R.!.)

_ COLUNA ROTARIA
NECESSIDADES DA COMUNIDADE

- BELEZA
BELEZA é tudo que vem de encontro à nossa senstot

lidade, no decorrer do dia, durante uma vida.
São as flores que desabrocham invadindo, com seu

perfume, o ar que respiramos.
É o canto I'Jölvioso dos passarinhos que nos deleita

com a harmonia de seus trinados e enfeita com o

matiz variado de suas cõres, a magestosa na

tureza.

É o despertar de uma criança, seu sorriso, a suavida
dade de seu semblante, a macies de sua pele, a

sua inocência.

É o cair lento de uma folha que, balançada pelo vento,
é desviada de seu rumo.

É a candura do mar beijando a areia e nela se es

preguiçando.
É a música que na cadência de sons combinados, res

soa em nossa alma, mostrando-nos a beleza ínti
ma de seu compositor.

E a mocidade na plenitude de seus sonhos e ambi

ções.
É o ruído contínuo percebido pelos nossos sentidos,

despertando o interior adórmecido.
É o vento que com suas rajadas sacode o ámago a

dormecldo ,

É o sol, que resplandece cheio de calor. iluminando
a terra.

É a lua placida e sonhadora que espia discretamente.
É o orvalho, gota cristalina, que reaviva as plantas

com brandura.

É o amor doado a cada ser humano, sadio e puro.
É a reflexão dos nossos atos.

É finalmente uma velhice que vive o passado 'e vibra

com o, presente.
E por todas essas belezas é que, vale a pena viver.

ProfS. Alaide Sardá Amorim

Biguaçú - 4-78.

MOTORISTA!

Respeite os 80 quilometras.
Poupe sua vida e a do próximo.

Colaboração "CORREIO DO POVO"

-

Di05
, .

onde me encontro escrevendo sobre o pro
blema da sotidão em Brasflia. As superqua
dras foram programadas, em todos os seus

aspectos fisicos, biológicos, psicológicos, es
truturais, educacionais e sociais, para evitar
o isolamento das pessoas, para facilitar o

convívio em grupo.
Teoricamente, os moradores de uma su

perquadra viviriam em cornunldade integra
da, ligados por aqueles elementos essen

ciais que já citei. Acontece, entretanto, co

mo riös outros lugares que conheço, também
aqui, o vizinho não toma conhecimento dc
seu semelhante. Ninguém sabe - nem quer
saber - quem -mora em' cima .ou ao lado do
seu apartamento conforfãvel e padronlzado.

No projeto de integração, cada Super
quadra sena.llqada a outra Superquadra por
um jardim de infância, uma escola primária,
um ginásio, um clube social e uma praça de

esportes, no minirno. Alguns conjuntos teriam .'

até uma capela. No papel, no planejamento,
tudo funcionaria como uma máquina bem lu
brificada. Na prática, a coisa não funcionou
como queriam os idealistas romäntlcos.

Conversei com muita gente que se quei
xava de solidão, mas que nada fazia, apesar
das condições materiais, para 'quebrar essa

mesma solidão ..Oonhecí gente com saudade
da inferior condição de habitação que tinha
no Rio, do salário mais baixo, das dificulda
des de transporte. Muitos me disseram que
voítartam para suas cidades de origem. mes ..

rnc sabendo que iriam enfrentar grandes dt
ficuldades.

Eu não sei o que se passa, na realidade,

. ..1 •

,
'

O ESTA,DO em sua edição 19.0.14 traz.
um comentário do sr. Holdemar Menezes 2.

respeito da Capital Federal. Holdemar, ex

rotariano do Leste, frequentemente aparece
. na Imprensa catarinense corri escritos que'
contam o dia-a-dia da gente barriga-verde,
fazendo-o, agora de Brasílla onde, como vi
sitante colhe impressões da cidade plantada
no planalto brasllelro;

NEM MOSCA NEM URUBU
Brasília tem o maior índice de desquite

do Brasil. Muita gente já deu palpites sobre o

fenômeno: solteiros, casados, desquitados,
psicólogos e psiquiatras. Muitas causas fo
ram apontadas. Como em tudo na vida, ca

da pessoa apresenta a sua interpretação.
Me disse um desquitado de Brasília que

a causa da dissolução do seu casamento foi
a convivência demasiada com sua cara-me

tade. Isto é: por falta de bares populares, de
inferninhos, lugares de encontro após a saí
da do serviço, era obrigado a chegar em ca

sa cedo demais. De tanto chegar cedo. de

tanto olhar para a mulher, acabou se enchen
do dela e ela dele.

Um outro me afirmou que Brasília sem

pre será o cemitério dos casamentos, e. isso
por muitas causas. A primeira, me disse, vem
do fato do casal, quase sempre, trabalhar to

ra de casa: ambos servidores públicos. Essa
ocorrência e mais as grandes distâncias, a

solidão do planalto, de que todos reclamam,
a falta de comunicação entre as pessoas, ge
ram novas ligações amorosas!

Eu fioo a pensar, aqui da Superquadra

com .essa gente. ·�into. que aqui tudo é boni

to, amplo, que o céu está mais próximo da

terra, que a poluição é uma palavra do dicio

nário ou 'das manchetes dos jornais. Mas sin .

to também que uma, massa imensa vive so ..

nhando.com.o regresso, pois, segundo dizem,
Brasília' é uma cidade sem alma, sem calor

humano.

set.não, como se diz na minha terra. Sei
não. Eu 'não sinto a tal solidão de que todos
se queixam. Também, na verdade, fico em

Brasília alguns dias, e na casa de parentes
queridos, que tudo fazem para me oferecer o
máximo de descanso e lazer. E, por tempe
ramento, não gosto de muita fofoca. Sou dos

que se sentem bem quando isolado ou afas
tado das multidões estridentes.

NO final, procurei bater um papo com ul"1

candango, que para não fugir a regra. era do

Ceará. Ele me disse que estava juntando um

dinheirinho para ir embora. Morava no Gua

rá, casinha boa, salário razoável, filhos na

escola, terra sem seca.

- Mas no Ceará a vida é muito dura, eu
disse. Também sou de lá. Não é um lugar
muito bom para pobre.

- Eu sei, conterrâneo, ele me disse. Mas

isso aqui é uma terra muito esquisita. Tão es

quisita que não dá nem mosca nem urubú!

Holdemar Menezes

Os DBspachos do cDr. Prefeito
dío, sito à rua Patapio
Silva, 41. Certifique-se o

que constar. A rua Patá

pio Silva não está em zo

na valorizada. Talvez se

ja um contra-senso, com
parada com o valor da

pessoa que lhe deu o no

me. Patápio Silva: o ma

ior flautista brasileiro
"née" Itaocara. Não é ja ..

mais esquecido. Sua rnu

sica flutua no ar. É bom

quando a gente vence a

barreira do esquecimen-

Hier herrschen zyklopische Gewalten,
Hier schmiedet Hephaistos, der gottliehe Schmied,
Das kostbarste Metall zu gestalten
Steht er am Amboss, das Feuer glüht.

Voltamos com esta edi

ção a publicar mais dois

despachos do ex-prefei
to, dr. Carlos Moacyr de

Faria Souto, então alcai

de da cidade de Itaoca

ra-RJ.

Para o deleite do leitor

estampamos abaixo os

mencionados despachos:

Req. 1552/74. J. Bor

ges Pinheiro pede certi

dão do valor do seu pré

DAS EISENWERK

to, com dotes positivos.
Sinal de que ajudou a

construir alguma coisa
neste planeta Terra. Po
de ser que algum dia al

guém o ultrapasse, por
que nunca se chegará ao

máximo. Não existe o má

ximo; quanto mais se a

prende mais ,se tem a a

prender. Ouanto mais se

sabe, mais se pode sa

ber. Seria, como ensina a

filosofia chinesa. "dizer

que uma pessoa pode
contar até o fim -dos nú ..

meros" . .. Só ELE sabe
e conhece tudo.

xibir no carnaval de rua

Defiro. Concedo o auxí
lio de Cr$ 200,00. Filhi

nho Caolho é tradição em

Itaoacara. Sua pessoa.
mais que o bloco, f82.

parte da história folclóri
ca da cidade. Existem

pessoas assim, que quan
do se forem, deixarão um

silêncio no meio do ba

rulho. E todo mundo ou

ve aquele silêncio. Boi

Pintadinho, em Itaocara,
vive em função do Filhi

nho. É o último elo que o

liga a este Carnaval da

Clovis Bornay e de Mau
ro Rosas. De um lado Fi

lhinho Caolho e seu Boi

Pintadinho, com seus chi
fres de forquilha de árvo

re, do outro lado Bornay
e o seu Rei do Sol, com
milhares de ofuscantes

pedrarias semi-preciosas.
.

.....

Da drohnen die Hammer, da raucht die Esse,
Was man als Erz aus der Erde grabt,
Nach einem verwickelten Prozesse

Als Brückentrager über dir schwebt.

"A sua palavra é a ver

dade. Sabe o que é in

visível o que é visível;
é o sábio, o instruído".
- Mahomet - O Alco
rão. Cap. VI.

Dado em Meca. Versl
culo 73.

Req. 71/75 - Filhinho
Caolho. Pede auxilio pa
ra que seu bloco "Boi
Pintadinho" possa se e-

A PEDIDO
NOVENA EM LOUVOR AO MENINO

JESUS DE PRAGA
Ó Jesus que dissesteis: Pedi e recebereis, procurai
e achareis, batei e a porta se abrirá - por intermé
dio de Maria, Vossa Mãe Santíssima. eu bato, pro
curo e vos rogo que seja minha prece atendida ...

(menciona-se o pedido)
Ó Jesus, que. dissesteis: TUdO o que pedirdes ao
Pai .ern Meu Nome, Ele atenderá - por intermédlo
de Maria, Vossa Mãe Santíssima, humildemente ro

go ao Vosso Pai em Vosso Nome que minha ora-

ção seja atendida. . .

'

(menciona-se o pedido)
Ó Jesus, que dissesteis: O Céu e. a Terra passa
rão, mas a minha Palavra não passará - por inter
médio de Maria, Vossa Mãe Santfssima, confio
que minha oração seja ouvida ...

(menciona-se o pedido)
Divino Menino Jesus de Praga,
abençoai-me!

(três Ave-Marias e uma Salve Rainha)
,

(M.M.)

/

. -Nos contrastes está a be

leza da vida. Nem tudo,
pode ser Boi Pintadinho,
nem tudo pode ser Rei do

.

Sol. Os extremos são ne

cessários para a harmo
nia da vida. Por isso, ca
da um tem' seu destino, a
sua razão de viver. "O

. homem não vive sem uma

razão", disse o filósofo
Albert Camus.

Mit Eisen wollen dem Fortschritt wir dienen,
Die Welt schreit nach Eisen, sie stohnt,
Mit Rohren und Schrauben, mit Nieten und Schienen,
Mit Eisen wird uns das Leben verschont.

Pflugschar'n, nicht Schwerter sollt ihr mir schmieden,
Beim Sang der Maschinen. bei Feuer und Rauch,
Das Eisen, ihr Schmiede, diene dem Frieden,
Gott gab es zu triedlichern Nutz und Gebrauch.

----------,--------------------------------

-,
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II Imobiliária Lenzi Ltda. I Praia de Picarras II
Uu ii

· II
B lOT E A M E N TOS i Loteamento "Omar" II
� Praça Ângelo Piazera, 27 - Fone (0473) 72-0525 I 5 lotes Brinde a partir de e-s 1.000,00 II
II i:@a II
" (FUTURAS INSTALAÇOES: Av. Mal. Deodoro, 197) I Procure-nos e nós faremos o seu progra-ma de ti

II 89250 - Jaraguâ do Sul- Santa Catarina !.. .

pagamento..· I!II �������������������������������������������������������������������������=������������������������������������������������������

Rudolf Hirschfeld, São Paulo.
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Umak & Oulras
,( , .

BARBEIRO:
- E como é que o senhor quer o cabelo?
..;,.,.. ,Sem -verborréla supérflua.
- Como?
- Sem Jongomaquia paulificante.
__

' Como?
,

,.,.;.." Em silêncio!' Em ,silêncio,!

",,; I

"

. �

, 9Ll)BE SOC:IAL:
,

Num mergulho da plátaforma mais alta, o su

jeito perdeu o calção e não conseguiu encontrá
lo no fundo da piscina. Depois de algum tempo,
criou coragem, $alu, de .dentre dé:�ua, e passou
correndo entre' as mesas em direção' ao vestlá
rlo; tapando o resto com as mãos. Uma senhora. ,

sentada numa eepreçutçadetra, gritou:
'"""":' Que horrorl que pouca vergonha!
E, uma outra, comentou:
-- E não é nem membro do clube!

BEBADO:
- Cachaça pra todo o mundo! pra você tam

bém, português!
Meia .hora depois que o bêbado foi posto pra

fora por que não tinha dinheiro pra pagar a ca

chaça de todo o mundo, ele voltou:

---: Cachaça pra todo o mundo! Cachaça pra
todo o mundo, mencs procê, português. Você

quando bebe ncamuno inconveniente!

VALENTAO

-:- Quem foi que empurrou? Quem foi?
- Fui eu, por que?
- Pensei que foi (cascudo) esse nanico (cas-

cudo) aqui.
' ,.

SORVETEIRO:
O sorveteiro, falando baixinho:
-- Temos de creme, chocolate, .moranso, tit

ti-frutti e .••
-- O sr. tem laringite? II
- Não. Creme, chocolate, morango, tuttl-fru-

ti.

I GRAMATICJ\:
;_ Bom, eu vou indo, porque se eu chegar,

tarde minha mulher vai ficar histórica de novo.
.- E histérica. ô',l5urro.
- Nãõ: À minha fiCa mesmo- é histórica: fica

lembrando as promessaS que eu fazia quando é

ramos noivos.

SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDúSTRIA
\

Departamento Regional de
Santa' Catarina

AG�NCIA DE JARAGUA DO SUL (SC)
Abre inscrições para preencher

vagas de Protessoras de Jardim de Infância
-- Carga horária: 4 ou 8 horas; (
,_:_ Curso mínlmo exigido: Normal ou Magis

tériô.
-- Inscrições até dia 17 às 9 horas.
-- Seleção: Dia 17 (2a. feirá) às 10 horas.

,

* Prova escrita
* Entrevista.

, Äs Interessadas. deverão procurar a Recepção da

Agência do Sesi sita à Rua Walter Marquardt, 835.
Jaraguá do Sul, 10-04-'78.

, Itala! abre inscrição ,para
concurso nacional d'e poesia

Itajaí - A Secretaria de

Educação e Cultura e Es-

"portes da Prefeitura Mu

nicipal, anunciou ,que já
instituiu o concurso de

poesia em nível
-

nacio

nal do Quarto'Festival de
.' Inverno, a .ser realizado
no próximo mês de [u-
'lho.

e, nome correto em outra

f,olha.
A Comissão Julgadora

será indicada pela, Oe
missão Munlcipat de cul
tura e os resultadosvse
rão conhecidos no dia 15

de junho de 1978;
rprêmios

Haverá crS 5 mil, em

prêmios que serão con

feridos ,aQs, ctaselflcados
'

da seguinte forma: em

'primeiro lugar: Crs :".. ,

2.500; segundo Illgar:,CrS
1.500; terceiro Jugar. Cr.S.
1'.000,00; os quais serão

entregues no decorrer do

Quarto Festival dá liÍvéi-
..

' ,

I
,

'

no.

Os promotores do con
curso informam, que re

servam-se os direitos de

mandar imprimir um livro,
contendo as melhores

poesias, sem qualquer re
,compens� aos autores ,e

a arrecadação, reve'r1idà
em favor de entidàdes as

'sistenci�.is de Itajaf.

Ö concurso destlna-se
a estudantes ,e público
em geral, não devendo o

autor, ter livros publica
dos. .Os trabalnos deve
rão ser executados' em

cinco vias, papel otíclo,
'datilografados em espa-
ço dois, podendo' séf "m'i:'
meoqrafados ou xerogra
fados," não havendo pres",: '

crlção quanto a forma ÓU

conteúdo, assegurando
se plena I,iberdade temá
tlca e expressiva.
Cada autor deverá' a-,

presentar dUB;s poesias
originais e inéditas' usan':
do pseudônimo 'no texto

G.oncubinato e Direitos
dal�Companheira

pios, 'onde muitas vezes está o direito antes

que nos textos, a [urlsprudência, a ,bem di

zer, firmou a distinção entre "concubina" e

"companheira" .

Concubinato, segundo esse modo' de

ver, é uma união clandestina, ou mais ou me

nos clandestina, entre um, homem casado.

que vive simultaneamente com a mulher -le ..

gitima e a concubina. Tal união, po� ser o

culta ou quase oculta, irregular. velada aos

olhos de terceiros, caracterizaria o adultério,

porquanto não rompidos os laços do dever

da fidelidade entre o homem e sua mulher
.

.

�
.

legítima. A ausência de estabilidade torna a

união da espécie incompatibilizada para o

merecimento da tutela legal.
I

"Companheira", ao revés, é a mulher

que une seu destino ao do homem solteiro,

viúvo, desquitado ou simplesmente separado
de fato da mulher legrtlma. Sua característica
está na convivência de fato, como se: casa

dos fossem, aos olhos de quantos se rela

cionem com os companheiros de tal união,
I '

Pesam no conceito as exigências, de exc!u-

sividade, fidelidade, vida em comum sob o

mesmo teto, com durabilidade. O vfnculo en-·

tre os companheiros imita o casamento. To,

do o relacionamento se faz às claras, sem

ocultação. Os dois frequentam a sociedade

1,;'"

Afora a recente le,i dos Registros �úbli,
cos (Iel 6�2t6; de 30.06:975) que oferece o'

portunldade para a companheira adicionar á "

seu nome,' o patronímico do companheiro,
não há texto .expresso que lhe reconheça di

reitos patrimoniais civis, seja por morte, do

companheiro ou, da companheira, .se]a pela'
'simples dissolução da sociedade de fato. En

tretanto, os Tribunais vêm reconhecendo a

partição do patrimônio entre os que vivem

maritalmente, desde que formado pelo estor
ço comum. Mesmo na ausência da particip�
ção efetiva da mulher na formação do patri
mônio, muitas vezes, .o desafogo do proble
ma é a remuneração dos trabalhos domésti
cos da companheira.

Todavia, de lei mesmo, o que há, ainda,
são prolblções a inibir as uniões fora do ca

samento, principalmente se um ou ambos
concubinos mantêm vínculo matrimonial com

terceiro. Assim é que a lei proibe o reconhe-
.clmento do filho adulterino, enquanto perdu

,

rar a sqciedade conjugal, e veda a instituição
de seguro de vida à concubina e, ainda, proí
be coações do homem casado à sua con

(cubina.

Contudo, sob os estrmulos dos princí-

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
LEI N0. 709/78

Aprova o Plano Rodoviário Municipal •
VICTOR BAUER,' Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Es

tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a C?

mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 'seguinte Lei:

Artigo 1°,.) -- Fica aprovado o PLANO RODOVIARIO MUNi
CIPAL, conforme mapa anexo'e que faz parte integrante desta lei como

documento obrigatório.
Artigo 2°.) -- Esta Lei entrará em vigor -na data de sua pu

blicação, revoqadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 11 de abril de 1978,

VICTOR BAUER.
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
>

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 11 dias do mês de abril
de 1978.

Astrit K_ Schmauch
Diretora

r

CO,NCURSO POBLICO N°.01/78

EDITAL

O VEREADOR ENNO JANSSEN, PRESIDENTE DA CAMARA DE

VEREADORES DE JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA CA

TARINA, NO USO DE SUAS AtRIBUiÇÕES,
Faz saber aos candidatos' habilitados ao Concurso Público

nr. 01/78, para provimento do, Cargo de Diretor Geral da Câmara de Ve

readpres, de acordo com o Edital de Concurso Público,. de 06 de abril de \

,

1978, o seguinte: .

,

fO. - Às proyás serão realizadas na Fundação Educacional

Regional Jaraguaense - FERJ - Rua Walter Marquardt (Ag�ncia 'do Sesi),
na data e horárid que se seguem:"

, J

Dia 18.04.78, à partir das 08 (oito) horas, provas de

português, conhecimentos gerais, relações humanàs e datl-
lografia,

'

No mesmo dia, e horário citado, deverão ser apresentados
os comprovantes relacionados ao Concurso de Títulos.
20. - Os candidatos deverão apresentar-se com antecedên

cia de 15 minutos, sendo obrigatória a 'apresentação do 'car
tão de ide�tidade, fór'necido no ato da inscrição.
30,. -' A sequência das provas e o tempo disponlvel para
cada uma, serão anunciados, no ato, pela Comissão Exami··,

nadara.
40. - O não comparecimento do candidato, no dia e horá

rio previstos,' acarretará o' cancelamento de sua inscrição.
Só. - O matertat necessário à realização das provas será

fornecido no local.'
'

Gabinete da Presidência, em 14 de abril de 1978.
','

. ,

Enno Janssen - PreSidente

Câmara de Vereadores de Jguá do Sul

I
,j

Mário Aguiar 'Moura
'O.A:B. - RS

I

onde reciprocamente se tratam como mari

do e muther.

'O 'Supremo Tribunal, Federal já teve en

sejo de 'deter-se nos contornos desses con

ceitos, optando pelá diferenciação (RE 82.192

SP, Relator: Mi�istro Rodrigues Alckmin, pu
bllcado em Boletlmde Jurisprudência, ... rÓ;

ÀDCDAS, ano 1977, n. 21, pág. 326).

Fixados os. pressupostos, já possível se
tornou aplicar ou negar incidência do art ,

14T4 do' Cód. Civil, na hipótese de homem

'casado instituir beneficiária a mulher com

quem vive. Se mera concubina, prevalece a

proibição legal, ocorrendo a ilegitimidade da

favorecida, devendo a indenização ser reco

lhida pela mulher legítima. Entretanto, se a

beneficiária é companheira do homem casa

do, deixa de ser defesa a instituição do se

guro, não tendo a ele acesso a esposa de

instituidor.

O que se conclui é que os Trióunais bra

sileiros constroem interpretação segundo os

fins sociais da lei pela mudança dos próprios
conceitos fáticos.

/

Jaragua êlo Sul� 03 de abril de 1978.

Visto:

JJ. Maurfcio d'Avlla .: Juiz de Direito

Hugo José de Moraes - Escrivão

Estado de Santa Catarina
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL

Edital de l." e 2.a Praça
•

1 a. Praça - Dia 04 de maio do corrente ano, às ...
11,00 horas, pelo valor da avaliação. Processos:
Execuções Fiscais nrs. 6.089, 6.129, 6.223 e 6.232.
Exeque'lte: A Fazenda Nacional e a Fazenda do
Estado de Santa Catarina. Executada: A Fábrica
de Móveis Terra das Flores Uda. Relação dos
bens: "1. Uma furadeira de bancada, modelo FB-
16. acoplada com motor elétrico de 1/2 HP de 4
polos e mandril 5/8, usada, avaliada em Cr$ ....
2.500,00; 2. Uma serra-fita,'marca Omil, equipada
com motor elétrico, usada, avaliada em Cr$ .....
11.000,00; 3. Uma plaina desengrossadeira de 600
mm, blindada, modelo Vulcão B, usada, avaliada
em Cr$ 20.0001,00; 4. Um motor elétrico, marca

Weg, trifásico, de 2 HP e 4 pólos, usado, avaliado
em Cr$ 900.00; 5. Uma máquina respingadeira,
semi-automática de 2 eixos, modelo Zenite, devida
mente motorizada, marca' Invicta, usada, avaliada
em Cr$ 15.0"00,00; 6. Um torno para madeira, mar
ca Invicta, de 1,50, ms., entrecabeçotes, usado, a
valiado em Cr$ 3.500,00; 7. Uma máquina para li-

'

xar madeira, motorizada, tipo fita, usada, com ar

cabouço de madeira, avaliada 'em Cr$ '2.000.00; 8.
Uma respingadeira de 5 eixos, para espigas, de
15 mm de comprimento, acoplada com 3 motores
elétricos num total de 4,5 CV, modelo RP-5, mar
ca Famac, usada, avaliada em Cr$ 15.000,00; 9.
Uma tupia, com arcabouço todo de ferro, com me
sa de 90x90 cm., equipada com motor elétrico de
3 CY, modelo FT-MA, marca Famac, usada ava
liada em Cr$ 11.000,00; 10. Uma serra ci�cular
grande. com mesa inclinável e regulável de 115x85
cm., equipada com motor de 4 CV, marca Famac,
modelo S'SRMA, usada, avaliada em Cr$ 22.000,00;
11. Uma afiadeira de facas industriais, mode SM
marca Famac, usada, avaliada em Cr$ 2.500,00;
12. Um terreno situado na rua Otto Hilbreclit, na
cidade de Corupá, nesta Comarca, com 25 85 me
tros no travessão dos fundös com' terras a� Rede
Viação Paraná Santa Catarina com' 25 metros, ex
tremando de um lado com terras, de Waldemar
Bendlin com 48,64 metros e de outro lado com ter-

,

ras, de Max Bosse com _50 metros, contendo a á
r.ea de 1.251,42 mz, registrado sob nr. 40.476, no
livro nr. 3-U, do Registro de Imóveis desta Comar
ca; 13. Um galpão de madeira, construrcosobre
o terreno acima, medindo 600 m2 de área coberta
sendo coberto 40()m2 com telhas de barro e' 20Ó
m2 com telhas Eternit, em regular estado de con
servação" sendo �yaliados o terreno e o galpão
em Cr$ 265.000,00 . Valor total da avaliação: Cr$
370.400,09' (trezentos e setenta mil e quatrocen
tos cruzelros). 2a. praça: dia 18 de maio do cor
rente ano, às 11,00 horas, a quem maís der.

,

A te n çqO'!
"i n c ,ê n d i o",

Fone - 193

Em caso

chame
de

p é.lo

,
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SABADO, 15 DE ABRIL DE 1978'

Notas
E. Reclus - fls. 229, chama Penín

sula da Holanda à porção de terra �n-
'

tre 0 Zuiderzee e o mar do Norte. Wa·

shington está na cqnfluência do Poto
mac com o Anacostia. No Erié está a

penlnsula Long Point e, no mesmo la

go está 'a peninsula Point �eléé.

o Alleghany nasce no lago Cha

tanque. O rio Monongalíela nasce nos

.

montes Alleghanis. O bayos principais
do Mississipi são 3 Atchafalaya. o mais

consideràvel, Plaquemine e t.atourche,
,
O Passo do Sul é a via de entrada"
onde está o, Porto Eads. Os 3 outros

passos são Outre East South 'East, SO.
A península Bolivar está entre a baía

Galveston e o Golfo do México. No Bal

chans está a península Hémus. New

Jersey está a o. dos USA. Walfish Bay
está na bala da Beleia. BaH ou Peque
na Java é a Sicilia do Extremo Orien

te. Baltimore é banhada por um estuá
tio da baía Chesapeake (Braço NO o

do Centro e pela ribeira de Patapsco.

lIflOO��iUiU�fmfi1i3ilOOOOOO � ��OO�if
1m PROVE ' �� CAF': COLONIAL ii� SANDUICHES DE PEITO DE

.

'�!i
.

PERú DEFUMADO sm

� SANDUICHES DE FIL': DE ATUM �
w E AS lm

i1 GOSTOSAS PIzZAS, ONDE ??? �

I "K,ROÜGERHAUS" I
��OOOOOO�OO��OOOOOO�OO�oooo��ool

DOCUMENTO EXTRAVIADO

O Sr. BRAZ FRANCISCO FAGUNDES, residente
e domiciliado à Rua cer. Procópio Gomes de
Oliveira, nr. 318, nesta cidade de Jaraguá do
Sul, Estado de Sânta Catarina, declara haver
extraviado seu carnê de aposentadoria. Tendo
requerido a 2a. via, torna-se o original sem efei-
�.' ,

Jaraguá do Sul, 07 de abril de 1978. ,

A península de Saint H'ospice forma o

golfO de igual nome a L e é ligada pe-
. lo istmo de BeauHeu. Danakit tem a

forma de IJm triângulo retangulo, nela

havendo os vulcões Dubi (1.580 m) e

Afdera, tudo na Absomálla, A penín
sula triangular de Entre-Deux; Mers.
No delta do Ebro está a ilha Buda, e

do PÓ a ilha Ariano, Ao sul de Nantes

estão as ilhas fluviais França, Santa-
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na, no Loire. No lagos Como e Garde
estão as penrnsulaa Serenidade e Bel

lagio, .e, no lago Como, o golfo Pal

tanza. O estreito de Genitchesk liga o

Mar Pútrido 'ao de Azof. Quebec é Gi
braltar Americana, situada na conflu
ência do' S. Lourenço o lago das Duas

Montanhas, onde está a ilha Bizard e

o I�go S. Lurs, que contém a ilha Per
rot. O mar de Aral tem 70.000 km2., o

Baikai 35.000, o Van 3.690 km2. As
/

Bahamas são ?O ilhas maiores e 200

pequenas. O Delta Norskopmg, atra
vessado pelo río Motala, é a Manches
ter da Ciscaucásia. O Delta do, Dwina
tem 1.150 km2. O mar Branco tem ...

100.000 km2., Nova Zembla (Novaya).
"a nova terra" forma o limite 'oriental
do Mar de Barents e é cortada pelas
águas do Mátotchkem Chan e� duas
montanhas desiguais: superflcie ... ,

90.000 km2. Suas costas recebe o no

me de Mar das Normas? O Volga nas

ce com nome de Selijaravka no lago
Seliger. Seu delta está 'a 500 km do

Cáspio; tem 200 braços, e torma-se a '

50km de Astrakhan. Malta "Ilha do

Meio", está numa península. Barba
dos - sup. 430 km2. Culminante Hllla

by - 349. Fez é banhada pelo rio das

Pérolas (Oued el Djufar). Plttsl;>urg es

tá na 'confluência do Alleghany com

o Monongahela. Borton está numa pe
ninsula, na baía de Massachussets,

chamada Shawmut ("águas doces")

José RAINHA

pelos índios, ou Trimoutain ou Tre-'
monto A bala Chesapeake é um ver

dadeiro mar interior. O istmo Kheidan
divide �m 2 braços o Shott Charguy.

f

Os Tadjiks, de origem persa, vivem so

bretudo no Afghanistan Ocidental. O

país dos Afaghans é também 'chamado
pêlos europeus Kabutístan: ou' Pars de
Kaboul ou Kandahar. Cápital - Dou
chaek. Aral Tubê é uma colina lnsul

gar que se eleva a 190 m no meio do
Ala-Kul e nada tem de vulcânica, em
bora Humboldt fale como de uma mon

tanha. Ignivoma abrindo sua cratera.
Balkach ou Si-Har "mar ocidental",

1 tem 21.200 km2. Vladivostok, no futu

ro, será outra Constantinopia, e seu

porto será ehamado Corno de Ouro.
Tiflis sobre o Khoura, "cidade quen
te". Os Balkans tem 660 km de exten
são. Quito é banhada pelo Machânga
ra que é um braço do Guaillabamba,

Bogotá é regada por 4 riachos, que
correm para o rio Funza, entre tais S '

Francisco e S.
-

Agustin (Espasa}.
O Funza ou Bogotá nasce no paramo
de Guachaneque e recebe nas águas
os rios S. Francisco, Arz6bispo e Fú
cha. Grande lago dos Escravos, 25.000
km2. O delta do Athabasca tem .100'.000
km2. Winnipeg 22.000 km2.

INDICADOR
I

P R'O F I S5 ION A l
•

CEACLIN - ANALISES CLfNICÄS
�

DR: FRANK BARG'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

, Defronte a Praça Paul Harris

Fone: 72-0466

DR. JORGE L. CAMARGO INCHAUSTE

Médico Cirurgião
,

Ex-residente de cirurgia do Hospital
Gov. Celso Ramos - Florianópolis-SC

Consultório: Hosp. Sto. Antonio - Guaramirim-SC '

Atendimento: 2as. às 6as. feiras,
das 14 às 19 hs. - Fone 73-125

DR. ALFREDO GUENTHER '

Cirurgião Denti,sta
CLINICA GERAL
e.A.O. nO. 380.

, !

Atende somente com hora marcada

Av: Mal. Deodoro da'Fonseca, 333 - fone: 72-0646, I'

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo' DETRAN nO. 065

\ Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrênclas Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

AGRITEC LTDA.

Serviços de agrimensura e topografia em geral.
plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

marinha, terrenos rurais, etc.

Téc. Agrimensor RUY 'S. EGGERT

CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.
Av. Mal. Deodoro, 260 - Ediffcio Miner
Sala 25 '- fones: Escr. (0473) 72-0090

I

IRINEU JOS� RUBINI

ADVOGADO

Av. Getúlio Vargas, 49 - 1°. and./sala 10.3

(em cima do UNIBANCO)

,
Fone: 72-0111

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360. - VISTO 5047 - 100• A.

PROJETOS E ÀSSISTENCIA TeCNICA'

. Av. Mal. Deodoro da Fonse'ca, nO. 1.179

'DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

CQbranças e Assistência Jurídica

INGO PAULO' 'ROBL'

Engenhelr9 Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria' e Auditoria Florestal,.

HUMBERTO WOLF ' j
r

Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
O_rçamentos.
Escrit6rio:

"

'LGD ENGENHARIA
,

Eng.· Civil Florisval Enke'
,

Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 1Ga. Região
,

"

PROJ'ETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Rua 189; nr. 158 - fone (0473) 72-02S1

ESCRITóRIO CONTABIl SLUNK,

Ernesto Felip'e Blunk
'

, Téc. Conto - CRC-8957

Fone 75-22� - Cx. Postal; A2
i' ",'",

"

, ,
."

"

Rua Nereu Ramos, 141 - 89280-Corupá-SC
.. , .:",,-;,' ,

. DESP�CHANTE VICTOR

Emplacamentc;>s - transferências -

seguros - guias de recolhimento - alteração'
de caracterjstlcas - licenças.

.

\

.Oredenclado pelo DETRAN

Junto a Firma
Émmendõrfer Com. Velculos Ltda.·

III
MARLIAN - EMPREENDIMENTOS E S'ERVICOS· LTDA;
---

.

Av. -Getúllo Vargas,' 79 ao lado do Karnlsão
Fone (0473) 72-0.616, Cx. P. 83 -

89.25o-Jaraguá do Sul - S. Catarina
,

Conta6ilidade - Contratos e Serviços em

geral'- projetos de financiamento - Seguros
Representações. - Embalagens e material de

,

, construçlo.'
,

Empresarial

Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004

, OS ,I\IIELHO,RES PROFISSIONAIS

ANUNCIAM AQUI!

FAÇA VOç� rAMIii�M O

��$�� E yE.i�, '��j:IE�"'LTA�O�-,,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO· POVO SABADO, 15 DE ABRIL DE 1978 PAGINA 6

\ .

,'1 j. � ., , \,' i
,I: '" .' j",. :1.

[�.�--------------------]
REVENDEDOR

..

Gumz Irmãos S.A. - Ind. Com. e Agricultura
Jaraguá do Sul - SC

CGCMF nr. 84.430.636/0001-63

RELATóRIO DA DIRETORIA
.

Senhores Acionistas,

Apresentamos-lhes o Balanço Geral e a demonstração da Conta de Lucros e Perdas, encerrados em 31 de dezembro de 1977, bem
como o Parecer do Conselho Fiscal, sendo que, o resultado apontado assenta rigorosamente em lançamentos de nossa escrita. Estamos ao intei
ro dispor de V. Sas., na sede da sociedade, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1978 - Edeltraut Bauer Gumz - Diretora Presidente.

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977

ATIVO PASSIVO
EXIGIVEL

Fornecedores de leite, Fornecedores diversos, C/C Di
rigentes, C/C Credores, DiviOendos a Pagar s/Ações
Preferenciais, Lucros a Disposição da Asembléia, Obri
gações Fiscais, Contas a Pagar, Ordenados a Pagar,
C/C Representantes, Financiamentos " 4.190 268,2'i

NÃO EXIGIVEL:
Capital, Fundos de Reajuste, Fundos de Depr-eciações,
Fundos de Depreciações s/Correção Monetária, Corre

.

ção Monetárta das Depreciações, Provisão p/Devedores
Duvidosos, Reserva p/Manut. do Capital de Giro Pró-
prio, Reserva Legal e Reserva especial . '. . . .. .. .. .. 11.353.932 09

CONTAS DE COMPENSAÇAO
'

.

.

'

DupUcatas em Cobrança, Duplic.· em Carteira, Segu-
ros Contratados, Caução da Diretoria, Desconto de Du-
plicatas •• .•. •• •••.•••••• •• •• . .••. ;

I

• • 4.582.320,92

DISPONIVEL
Caixa e Bancos conta movimento '.. .. .. 2.087.419,62

REAUZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Estoques, Contas Correntes, Adiantamentos a Fornecê

dores, Dupl�catas a Receber, �evedores,�iversos, Ob�i(
gações Bea] , do Tesouro Nacícnal, Depóslto Compulso-
rio p/Aqulslção de óleo Ocmbustível .. .. .. .. .. .. 2.977.097,87

IMOBIUZAÇöES TECNICAS
Máquinas e Instalações, Móveis e Utensülos, Semoven-

xtes, Velculos em Geral, Terrenos, Prédios e Benfeitorias,
Casas Residenciais p/Empregados, Frascos Chocoleite,
Construção Fábrica de Laticlnios e: Reavaliações do Imo-
bilizado fixo . '. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.988.369,96

IMOBIUZAçôES FINANCEIRAS
Investimentos na Sudene, Sudepe, Procape, Eletrobrás,

.

Embraer, Banco Nac. do Desenvolvimento Econômico,
Adicional Rest. Lei 1471/51, Incentivos Fiscais em Apli-
caçãoe Ações de outras empresas.. .. .. .. .. 318.313,12

RESULTADOS PENDENTES
,

Despesas a Apropriar � ',' .. .. .. 172.999,73
CONTAS DE COMPENSAÇAO

Bancos Conta Cobrança, Carteira de Cobranças, Contra
tos de Seguros, Ações Caucionadas e Duplicatas Des-'

contadas em Bancos........ ..•... " .. .. .. ... 4.582.320,92

TOTAL DO ATIVO •••• •. .. •• ....•• .. .... .. .. 20:1'26:52Ü�l 20.126.521,22TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇAO DA CO,NTA DE LUCROS E PE RDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977

DeBITO ,

Estoques, Compras, Despesas G�rais, Fun��s de Deprecia
ções Provisão p/Devedores Duvldosos, DIvidendos a Pa

gar ;/Ações Preferenciais, Reserva p/Mànutenção do Capital
de Giro Próprio, Lucros a Disposição da Assembléia, Reser-
va Espeqial e Reserva Legal •..•.•..•.•.••....•...... 27.413.054,44

I

. C R': 0,1 TO
Estoques" Vendas, Receitas Diversas; Baixa de Bens, Produ
ção Própria Criação e tavoura e Provisão s/Devedores Du-
vidosos - reversão o o o'; o o o o,. � o o o

,

o o o • • • •••••••• 27.413.054,44

........................... _- .......

27.413.054,44 TOTAL DO CReDITO '•••••TOTAL DO DeBITO 27.413.054,44 .

. . . �.. .. :..
'

.. �. .... .. .. .. .. ... . .

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro ,de 1,977 - Ass. Edeltraut Bauer Gumz � Diretora Presidente, Arthur G.G. Gumz - Diretor Comercial,
Heinz Bartel - Diretor Secretário, Ulian Gumz - Diretora Técnica - Heinz Bartel - !éc em Contabilidade - CRC-SC nr. 8.181 '

PARECER DO �O,tJSELHO FISCÀL

_ Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal, da firma Gumz Irmãos S.A. Com. e Agric., tendo examinado detidamen
te as contas -de resultado, demonstração da conta de Lucros e Perdas, .bem como o Balanço Ger�l, encerrado em 31 de dezembro de 1977, são
de parecer que os referidos atos devem ser aprovados nos precisos termos, pela Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se oportunamente.

. Jaraguâ do Sul, 14 de março dei 1�78 - Ass. Rolando Jahnke, Gerhard Roeder e Ango Gielow.
.

JUNTA DO SERViÇO

MILITAR DE

JARAGUA DO SOL

AV I S O

Os cidadãos a seguir
relacionados, devem
comparecer na Junta do
Serviço Militar de Jara

guá do Sul, no próximo
-

dia 29, às 08 horas, mu

nidos do Certificado da
Alistamento Militar, a fim
de receberem seus res

pectivos certificados.

Adellno Meurer
Ademar Maurissens
Afonso Geisler
Arno Buttenâorff
Aureo Gotthardi
Celso Pereira
Darci Moretti
Ditmar Hornburg
Egon Draeger
Emerson

-

Eduardo Wolf
Erich Mohr
lIido Luiz Vasel
Ingo Heinert
Ivo Lemke
Urio Kath
Lulz Bonomini
Marcos Henrique Sohn
Mario Tiegs
Nelson Goltz
Rainwald Behnke
Reinaldo Friese
Reinaldo Krüger
Rolf Utech
Rubens Koch
Tarso Alvaro Piazera
Odo Drews
Valquirio Steinert
Walmor Salvador
Luiz Antonio A. Machado
Nelson Celestino
Heitor Tiegs
Pedro Mayer
Amancio Farias
Pedro Jochem Junior

Osório 'Klein
Secret. JSM

•

MARIO TAVARES .DA

CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de Titulas

EDITAL

Pelo presente edital de
citação, pedimos aos se

nhores abaixo relaciona
dos que compareçam ern

nosso cartório pata trata
rem de assuntos de seus

interesses:

Alvino Ullmann
Guaramirim

Alcides Riegel
Guaramirim

Aldo Mafezzolli
Nesta

Antonio Lunelll
Neste

Arildo Fiedler
Schroeder

Carlos Emili6 Guilher
me Rohweder
Guaramlrlrn

Curt Hackbarth
Schroeder

Darci Domingos
Nesta

Dolores' Maria Scheuer
Finta
Nesta

Evaldo Bettoni
Nesta

Flores Freiberger
Nesta

Idete Gonçalves dos San
tos
Nesta

José Natal de Souza
Nesta

João Modestino. Junkes
Neste

.

Nivaldo Martins
Nesta

Rosa Kyoische
, Nesta

Valéria Tavares da
Motta Rezende
Oficial Maior

COLABORE COM A'
L1MP�A POBLICA
MUNICIPAL,
USE OS COLETORES
DE LIXO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Certificado
Extraviado

o Sr. Nicolaus Rodney Hermann, r�sidente
e domiciliado nesta cidade de .Jaraquá' do Sul
SC, declara haver extravlado o "CertifiCado de
Propriedade" do vereuro com as seguintes ca
racterfstlcas: Automóvel Volkswagen, 1.300, cor
beçe, placa JS-2031, chassis nr. B8-533313, a
no 1968.

Tendo requerido a 2a. via, torna-ss o ori
ginal sem efeito.

Jaraguá do SIiJI, 12 de abril de 1978.
Nicolaus Rodney Hermann

CME DE POMERODE

Falecimentos da Semana

09.04.78 - Sidnei de Lima com a

idade de 06 dias - nesta
10.04.78 - Nalva de Oliveira com a

idade de 7 meses - em N. Ramos
11.04.78 - Osmar Glatz com a

Idade de 02 dlas; nesta

Prefeitura

�,
nense de Ciclismo indicou a serra de Pornero-
de-Tim'bó, passando por Rio dos Cedros e re

tornando à Pomerode. Desta prova sairá o me-

lhor ciclista-escalador. , I.

VOLEIBOL - a equipe infanto-juvenil de vo-

-Ielbot de Pomerode participará nos dias 21, 22
e 23 deste mês, da 1 a. fase do 'Campeonato Es
tadual promovido pela FAC nas categorias mas

culino e feminino.
FUTEBOL DE SALAO - em andamento na

cidade de Pomerode o II Campeonato Regional
de Futebol de Salão, com participação 'de sete

equipes:

BAEPENDI
O Clube Atlético Baependi estará sediando

hoje com lníclo às 14 horas o Torneio de Bolão

Estado de Santa Catarina

Illunlctpc!
D e p a r t am e n to
Divisão de

Balanceie
RECEITA

TITULOS

I
.

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Receitas Diversas

RECEITA DE CAPITAL
Transferencias de Capital
Outras Receitas de Capital•

do
A

mes
até o mês

...nterlor
Arrecadação

no mês Total

229.010,23
3.3401,00

1.627.913,25
19.710,09

341.450,47
11.993,00

2.216.017,29
29.270,80

570.460,70
15.333,00

3.843.930,54
48.980,89

212.361,99
23.826,95

182.506,49
58.853,59

394.868,48
82.680,54

4.956.254,15

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

2.840.091,64

Contas Empenhadas e a pagár 1.909.765,50 717.492,29
Dep6sitos de diversas origens 89.733,94 129.624,22
Outras operações , 4.998.488,00

....----------------------....--....--

5.845.604,51

2.627.257,79
219.358,16

4.998.488,00

7.845.103,95SOMAS Cr$ 1.999.499,44

SALDO DO MES ANTERIOR

---------.------------..........------........------------....._................----

C a I x a 222.494,87
Bancos - Disponrvel 128.401,65
Bancos - Vinculado 571.178,0'0

391.419,25
42.999,16
7fO.520,15

613.914,12
171.400,81

1.281.698,15
SOMAS...................... Cr$ 922.074,52 1.144.938,56 2.067.013,08

TOTAL GERAL ............•........• Cr$: 5.037.736,47 9.830.634,71 14.868.371,18

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de

_______) Celso Luiz Nagel

entre Seleções Femininas de Santa Catarina,
em suas novas, modernas e luxuosas canchas.

Amanhã com infcio às 8 horas da manhã, Tor
neio de Bolão entre SeleçÕes Mascúlinas de S.

Catarina.

PESOS PESADOS ,

O campeão dos pesos pesadosLeon Spicks
e o ex-campeão da categoria Mohammed Ahli,
assinaram contrato para combate revanche que
irão' travar no mês de setembro, no Super-Dhon
de Luzlana, O informe vem Ido funcionário en

carregado da empresa promotora Trap-Henk.
Afirmou que o contrato foi assinado durante en

trevista coletiva que foi realizada em Nova Hol

leas, onde os dois lutadores se encontraram.

de �araguã do 5ul
da Fazenda

Contabilidade

de 'Fevereiro'
DESPESAS

TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 - Câmara de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeito
0300 - Departamento de Administração
0400 - Depto. de Educação,

Cultura e Ass1st. Social
0500 - Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e Viação
0700 - Departamento Agropecuário
0800 - Departamento de Turismo

1.26,1.373,73
54.905,31
919.956,39
121.000,00

t1,50

Até o mes

Anterior

1.563,00
28.814,36
83.368,64

de
Despesa
no mes

41.899,40
45.465,71

479.485,63

414.119,08
746.850,65

2.156.278,19
261.335,95
1.771,50

(Mais esportes na pág. 8)

1978
Total

43.462,40
74.280,07
562.854,27

1.675.492,81
801.755,96

3.076.234,5.!3
382.335,95
1.843,00

6.618.259.04

CLASSIFICADOS

SOMAS...................... Cr$ 2.471.052,93 4.147.206,11
----------------

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos a pagar
Dep6sitos de diversas origens
Despesas do mês anterior
Outras Operações

884.776,88
36.968,10

500.000,00
------....--------.-------------------

SOMAS Cr$ 1.421.744,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE
Caixa

Bancos - Dlsponlvel
Bancos - Vincula{io

391.419,25
42.999,16
710.520,15

I

Segundo tntcrmação do presidente da CME
de Pomerode, a equlpe de ciclismo que foi for
mada no ano passado, partlclpou no domingo
passado da za. prova oficial, na cidade de Blu
menau, promovida pela Federação Catarinense
de Ciclismo. Em prova que foi realizada recen

temente na Capital do Estado, os 'ciclistas frio
Goede e João Plzzolattí conquistaram os pri
meiros lugares na 2a. e aa, categorias. A equi
pe de ciclismo' de Pomerode é composta por 8
atletas •. mais o chefe de manutenção e o Dire
tor de Ciclismo. Os ciclistas que compraram
suas pröprlas bicicletas, estão amparados pe
las indústr,ias Pedrini, Netzsch 'e Rabaker. No
dia 23 deste mes Pomerode sediará a prova c'

cHstica-escalador, que será realizada em ter

reno bastante acidentado. A Federação Catari-

SOMAS CrS 2.116.162,51
-------------------------------

72.081,28
184.454,70
812.973,75
500.00Q,00

1.569.509,73

331.845,77 .

3.440..368,67
341.704,43

956.858,16
221.422,80
812.973,75

1,.000.000,00

2.991.254.71

SOMAS .•...•••.•.• '. . • • . • • .• ßrS 1'.144.938,56

14.868.371,18TOTAL GERAL ...••.•.•..�. . ••.•••.• Cr$ 5.037.736,47 9.830.634,71

4.113.918,87

723.265,02
3.483.367,83
1.052.224,5S

5.258.857,43

Jaraguá do Sul, em 28 de fevereiro de 1978.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

João Modesto Silveira
Diretor da Fazenda

Renato José Bortollnl

CRC - SC nr. 5.400

Técnico em Contabilidade

BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.

Ex-Lanchonete 2001 - sob nova direção

Almoços - Lanches - Petiscos
Drinks eChopps

"O seu local de encontro e bate-papo"

Mal. Deodoro, 915 (defronte a /Volkswagen)

MóVEIS

liA1PU,

de

Theobaldo

Hagedorn

O máximo em móveis e ssquadrtae
'

Rua Venâncio da Silva Porto, nr. 533 - fone 72.0596

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Música amblente. e ar

mentos; \ aceitamos en
I

CHURRASCARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidOS _ pa-
voce QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PR,ÓPRIA?
ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck

Jaragu'á do Sul Santa Catarina

LAJES PARA FORRO E PISO
Econômicas, resistentes, produzidas rigorosamente de acordo
com as normas da A. B. N. 'r. - "Qualidade que começa na fa

bricação e não termina nunca", - Consulte nosso Departamento
de Engenharia, Ou solicite a presença de nosso vendedor pelo

fone 22-0960. - VENDAS: Av. Getúlio Vargas, 591 S/1
1208-Esq. Afonso Pena.

ra banquetes - e casa-

comendas <:Je carne.

condicionado. Estacio-

r

namento própriO cober-

SHALOM
BAR E LANCHO,NETE LTDA.

LANCHONETE.VARANDAO

Sob o comando do mestre-kuca João

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A

, LA CARTE

,

Kmbiente acolhedor com' mesas ao ar livre

servindo os mais variados lanches.

Serviço A La Carte

Em ctma do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. �61

BILL RESTAURANTE

Música-ambiente e anexo CHOPARIA E PIZZARIA

Conheça a Pizza Varandão

sob nova Direção, visite-nos '_

to.

CHURRASCÀRIA
PAVANEIIO

na Rua JoinviJIe, aqui

em Jaraguá e também

c/filial na BR-470, km.

86, em Rio do Sul.

. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Oorreio do PODO"
ANO LlX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Jaraguá do Sul - Sáb,ado, 15 de abril de 1978 - N°. 2.982

I
'. Estado de Santa 'Catarina

Poder \ Judiciário

JUIZO DE OIR"EITO DA COMARCA DE·'
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE la. e 2a. PRAÇA

1 a. praça: dia 08 de maio do corrente ano, às 10,00
horas, pelo preço da avaliação. Processo: Executi
vo Fiscal nr. 6.221 - Exequente: A Fazenda do Es
tado de Santa Catarina - Executado: José Boaven
tura. Relação dos bens: "um terreno situado nesta'

, cidade à margem esquerda do Rio Jaraquá, com a

área de 825 msa, com 15 ms., de frente por 55ms.,
de fundos, fazendo frente com terras dos vende
dores, travessão dos fundos com o Rio Jaraguá,
de um lado com terras dos vendedores e de outro
com terras de Fernando Lange. Registrado sob nr.

36.350 no Livro nr. 3-S, do Cartório do Registro de
Imóveis desta Comarca, avaliado em CrS 50.000,00
(cincoenta mil cruzeiros). Não constando dos au

tos quaisquer ônus ou, recurso pendente de julga
mento. 2a. Praça: dia 18 de maio do corrente ano,
às 10,00 horas, a quem mais der: - Jaraguá do Sul,
12 de abrif âe 1978. - Hugo José de Moraes - Es
crlvão, - \lISTO: João José Maurfcio D'Avlla - Juiz
de Direito.

ELETROMOTORES WEG S.A.
-

CGC nr. 84429695/0001-11

Cómpanhia de Capital Aberto
DEMEC/RCA-200-76/281

Jaraguá do Sul - SC

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Convidamos os senhores acionistas desta socie
dade para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária e Extraordinária, a ser realizada no dia 12
(doze) de maio de 1978, às 8,00 horas, na sede
social, à Rua Venâncio, da Silva Porto, 399, nesta
cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
'

1. Exame, discussão e votação do Balanço Geral,
Demonstrativo de Resultados, Relatórios da Di
retoria, Parecer dos .Auditores Independentes,
referente ao exercício social encerrado em 31
äe janeiro de 1978;

2: Aumento do capital social de Cr$ 108.985.924,00-
para CrS 133.000.000,00, mediante o aproveita
mento de Cr$ 20.574.786,00 de reserva de cor

reção monetária e CrS 3.439.290,00 da reserva
de manutenção de capital de giro próprio;

3. Consequente alteração estatutária; e

4. Outros assuntos de interesse social.

o MOTOR ElETRICO

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos
senhores acionistas os documentos a que se refe
re o artigo 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de janeiro
de 1978.

Jaraguá do Sul' (SC), 07 de abril de 1978.
Eggon João Silva
Diretor Presidente e

Presidente do Conselho de
Administração.

E'S P O R T I V' A S
" MINI OLII\I1PIADA SESIANA

O Serviço Social da Indústria, SESI, a-

. gêricia .de Jaraguá do'Sul; fará realizar ama

nhã a II Mini Olimpfad'a sestana, Região Nor

te, aqui em nossa cldade. J�sta Mini Ollrnpla
da tinha (no calendário estadual) como sede

para sua realização a cidade de São Bento

do Sul,< porém devido a problemas que não

convém citar foi transferida para Jaraquá do
,

Sul; se bem que "transferida" não é a palavra
adequada, uma vez que o' Agente do SESI de
nossa cidade, Sr. Adernar Lotin Frassetto se

prontificou, já que ninguém se manifestava,
e irá sediar amanhã a referida Olimpfada.
Canoinhas, Rio Negrinho, São Bento do su:
e Jaraguá do Sul são os municípios que es

tarão presentes com suas delegações. As

provas de 100, 200 e 400 metros, 4x100 com

revesamento, salto com vara, salto de altu

ra, arremesso de peso e dardo, serão desen
volvidas na Pista de Atletismo do Clube Atlé
tico Baependi, amanhã de manhã com início
marcado para às 8,30 horas. O início da Mi
ni Olimpíada dar-se-á com o hasteamento
das Bandeiras e Juramento dos Atletas. As

delegações estão compostascom os seguin
tes números: Canoinhas com 17 pessoas, Rio

Negrinho ainda não confirmou; São Bento do
Sul com 32 pessoas e Jaraguá do Sul com
42 pessoas. A idade dos atletasé de 16 anos

menos um dia, sendo que todos os atletas
são filhos de operários. Além das provas já
citadas, teremos ainda, dentro desta Mini 0-

limpfada, o Voleibol Feminino, que será rea

lizado no Ginásio de Esportes, às 9,30 horas,
entre as equipes de São Bento do Sul e Ja

raguá do Sul. O Agente do SESI de nossa

cidade sr. Adernar, informou ainda, que, co
mo sendo anfitrião, oferecerá um almoço de

confraternização para as delegações, na A·

gência do SESI de nossa cidade. Salienta
mos novamente que esta II Mini Olimpíada
será realizada amanhã, domingo, dia 16, com
início às 8,30 horas nas pistas de Atletismo
do Clube Atlético Baependi. Vá torcer por
seu filho o homem de amanhã. Os apelos são

sempre necessários, tendo-se em vista que o

povo de nossa região pouco se lntejessa por
Atletismo que é a base do esporte e se não
tudo isto, pelos nossos jovens atletas, valo
res autênticos e sadios que esperam peles
seus incentivos e aplausos. Vá ao estádio do

Baependi assistir a mais esta promoção do
SESI e incentive o Atletismo de nossa região.
TORNEIO TESOURA JUNIOR

No último sábado a tarde no Estádio A
dolfo Konder em Florianópolis, Avai e Marcí
Ilo Dias realizaram a primeira partida da sé
rie melhor de quatro pontos, disputando a de
cisão do Torneio Tesoura Junior. A vitória
coube ao time da Capital pelo piacar final de
um tento a zero. Na terça feira passada foi
realizada a segunda partida na cidade de

ltajal, quando em noite muito brilhante o ti
me do Marcflio Dias goleou ao Avai da Capi
tal por três a zero, com dois gols de Hlnaldo

-,

j 14

e um de Dirmael. A partida realizada no Es
tádio Hercílio Luz, na cidade praiana, propor
cionou uma arrecadação de 25 mil, 170 cru

zeiros. Agora será necessário a realização de
uma terceira partida para ser decidido o títu
lo. Já havia cogitação de data, mas em face
do Oampeonato Oatarlnensa . começar ama

nhã, as duas Diretorias adiaram a decisão
para uma outra oportunidade. \

JUVENTUS OxO PALMEIRAS
Em partida' válida pelo Torneio Tesoura

Junior, Juventus de nossa cidade e Palmeiras
de Blumenau empataram J sem abertura de

contagem na terça feira passada, no Estádio
J

João Marcatto. Este jogo já se tinha como

impossível, poi vem de uma série de transfe

rências, e finalmente foi realizado. Para o Ju
ventus foi um bom resultado, uma vez que o

preparador Adão Goulart teve que improvisar
a equipe em alguns setores, devido a proble
mas surgidos com alguns jogadores. A parti
da proporcionou uma arrecadação reqular,
pelo fato de ser anunciada em cima da hora
e se não obstante o esforço de alguns Direto·

res, nem sequer sairia. Nos bastidores, ou
viu-se rumores de que esta partida, encerran
do a participação do nosso representante, no
Torneio Tesoura Junior, foi uma partida "sur

presa" .

TÉCNICOS & TÉCNICOS
O desenrolar da Copa Brasil proporcio

nou a queda de mais um técnico. Na segun
da feira passada, Jorge Ferreira, que vinha

dirigindo a equipe do XV.de Novembro da ci
dade de Piracicaba, foi demitido e com ele

deixou o clube o preparador ffsico Acácro
Abdala. Quem assumiu no XV de Novembro
foi o ex-jogador Dema, que desde que se a·

fastou da equipe, o XV não mais se encon

trou. Outro nome muito falado nesta 'Copa
Brasil é o de Tim, técnico do Colorado do

Paraná, que está encontrando barreiras pa
ra vencer seus adversários, até inclusive os

considerados mais fracos.

TORNEIO NORTE CATARINENSE'
O Torneio Norte Catarinense teve seu

andamento no domingo último com a reali

zação de três partidas. Em Nereu Ramos c

Sport Clube Estrela, realizando uma exceler.
te partida, derrotou ao Ipiranga da cidade de
Rio Negrinho, conseguindo seu intento, ou

seja marcar três pontos e assegurar a primei
ra posição. O Estrela jogou um futebol impe
cável, notadamente na primeira etapa, não
encontrando dificuldades para estabelecer o

placar de três a zero já na primeira etapa.
Numeroso publico compareceu mais uma vez

ao estádio do Estrela, prestigiando o trabalho
que vem sendo realizado pela cúpula direti

va, comandada por Alfeu Garcia, Pedro Gar
cia e Renato Demathe. Nos noventa minutos
de jogo o Estrela mostrou-se superior a equi
pe do Ipiranga, desempenhando um futebol
de bom nível técrilco, Alcides Mafezzolli diri

giu o encontro com ótima atuação, sendo au

xiliado nas laterais por Renato Ruizam e Nel-

O ATOR EM TRES ATOS

O NASCER DO ATOR (I)

/

-----) Celso Luiz Nagel

son Doege. No finai da partida o Estrela per
deu uma penalidade máxima e o goleiro do

Ipiranga foi expulso por problemas lndtsclpti
nares. O Sport Clube Estrela jogou e venceu

com Binda, Ademir, Edésio, Juvenal e IIdo

mar; Serginho, Orlando depois Peta 'e Mêli

depois ctlo: Adi, Zizi e Edr. O lplranqa atuou

com Nardo (que foi expulso) Luiz, Fernando,
Paulo depois Orestes, Claus depois James e

Carlão; Ari depois Derclo. Laércio, João e

Germano, Rato, Lades e Vandí. Em GUara
mirim, o Seleto, que não vem corresponden
do o esforço de seus dirigentes, foi derrota
do novamente em seus próprios domínios pe
lo Tigre de Joinville. O time de Guaramirim
realizou uma boa partida, mas seus homens
de frente não conseguiram transformar em

gols as chances que tiveram. Em Guaramirim .

acontece o contrário que está acontecendo
em Nereu Ramos, pois o Estrela em seus en

contros sempre venceu e o Seleto em todas

partidas, foi derro�ado.

Na cidade de Rio Negrinho tivemos a Vi
tória do Continental daquela cidade por dois
tentos a zero sobre o São Bento de São Ben
to do Sul. Com os resultados do último do

mingo a classificação do Torneio Norte Ca

tarinense está com os seguintes números:
Em 10. Estrela de Nereu Ramos, Ipiranga de
Rio Negrinho e Tigre de Jolnvllle ambos com

5 pontos ganhos; em 20. Continental de R;o

Negrinho e São Bento de São Bento do SUl
com três pontos. Em 30. Bandeirantes de S.
Bento com um e na lanterna o Seleto de Gua

ramirim sem nenhum ponto, A próxima roda
da marca para amanhã os seguintes jogos:
em São Bento, Bandeirantes e Estrela, em

Rio Negrinho Ipiranga e São Bento, em Gua
ramirim Seleto e Continental de Rio Negri
nho, folgando o Tigre de Joinville.

LOTERIA ESPORTIVA
Uma boa notícia para quem apostou

na loteria esportiva na semana passada,
teste de número 384. Oitenta foram os a

certadores em todo 'o Brasil. Santa Catari
na, conforme anunciavam anteriorménte no

Rio de Janeiro contava com três acertado
res, mas após conversa mantida com a

"zebrinha", constatou-se que realmente S.
Catarina conta com apenas um acertador
ainda não identificado. Boa notícia para os

jaraguaenses. O único acertador do testa
384 é de nossa cidade e segundo apura
mos junto a casa lotérica o bilhete é o de

n�mero 90.326. O misterioso contemplado
receberá; juntamente com os demais 79
acertadores, a quantia superior a 545 mil
cruzeiros. O, proprietário da casa lotérlca
de Jaraguá do Sul, solicita inclusive que
todos verifiquem seus cartões. Segundo
notícia provinda de um de nossos olheiros,
tem-se como certo o nome do contempla
do, mas por ser pessoa inf!uente em nossa

sociedade, ainda mantém-se as escondi
das. Até o momento desta publicação, sa
be-se que o acertador é de Jaraguá do Sul,
porém não sabemos nome. Se foi você o

contemplado, parabéns. E... vê se apare
ça!

DEJETOS DE 80 MI
LHõES DE PESSOAS

�EM DESTINO CERTO

São Paulo - Eliminar
do meio ambiente os e

lementos desfavoráveis a

saúde humana e evitar

que à homem corrompa
a natureza foi o método
defendido em Campinas
pelo ministro da Saúde,
Paulo de Almeida Ma
chado, como a melhor
forma de saúde pública
Segundo ele, "o ho

mem não consegue viver
sem perturbar o melo
ambiente. t= preciso ad
mitir com humildade que
o maior problema do Bra
stl é dos dejetos de 80
milhões. de brasileiros

que não têm destino ade
quado" .

O ministro da Saúde
esteve em Campinas pa
ra proferir a aula inau

gurai aos residentes da
Faculdade de Medicina
da Universidade Estadual
de Campinas, quando fa
lou sobre o tema "stste
ma Nacional de Saúde".

Clécio Espezirn
estudante de Bioquímica

. Mulher dramática e sofrida, pela dor que o filho causa no ventre.
Romem nervoso e orgulhoso, pelo filho homem que vai ter.
Lazer predileto: teatro.
Tempo previsto esgotado. Corre do teatro à maternidade.
l'ii1édico - parteira - enfermeiro - internamento
e ... nada; outra peça que o filho causa
Chora. grita, esperneia no ventre da mãe.
A mulher já não suporta a dor.
O Dai cada vez mais nervoso.
Brilhante idéia surge do médico: cesariana!
O ator já nasce protestando. < I
Gríta contra o sol que passa por uma fresta.
Chora das mãos rudes do enfermeiro.
Grlta pelo acalento do ventre.
Chora pela dor causada à mãe.
Grita pedindo a presença orgulhosa do pai.
Chora pleo sangue placentário que extingue-se em seu corpo.
Grita pela fome!
Chora pela falta de leite!
Grita e chora, chora e grita.
No berçário comandao coral estridente.
No abrir do olhar resplandece toda uma vontade
de existir; parece querer ser o momento de toda uma vida ..

Sua pequena figura transmite uma grande promessa.
\7al ser um lutador, vai hltar no palco e pelo palco.
Sua cabeça ficará sempre erguida, suas mãos ficaram
fortes, seu cérebro vai ter vontade.
Vai conquistar, amar e sobretudo lutar, levando consigo
uma humanidade quase pródiga pelo acalentar da
força e do positivismo de um bom lutador.

Emmendörfer Com. de Veículos Ltda.
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Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones:

Jaraguâ do Sul - Santa Catarina

foi feito para voei 'Prestigie
Compareça

a

ao

Mini Olimpíada Sesiaria
Estádio Max Wilhel·m amanhã"
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