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Ai'ecepção de Jorge 1(. Bornhausen
Sábado passado realizou-se no Aeroporto

Hercilio Luz uma apoteótica recepção do dr.

Jorge 'Konder Bornhausen, çandidato ao �over
no do Estado de Santa Catarina.

A recepção deu-se num palanque improvi
sado defronte a,o, àeroporto, onde foi recebido

pelas altas autoridades estaduais, amigos e cor
religionários de todo o Estado.

Na oportunldade usaram da palavra o pre
feito de Florianópolis E�peridião Amin Helou Fi·

lho, Senador Lenoir Vargas _ferreira, presidente,
regional da Arena, Q Governador Antonio Car
los Konder Reis e, finalmente o candidato indi
cado -.Jorge Konder Bornhausen que manifestou

-

I

o seu agradecimento, dizendo .que "serei sem-

pre o mesmo Jorge, simples e leal, e procurarei
honrar o sobrenome, que orgulhosamente tenho.

Afirmou Bornhausen que "iniciamos neste
momento a nossa caminhada ' vitoriosa para o

plelto de 15 dé novembro, ao mesmo tempo em

que mani!estava o séu desejo' de percorrer to
dos os municípios �atarinenses para levar �té

eles a bandeira da causa arenista, concluindo
ainda: "nós somos a maioria e da maioria é o

governo".
Pedindo a Deus que lhe desse forças para

cumprir a missão que lhe fora confiada, Jorge
Konder Bornhausen prometeu dar continuidade
à administração do G'overnador Antonio Carlos
Konder Reis, dizendo ao lado "do homem do

campo, das fábricas e, oficinas e dos valorosos
funclonârlcs públicos".

, ,

Enfatizou, também, a melhoria dos nívei;;
educacionais do povo catarinense, "para que a

nova geração, tenha melhores condições de vi

da". Após a concentração diante do aeroporto,
em' passeata, o dr. Jorge Kondér Bornhausen

foi levado até as dependências da Assembléia

Legislativa.

O CANDIDATO

O futuro governador é filho d'o ex-governa
dor e ex-senador Irineu Bornhausen e de Da.
Maria Konder Bornhausen, Jorge Konder Bor

nhausen, primo do atual Governador Antonil')

Carlos :Konder Reis, é casado com Da. Eudéa

Bar�eto Bornhausen, e possui quatro filhos: Fer
nanda Maria, Paulo Roberto, Idneu e Rafael.

Estudou o 10. e 2°. graus nos Colégi09
Cristo Redentor, Santo Inácio e Catarinense, os
dois primeiros na cidade do Rio de Janeiro. Ê:

bacharel em Direito pela Pontifícia Católica do
Rio de Janeiro, onde formcu-se em 1960., Pos
sui ainda os cursos de Civilização Francesa pe
ra Universidade de Paris, Intensivo de lmpesto
de Renda pela Fundação Getúlio Vargas e de
Direito Tributário no Instituto Jurídico Guanaba
ra.

Nascido em 1°. de outubro de 1937, Jorge
Konder Bornhausen iniciou sua vida partidária
em 1964, quando tornou-se membro do Diretó
rio da, UDN daquela cidade. No ano seguinte,
torna-se coordenador geral da campanha do se
nador Antonio Carlos Konder Reis ao governo
de Santa Catarina. Fundador da Arena, ocupou
vários cargos no partido, sendo eleito presiden
te do Diretório Regional em 1973.

,Az de Ouro comemora 30 anos
o

A veterana agremiação
, .de bolão Az de. Ouro, fi·
llada ao Clube Atlético

Baependl, comemorará
na próxima 2a. feira, o

seu 30°. ano de existên

cia, fato que se constitue
num acontecimento mui
to raro a' subslstêncla de

uma entidade esportiva, à
nível do esporte do

_

bo

Ião.

o Az de Ouro foi funda

do no dla 8 de maio de.

1948,é, desde então, ln- .

terruptamente vem exer

cendo as suas atividàdes
1

desportlvas.s- com um

grande acervo ao patrí
mônio em favor, da cida

de. Para assinalar o graM,
to evento o Az de Ouro'

programou, uma viagem
ao Rio Grande do Sul,

que já se realtzou, per
correndo de 20 a 24 de a

.bril de 1978, as cidades

gaúchas de Caxias, Gari
baldi, 'Bento , Gonçalves,

. Gramado e Canela. Ama
nhã acontecerá um festi
vo almoço nas novas de

pendências do Clube A
tlético Baependl com a

comparência de todos os
seus integrantes.

, Os seus atuais compo
nentes são os seguintes:
Alfons Buhr; Alexandre

(Vera) Haake; Alvaro

(Marlene) Mann; Carl Ot
to (Gertrud) Enderle; Dor
val (dutta) Marcatto - fun

dador; Eugênio José

(Marly) da Silva; Eugênio
Victor' (Brunhilde) Schmo
ekel; Flávio (Téo) Roma

ni; Friedel (Rosita) Scha-

éht; Hamilton (Marly)
Garcla: Heinrich (Olga)
Geffert; Heinz Rodolfo

(Ilse) Kohlbach; Irineu Jo

sé Rubini e noiva EIfrie

de; Ivo (Mariza) Kauf

mann; Loreno Antonio
I

(Marion) Marcatto; Milton
Adolar (Neusa) Stange;
Moacyr Rogério (Albani)
Sens; Nelson (Cecilia)
Tarnawski; Rainer (Edl)
Wieie; Waldir Bruch; Wal
ter Carlos (Mitzi) Hertel ;

Wigold (Ursula) Leitzke;
Wilhelm (Helene) Laufer

e Geraldo (Lilian) Wernin

ghaus.
Do grupo faleceu re

centemente (em 18-09-76)
o bolonista José Narloch,
deixando viúva Elia Rie

gel Narloch e os filhos

Edson, Nelson e Sibila.

todos' casados.

Pela passagem do Ju

bileu de Marfim pode-se
dizer; sem medo de errar.
que o clube alcança no

toriedade pela ação de

seus integrantes. Assim é

que em 1977 a equipe a

cabou consagrando-se o

Campeão Oficial Interno,
sob o comando do Presi

dente - Comendador

Heinz Rodolfo Kohlbach

e a presteza nas cobran

ças do tesoureiro Gari

Ötto Enderle. Grande nú

mero de seus integrantes
participaram dos Jogos
Abertos de Santa Catari

na, em outubro de 1977.

Atualmente disputam o

Campeonato catarínenee
de Bolão, em Florianópo
lis. Num dos treinamen

tos realizados, o ex-Rei

do Bolão quebrou todos

os recordes de que se

tem notícia, fazendo o

Nelson Tarnawski 276 pa
litos com a bola tamanho
16, o, que é considerado

um feito extraordinárlo
- '

nessa mooaltdade de ja-
'o'

90.'

Correio
completa

No dia 10 do corrente o nosso se

manário completa o seu 59°. ano de

vida. São quase doze lustros de vida

devotada à Jaraguá do Sul, a defen
der os mais legftimos interesses da

terra e divulgar o seu bom nome atra
vés fronteiras.

Nàscido no Rio de Janeiro, Jorge Konde,

Bornhausen iniciou a sua vida pública como

Vice-Governador de Santa Catarina no período
de 1967 a 1971, em eleições indiretas, sUbsti-,
tuindo Francisco D'Alligna, cassado pela Revo

lução. Presidente do BESC e da CODESC, o fu

turo Governador ocupou cargos desde 1965 car

gos de direção em empresas privadas, sendo'
também advogado militante desde 1961.

Jorge Konder Bornhausen recebeu também

os diplomas de Homem do Ano - Maiores Per

sonalidades de 1'977 e Honra ao Mérito - Perso

nalidade de Santa Catarina - Ano 1977, e o títu

lo de cidadão de nove municípios catarinenses.

AS INTENÇõES DO CANDIDATO
Pela imprensa da Capital apresentou ao

povo de Santa Catarina um trabalho intitulado

"Intenções do Govemo", declarações que por

tópicos abordaram Planos de Governo, os Trun

fos da Arena, as Chances da Aréna, Lideranças
tradlclonals e renovação, Anistia, AI-5 e o Esta
do de Direito e Salvaguardas.

De muita visão foram os nossos '

fundadores Artur Müller e Venâncio da

Silva Porto, ao instalarem um órgão de

imprensa capaz de dar sustentação
aos anseios jaraguaenses.

Em outras oportunidades - disse
mos de nossa participação nos movi
mentos que culminaram com a nossa

emancipação política, .depols de in

gentes esforços.
Muitas penas brilhantes' se aliaram

a Artur Müller para dentro da mesma

trincheira combater o bom combate.
A todos aqueles que já não mals

'

"

estão nesta terra, àqueles que um dia
colaboraram com este semanário e aos

que ainda dão a sua valiosa colabora-

,ção em prol de uma imprensa limpa e

independente, os nossos melhores a
,

gradecimentos.
Por mais de uma vez temos dito

o quanto é diffcil fazer jornalismo no

"Correio do Povo", a

presenta à veterana equi-
.' 'pe do Az de Ouro, os

cumprimentos pela pas-
sagem de mais um -jubi-
leu, com os votos de que
continue a brilhar no fir- de
mamento esportlvo de S.

Catarina.

do POVO
59 anos

II

interior. Temos separado o jornalismo
de fato de outro que consiste em cor
retar anúnclos. Embora ambos se-com
pletem, é preciso que sejam harmonio

samente dosados,' para não se trans

formar num repeteco de anúncios, que
é ocupação com interesse econômlco
e não preocupação de manter bem in
formado o estimado 'leitor.

Seja como for, aqui estamos para

agradecer a todos e a cada um dos ha..
,

bistantes desta çidade, das cidades ,,1-

zinhas e da região que, aos poucos
vai formando a grande Jaraguá do Suf
que, sem desmérito, concorre para o

fortalecimento -de todo o Vale do Ita

pocu.
Somos agradecidos a todos pelo

apoio que nos tem dado ao longo des
59 anos de vida. Temos certeza de que
conttnuarä a população a nos conferir
um renovado voto de confiança, para
que possamos chegar ao 69°. ano de

vida, daqui mais 365 dias.

Emocionados, cumprimentamos a

todos!

O Diretor

Veia na página 3
Comentário sobre o Trabalho
nosso colaborador Professor Pàulo Moretti'

Novo Salário, Mínimo a pp.rtir de maio de 1978, é deCr$t449,60,
correspondendo à 53°f� :de> aumento para Jaraguá do Sul e

munioípios, do Vale do ltapecu
..

( detalhes _

na próxima edição)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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D'EST:AQU'E.S···

r25 ',04 ;1.8_-;::-A��r7aß - r!iI�.o d� I�ineu (Rosane Beatriz
- SChmocKe!) Buerger

26.04.78 - Ed�r - mhb de Antonio (Maria de Lurdes),
.... � �+;Vieira ... J.. #

-;' t ,/ (
". ..

27.04.78 - Denis Willian - filho de Altamlro (Pasquena '
, �. é�:zzi) 'Ad�iáno .' :

"

�, '
'

27.04.780-'Andreia - ml;la de Laudemlr (MarJ� Holan-j
)

,
da Streit) Rosa f

I .

'28.04: 78 - Jane 'MÍitgareth - Jilha de Armando (Maria
J

- l' Arlete Valçanaia) .Strlngarl
28�04. 780-' Fernando -'filho éle Fldells (Lucia Besér.l)i! t, --'.�_--� Koch ·c ," l"� I '.�� �- ...

29.04.78 -. João Varildo - fililo de joãa (Olidla Jun-
" .,; f .:...' ífesr Mài1irif ,o, � <", ,.;'

.

'29.04.78 - Claiton Juari -,,)II.ho de Nilto (lisa Maria)
o Macedo'

o

i ,�_ �_. .�

'01.05.78 ' Orian'Ç1 Gisela - filha de Alinor Otávio (Ir-
.

'

:'�má,Pr�ttji:Bortolin, I
o"�, '

.. ��o_'_' , --

U1.05.78 - Jane - filha de Helnz (Terezlta Greetzma- ,_..,.'_"..;_'_·_u_,_n_'_."'_'t"'_>,' .--�-.",__.....,,__=----------;;,---------------- --:::-- _..
'

. _..1 j .

, ,,::' :, : 'cher:) Gre.neJl '-r r' �
. Edital nr. 10.253 de 27.04.1978

01 .05.78 - Vanessa.:: Jllha ,dá Anastaclo (Luzia EmiHa Renato Bento e',Maria Ausillil Tironl

, .' I,

.

,�-:., ��pç��es) �� ,��z \ ,','"
. "rt�;il: .;I�,: �r$l�ileirq, �l?0It�i.ro,1j��W;iturário, natural de La-

, • , .>. .. "

ges, neste Estado, dqmiciliado e residente em Rua Do

mingos Demarchi, nesta cidade, filho de Antonio Bento
,e Anita, Scheller Bento. Ela, brasileira, solteira, escri-'

C
-

-1 turária, natural de Luiz Alves, neste Estado, domiciliapa ,nesta cidade, filho. de ,Jo",_é PliPP e_ ,Juliana Salompn.

1V 1. � ,e, resjdent� em Rua Jos,é, Teodoro Ribeiro, nesta 'cidade,
- . "Papp. Elá, brasileira,' solteira, professora, natutal de

filha de Natal T'ironi e Maria Helena 'Tironl. Taió, neste Eftado, domi_çiliada ,er residente em R�'a �io Jaraguá dó Sul, domiciliada e residen.te. em Rua José
Edital nr. 10.254 de 27.04.1978 Branco, nesta cidade, filha de Waldemar Kreutzfeld.e Bauer, nesta cidade, filha de Placldo Correa e Helma
orlandol Gilberto Gonçalves e Lella Teres.lnha Bogo Laura ·Kreutzfeld.

'

'_" , i .', \
Maas"Correà: > " ;"h' ;" '

.'.

Ele, brasileir�; solteiro, empresário, naturál de Co- Edital nr. 10.258 de 02.05.1978 Edital nr. 10.262 de 03.05.1978. ::i .. I
rupá, nêStê-EStaClo, domiciliado é residente em Avêõit:la"'< 'Radi Siewerl"e Nilza Roweder Krüger 1.

,_ .,Va_ll1!or Yj«tent,-Nlchol�tt� e_C;>�fv�aJ(Je�én� ,

Marechal Deodoro, nesta cidade, filho de Holando Mar:- '. �Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá Ele, brasileiro, solteiro, Industrlãrlo, natural de Ja-
celino Gonç�lv�s e Felo!,!ena Schmitz Gon�alves. Eia, do Sul.- domiciliado e residente em Rio da Luz Vitória, raguá do Sul,. domiciliado e residente em Schroeder,
brasileira, solteira, do lar, natural de Massaranduba, nes- _ ne.ste di.s.trito, filho d'e Emilio Eurico Ernesto Siewert c neste Estado, filho de Querino Nicholettl e Leonora Bue-
te Estado', domiciliada e residente em Avenida Marechal' Alida Koch Siewert. Ela, brasileira, solteira, do lar, na- cio Nicholetti-. Ela" brasileira, solteira, balconista, natu-
Deodoro, nesta cidade, filha de Dalr Alfeu 80go e Lotll tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rk> ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ita-Riegel Boga. : ':r 1 ,da-Luz II, :l'ieste distrito, filha de Ortvln ,Kr,ügere Helga pocuzinho, neste distrito, filha de �osé Kienen e ErnaÉdltal nr. 10.255 de 27.04.1978 Roweder Krüger.

'

Henn Kienen.
Ag�sllnf1C? João Junkes e Dalva Maria Junkes Edital.nr;, �0.259 de 02.05.1978 Edltál nt. 10.263 de 03.05.1978

Ele,' brasileiro, solteiro, servente, natural de Luiz
. Joã� 'José 'Blzatto. e Darci'Gregolewllzsch t VenDton de Ca�lho' e' Ingrld' Rélm�r '",. �.

Alves, neste Estado, domic.lliado e residente em Rua Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Guara- Ele, brasileiro, solteiro, militar, nàtural de Jolnvilla,
Francisca .Zacarias- Lenzl,- nesta cidade,: filflo.:dEJ,::..tosé-----mir.im,' n-este' ,Estado•.domlci,lado- ,e .. resident13 -em RIJa neste -E�tado, domiciliado e residente em Jolnville, nes-
Junkes e· Cecilia Apolorila Junkes. Ela, brasileira, sol- Henrique Marquardt, nesta cldlide, filho de Celeste al- te Estado, filho de Aurelio de. Carvalho e JOrlta de Car-

t, telra, servente, natural de São Pedro, de Alcantara, nes- zatto e Luzia Rosa Bizatto. Ela, brasileira, solt�ira, .a'u- valho.' Ela, brasileira, solteira, auxiliar de modelista,'te Éstado,. domiciliada e residente em, Rua Joinvill�, ,xi!!ar çie esqritórlo, ,��atural de. Jaragu� �o S,,!I, domlci- natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
nesta clda_de, filha de Laudelino Junkes e Veronlca Die- lIada e residente em Rua Joaquim Francisco de Paula, Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, filha de A-
mont Junkes,"

.

! nesta cidade, filha de Hilário Gregolewltzch e Gatharlna dolfo Jacob Carlos Reimer e Isolda Zimath Reimer.Edital nr. 10.256 de. 27.04.1978 Watzko Gregolewltzch.·, ' • "":">' �', 1 -.. ','-....' •.•. -., r ........ *.... .

Francisco Fagundes e,Dagmar Chlodlnl Rosa Edital nr. 10.260 de 02.05.1978 E para Que chegue ao conhecimento de 'todos
Eie,. ,brasileira, solteiro, operário, natural de Luiz Rolf Hoppel e Véra Lu.cla dos ,Sant«).s, mandei passar o presente edital Que serA publicado pe-

A,!vés, neste Estado, dómlclilado e residente em Ilha da· " �Ele, bras'ilelro, solteiro, motorista, natural, de Jara-
la Imprensa e em eartörlo onde serA afixado durante

Figueira, neste distrito, filho de Laudollno Avelino Fa- guá do Sul, domiciliado e residente em Vila Baependl,
15 ·dlas. Se alguém souber de algum Impedimento, a-

gundes e Benilde Zapelllni Fagundes. Ela, brasileira, , neste distrito, filho de Oswaldo Hoppel e Valtrudes Tau- cuse-o para os fina legats.
solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domlcl- fenbach' Hoppel. Ela, brasileira, solteira, auxlllár de es- Aurea MUller' Grubba
lIada e residente em Rua Walter Marquardt, nesta clda- crltórlo, natural de Canolnhas, neste Estado, domlcl- Oficial • "": :�-' ...

Aniversariantes ia Semana
Fizeram anos dia 05.05.78

A garota Carla Spézia, cumprimentos
O· jovem Eliseu Jairo Schmldt, func. da

Gráfica Avenida Ltda.
Fazem anos hoje, dia 06.05.78

Sra. Hulda, esposa de Alfredo,Maier
Sr. Geronimo Trentini
Sr. Nelson' Stingen
A jovem Isolde Wackerhage
Sr. Erwi.no Liermann, em Joinville
A jovem Marflia Haffermann
Sra. Angelina Klein Staehlin

Fazem anos amánhA, dia 07.05.78
Sr. Ave.lino Karsten
Sr._. Lauro Demarchl, residente em Itapocuzlnho
A jovem Iracema Terezinha Morbis, tunclonárta de

,A Comercial, cumprímentos da coluna.
..."

Fazem anos dia 08.05.78
A jovem Marci Oiga Mascarenhas, funcionária de

• '

Eletromotores Weg S.A.: cumprtmentos da cöluna,
Sr ..Osmar Schmitt, reslderite:'em São José dos

Pinhais - Paraná
Da. Elsa Buck, ex-professora do'Jardim - Pestâlosse
Sr. Rodolfo Maler' �

Sr. Erich. El:tlert ,I. i t:
• ,.", f'....

.

Sr. Bruno Friedel, em 'Trê's Rios do Norte • ,

Sra. Adélla, esposa" do 'sr. Rudolf Harbs
Sra. Doroty Vitória Grubba: Tavares da Cunha Mello
Sr. Adernar Henn, em Jaraguj;!zinlio .;J
Sra. Norma.Schmidt Reimer, esposa do

sr. Oswà'do, Otto Reimer •

Fazem anos dia' Ô9.05.78
Srá. Vva. Mariana Murara
Sr. Vigando Staatz

Sra. Anélia Enke Karsten, em Estrada Nova
l?r -, Gregório M,üJ.ler, e!)'l Corupá ....

Sr. José Henn, em Jaraguazinho
O jovem'Canisio' Marcos zimmerman ' .

•

Fazem anos dia 10.05.78
Sr. Jorge Mattar
Sra. Ana Panstein, em. J�raguá 84, Garibaldl ,

Fazem anos dia 11.05.78
Sra-. Marian Mahilke' Härischel '"" "

Sra. Anita, esposa do sr: Herbert Bürger
Sr. José Carlos Gesser". em Concórdia
Sra. Zilda Schmockei, em Curitiba, Paraná
Sr.. Luiz Célio Brugnago, nesta

Fazem anos dia 12.05.78
sr. José Peters, em Oorupá.

, Sra. Maria Mayer -

Sr. '!\Aario Roters

/

.. ...., _"

.......... ....

Sr. Dankwar:t Hermann, em -Oorupá '

Sr. Werner Meier, -em Barra do Rio Cerro
Sra. Alzira Wolf Radüenz, em Rio Cerro II
A garo.tinha Cláudia Daniele .Blstow

"

AIDS aniversariantes desta semana, os cumprimen
tos da coluna.

',
'

-rl.

NASCIMENTOS DA SEMANA
.<J _ .... __ ............ _ ........ ,.. """,...,.,_

:.,.1"; .... ,

, ��(fJr.l§ lF'O
, \

Aurea M6Iler Grubba, Oficial do Registro Civil do
- 10. Distrito da Comarca de JaraguA do Sul, Estado':'de
_
-E!anta Catarina, Brasil.

./
/

, Ed!tal nr. 10.250 ,d� 26.04.1978
IIdemar Modro e Alzira Sueli Ferelra

Ele, brasileiro, solteiro,' pintor, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Estrada Nova, neste
distrito, filho de Arnoldo �(jdro e ,Lili Modro. Ela, bra
,slleira, solteira, do lar, natural de Corupá, neste ·Estado, .

'domiciliada e residente em Estrada Nova, neste distrito,
.filha de João Ferelra e Miulà Eerelra.
1:dltal.nr. 1Q.251 dá, 2'M4.197S;
Ego'; Hornburg e Dorlléa Relnke

Ele, brasil.eiro;,_solteiro, operário, natural ,de Jar.aguá
do Sul, domjclllado e residente, em Garlbaldl, neste dis-'
trito, fil�Q.lde Walt�r Hornbur:g e Edite Drews Hornburg .

Ela, bra'silelra, solteira, do lar, Jlatural de Jaraguã do
Sul, domiciliada e resfdente' em Rio da Luz II, neste dis
trito, filha de Ingobert Reinke e Gerda Strelow Relnke.
Editai nr. 10.252 de 27.04:1'978' .

Manoel Souza e Rellndes Natalina Moser
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Rodel.o,

neste Estado, domiciliado e residente em Ribelrl!lo Mo:"
lha, neste distrito, filho de José Souza e Alicia Farias.
Ela, brasileira, solteira, Industriárla, natural de Rodeio.
neste Estado, domiciliada e residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filha de \1�r�1II0 Moser e Eisa Moser. ,

*---- ----,--*
I LANÇAMENTOS DE; INVERNO - em

I
Confec

'II ções Sueli, moda, beleza. e qualidade acima de
tudo. Vestidos para senneras e crianças - [ar

I dineiras, batas e blusas. Vestidos e slaks pa-
. I ra gestantes; 'càmisa� 'é camtsolas, além de

I grande variedade de 'bijouterlas. Oonfecções
I Sueli lhe oferece descontos especiaiS nas com

I pras a vista ou se preferir tudo pelo Credl Sue

I ll. Confecções Sueli de portas abertas com as

I melhores sugestões pera-este Inverno. Con

I tecções Sueli, na Mal. Deodoro, em frente a

I praça Paul Harrls, - nesta
*---- ----*

,
PARABÉNS - Muito cumprimentado em toda nossa

sociedade o amigo Lourival Hothenberqer pelo seu ani

versário na sexta feira. Lourival, Gerente de Recursos
Humanos da firma Marc(:ltto e futuro presidente do Ro

tary, recebeu os inúmeros amigos no aprazfvel F,lecar;lto
da Lagoa, na sexta .a noite. Cumprimentos da .colunal

TOP SOM MUSIC - dose dupla amanhã, domingo,
para você balançar o coreto. As 15 horas no Doering e

após esta!, começa outro embalo, a Solrée das Coco�as
nas dependências do Salão Cristo Rei. Top Som inau

gurando mais quinhentos watts de som. Top Som, em

balo certo e muito quente para este Inverno que se diz

presente. Entre na onda do som a jato. Chegue junto!
INAUGURAÇAO - Estive participando da inaugur.a

ção da sede Recreativa de Emmendorfer Comércio. de
Velculos. Sem sombra de dúvidas obra Invejável que
muitas firmas de nossa cidade almejam um dia também.
possuir. O ponto alto da, inauguração foi a churrascada
e animação do amigo Adolfo Costa, ladeado do "cara"

que mais entende de Detroit e de garantia de Detroit, o

Romeu. A festa prolongou-se durante o dia todo e con

tou com a presença dos Diretores da empresa bem co

mo de todos os colaboradores.

A cocota Miriam, filha do ind�strlal amigo ,José (Hllde
gard) Marchi, que ao iado da maninha Raquel é desta-

que na coluna de hoje. ' .

EM CORupA - foi eleito no dia 9 do mês de abril,

quando também foi empossado, o 10. CAP da comu

nidade católica de Oorupá ou seja o Conselho de Adml

nistração Paroquial. A reunião teve por local o Salão

Paroquial e foi presidida pelo Padre Anselmo Schimit",

ter vigário da Matriz São José, o, qual apresentou es

duas chapas que foram submetidas a votação secreta.

A apuração apontou a chapa vencedora que assim se

constitue: Presidente executivo - Donato Seidel, Vice

presidente - Alfredo de Souza, 10• Secretário - Ernesto

Felipe Blunk, 20. Secretário - Ermlnio Moretti, 10• Te

soureiro - Adolfo Baeumle Filho, 20. Tesoureiro r Julio

Cesar Dominonl.
No bate-papo diário a presença dõ sempre amigo

Claudio (Elisete) Herbst, Pe. Elemar Scheid, Durval Va

sei, Antônio (Yvone) Gonçalves, Victor Emmendorfer

Filho, Adolfo Costa, Loreno Marcatto, Jaime Blank e

multes outros de nosso "gr-and monde".

Acontecerá de 8 a 13 deste mês na Marcatto S.A. ,

importante curso que será ministrado pelo sr. Lourival

Rothenberger, Gerente de Recursos Humanos da Mar

catto. Participarão deste evento várias empresas de

destaque em nossa cidade, cujo número exato alcança
a casa de trinta e seis ao todo. Este curso é de má

xima importância para o desenvolvimento empresarial
de nossa cidade, dado a eficiência do ministrante.

ANIVERSARIO - Completou dois aninhos no dia de

ontem Marcia Meri, filha de Renato (Iracema) Weber. A

Marcinha foi muito acariciada pelos papais e pelas a

miguinhas.

*---- ----*

I Moda jovem 'atualizada e as últimas novidades

I para o inverno que se aproxima você encontra

I em LOJAS KLEIN. Cobertores, roupas feitas,
I lã para tapeçaria, toalhas, . tecidos, cortinas

I e tapetes. Calçados para adultos, jovens e

I crianças. Comprando em LOJAS' KLEIN, quem
I ganha é você! LOJAS KLEIN E KLEIN MAGA

I ZINE, vestem a famllia inteira e a casa tam-

'I também. Inverno múlto quente' em LOJAS

I KLEIN, na 28 -de Agosto - em Guaramirim-SC
*----

Em conversa que mantive com os amigos Wilhelm

Borowicz (William para os fntimõs) e Mauro Koch lá da

Menegotti Vefculos S.A., soube do lançamento do

PASSAT SURF no dia 11 deste mês. Adianto também

que este lançamento da Volkswagen do Brasil Irá me-

_ xer; com toda a ala jovem, de modo especial, de nossa

região.

----*

_ NIVE� :: A simpatia de Vanessa filha de Ivo (Nor
ma) Ewald lá do Kamlsão, foi multo cumprimentada no

dia de ontem e logo mais a noite estará recebendo as

amiguinhas com Coq's, metlvo que foi seu "nlver" na

sexta. Meus çumprimentosl
"<:10"

HAMBURGAO... estacione e•••

bom apetite. Em frente a Igreja Matriz.

. "

.

.
-, �'(,,:

ANIVERSARIO
A jOV.elll Marci Olga Mascar�nhas

estará' comemorando seu "niver" na

próXima segunda feira, e estará re

ceben'do seus amigos.
Parabéns.

de, fil_ha de Flôrçiuardo Vieira da Rosa e Otilda Vieira
da Rosa.
Edltal'nr. 10.257 de 28.04.1978
José Olívio Papp e Elsa Kreulzfeld Nela

.

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Jàragtrá
do' Sui, 'domiciliado e. residente. em Rua Angelo Rubini,

"
,
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CINDERELA, moda para ELE e para ELA. c�m I
os preços mais baixos da praça e com credlä- I
rio' próprio, COMERCIAL DE CALÇADOS CIN- I
DERELA LTOA. lhe oferece calçados, con- I
fecções, bljouteri�, linhas, recos, botões, bol- I
sas, malas, armarínhos.cmejas, clntos ;e flores ,I
artificiais (enfeites). CINDERELA, fazendo a I
moda de cada estação para crianças, jovens I
e adultos. As mals belas novidades para vo- I
cê presentear a sua mamãe. E não se esque- I
'ça, CINDERELA lhe aquece neste inverno. Av. I
Getulio Vargas, 198 - nesta. I

----*

I
I
I
I
I

, I
\:'1

I
I
I
I
I

Durante todo o último final de semana quem aden

trou as aconchegantes instalações do Bill Restaurante

pôde notar o sorriso franco do amigo Arno, atual pro-
'prletário, do Sherife e de todos os seus auxiliares. A

presença da PERLA que lá esteve para almoço e janta,
multo contribuiu para a alegria geral. Motivo também
foI a presença de Salomão Ribas Junior, que com o Pe.

Elemar, Loreno Marcatto e muitos outros de destaque,
formaram a roda de nossa destacada sociedade. -Allãs,
este sorriso que notei no último final de semana, me

recebe sempre que lá adentro.

• I ., � , J

Presença destacada em nossa cl-

dade no último final de semana, a

conhecida cantora PERLA. o

-,.
�'" ,

show foi lern homenagem aos tra-

balhadores �e,n� região, pelo

transcurso do 1°. de maio. A pro-
, ,

-
-

� n moção de Beto Promoç6es.

liada e residente em Vila Lenzi, neste distrito, filha de
Miguel José dos Santos e Justlna Alves.
Edital nr. 10.261 de Ô2.05.1978
Raulino Módrock e Ivone Correa

"Ele, brasileiro, solteiro, mecânico," riatural de Jara
guá:do Sul, domiciliado e residentÉi em Rua José'Bauer,
nesta cidade, filho c!e Alfonso Modrock e,Olga de Sóuza
Modrock. Ela, brastleirà,-solteirê, Costürêirâ,' nãlurãr de

� - ...,.*
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I) COLUNA ROTARIA
SERVIR.

Procure ser útil. Existem inúmeras ocasiões,
durante o dia, de prestar o seu auxlllo: um simples
olhar de simpatia, uma simples palavra de consolo
ou de estlmulo fazem erguer uma vontade desfa
lecida.

Não importa que a ação praticada tne pareça
insignificante. Por menor que seja a semente lan- ,

. . I

çada à terra, sendo de boa qualidade, brotará. Na-
'da que é bom se perde.

Esteja sempre pronto a estender a mão àque
le que cai, estimulando-o a se· erguer novamente
e seguir o caminho.

Encoraje os que desfalecem e que se deixam.
vencer sem esperança e sem fé.

Distribua, em todas as horas do dia, gestos
delicados, palavras amáveis, sorrisos carinhosos,
boas ações.

t;stas atitudes de aparência simples realizam

multas-vezes, verdadeiros milagres.
O bom humor prolonga a vida e ajuda a dissi

par todas as dJficuldades.
(Bol. do R.C. de Natal, RN - Dist. 450)

Palavras' de Saudade
José Rainha da Costa

Honorina Paes daOosta - Nenê. A 5.5. qulnta
feira, o Grande Arquiteto do Universo arrebatou
me a companheira, deixando um vácuo na minha

casa, que nem posso descrever ao correr da pe
na. Nenê era urna mulher boníssima, que nada me

pedia, mas dava-me tudo, desde os filhos Gusta
vo, Paulo, Carlos, Yonne Fred, Nice. Nunca usou

fumatório. Filha de paranaenses - Mario Olimpio
Paes e de Deolinda Miranda 'Paes, nunca entrou

. '.

em qúalquer estabelecimento
.
para fazer compra

nem sabia, falar alto. Estivemos juntos em Fortale
za, Recife, Belo Horizonte, Paran'á, Joinville. Não
tinha hábito de bater papo na .porta de ninguém.
Vivramos

.

um para o outro, defendendo-nos mutua

mente, haja vista quando a capangada do governo
do Pará invadiu minha casa. Tivemos um casa

mento simples em Val-de-Cães, mas grandioso pe
la amizade que estava radicada e/nossos corações
Só recebi meus patronos ao voltar do Recife e Be
lém.

. .
. .

Há um vácuo que data de um ano. Estou a vê-'
Ia em càsa, cuidando desta.

.
.

A 14.3, quando comemorei minha data gene·
tlíada recebt do sr. gerente da União de Bancos
Brasileiros S.A., em Vila Isabel, sr. Ney Bastos, es:·
se telegrama: Banco 409 .. Cr$ 1.000.000,00 - um

milhão de felicidades, muita alegria e sucesso to
tal a você no dia do seu aniversário. Rio de Janei

ro, 14 de março de 1978. - São os votos do Uniban
co -Adüson deAlrnelda Reis 8141.

.

A 5.5. estará sendo celebrada na Basílica de

Lourdes, em Vila Isabel, às 9 horas, missa pela paz
eterna de sua alma.

AGRADECIMENTO
".0::;:

Os irmãos e demais parentes de

ERNA BUHR STEIN

agradecem sensibilizados, as manttestações de p.e
zar recebidas por ocasião do seu falecimento, o
corrido em 29 de abril de 1978. Outrossim, convi
darn para o Culto em memória de sua alma às-a

.

horas no dia 07 de maio na Igreja Evangélica Lu
therana desta cidade'.

. ,

Jarguá do Sul, 06 de maio de 1978.

Os .Despachos do Dr.
Aqui estamos de vol- .

ta, depois de um vastfssi
mo flm-de-semana. Do
Dr. Carlos Moacyr de Fa
ria Souto, ex-prefeito de
Itaocara-RJ e atual As.
sesssor da Secretaria de
Saúde do Rio de Janeiro.
divulgamos mals dois .ex

celentes despachos:

"Senhor Secretário Ge·
rai. Precisamos de um.

"escriba". De um "escri
ba" e de um caderno de

capa dura e de poucas
folhas. De capa dura por
que, meu Irmão Octávio
o mais velho, diz que a

quilo que se escreve em

livro de capa dura mere

ce mais fé., Não creio,
mas, por via das dúvidas,
não quero contrariá-lo.
Poucas páginas porque
acredito que poucas se

rão utlllzadas, Nesse livro
o "escriba" consignará
as boas ações praticadas
pelo homem, dentro do
nosso município, que me-

reçam ser fixados para a

posteridade. Ações de

real valor que demons

trem heroismo, sacrifício,
amor ao próximo, des

prendimento, patriotismo,
abnegação, etc: .. No mun

do prenhe de egoísmo e

. ambição de hole, creio
que um livro com 201 fo
lhas comportem um sé
culo de inscrições. Con

signaremos no mesmo,

para os postéros, qual
quer ação boa e altruís,

ta, praticada com des

prendimento, nesta antl

ga taba dos Coroados,
hoje Itaoacara. O meu re ..

ceio é que transcorrido
um século o livro conti
nua em brancol...

A Assistente Social Ve
ra, Buker comunica que
encontrou doente Maria

Angela de Lima, com on

ze filhos. Necessita de
remédios. Com onze fl-

ção dos trabalhadores,
em são Leopoldo, o che

fe do centro de informa

ções do ministério do E·

xército, general Edson
Boscacci Guedes, leu a

mensagem do ministro do

Exército, general Fernan
do Belfort Bethlem, dedi
cada especialmente aos

trabalhadores gaúchos,
na qual salienta que "CO'J'l
fio no seu patriotismo e

na determinação de, coe
sos e em.ordem, concor
rerem para o nosso cons

tante progresso".

Convidado para parti:'
cipar da semana sindical

, gaúéh'à; o ministro do E

xército nAo pôde cempa-

Pretettc
Jhos, tudo que Maria An

gela pedir, é pouco. Lem-
/

bro-me que em uma das

minhas andanças pelo
"lado escuró da lua", so
fri um sério arranhão. En

trei no primeiro barraco

que encontrei. Ali residia
um casal com onze filhos .

Pedi sal, para colocar no
ferimento. Que sal? per
guntaram. ;, Sal de tem

pero, esse que se põe no

feijão. - Que 'feijão - O

que se come, que se põe
na panelal Que panela?
Olhei. Não havia nada.

Apenas um fogão de bar

ro, -e algumas latas em

que se fervia água para
cozinhar milho ou alpim ...

sem sall Onze filhos ..
Tive um amigo advogado.
Homem Inteligente. Oito

filhos. Não conheciam

pasta de dentes. expli
cou-me: Um dia comprei
uma. Durou 3 djas! Ma

ria Angela de Lima.-Onze
filhos! Vamos lhe entre

gar os remédlost".

Prieto 'diz que imagem do Sindicato mudou
reeer, mas enviou mensa

gem e o general Edson

Guede,s como seu repre

sentante, que antes de lê

Ia, observou que cumpria
a determinação "com

muita honra e satisfação,
para transmitir uma men

sagem de fé;' de confian

ça e de crédito no traba
lho que todos realizam".

Na sua mensagem &'os

trabalhadores gaúchos; o
general Fernando Be

thlem disse que nesta se

mana sindical,,"o Bra$iI
e o Rio Grande do Sul u

nem suas vozes num -Ieu-
_

vor sincero e Justo à clas
se trabalhadora que aqui
vive e moureJa".

Bald ist's zu epaet.
Die wilde Tierwelt, frei geboren,
FDie immer lebte ungeschoren,
Von Menschenhand fast nicht belaestigt,
Von unserm Herrgott retch bekoestlqt,
Geriet durch unsre Schuld in Not,
Steht Aug' in Auge mit dem Tod.

Sind gr�ssenteils schon aufgegessen,
Sie Steh'n, schon lange ausgerottet,
Heut im Museum, eingemottet.
Wenn nlchts: auf Erden leben kann,
Kommst du, o Mensch, bald selber dran.

Hoer auf mit sinnloser Vernlchtunq,
Du hast die heilige, Verpflichtung, .

Die Wolt im Gleichgewicht zu halten,
Du hast das Amt, sie zu verwalten,
Denn Gott gab diese Erde hier

Nicht nur dem .Mensoh,
nein auch dem Tier.

Und sie beschliesst:. zum Ueberleben
Mus's os sofort-Reformen geben.

"

Ist Eines auch des Andern Fressen,
, Jetzt ist die Erbfeindscha� vergessen,
Sie rufen "Halt" der MenschlJeit zu,
Ein Jeder ist gemeint, auch du ..

Denn rueckslchtslos, in dem Bestreben,
So gut und reich wie nie,'zü leben,
Verdreckst du Fluesse,
Faeltst du Baeume,
Vernichtest ihre Lebensraeume.

Mit' deiner Ueberflussbegier
Wirst du zum Mordbuben am Tier.

Du selbst nur kannst das Unheil enden,
Du hast die Macht in deinen Haenden,
Die dir durch. den Verstand gegeben,
Du bist Herr ueber Tod und Leben.
Erwirb den Dank der Kreatur,
Schuetz vor dir selber 'die Natur.

l;. ...� _ �J�I,.,
Die Arten, die wir reich besessen, ' 'Rudolf Hirschfeid, S. Paulo

, .
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Do Meu Arquivo' p'ara ·Você
.

'

Trabalho -
.

Uma
Ordem e um Dever
------) Prof. Paulo Moretti

Dia 1°. de maio, 'vivemos mais um "Dia do

Trabalho" .. Tanta coisa já se disse a respeito, mas
parece que o assunto é inesgotável pelo seu pré
prio conteúdo. Di'ante disso, tentaremos, de algu-

.

ma forma, acrescentar algo a tudo quanto já foi di ..

to e ,scrito sobre'ô ,Trabalho.:

Nas Sagradas Escrituras, duas passagens há

que, pela sua forma complexa de interpretação,
poderiam ser eenstderadas polêmicas e até para
doxais: "Comereis o pão com o suor do vosso

rosto", "Vinde a mim v6s todo� que andais fatiga
dos e atribulados e Eu vos aliviarei".

Diante disso, seria de se perguntar: Por que
trabalhamos? Para prover à pr6pria subsistência,
para não descompassar da pr6pria évolução que o

mundo determina, por maldição, por imposição•.
por necessidade, por diletantismo ou por ordem

divina?

Nossa vida será, porventura, uma canção cuja
partitura muda c'onforme as estações ou' uma taça
cujo conteúdo se altera co�forme as faixas etárias

por que passamos ou ainda uma árvore cuja seiva
se distribui das raízes à copa. do caule às folhas,
das flores aos frutos?

Não importa 'o que seja a vida quanto à sua

definição, importa não sermos indolentes e muito
menos ociosos, personalizados naquele estranho

que ouve sua canção enquanto passa o cortejo da

vida, que sorve a sua taça enquanto fogem 'os a

nos da existência, que, fica à sÓmbra de sua árvore
sem poder saborear-lhe os frutos.

Se "viver é lutar", impõe-nos nossa condição
de vis mortais a obediência à ordem peradlsla
ca - "comereis o pão com o suor do vosso rosto"
- a qual, no pão que allmenta e no rosto que sua

está subentendido o Trabalho.

Face a isso, trabalhemos, pois o Trabalho, nãc
importa qual seja, <lignifica o homem, já diziam
nossos ancestrais nos avoengos tempos. Trabalhe�
mos para promover a nossa pr6pria valorização.

Trabalhemos como peça afinada de uma or

questra que executa a sinfonia do progresso;
I

Trabalhemos para realizar a tarefa que nos

cabe na execução dos projetós oníricos da huma

nidade;
Trabalhemos para demonstrar nosso amor à

vida, cuja existência de ser implica a existência do

trabalho;
Trabalhemos para que o suor da nossa testa

purifique o esUgma da verberação divina no parai
so terrestre;

Trabalhemos para que nosso labor clareie a

escuridão da vida e modere nossos impulsos de

senfreados; ,-

Trabalhemos com amor e por amor,
unidos a nossos semelhantes e com o pense
mento voltado para Aquele que nos criou; ,

Trabalhemos para construir, alicerçando o e

difício que, Juntamente com nossos descendentes
temos que legar à posteridade;

Trabalhemos para semear, lançando a colhei
ta do futuro fecundando-a no presente;

Trabalhemos para cultivar o trigo do nosso

esforço do qual extrairemos o pão-nosso-de-càda-
dia, para ámassá-Io e mIsturá-lo com o suor da

nossa testa e comê-lo para nosso sustento. Pela e

ficiência do nosso.trabalho, o I?Ao que nos alimen

ta será saboroso ou repugnante, doce ou amargo,

apetitoso ou Intragável.
, Trabalhemos na vinha dessas parreiras Infini

tas do nosso mundo finito e que a uva com que
destilamos o bom vinho nAo transforme em veneno.
a bebida que deverá regar o banquete em que co

meremos o pão ganho cl o suor do nosso pr6prio
rosto. Trabalhem'os em cumprimento ao nosso. de

ver, pois, é pelo dever do nosso trabalho que se

remos julgados.

Porto Alegre - Na aber

tura da 12a. Semana Sin
dical no Rio Grande do

Sul; o Ministro do Traba

lho, sr. Arnaldo Prieto,
disse que a imagem dos

sindicatos, "antes sinôni
mo de agitação e arrua

ça, hoje foi restabelecida
como 6rgão de defesa

dos legítimos interesses
do trabalhador, de cola

boração com o poder pú
blico e de manutenção 'da
paz social, com lideres
mais responsáveis que
reivindicam aquilo que sa

,

bem que pode ser aten

didó".

Na cerimônia, realiza�
.

da- no centro de reerea-

•
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Bem que, o dono do boteco 'do interior avisou'
ao novo g�r:çon: �

I ">"lI c ", I)

�, •
·

... r .'l
� ...., 1

•

""i"11 -t;� ,

- Quando você ouvir falar"'que' o tdnhão está
na cidade, você fecha o boteco e dá no pé, viu?

Mas, não houve tempo. Alguém gritou: "o To
nhão v�m aH/' e foi aquela correrla. No bôlo, o gar
çon caiu e não pôde fechar as portas. Foi nesse
momento que ele viu chegar aquele homenzarrão
barbudo desmontando de um. touro bravo. Quando
ele entrou, esbarrou no batente da porta e ela veio:'

,

abaixo.' Deu um: murro no bar que. '!rachou o már- ,

'more- de-ponta a 'ponta e gritou com-um vozeirão:'
:\ "\; � � �" \, ..

. � .

(
_ -:- Me dá uma cachaça aíl

• .... 'f !'. ::-: .�: :

.! • Agarrou a garrafa que o {!Jar:çon trêmulo lhe
estendeu" quebrou o gargalo na beira do bar, e be- -,

beu tudo de uma vez só. '

"j

., 1, "'
.... ,.,.

. 1-· '. ',.-
-,

- '? se�hor" quer dutra? .. 'perguntou o gar-
çon. procurando agradar.
'-!

' " f"" ,. �

r. ;" ''''- Não, menlnolnum dá tempo nãol vou me

mandar porque Q Tonhão vem vingo a[1 ';

.. ,

.

! ,

"

'.":\,'

.j� (' Marido' entrando em casa: ,..,.,. ';

:..:... Sabe o 'que eu ouvi o 'zeíado"'r falando lá em

baixo? que ele já andou com todas as mulheres a

qui do prédio; menos umal

Mulher dístratda:

- Deve ser aquela bestinha do quinto andar.

GUARDA LIVROS

- Mas, eu nãocrelo que o senhor tenha qua
lificações para ocupar o cargo , de guarda livros
na nossa firma.

-

- Ora, meu senhort dê-me você um cacête e

eu quero ver qual é o'gajo que vai pôr as mãos
.nos seus livros! se eu guindava duzentas ovelhas
lá na terrlnha.sporque não vou poder guardar uns

rquantos livrós?

,!INSETOS
i O· time dos Insetos. estava perdendo feia- pa
rra os Aracnldeos, devido à diferença do número
de pernas,..Mas, no segundo tempo, o técnlco dos
.lnsetos-pôs-em-campo-e Centopéia. Houve aquela
�reviravGlta-·e·.0s -Insetos- acabaram ' ganhando por
8 a 3. Os repörterese então, qutseeam , saber por
que a Centopéia não entrou em campo- no primei
ro ternpo, e o técnico explicou: ''": .. �

-= Ela tava calçando.as chuteiras, né?
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"M a Dduc a" (hega
ao 8 r a s í t de p o i s

de 7 ,n9s�no exlerior

RIO - Afastado do Bra
sil há sete ân,o$, o filho

I Ir.:
-do poeta Thiago de Melo,
Alexandre Manoel Thiago
de Melo, o "Manduca",
de 25 anos, desembarcou
às 7h3Ôm �ho Aeroporto
Internacional do' Rio de

Janeiro, proveniente de

Paris.

O gl:Jitarrista I ganhou v

primeiro prêmio do festi
val da canção, em Uma,
com a música "Pátria A·

mada", em 1972. '

Não passou de simples
boato que a polícla fede

ral iria deter Alexandre
Manoel para averlqua
ções; mesmo assim, o ad

vogado Marcello cer

queira compareceu no

Galeão.
"Manduca" estava com

um documento provando
que era cidadão brasilei
ro. Para a pollcla federal,
o rapaz viria sem nenhum

comprovante de identifi

cação.
Bastante tranquilo e

trajando uma calça ver

de, blusa marrom, sapato
marrom e um cachecol

vérmelho, Manduca foi

recebido no salão de de

sembarque do Galeão

por parentes, e amigos.
Seu pai, Thiago de Mello

(vestido todo de branco),
chegou à 6h30m, no ae

roporto, aguardando o

.vôo 241, de Paris, via Ca-
. sablanca.

A primeira pessoa a a

braçá-Ia foi a sra. Pomo

na Politls, mãe do guitar
rista. "Cor;n a mlnha .mú

sica "Pátrja Amada", .Ie·
tra de GeJaldo Vandré,
,ganhei em 1972 o Festi

val da Oanção em Lima,
no Peru. 4' meu primeiro
disco gravado foi em San

tiago e na F,rança tam

bém gravei dois Lps",
disse "Manduca" aos a

migo.s qu� o aguardavam.

Emmendörfer Cõm. de Veiculos:Ltdâ:' .

. ". " �

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones:

... '�t

Jaraguá do Sul - Santa"Catarina
t

.,' • :.'. foi fel�o

•

(

: '

,..... ,

ao Ministério da Saúde
.

se o fenômeno do "gás
misterioso" voltar;a se

,repetir, os industriais das
23 empresas de pe�ca de
Rio Grande (a 313 'km de
Porto A!egre) . pedi:rão ao

; . Jelmt�dOmologaCãó'dn' toncurs� Públicd 01/18; . :��e:��:I::en�U�!:r�!::
t

• que, chegou ao RIO Gran..;
-

���-=_��-:'_�:_-O_!ereä�!!_r E�!!��ANSSEN, Pr�sidênte cia -cfmà"â- dê'
- , . ,.de gntem -à ngite, a con

.•. �. 'M'� "",. �,�ereadores de Jaraguá do SuJ,'Estado-de' Santa êà-ta:-
_._- - --Gessãe de empréstimos

.:j...� :;t' 'l':',f"! ",�, r!!!-a no uso de sua� atribuições e
. . <f.9..Fll juros acessrveis pa,·

ra cobrir os prejurzQs so-

fridos com a grande que
da nas vendas do pescs
�o.

LC SOM
por Luiz Carlos Amorim

Frenéticas: um som muito louco! - As Frené
ticas chegaram, aconteceram e ficaram. Elas são
o som Discotheque que balançou o coreto da mo

çada, transformando-se 'quase que num fenômeno
j mustcal côrno os "'Secos &-Molhados" em sua é ..

poca de ouro. Seus shows lotam as discotecas ,

seus discos vendem adoidado: é sangue novo no

rick brasileiro.
.

' .

Numas de discoteca - Por falar em discoteca
Joinville já tem a sua. Surgiu a FLlPPÉÃ DISCO:

) THEQUE, inaugurada há três semanas na rua 9
, .'

de Março, perto da Rádio Colon. Estava faltando
•

, I'
'

, não está mais:' ."
.

" ' ;

Secos & Molhados: a volta - João Ricardo
um dos integ'rantes do apoteótico "Secos & Mo�
lhados" de tres anos atrás, decidiu ressuscitar o

grupo e reuniu ex-integrantes de .outros conjuntos
para o relançamento do que foi o grande fenôrne
no da música popular brasileira da época. Os no

vos componentes, além de João Ricardo são: Van

derlei, ex-Made in Brazil, João Ascensão, ex-Ter
reno Baldio, e Lili Rodrigues, que terá uma respon
sabilidade bastante grande: ele preencherá alugai
de Ney Matogrosso, mas não poderá copiá-lo, e

sim criar algo novo em cima do que já foi feito. O
LP de retorno já está na praça, lançado pela Phi
Iips, e visual já está organizado e o show estréia
em breve.

L U A
Lua que andas

pela noite a fora
cercada de mistérios,
poesia.
Encerras esplendor
igual outrora

'

e todo teu encanto
e simpatia.
Inspiras o poeta
muito embora
viva da solidão e

nostalgia.
E quando amargura
do, triste chora, #

mitigas sofrimento,
és o seu guia.

A o boêmio que
canta à sua amada
derramas tua luz

pelo caminho,
no silêncio da noite
ou madrugada.
Com tua sensatez e

teu carinho
vives feliz de estrelas
rodeada

guiando o viajar que
anda sõzinho.

Prota.
Alaíde S. Amorim

", e, Biguaçú-5-78

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do S�I, a
pedido de órgãos Superiores, avisa a todos os

habitantes deste Município dos riscos da ocor

rência' de incêndios que poderão decorref do
.Iongo período de estiagem que se verifica nesta
região.

P.ede;se, po-:tanto, à população para, en
quanto perdurar o período de secas, não prati
cár qualquer ato capaz de pêrmitir o'início de

•

fogo, principalmente, fogueiras, queimadas, etc.

Jaraguá.-do..Sul, 02 de,maio de 1978.
.. . \" ...�, �', '\

. � VICTO,R BAUER
Prefeito Municipal

,-- -- _... ...e:!. __.... JIj�J .... _ ••!t "'..-r" �, ..... ,....__.

Curiosidades
_ Os moinhos mals antigos que se conhe

cem eram os usados na moagem de milho no Irã,

no século VII.
"

;..,.

..
�

,. w ( ...

_ O elefante pode víver de 100 a 200 anos.

Só depois dos ,setentas anos é que seué äentes de

marfim começam a sé desenvolvér.

_ O filhote de girafa mede 1,80m e é capaz

de correr uma hora após o. nascimento.
i J!;". ':'" ,I '" .: f'

- A mals' I(>nga das guerras' tol a dos Cern
Anos, entre a Inglaterra e a Françá: Durou de 1338

a 1453� alnda que se possa dizer .que a Guerra
;,J.. !.) , , •

Santa, contando as 9 Cruzadas, prolcnqando-se pl
, mais de 195 anos.

- kONU divulgou o relatório de seutraba

lho, no período de um ano: elaborou 367.880 do

cumentos. Esse material, uma vez impresso, deu
.

um total de 773.086.990 páginas. Tudo isso foi re

sumido em 130 páginas que, de resto, ninguém se-

guiu. t � �, :'

:, -

� � cidade rT!�i.s.ao norte da Terra.icemurna
população superior ä 10 mil habitantes, é o porto
ártico de Dikson, da União Soviética, aos 73°.

32' N.
.- A maior idade comprovada que um ser

,

humano alcançou foi de 133 anos e 124 'dias, no

caso de Pierre Joubert, sapateiro franco-canaden·
se (1701-1834).

- A maior cidade em área é a ce Mount lsa,
Queensland. Austrália. As áreas urbana e subur·

bana atingem 40.798 km2.

Mótorista será avisado
. - -

.-

das multas :Relo correio
Brasília -_ De, acordo _ nal de Trânsito Jntorrnou

. .Que .lsso sefiá possível
mediante a criação de
um "sistema de pontos"
- "uma espécie de con

ta-corrente", segundo o

.diretor do órgão, Vicente
Fialho - que obrigará o

. _,'

condutor a auto-flscalí-

com o novo Código_ Na
cional de Trânsito, em fa

se final de revisão no Mi

nistério da Justiça" o COIl

dutor será informado,' a·
través do correio, .apös _

cada infração, sobre o to

tal de faltas centra ele :=t

notadas até aquele pe- .

rlodo, a fim de prevenir
se quanto às punições,
que incluirão a presta
ção de novos exames teö
ricos, • antes � da. "suspen
são ou cassação da car-

.
'- �

tetra. tema normal de multas -

O Q�p��al1J�'1!p:��clo.:-,. !. a�ir!J1C?u.�"

zar-se, acompanhando o

seu próprio comporta
mento em relação ao trän
sito do qual participe, pa
ra evitar as punições em

,,,seus processos de evolu

. ção gradual, além do sls

\ ... '.

E Iilp'r��Sa-r i>,� s.,.,':! ,da "pesca
"ti "'U.s;> B � :;"'·L.n ...

1

.. =__ .=. _temem , falência -

Porto Ale,gre -, Enquan
to 12 técnicos sanitaris
tas mantém a, vigilâneia
na costa gaúcha, deven
do avisar imediatáinénte

,
.

>; ,,, •. ,' Con�i,�er.�nçl.o �u� foram respeitad,as todas as disposições
pertmentes a C.oncurso Públicos, H0ry10LO�A, como h.omologado tem, o
CONCURSO PUBLICO No. 01/78, da' Câm�ra de Vereadores de Jar á
do Sul, que objetivou selecionar candidatos para o cargo de Diretor G:��1.

.
. Ratifi�a a�s �9tas dadas pela Bancà 'Exarrii�adó""a,':'p'resta' o�·

seguintes esclareCimentos: > '" .. , •• ,,-

. .. _ .. Candldato"lnscrlto: 1 (um) � • • • � ,_ ..�-

, � .- - _ •.

Candidato Aprovado: 1 (um) ;

_

.,
1, " Comunica àos interessados que as provas estão à dlsposi-

ç�o n� Secr�t��ia,. durante o expediente nQrmal. para serem examinados, .

bem como os outros documentos pertinentes ao Concurso.
.

'
. r . \."

""'.
- Determina, ainda que s� faç� a nomeação do candidato 'à

partir da publicação deste. .',
.

�

Gabinete da presidência, em'03 de maio de 1978.
ENNO JANSSEN

Presidente da Câmara de Vereadores ; ...

DIVULGUE E

ASSINE

"CORREIO DO·POVO"

Um Jornal a serviço da

popUlação de Jguá do Sul
.' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"eOR,REID DO POVO"
FundaçAo: ARTUR MULLER - 1�

=

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1978 -

DIRETOR:
Eugênio Vitor 8cbmöckel

ASSINATURA:
Anual •• •• •• •• •• •• •• 140,00
Semestre •• •• •• •• •• 75,00
Numero do dia s , ....1 ..

' 3,00
Número atrasado •• •• " " 5,00

� I. 'I

ENDEREÇO:
, Calxà Postal, 19 1 .:

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
" ",aragu�, �� �uJ, ;- _��nta. I Cat��'na

.
'

,

Atençao!,
Ern caso .d e
chame pelo

"i n c ê n d i 'o",
Fone '_ 193

5 de Maio-.
�.

« Dia das Cpr:nunJcaçôes·»_
,.. ,

,

TElEVISAO
Ir··---··· .. ·· .... ·"_· .. �·· .. ,, .... "'_

. -

, (

II .1

,

• J

Um programa bem elaborado e com

artlstas de gabarito, vale a pena de ser
,,. II 11 , , J �/. , '"

. J.}

visto na TV. � o que aconteceu com o
J • � , 4-4' '

primeiro espetáculo "Brasil Pandeiro"
que trouxe para a ribalta uma conheot
da e já famosa figura de telenovela e do
cinema - Betty Faria.

, De há .rnulto se reclamava a volta
da -revlsta não só na televisão como 110

teatro, Todo o pébllco morria de.sauda
de d�!? .apresentacões de outrora com

muita pluma e lantejoula e a malícla das

belas mulh..eres, Aconteceu agora com

e,sse "Brasil pandeiro", movimentado

espetácuto em que o. sambá contracena

com o. veífio maxlxe e o. velhísslmo cor

ta-laca, em _q�e qhiquinha Gonzaqa é

ressuscitada com bastante brilho ao ta

do dos naval? da música popular brasi ..

letra. Realmente uma apresentação brl
Ihante em que Betty Faria toma conta da
cena do começo ao fim. E vale ressaltar

a performance de Betty Faria, pois que
não só dançou com muita graça, como
cantou e contracenou em pequenas a

parições de humorismo ao lado do Ro-

.' .

,. 11 ..,.
...
b .. f!l'=

nald Golias; até este de rara felicidade '10'
' ) JoAo da -Ega

e muito boa presença. '
,
,.... �'" ," ,

I , , ,
""

Betty Faria surpreende neste espe-:
,

" s.r. 'pesar de algumas boas bofetadas da

táculo. Já em "Uma 'Estrela Sobe", no esposa, consegue manter 'fOLse,u amor.

cinema, tinha desempenhado. um papet ",,. .Ronald Go.lias não andava muito bom na

de vedete teatral e muita gente' ficou � -:-"Praça da Alegria", programa que des-

querendo revê-Ia assim. A TV Globo te- .-;'" cambou muito, uftimamente, talvez-pelo
ve a boa idéia de trazê-Ia para o. palco número excessivo de cenas com alguns
e Betty Faria 'se .desempenhcu como novatos inteiramente fora de forma e

verdadeira artlstãcom uma graça esfu- sem graça nenhuma. Al não. 'ser as' anti-

, siante, absoluta segurança nos ballädos. J ',.. 'Qas' apresentações dos tempos-de Ma-

alguns realmente d!frceis em que baila- nuel de Nóbrega, os acrésclmos atuais,
rinas profissionais talvez não se salssem em. nosso modo de ver, nada trouxeram

tão bem quanto ela. de bom nem de novo à "Praça., da Ale-
gria", inclusive as repetições já muito

conhecldas do Golias. Mas em ""Brasil

Pandéiro", o velho. Cômico -volta aos

seus antigos sucessos. Concordamos

que não é fácil renovar em matéria de

humorismo. E a nossa Televisão.' exige
demais dos seus artistas, obrigados a a·

presentações semanais, o. que, realmen

te, é um exagero.

Esperemo.s pela . continuação. de

"Brasil Pandeiro." na expectativa de que
prossiga o. seu caminho com a seguran

ça desta primeira representação. Apla.

De se ressaltar também seu desem

penho. no papél de "Maria Maravilha",
aparecendo em duas diferentes persa

naltdades, todas as duas muito. certas e

de real' comicidade. Aqui Betty Faria

mostra todo o seu talento de comedian
te.

Uma palavrinha para Ronald Go

lias. Muito bom mesmo no seu velho pa-I

pel do Bronco, agora revivido. como um

malandro. escolado, que não. trabalha,
não paga prestações e ainda assim, a-

..

�
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ÇEACLI� • ANALISES ÇLrNICAS
� " . DR. FRANK BARG

J Av., Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paúl'Harris
, Fone: 72-0466'

DR, JORGE l. CAMARGO INCHAUSTE

._

_' - ..._'

Médico Cirurgião

Ex-residente de 'cirurgia do Hospital
Gov. Celso. Ramos - Flo.rianópo.lis-SC

Consultório: Hosp. Sto. Antonio - Guaram'irim-SC
:Atendlrnénto: 2a9: às 6as: feiras, ,

das 14 às 19 hs. - Fone 73-125

DR. ALFREDO GUENTHER

,Cirurgião Dentista

CLINICA GERA,l
C.R.O. nO. 380

Atende somente com nora mar�ada
Av. Mal. pecdoro da Fonseca, 333 '. fone: 72-0646

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANlUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065
Serviços de agrimensura e topografia em geral, ..

plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de
marinha, terrenos rurais, etc. ;"

< -.

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0010

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.
Av. Mal. Deodoro, 260 - Ediflcio. Miner
Sala 25 - fones: Escr. (0473) 72-0090

IRINEU JOse RUBINI

ADVOGADO

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil
_

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047.10°. R.Av. Getúlio. Vargas, 49 - 1°. and./sala 103

(em cima do UNIBANCO)

Fone: 72-0111

._---�--_ .. _- -

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179

, .

DESPACHANTE VICTOR

,

Emplacamentos - transferências, -

... seguros - gUias .de_r:eço.lhimento.: - alteraçª,o
de caracterfsticas ... licen_ça�.

..

_._._�••••• •• .
l

. I ... >ß • DR. VITóRI� ALTAIR LAZZARIS .

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Jurfdica

Empresarial
"

'

Rua Do.mingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004

".. Credenciado pelo DETRAN

Jü'ntö"s'-i=irmà- '

Emmendõrfer Com. Verculos Uda.

. INGO PAULO ROBl

Engenheiro Florestal
, ;.>,

,

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo.,
Consultoria e Audito.ria, Florestal.

I ' ··111 '.
-

'MARLIAN-EMPREENDIMENTOS IE SERVlÇOS'L"".;
III'iIlImMI"

Av. Getúlio Vargas, 79 ao.' lado do"Kamlsão
Fone (0473) ,72-0616, Cx. P. 83 -

89:25o-Jaragqá do. Sul - S. Catarina
Conta6i1idade ...

"

Contratos e Serviços em,

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

construção•

lGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 10a. Região.

I

PROJETOS E AÖMi'NisTÃÃCAO DE 'oB'RAS�

Rua 189, nr. 158 - fone (0473) 72-0231

, Emes,o Felipe Blunte

ESCRITóRIO CONTABIL BlUNK
jHUMBERTO WOLF

,Engenheiro Civi,r :

Pro.jetos, Construções, Cálculos,
•. ' Orçamento.s.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio. Carlos Ferreira, 184
.

Fone (0473) 72-049,5 ... 89.250-Jaraguá do sul-�e..#'

OS MELHORES PROFISSIONAIS

ANU,NCI�M AQUI!

FAÇA VOC� TAMBIaM O

MESMO E VEJA OS RESULTADOS.

I'

Escrit6rlos:
Av Mal Deodoro 180 (fundos) - Av. D. Pedro li, 185

1 ex: P. 200· fone; 72-0411 -- São Bento do. sul-se
I

.

Téc. Conto ... CRC-8957

Fon� 75-227 ... ex. Postal, 42

Rua Nereu Ramos, 141 ·8928o-eorupá-SeI I \

"
'; '!!"

-I

. '

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CDL .:.. Curso Gerente de Loia e Balconista
Em convênio entre Clu

be dos Diretores Lpjistas,
CDL-SENAC, foi promovi
do e realizado em nossa

urbe cursos de Gerente
de Loja e Balconista. O
curso de Gerente de Loja
foi realizado no auditório
da Associação Comercial
e Industrial,' nos dias 17
a 2q do mês de abril, o
qual .contou 'com partIci
pação de 42 pessoas. O
ministrante do curso pro
fessor David Gonçalves,
diretor do Senac de Join
ville, foi eficientíssimo e o

aproveitamento dos par
ticipantes (oi muito bom.

da tarde esteve ministran
do a professora Inês D.
de Medeiros e durante o

período noturno o . pro
fessor José -Eleodoro
Mendes. C)S 71 partici
pantes aproveitaram ao

máximo o que durante os

cinco dias foi exposto e

em sinal de gratidão, mui-

to elogiaram e agrade
ceram aos ministrantes.
A coordenação destes

cursos teve li
.

frente o

presidente do CDL, pro
fessor Udo Wagner, que
visa cada vez mais o a

primoramento dos que
estão ligado.s ao comér

cio de nossa cidade.

O curso de Balconista,
com 71 participantes, foi
,ministrado durante 5 '

dias na parte da tarde e,

também à noite. Na parte

ESTABELECIMENT-OS DE ENSINO ESTADUAIS, MUNICIPAIS E

PARTICULARES PERTENCENTES A ESTA JURISDIÇAO
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

Código Estabelecimentos 1977 1978
Classes Alunos Classes Alunos

05.04.051 C.N. Divina Providência 16 741 22 710
05.04.052 Colégio São Luis 27 1207 25 1180
05.04.053 E.I. Alto Garibaldl 01 029 \ 01 032
05.04.054 E.1. Alto Jaragué 19 01 031 01 'Oa-1
05.04.055 E,f. Francisco de Paula 01 043 02 '056
05.04.056 E.I. Garibaldl 01 031 01 030
05.04.057 E.1. Ilha da Figueira 02 072 03 081
05.04.058 E.I. Jaraguá 84

, 02 058 02 055
0�.04.059 E.I. Jaraguá 99 02 047 02 057
05.04.060 E.I. Ribeirão Cavaló 01 030 01 0:r1
05.04.061 E.1. Ribeirão Grande do Norte 01 040 01 029
05.04.062 -E.I. Ribeirão MansO" '� 01 022 01 024
05.04.063 E.I. Ribeirão Molha 02 047 02 050
05.04.064 ' E.1. Ribeirão Rodrigues, 01 018 01 014
05.04,_065 E.1. Rio da Luz I 02 057 02 064
Op.04.066 E.I. Rio da Luz II 02 055 02 047
05.04.067 E.I. Rio da Luz Vitória 02 j 060 02 057
05.04.068 E.I. Vieiras 02 047 02 053
05.04.069 E.1. Vila Chartres 02 049 02 054
05.04.070

,
E.1. Estrada Garibaldi 01 007 01 008

05.04.071 EE.RR. Julius Karsten 04 100 04 121
05.04.072 'EE.RR. Max Schubert 02 062 02 055
05.04.073 EE.RR. João R. Moreira 04 106 04 1'08
05.04.074 E.B. José Duarte Magalhães 14 479 14 48õ
05.04.075 E.B. Elza Granzotto Ferraz 08 186 08 183
05.04.076 EE.RR. 'Riciere Marcatto 02 045 02 057
05.04.081 E.B. Abdon Batista 28 1107 28 1049
05.04.082 E.B. Euclides da Cunha 08 208 08 226

,05.04.083 E.B. Holando M. Gonçalves 18 660 18 683
05.04 . .084 E.B. Roland H. 110rnbusch 17 653 17 566
05.04.085 E.s. ProfÖ. Heleodoro Borges 16 470 17 509

S/CÓdigo' Escola Particular Jaraguá 04 131 04 149

S/Código G.E. Albano Kanzler (Munic.) 18 565 18 612

S/Código EE.RR. 19 de Abril (Munic.) 04
'

116 04 078

S/Código EE.RR. Alberto Bauer (Munic.) 04 094

S/Código' EE.RR. Cristina Marcatto (Mun.) 04 101

S/Código Escolas Isol. Municipais (15) " 18 365 1'8 356

S/Código Jardim Pré-Primário 07 276 . Cl7 383

S/Código Curso Supletivo 10. e 20: Grau 05 235 05 '299

TOTAL 251 8453 267 8777

�
TOTAL DA JURISDIÇÃO ..... 302 9942 299 10245

. Jaraguá do Sul, Abril de 1978.
Aristides Manoel,Gonçalves

Supervisor

Seguro

".

......................................................

RELIGIAO

São

, .

.,

Gabr íe l
------) Celso Cávalcante

São Gabriel foi enviado por Deus a fim

de transmitir a Nossa Senhora a magnffica
mensagem da vinda ao,mundo de Nosso Se

nhor Jesus Cristo. Esta grandiosa mensagem
efetuou-se mediante a Anunciação, cuja festa

litúrgica comemorou�se, neste ano, no dia 3

de abril.

Qual o conteúdo da mensagem angélica?

Em primeiro lugar, ela anuncia a Encar

nação do Verbo, e, portanto, o maior ato do
,

dominação que Deus poderla exercer sobre
a terra. Encarnando-se, preparava o resgate
do gênero humano. Era a Segunda Pessoa da

SanUssima Trindade que entrava no mundo e,

no alto do Calvário iria conquistar um trtulo

especial de realeza. São Gabriel deve ser vis

to, pois, como preconizando a entrada vito

riosa de Nosso Senhor no mundo, um arauto

que vai na frente, derrubando todos os obs

táculos que se opõem à entrada do Rei dos

reis.

Em segundo lugar, São Gabriel é o de

voto de Maria SanUssima. Foi ele quem reci

tou pela primeira vez a Ave Maria. E assirr:

fazendo, revelou à Virgem sua grandiosa mis

são.
Nossa Senhora não sabia até aquele mo

mento que havia sido escolhida para ser Mãe

de Deus. Ela até então rezava fervorosamente
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Arcanj O
para que o Messias viesse logo à terra. Maria

SanUssima desejava ardentemente tornar-se

serva daquela que fosse a Mãe do Esperado
das nações.

São Gabriel, anunciando que era Ela a

escolhida para Mãé do" Redentor, fez com

que a Virgem se compreendesse a Si pró
pria, bem como penetrasse na razão de ser

daquele rio de graças que havia recebido

continuamente, desde sua Conceição Ima

culada.

Revelar Maria a Maria: eis o ato de su

prema nobreza que o Arcanjo São Gabriel

praticou por ordem expressa de Deus. Esta�
beleceu-se assim entre o Arcanjo e Nossa Se

nhora um vínculo todo especial. Estreita u

nião com a Mãe de Deus constitui outro as

pecto da personalidade de São Gabriel. Po

demos ainda considerar a pureza de sua men

sagem. Ele anunciou a maternidade vlrqlnal..
Ua parte de Deus indicava um ta1 amor à pu

reza que, para resguardar a virgindade de

Maria, deliberou um modo de .conceber Nos
so Senhor Jesus Cristo sem que entrasse con

curso humano. Maria seria a esposa do Divi

no Esprrito Santo.

São Gabriel, conhecedor desse mistério,
extasiou-se diante da pureza imaculada de

Maria: Ela permaneceria virgem antes, du

rante e depois do santrssimo parto, no q�al
daria à luz o Salvador da humanidade. - Abim.

FALECIMENTOS DA SEMANA

27.04.78 - Luiza Petriz - com a idade de

79 anos em Nereu Ramos.

28.04.78 - Altamiro D'Amaceno, com a idade de

21 anos, nesta

28.04.78 - Henrique Feldmann, com a idade de

77 anos, nesta

29.04.78 - Erna Buhr Stein com a idade de

79 anos, nesta

01 .05.78 - Oswaldo Rocha, com a idade de

56 anos, em São Paulo.

DOMNING NEGA QUE COLONO SOFRA

DE MARGINALIZAÇÃO

Respondendo a recen

te pronunciamento do de

putado emedebista Jorge
G'onçalves da Silva, o vi
ce-líder arenista Horst
Domning, usou o horário
destinado aos partidos
políticos, na Assembléia
abordando problemas re

lacionados à assistência
ao agricultor, ao traba
lhador rural e ao empre
gador rural.

!
"Lamentamos, infeliz

mente, a falta total de co

nhecimento do nobre de- .

putado da 'oposição com

relação ao assunto", dis
se o oradr, "principal
mente quando se refere à
marginalização do agri- '

cultor catarlnense no que·
concerne à sua Previdên
cia Social. Diz

'

o nobre
deputado em seu pronun
ciamento que a lei com

plementar nr. 11, de 25 de
'março de 1971, (que é 25 '

de maio de 1971), insti
tuiu o programa' ao tra
balhador rural, considera

na prestação dos seguin
tes beneficios: aposenta
doria por invalidez, p�n
são, auxilio-funeral, ser

viço de saúde, serviço
social e "pergunta se al
guém conhece neste país
- se alguém conhece em

Santa Catarina, o agri-
'cultor, seja ele trabalha
dor, pequeno proprietá
rio ou empregador, que
goze do, que a Lei esta
beleee",

Prosseguindo, disse -e
deputado Horst Domning:
"Nós vamos responder
que conhecemos. Não a

penas um, nem uma de
zena, nem uma centena,
mas milhares . de traba
Ihadot:es rurais e seus de
pendentes que, principal
mente, a partir de 1°. de
janeiro de 1972, passa
ram a receber os benefí
cios pecuniários e de as-
sistência à.saúde através
do Programa de Assistê"
cia ao trabalhador' rurat.

Guaramirim Recebe as

Primeiras Irmãs

Catequistas da
América latina

O município de Guara

mirim, receberá no pró
ximo dia 13 de maio, cin
co irmãs catequistas, que
são as primeiras a vir pa
ra a América Latina.

'O administrador do

Hospital Sa�to Antônio,
sr. Osvaldo Oechsler, in
formou que a vinda des
sas irmãs, é resultante de
um convênio que assfnou
com as Madres Geral e '

Provincial da Inglaterra,
quando estiveram em

Guaramirim, no último
mês de agosto. As irmãs

: catequistas prestarão ser

viços de enfermagem jun
to ao Hospital Municipal
Santo Antônio, e realiza
rão tarefas junto li Comu
nidade, pr�ncipalmente
no setor "saúde".

As irmãs catequistas
vem da Irlanda, três do

Canadá, uma da Austrá
lia e fixarão residência
para sempre em Guara
mirim.

e Danos
,

P es'soa i s
------) Osvaldo �Ivarez indenização será paga pela Sociedade

Seguradora daquele em que a vftima e
ra TRANSPORTADA, desaparecendo a

tigura tão debatida do "terceiro". Mal)

se, do evento, resultarem acidentados
não transportados, ou não sendo possí
vel identificar o veículo em que estava
a vítlma, as indenizações corresponden-.
tes serão pagas em partes Iguais,' pelas
seguradoras dos envolvidos.

Muito se discutíu sobre questões
relacionadas ao seguro obrigatório de

danos pessoais causades por velculoa
automotores.

Por exemplo: - Quem pagaria o pre
juízo ocasionada ao próprio motorista

ou aos seus acompanhantes, surgindo
invalidez permanente? Sua Seguradora
ou a do dono do outro verculo? De outro lado, não há necessidade

da participação de advogado, da con

cessão de alvará Judicial, do trabalho

do� "intermediários", com elevada per-
Agora, ocorrendo acidente com a

;participação de dois ou mais vefculos, a

da do valor da indenização. Basta o in

teressado dirigir-se ã Sociedade Segu
radora do vefculo, levando -os documen
tos exigidos: a) em caso de morte: certi
dão policial da ocorrência, certidão de

óbito, documento que comprove SU3

qualidade de beneficiário (certidão de·

casamento, certidão de nascimento, con
, forme o caso); b) - havendo invalidez

permanente: certidão pollclal da ocor-:

rêncla, prova de atendimento da vftima

por hospital, ambulatório ou médico-as

slstente e relatório do. médico assisten
te' atestando o grau de Invalidez do ór

gão ou membro atingido.

A Seguradora deve dar recibo dos

documentos, porqué tem o prazo máxi
mo de 5 dias úteis, a contar dessa en

entrega, para o pagamento da indeniza
ção.

Caso, contudo, negue o· recebimen
to ou não forneça o recibo, a documen
tação deverá ser remetlda, via postal,
por A.R., à S.uS'EPE, que resolverá o im

passe.

Com esta, processuaUstica, em tese,
tudo ficou mals fácil.

O administrador do

Hospital Santo Antônio,
Osvaldo Oechsler, disse

que a vinda dessas irmãs
é da mais alta importân
cia, pois todas possuem
,bastante experiência, e

colaborarão muitíssimo,
para um melhor atendi
mento nos serviços de

enfermagem do hospital.
beneficiando assim a po
pulação.

Uma programação es

pecial foi elaborada, pa
ra receber as'cinco irmãs

catequistas.

No dia 13 de maio, às
19 horas, elas serão a

presentadas à comuni�a.
de, na missa que será o

ficiada na Igreja Senho',
Bom Jesus, pelo Padre'
Gustavo Bertéa.

No dia 14, às 20 horas,
será oferecido um Jantar
em homenagem� dando
as boas vindas, num ges
to de cavalheirismo do
administrador do Hospi- '

tal sr. Osvaldo Oechsler.

JARAGUAENSES

o Correio do Povo re

cebeu .um telêgrama do
.

senador Otair' Becker no
qual ele manifesta caloro
sas felicitações a' todos
jaraguaenses 'pela pas
sag'em dos 44 anos de e

mancipação política do
nosso municipio�

O Correio do Povo, a

gradece. em nome de to

dos os habitantes desta

progressista terra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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::::::::::�;:::��:;;::::;�����������--------------_:��������'����'4'\�::����4-__����� � ����������
��������������j-j-�-�·�'�·�-����.I�������������.����. ����(aful� �s�u�o.·O�rto��eo .fi�rn� ���cl�oo ��� �p��s: 1.) o ��.s

E S F o, R T' I V n' �
Guarani respeitou a colocação do nosso Juventus na direifa Pelezlnho anda' jogando multo Isolado, porque

. .." - -xabeta e armou-ae-na defesa para não tomar gol. A- Nelo cal normalmente para a esquerda, o, lateral Gari-

: {'I.,� 1: lU" ,

.

�J,,'
'..,

.O'..e. 1i$11, o mesmo dever�l.aco�tsce�.ldom(ljlgO c<i!m a )�on� bnãáoV�elnine{urla'to"'�soUufclcoleanPte�,tlp���:rlnd��;���a;������e���
"

f.",.". 10 cordíensé. Ness,6_S casos, ' em que a entrada da área, :
... '" �

, fiéa conge�tlon�da a melhor n'v�nelr�' de Ise marcar � .cárnpo para um eventual contra-ataque do adversário.
--------------) Celso Lúlz Nageí Iq gols é através da's [pontas' .�?ás; Infelli�tnte, o, p'on-

'

Com isto as jogadas pela direita ficam na dependên-

•••••�����.._���iII��IIÍI���_I�������_�����������. telro canhoto Zequlnha não pode jogar, atuando, Man- cia dos dribles de Pelezlnho, que não estão aconto-

cha no 10. tempo e Moacir no segundo naquela pos1- cendo; 2.) a diretoria do Juventus precisa urgentemen-

ção . ,En�retan�o, esses sub�t,tutQs. s�o. jqg,a?ores majs te tratar da recuperação tisica do bom zagueiro Zé

lentes que? ,titular, .P,rovoc�n90 um� defi()i�ncia na- .Oarlos , DO' jeito que está, o trabatbe do Gomes fica

quele setor. Ainda bem que' o setor direito do ataque sobrecarregado, o que pode prejudicar a equipe nos

[úventlno com Pelezlnho, Nelo'e rvloàéi'r - depois Ma- próximos jogos; 3.) esperamos que com os dois gols

neca - saiu-se muito bemnessa partida. E fo} por, ali marcados pelo Nelo neste jogo, ele tenha se recupe-

queo Juventus criou as .melhores oportunidades, que rado da falta de gols que o vinha perseguindo. Que

não eram convertidas .pgr falta de calma dos
..atacantes, ele é bom' jogador todos s,?be!llos, só que os gols não

que na hora d� colocarem a bola," davam chutões sem estavam acontecendo; 4.) Independentemente do re-

mira. O gozado é que quando chutavam de lonqe, o sultado de -4a. feira, o Juventus é lider do campeona-
, .;: J � f. !, I I� •

tiro saía deste tamaninho. 'Quer dizer, faziam justa- to, fazendo a a.legria dos seus torcedores. Aliás é mui-

mente o contrário do que deveria ser feito. Agora oa to cedo p.ara se falar em classificação: mas se o time

jogadores ficam na obrigação de vencer a Çoncordien� não perder essa excelente forma' tisica apresentada,
se no domi!1go, se deeelarrralqo melhor.

_

não será surpresa nenhuma; 5.) decepcionante o pú
blico que foi ao Estádio no domingo. Jogavam um 11-

JUVENTUS 2x1 CARLOS RENAUX (de Brusque) der invicto contra um grande time do Estado e o nö-
O professor Victor Emmendorfer Filho (Victinho),

mero e assistentés foi apenas regular� Pl. verdade é
com seus profundos conhecimentos "Sobre futebol, co-

que Jaraguá não está merecendo ,a I:?oa equipá que
menta: Juventus 2x1 Renaúx'.

possui. Afinal o que o jaraguaense está querendo:
Aproveitando bem a vantagem de jegar. em seus

voltá" ao amadorismo?
"

próprios 'domínios, no"último domingo a .nosso Juven-

tus venceu a boa equipe do Carlos Renaux de
_
Brus

que, por dois 'tentos a um. O jogo começou cóm -mul
'ta cautela de ambas as equipes e até a. marcação do

primeiro gol aos '25' -da fase iniciai, poucas chances de

gol haviam 'aparecido. Entretanto com este gol do

ponta direita: lulz Carlos, em que houve falha' da mar

cação da dupla de ,zagu'eir6s de área
.

do Juventus, o

time local soltou-se mals' e Já aos· ao' .marcava o ten

to 'de empate através de- Nelo, após a.cobrança de uma

falta da direita. E foi novamente Nelo que aos 25' da

2a. etapa marcou o gol da vitória juventlna: após rld-·'

ceber um cruzamento da esquerda, matou no peita, a- 1

méaçou bater de esquerda 'mas drlbloUl'para'a direita,

tirando totalmente da jogada dois zagueiros do Renaux

e bateu de direita, fazendo um golaço. Após este jogo

ÇORREIO, ,D() POVO

TORNEIO SE;�IANO - No �ltImo dia 10. cie
maio foi realizada 'a semI-final do Torneio
promovido pelo SESI de nossa cidade. Na�
quela data defrontaram-se as equipes de
Borracharia Wolf e A.A. Kohlbach, cabendo
a vitória a A.A.'· Kohlbach, por dois tentos a

zero. No mesmo dia a .equlpe da Cyrus e da
WEG que também haviam se clâsslflcado pa
ra a' semi-final, deram cómbate êntre si, sen-

, do vitoriosa a equipe da Cyrus por seis con

tra clneç (por penalti). A partida final envol
vei as eqüipés da A.A. Koh!bach e Cyrus A.R.,

-

quando ao final dós noventa minutos esta
última 'sagrou-se vencedora e Campeã do re

ferido Torneio. A equipe da ,Cyrus (foto) ven_
cedora, do Torneio Seslano recebeu o Tro-
féu "Prefeito VictcJí" Bauer".

.

e .

'," , ....."-,f ')

...
...

� '1 -

..
'I '". :"o ."..j, .1' ,.

CAMPEONATO CATARINENSE ';" ,','-:';
6a. RODA�A .• ,' ...

Em, Fpolls.. - Ava! 1x1 'Carlos Rena�x (Brusque) •

'Em -Orlcluma - -erlcluma ·5�0 Caçadorense'l " -: ,( �,," '."

, l Em .Brusque' �'Pay'sanduJ�1x�'Pall1J�iFaª (Blumeoal{j F.i.!' .'�

; Em. I�ajar, - Mar.çilio Dias 4x:1 .Conçordiense r., I, "

, Em Mafra - Operário Ox1 tnternacíonal (Lages)
l Em Joaçaba - Joaçaba 3x3 Juventus (Rio do Sul)
IApós esta 6a. rodada que foi efetivada na última

quarta feira o Campeonato Catarinense tem' a seguin
te colocação por pontos ganhos:

CHAVE A '

.•

:,1. Oricluma iom oito
,,'"

'

Marcmo ,Öias, com 1)ito ."". !l ..
2. Avaí com sete
3. Carlos Renaux: e P,aysafl�u de Brusque! c/.9:6
CHAVE B •

,,_. ,,"., .,", _ '"" '
,

.

1. Juventus de nossa cidadé e Palmeiras de'
Blumen'au, Ycôm 'oito

".
'

,

2. Internacienal de Lages' com sete ,.

3. Operário, tia. Mafra com ci,nco
4. Juventus de' Rio do Sul com qU,Eltro ,

CHAVE C
"

'

1. Joaçaba 'cõm' sete
2. Guarani Oe,São Miguel'com:êincc>
3. Caçadorénse'com três
4. Concordtense com dois

CAMPEONATO OFICIAL: CJTADINO DE,
, FUTEBOL DE SAUO
categoria JuveniJ. o",ovido pela Liga
Jaragauense de f""ebol de Salão. .,

A 1 a, rodada�realiza:da nàs canchàs da' Jaritá en

volveu as seguin!es equipes çom respeêtivos re�ulta
dos': Jarita 6xO Arweg - Cyrus A,R. 1x1'SER�Mene10t

. ti - 'G . R. Máréattó 7xO ÃA Kohlbach - A.A. BESC 6xO

A ,�, J" Rel,midas - Mad. Rio Molha 5x2 A: R. Olipê -

Desp , Victor D. E. 2x1 AÀBB.
A 2a. rodada será, realizada na praça de esportes

da SER'Menegotti, hoje à tarde: às 14 hs - AASS x GR

Marcatto - 15 hs gesp .. VJctor\x Kohlbach - 16·hs. Ja
rita x Olipê - 17 hs Arweg x Mad. Rio Mol.ha.

CATARINAO 78

JUVENTUS' 1x1 GUARANI
, .

de São Miguel do Oe,ste-
.Com renda de Cr$.13.500.,.00 o Juven�us de Celso,

Odilon, Gomes, Zé Carlos e .�ilo; �einaldo, Moacir EI

.Lara; Pelezinho, Nelo, Mancha depois Maneca, empa
tou com o Guarani da. Clari, Crispim depois Caubi,
Jorge, Antonio Carlos e Chicão; Lindomar, Eduardo e

Dagoberto; Jaime, Sérgio e Valtamir. Foi juiz do en

contro Celso Bozano, auxiliado nas bandeirinhas PW,
Rui Farias e Valneide Carvalho.

Victinho comenta•••

1 a 1 frustra torcida

O.empate em um gol entre Juventus e Guarani de

São Miguel do Oeste foi uma ducha de�águá fria no

, fogo juventino'.' Mas foi a torcida quem saíu decepcio·
nada na quarta feira do Estádio João Marcatto. Sua

frustração não foi motivada. por· uma possrvel má a

tuação do Juventus, mas justamente pelo contrário.

A equipe juventina bombardeou espetacularmente a

meta adversária durante o jogo todo, não conseguin
do, entretanto, transformar em gols as oportunidades

, su"rgidas. Mas de tanto bater, de tanto martelar; con
seguiu aos 65' de jogo abrir a contagem, através de

Lara que escorou um escanteio da direita, para sofrer

o gol de empate aos �4', num contra ataque do Gua

rani. com o centro-avante Sérgio acertando violento

chute no ângulo, de Celso, quando na verdade estava

Tor�ceii�or:" ,.',�

J-uventino .,4,� :"�
vá .ao .estãdio

./" ,

amanhã
Jll��ntúS·x . Con�or�i�n��··

.

'.

CICLISMO

Também promoção do SESI de

nossa cidade, efetuou-se a corrida .

de bicicletas, cujo ponto de partida
foi defronte a' estação ferroviária (fo
to).

O ciclismo teve boa participa-
i • � !

ção e assistência; a colocaçã'o se-

gue assim:

10• lugar - Carlos Borchers

20. lugar - Waltér J. Paupitz

30.,lugar - Walter Bruchers

40. lugar - Hermenegildo Aguiar
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BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.

Ex-Lanchonete 2001 - sob nova direção

Almoços -. Lanches - Petiscos
Dri.,.ks eChopps
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"O seu local de encontro e bate-papo"

Mai. Deodoro, 915 (defronte a Volkswagen)
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VOCi: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua J,oão Planinsch�ck .

Jaraguá do Sul Santa Catarina
.
'.

IMOBILIARIA JARAGUÂ
• < CRECI778

Administração de bens e servi�os
"

compra e venda, de imóveis
Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo
c Jaraguá do Sul - S. Catar�Íla
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MADEIRAS RIO MOLHA LTDA •

LAJES PÀRA' FORRô E 'PISO
Econômicas, resistentes, PToduzidliS . rigorosamente de' acordo'
com as normas da A.B.N.T. -."Qualldade que começa.na fa
bricação e não termina m.nca". - Consulte nosso Departamento
de E!ígenharla, Ou solicite a presença de nosso vendedor pelo

,fone 22-0960. - VENDAS: �v. Getúlio Vargas, 591 S/1
.

, ....

. 1208-Esq. Afonso Pena •.
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Madeiras imunizadas - Fo.rro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lamb-ris - Meia-Cana.

,'-." I J � f; •

Rua Curt Vasel, 658 '- fone 72�0550. - nesta"
,
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LANCHONETE VARANDAO'
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�CHURRAS_çARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidos pa
, ra· t>anquét�s e casa

'mentos; 'aceitamos en-
.,
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come,ndits, 'de .ca�.

Mú�ica
-

amlliente e a�
condicionado. Estacio

nàmento próp'rio cobér-
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.: li .' Ambiente' at:olhedar! com mesas ao ar livre

na ·Rua:·�J.oinviTIe, aqui

'�"etir)�r}lg.ü�.e lambem
J�!fi�ar na 'BR-470, km.

86 em Rio do Sul.
.. ",-'-i. - . t--,- -- - _-

.:

; ...

. 'Conh"éça a Plzza'Varandãô"
_._

. CAF� SASSE

� :'

, 'f.' ;1,

CUJ;.SQ:. Universitário.
�t� )( !�

.t oi ': �ú'

Semi-Extensivo
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,BIL RESTAURANTE

(sob nova direção)

Almoços e Jantares-

Cozinha internacional

.
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Mordo a frio qU,e garante .maior· ,�";. i
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,_. "Banquetes; .-:
'

Sub�Solo<.- nesta

\. t "'.

---�. --�--"'-"'--'-- --

', ..

\
.

'L

Ru� XV de, N.�vembro, 96
Fone 22-1168
Jolnville - Santa Catarina'
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"aorreio do PODO" Pia n o r a 'm a- UDESC faz Vestibular Julho /.

em
o ministro Mario Henrique Simonsen, da Fazenda,

assinou portaria Isentando do pagamento do Imposto
sobre Produtos tndustrlallzados (IPI), as edificações
pré-tabrlcadas e os componentes para sua montagem, c

desde que fornecidos diretamente pela indústria de

pré-fabricação. ·As. "preparações.", os blocos de con

creto e as estruturas metállcas destinados à aplica
ção 'em geral, hidráulicas ou de construção civil tam

bém estão isentos dos tributos. A isenção terá, efeito
retroativo a partir de primeiro de janeiro último, não

estando prevista, porém, a restituição ou compensa-
I

ção do IPI eventualmente Já lançado.

A criação de um mecanismo que responsabilize o

Banco Nacional da Habitação pelo não cumprimento
das obrigações do FGTS por parte das empresas foi

uma das principais relvlndlcações apresentadas ao

Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, por 180 Hderes

sindicais gaúchos, durante o "projeto Brasflia", ocor
rido recentemente na Capital Federal. Foram citadas,
especialmente, firmas empreiteiras que, ao concluirem
as obras contratadas, dispensam os funcionários e

encerram sua� atividades, sem que os prejudicados
saibam do paradeiro dos proprietários.

A Secretaria de Assistência' Médica realizou uma

análise cujo resultado revela que 23,3% das interna

ções do INPS são de pessoas com problemas ligados
ao alcoolismo, considerando-se o universo de 70 mil e

356 casos que apresentaram nove mil e 48 alcoólatras

e sete mil e 356 afetados de psicose alcoólica. A pes

quisa realizada no ano passado pela equipe que atua

na área de psiquiatria levou a um programa de assis

tência ao dependente do álcool, em convênio com o

Hospital das Clinicas da UFRJ, para tratamento de e

mergência nos moldes do que é realizado no Pam

Psiquiátrico do INPS no Rio de Janeiro.

A multa do Fundo de Garantia por Tempo de Ser

viço (FGTS) que onera as empresas nas demissões de
trabalhadores sem justa causa deverá aumentar entre

50 e 100 por cento, passando a representar 15 ou 20

por cento do total de depósitos na conta do emprega
do dispensado, contra os atuais 10 por cento. Essa é
a base dos estudos a que o Governo está proceden
do. Oficialmente, os ministros Reis Veloso e Arnaldo

Prieto, respectivamente do Planejamento e do Traba

lho, apenas admitem que seus técnicos estão estudan
do o aumento, a fim de combater a excessiva rotativi
dade da mão-de-obra, principalmente não qualificada.
Porém, esses técnicos admitem que o reajuste deverá
ficar entre 50 e 100 por cento do valor atual.

-

O deputado Inocêncio Gomes de Oliveira (Arena
PE) entregou relatório ao general Batista Figueiredo
mostrando que a mortalidade infantil no Brasil está

igual a dos países de menor desenvolvimento da Afri

ca; que 854 por cento da população urbana sofrem de

parasitose; que 40 por cento da população brasileira
sofre de subnutrição; e que aos trinta anos o brasileiro
médio já perdeu 15 dentes. Acrescentou o deputado
que o País não poderá continuar com o rndice de cres

cimento demográfico de 2,8 por cento ao ano, "sob

pena de não sair do subdesenvolvimento".

Após um tempo apreciável de tramitação nas co

missões do Senado, o projeto-de-Iei que dará nova re

gulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, es

tabelecendo o título de Técnico em Transações Imo
biliárias para os que operarem no ramo, a nível de 2°.

G'rau, deverá se'r aprovado em brevé pelo Congresso
Nacional.

ro do Candidato; 2 -:Con·
sultar o Roteiro do Can
didato e preencher o ras-:

cunho do Formulário de

insçrição que encontrar
se à anexo; 3 - Dirigir-se
a um dos postos de ins

crição com comprovante
'bancário, rascunho do
Formulário de Inscrição
devidamente preenchido
e Carteira de Identidade,
formalizando ali sua ins

crição definitiva.

Fpolis. 28.04.78 - A Uni
versidade para o Desen
volvimento do Estado, de
-Santa Catarina, realizará
em julho próximo seu

Vestibular de meio de' á
no. Como inovação a U
DESC apresenta: a elabo
ração dos programas
com base nos adotados

pela Secretaria de EdÍJ
cação e Cultura para o'

2°. Grau; os candidatos'
poderão fazer as provas
onde realizarem suas ins

crições.

guinte Cronograma: dia
1 � de Julho - Comunica
ção e Expressão; dia-17
de julho Matemática e Fí
sica; dia 18 de julho Es
tudos Sociais; dia 19 de

julho Biologia e-Oulrnlca.
Segundo' Informou a

Comissão do Concurso
Vestibular 2°. Semestre -

, 78 da UDESC que tem sua

Coordenação. os Profes
sores Sérgio Schimitz,
Rogério Braz da Silva,
Raimundo Zumbllck, Ber
nadets Berka e Hugo A.
Arruda, "o curso de Ad

ministração da EESAG
será totalmente no perfo
do noturno, deixando de
funcionar, gradativamen
te no período matutino".

ANO LlX - Jaraguá do Sul ., Santa Catarina
Jaraguá do Sul- Sábado, 06 d�,maio de·1978 I' N°.2.985

Dos
De O ESTADO, destacamos da edição de

27-04-78, a coluna abaixo:

INFORMAÇÃO GERAL

Caminhada - O 'Sr. Jorge Konder Bornhausen

poderia estar, a esta altura de 1978, preparando
se para terminar seu período de Governo e co

mandando o processo de escolha do seu suces

sor. Isto porque; em junho de 1974, quando mais
intensas e contundentes se tornaram as pressões
contra a indicação do sr. Antônio Carlos Konder

Reis, seu nome chegou a ser apontado e pratica
mente escolhido para suceder. o então Governa
dor Colombo Salles, este radicalmente contrário à
escolha do sr. Antônio Carlos, como, . de resto,
também à do atual Presidente do Banco do Esta
do.

o Nas consultas realizadas em Florianópolis pe
lo Senador Petrônio Portella, na qualidade de pre
sidente da Arena e émlssérlo do Palácio do Planal

to, o nome do sr, Jorge Bornhausen recebeu ma

nifestações tavorävels ds expressivo número dos
'arenlstas ouvidos, colocando-se entre os primei-
ros da lista de posstvets candidatos.

Ao saber por fontes altamente qualificadas de
Brasllla que o convite para governar Santa Cata
rina era iminente, o sr. Jorge Bornhausen tratou
de fazer chegar" ao conhecimento do Planalto, a
través do Ministro Golbery do Couto 'e Silva, que
seu'apoio à indicação do sr. Antonio Carlos Kon
der Reis continuava sendo integral e irrestrito, de
le não se afastando em qualquer hipótese. Com is

so, o Presidente do BESC, talvez até por um dever
de lealdade - fez cessar as movimentações que vi
savam a conduzf-lo, em virtude das reações à can

didatura Antonio Carlos, ao Palácio do Governo.
-x-

Moço ainda - tinha então 37 anos - ele sentiu

aquela época que sua vez chegaria em 1978. E·

para concretlzá-la começou a trabalhar desde ce

do, tratando de arregimentar em torno do seu no

me o maior contingente possível de arenistas cata
rlnenses e de figuras de expressão nacional com

largo trânsito junto aos setores decisivos. Entre
estas, Só para citar algumas, incluem-se os nomes '

dos Ministros Golbery do Couto e Silva e Ney Bra

ga, dos ex-Ministros Costa 'Cavalcanti e Mário An
dreazza e dos também ·influentes Antonio Carlos
Magalhães e Humberto Esmeraldo Barreto, peças
que deram preciosa parcela de contribuição à a

vançada da candidatura de Jorge Bornhausen no

tabuleiro sucessório.
No plano lnterno, seu trabalho revelou-se tam

bém perfeito. Através dele foi possfvel conseguir
expressivo apoio junto às bases arenistas. Estas,
embora podendo sequer alimentar a veleidade de

. possuir o poder de decisão, contribuiram para que
o nome do sr. Jorge Bornhausen se firmasse so

lidamente como o, de maior densidade poHtica e

de expressiva força eleitoral em ,Santa Catarina.
.-x-

Anunciado agora como. o futuro Governador
do Estado, caberá ao candidato a tarefa precípua
de conduzir uma campanha que, desde já, se afi

gura cheia de dificuldades para o .partldo ao quai
pertence. E nessa caminhada - talvez ainda mals
dlflctl do que a percorrida até recentemente - o

sr. Jorge Bornhausen terá justamente na retaguar
da aqueles que, no plano interno, lhe empresta
ram seu apoio e que, agora, passam a ser as for

ças mais expresslvas pom vistas ao
\ pleito eleito

ral de 15 de novembro.

Os cursos, vagas e ter

mos oferecido pela U-,
DESC para o 2°. Semes
tre são os seguintes: Ad..

ministração, 45 vagas pe
rlodo noturno; Educação
Artístlca, 40 vagas perto
do vespertino; Educação
Ffsica Feminino 25 vagas

perfodo noturno; Educa

ção Ffsica Masculino 25

vagas, perfodo noturno;
Pedagogia 40 vagas, pe..

ríodo noturno.

As provas, do Vestibu
lar 2°. Semestre de 1978

da UDESC serão realiza
das obedecendo o se-

O período de lnscrlção
será de 2 de maio a 16
de junho na Reitoria da

UDESC, Praça Getúlio

Vargas, 15 na Faculdade
de Engenharia· de Join
ville e na Escola Supe
rior de Medicina Veteri
nária de Lages.
Para proceder sua lns

crição o candidato deveM'
rá: 1 :. dirigir-se a uma A

gência do BESC e reco

lher a taxa de inscrição
no valor de Cr$ 371,00,
quando receberá o Rotei-

"Além disso - presse
gue a Comissão - a Esco
la Superior.de Educação
Ffslca está oferecendo to
das as condições de rea

lização de um curso Su

perior à altura, haja vista
o reaparelhamento da
Escola e a construção de

piscina olfmpica".

MEDICINA

quipe do dr. Snyder, trabalhando com

ratos, verificou que a "recepção" é

maior em áreas intimamente ligadas à
dor - na �edula da espinha e na mas
sa cerebral da base do crânio.

A medicina vem procurando em

vão, através dos séculos, a fórmula ideal

para combater dores fortes e persisten
tes. Embora numerosas drogas sedati
vas sejam produzidas com tal objetivo.
as de maior eficiência, como a morfina,
costumam provocar efeitos colaterais e

só podem ser utilizadQs por periodos
curtos contra 'deres incontroláveis. Re

centemente, perspectivas para a solu
ção do problema foram oferecidas pelo
cientista Solomon Snyder, da Universi
dade Johns Hopkins, nos Estados Uni

dos, e pelo dr. John Hughes, da Univer
sidade Aberdeen, na Esc6cia.

Os cientistas produzTram, com te
cido cerebral homogeneizado de bezer

ro, extratos de membranas receptoras,
,às quais adicionaram narcótico radla
tivo. Assim, medida a radiatividade da
membrana receptora, poderia ser esti
mada a quantidade de narcótico que a

ela se ligava. Se, de fato, o cérebro pro
duzisse um 6pio natural, este competiria
com os narc6ticos radiativos nas áreas

receptoras. Realizados novos testes, a
gora C9m tecidos cerebrais na solução.
verificou-se que realmente a quantidade
de narcóticos radiativos ligada aos re,·

ceptor.es era menor.

Portanto, estava comprovada a e

xistência da !!ncefalina, posteriormente
isolada pelo dr. Hughes, que também a

encontrou em cérebros humanos, Vá
rios Iaberatôrtes farmacêuticos, atual
mente, se dedicam ao desenvolvimenio
de uma encefalina oral.

.

Ap6s minuociosos estudos, ambos
localizaram uma substância nos cére
bros de animais, que denominaram en

cefalina. Semelhante ao ópio, ela talvez
se revele como o narcótico há tanto

tempo desejado. O isolamento da ence

falina s6 foi possivel graças a outta des
coberta importante, de 5 anos atrás,
quando os pesquisadores constataram
a existência de áreas cerebrais "recep
toras", que atraem e ligam substâncias
narcóticas na corrente sanguinea. A e-

São Luis-Oporfuni A bibliotecária Elzira, forneceu o
levantamento do mês de abri,l que está
àssim distribuido:

_ .

Freqüência de 1.462 pessoas. Fo
ram em número de 1.393 os livros con

sultados; 67livros emprestados, além de
- 22 novas inscrições.

Se voeêquer se inscrever, vá até o

Colégio São Luiz e procQre a biblioteca.

na junto ao Colégi'O do mesmo nome,
oujo conceito' é bastante acentuado em

.

todo nosso Estado, presta atendimento
diário a todos os estudantes da região.

Em funcionamento nos três perio
dos ou seja, manhã, tarde e à noite, os
que da mesma necessitarem poderão
pesquisar e. inclusive emprestar livros.

r .

Vende-se LIma área de lerra de 6.260 metros
quadrados, com edificações de aproximadamente
750 metros quadrados, situada à rua Joinville,
373, nesta cidade.

fnformações pelo telefone 72-0891.

A fNDIA QUER'SAB�R A VERDADE

SOBRE O "DESASTRE ATôMICO"

Nova Deli - A India exigiu dos Estados Unidos que
apure as notlclas de que um equipamento atômico da
CIA perdeu-se no Himalaia há treze anos e informe ao

governo indiano sobre os perigos que isso possa acar
retar.

Aguardem Maio/78

JovemLançamento O embaixador norte-americano Roberto Goheen
foi chamado ao Ministério de Relações Exteriores, on
de lhe comunicaram que as notrcias sobre materiais
nucleares perdidos que poderiam contaminar o Rio
Ganges haviam causado grande preocupação ao go
verno, ao Parlamento e ao povo da Indla", declarou
um portavoz do Ministério.

--

/

5URP Jagat Mehta, secretário de Assuntos Exteriores,
pediu a Goheen que comprove, tão logo seja possfvel,
a exatidão da notrcia divulgada pera revista norte-a
mericana "Outside" e republicada pelos jornais india
nos. O artigo diz que o equipamento nuclear foi .extra
viado por uma expedição da CIA que tentava organi
zar um posto, para vigiar as atividades chinesas.
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