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Publicação injuriosa
a [araguá

"Foi'amplamente comentada a publicação de. al
guns v�rsos num órgão oficial de um Centro Cívico
Escolar, de Colégio local, considerados, por todos os

presentes, como injuriosos a Jaraguá do Sul, lamen
tando-se que tenham encontrado guarida numa pu
blicação desse tipo.;Oficialmente a ACIJS não tomará
posição face ao lamentável assunto, mas os protestos
unânimes dos presentes à, reunião ficaram registra�
dos".

'. (A�IJS - nr. 247).
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Hoje comemoramos o 102.0 anos de fundação de
J a r a g u á do Sul. Convencionou-se que
seria o Qia 25 de julho a data consagrada à nossa

fundação, PO$t@ que até a circulação d'O PRIMEIRO
LIVRO DO JARAGU�, eram escassas as informações
que só puderam ser conhecidas pelo manuseio de
documentos no Arquivo da Fazenda Imperial de Pe

trópolis, trocados entre o Presidente João Capistra
no Bandeira de Mello Filho e o Conselheiro José Be'1-
to da Cunha e Figueiredo, Ministro e Secretário d'Es
tado dos Negócios do Império', numa correspondên
cia de 24 de abril de 1876 e que dava notícias de que

I o engenheiro Emílio Carlos Jourdan, encarregado de
medir, demarcar e tombar as 25 léguas quadradas
escolhidas para Patrimonial dotal de Suas Altezas os

srs. Coride e'Condessa d'Eu nos Vales do rio ltapo-
cu e do rio Negro, o primeiro na Província de Santa

,catarina e o segundo na do Paraná fazia a participa
ção em ofício de 20 daquele mês e ano, "depois de
insano lidar de cerca de 45 dias na abertura de mais
de cem quilômetros de picada. "As duas datas são

próximas e não modificam nos dias atuais a condi

ção de cidade que defende a posição de terceiro par
que industrial diversificado de Santa Catarina .

.
'

.

Cento e dois anos .se passaram, desde o 'instante'
histórico em qúe aqui chegou, trazendo consigo 60

trabalhadores, dos quais 54 pretos e 6 brancos, to
dos lavradores.e quase todos originários do norte do

. .

país, dos quais 35, mais tarde, demandaram a Sã?
Francisco do Sul e Parati, hoje Araquari.

, O Coronel transportou-se a Jaraguá, do porto de
São Francisco, onde desembarcara vindo do Rio de

Janeiro, em canoa conduzida por 5 remadores, tendo
à frente o velho Calixto Borges, que disse ter Emílio
Jourdan desembarcado numa das margens do ri� ...

Itapocu, nos terrenos hoje pertencentes ao dr. Mário
Tavares e onde o fundador tería pronunciado as se
guintes palavras: "Rapazes, aqui eu quero fundar'
uma grande usina de açúcar. Esta terra será de gran
de futuro para o Brasil",

Em terras então pertencentes a EdU� Keller-.

mann, foi construída, a primeira casá administrativa
da colônia, onde se instalou o fundador com relativo
conforto. A COlonização deu-se por volta de 1882, com'
terras compradas do CeI. Emílio Carlos Jourdan, de
Concessão do Governo do Estado a colonos, ncf'se�
gunda fase do Estabelectmento Jaraguá e aquisição
de lotes pelo "Dcmlnfo DonJ Franciséa".

Hoje, Jaraguá do Sul, passa por uma grande '

transformação e do seu passado e*istem apenas as

notícias dos historiadores. Elacresca incessantemerí
.Y

te, rumo ao seu grande destlno ,

,. ,

,

Parabéns, Jaraguá do Sul, pela passagem de

mals um aniversário!

E,m í I i O Carlos

Capital Sul Americana ao

Chapéu

J O u r da n

140.° Ano de seu Nasclmentc

Na foto, a presença do casal Jourdan

No dia J9 de julho de 1978 a história f:lo
fundador de ,Jaraguá do Sul marcou a passa
gem do 140.° ano de seu' nascimento. Folhe
ando casualmente o XXXII volume da Enciclo
pédia dos Municípios Brasileiros, do Instituto
Brasi!eiro de Geografia e Estatístiça, depara
mos na página 192 com a notícia de um bravo
pioneira: o Coronel Emílio Carlos Jourdan.
Corremos os olhos sobre o registro e lá esta
va a data reveladora da notícia, auspiciosa
para todos os jaraguaenses, especialmente
no mês em curso, quando transcorre 'o 102.°
ano de fundação desta cid�de. Como possuí
mos um exemplar autogr�fado d'O PRIMEIRO
LIVRO DO JARAGUA, do nosso querido Frei
Aurélio Stulzer, filho ilustre desta terra e au

tor de tão importante depoimento para a his
tória de nosso município, ali fomos nos abe
berar da informação de que carecíamos e a

encontramos na página 276 e seguintes.

Como é valioso o trabalho do'prezado
conterrâneo que nos permite' ,em qualquer
tempo conferir a exatidão do que se escreve

. por esses brasis afora com 'o que nos diz res

peito! Salve o querido Irmão Francisco!
Emílio Carlos Jourdan nasceu na cidade

.de Namur, na Bélgica, e foi batizado naquela
mesma cidade na paróquia de São José. Seus
pais foram Carlos Maria Jourdan e Josephincr
Virgínia de la Pierre Jourdan:' Com 25 anos,
em 1863, já formado engenheiro emigrou pa
ra o Brasil. Lembra Frei Aurélio que, por o
casião do processo de naturalização, houve
um pequeno erro de grafia, conforme depoi
mento de sua filha, ainda viva e residindo em

Friburgo-RJ, passando o nome de Jourdain
para Jourdan. No dia 6 de setembrode 1865
um "decreto de naturalização considerava
,brasileiros, quantos estrangeiros se alistas
sem no exército como voluntários". Sobrevin-
do a Guerra do Paraguai - diz Frei Aurélio -

"engajou-se no Corpo de Engenheiros, no

posto de sargento, atingindo nos campos de
batalha o posto de primeiro tenente, e neste
foi reformado, ao fim da guerra, recebendo
por decreto de 16 de março de 1870 o posto
de tenente honorário do exército Brasileiro".

'AoS 22 de outubro de 1874 desposa a

jovem Helena Elisabeth Júlia, nascida e bati
zada em Sarmoirons em Viron, no Bispado de
Grenoble na França, descendendo de Carlos
Agostinho Caffier e Marie Julie Caffier, emi
grados, também, ao Brasil. O casamento rea

lizou-se na matriz do Santíssimo Sacramento,
do Rio de Janeiro, em cuja paróquia mora

vam".

Do seu casamento o casal teve os se

guintes filhos: nascidos no Rio - Maria Luiz
(1876), Isabel Virgínia (1877), Álvaro (1887),
Maria Eugênia (1888), Elisa (1889), Luís An
tônio Carlos (1891), Maria Aâélia (1892), Al
berto Maria (1894), Rodolfo Augusto (1896) e
Déa (1898); nascidos em Joinville - Alfredo
Luís 1884 e nascidos no Jaraguá - Charles
Maria (1879), Emílio Charles (1881) e Helena
Constança (1883).

"Mesmo terminada a guerra, em que lu
tou durante cinco anos - informa a Enciclo
pédia - "Jourdan continuou a servir o País,
tomando parte em diversas comissões. E o

seu trabalho foi tão honesto, produtivo e pa
triótico, que o Marechal Deodoro lhe conce

deu o título de Tenente-Coronel honorário e o

Marechal Floriano o elevou ao posto de Co
ronel".

Em outro trabalho já divulgamos infor
mes daquele que aqui deixou o melhor de
seus esforços para fazer de Jaraguá (na épo
ca - O Estabelecimento Jaraguá) a pujança
que hoje é.

A Enciclopédia nos dá as condecora
ções e citações alcançadas por Emitio Carlos
Jourdan, durante as etapas de sua vida: "1)
- Medalha com passador - a 11 de dezem
bro de 1868 - "AI valor y la custancia" -
concedida pelo Governo Argentino; 2) - Me
dalha com passador "Recompensa à bravura
militar" - Decreto de 25 de março de 1868:
- Exército em operações no Paraguai -
Passadeira em 27 de dezembro de 1868; 3)
Medalha de ouro "Campanha de Paraguai -
1868-1870, com passadeira nr. 5; 4) - Meda
lha "A las vi'rtudes militares", República Ori
entai do Uruguai, 1865-1869; 5) - Medalha
"Combate Naval do Riachuelo" - 11 àe ju
lho de 1865; 6) - Medalha "Uruguaiana" -
18 de setembro de 1865; 7) - Medalha de
prata - 21 de abril de 1868; 8) - Passadeira
de prata - 25 de dezembro de 1868; 9) -
Cavaleiro da Ordem de Rosa, em atenção aos

serviços prestados nos combates de 1868 e

das Cordilheiras e 10) - Agraciado pelo Vis
conde de Rio Branco com o título de sócio
ef,etivo da Sociedade Auxiliadora da Indústria
Nacional" •

Este é o perfil, ainda que muito resumido,
do fundador de Jaraguá do Sul, que reveren

ciamos nesta edição, por 'ocasião da passa
gem do seu 140.° ano de nascimento, cum:
primentando os seus descendentes pela pas
sagem de tão grata efeméride.

,/
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154.° Ano' da Chegada dos Imigrantes
Neste dia 25 de julho de 1978, comemo

ra-se na região sul do País o 154.° ano da

chegada dos primeiros imigrantes de forma
mais ou menos planejada, para a época. A ri

gor, pode-se dizer que a imigração e a colo
nização tiveram início no dia em que
o bravo navegante Pedro Alvares Cabral co-

'

locou os seus pés na Bahia de Porto Seguro,
dando à Coroa de Portugal a posse das ter
ras recém-descobertas. Conta a história que
diversos alemães estavam entre a sua tripula
ção, destacando-se mestre Johann, como as

sistente náutico, astrônomo, médico e cirur

gião.
Com Martim Afonso de Souza, em 1532,

.
os primeiros teutos aqui se radicaram, se

gundo se infere do diário de bordo - "Trou
xe comigo alemães e italianos, homens que
estiveram nas Indias, assim como alguns fran
ceses".

Em 1550 o arcabuzeiro alemão Hans Sta
den cheqa à Baía de Paranaguá com mais al-

.

guns companheiros, depois de ter estado no

norte do Pais, devendo-se a ele uma série de
narrações sobre o Brasil, nome que se perpe
tuou através do Instituto Hans Staden que
ainda hoje, contribui para. o que se .conven
cionou chamar de "Beitraege zur Brasilkun
de".

Como até 1767 a nossa Pátria não pos
suísse um exército regular que era represen
tado apenas por g'rupos militarizados, coube
ao general alemão Johann Heinrich Boehm a '

missão de organizar o exército colonial brasi
leiro, o que se deu rápida e brilhantemente.

A colonização mais re,gular, contudo,
deu-se com a chegada da' arquiduquesa
Leopoldtne Karollne . Josephlne von Habs
burq, a futura primeira imperatriz, projetan
do esta terra nos campos politico, cultural e
econômico.

distribuíam pelas demais Unidades, nas quais
o seu número nunca passava de 500.

&e, no Rio Grande do Sul, a colonização
deu-se com o evente do rio dos Sinos, em 25
de julho de 1824, a de Santa Catarina deu-se
a 7 de outubro de 1828, por São Pedro de Al
cântara como o "Ausganspunkt der Deuts

chen Kolonisation", enquanto a de' São Paulo
se dava no mesmo ano, por Santo Amaro e

a do Paraná, no dia 6 de novembro de 1829,
por Rio Negro. Mas a imigração não foi só
de alemães: na terra gaúcha a italiana' teve

lugar em 1875, a polonesa de 1890 e a holan

desa, em 1949; em solo catarinense, a ale
mã mais vigorosa foi a de Blumenau (1850)

Assim, em 25 de julho de 1824, a pri- e de Joinville (1851), a italiana, em 1836 e à.
meira leva de imigrantes alemães, desem- francesa, em 1840, que não vingou.como se

barcou no porto do rio dos Sinos, composta esperava, não obstante terem permanecido
de 8 famílias e 4 solteiros, somando 43 pes- famílias, como as que deram origem à cida-
soas. A imig'ração germânica apresentou cer- de de Fraiburgo; a do Paraná a italiana, em

ta intensidade entre os anos de 1884 a 1891, ,1 S75, a japonesa, em 1920, a holandesa, em
decrescendo nos anos subseqüentes, vol- 1909 e a ucraniana, em .1914.

'

tando a efetuar-se em levas mais numerosas O Instituto Cultural Brasil-Alemanha con-

a partir de 1908, sendo que 'ãesla data até tribuiu para as comemorações do 120.° ani-
1914, antes aa primeira guerra mundial, o I 'versário da chegada das fámílias germâni-

.' Brasil recebeu 33'.045 alemães. O Censo de .. cas, povoadoras de Petrópolis, com a edição
1920 informava que em nosso País viviam fac-similar do contrato, que deu origem a es-

52.870 naturais da Alemanha. sa imigração. 1845 - 120 anos - 1965.

Com a independência do Brasil, procla
mada por D. Pedro I, em 7 de setembro de
1822, viu-se o novo governo a braços com

muitos problemas, especialmente o do po
voamento do solo. Receava o monarca: des

guarnecidas as fronteiras meridionais, com

perigo de serem separadas do norte, as fér
teis terras do sul, e por. isso resolveu inten
sificar a ocupação do Rio Grande do Sul,
contra possíveis agressões de seus inimigos,
que sabemos aconteceu e os alemães e seus

descendentes lutaram bravamente lado a lado
com outras etnias para a expulsão do invá
sor .>

Entre os anos 1901 e 19'54, chegaram
para a nossa terra 161.842 imigrantes de o

rigem alemã.
No Censo de 1940 foram recenseados

77.756' alemães, isto é, quase 50% mais do

que em 1920, sendo de notar .que, no mes

mo período, as principais "colônias" mostra-
,
vam acentuado decréscimo. No Recensea
mento de 1950, o grupo alemão estava inte
grado de 6�.814 pessoas, incluindo os natu
rallzados, concentrando a quase totalidade
(96,2%), nos Estados do Sul, no Distrito Fe'
deral e, em núcleos menores, no l:stado do
Rio e em. Minas Gerais. Os 3,8% restantes se

.

'.,

O dr. Bento Munhoz da Rocha, quando
"governador do Paraná, num 'dlscurso 'pro
nunciado em Londrina, referindo-se à língua
e aos costumes dos brasileiros de etnia ger;'
mânica, "Lembrou-lhes que fariam bem em

conservar e praticar tão- caras tradições, vis
to que, sendo fiéis aos seus principias de vi

da certamente seriam bons brasileiros, mes-
, . .

mo porque, tendo renegado suas propnas
tra'dições, seriam também capazes, de rene

gar sua nova Pátria. E não é de renegados.
que, o 'Brasil necessita".

, � .

E.V.S. - 7/78.

\ '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAEPENDI
O Clube Atlético Baependi estará promo

vendo este ano o seu primeiro Baile Branco,
no dia 30 de setembro em sua, sede social,
com a animação do STAGIUM 10 da capital do
Estado.

Outrossim, adiantamos aqui que as inscri
ções para as Debutantes deste ano, encerram
-se no próximo dia 28 deste mês, sexta-feira,
quando em mesma data se fará a 1.a reunião
com as meninas-moças e respectivas mães,
às 20 horas na sede do Clube. Adiantamos,
também, que este Baile, sendo o primeiro Bai
le Branco do Clube, será coroado de pleno
êxito, sendo na data o destaque estadual do
ano, no desfile Debut-78.

da Semana

Se o seu problema é beber
O problema é seu

Se o seu problema é parar de beber
O problema é nosso. - PROCURE-NOS:

Grupo Serenidade de A.A.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370

(ao lado da Creche) - Jaragué do Sul-SC

_''_'�......,_,....,.....,...,....,....,�_..........,-....,..... .....,

U-CO���L�C��OoS��E."
II RELA - não seja careta, entre na moda II
ti visitando quem entende de moda e tem II
II tudo para lhe oferecer - CINDERELA - II
II calçados, confecções; kichutes, vestidos II
II

completos para noivas, conjuntos infantis,
IIpresentes chiques e um mundo de coisas

II novas que você nem pode imaginar. Visite II
II a CINIi'ERELA, um lojão com sçbre-loja, II
II na Getúlio Vargas, 198 a sua espera. A II
II vista ou a prazo, como você preferir! II
�=�����=������==��

SHOW. NO BAEPENDI
I Em promoção conjunta' o Clube Atlético

Baependi, APAE e Ação Social, estão convi
dando toda a população jaraçuaense para se
fazerem presentes na sede social do Baepen
di, no próximo dia 10 de adosto, às 20 horas e
trinta minutos, para assistirem o show com
"LOS FALUGGI EN EL MARAVILLOSO MUN
DO DE LA MAGIA", mágicos da TV Globo qUE'
costumam fazer espetáculos no Fantástico, o
Shaw da Vida.

Os ingressos para essa promoção estão
ao preço de 20 cruzeiros, sendo um espetá
culo .de nfvel internacional, pela primeira, vez
em nossa cidade, para uma apresentação que
será do agrado de todos que lá se fizerem pre
sentes, inclusive com números inéditos, que
levaremos semanas para decifrar.

Portanto, toda a população está convida
da para esta promoção beneficente, no pró
ximo dia 10 de agosto, nas dependêncías do
Clube Atlético Baependi.

, Aniversariantes
Aniversariaram. dia 22/07

O jovem, Gaudencio Marcelino,
Func. da Soco Gráf. Avenida Ltda.
Sr. José Ersching (alfaiate)
Sr. José J. Braga
Sr. José Müller, em Corupá
O jovem Gilmar �dson Lietz

Aniversariaram dia 23/07
Sra. Yolanda Wilhelm Driessen
Sra. Marly Mattar Silva
Sra. Margit Mey Odebrecht, em Rio do Sul
Rev. Pàstor Egberto Schwanz
Rev. Pastor Hermann 'Waidner, na Alema-

nha
Sr. Delfina Radüenz, em Joinville
Sr. Ismar Antônio Schwartz
Sr. �dson Duarte
Sra. Angelina, esp. do sr. Pedro Schmitz
O sr. Guilherme Spengler
A garota Kelly Cristiane Brandenburg

Aniversariam dia 24/07
Sr. Harry Buchrnann
Srta. Laurita Nagel
Sr. Curt Kuchenbecker, em R. de Janeiro

Aniversariam dia, 25/07
Sr. Luiz Oarlos Voelz
Sra. Alice, esposa do sr. Alvaro Dipold, em

São Francisco
Sr. Oswaldo Otto Reimer
Sr. Suenon Mafra Pinto, contador
Srta. Ingrid Neitzel

\ Aniversaria dla 26/07
Sr. Ângelo Torrinelli

Aniversariam dia 27/07
Sra. Elida Bauer
Sr. Humberto Rubini
Luzia Nicolini
Sra. Doracy Corrêa, no Paraná
Sr. Alvino Modro
Ivete Panstein

Aniversariam dia 28/07
Sr. Lothar Sonnenhohl
Sr. Harry Adalberto Grubba
Sra. Lúcia, esposa do sr. Eugênio Steima

cher, em Jaraguá 84.

ADEMIR ANTONIO E MARIA
CECILIA ACONTECEM

No dia 8 do corrente, o jovem médico Ade
mir Antônio Rau, filho do distinto casal Walde
mar (Teresia Wolf) Rau contraiu núpcias com
a jovem Maria Cecflia, filha da sra. wa. Isolni
Corrêa Borges, em cerimônia na Capela do
Noviciado, na Barra do Rio Cerro.

Os noivos receberam os cumprimentos no
Restaurante Itajara. Cumprimentos ao novel
casal e aos distintos pais.

APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 30 SABORES?
PIZZAS? 6 SABORES?
SANDUICHES SABOROSISSIMOS?
S6 NUM LOCAL ESPECIAL. �H I NO

Krügerhaus .

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

t Moda jovem atualizada e as últimas novidades !
! para o Inverno você encontra em LOJAS KLEIN. !
! COberlores, japonas, blusas e blusões. Calçados pa- 1
1 ra adultos, jovens e crianças. Toalhas, cortinas, !
, roupas feitas e tapetes. Comprando em LOJAS

,
, KLEIN quem ganha é você. LOJAS KLEIN e ,

i KLEIN MAGAZINE, um colorido de novidades quen- !
t tinhas para este Inverno. LOJAS KLEIN, o centro !
! da moda, na 28 de Agosto, em Guaramirim-SC. t
.....-__..........._ ....._ ....._........... __ru_..........

.. _ _

=======

Aos aniversarlaiiies"da"s'emãina;"'õs"'cüi1i=
.

primentos da coluna.
:::::::::::::::::::::::::::::"::::_-_-_"::.:::::_-_"::::::=_-_-_----::_------------------- .. _---------

Nascimentos da Semana

NUTRIMENTAL

Cumprimentos especiais deste semanário
e da coluna a toda Diretoria da NUTRIMEN
TAL S.A. - Indústria e Comércio de Alimentos,
pela passagem dos seus 10 anos de atividade
empresarial, acontecido no último dia 8, deste
mês, em seu parque industrial, na cidade de
São José dos Pinhais, no Paraná.

Agradecemos também o convite que nos
foi enviado para as solenidades de comemo
ração pelo Diretor da Nutrimental! Energe de
Guaramirim Dr. Antônio Carlos Ruela.

*��te:3-:::tI<!-�::e::;�*
� §
� CONFECÇõES SUELI - Mod� - Be- i
� leza - Qualidade - Originalidade. Ofere- *
� cendo: Vestidos, Slaks, Camisas, Camiso- �
� Ias, Batas, Blusas, Jardineiras e Bijoute- �
� rias. "Agora com Crediário". Na Marechal �
� Deodoro, 1 085.

�
� i
Cl(j()_*C:9:3�*()8i:!o������*�*

ANIVERSARIO
Destacamos o aniversário no último dia

8 deste mês, do CL Oto Ernesto Weber, ex

-prefeito de Corupá e atual Presidente do
Lions Clube, a quem enviamos nossos votos
de felicitações, juntando-nos aos muitos cum

pnmentos que o Oto vem recebendo. Para
béns!

LIONS CORUPA
O Lions Clube do vizinho município de

Corupá, está tomando todos os preparativos
para o Baile de Debutantes deste ano, sendo
que muitas meninas-moças já se inscreveram,
para fazerem o seu Debut.

O Baile Branco em Corupá será nas de
pendências da Sociedade Hansa Humboldt no
dia 28 de outubro com os acordes do Grupo
Crisma de Criciúma.

Esta promoção, na cidade de Corupá, tor
nou-se tradicional para aquele Clube de Ser- �

viço.

'Celso BulE g{agel

Grande do Nol1e, neste distrito, filha de Leopoldo Lier

mann e Rita Lenzi Liermann.

Edital nr. 10.354 de 17.07.1978
Mário Bast e Iria Voelz

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Rio Cerro II, neste

distrito, filho de Arno Bast e Erica Maass Bast. Ela, bra
sileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Barra do Rio Cerro, neste

distrito, filha de Heinz Voelz e· Raulina Krueger Voelz.

� .

Edital nr. 10.355 de 17.07.1978
Jaime Gadotti e Anésia Martins

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natu

ral de Rodeio, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua João Carlos Stein, nesta cidade, ftlho de 'Arc�'ste
Gadotti e Alma Gadotti. Ela, brasileira, solteira, indus

triária, natural de Jarag�á do Sul, domiciliada e resi
dente n'� Rua José Em�endoerfer, nesta cidade, filha
de Avelino Martins e lsabela Francisco Martins.

Nasceu dia 10.07.78
Scheila Regina; filha de Ivone Catarina

Weíler.
Nasceu dia 12.07.78

Silvana Terezinha, filha de Júlio (Otília)
Demarchi.

Nasceu dia 13.07.78
Claudemir, filho de Osni (Gertrudes Geis

ler) Kreutzfeldt.
Fabiane Aparecida, filha do sr. Luiz Car

los (Marli Maia) Voelz
Nasceram,. dia 14.07.78

Celso Luiz, filho de Bernardo (Udia Fusi)
Stenger.

Anderson, filho de João Theodoro (Irma
Terezinha Pessati) Lima.

Thomas Michael, filho de Nllson (Marli)
Eisenhut.

Nasceram dia -16.07.78
Daniel, filho de GilbertO (Ivone Eggert)

Barros.
Juliana, filha de Renato José (Rovena Ra

.

boch) Rubini.
Nasceram dia 17.07.78

Gérson Alan, filho de Laurinda (Salete)
Glowatzki.

Eládio Agenor, filho de Antônio (Rosa Ri-
chet) Gilli. .

Márcio Loreno, filho de Lourenço (Maria
de Lourdes) Tiso.

Nasceu dia 18.07.78
Márcio Claus, filho de Marcos {Edla} Miel

ke.

Aos que nasceram nestas datas, ·os cum

primentos da coluna.

ENLACE FUGEL-ROZZA

AconteceU no último dia 22, deste .mês
que os jovens Henrique e Carsn.em se umraf!1
pelos laços matrimoniais. Ele, filho de Henri

que {Sebastiana} Fugel, exímio colabor�dor de
A COMERCIAL de nossa cidade. Ela filha de

Benjamim (Elza) Rozza.

As oerimôruas aconteceram na Paróquia
Santa Terezinha de Timbó, com � presença
dos familiares, testemunhas e convidados,

.

Após o aio religioso, os ?onVidados fo

ram recepcionados com mar�vllh�SO ba�que
te, nas dependências do �alao Sao Paulo A

póstolo na cidade de Rodela.

Ao feliz casal, agradeço pelo amável con

vite, com os cumprimentos da coluna.

Edital nr. 10.356 de 18.07.1978
Renato Dallmann e Rovena Porath-

Ele, brastlêlro, solteiro, torneiro, natural de Jaraquá

m
O MOlOR ELURlCO

FORMANDO DA UPIS

No último dia 14, deste mês, aconteceu

em Brasília a colação de Grau dos Bachare

landos de Administração e Turismo, da UPIS.

No dia 15, culto e missa em ação de graças e

no mesmo dia, o Baile de Formatura no Iate

Clube de Brasília, com a presença de todos

os formandos.

Entre os Bacharelandos de Administração
encontra-se o jaraguaense Oscar Martins dos

Santos ,filha de Amaro (Nessy) Martins dos
Santos.

Agradecemos o convite que nos toi envia
do pelos bacharéis do Curso Superior de Ad

rmnlstração e de Turismo da Faculdad-e de Ci
ências Exatas, Administrativas e Sociais -

FACEAS, da União Pioneira de rntegração So
cial UPIS, de Brasília, para as solenidades de
sua Formatura, e ao mesmo tempo, os nossos

cumprimentos.

'RegisÍro Civil

CONVITE

A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá
do Sul, convida seus sócios e amigos a assis
tirem a peça teatral de Kurt A. Goetz: A MINHA
ESPOSA � EMANCIPADA. Uma comédia ex

traordinária, a ser apresenta -em língua alemã,
pelo grupo teatral do C.C. 25 de Julho, de Blu
menau.

EINLADUNG

'WEG

Die Sociedade Cultura Artística, Jaraguá
do Sul, laedt hlerrnit seine Mitglieder und
Freunde herzlic hem, die Vorstellung des
Lustspiels MEINE FRAU 1ST GLEICHBERECH
TIGT. Von Kurt A. Goetz zu besuchen. Die Vor
fuehrung ist in Deutscher Sprache und wird
von den Theatergruppe des "25. Juli" darge
bracht.

Aurea MtHler Grubba, Oficial do RegIstro Civil do

10. Distrito da Comarca de Jaraguá. do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

Edital nr. 10.351 de 12.07.1978
Adelino Lange e Runilda Frankowiak

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá

"Wir wuenschen gute Unterhaltung!

Data da apresentação: Sábado, 26 de a-

gostÇ> de 1978...· .

�
..

:;;:;.

Local da apresentação: Salão da Comu
nidade Evangélica, de Jaraguá do Sul.

do Sul, dOl)1i�[Ii!idO e' residente em Ribei.r�o Grande da I
Luz, neste distrito, filho de Alberto Dallmann e Elfrieda IWackerhage Dallmann. Ela, brasileira, solteira! indus
triária,

.

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi-
.

dente na R-ua João Januário Airoso, nesta cidade, filha
de Hilbert Porath e Hilda Schütze Porath.

do Sul, domiciliado e residente em João Pessoa, neste

distrito, filho de Helmuth Lange e Lúcia Hornburg Lan

ge. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e residente em João Pessoa,
neste distrito, filha de Werner Frankowiak e Lúcia Lan-.

ge Frankowiak.

Edital nr. 10.352 de 13.07.1978
Antônio·Petry e Maria Angélica Machowski

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Massa

randuba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Lourenço Kanzler, nesta cidade, filho de José Petry e

Luzia Marcelino. Ela, brasileira, solteira, industriária, na
tural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Hermann Schultz, nesta cidade, filha. de José

Machowskl e Cecília Machowski.

Edital nr. 10.353 de 14.07.1978
Orlando Gorisch e IIse Madalena Li�rmann

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande
do Norte, neste distrito, filho de Alfredo

-

Gorisch e Elia

Grabe Gorisch. Ela, brasileira, industriáÍ-ia, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão

Edital nr. 10.357 de 18.07.1978
Adilo Kamchen e Maria de Lourdes Possamai

Ele, brasileiro, solteiro, barbeiro, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Acre, nesta
cidade, filho de Erlco Kamchen e Allda Jansen Kam
chen. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, na

tural de lndaial, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Fritz. Bartel, nesta cidade, filha de Lindo Possa-
mai e Jusflna Possamai.

-

E,para., que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar o presente edital que serã publicado pe

.la. Imprensa e em cartõrto- onde serã afixado durante
15 dias. Se alguém souber de algum Impedimento. a

cuse-o para os fins legais.

Aurea Müller Grubba

Oficial

Três significativas datas marcam 'o calendário: 102 anos de fundação de Jaraguá CI�.S\lI, Dia do Colono te Elia do Motorista.
!

Todas -elas adquirem conotações especiais, pelo muito que representam a todos nós.

A 1 a. diz de perto ao progresso de nossa Cidade; a 2a., é ,a essência deste mesmo progresso e, por fim, a 3a.,

permite que o nosso progresso viceje além de nossas fronteiras.

.
, S.A .

Jaraguá do Sul ...:_ S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fi COLUNA ROTARIA

A nossa coluna hoje está ilustrada com uma

foto. É mais uma homenagem ao Governador de

Rotary International do Distrito 465 - Dino Gori

ni -, pertencente ao R.C. de Criciúma-SC, que na

noife do dia 24 de junho de 1978, em Tubarão, no
Clube 7 de Julho, transferiu a Governadoria para
o Rotariano Creso de Jesus Tavares, do R.C. da

Cidade Azul. Completou o ano rotário 77/78.

Dino Gorini realizou uma excelente governa
doria, dedicando todos os instantes de sua vida e

de sua esposa Augusta Trento, ao cumprimento
das meta rotátias.

'

Zumblic'k, artista, pintor de grande fama, bra
sileiro e tubaronense com o coração àncorado no

Rotary Club de sua cidade, entendeu de marcar a

XXla. Assembléia Distrital com uma recordação
que só ele poderia fazer - a caricatura do ex-Gov.

que porta o estandarte de administrador rotário c

a .sua classificação de renomado e competente
médico.

Coisas que acontecem em Rotary, entre Com

panheiros, aos quais rios associamos prazerosa
mente.

Buscai de PazEm
Começa o teu apostolado de paz dentro de

ti mesma, deixando muda toda a inquietação.
. ,

A harmonia da vida está no íntimo das almas

e para que haja felicidade é indispensável que ela

viva no lnterlor de cada criatura humana, espa- ,

Ihando seus raios benéficos.

Onde houver'queixas e tristezas, ódios e res

sentimentos, distribui amor restaurando o equilí
brio.

A intranqüilidade do mundc só nascerá quan
do houver em cada lar compreensão, respeito e

sobretudo amor.

Prof.a Alaíde Sardá Amorim

Biguaçu - SC - 7/78

DESIDERATO 1-

.

VOC�, é filho do Uni-

verso, irmão das estrelas
e árvores; VOC� merece

estar aquit E, mesmo VO
C� não percebendo, a

Terra e o Universo, vão

cumprindo o seu destino.
Siga, pois, tranqüila

mente entre a inquietude
e a pressa, lembrando-se
de que há sempre paz no

silêncio.
Tanto quanto possível,

sem humilhar-se, viva em

harmonia com todos que
o cercam.

Fale sempre a verdade,
mansa e claramente e ou

ça a dos outros, mesmo

a dos insensatos e igno-

rantes; eles também, têm
a sua própria história.
Evite pessoas agressi

vas e transtornadas. Elas

afligem o nosso esplrito.
Se VOC� se comparar

com os outros. VOC� se

tornará presunçoso e ma

goado; pois, haverá sem

pre alguém inferior e al

guém superior a VOC�.
VOC� é filho do Uni

verso, irmão das estrelas
e árvores. VOC� merece

estar aqui. E, mesmo VO

C� não percebendo, a

Terra, e o Universo, vão
cumprindo o seu destino!

Viva intensamente o

que já pode realizar!

(aquilo que se deseja-aspira-aspiração)
- I

Mantenha-se interessa
do em seu trabalho. Ain
da que humilde, ele é o

que de real existe ao lon

go de todo tempo.

,
Seja cauteloso nos nE3-

gócios, porque o mundo
está cheio de astúcias;
mas não caia na descren

ça. A virtude existirá

sempre!

Muita gente luta por al
tos ideais e em toda par
te a vida está cheia da
heroísmos.

Seja VOC� mesmo!

Principalmente, não si
mule afeições, nem 'seja
descrente do amor, por
que mesmo diante da avi
dez e do desencontro,
ele é tão perene quanto
a relva.

dos desencantos e agru
ras, o mundo ainda é bo

nito,
,

Seja prudente!
Faça tudo para ser fe

liz!

-x-

NOTA: Este texto de

Autor Desc'onhecido, se

gundo informação tem

cerca de três. séculos.

Aceite com carinho o

conselho dos mais ve

lhos; mas também seja
compreensivo aos impul
sos inovador da juventu
de.

Alimente a força do es

pírito que o protegerá no

infortúnio, inesperado;
mas, não se desespere
com os perigos imaginá
rios; pois, muitos temores
nascem do cansaço e da
solidão.

E, a despeito de uma

disciplina rigorosa, seia

gentil para consigo mes

mo!

VOC�, é filho do Uni

verso, irmão das estrelas
e árvores. VOC� merece

estar aqui! e mesmo não

percebendo, a Terra e o

Universo vão cumprindo
o seu destino I

Portanto, esteja em paz
com Deus como quer que
VOC� O conceba. E,
quaisquer que sejam
seus trabalhos e aspira
ções na fatigante jornada
pela vida, mantenha-se
em paz corrr a própria al

ma. Acima da falsidade,

-Mundo Animal-

DO MEU ARQUIVO PARA VOC�

U'rn Valente ao Volante
Prof. Paulo Moretti

A manhã de julho era fria. O vento açoitava os

arbustos que ladeavam a pista. No asfalto, lia-se,
em espessos caracteres, a palavra: LARGADA.

Aproximam-se os corredores. Um üítímc con

tato com os mecânicos. Um último gesto com �

polegar direito indica que tudo está em 'ordem.
AJeito o capacete e as luvas. Os pés descansam
nos pedais, prontos para ser acionados.

Roncam os motores. Os olhares dirigem-se ao

diretor da prova. lê dada a bandeirada de partida.
Em fração de segundos, as máquinas vão-se ali
nhando aó longo da pista. Tendo partido na pri
meira fila, passei a ocupar a liderança, embora se

riamente perseguido pelos meus colegas, que for

çavam cada vez mais o ritmo.
Aos poucos, entretanto, por estar minha má

quina prâticamente perfeita, tive possibilidade de
livrar ligeira vantagem que, à medida que ó tan

que baixava, aumentava gradativamente. Despreo
cupado e na dianteira, tratei de não elevar'muito
as rotações do motor.

Minha despreocupação durou pouco. Pelo re

trovisor, observei que um dos meus colegas ten

tava e conseguia impor seu estilo agressivo de

correr, aproximando-se cada vez mais. Mantive mi
nha marcha e fiquei na expectativa.

Em dado momento, ele colocou-se quase pa
ralelamente ao meu carro. Todavia, não foi desta
vez que conseguiu ultrapassar-me. Acionei mais o

acelerador e mantive a posição. Continuei acele
rado por mais uma volta. Contudo, na curva do

Ingá, meu colega tomou a esquerda e me ultra

passou. Mantive o ritmo por mais seis voltas. Che

guei a emparelhar-me com ele.
A curva em que eu fora ultrapassado estava

próxima. Mantive a esquerda e tentei a ultrapassa
gem. Quando me dei conta de que iria conseguir a
façanha, sinto o carro desgovernar-se, por ter o
pneu dianteiro derrapado numa mancha de óleo
derramado por uma máquina cujo bloco do motor

houvera fendido.
Felizmente, consegui controlar o carro, para

evitar um desastre maior. Entretanto, a ultrapassa
gem acabara por me alijar da prova. Com o carr.o
avariado, assisti, desoldo, às duas últimas voltas

da prova, cuja vitória'me acenara por longo tem

po, mas não o bastante para me tornár campeão.

ORAÇAO DE UM PASSARO CATIVO

Geraldo Fabres

EU s O'
(Miguel Nenevê)Um resto de esperança

Surge em minha vida
Um fio de luz que a vista alcança,
Luz, frágil, sumida,
Temores misturam-se: o futuro.
Uma espera não esperada.
Uma esperança quase apagada
Uma esperança que não espera nada ...
Já ergui os olhos, olhei o céu.
Já vi o que pode me oferecer.
Não, não é o que eu sonhava
São coisas velhas: nada de novo.
E a vida será sempre assim ...
Nada mais belo virá.
E houve época que sonhava ...
Castelos rodeados de flores

Flores)lndas, bons odores
Tudo feito de paz: beleza ...

Mas vi os sonhos caírem .

A realidade é diferente .

Eu sou eu somente
Aqui no 'chão, pisando a terra,
Comendo pó ...
Eu sou eu só.
Com os pés calelados pelos sapatos
Que querem aumentar meu corpo .•.
Mas, mesmo assim, eu sou eu só.
Corpo sofrido
Pisado, esquecido ...
Encolhido num gesto humilhante
Só eu - e os sapatos - eu só.
Eu, somente eu ...

Num mundo, jogado
Eu só num mundo estranho.

����������������������������������������������������������������������������
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Senhor dono da gaiola,
Tenha dó da minha vida, meu senhor.
Eu nada fiz de errado para você me tratar assim:
Eu não matei, eu não roubei, eu não feri.
E o pior de tudo, meu senhor dono da gaiola,
E isto: eu não posso falar!
Eu tenho família lá na roça -
Tenho pai, mãe e irmãos - todos pequenos.
Eu preciso voltar p'ra eles,
Abraçá-los, beijá-los, amá-los de perto
Eu tenho tanta saudade deles:
Do meu campo,
Da minha namorada,
Do meu ninho,
Do meu lar.
Olhe, meu senhor, eu tenho asas para voar
E você não quer que eu as use;
Eu tenho uma vida inteira pela frente
E você não deixa que eu a viva.
Você, meu senhor, não sabe o valor da liberdade
Porque pode ir para onde quer.
Mas eu, quem sou eu aqui neste mundo tão peque

I no I
E tão frio, e tão vazio e tão só?
A água que você me dá, eu bebo,
A comida que você me dá, eu como,
O poleiro que você me dá, eu uso,
As palavras que você me diz, eu ouço,
A solidão que você me dá, eu uso.
Menos a vida que você não dá.
Olhe dentro dos meus olhos tristes e molhados
E experimente a dor que eu sinto agora.
Não finja que não sabe que eu estou morrendo
Porque você tem que ser mais sabido do que eu.

Eu sou irracional, não sou?
E você? Será que já trocamos de posição?
Eu não quero isto, não. Eu quero a liberdade de

, I vôo, I
A distância infinita aberta à minha frente,
Subir e descer no vento fresco e puro das horas do

I dia I
E adormecer no calor do meu ninho de palha, à

.

I·noite. I
Meu senhor da gaiola dourada,
Quando amanhece e eu acordo aqui de um sono

I mal dormido I
E veio pelas frestas' a vida passando alegre lá fora,
Eu tenho vontade de morrer.

Não de raiva de você, não.
De pena de você, sim .

Eu sou seu escravo, você é meu senhor.
Faça da minha vida o que você quiser
Porque você é mais forte do que eu.

Mas uma coisa eu quero supticar -
Das duas, uma: ou me tire daqui ou ... me mate,

I pelo amor do seu Deus I
Ele vai gostar que você me mate

_

Porque assim, pelo menos eu ficarei livre.
Não tenha medo, estenda a mão em direção a mim.
Abra a portinha desta gaiola
E me pegue, e me atire no chão e me pise por cl

I ma e me mate. I
Mas, pelo amor d'Aquele Deus que você diz acre-

I ditar I
E recebe na Comunhão e reza pelos irmãos cardos,
Tire-me daqui porque eu não agüento mais ...
Senhor dono desta gaiola,
Tenha piedade de mim!!!
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DECRETO N.o 498/78

SuplefT1enta e anula Dotações do
Orçamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercíclo de suas atribuições, com base
na Lei Municipal nr. 681/77 de 3 de novembro de 1977.'

"

DECRETA:
Art: 1.0} - Fica aberto um crédito suplementar no valor de

Cr$ 82.�65,50 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzei
r�� � cinquenta centavos), para reforço do programa e verba abaixo dls
crirnlnados, do orçamento vigente:

ANEXO I - QUADRO A
0301 - DIVISA0 os PESSOAL
0301.03070212.(;)04 - Manutenção das atividades da

Divisão de Pessoal Cr$ 82.465,50
ANEXO II - Quadro A

0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004

� 4140.00 - Material permanente crs 82.465,50Art. 2.) - Os recursos para abertura do presente créditosuplem�ntar .cor�e�ao por conta da anulação total dos programas e ver.bas abaixcdiscrlmlnados:
ANEXO I - Quadro A

0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.1579.11-792.005 - M.a�utenção do sistema de Segurança

Higiene e Assistência Médica Cr$ 20.000,000302 - DIVISA0 DE MATERIAL
.

0302.03070212.009 - Manutenção das atividades da
Divisão de Material Cr$ 6.468,000303 - DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS ,

0303.03070212.010 - Manutençãõaas atividades da
Dlvlsão de Serviços Gerais C $ 9 937 500501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

. . . . . • . . • . r .
,

0501.03080322.022 - Manutenção das atividades da
Divisão de Contabilidade C $ 10 000 QO0502 - DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO

r .

"

0502.03080a02.028 - Mánutenção das atividades da
Divisão de Tributação Cr$ 100602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM'

. . . . . . . . . .000,00
0602.16885312.031 - Manutenção dos serviços da D.M.E.R. Cr$ 2606000TOTAL

.

,

.................... " Cr$ 82.465,50ANEXO II - Quadro A
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
030,1.15794792.005 - 4140.00 - Maler'ial permanente Cr$ 20.000,000302 - DIVISA0 DE MATERIAL
0302.03070212.009 - 4140.00 - Material permanente .... " C $ 64680303 D A

r . ,00- IVIS O DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - 4140.00 - Material permanente Cr$ 9.937,500501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

'

0501.03080322.022 - 4140.00 - Material permanente. . . . .. Cr$ 10.000,000502 - DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO
0602.0308030�.026 - 4140.00 - Material permanente Cr$ 10.000000602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM

'

0602.16885312.031 - 4140.00 - Material permanente Cr$ 26.06Ü1,OO
°

T O T A ,L c-s 82.465,50
. _

Art. 3. } - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-bllcação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul aos 1 Sdias do mês de jufho de 1978.

'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Direto
�ia de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 18 dias do mês de
Julho de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

E$TADO DE SANTA CATARINA
I

Prefeitura Municipal de JS

A V I '5 O
Tendo em vista a pavimentação asfáltica a ser implantada

em, diversas vias públicas da cidade, a Prefeitura Municipal e o SAMAE
avisam a todos os proprietários de terrenos, edificados ou não, nas ruas
abaixo relacionadas, para que solicitem ao SAMAE a ligação de terminais
até, pelo menos, no alinhamento de muro dos terrenos:

-

Rua Walter Marquardt
Rua João Januário Ayroso
Rua João Planinscheck
Rua Exp. Antõnio Carlos Ferreira
Rua Exp. João Zapella
Rua Presidente' Juscelino Kubitschek
Rua Henrique Plazera
Rua Exp. Gumercindo da Silva
Rua Venâncro da Silva Porto
Rua Emílio Stein
Rua Quintino Bocaiúva
Rua Reinaldo Rau
Rua Angelo Schiochet
Rua João Marcatto
Rua João Picoli
Rua Exp. Cabo Harry Hadlich
Rua CeI.' Procópio Gomes de Oliveira
Rua Rudolfo Hufenuessler
Rua 25 de Julho
Rua José Teodoro Ribeiro
Rua JOlnville
Rua Augusto Mielke
Rua Jorge Czernievicz
Rua Roberto Ziemann
Rua Bernardo Grubba
Rua' Presidente Epitácio Pessoa
Rua Francisco de Paula

A presente medida visa evitar futuros transtornos e despe
sas maiores aos proprietários, tais como: remoção e reposição do asfal
to, passeios, etc.

Jaraguá do Sul, 18 de julho de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Dez Mandamentos
do 'F'uma

/

O CLUBE ATLÉTICO, BAEPENDI comunica a

quem interessar possa que, ac�ita proposta de

compra para aquisição de uma area de 14.056m2,
localizada no centro desta cidade, na R�a Seme

Matfar onde se achava localizada a antiga sede

deste Clube, por preço não inferior a �r$ ... '

<:':
1.200.000,00 (hum milhão, e duzentos '!lll cruzeiros).

As propostas deverão ser encaminhadas à .Se
cretaria do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, devida
mente lacradas, até o dia 22 de agosto de 1978, no

expediente tias 08 às 12 horas e da� 14 às 18 ho

ras. As mesmas serão abertas no dia 24 de agos
to de 1978, às 20 horas na atual Sede do CLUBE
ATLÉTICO BAEPENDI.

Qualquer informação a respeito poderá ser

solicitada no horário acima, na Sede do Clube,
bem como junto a Diretoria. � CLUBE

. �TLÉTICO
BAEPENDI reserva-se o' direito de rejeitar todas
as propostas, caso não o satisfaçam.

Jaraguá do Sul, 19 de julho de 1978.

Haroldo Ristow
Presidente.

de
Baependi
Venda

Clube Atlético

1 . Eu sou o cigarro que te roubou a liberdade;
só obedecerás a mim ou a alguns dos meus
substitutos, como o charuto e o cachimbo.

2. Carregar-me-ás entre os dedos ou entre os

lábios, apesar de eu estar cheio de nicotina,
acrolelna, alcatrão, furfurol, etc., todos eles
fortes venenos para a tua vida.

I
3. Serás mal-educado nos ônibus, 'nos trens,

nos elevadores e em todo lugar onde houver,
pessoas que não me toleram, lançando-lhes
no rosto a minha fumaça e nos õlhos e no

vestuário a minha cinza.
r

4. Serás a causa de mais de cinquenta por cen
to dos incêndios em que se perderão muitas
vidas e se consumirão milhares de cruzeiros
alheios.

5. Espalharás por toda parte o mau cheiro nau

seabundo, pois ele estará na tua boca, nas

tuas mãos, na tua mesa de trabalho e nas

roupas que usares.

6. Não me abandonarás facilmente, embora os

médicos de comum acordo te digam que por
minha causa te arriscarás a morrer de ataque
cardiaco, úlcera no estômago ou duodeno,
câncer pulmonar ou tossir a vida inteira.

7. Dirás a todos que te chamarem de viciado,
que rumas por divertimento, se bem que pa
ra fumares tenhas sacrificado a saúde e o

paladar de saborosos alimentos.

Proposta

r

Paróquia São ISebastião
EDITAL DE CONCORR�NCIA

A Paróquia "São Sebastião" de Jaraguá do

Sul, através do presente edital co.munica às Cons

trutoras, Empreiteiras e a quem I�teressar possa,
o interesse da contratação de mao de obra para
demolição do Salão Cristo-Rei (parte frontal). Dá
-se a este edital uma vigência de 15 dias. Os inte
ressados deverão dirigir-se ao expediente paro
quial.

Pela Paróquia
P. Elemar Scheid sei - Vigário.

Compra de Arroz

8. Furtarás do teu patrão algum tempo de cada
dia, de acordo com o teu nervosismo e o

grau de escravidão que te imponho, usando
para isso de um pretexto qualquer, para-de
Iiciar-te com minha fumaça.

9. Farás comigo todas as poses que julgares
necessárias ao teu esnobismo, e para com

plementares tua "importância pessoal", fu
mar-me-ás numa bonita piteira.

10. Detestarás os que me combaterem, porque
eu sou o teu "deus". o dono exclusivo de tua
vontade e faço de ti o que bem entendo.

Não te importarás com o mau exemplo que de
res às crianças e aos adolescentes, levando-os a

se tornarem meus adoradores. Tu és uma pessoa
de principias, não darás o braço a torcer.

-x-

CONAB Autoriza

A Poluição Particular

Diálogo entre dois cigarros:
Você que é o fino

que satisfaz?
Não.' Sou
Apenas "um raro prazer"!

(Será que aspirar fumaça "satisfaz"?
Será que nicotina, acroleína, alcatrão, furfurol,
"é um raro prazer"?
Sei não, sei não, somes mais de l'my leka

I mammy".) I

("O Jornalzinho" nr. 106
Canoinhas-SC.)

BRASILlA - O Conse
lho Nacional de Abaste
cimento (Conab) autori
zou a Comissão de Fi
nanciamento da Produ
ção a adquirir 200 mil to
neladas de arroz em cas

ca no Norte de Goiás e

de Mato Grosso por pre
ço superior em 20 por
cento ao mínimo. Assim,
a CFP poderá pagar até
Cr$ 156,00 por 50 quilos
dos produtos em casca,
quando o preço mínimo é
de c-s 130,00.
Também com autoriza

ção do Conab, o preço
mlnimo para a comercia
lização do feijão preto
comum da safra da seca

14 KMjL
------

Emmendõrfer Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 Fones:, 72-0969'

72-0655
72-0060

Jaraguá do Sul - S�nta Catarina

foi feito para você

foi eqlijparado ao valor
do preço mínimo do fei

jão uberabinha Cr$ ....
307,00 por saca de 60

quilos}. Essa medida, no

entanto, é válida apenas
para o produto vendido
ao Governo pelo esque
ma de AGF (Aquisição do
Governo Federal). Para
efeito de EGF (Emprésti
mo do Governo Federa!),
foi mantido o preço míni
mo de Cr$ 276,00 pela sa
ca do feijão preto co
mum.

O estoque de arroz em
casca da CFP está cal
culado hoje em 800 mil
ton., a compra de mais
200 mil ton., fora do es

quema de aquisição ou
de financiamento da po
lítica de preços mínimos
tem o objetivo de refor
çar o estoque da CFP. O
arroz adquirido em Goiás
e Mato Grosso (em re

giões do Norte desses
Estados, onde a infra-es
trutura não torna o custo
ode cornerclaüzação com

pensador para a iniciati
va privada) deverá ser
destinado ao Paraná on
de a seca prejudicou a
safra do produto.
À semelhança do es

quema montado para o
milho (a CFP recebeu au

torização para adquirir
100 mil toneladas a pre
ços superiores ao míni
mo), o arroz será adqui
rido nas cooperativas e
as despesas tanto de sa
caria como de remoção
ficarão por conta da CFP.

O aumento dado para
o preço mínlrno do feijão
preto comum da safra da
seca abrange de toda a

Região Centro-Sul. A va
lidade da medida apenas
para o esquema de AGF
tem o objetivo de atrair
os produtores no sentido
de venderem a mercado
ria à CFP ao invés de co
locá-Ia em EGF. A Co
missão de Financiamento
da Produção tem em es
toque apenas cinco mil
toneladas de feiião -preto,
que não são suficientes
para enfrentar iniciativas
de especulação com o

preço do produto no mer
cado do Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TE�ÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 1978, - Edição Especial

comemore
o dia de hoje como
se 'fosse o seu
aniversário.

é o aniversário
da nossa cidade

parabéns,
�araguá

Unesco ajuda�á
a reconstruir

,

o IVI A III
governo do presidente
Geisel, o MAM seja rei

naugurado.

o presidente de Honra
do Museu de Arte Mo
derna do Rio, Niomar Mu
niz Sodré, informou que
ainda este mês cheqarão
ao Rio arquitetos espe
cializados da UNESCO

para participar do traba
lho de reconstrução do
Museu. ',Informou ainda

que o presidente da ....

UNESCO colocará na

pauta da próxima reunião

daquele órgão, que se

realizará no diá 28 de ou

tubro, a proposta de ver

ba tanto para acervo co

mo para a reconstrução,
do MAM do Rio.

Ao recusar-se a entrar

na parte destrufda do

prédio, alegando que de

seja olhar de frente o que
vai ser feito e não ficar se

lamentando, Niomar a

firmou que as condições
'de segurança contra in-
cêndio do Museu eram as

mesmas da época da

inauguração, e que ha
viam sido contratados os

serviços da empresa Matt
- a mesma que cuida da

segurança do Museu do
Louvre de Paris, para cui
dar do MAM. Dentre os

itens, segundo afirmou,
estavam os de extintores,
que funcionam automati
camente a partir do au

mento de temperatura.

do Sul Niomar, que chegou ao

Rio procedente de Paris,
disse que vê com otlmls
mo a situação do MAM e

acredita que a reconstruo

ção do Museu seja con

clufda a curto prazo. Ela

espera que antes de 15
de março, ainda sob o

..._..,,�..._�---�

garantia de bons serviços

Brasília - Apesar do
Conselho NaciQnal de Pe
tróleo (CNP) já::ter prepa-

rado uma nova estrutura
de preço para a gasolina,

para vigorar no início de

agosto e tê-lo encaminha-
isto, pois pretende au

mentar o produto em

meados do próximo mês.

Nesse ponto, a atual dire
tora do Museu, Heloísa
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Lustosa, interferiu afir
mando que "todos os ex

tintores do MAM eram

manuais", o que provo
cou a resposta imediata
de Niomar: "Então, esta
vam fora dos planos",

Niomar não sabe dizer
se o Fundo Monetário In
ternacional poderá sofrer

sanções por não cumprir
os planos da Matt. O pré
dio MAM foi cedido ao

FMI para que fosse utili
zado como local de reu

niões daquele órgão, em

troca de ajuda para con

clusão do bloco de expo
sições.

Quadros do pintor ale
mão Julius Bissier, cedi
dos pelo Museu de Dus

seldorf, comporão amos

tra de reabertura do

MAM, que será instalada
onde hoje funciona o res

taurante do Museu.

aumenta em agosto
do ao Ministério da Fa- nistro Mário Henrique Si-

zenda, dificilmente o Mi- monsen concordará com

Arroz continua sendo estocado e Indústrias entram em crise
Cerca de 22 proprietários

de engenhos de arroz, acorn

panhados por dirigentes da

Associação Profissional das In
dústrias de arroz do Estado de
Santa Catarina (com sede em

Rio do Oeste) estiveram na úl.

tima terça-feira em Florianópo
lis, para contatos com os Se

cretários da Fazenda e da A

gricultura, reivindicando ur-
,

gentes mudanças na atual 18'

gislação de comercialização
do produto. Embora os titula

res daquela pasta estivessem

ausentes, a delegação foi rece
bida por assessores daquelas
secretarias, os quais, porém.
não deram nenhuma resposta
alentadora às reivindicações
apresentadas. Afirmaram ape-

\

nas que o problema será leva

do ao conhecimento das esfe

ras federais competentes.

No memorial, ao qual foram
anexados dados dernonstratl

vos sobre os custos do arroz.

os proprietários de indústrias

de beneficiamento fizeram vã

rias reivindicações, sendo enu-

merados os fatores considera
dos mais prejudiciais e que es

tão contidos nas Portarias nr,

54 de 23.9.75 e nr. 33 de .....
13.6.78. Dizem os signatários
do documento encaminhado

pela Associação, que quando
foram fixados os preços para o

arroz pela primeira vez, atra
vés da Portaria Super nr. 54, a3
indústrias do setor foram enor

memente prejudicadas pelo "a

chatamento que houve entre o

preço pago pela rnatérla-prl
ma de comercialização fixado

naquela portaria; o problema
foi tão sério que quase todas

as indústrias foram à beira da

falência. Só a persistência dos

industriais e a esperança de

que melhores dias viriam, flze
ram com que as indústrias não

paralisassem suas atividades",

Neste relato, o Presidente
da Associação Profissional das
Indústrias do Arroz, conta ain

da que "retirada a tabela antes

,da safra, acreditava-se que, du
rante o ano em curso o merca

do seria livre, baseando-se o

preço de comercialização pela
lei da oferta e procura. Partin
do desta premissa e reconhs
cendo que o preço pago aos a

gricultores após o tabelamento
de 1975 ter sido desistimulan
te ao produtor, achou-se por
bem adquirir a matéria-prima
e forçar estoques a preços
mais estimulantes ao produtor
que estava ameaçado de não
mais se dedicar a esta lavoura,
pelo total desistímulo ao pre-

\ ço".

ante do tabelamento, no qual
se identifica uma medida con

traditória que não se coadune

e não se afirma com os propó
sitos de uma sadia política de

preços, que venha realmente

satisfazer ambas as classes"

para que isso acontecesse

houve muito sacritrcio e dedi

cação das empresas fornece

doras. Não achamos justo, 3-

gora que o conceito das mar-
,

cas estejam formado, seja to

talmente destruído por força
de um tabelamento, forçando
a busca de novos mercados já
muito concorridos", disse ele.

Nardeli conclui sua exposi
ção de motivos, dizendo que a

retirada da tabela do arroz an

tes de safra e sua volta após
a safra, "nos deixa em situa

ção diff'.;jI, de dúvida, e incer
teza. Pagamos e estocamos

matéria-prima a um preço que
nunca vamos saber qual será
o resultado final, pois depen
demos sempre de uma volta

repentina do tabelamento e a

preços como agora, desisti
mulantes".

"No entanto - prosse
guiu - consideramos que os

produtores e os beneficiadores
de arroz têm respondido satis

fatoriamente aos apelos di'

Governo Federal, empenhando
todos os esforços possíveis em

prol do pleno sucesso do, cons
tante aumento de produtivida
de e da produção, assim co

mo da qualidade do produto.
Se por outro lado as indústrias
de beneficiamento têm reco-,
nhecido o valor dos produtores
e procurado recompensar seu

sacrificado trabalho, com pre
ços capazes de estimulá-los a

.novos e continuados esforços,
permite-se a Associação exter
nar sua total perplexidade di-

Portaria 33

Sobre a Portaria 33, baixada
em junho deste ano, diz Alber
to Nardeli que ela é totalmen
te desfavorável aos interesses
das indústrias e veio criar sé
rios problemas. Um deles resi
de no fato de ser o' preço do

Norte do País, mais baixo qus
nos Estàdos do Sul, tornando
totalmente inviável qualquer
comercialização entre estas

regiões. "Muitas indústrias de

arroz de Santa Catarina têm

grande conceito no Norte e

Diante do impasse criado

por força do tabelamento, as

indústrias continuam, estocan
do o produto, sem chance C0

comercialização que não acar-

.rete prejuízos e, conseqüente
mente, enfrentando uma das

piores crises dos últimos anos.

'MARCATTO'
A .� Empreendimentos

A PUJANTE JARAGUA DO SUL, NA QUIETUDE DE SUA VIDA DE CIDADE INTERIORANA

E NA MANSIDÃO DO· SEU PITORESCO VALE, DESPERTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUA AGRICULTURA, DA SUA

INDOSTRIA E DO SEU COMÉRCIO. E NO MOMENTO EM QUE O MUNI-

CfPIO COMEMORA 102 ANOS DE FUNDAÇAO, ASSOCIAMO-NOS AO JOBILO DE QUANTOS SAODAM O

ARROJO DOS FILHOS DESTA ,TERRA, PELA LABORIOSA CONSTRUÇAO

DO FUTURO. UMA SAUDAÇAO ESPECIAL' AO COLONO E AO MOTORISTA, PELA PASSAGEM DO SEU DIA, ELES

s. A. IN D. C·OM. e

Ltda.
e

MarcattoImobiliários

QUE REPRESENTAM TAO SIGNIFICATIVA PARTICIPAÇAO NA VIDA

\
,

ECONOMICA DESTA TERRA. COM NOSSAS HOMENAGENS A ELES E A TODOS OS JARAGUAENSES, SAUDAMQS O'

102.0 ANIVERSARIO DA CIDADE.

O CNP elaborou uma

estrutura de preço para o

produto concedendo au

mento dentro dos índices
fixados pelo Ministério da

Fazenda, entre 10 e 15

por cento. Este estudo 3-

tualmente está sendo a

nalisado pela Assessoria
Econômica do Ministério
da Fazenda que não con

corda com a idéia do
.. _

CNP do novo preço vigo
rar no início de agosto.

O Ministério da Fazen
da, como já anunciou o

Ministro Mário Henrique
Simonsen, prefere que o

aumento vigore a partir
de 15 de agosto, possi
velmente no dia..21, numa
segunda-feira. Como vem

sendo feito já há algum
tempo, o Ministro da Fa
zenda decreta o aumente
numa sexta-feira - no

case no dia 18 - para vi
gorar a partU' da semana

seguinte.
A insistência' do Minis

tério em retardar o au

mento da gasolina apesar
da recente desvaloriza,
ção cambial (um dos e;e..
mentos que determinam
'O valor dos reajustes de

preço) se justifica na ten
tativa de minimizar os e

feitos do aumento nos ín
dices inflacionários do
mês de agosto. Vigoran
do a partir do dia 21, o
aumento terá reflexos nos

'meses de agosto .e setem
bro e não somente em a

gosto, se fosse concedi
do no início do mês, co
mo quer o CNP.
Em que pese essas di,

vergências entre Minis
tério e CNP, algumas pro
vidências já foram toma
das. O Conselho já comu

nicou as empresas distri
buidoras que 'O aumento
ocorrerá nos primeiros 1S

dias de agosto, para que
o esquema de distribufL

ção em todo o Pais não
falhe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDrCATO DOS EMPREGADOS NO
COM�RCIO DE JARAGUA DO SUL

Assembléia Geral Extraordinária

Editai de Convocação

o presidente da entidade supra, no uso de suas atribui
ções, convoca os associados, quites e em condições de vo

tar, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a

ser realizada no dia 31 de julho de 1978, às 18 horas, na se

de social, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

1. Leitura e votação, por escrutfnio secreto, das peças
componentes das Previsões Orçamentárias para os

exercícios de 1978 e 1979, instruídas com Parecer
do Conselho Fiscal.

Na falta de número legal para início dos trabaihos, em

primeira convocação, no horário acima mencionado, a As
sembíéla será instalada e funcionará com qualquer número
de associados presentes, às 20 horas do mesmo dia e no
mesmo local.

Jaraguá do Sul, 14 de julho de 1978.

Sérgio Kuchenbecker
Presidente

Vereador Ernesto Felipe Blunk
e Escritório Contábil 81unk
Rua Nereu Ramos, 141 - Fone: 75-227 - Corupá - SC
AO LABORIOSO POVO DE JARAGUA DO SUL, AO
ENSEJO DO 102.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DE
SUA CIDADE, EXEMPLO DOS MAIS ELOQüENTES
DE DINAMISMO E DE TRABALHO; AO COLONO E

. AO MOTORISTA, APRESENTO MINHAS HOMENA
GENS.

Orquideário Catarinense
de Alvim' Seidel

A maior da América do Sul - Floricultura
Rua Roberto Seidel, 1981 Corupá - SC

NESTE 25 DE JULHO, DATA DE TANTAS COMEMO

RAÇÕES IMP-ORTANTES, QUEREMOS SER PORTA

DORES DAS MELHORES HOMENAGENS AO POVO

.

JARAGUAENSE PELA TRAJETóRIA DE TRABALHO

E PROGRESSO QUE MARCARAM'102 ANOS DE SUA

HISTÓRIA; NESTE 25 DE JULHO NOSSOS CUMPRI

MENTO·S AOS COLONOS E TAMBÉM AOS BRAVOS

MOTORISTAS.

TERÇA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 1978 ,_ Ediçã'o Especial

Concurso Serviço Militar 78
Está sendo lançado ofi

cialmente ém todo terri
tório nacional, através
dos diversos órgãos liga
dos ao Serviço Militar, o

I

Concurso que é realiza-

médio.
Para o corrente ano foi

o seguinte o tema esco

Ihido: "O Serviço Militar
como Fator Importante na

Formação Moral e Oívlca

do'Jovem Brasileiro".
Os participantes do

concurso terão o período
compreendido entre ju
nho e setembro para ela

boraçãó e entrega dos

do anualmente sob a co

ordenação da Diretoria
do Serviço Militar e des
tinado aos estudantes dos
1.10 e 2.° ciclos dos Esta�
belecimentos de Ensino

Gumz Irmãos SIA • Indústria, Comércio e Agricultura
Indústria de lacticinios Fábrica de

Santa'Ana Choco Leite

QUE NOSSAS PALAVRAS DE SAUDAÇÃO E HOMENAGEM AO 102.0 ANIVERSARIO DE JARAGUA SEJAM

PORTADORAS DO DESEJO DE ASSOCIAR-NOS AO SIGNI-

FICADO DA EFEM�RIDE QUE, NESTA DATA, SE COMEMORA. 'QUE NO,SSA SAUDAÇAO

TRADUZA OS CUMPRIMENTOS PELOS 102 ANOS DE JARAGUA, 102
I

ANOS DE UM INCANSAVEL ESFORÇO DA GENTE DESTA TERRA, ESFORÇO· ESSE DE QUE PARTICI

PAM O AGRICULTOR E O MOTORISTA, NO DESEN-

VOLVIMENTO DE SUAS NOBILlTANTES TAREFAS VO,LTADAS PARA O PROGRESSO DE

NOSSA CIDADE.

Rio Cerro II, Km 14 - Caixa Postal, 80 End. Telegr.: "Gumz"

Fone (0473) 74-0503 - Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Corupá
ATRAV�S DE SEU PRESIDENTE BERTOLDO FRANKOVIAK,

PRESTA SUA HOMENAGEM A TODOS OS

MUNICIPES, AO VALOROSO HOMEM DO CAMPO E AO MOTORISTA,

PELA PASSAGEM DO SEU DIA. SALVE 25 DE JULHO -

102.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DE JARAGUA DO SUL.

Serraria e Beneficiamento de Madeiras Rio Molha
Madeira beneficiada, forro, assoalhos, lambris, rodapés, meia-cana, vistas para janelas e portas, madeiras para construção em geral.

Rua Curt Vasel - Fone 72-)550 - Jaraguá do Sul - SC

NOSSOS CUMPRIMENTOS, NESTA DATA, SE VOLTAM A QUANtOS, PELA SUA
PARTICIPAÇÃO E PELO SEU ESFORÇO, FIZERAM NOSSA JARAGUA, NOS SEUS 102 ANOS DE FUNDAÇAO. NOSSA

HOMENAGEM SE ESTENDE A JOURDAN, QUE AQUI
PLANTOU SEMENTES DE ESPERANÇA E SE ALIA ÀQUELA QUE É PRESTADA AO AGRICULTOR E AO

MOTORISTA, PELA PASSAGEM DO DIA A ELES DEDICADO.

... . __ ._. . . ._____________ __

:
.. __

;
__ .. .. ..__• _ .. __ , 10........................................... .. _

__

..

/

. CONFIANTES NO DESENVOLVIMENTO DE JARAGUA DO SU� UNIMO-NOS AO

POVO NESTA DATA, 25 DE JULHO, PARA JUNTO· COMEMORARMOS MAIS UM ANO DE EXISTf:NCIA

AOS· QUAIS ESTAMOS INTIMAMENTE LIGADOS, A NOSSA GRATIDAO POR TUDO O QUE NOS TEM

Indústrias Reunidas jaraguá S/A.' � CCJNPAL S.A.
CONCENTRADOS PARA ALIMENTOS

DESTA COMUNA. AO AGRI :ULTOR E AO MOTORISTA,

PRO·PO RCIONADO.

Rua Rodolfo Hufenuessler, 755 - Ja raguá do Sul .- Santa Catarina•

seus trabalhos, que con

correrão aos seguintes
prêmlos.,Cr$ 8.000,00 (oi
to mil cruzeiros) e Cr$ ..

4.500,00 (quatro mil e qui
nhentos cruzeiros) para
os 1.0 e 2.° colocados. na
seleção no âmbito nacio

nal, respectivamente e

Cr$ 3.000,00 (três mil cru

zeiros) e Cr$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos
cruzeiros) e Enciclopé-

. dias de Educação Morar,
Cívica e Política para os

1.10 e 2.° colocados na se

leção preliminar, no âm
bito de cada uma das 12

Regiões Militares, onde
serão conferidos tam
bém, aos autores dos cin
co melhores trabalhos,
Diplomas de Cooperação
Meritória, além de outros
prêmios, que possam ser

oferecidos pelas próprias
Regiões Militares.
A entrega dos prêmios

aos vencedores será feita
no dia 16 de dezembro,
"Dia do Reservista", co

mo parte das solenidades
comemorativas da data.
Os interessados em

participar do concurso

devem procurar as Se
ções de Relações Públl
cas do Serviço Militar,
nas sedes das Regiões
Militares, ou do órgão de

Serviço Militar existente
na sua localidade cerne:

Circunscrição de Serviço
Militar (CSM), Delegacia
de Servi�o Militar (Del
SM) e Juntas de Serviço
Militar (�SM), onde rece

berão instruções porme
norizadas.

Novo Pastor assumiu
domingo em Schroeder

Desde o dia 2 de
maio último que a Comu
nidade Evangélica Lute
rana Cristo, da cidade de
Schroeder estava sem

pastor. No último domin
go, dia 23 de julho, foi
instalado o novo pastor
da congregação na pes
soa do reverendo Edemar
Zenkner.

O ato solene aconteceu
no culto festivo que teve
início às 8tl30min na Igre
ja da Comunidade Evan
gélica Luterana "Cristo".
O ato religioso foi dirigi
do pelo reverendo Erno
Welzel, de Joinville, Pre
sidente do Conselho Dis
trital, assessorado pelos
demais pastores das pa
róquias vizinhas. O reve
rendo Edemar Zenkner
veio transferido de Pedro
Ozório (RS). Ao meio dia,
tendo por local as insta
lações do pavilhão Rio
Branco, aconteceu uma

churrascada de confra
ternização entre os rnern
bros da congregação; os
pastores e os visitantes .

............................ _ --_ -_ -- _ --------_ _._ -;""' _._.._-_ ----:----_ __........_ _ _ _ _
__

_---.:._-----------
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XIX Jogos Abertos de Santa Catarina -:- Mens�gem do Prefeito de Caçador
o Municfpio de Caça

dor está vivendo uma no
va experiência, com a co

munidade participando e

conscientizando-se da
importância da realiza
ção dos Jogos Abertos

esplrlto de união e mos

tra-se disposto a ajudar,
a integrar, a participar.
No momento, os 197

rnunlclplos catarinenses
estão envolvidos nas dis
putas dos Jogos Regio-

de Santa Catarina.
A medida em que se a

proxima a data do gran
de evento, os munlclplos
vizinhos, a microrregião, .

e por que não dizer, o Es

tado todo, apresenta um

nals, visando classifica
ções nas suas respecti
vas regiões . esportivas,
com vistas a chegar até
Caçador.
Neste clima de expec

tativa, de preparação e

I

As2Jbrasileirasdecorpoealma·
estãonas lojas Breithaupt

Venha conhecer em nossa loja a linha completa de ferramentas Bosch.
São esmerilhadeíras, furadeiras, lixadeiras e serras, 23 máquinas

'que já são brasileiras, de corpo e alma. Com especificações corretas
para cada tarefa, industrial ou profissional. Todas acompanhadas pelamais extensa e eficiente rede de assistência técnica, em todo o país.

Lojas e Supermercados
BREITHAUPT

Jaraguá do Sul - se

F

Venhaconhecerasoutrasl9•

. ���OSCH/

de ansiedade por parte
.

de todos, é que os caça
dorenses estão se prepa
rando, para mostrar, em

outubro próximo, a sua

capacidade de realiza
ção. Por ora, só temos

que registrar nossos a

gradecimentos a todos -

à comunidade local, a

atletas e dirigentes de to-

dos os munlcfplcs, às au

toridades estaduais, pri
mordialmente a S. Excia.
Dr. Antônio Carlos Kon
der Reis, pelos votos de

confiança que deposita
ram em nossa gente, ne

la confiando e acreditan
do.

Em verdade, nosso em

penho é total. Assumimos

um grande compromisso
com Santa Catarina, e

não nos furtaremos a es

ta responsabilidade. Es

tamos trabalhando sem

medir esforços para che

gar a outubro. E cheçare
mosl
,Caçador,' 10 de julho
de 1978.
Reno L. Caramori, Prefeito

Loja das Tintas Ltda.
Tintas, esmaltes, 6leos, vernizes, pincéis, enfim tudo o que

você preCisar para colorir a sua casa.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 499 - fone: 72-0204

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

NA DATA QUEj MARCA O TRANSCURSO DO '102.0

ANIVERSARIO DA CIDADE E NO DIA CONSAGRADO AO AGRICULTOR

E AO MOTORISTA, CO·NSTITUI'ESPECIAL

DEFER�NCIA PODERMOS SAUDAR TAO SIGNIFICATIVOS

EVENTOS.

Brandenburg & Cia.
Fábrica de Vinagre - Engarrafamento de Alcool

Rua Joinville, 1255 - Cx. P. 212 - Fone 72-0239 - Jaraguá do Sul - SC

RENDEMOS AQUI A NOSSA HOMENAGEM A
JARAGUA DO SUl, PELA PASSAGEM DE

SEU 102.° ANIVERSARIO, E AO COLONO PELO SEU DIA.
SALVE 25 DE JULHO.

K O H L B A C,H
Máquinas

S/A ln d ú s t r i a
Elétricas

de

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1.333 - Jaraguá do Sul - SC.

� Companhia da Máquinas

I

- FAMAC
I Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 387 - Jaraguá do Sul - SO

NO MOMENTO EM QUE TODOS SE ASSOCIAM AS HOMENAGENS QUE A JARAGUA DO SUL SE PRES

TAM, DESEJAMOS SER PARTICIPES DOS CUMPRIMENTOS QUE TODOS TRIBU-

TAMOS AQUELES QUE SINTETIZAM O VALOR DO TRABALHO DESENVOLVIDO EM CONSONANCIA COM AS METAS DO FUTURO. COM OS "
,

NOSSOS CUMPRIMENTOS A JARAGUA DO SUL PELOS SEUS 102

ANOS DE FONDAÇAO, HOMENAGEA�OS IGUALMENTE O, COLONO E O MOTORISTA, TAMB�M ELES ASSOCIADOS

A QUANTO AQUI SE REALIZA PARA PROJETAR A GRANDEZA DESTA,

TERRA. 25 DE JULHO DE 1978 -102 ANOS D'E' FUNDAÇAO DE JARAGUA DO SUL.

.

�

I ,

,

I

f

I
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C.ia�' Ltda
t,

.r, Rua João Januário Ayroso, 772 - Jaraguá do Sul - se

SERRARIA E TERRAPLENAGEM
-' .

)

I •
, .'

-,

\ . CONF'ANTES NO DESENVOLVIMENTO DE J'ARAGUA
I � ... �.

DO SUL, UNIMO.-NOS AO POVO NESTA DATA, 25 DE JULHO, PARA JUNTO-S, COMEMORARMOS

MAIS UM ANO DE EXIST':NCIA DESTA COMUNA. AO AGRICUL.
,

\

TOR E AO MOTORISTA, AOS QUAIS ESTAMOS INTIMAMENTE LIGADOS, A NOSSA

GRATIDAO E ADMIRAÇAO POR TUDO O QUE TEM PROPORCIONADO.

)

I •

I

C' :.' ,to , to ,

, .

Sindicato Rurais Guaramirimdos Trabalhadores de

.
,

ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE"ALVARINO DA SILVA, NESTE DIA
.,. .. .

- ' �

(

FESTIVO QUE A HISTóRIA REGISTRA,

ENVIA SUA MENSAGEM DE RESPEITO E ADMIRAÇAO A BRAVA GENTE DO, CAMPO,

AO MOTORISTA, ESTE HERói DAS ESTRADAS

�

E, A JARAGUÁ DO SUL, PELOS SEOS 102 ANOS D� FUNDAÇ�O�
,

' ." ) I
I' ,1;\

DIA DO CO,L'ONO

São Francisco do Sul -

Segundo dados estatístl
cos contldos no boletim
mensal dtstrlbuído pela
administração portuária
de São Francisco do Sul"

, ,"

um total de 23 navios lá
operaram no perlodo de

Oriente Médio, já descar

regaram 2;854:521 tone

ladas de óleo cru, cuja
matéria prima é enviada,
através de oleodutos, pa
ra a refinaria de "Getúlio

Vargas" em Araucária,
no Paraná.

25 DE JULHO

CUMPRIMENTOS' A TODA A CLASSE'AGRICOLA DA REGIAO.

I�

I

,> J' "

janeiro a junho deste a

no no terminal marítimo

da Petrobrás, sediado no

distrito de Ubatuba. Estes

navios, procedentes de
• Anqra dos Reis e São Se
bastião, no Brasil, Golfo
Pérsico, Iran e Iraque no

Memórias
MENI'NO,\

o 11vro do Professor Silveira Júnior continua levantando poeira no passado
de seus ávidos leitores. l!l que, a. medida que eles adentram pelas "Mem6rlas de um menino

pobre", eles acabam voltando ã meninice, revivendo os Instantes fugazelt dos tempos de

garota ou garoto. E como se tocados pela magia e pelo encantamento sentem as alegrias e

as tristezas de um tempo que não volta nunca mais.

Mais um se junta aos seus muitos leitores. Desta feita é a manifestação do

dr. Carlos Moacyr de Faria Souto, ex-prefeito de !taocara-RJ com os seus famosos despa
chos e atual Assessor da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Nosso diretor achava-se em dias da semana passada na Sala da Assessoria Es

pecial do Gabinete do Gpvernador, para um aut6grafo no livro que tanto sucesso faz e que

se destinaria ao dedicado bib11otecário da Bíbltoteca "Roberto Slmonsen", da Escola Esta

dual de 2.0 Grau "Pau11no Botelho", da cidade de São Carlos, Estado de São Paulo - Manoel

Alves Carneiro Junior. Norberto Silveira J1inior, que é o Coordenador/Supervisor da Asses

soria, já lavrava a dedicat6ria, quando a conversa resvalou para os' comentários ao seu 11-

vro, mostrando, então, o último que recebera de um leitor do Rio de Janeiro. Estava o Pro

fessor maravilhado com o pronunciamento que se acabou identltlcando como sendo do ex

-prefeito de !taocara.

Com'o se trata de mais uma contribuição para o muito que já se disse sobre

as "Mem6rlas de um menino pobre", resolvemos xerocar a carta, para transportá-la às nos

sas páginas, que é onde ela vai alcançar um maior número de leitores, enchendo de orgulho

os moradores do Núcleo Rio Branco, distante a poucos quilOmetros de nossa cidade, no vi

zinho município de Guaramlrim.

Eis a interessante carta:

"Rio em 6.7.78

(Prezado Mestre e Escritor Silveira Júnior

Abraço-o humlldemente.

Recebi as "Mem6rlas de um menino pobre". Pobre apenas, talvez, nos bolsos

furados da calca número 1 e üníca, mas rico de intellgência e observação da vida.

Meu amigo Sansoldo diz que "o valor do homem se mede da sobrancelha

para cima".

Lendo as mem6rlas, tão bem memorizadas, senti-me no garoto que já fui,
com medo do Inferno e da peste bubOnlca. Não da viagem da Mamãe, que se foi antes que

aprendesse a andar. l!l que, de tão boa, preferiu acompanhar o caçula. que pa iu no dia em

que nasceu. Do contrário quem o Iria amamentar? Mas deixou-me uma tia, sua irmã, que,

para nõs, eu e os outros dois manos, valeu por duas mães: a que partiu, e a que demonstorou

ser. Também não tive multa saúde na men'inlce, e não vingaria se não fosse o Dr. Fernan

des Figueira, sumidade médica respeitada que, quando nada mais parava no meu fraco in

testino, receitou-me umas ampOlas "de tomar pela boca". Jamais pude esquecer aquele re

médio, cujo cheiro faria um defunto de três dias safr correndo para não senti-lo. Mas/curou
-me. Curou-me até hoje nos meus 64 anos por fora. Por dentro acompanho a evolução do

mundo.

Não encontrei, naquela fase da vida um =»: Aquilino, mas, em compensa

ção um dia resolvi que seria jornalista. A tipografia da cidade era de um sa'l'gento refor

mado. Combinamos que a ajudaria como tip6grafo, sem nada receber, e ele imprimiria um

jornalzlnho para mlm. 60 números com 4 páginas.
Em um dos primeiros nümercs fiz uns versos para implicar com uma garo-

ta. Começava assim:

Conheci a Belina

Nem é pura nem divina

Tem olhar de cocaína ...

E por aí fuI... Belina tinha 4 irmãos e um pai italiano. Eu tinha 12 anos. Tive

que fugir, entrei no porão da minha casa e peguei o trem andando duas horas depots que

o jornal saiu ii. rua.

Meu bom Pai conseguiu, mais tarde, acalmar os furiosos parentes de Belina,
convencendo-os da minha inocência.

Assim, meu caro Silveira Junior, seu livro foi-me trazendo à. lembrança épo
cas passadas, vividas em um mundo no qual ainda não havia Onib)lS e os bondes espera

vam as despedida do garotos nas portas das casas e nos levavam. e entregavam ao padre
jesuíta que nos aguardava para mais um dia de estudos.

Sempre tfve dificuldade de usar os quépís do uniforme do colégio. Minha ca

beça não era 62, mas 69,5 o que destoava por completo da minha idade. Mais tarde os cha,,
péus de palhinha tinham que ser molhados e colocados na forma. No dia em que não mais
se usaram foi, para mim, um dia de felicidade. Sempre me causaram dores de cabeça.

Não freqüentei os bailes do "seu" Aquilino, que, nw minha terra, era o TiTI
nho. l!l que nunca tive jeito pa.ra dança, Resolvi, então, despeitado, atacar os bailes" com

bater a dança como "Imoralidade". Escrevi tremendo artigo no jornalzinho alertando àg
mães. Pergu!1tava: "Onde estais, Mães, que não tehdes' cíünres de vossas filhas? Meninas
abr-açadas e coladas a rapazes no meio do salão?" Quase apanhei. Acho que a par tfrs deste
dia meu jornalzlnho coihecou a morrer.

Mas, meu Ilustre amigo, seu livro � uma obra prima de vida viTida, em seu

dia a dia, ao sol e à. chuva nas horas alegres e tristes.

A vida de quem conhece, na sua ca'rne e no seu intimo, o lado escuro da lua,
que é o Brasil pobre, rústico que não abandona p folclore, inda que esteja no século do
átomo.

'

O folclore que tanto me fazia sofrer quando a folia de Reis entrava no terrei
ro de pedra ,da minha casa da roca e, durante duas horas, ao sol, desfiava seus desafios e

cantilenas de cordéis, monótonas como se fossem cantadas num tom sõ, alinhavada, na ho
ra pelos repentistas:

"Levante do seu leito

levante seu Carlinho

Viêmo d"estrada fora

cumprimentá-lo cum carinho ... "

Neste nosso rincão fluminense não apareoe a "mula sem cabeça" amedron
tando a garotada e os "conselheiros", mas sim o célebre Sacy Pererê, de uma perna só e fu
mando o cachimbão disposto a colocar dentro do mesmo todo aquele que lhe negar fumo ...

Tinha, então, 16 anos e ganhei multo mil réis apostando que iria para a bei
ra-rio, em local bem escuro, e, aos berros, xingaria o "pretinho".

Voltava, apôs, e recebia a aposta. Nunca Sacy me perturbou, mas nem por

Isto, consegui desacreditá-lo perante os perdedores.
Enfrentei multas vezes a "sollna" .da, qual sua tia Justlna tinha "justo" cui

dado. Andei multo pela roça para oonhecer as dificuldades daquela gente que planta e que
colhe quando a "salina" ou a saüva não se antecipam ... Sempre a pé. No "soU", como se

diz aqui ao Invés de "saUna". De uma feita andei 2<l0 qullOmetl'ps em 6 dias seguidos ... mas

isto já é outra hist6ria... 7.

Para.bêne, ,me� amigo. Seu llvro ê a hist6ria do Brasil 'não contada. l!: a his
tõr ía que não vem na hlst6rilt

Com o abraço, a admiração e os Qumpl"!mentos do, ,
,

Carlos Moacyr de Faria Souto.

,
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Jaraguá Fabril S/A

Móveis Pradi -De Renato Pradi

Rua Jorge Czerniewicz, 590 - Jaraguá do Sul - SC

I

CO'NGRATULAMO-NOS COM A LABORIOSA

CLASSE DOS TRABALHADORES DO CAMPO, NO DIA DEDICADO

A ELA E A JARAGUA 0·0 SUL.

25 DE J1ULHO, DIA DO COLONO E 102.0 ANIVERSARIO DE

FUNDAÇAO.
,

FABRICA DE MóVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA: DORMITÓRIOS,

COPAS, CO·ZINHAS AMERICANAS EM

FóRMICA E PEÇAS AVULSAS. RUA JOAO JANUARIO AIROSO, 2.286

ASSOCIA-SE A DATA DE FUNDAÇAO DE JARAGUA DO SUL E AO DIA DO COLONO, EVENTOS DE

CIVISM'O E CIVILIZAÇÃO DE UM POVO DE PLENA ASCENÇAO.

o

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

O seu Concessionário ·FORD para a região.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - Jaraguá do Sul - S. Catarina

CUMPRIMENTAMOS A DINÃMICA E LABORIOSA PO·PULAÇAO DE JA-

RAGUÁ DO SUL PELA PASSAGEM DO 102.0 ANIVERSARIO DE FUNDA-

ÇAO E AO COLONO, PELO SEU DIA.

I

,

I

Governo
dos

estuda' aplicação
recursos .. destinados

SALVITA
Sociedade Assistencial ao Lavrador do Vale do Itapocu

Rua João Picolli - Ediffcio Carlos Spézia (Posto de Vendas)

SENTIMO-NOS FELIZES EM PODER PARTICIPAR

E CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO ALEGRE E

PROMISSOR A JARAGUA DO SUL

E NOSSOS FILHOS. SENTIMO-NOS FELIZES DE, NESTA DATA,
CUMPRIMENTAR A NOBRE ClASSE RURAL, AOS DESTEMIDOS

MOTORISTAS E A MAJESTOSA JARAGUA,
NESSE 25 DE JULHO, CENTÉSIMO SEGUNDO

ANIVERSARIO DE FONDAÇAO.

O cumprimento de le

gislação federal que dis

põe sobre as nomeações
a partir de 14 de agosto
próximo; o esquema de

aplicação dos recursos

da União transferidos ao

Estado, para indenização
dos prejulzos causados

pela estiagem; o esforço

conjunto para o êxito da
1.8 FEPEMI; a elabora

ção do inventário das o

bras do Governo e as vi
sitas do presidente da

República, do vice-presi
dente da República, e do
futuro governador de San-
ta Catarina, até outubro

,

a seca,
deste ano, foram os prin
cipais assuntos da reu

nião do colegiado, que '0

governador Konder Reis

presldlu recentemente no

salão nobre do Pàlácio
do Governo.

Ao iniciar a reuruao, o

governador Konder Reis
examinou com os demais
membros do colegiado, e
especialmente com o se

cretário Plínio Bueno, da

Administração e Traba

lho, aspectos relaciona
dos com o cumprimento
da lei federal que trata

das nomeações a partir
do dia 14 de agosto pró
ximo, em virtude da pro-

ximidade do pleito de 15

de novembro. Ficou acer

tado que o Secretário da

Administração e Traba

lho apresentará ao Go

vernador, em despacho
próximo, exposição de

motivos que permita sa

ber, como, quando e o

que pode ser considera
do serviço essencial ou

serviço especial, confor
me excetua a referida le

gislaçã'o. De posse des

se estudo a ser submeti
do ao colegiado, o Go

vernador do Estado exa

minará caso por caso an

tes de decidir assuntos

dessa natureza.

Bebidas Wilhelm

DE PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO.

Ltda.
MATRIZ.- Jaraguá do Sul - Rua Joinville, 594 - Fones: 72-0077 - 72-0780 e 72-0580.

FILIAIS - Rio do Sul e Florianópolis.

VERSARIO, FAZENDO CHEGAR A ESTA TERRA GENEROSA, REGADA PE;LO SANGUE E

MENTE AS TRADiçõES DOS IDOS TEMPOS, MAS TAMBÉM OS SEUS LIDIMOS ANSEIO'S

Fabricante autorizado de refrigerantes Brahma.

SAUDAMOS EFUSIVAMENTE A JARAGUA CENTENÁRIA NO SEU ANI-

PELA BRAVURA DE TANTOS HERóIS, A EXPRESSA0

CONSTANTE DE NOSSO RESPEITO E APREÇO. NELA VEMOS, NAO SO-

Max

A JARAGUA DO SUL, AO AGRICULTOR E AO MOTORISTA, AS

NOSSAS HOMENAGENS NESTE 25 DE JULHO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UFSC faz infercâníülo com Universidade do Sul da Califórnia
.. -

P' blí a e v quanto técnicos norte-A realização de um mlnlstração u IC,
.

programa de intercâmbio Reitor Caspar Erich -amencanos,. c_om pós-
entre a Universidade do Stemmer, da UFSC. Du- -graduação, vrrao a Flo-

Sul da Califórnia e a Uni- rante os contatos, ficou I-

versldade Federal de S. acertado, em caráter pre- rlanópolls para colaborar
.

f com o corpo docente doCatarina, na área de Ad- liminar, que pro essores

ministração P,ública, foi catarinenses, poderão
analisada entre o Proles- ,

r:ealizar Cursos..de Douto-
sor John Gerte"i, do Oen- ramento na Universidade
tro Internacional de Ad- do Sul da Califórnia, en-

,C�missão japonesa pensa em
,

'
" l' 'ft •I ,

:I >t"... ." ... ' .... lO ....... • ........ -, .- , � • •
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implantar càlôniá "no Bra$il
I

Oomernorando- o 'ani
versário da imigração) [a- .

ponesa no Brasil, uma

comissão presidida pelo
prefeito de Sodegaura-Ti
ba, Takashi Kijima, veio
com o objetivo de cons
truir uma cidade irmã.

. Em primeiro lugar que
rem estabelecer lJm inter..
câmbio cultural com os

brasileiros e nisseis da
localidade escolhida. De
pois desse primeiro obje
tivo atinqldo esperam in
vestir de maneira que ve-'

nha de' encontro com às
reais • necessidades da
população do local esta
belecido.
O prefeito, juntamente

com o vice-presidente da
Câmara,' sr. Yoshiniko
Yamada e do Diretor do

DepartameJilto de Plane

jamento: e ; AdmInIstra
ção, Sr. Keuchlro Yoshi
bori retornam ao Japão
para estudar todos os da
dos que obtiveram nas

cidades visitadas" entre

elas, São Paulo, Parana..

guá, Itajaf; Florianópolis,
Iguape,'.no Estado de São

Paulo; e L.;aguna, em S.
Catarina.
Uma outra comissão

vai voltar ao 'Brasil para
estudar as condições es

pecfficas do local esco-

Essa primeira turma
veio para fazer um levan
tamento do- sul dó país a

fim de escolher um local
onde será implantada
uma comunidade Japone
sa.

-.

... \ ......., 1 .. f .' _
f ., "

I' .... Comércio e
.'

'Indústria

S.A.

'Ihido.
Nesse prlmelro conta

to sentiram os problemas
que envolvem a pesca e

pensam poder' colaborar
para um melhor aprovei
tamento dessa atividade
devido ao grande desen
volvimento tecnológico
que possuem nesse cam

po, mas esse plano é se

cundário. Primeiro que
rem o contacto cultural e

daqui há uns três anos é

que vão pensar em inves

timento.

Condimentos
.

B "r e t z ke L t da.
Pudins - Confeitos - Condimentos

• J.
O sabor especial pa ra um paladar requintado

Rua Carlos May, 320 - Fone: 72-0203 - Jaraguá do Sul-SC

,POLÔNIA
EXPORTADOR

terá entre os três maiores

compradores mundiais do
minério de ferro do Bra

sil, .junto com o Japão e

os Estados Unidos.
Os acordos combi,n§l

dos de compra e venda
de carvão e minério de

ferro foram negociados
entre os dias três e cinco

de julho em Varsóvia pelo
grupo liderado pelo mi

nistro Calmon de Sá e in

tegrado por representan
tes do Itamarati, dos Mi

nistérios da Fazenda e ln

dústria e Comércio, Ban
co do Brasil, Banco Cen

trai, Confederação Nacio
nal da Indústria e das

"Trading Companies" In

terbrás, Cobec e empre
sas privadas. Esse grupo
foi recebido pelo presi
dente do Conselho de Mi
nistros Eduard Gireck e

teve audiências privadas
com o vice-primeiro Mi
nistro do Comércio, com

os ministros das Minas,
Siderurgia, Indústria, Ne

gócios Exteriores, e Pre
sidente da Câmara de
Comércio.

Curso de �ós-Graduação /

em Administração da

Universidade.'
.

TORNA-SE O SEGUNDO
DE CARVÃO AO BRASIL

Municipal
Gu a r a rn i r i m

Brasília - A Polônia tem

assegurada a posição de

segundo maior exporta
dor de carvão siderúrgico
para o Brasil até 1990,
segundo anúncio feito.
pelo ltamaratí com base
nos primeiros resultados
das negociações havidas
na semana passada em

Varsóvia entre autorida
des polonesas e a mis
são comercial brasileira
liderada pelo ministro da
Indústria e Comércio, sr.
Angelo Calmon de Sá.
Desde o primeiro acor

do (protocolo Ueki/Stre

lenski) feito em 1976, de
pois da visita do vice-mi
nistro Jerzy Olszewski a

Brasílla, os' poloneses
são responsáveis por cer
ca de 15 por cento do to

tal de carvão mineral im

portado pelo Brasil a ca

da ano. Os Estados Uni

dos, o primeiro fornece

dor, responde por 50 por
cento do abastecimento.
Em contrapartida, de a

cordo com as informa

ções divulgadas pelo Ita

marati, a Polônia se man-

- r
o DIA DEDICADO AO ÀGRICULTOR E AO

Além dos acordos as

pecfficos sobre carvão (3

minério de ferro, os de!e

gados brasileiros realiza

ram mais quatro. convê·
nios durante suas reu

niões da semana passa
da:

1, Sobre facilidades
de crédito. Entre o Banco
Central do Brasil e o Han
dlo Bank de Varsóvia;

2. Contratos comer-

Bre!thaupt
Especializada em:

Tecidos - Confecções - Eletrodomésticos - Ferragens - Móveis - Material de Cons-

trução - Material Elétrico.

ASSOCIANDO-NO,S A DATA DE 25 DE JULHO, 102.0 ANIVERSARIO DE JARA-

GUA DO SUL, DATA TAMBeM CONSAGRADA AO MOTORISTA E AGRICULTOR, ENVIAMOS A

TODOS ESSES CONSTRUTORES DO PROG'RESSO,

A NOSSA MAIS COMOVIDA E SINCERA MENSAGEM DE CONGRATULAÇOES.

SUPERMERCADOS BREITHAUPT - CADA VEZ MAIS PERTO DE VOC�.

A CAMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM, ATRAVÉS DE SEU PRESI-

DENTE - ,FREDERICO GOENTHER, CUMPRIMENTA O POVO JARAGUA-

ENSE PEU>S 102 ANOS DE FUNDAÇAO DE JARAGUA, POR SUA COINCIDI!:NCIA COM

Câmara

ciais entre um consórcio

de empresas comerciais

brasileiras e empresas
estatais polonesas;
3. Acordo de coope

ração entre a Confedera

ção Nacional da Indús

tria, do Brasil, com a Câ
mara de Comércio da PJ

lônia;
4. Contrato de impor

tação de têxteis brasilei

ros no valor de 1,1 mi

lhão de dólares (Cr$ 18,1
milhões).
A visita do ministro

Calmon de Sá, foi a pri
meira visita oficial de um

ministro de Estado brasi

leiro ao �este Europeu
nos últimos 11 anos.

de

VIVEMOS UM CLIMA DE EUFORIA COM TRABALHOS
MOTORISTA, FAZENDO COM QUE, NOS ASSOCIEMOS A TODAS AS HO-

CONTRIBUITIVOS AO BEM-ESTAR COMUM. PARTICIPAMOS DA ACELERA-

I

INDUSTRIALIZADO. PARTICIPAMOS DA DINAMICA DO 102.0 ANIVERSARIO
»

DE JARAGUA DO SUL, o 3.° PARQUE INDUSTRIAL
/

I

BARRIGA-VERDE.

"

DEVO,TADOS FILHOS. CONSTRUINDO O PROGRESSO DESTA TERRA,

-SE AO. TRABALHO QUE O JARAGUAENSE DESENVOLVE PARA OS FRUTOS QUE

,MENAGENS PRESTADAS AO MUNICfPIO E A SEUS

AGORA COM 102 ANOS, AGRICULTOR E MOTORISTA ALlAM-

JUNTOS COLHEREMOS.
I

- -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Câmara' de Vereadoras
�.. 1.,
"

de .Jaraguà do SU,I
.

"

EM FELIZ HARMONIA, EM PROSPE�IDADE CRESéEtiTE,
OOM F� INQUEBRANTAVEL NO FUTURO,

JARAGUA ,DO SUL, V� PASSAR SEU 102.0 ANIVERSARIO

DE FUNDAÇAO.

,CUMPRIMENTOS AOS MUNICIPES E AO

LABORIOSO AGRICULTOR DE N'OSSA TERRA.

,PAGINA 11

'tJn:iverso acabará 'daqui
a"" 9Q,,�':\�iln$�� ,ge ar;JO�": �iu

SANTA CRUZ, Califór- tas linhas de emissão a- para outros, permanece
I tI ,!'lia - três olentlstas ,da ,I "tômica no espectro de um·' em estado estacionário .

Unlversldade. da Oallfõ- quasar. tem .relação dire-
nia atírmararn ter provas ta com o brilho do qua-
positivas .de que o uni
verso vai acabar, - da..

qui a cerca de 50 bilhões
de anos.

Durante uma entrevis
ta à imprensa, os cientis
tas disseram ter sido rea

lizado "um importante
progresso" na determina
ção do brilho dos qua
sars - misteriosos e dls- ,

tantes sistemas estelares '

muito menores' do que
uma galáxia, mas produ
tores de uma energia cen

tenas de vezes mais po
derosa.

Usando um telescópio
de 120 polegadas, insta
lado no cume do Monte
Hamilton, perto de San
José, Califórnia, os cien
tistas comprovaram a

teoria de Jack Baldwin,
da Universidade inglesa
de Cambridge, segundo
o qual a potência de cer-

.. J C'J••

Congresso
tem

" saro

" "Essa "descoberta", dis
se Joseph Wambler, "nos
forneceu uma nova pista
para desvendar os mlsté-
.rlos das enigmáticas fon
tes de rádio de tipo qua
se estelar (quasars) e a

evolução do universo". '

_ Wambler disse que a

medição. do brilho de um

quasar possibilitou aos
cientistas o cálculo de
sua distância e também
da rapidez com que ,es

ses sistemas estelares se

afastam do centro do uni
verso" .

Os dados foram então

comparados com as teo
rias sobre a natureza do

uniyerso - que para uns

está se contraindo, para
outros, se expandindo e,

Wambler calculou que
a expansão continuará
até se tornar mais violen
ta daqui a uns 20 bilhões
de anos, mais ou me

nos. A expansão cessará
e o universo se voltará

• sobre si mesmo e pere..

cerá depois de mais uns . J

30 bilhões de anos.', ..
" "

No final do processo,
o colapso do universo se

rá cada vez mais rápido
e deverá terminar de for
ma violenta.

O que acontecera en

tão?

"Talvez ele tomará no

vo impulso e começará a

se expandir novamente",
disse Wambler. "Ou tal
vez ficará apenas uma

massa informe. Mas quan
do o universo deixar de
se expandir, a gravidade
continuará em ação e ele
se contrairá novamente".

Técnicos
-

prograInaçaO

Têxleis
definida

•• r:

sua
Blumenau - A Associa

ção Brasileira de Técni
cos Têxteis - núcleo Re

gional Sul, divulgou a re

lação do temário que se

rá apresentado pelos con

ferencistas durante o VIII

Congresso Nacional de

Técnicos Têxteis, a ser

realizado nesta cidade de
14 a 17 de setembro.

...... "Com a preocupa-

de

ção voltada para uma se

leção criteriosa de temas
modernos a serem trata
dos no congresso, a co

missão técnica buscou se

aliar os assuntos de
cunho eminentemente
técnicos a temas de con

fronte com situações de
realidade. O delineamen
to desse objetivo tem por
intuito oferecer aos téc-

nicos participantes do

congresso, além do apri
moramento profissional,
uma visão mais realista
dos problemas oriundos
do próprio progresso hu

mano, tais como a polui
ção e a interferência nos

meios ecológicos", expli
cou Alcenir Carasinski,
diretor técnico do con

gresso.

Alberto Bauer S/A Ind. e Com.

iJ
,. I t .. i!"

i!
..

r •

,
.

111 ••

I'

",

..
.
,-

.
> •

I'.

- �

Enno Janssen - Presidente

r
,

"

,
' )

-. j • , ,

,I .-

• 1

ri
ri' "

. , 11
. ' . .

I'

. . •

: -., ' fi " •

,,.

•
. -

L

CONGRATULAMO-NOS COM A PASSAGEM

DOS 102 ANOS DE JARAGUA DO SUL. - PARAB�NS.

I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone 72-0991 - Jaraguá do Sul - SC .
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AROMA, SABOR - PUREZA
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A ID�IA CRIADORA, A VONTADE INICIAL, A DECISAO DE REALIZAR :- EIS A SEMENTE, O TRABALHO,
I

'

EIS O FRUTO, � JARAGUAjDO SU� N'OS SEUS 102 ANOS:

AGRICULTURA - INDOSTRIA - COMÉRCIO - TRANSPO'RTE

_'. ........ I.
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Pe. Rohr aamboriú
•

pesquisareiniaia sambaqui B.deem
Balneário Camboriú -

O arqueólogo Padre Joã i
Alfredo Rohr, de Floria
nópolis, reiniciou as es

cavações do Sambaqui
da Praia das Laranjeiras
nesta cidade, paralisadas
desde o último mês de
março e onde foram en-

_ contrados cerca de 96

esqueletos humanos.
A informação foi pres

tada pela administração
do Museu de Arqueolo
gia, Oceanografia, Nu
mismática e Zoologia
desta cidade, onde se en-

ras distante cerca de 5

quilômetros do centro da

cidade começou nova

mente a receber a visita

de turistas e de curiosos

locais, despertados face

o reiníció dos trabalhos.
As escavações estão sen

do realizadas numa área

de 300 metros quadra
dos.

rios, para dar prossegui-.
mento às escavações.
Naquele perfodo, o Pa

dre Rohr encontrou cerca

de 96 esqueletos huma

nos, que segundo ele, fo
ram enterrados há 3 rn'l

anos. Também no local

foram encontrados ador

nos, pontas de colar, pon
tas de flechas, machados
de pedra, anzóis feitos de
ossos finos, dentes de to

cas gigantes, dentaduras
de elementos marinhos,
artefatos feitos com os

sos de baleias, adornos

contram todos esquele
tos e objetos encontrados
pelo religioso no final de
1977. Segundo a fonte, as
escavações deverão
prosseguir. até o final de
julho.
Apesar de estar no lo

cai há cinco dias, o Pa
dre Rohr até o momento
ainda não iniciou efetiva
mente as escavações, es·
tando ainda na fase de

estaqueamento e prepa
ração do local. Segundo I

Gert Hering que acom

panha os trabalhos do ar-

queólogo, possivelmente
neste final de semana se�

rão reiniciados os traba
lhos de pesquisa.
As primeiras escava

ções no Sambaqui da

praia das Laranjeiras fo
ram realizadas no perto
do de agosto de 77 a

março de 78 pelo Padre

Rohr, auxiliado por três
estudantes de antropo!o
gia da Universidade Fe
der.al do Rio de Janeiro.

Agora o sacerdote for
mulou novamente o con

vite para os 3 universitá-

queletos estarem ainda

conservados, apesar dos

3 mil anos que ali perma
neceram, deve-se a exis

tência no local de uma

grande quantidade de

conchas, dando a terra

maior consistência e con

tribuindo para as escava

ções.
A praia das Laranjei-

labiais de pedras e os

sos.

Ainda segundo o pa
dre, Juntamente com um

dos esqueletos, foi en

contrado os restos de um

feto com alguns meses
de vida, deixando a des
coberta envolta num rnis
tério impenetrável.
Para ele, o fato dos es-

\ .

Joan Kennedy confessa ter' sido:
alcoólatra
de seu problema com a

bebida e que estava sen
do submetida a um trata

mento de reabilitação.

Washington - Joan Ker

nedy, mulher do senador
democrata por Massa

chussets Edward Kenne

dy, disse ser uma alcoó

latra, mas que não bebe

há um ano, na primeira
vez em que reconhece

publicamente suas' difi

culdades com a bebida.

A senhora Kennedy as

sinalou que na Associa

ção dos Alcoólicos Anô
nimos dizem ser bom fa
lar do problema depois
que tiver deixado de be

ber por um período de

um ano, coisa que "eu

consegui. Falei com

meus amigos sobre isso,
mas nunca o havia feito
de público".
Dificuldades como as

da senhora Kennedy, no

entanto são comuns entre

mulheres casadas com

polfticos e já em abril do
ano passado, a ex-primei
ra dama Betty Ford falava

shington. Passo o tempo
com meus filhos e com

Ted. Meus amigos me di
zem para chamá-los se

precisar e eles sabem

que estamos aqui" - de
clarou a senhora Kenne

dy.
Com a voz imbufda de

confiança, Joan Kennedy
disse ainda: "Ted está
muito satisfeito de que
eu tenha me encontrado
a mim mesma e de que
seja tão feliz".

Emmendõrjer
,V'eículos

Comércio
Lida.

de
Joan Kennedy disse

numa entrevista concedi

da :pelo telefone que está

vivendo em Boston desde

fevereiro último, onde. faz
um curso de música na

Universidade Lesley de

Belas Artes, e que prefa
re o clima acadêmico de

Boston e Cambridge ao

clima polftico de Wa

shington.
"Gosto de ir a uma fes

ta e não falar apenas de

polltlca" disse a senhora'

Kennedy, que declarou

ainda passar os fins de

semana com seus filhos,
Teddy, de 16 anos, Pa

trick Joseph, de 10, e Ka

ren Ann, de 18, que vivem

em Virgfnia com seu pai.
"Só chamo meus ami

gos quando venho a Wa-

Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones: 72.0969 - 72.0769 e 72.0060

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Revendedor CHEVROLET exclusivo para a região

NESTA DATA, 25 DE JULHO, MAIS UMA VEZ LEMBRAMO-NOS DAQUELES QUE

DESBRAVARAM E FUNDARAM AQUI NESTA CIDADE, QUE

HOJE, JUBILOSAMENTE COMPLETA O SEU 102.° ANIVERSARIO. DOIS SÉCULOS SE PASSARAM E A

HISTORIA ACUSA O VALOR E A BRAVURA DO POVO QUE AQUI VIVEU E

LUTOU. NOSSO POVO, ATUALMENTE, CONTINUA

LUTANDO NA CONQUISTA DO CONCORRIDO E ANSIADO PROGRESSO. O NOSSO CULTO AOS

DESBRAVADORES DO PASSADO. AOS HERóiS ANONIMOS DE HOJE,

AS NOSSAS HOMENAGENS, HOMENAGENS ESTAS QUE ESTEN-

DEMOS A TODOS OS AGRICULTORES E MOTORISTAS.

A senhora Kennedy in

formou ainda que ela e

seu marido dividirão a a

provação final a um arti

go que será publicado
dentro de duas semanas

numa revista feminina, no
qual aborda com deta
lhes sua luta contra o al

coolismo, como começou
sua dependência e o tra

tamento a que foi subme-
tida. •

DEPREFEITURA MUNICIPAL

GlJl\RI\MIRIM
Vice: JOS� PREFEITO DE AGUIARPrefeito: SALIM JOSE DEQUECH

102 ANOS DE JARAGUA DO SUL, SUA TERRA, SUA GENTE, DUAS GERAÇOES

QUE CO,NQUISTARAM O PROGRESSO E QUE CONTINUARAO A ENGRANDECER ESTA BELA PÉROLA DO ITAPOCU. GUARA-

MIRIM SEMPRE ESTAVA PRESENTE - GUARAMIRIM SEMPRE ESTA PRESENTE.

NESTE 25 DE JULHO, FUNDAÇAO DE JARAGUA DO SUL, DIA DO COi..ONO E DIA DO MOTORISTA, A NOSSA MENSAGEM

DE OTIMISMO, EM NOME DE TODO O POVO GUARAMIRENSE

A TODOS OS MUNICIPES DE JARAGUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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foram expostas, durante
uma sessão científica do
X Congresso da Confede
ração Latino-Ameriéa�a
de Protesistas Dentais,
pelo odontólogo Rolf Ro
de. O certame, que reúne
em sua proqrarnação 48
conferências e 9 cursos,
encerrou-se recentemen

te, no Palácio das Con

venções, em São Paulo.

Segundo Rolf Rode,
a contribuição da odon

tblogia para o aperfeiçoa
mento da prótese ocular
decorre também do vas

to conhecimento sobre a

natomia facial que esses

profissionais desenvol

vem, Isso porque os pro
blemas dentários afetam,
muitas vezes, outras par
tes importantes do rosto,
exigindo que o odontólo-

que se prolonga há mais
de 100 anos. A relação
dos bens inclui terras no

Brasil, Paraguai, Uruguai,
Bollvia e Chile. A fortuna
está avaliada em mais de
1 trilhão. O ministro das

Relações Exteriores, Aze·

( f
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Olho Ide acrílico permite
plástica visual perfeita

São Bento do Sul - Vá
rios números de Jornais
que circularam no perío
do de 1893 a 1901, além
de outras peças históri
cas, foram encontrados
pelos operários que es

tão trabalhando nas o

bras de restauração da
casa de enxaimel, locali
zada ao lado do Museu

Municipal em São Bento
do Sul. No local foi acha
da também uma lata, eon-

São Paulo - Inúmeros
.

casos de cegueira,' pro
vocados por 1 acidentes'
automobiHsticos ou uh,
simples galho seco de

árvore,. estão sendo con

tornados, plasticamente,
graças às novas opções
que a prótese ocular �s·
tá proporcionando. Ser
vindo-se do acríllco e a

gindo com rapidez - pa
ra que o nervo ocular não
se atrofie ,_ pode-se rea

lizar perfeitamente o im

plante do olho artificial,
'que não será percebido
sequer pelo mais próxi
mo observador. Esta

ação imediata permite
que os dois olhos ---:- o ar

tificial e o natural .:_ te
nham movimentos coor

denados. As novas técni
cas da prótese ocular

go tenha uma visão glo
bal da face, ao proceder
as correções bocais ne

cessárias. "O maior so

nho dos protéticos, atual
mente, é conseguir escul
pir um olho que permita
aos cegos enxergar
continuou Rolf Rode.

Apesar de ter um efeito

puramente estético, no

Japão, já são feitos, no

momento, através da pró
tese, olhos acoplados a

transistores, que possíbl
litam aumentar ou dimi
nuir a pupila, segundo as

variações de luminosida
de. "Hole, os olhos im

plantados já podem vir a

companhados de cílios e

sombrancelhas. Os pro
blemas de rejeição têm
sido raros, segundo os

especialistas.

'.//; l'
• , r. •

• ' I

Herdeiros da fortuna do
comendodór Foustíno
Correio " reúnem-se

Os herdeiros - mais
de 400 - da fortuna do
comendador Faustino

tendo uma garrafa lacra

da, com vários jornais
dentro.
Os operários encontra

ram vanos periódicos
dos jornais "A Legalida
de", "A Liberdade" e

"São Bento Zuntag", a
lém de um periódico to

talmente escrito em ale

mão, denominado "Der
Volksbote". Todos esses

jornais pertenceram ao

médico P,",ilipe Maria

redo da Silveira, também
é herdeiro do comenda
dor Correia. A inventario

ante, professora Dalva

Rodrigues Merenda, não

compareceu, mas enviou

uma representante.

.Operários descobrem jornais
de 1893 e 1901 em'São Bento

Correia reuniram-se para
criar uma comissão que
atuará para acelerar a

conclusão do inventário,

\

Reimer .& Cia. Ltda.

Wolff, que foi o primeiro
morador do município.
Junto com os jornais foi
encontrada também uma,

carta escrita em alemão.
O sr. Donaldo Ritzmann,
conseguiu traduzí-Ia e ti
nha o seguinte teor:

- No dia 27 de abril
de 1902, foi enterrada na

presença dos auxíllares
Johan Heinrich e Luiz

Boimann, e o aprendiz
Meinicke, e do construtor
desta varanda (casa de

enxaimel) Hermann Koch,
foi enterrada uma garrafa
contendo diversos do

cumentos de tipografia
do Dr. Philipe Maria Wolff
fundada em 1890 e des

truída durante a reveíu-.
ção de 1893 e refundada
em 1896, sob as vivas da

alegre reexistência da ti

pografia, com vinho na

cional são Bentense da
cantina do sr. João Ga

bardo, de lençol".

I,

..,Viáçào
" I'" "

O., Transporte ',' .feito �

"com

.. I.

,C'ciriarinho
\

, l

Rua Barão do Rio Branco, 976 - Fone 72-0027

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

FABRICA DE MóVEIS COLONIAIS

Congratula-se pela passagem dos 102 anos de Fun

dação de Jaraguá do Sul, ao mesmo tempo que pres
ta efusivas homenagens a laboriosa classe agrícola,
no dia em que a eles é consagrado •

lIIarisol
. . .Indústria do Vestuáriof.'\l-. ,l,�{.,.�. ,.,.

Rua Bernardo Dornbusch, 740 - Fone PABX - 72.076Q - Jaraguá do Sul- SC

. "

S.A.

MALHAS EM ALGODÃO
JARAGUA DO SUL! NóS TE SAUDAMOS.

E SAUDAMOS TAMBi:M A TODOS OS IMIGRANTES QUE A�UI
SE ESTABELECERAM E FIZERAM PROGREDIR

ESTE TORRAO, HOJE UM DOS MAIS IMPORTANTES DO ESTADO E,
HOJE CONTINUANDO AO NOSSO LADO NA

LABUTA, CONFIANDO NUM FUTURO

;r, MELHOR PARA TEU CHAO!.,

TERRA DE: TRABALHO E DE PROGRESSO, JARAGUA DO SUL DESPIERTA, NA DATA DE SEU 102.° ANI

VERSARIO, COM A CLARINADA CUJO ECO RESSOA NOS QUATRO

CANTOS DO MUNICIPIO, CONVOCANDO SEUS FILHOS PARA A FESTA MAI'OR DO\

, li i " .

SEU ANO 102. INTEGRADOS' DE CORPO E ESPIRITO AS COMEMO-RAÇOES
. �

DOS 102 ANOS DA CIDADE, DESEJAMOS EXPRESSAR NOSSO JOBILO PELOI EVENTO" SAUDANDO A

�OURDAN' PIONEIRO, AS AUTORIDADES � AO
.

ti {\ '" • <>

POVO JARAG1JÀENSE, COM VOTOS DE QUE A GRANDEZA PELO TRABALHO REPRESENTE
. '

A MAIS SIGNIFICATIVA CONTRIBUIÇAO DOS QUE LUTAM POR SEU EN

GRANDECIMENTO. 25DE JULHO - A TI LABO,RIOSO COLONO E BRAVO MOTOBIS

TA, NO,SSOS CUMPRIMENTOS.

Alimentícios Sasse Ltda.
Fábrica de Balas e Caramelos e Torrefação e Moagem de Café
Rua Jorge Czerniewicz, 457 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CAF� "SASSE" MICROPULVERIZADO RENDE 33% MAIS.

O CULTO AO PASSADO E AS TRADiçõES NOS ESTIMULAM, NO PRESENTE,

A CO ....TI'NUAR O TRABALHO DE CONQUISTA' DE UM FUTURO PROMISSOR PARA NOSSOS

FILHOS, CALCADOS NO EXEMPLO DE BRAVURA DOS

FUNDADORES E DEFENSORES DESTA COMUNIDADE. A TODOS OS JARAGUAENSES E EM ESPECIAL

AO AGRICULTOR E AO MOTORI$TA, A NOSSA HOMENAGEM NESTE 25 DE JULHO.

Posto Ltda.
ÓLEO DIESEL � GASOLINA - LAVAÇÃO - LUBRIFICAÇÃO - LANCHONETE

Rua Joinville, 1281 - Fone 72-0359 - Jaraguá do Sul - SC.

, .

ASSOCIA-SE PRAZEIRbsAMENTE AS SOLENIDADES COMEMORATIVAS DA

< i

I PASSAGEM DOS 102 ANO,S DE FUNDAÇAO DE

JARAGUA DO SUL, AO MESM'O TEMPO RENDE UM PREITO DE HOMENAGEM

.

AOS COLO,NIZADORES QUE AQUI VIERAM E AMANHARAM O SOLO DESTA COMUNA.

f � t.

Lu iz Kienen s A. Ind. 'e" Com. de Bebidas
Av Mal. Deodoro, 657/697 - Fone: 72.0804 - Jaraguá do Sul - SC

F�bricante da Laranjinha. "Kienen", Refresco, Xaropes, Licores, Guaraná

'e Revendedor exclusivo para a região dos produtos I

"ANTARCTICA" •

,

CONGRATULANDO-SE DO JOBILO DA POPULA9AO PELA PASSAGEM de MAIS UM ANI-

VERSARIO DA CIDADE, CUMPRIMENTANDO

IGUALMENTE AO AGRICULTOa, AO MOTO'RIS�A, NESTA DATA TAO SIGNtFICANjTE PI TODOS NÓS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" Notícias

"

DIA DO COLONO
A ACARESC e a Prefei

tura Municipal, realiza um

.encontro hoje com todos
os agricultores do Muni

cíplo. A reunião será nas

dependências do Salão

Paroquial, quando serão

distríbuldos: Certificados
aos participantes do Cur
so de Bananicultura.

O Prefeito Municipal
Adelino Hauffe, participa
rá do' acontecimento,
sendo que o vereador Er

nesto Felipe Blunk, Pre

sidente da Comissão Mu

nicipal de Saúde saudará

os' agricultores corupaen
ses.

HUGO MüLLER
OFERECEU
CHURRASCADA
No úTtimo dia 16 (do

mingo), o sr. Hugo Mül

ler, ofereceu uma chur
rascada aos seus amigos
corupaenses. Tal gesto
de confraternização para
sentir-se mais junto de

seus amigos. O aconteci
menta realizou-se no Sa
lão Paroquial. Hugo Mül
ler foi homenageado no.

último dia 7, data da fun

dação do murilclplo, pela
Câmara Municipal com o

Tftulo de Qldadão Coru-

paense. Na ocasião falou

em nome do Legislativo
o vereador Álvaro Pett,
cujo discurso reproduzi
mos, na fntegra, abaixo:

Exmo. Sr. Adernar

Jarck, mui digno Presi
dente da Câmara Munici

pal;
Senhores Vereadores;
Exmo. Sr. Adelino

Hauffe, digno Prefeito

Municipal;
Autoridades: Civis, e

clesiásticas e Militares;
Senhores, Senhoras E:;

Senhoritas:
De infcio quero aqui

deixar o meu agradeci
mento ao sr. Presidente
desta Casa pela missão
a mim conferida, para
saudar em nome do Le

gislativo, o povo corupa
ense e a pessoa a quem
hoje é prestada uma ho

menagem agraciando-a
com o Tftulo de Cidadão

Corupaense.
Prezados senhores:
Não poderíamos dei

xar desapercebida esta

memorável e slgnificativa
data de 07 de julho, d:;

1978, data esta em que
Corupá está em festa, es
tá em festa, porque nesta

data de hoje esta peque-
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de Corupá"
na Corupá, mas grande
no seu povo ordeiro e pa
cato comemora o seu 810

aniversário de fundação.
Desejo aqui em nome da
Câmara Municipal con

gratular-me com o povo
corupaense pela passa
gem desta inesquecfvel
data de 07 de julho.
Parabéns povo de Co

rupá.
Aproveitando esta im

portante data comemora

tiva e que por força do

Decreto Legislativo nr.

03/78 do vereador Ernes
to Felipe Blunk, seu au

tor, e que aprovado por
unanimidade de vote,')

nesta Casa de Leis, e

nesta sessão solene em

que hoje prestamos a

nossa homenagem a uma

pessoa que vindo a Co

rupá em janeiro de 1927,
indo para o interior deste

Municfpio, mais precisa
mente para o Rio dos

Correia dedicando-se a

lavoura, e que em novem

bro de 1929 estabeleceu
-se com uma marcenaria
onde hoje ainda exerce

as suas atividades.
A esta pessoa que

sempre esteve à testa do

serviço que a Municipa
lidade necessitava, e que

Relojoaria Hertel de Walter Hertel
Jóias, relógios, violões, cristais, artigos finos para presentes.

Av. Getúlio Vargas, esquina com a Deodoro (no coração da cidade)

�����������
í Confecções SUELI 1
i

. de JOSE SCHMITZ 1
i Moda e alta qualidade }
}

Av. Mal. Deodoro (em frente a Praça Paul Harris)

}
!. {
� 25 DE JULHO - ACONTECIMENTOS QUE ,
} MARCAM PROFUNDAMENTE ESTA DATA: 102 ANOS DE FUNDAÇAO )

!
DA CIDADE E O DIA DEDICADO

rAO AGRICULTOR E AO MOTORISTA. PO·R TUDO ISSO,

i
NOSSO JOBILO E NOSSOS CUMPRIMENTOS.

i
�����--'<!J--'<!J_.o.<!J��������

ainda hoje, quando ne

cessário num frabalho,
em que se precisa de ma

quinário equipado com

cabo de aço e demais
pertences, e sobretudo,
de uma pessoa com ex

periência, força de von

tade para enfrentar um

trabalho pesado, é que
pensamos, e dizemos:

Hugo Muller com sua

máquina equipada com o

auxíllo de seu filho Feli

pe, fará o serviço.
Hugo Muller, fica aqui

a nossa saudação, o nos

so agradecimento por tu
do aquilo que já fez pela
nossa querida Corupá.
Álvaro O. Pett
tenho dito.

João Eissl,ar
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 173 - Jaraguá do Sul - SC

CUMPRIMENTA O POVO DESTA TERRA, PELA PASSAGEM

DOS 102 ANOS DE FUNDAÇAO,

EXTENSIVO AO COLONO E MOTORISTA PELA PASSAGEM

DO SEU DIA. - JARAGUÁ DO SUL, 102 ANOS

DE GRANDEZA PELO, TRABALHO.

ALFAIATARIA

IMAHE Industria
Plásticos Ltda.

I

NESTE DIA FESTIVO PARA A HISTORIA DA

COLONIZAÇAO DE NOSSA TERRA, APRESENTO AS MINHAS

HOMENAGENS ArUSIVAS AO

"DIA DO COLONO" - DATA DA FUNDAÇAO DE

JARAGUA DO SUL - 25 DE JULHO - 102.0 ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Industrialização de Plásticos - Fiberblas -
Pias - Pisos - Box - Peças

Industriais - Tanques para Indústrias.
Cx. Postal 16 - fone 75-185

Av. Getúlio Vargas, 670 - Corupá - SC

Presidente do Conselho Administrativo

Cumprimenta ao povo jaraguaense pela

passagem dos 102 anos da

cidade, saudando também os Colonos e Motoristas

nesta tão significativa data.

Parabéns Jaraguá do Sul - Ano 102.

, .

COMERCIO DE BEBIDAS WULFF lTDA�
Revendedor Antáctica -

Laranjinha e Guaraná "Wulff"

Rua Duque de Caxias - Corupá - SC

Neste dia festivo para a história da

colonização de Jaraguá do Sul, apresenta suas

homenagens alusivas ao Dia do Colono.

Nossa saudação a Jaraguá do Sul, pelo seu 102.0

aniversário de fundação.

CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRrOS DE JARAGUÁ DO SUL

Edital de Convocação

S/A. IJosé Emmendorfer
IND. E COM .

..,

o Presidente do Conselho Administrativo do Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições e na forma do parágrafo único do art. 20 dos

estatutos sociais, CONVOCA todos os membros do Conselho
Administrativo e Deliberativo, e os senhores industriais, co

merciantes e público em geral, para a reunião a realizar-se
no dia

23 DE AGOSTO DE 1978

na sede social da Corporação, situada na Rua Presidente

Epitácio Pessoa, s/nr., nesta cidade de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, com início às 20 horas em primeira
convocação e às 20,30 horas em segunda e última convoca

ção, com a seguinte
ORDEM DO DIA:

a. Exame, verificação e aprovação ou não do balanço ge

rai anual, referente ao período de agosto de 1977 a agos
to de 1978;

b. Eleição do novo Conselho Administrativo, gestão AGOS

TO 1978/1979;
c. Eleição do Conselho Fiscal, gestão Ago* 1978/1979.

d. Assuntos gerais de interesse da Corporação.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 1978.

Raul Driessen

Compre Livros
por 'Carta

Escreva para Editora Convívio
Alameda Eduardo Prado, 705
CEP 0121 8- São Paulo - SP

Pessoas físicas serão atendidas pelo reembolso
postal.
Os pedidos dos livreiros, a Editora encaminhará
aos seus distríouidores.

Mande só seu pedido
Não mande dinheiro antecipadamente.
Mito e Cultura
Adolpfto Chisppa '. . . . . .. Cr$ 70,00

Fábrica de Persianas com lâminas de
duralumínlo, esmaltadas a fogo, que garante

a estabilidade das cores. Por
isso é que se diz: Persianas Emmendorfer são as

melhores do Brasil.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 23 - Jaraguá do Sul-SC

Cumprimenta o povo desta terra pela passagem do
102.0 aniversário da cidade e saúda os Colonos e

Motoristas neste 25 de Julho .

•

f

'Transportes de Cargas, Bagagens e Mudanças
I

Rua Domingos da Nova, 200 - Fone 72-0004 - Jaraguá do Sul - SC

Marxismo e Religião
Heraldo. Barbuy .................... c-s 50,00
Sete Vezes Democracia
Manoel Gonçalves Ferreira Filho ....... o-s 70,00
Da Revolução à Democracia

. Miguel Reale ...................... Cr$ 70,00
A Idéia de Verdade e a Educação
Ruy Afonso da Costa Nunes ........ crs 80,00

Expresso Catarinense de Transportes Ltda.
:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ':. -. tz: : : :."'.,'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::�

O EXPRESSO CATARINENSE DE TRANSPORTES LTDA., FILIAL DE JARAGUÁ DO SUL, ATRAVÉS DE SEU GERENTE
'(ITÓRIO LAZZARIS, CONGRATULA-SE COM TODOS OS JARAGUAEN-

SES, PELA PASSAGEM DA FESTA MAIOR DA CIDADE - 102 ANOS. AOS PIONEIROS DO'PROGRESSO DESTA TERRA,
A NOSSA SAUDAÇAO DE RECONHECIMENT.o. AOS MOTO-

RISTAS, A NOSSA ADMIRAÇAO, NESTE 25 DE JULHO, DATA CARREGADA DE HISTOllIA.
I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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pj nóqulo
Antônio Rondello Sobrinho pria televisão. Ela tem o poder maravilihoso de nos

mostrar tudo. Tecnicamente ela tem este poder,
mas eticamente não. Eticamente ela deve subor
dinar-se a valores maiores e deve mostrar ape
nas o que leva o ser humano. Há muito potencial
televisivo desperdiçado. .. Há muitos comprado
res de horários de televisão que nunca deveriam

aparecer num vídeo e penetrar nas nossas casas.

Infelizmente vivemos num mundo em que o poten
cial da televisão há muito foi alugado e comprado
e só fala nela e só vai para ela quem pode ...

Todas as semanas, 2as., 4as. e 6as., pela Tu
pi, vai ao ar o Pinóquio, um programa infantil re
novador. Pinóquio é um boneco de pau que luta
desesperadamente para virar gente. Sua angústia
é não poder ser como todo o mundo: quer ser gen
te a todo o custo. Cada episódio é uma nova ten
tativa de Pinóquio. Gepeto, o vovozinha o puxa de
um lado para o bem, mas de outro lado estão os

amiguinhos puxando Pinóquio para as travessuras
e para o mal. E dar a luta de Pinóquio. Trata-se de
um programa renovador, no horárlo, porque há
uma ética que está sendo dada em doses infantis
ao telespectador, principalmente às crianças.

Já estávamos desacostumados a isso. Os nos-

sos programas infantis são muitas vezes carrega
dos de violência ou são simplesmente Inúteis, até
como passatempo. e: o caso, por exemplo, do Tom
e Jerry, proibido rios USA por apresentar soluções
violentas aos telespectadores. Pinóquio não é vio
lento. O programa dirige-se diretamente às crian

ças e tenta mostrar valores como a bondade, a

sinceridade, o bom comportamento, a obedlêncls,
a abertura para os outros e, principalmente, tenta
mostrar uma idéia fundamental que aparece sem
pre de novo: é lutando sempre e nunca desani
mando que Pinóquio vai virar gente de verdade. �
com suas próprias forças, assumindo-se cada vez

mais e vivendo sempre mais os valores e seus

ideais que Pinóquio vai chegar a ser gente.
E aqui entramos num problema ético da pró-

Pinóquio é um exemplo de programa sadio

que tenta transmitir' valores e não tirar valores.

Tenta levar de novo às crlarrças algumas virtudes
fundamentais já há tempo esquecidas. - (Plana).

'Sociedade Gráfica Avenida Ltda.

Tipografia - Offset - Papelaria - Livraria - Agência de Revistas
MATRIZ: Avenida Getúlio Vargas, 350 - Telefone (0473) 72-0772 e 72-0592

FILIAL: Rua Quintino Bocaiuva, 32 - Telefone (0473) 72-0972

89.250-Jaraguá do Sul Santa Catarina

�I�I
�I�ª�I
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A SOCIEDADE GRAFICA AVENIDA LTDA., CONGRATULA-SE COM O POVO

JARAGUAENSE PELA PASSAGEM

DO CENT�SIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO DO MUNICfPIO;

COM A LABORIOSA CLASSE RURAL PELO

TRANSCORRER DO DIA DO COLONO E PELO HEHOI DESBRAVADOR DAS

RODOVIAS, PELO DIA DO MOTORISTA.

I

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

Auto Posto Ipiranga Ltda.
. Rua 28 DE AGOSTO Guaramirim-SC

óleo Diesel - Gasolina - Lavação - Lubrificação

SAODA A TODOS OS HABITANTES DE

JARAG,UA DO SUL, PELA PASSAGEM

DOS 102 ANOS DE FUNDAÇAO', AOS COLONOS PELO

SEU DIA E TAMB�M AOS MOTORISTAS, HERóiS

DAS ESTRADAS. SALVE 25 DE JULHO.

�.,_._�����.������������
r i'
1 i
! i
} i
� � i
! i

� Prefeitura Municipal de Schroeder · I
� Câmara Municipal i
� i
! PREFEITO: Helmuth Moritz Germano Hertel i

f PRESIDENTE DA CAMARA: Gregório Alais Tietz f
f

102 ANOS DE PAZ E PROSPERIDADE PROJETAM

iiJARAGUA DO SUL, NASCIDA DE ECONOMIA AGRARIA PARA A

INDUSTRIALlZAÇAO DA IMAGEM

! ELOQUENTE DO BRASIL (jE HOJE. 25 DE JULHO, i
i��_:::::::::::::::L-=,D::�_�:�:��i

'. NEVES S/A.
Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira

Rua Preso Epitácio Pessoa, 2.522

Jaraguá do Sul - SC

NESTA DATA, 25 DE JULHO, MAIS UMA VEZ LEMBRAMO-NOS DAQUE
LES QUE DESBRAVARAM E FUNDARAM AQUI ESTA CIDADE, JUBILO
SAMENTE COMPLETA O SEU 102.° ANIVERSARIO. DOIS S�CULOS SE
PASSARAM E A HISTORIA ACUSA.O VALOR E BRAVURA DO POVO QUE
AQUI VIVEU E LUTOU. NOSSO POVO, ATUALMENTE, CONTINUA LUTAN
DO NA CONQUISTA DO CO·NCORRIDO E ANSIADO PROGRESSO. O NOS
SO CULTO AOS DESBRAVADORES DO PASSADO. AOS HERóiS ANôNI
MO'S DE HOJE, AS NOSSAS HOMENAGENS, HOMENAGENS ESTAS QUE
ESTENDEMOS A TODOS OS AGRICULTORES E MOTORISTAS.

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

LO·SS· LTDA.
SOM

FOTO
FOTO CIN.E

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 - Fone: 72-0181 - Jaraguá do Sul - ;;)C
O POÉTICO RIO E O, VERDE VALE SINTETIZAM A MELHOR
IMAGEM DOS 102 ANOS DE JARAGUA DO SUL. O RIO

E O VALE FORAM ONTEM AS TESTEMUNHAS
MUDAS DO TRABALHO DESENVOLVIDO POR SEUS PIONEIROS,

DA MESMA FORMA QUE SAO HOJE

A AFIRMAÇAO DO QUANTO PROGRIDE ESTA TERRA •

E O TESTEMUNHO DO RIO E DO VALE ENVOLVEM A
. " ..

HOMENAGEM QUE PRESTAMOS A JARAGUA, PELO SEU 102.°

ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO, SAUDANDO SEU POVO, DE PAR COM OS
,

I MOTORISTA PELO TRANSCURSO DO DIA A ELES DEDICADO •

........................ . __ .. , .. __ __ ,::__ __ _ : : _._...•__ _._.•.._ .•_ •.•.__ _._ .. _ _J

CUMPRIMENTOS AO AGRICULTOR E AO

{

:

!
i

I
I
I
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"Bebê de' proveta" nascerá
dentro de 2 semanas

em Londres

\ .

OORREIO D povo

Variant II. O grande carro de 1978
já está em nossa loic.. Venha ver

este show ao vivo.

Produção
aquém das

RIO - O presidente da
. Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais
(CPRM), Yvan Barreto,
revelou que, apesar do
alto crescimento da pro
dução e da industrializa
ção de minerais o Brasil
ainda não consegue se

quer atender metade de

suas necessidades, im

portando 65 por cento de

matérias-primas consu

midas no seu parque in

dustrial.

Numa análise do setor

mineral brasileiro, o pre
sidente da CPRM expli
cou que isto mostra ain

da os grandes vazios da

NOVAS MOEDAS 'SERAO

PO·SrAS EM CIRCULAÇAO

BRASfUA - No início do ano que vem o

Banco Central começará a colocar no meio cir

culante a nova famflia de moedas - de um cen

tavo, 10 centavos, 50 centavos, um cruzeiro,
cinco cruzeiros e 10 cruzeiros - que têm corno

características imagens alusivas à produção
brasileira de alimentos, segundo previu o Pre

sidente do Banco Central, Paulo Lira.

O Banco Central, foi autorizado pelo Con

selho Monetário Nacional a providenciar a re

formação da atual família de moedas que extin

gue as de dois e 20 centavos e cria as de cinco

e 10 cruzeiros.

Cada moeda, todas em aço inoxidável, terá
em um lado, o símbolo do Banco Central à es

querda e um zimbo (concha utilizada como

moeda do Brasil Colônia) à direta e o ano de

cunhagem. No reverso levará um motivo rete

rente à produção nacional de alimentos. A moe

da de um centavo trará como motivo a soja; a

de 10 centavos a fauna aquática; a de 50 centa

vos o gado bovino; a de um cruzeiro a cana de

açúcar; a de cinco cruzeiros o café e a de 10

cruzeiros o serviço de comunicação, contendo

um mapa do Brasil, onde está representada a

integração nacional através da lntercomunlca

ção, via rodoviária, das diversas regiões.
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No período,' as expor-

tações de minérios cres

ceram sete vezes, en

quanto 'as . importações
subiram cinco vezes.

Além dos fertilizantes, os
minerais que dominam as

importações são platina,
o paladium, a prata, o co

bre, o zinco e o alumínio,

"CORREIO '0 O POVO"
FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
..

- 1978 -

DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:
Anual ••••••••••••••
Semestre •• " •••.•••.

Numero. do dia •• ••••• •

Nümero atrasado •• •• •. "

140,00
75,00
3,00
5,00

mineral está
, .

, necessidades
u;

lndustrlallzação de maté

rias-primas no País, pois
grande parte dos produ
tos importados 'como tos-

I fatos, nitrogênio, potás
sio e outros fertilizantes

/

existem em abundância
em nosso solo, mas aré

agora permaneceram em

baixo da terra.

A análise de Yvan Bar
reto evidenciou alguns
aspectos positivos e ou

tros negativos do setor.
Entre os favoráveis, assi
nalou que os índices de

exportação de minerais

representavam 7,6% dos
totais brasileiros em 68,
elevando-se para 11,7%
no ano passado. No mes

mo período de crescimen

to da indústria mineral
tem mostrado aumentos

de 12,5% ao ano, cresci
mento que embora eleva

do continua insuficiente

para as necessidades d J
País.

Entre os pontos nega
tivos, destacou a falta de

tndustrlallzação dos pro
dutos nacionais.' Exempli
ficou, enfaticamente, com
o ferro: nós vendemos G

produto a uma média de
16 dólares a tonelada e

importamos produtos si

derúrgicos acabados a

945 dólares a tonelada.

Também o desaquecimen
to geral da economia

mundial é apontado como

fator negativo, pois con

tribuiu decisivamente pa
ra a queda das exporta
ções.

,
....Jl" � ... ,

� ,III .... 'f_"1.� ."1"'�

'_ More'ttr;':;)'órd'á,; &.CiMLtda.
": . ",', - .,), ': ;:_- : �'./"

.

VEICULOS USADOS REVISADOS

Financiamento prõprio
I

Ford F. 4000 azul e branco .. . .

Ford F-4000 - verde e branco .

Corcel Sedan - branco .

Corcel luxo - azul . . . . . . . . . .. . .

Brasília - branco � .

Corcel luxo - azul porto mel .

VW 1300 - branco , .

Dodge Dart sedan - branco .

Pic-up Chevrolet - branco .

1976
1975
1975
1976
'1976
1974
1973
1974
19n

OLDHAM, Inglaterra - A gravidez de Lesley
Brown, que espera ser a mãe do primeiro "bebê de
proveta" do mundo, continua satisfatoriamente, disse

, um porta-voz do hospital.
O bebê poderá nascer de parto natural dentro das

duas próximas semanas, a não ser que algum impre
visto aconselhe a operação cesariana.

O bebê, proveniente de um óvulo fecundado com

esperma do marido de Lesley em um laboratório e im

plantado depois no útero da futura mãe, está suscitan
do extraordinário interesse e até competição entre os

jornais.
O "Daily Mali", de londres já comprou os direitos

exclusivos de divulgação do fato por uma soma não

revelada, mas que, segundo alguns, foi superior a 540

mil dólares (nove milhões 736 mil cruzeiros).
Até no Parlamento, o Deputado Leo Abse pediu

ao governo para realizar um debate especial sobre ge
nética, com base no caso da senhora Brown, segundo
Abse, se houver abusos na aplicação desses novos

progressos científicos, será possível produzir uma es

pécie de raça pura sonhada por .Hitler.

ENDEREÇO:
CaIXa Postal 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

MENEGOTTI VEICULOS S.A. Venha conhecer agora o seu novo

PICK-UP F-75, tração 4x4,
com suas inovações:

ct. n s s t FICI\DOS
CHURRASCARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidOS pa

ra banquetes e casa

mentos; aceitamos en

comendas de carne.

Música ambiente e ar

condicionado. Estacio':

namento próprio cober

to.

Praça em São
terá

.

nome de
Paulo
Elvis

O SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN
Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499

LAJES PARA FORRO E PISO
Econômicas, resistentes, produzidas rigoro�amen\e de acordo
com as normas da A.S.N.T. - "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. Get(Jlio Vargas, 591 S/1
1208-Esq. Afonso Pena.

CHURRASCARIA
PAVANE[[O

SÃO PAULO - Elvis Presley será nome de urna

praça, em São Paulo, numa homenagem ao famoso

cantor de rock que morreu no dia 16 de setembro do

ano passado, na cidade de Memphis, Estados Unidos.
A idéia já aprovada pelo Prefeito Olavo Setubal, foi
do ex-Prefeito de Osasco, Francisco Rossi, que justi
ficou o seu pedido dizendo que a homenagem seria

'''em nome de milhões de admiradores do grande Ide.

lo" .

BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.

Ex-Lanchonete 2001 - sob nova direção
Almoços - Lanches - Petiscos

Drinks e Chopps
"O seu local de encontro 'e bate-papo"

Mal. Deodoro, 915 (defronte a Volkswagen)

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

,EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck

Jaraguá do Sul Santa Catarina

IMOBILlARIA JARAGUA
CRECI778

Administração de bens e serviços
compra e venda de imóveis

'Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - S. Catarina

COM. INST. HIDROELÉTRICA
KAMER LTDA.

de José Kamer
Material para instalação de luz, água e

esgotos. Tintas em geral.
Construção Civil em geral.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699
Fone (0473) 72-0180

Jaraguá do Sul Santa Catarina,

ÉZIO SPÉZIA
Compra e Venda - Chapas - Canos -

Cantoneiras - Eixos - Sucata de
SHALOM

BAR E LANCHO·NETE LTDA.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTb A
, LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

ferro - Cobre - Metal - Alumínio.

Rua Joinville, 2311 - SC 301 km 2

Telefone (0473) 72-0948 - nesta.I"

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRA� RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-c'ana.
SERViÇOS .COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72..0208
Construindo em madeira o progresso de nossa região

Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 .. nesta

Café Sasse

na Rua Jolnvllte, aqui
em Jaraguá e também

c/filial na BR-470, km.

86, em Rio do Sul.

Spézia & Cia.

Ltda.

Pioneiro em Micro Pulverizado
Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

SERRARIA E

TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ay

roso, 772

I

Terraplenagem VARG,AS
de lido Domingos Vargas

Fones: (0473)' 72-0300 e

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
I

.

72-0215

Jaraguá do Sul - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NA HORA
DO CRIME
EU NÃO

ESTAVA AQUl!
GOSTO DE
peSCAR E
ESTAVA NO
RIO, PESCANDO

UMAS
5AROINHA'5!

A� SARDINHAS
EST1,o AQUI
NA C()ZIN�A,
COMO PROVA
DO QUE EU
DISSe �

D _
"

e. _ : ,"

-�-
0_ •

o COZINHEIRO MENTIU! é ELE
o CULPADO! .você SABE·

-....,..... Po� Quê '?�--

0J

/
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Palavras Cruzadas
,

HORIZONTAIS:
1 _ Espécie de olmeiro. 6 _ Murro. 10 _ Restaurara�. 12 _

Nome de homem. 13 _ Amargo. 14 _ Antigo Testamento. 15 _'

Dircinha Batista, cantora. 16 _ Produzir; fecundar. 19 _ Antiga
composição poética que se destinava a ser cantada à alvorada. 23
_ Ediffcio (abrev.). 24 _ Nome de mulher. 26 _ Aqui testá. 27 _
"Nosso", em inglês. 29 _ Anima; encoraja. 31 _ Cláudio (?), téc
nico da seleção brasileira de futebol. 33 _ Sossegado; tranquilo
(pl.). 34 _ Naquele lugar. 36 _ Sufixo de origem grega que indica
descendência, filiação, ex.: Lusíadas. 37 _ "Rato", em francês, 39
_ Antes de Cristo. 40 _ Elemento químico, metalóide, de símbolo
B. 42 _ A segunda página de uma folha. 44 _ Mário Teles, com
positor. 46 _ Solitário. 47 _ Nome de mulher. 50 _ Qualquer coi
sa, considerada na sua totalidade. 53 _ Mortal (pl.). 55 _ A mais
vasta das partes do mundo. 56 _ Fruta da amoreira.

VERTICAIS:
1 _ Unidade das medidas agrárias. 2 _ Laboratório Eletrô

nico Diesel (sigla). 3 _ Dar fio. ou gume a. '4 _ Que causa a mor

te. 5 _ "Ou", em inglês. 6 _ Dança cantada, de origem africana.
7 _ Reza. 8 _ "Carro", em inglês. 9 _ Certo sabão em pó. 11 _

"Louco", em inglês. 16 _ Elemento de composição com o sentido
de terra, ex.: geobotânico. 17 _ Que tem educação. 18 _ Sistema
de dispositivos em que se processa uma reação em cadeia, sendo
que essa reação pode ter seu andamento acelerado ou retardado
conforme seja necessário. 20 _ Troncos ou pedaços de madeira
para queimar. 21 _ Estabelecer em bitola. 22 _ Membros das aves

que lhes faculta a capacidade de voar. 25 _ Tornar liso. 28 _ Fa

z�r andar em roda. 30 - Ernesto Nazareth, pianista e compositor
carioca, 32 - Uma unidade. 33 _ "Táxi", em inglês. 35 - Sufixo

que forma substantivos, muitas vezes com sentido burlesco, ex.:

burrico. 38 _ Atestem. 41 _ Deixe de escrever; sonegue. 43 _ Ma
cho da vaca. 45 _ Prefixo que significa três vezes. 47 - Criada;
aia. 48 (?) Angeles, cidade dos EUA. 49 (?) Leite, humorista. 51 -

Sofrimento ffsico ou moral. 52 - Espécie de calçado. 54 - Nota
musical.

2 3 41 5 6 7 8 9

10 11

12

16 17

23
-,

27

DEPRESSA! PARA QUé 31
I..AOO O I="RANJINHA VIROU
A MANIVELA PARA TOCAR 33

O GONGO? PRA FRENTE
OU PARA TRA's ? 36

40

I .'

O CESOLINHA
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RESPOSTAS
·S��.J. t1'�"'d nOOOtl - ;SN09
,

'O/� ON O.v'N ::J �VW
ON W3AIA S�HNla�vs - 3W/�J O

,H u m O ri n h o s
do interior.

Mas o menino era o próprio diabo e, dias

depois, veio um telegrama:
Venga buscar Juanito pt Traiga terremo

to pt.

- Não, eu quero é falar lá no fundo, por
que eu preciso de um dinheiro e me disse
ram que gerente de banco não presta mas,
lá no fundo do banco é um bom sujeito.

-x

No Quartel
- Mas, seu capitão! Eu não posso ir pa

ra a cavalaria! Eu nunca andei a cavalo!

Sogra
- Alô? aqui é da funerária. I: prá saber

o que é que o senhor quer mandar fazer com

o cadáver da' sua sagrá. I: prá embalsamar,
prá enterrar ou é prá cremar?

- Faz de tudo, meu chapa! Não facilita

com essa velha, não!
-x-

-x-

Ger�nte de Banco:
- Eu querua falar com o sr.

- Pois não, pode falar.
/

- Mas eu querria falar lá no fundo do
banco.

- Ora, pode falar aqui mesmo!

- Não faz mal. A gente arruma um cava

lo prá você que nunca foi montado e vocês

aprendem juntos!

Terremoto
O terremoto tinha sido terrível e havia o

temor de que se repetisse. A famflia, então,
enviou o filho para a casa de uns parentes

21 22

35

39

51 5247 48

53

55 56

RESPOSTAS:
,
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LIVROS GRATIS

Envie este anúncio junto eem seu pedido e ganhe inteiramen

te grátis um best-seller no valor de Cr$ 40,00! A MONTERREY ga
rante!

Matemática Financeira e Análise de Investimentos .....•

Dicionário de Regras Práticas -de Português .

Tabelas de Matemática Financeira .......•........••..•

Poesias ..............•.........•..........•.•...•.•

Passaporte para o Desconhecido •........•. '.' •... : ...
Anulação de Casamento - Mandado de Segurança _ Bus-

ca e Apreensão •••.....•....•...•..•.....•••....

Relações Humanas .. ! .

Série Principiantes .........•...••...•........•.•...•
Você Me Conhece ................•....... � ........•
Nacionalismo, Ideal Realidade ..•....•..•.....•.•. �..•

70,00
35,00
100,00
70,00
60,00

180,00
80,00
25,00
80,00
55,00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros da

Agência Postal de sua cidade. Escreva para Editora Monterrey LIda.

Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tijuéa. Rio de Janeiro. CEP _

20.000 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

MARISOL •• III

A malha JOVEM, DINÂMICA E

CERTINHA ...
você encontra em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod Bel
e Relógio Vigia

,

Relógio de Pqnto
Também

,

e com a
,

Rec omaq )

MARISOLAv. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-0205 - Jaraguã do Sul - Santa Catarina

E

Rua Jorge Lacerda, 99 - Foné: 33-0367 - São Bento do Sul - Santa Catarina

S.A.
MALHAS EM ALGODÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
I

/

Como pregoeiros da-porta do Capitólio, Jourdan e seus ses

senta companheiros de jornada lançaram neste campo de batalha, cujas

armas eram o machado e o facão, a picareta e a enxada e cuja bandeira:

foi a cruz, a voz apostolar de um séculm "Quem não pairar, nas' alturas,

como as águias, voe ao menos como os passarinhos. Se não puder ele-

dos em direção aos cumes".

var-se até aos céus, que se eleve até as eollnas, que suba dos vales úmi-

,

Fiéis aos imperativos dos nossos ancestrais, rendemos aqui
nossas homenagens sinceras à família Jourdan, aos colonos de hoje que

lavram a nossa terra, aos motoristas que transportam o nosso progress'o,

às indústrias que produzem as nossas riquezas e, a todos quantos labutam

pelo desenvolvimento do nosso Municipio, ainda, àqueles quantos, nas

cruzes dos túmulos e no rendado dos berços, representam o legado maior

e a perspectiva melhor deste ANO 102.

Prossigamos na esfera das nossas atividades, bem ordena

das e 'orgânicas, evitando a apostasia dos incrédulos e a negação dos in

diferentes, para fecundar, nesta Terra, a árvore dos principias e das prer

rogativas da pessoa humana, postos a serviço do iaraguaense.

Jarag!Já do Sul, 25 de julho de 1978

VICTOR BAUER
.

Prefeito Municipal

'IND I C A D·OR PROFISSIONAL
CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
\

I -

Fone: 72-0466

/

DR.ALFREDO GUENTHER

-Cirurgião Dentista

CLlNICA GERAL
C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

Av. Mrl. Deodoro ,da Fonseca, 333 - fone: 72-0846 I

:

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

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: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

.
ADVOGADO

Cobranças e Assistência Juridica

Empresarial

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

.

--------------------

IINGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagi'smo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) ..::!. Av. D. Pedro II, 185

, CX. P. 200 - fone: 72-0411 - São Bento do Sul-SC'
I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

•Escritório:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

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

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Rua ,.João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-0231

ESCRITóRIO CONTABIL BLUNK

, Ernesto Felipe Blunk

I"

Téc. Conl • CRC-8957

Fone 75-227 • Cx. Postal . 42

Rua Nereu Ramos,141 - 8928Q-Corupá-SC

AGRITEC LTDA.

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

marinha, terrenos rurais, etc.

Téc. Agrimens(�>r RUY S. EGGERT

CREA nO. 6.059 -, CART. 301 T.D.
Av. Mal. Deodoro, 260 - Ediffcio Miner ,�,

Sala 25 - fones: Escr. (0473) 72-0090

DESPACHANTE VICTOR

Emplacamentos - transferências -

seguros - guias de recolhimento - alteração
de caracterfsticas - licenças.

Credenciado pelo DETRAN

Junto a Firma
Emmendorfer Com. Velculos Ltda.

--�-------------�---

:,

I
=�I=- EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS' LTDA;

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

89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Contabilidade'· Contratos e Serviços �m

geral - projetos de financiamento - Seguros
'

,

Representações. - Embalagens e material de
construção.

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. NO. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E A$SiSTENCIA Ti::CNICÀ
Av. Mal. Deodorõ"dã'Fonseca, nO. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'CORREIO DO POVO TERÇA�F�IRA, 25 DE JULHO DE 1978 --- Edição Especial

Show
Sem

EIn
Dó

Si

-

ESPORTIVAS
PAGINA 19

cu:

LO'TERIA

-No aniversário de JaraguádoSul,
> •

a homenagem'do'l:Jnibanco..

, '", 4

- 9lage!

ARC JONIORNão campeão, mas' invicto,
parece-me, a mim, convicto
o nosso Selecionado,
que é, de todos, o maioral,
no confronto mundial,
já que não fol derrotado.
Não fora certos senões ...
talvez, fôssemos campeões
mundiais, pela quarta vez;
se somos bem experientes,
mui briosos e valentes,
por que pois, .a timidez? ..

Por que ficar jururu ...
pondo a culpa no Peru ...
por não irmos a final,
Jogamos pra não perder,
ao invés de pra vencer,
que seria o natural.
Houve erros. .. indecisões ...
em certas escalações ...
que nos deixaram perplexos ...
Choro, agora, não adianta;
cada qual colhe o que planta .

e, não há mal sem reflexos .

Contudo, mesmo vencida,
saiu de cabeça erguida,
a "Seleção Canarinho"
que contou com bons valores,
a defender nossas cores,

sob o pulso do Coutinho.
Leão, Toninha, Nelinho,
Oscar, Amaral, Edinho;
Dirceu, Batista, Cerezo,
Roberto, Gil e Chicão
e, mais Mendonça, em ação,
mostraram-se um todo coeso.
Rivelino, no respaldo,
mais o Zico e o Reinaldo,.

não obstante, afamados,
curtiram ... na regra três ...
contudo, tiveram vez

e, foram muito esforçados.
Os demais participantes,
embora, não atuantes,
têm também seus galardões,
na "taçafífia" brasileira;
mostrando à sua maneira ...
porque não foram campeões.
Não perdendo de ninguém,
o Brasil, direitos tem,
frente às outras seleções,
,de vender caro seu peixe ...
Que de nós ninguém se queixe,
nem mesmo os anfitriões.

"O CARTAZ - RJ" n. 351

O Teste de número 399
da Loteria Esportiva teve

16 mil, 207 acertadores
com treze pontos, rece

bendo cada qual a quan
tia de 3 mil, 347 cruzeiros

...
e 75 centavos.

ESPORTIVA
A distribuição por Es

tados está assim: Ala
goas com 87 - Amazo
nas com 211 - Bahia
com 939 .- Brasflia com

472 - Ceará com 197-A

Espfrito Santo com 281 -

Campeonato . Varjão

1> ,'l\

Teve seqüência no úl
timo domingo, dia 16, o

Campeonato promovido
pelo Figueirense da loca
lidade de Ilha da Figuei
ra, com o desenrolar das

partidas no Estádio An
tônio Ribeiro, de proprie
dade do próprio Figuei
rense, que também parti ..

cipa do citado campeona
to.

Os' resultados são es

tes: Madeireira Gneipel
3xO Mecânica Burges -

Figueirense 3x3 Emprei
ra Hidroelétrica Kamer. A

classificação passou a

ser a seguinte após a e

fetivação destes jogos:
em 1.0 Madeireira Gnei'
pel com 4 pontos - em

2.° Mecânica Burges com

2 pontos - em 3.0 apare
cem o Figueirense e Em

preiteira Kamer, ambos
com apenas um ponto ga·
nho. No último dia 23 ti
vemos a efetivação da
mais duas partidas cujos
resultados estaremos
dando na próxima edi

ção - Figueirense x Me
cânica Burges .- Emprei
teira Kamer x Madeireira

Gneipel.

,Alguémmuito querido está fazendo anos.

J •

Goiás com 554 - Mara·
nhão com 70 - Mato

Grosso com 288 - Minas
Gerais com 1.458 - Pa
rá com 270 - Paraíba
com 70 - Paraná com

676 - Pernambuco com

416 - Piauí com 5f> -

Rio de Janeiro com 5.304
- Ri'o Grande do Norte

com 60 - Santa Oatarlne
com 277 -. Sergipe com

68 - São Paulo com . r .

3.663 e Rio Grande do

Sul com 790 acertadores.

Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão

- Oficializa os seguintes
resultados: categoria a

dultos - Cyrus AR. 3x2
S.E.R. Menegotti - AR.

Weg 3x1 AR. Olipê
AA Besc sxo A.A. Ma·
deireira Rio Molha

G.R.C. Marcatto 7x2 G.R.

Jarita - AA Kohlbach

5x3 Despachante Victor

D.E. - A.A Banco do

Brasil 9xO AA Indústrtas

Reunidas. Estão classifi

cados oficialmente para
a fase final G.R.C. Mar-

Caçador
para os

e os

JASC

catto e AA Banco do

Brasil, ficando a 3.a vaga
para A.R. Weg .ou A.A.

Besc, dependendo da no

va sessão de julgamento
da Junta Disciplinar Des
portiva.

Pela fase final da cate

goria de Juvenis, resulta
dos 'oficiais - A.A. Ma

deireira Río Molha 1xO

Despachante Victor D.E.
- G.R. Jarita 3x2 AA
Banco do Brasil.

Preparativos
Com a construção e melhoria de suas praças esporti

vas, elaboração e planos de transporte, alojamento, divulgação e

segurança, e contando ainda, com o empenho do prefeito Reno

Caramori, CCO e ENED, prepara-se o município de Caçador pa
ra receber, de 21 a 28 de outubro, cerca de 5.0001 atletas e des

portistas na realização dos XIX Jogos Abertos de Santa Catarina.
A Comissão Central Organizadora da promoção, com

mais de 50 integrantes, vem se 'reunindo freqüentemente, sob a

presidência de Ibrahim Socreppa, para apresentação de relató

rios das comissões, quanto aos trabalhos que vêm sendo desen

volvidos, e explanação das dificuldades encontradas na execução
de suas metas.

O aspecto financeiro vem recebendo o apoio da Pre
feitura de Caçador, que está custeando a realização das obras

necessárias, utilizando somente resursos próprios, mas uma su

plementação lhe deverá ser concedida pelo governo estadual,
conforme entendimentos mantidos.

Os XIX Jogos Abertos de Santa Catarina.terão provas em

26 modalidades esportivas e para que elas possam ser desenvol
vidas, várias obras foram e vêm sendo realizadas. Segundo rela
torio da Coordenadoria de Obras, o Kartódromo e velódromo es

tá sendo construído em terreno 90ado pelo Aéroclube de Caça-
dor, com 37.000 metros quadrados.

.

A Prefeitura realizou os serviços de .terraplenagem no

local, cuja conclusão desse trabalho de infraestrutura já se pro
cedeu. Foram finalizados o asfaltamento das pistas, seguindo-se
as construções e obras de acabamento. A pista Olímpica está,
sendo construída em terreno' cedido pelo Vasco da Gama Fute
bol Clube do Bairro Gioppo. A área tem 19.000 metros quadrados
e nela a prefeitura está executando os serviços de terraplenagem
e nivelamento. Já foi adquirida cerca provisória, enquanto se pro- .

cessa a tomada de preços para a construção de alambrado e tra
balhos de canalização e drenagem. Junto ao prédlo da Fearpe,
que abriga as Faculdades de Caçador, está sendo construído o

terceiro ginásio coberto. A estrutura, parte das arquibancadas, .

já estão prontas, estando as obras voltadas, agora, ao erguimento '

das paredes. A cobertura já está encomendada, para ser coloca
da nos primeiros dias deste mês. O quarto ginásio coberto a ser

utilizado será o da Sociedade Caçadorense de Bocha, fá edifi
cado.

A Coordenadoria de Segurança dô� XIX Jogos Abertos
€.stá elaborando um plano de sinalização da' cidade, especial
mente para a promoção, com destaque para as placas indicativas
locais de alojamento e competição.

O sistema de segurança da cidade será reforçado com
o aumento do contingente policial, visando ao melhor atendlrnen
to, não só das delegações mas também, dos turistas e visitantes.

Com relação à imprensa, está sendo estudada a possi
bilidade de a comissão central organizadora dos Jogos preparar
um local para alojamento exclusivo dos profissionais de jornal,
rádio e televisão, garantindo-se, assim,' acomodações para todos
.aqueles que estarão a serviço, em Caçador.

Foi pedido à Telesc a instalação de orelhões em todos os lo
cais de aldjamento e competição.' .

,

A Ooordenadorla de Saúde dos Jogos Abertos solicitou
à Secretária da Saúde e Promoção Social, a remessa de medica-

," mentos ,para atendimento de !ev:el')tuais emergências. O pedido
foi atendido pela Secretaria da Saúde e Promoção Social, que au

torizou a Central de Medicamentos a fornecer tudo o que for ne
cessárlo, para um per;feito 'atendimento' aos atletas.

Foi feita, também, uma solicitação ao INPS para que se

jam colocados à disposição dos Jogos Abertos, todos os médlcos
vinculados ao Instituto, na região. Com o Hospital Jonas Ramos,
a CCO vai firmar convênio para possfveis atendimentos imediatos,

\. " f' , , •. , t

, .
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Hundertzwei
Jaraguá do

jahre
Sul

t 'Agradecimento

Stadt des WOhl.stands, der Kultur.
ln bezaubernder Natur
Liegst du; schoenster Diamant
An des ltapocu Strand.

'

West und Ost und Nord und Sued '

Wohin nur das Auge sieht,
'

Ragen waldbedeckte Hoeh'n
Jaraguá, einmal schoen.

'

Industrien aller Art,
Spitzenqualitaet im Staat,
International bekannf,
Sind der Stolz vom ganzen Land.

Ueber Strassen, asphaltiert,
Wird in Mengen exportiert,
Schienenwege bis zum Meer
Dienen lebhaftem Verkehr.

Heut Einhundertzwei Jahre jung,
Gehst du mit der Jugend Schwung
Mit dem Fortschritt Seit an Seit'
Deinen Weg in néue Zeit.

Dass dich Umweltschmutz nie stoert,
Dass dein Reichtum sich vermehrt,
Dass dein Volk stets gluecklich sei
Und von Unglueck bleibe frei.

Dass auch deine Obrigkeit
Fuer das Neue sei bereit,
Wuenscht dir zum 102. ten. "Centenar" -
Deine grosse Freundesschar.

Rudolf Hirschfeld, S. Paulo
25-Q7-78

-x-

NOTA: Para os que não gostam da "cidade
com alemães feios, tristes, caladões, com calça
rasgada, parecendo assombração", sugerimos tra
duzir os versos acima. E não esqueçam de apro
veitar o título: AlEMAES ATACAM PO,R AMOR A
JARAGUÁ DO SUL!

A Família Enlutada da sra. Viúva

IDA SCHUSTER BREITHAUPT

ainda profundamente consternada com seu faleci
mento ocorrido no dia 14 de julho último, v.em por
meio desta agradecer a todos os parentes, ami
gos, vizinhos e aos que enviaram flores, coroas,
telegram.as, cartões e aos que acompanharam a

extinta até a- sua última morada.
Agradecimento especial ao Dr. Erich Kauf

mann e ao Pastor Egberto Schwanz pelas palavras
confortadoras proferidas na casa e a beira do tú
mulo.

Jaraguá do Sul, julho de 1978.

Escreve o

Leitor
Para falar sobre o de

sempenho da Telesc, e \

, obter informações sobre
o que dela se espera, es
tará em Jaraguá do Sul,'
no próximo dia 26, quar
ta-feira, Douglas de Ma
cedo de Mesquita, presi
dente da Empresa. Essa
visita está inserida den
tro de um extenso prc
grama de trabalho, atual
mente desenvolvido pela
presidência da Telesc,
visando aprimorar os ser
viços da Empresa, e ob
ter informações que ori
entem seu planejamento
para os próximos anos.

Em Jaraguá do Sul,
Douglas Macedo deverá
reunir-se com represen
tantes de municípios da

reg!ão. Além de Jaraguá
do Sul, Corupá, GiJarami
rim, Massaranduba e

Schroeder foram convi
dados.
A reunião será no Sa

lão Paroquial, ao lado da

Igreja Católica {Matriz},
na rua Marechal Deodoro

s/.n., às 20h do dia
_

26.7.78.

Douglas Mesquita tem

insistido na necessidade
das pessoas e comunida
des convidadas fazerem
-se presentes, "pois só
assim conseguiremos a

tingir nosso objetivo, que

"Saudoso sempre do Sabemos ser difícil a
grande amigo é com situação em geral, porte
grande prazer que apro- postal e outras despe
veitamos o ensejo para sas. Contudo deixamos
desejar que este vá' en- .: ao seu inteiro arbítrio a

centrar-lhe gozando possibilidade desse re

saúde em companhia de encontro.
seus famlllares e toda a Temos aqui ainda do
Equipe Redatorial de o sr. Hugo José Kling, a

CORREIO DO POVO. notícia de 18-06-77, pág.
Prezado, EUG�NIO 2, intitulada: "liVRO, DE

VICTOR. AUTOR CATARINENSE,
Vimos respeitosamen- NO ENFOQUE DE UM

te, consultar-lhe da pos- PETROPOlITANO",
sibilidade de continuar quando lançava o seu

favorecendo esta . Bi- livro "MEMóRIAS DE
blioteca com o seu Cor- UM MENINO POBRE".
reio do 'Povo, pois, é Ser-nas-ia entusiástica
com prazer que comu- a possibilidade de pos
nicamos Vossa Senho- suír-mos um exemplar,
ria que os alunos aqui, oferta do autor.
copiam religiosamente, Já tivemos oportunl
os recortes do seu jor- dade de escrever para
nal, se não, vejamos: a sua Excelência Dom
"Só para moças que Aquino Correa, Arcebis-

tenham coração" po de Cuiab� setleltan-
28-2-78; "A índia mártir do, dele, também a pos-

.

da castidade" - data?; sibilidade de favorecer
"Da sua leitura para o -nos com um exemplar
meu arquivo: "Vale a de o: "Quando planto
pena sorrir?"; "Direitos um amor perfeito "Co
humanos" 29-11-77; lho sempre uma sauda-

, "Unam-se a mim aque- de" ressaltando o n'oti
les que o mundo esque- ciário dado pelo Correio
ceu" 29-4-78; "Aos sem- do Povo de (?).
pre queixosos" 8-4-78' Pois bem. Deixamos
"V I

"

a or de um sorriso" aqui antes de tudo o

data?; "O ângulo da nosso afetuoso abraço
tã " 1

'

ques ao 5-78; "O su- agradecendo a atenção
blime diálogo" 20-6-76; que nos tem sido dis-
"Ser feliz" 4-4-78 pensada.
e... outros tantos, uns

.

São Carlos 21 de ju-
doados 8'OS alunos e nho de 1978.'
outros a amigos. Manoel Alves Carnei-
Queremos com isto, ro Junior - Bibliotecá-

singelamente, mostrar a rio da Biblioteca "Ro-
você, que o seu Jornal berto Simonsen", da
tem acesso e tudo que Escola Estadual de
transcrevemos na lousa 2.0 Grau "Paulino Bo-
da Biblioteca, é copiado telho", da cidade pau-
com entusiasmo. lista de São Carlos.

Para as famflias dos falecidos, cumprimentos
de pesar deste semanário.

Curso Sobre
Manutenção

�

Presidente da 'TELESC
. em Jaraguá do Sul

A PIESC informa que o

Instituto Brasileiro do Pe
tróleo realizará, de 31
deste mês a 25 de agosto
vindouro, no Hotel Gló
ria, no Rio de Janeiro, um
curso que tem por oble
tivo o "aperfeiçoamento'
de engenheiros e técni
cos de empresas visando
ao melhor equacionamen-
to de problemas geren
ciais inerentes à área de

manutenção. A FIESC es

tá em condições de pres
tar todos os esclareci ..

mentos a respeito desse
•

curso.

o
.

Ensino
Moderno

Banco
Réus

no

dos

AMUNESC
A Assessoria e Coorde

nadoria de Planejamento
Urbano e Microrregional
da AMUNESC, reali-
zará no mês de
agosto, o 111.0 CURSO DE
ATUALIZAÇÃO E APER
FEiÇOAMENTO EM T�C
NICAS ADMINISTRATI
VAS E ORÇAMENTARIAS
tendo por local as insta�
lações da Associação Co
merciai e Industrial de
Joinville, para às aulas
teóricas, ministradas nos
dias 01 e 02, e a Sala de
Reuniões da AMUNESC
para as aulas prática�
nos ruas 08, 09 e 10.

O curso o6jetiva a a

tualização e aperfeiçoa
mento dos Técnicos das
Administrações Munici
pais da Microrregião, vi
sando, desta forma, uma

maior eficiência na pres-

tFALECIMENTOS
Faledeu dia 14.07.78

Ida Schuster Breithaupt, com a idade de 75
anos, nesta.

Faleceu dia 15.07.78
Alvin Paulo Alberto Neumann, com a idade de

79 anos, em Nereu Ramos.

Faleceu dia 17.07.78
. Herta Kluge Ziese, com a idade de 59 anos

nesta.
'

Paulo da
Silva Meira

Nos EUA, os proble
mas pelos quais o ensi
no está passando são a

larmantes.
Segundo o jornal 'The I

Miami Herald', um nú
mero chocante de alu
nos de escolas públicas
não têm sido aprovados
em matérias básicas co- j
mo leitura, escrita e a

ritmética.
As estatrsticas indi

cam que o analfabetis
mo vai se tornando uma
tendência naquele país.
Carey Ferrei, diretor

-assistente da Divisão
de Escolas Públicas da
Flórida fez à imprensa a

seguinte declaração:

# .

"Passa-se doze anos
em uma escola, e não
se é capaz de dominar
os conhecimentos bási
cos". Por sua vez, Fra
sier

•.
Long, diretor para

Serviços Educacionais
da Flórida disse que os

métodos modernos em

pregados no ensino são
os grandes causadores
de tais dificuldades.
"Multes jovens - afir
mou Frasier - não con

seguem mais efetuar as
operações básicas: so

mar, subtrair, multipli
car e dividir. Não se dá
mais ênfase em soletrar
ou aprender gramática".

(ABIM)

CONSTRUTORÁ AJAS LTDA. - de Alexandre Panstein e.Fílhos
� _ ....

,

,

25 DE JULHO":'" DIA DO COLONO -;- DATA DA FUNDACAO 'DE JARAGUA DO SOL E 102.0

é o de colher diretamen
te informações sobre o

comportamento da Te

lese, e o que se espera
dela".

AS ViSITAS
Jaraguá do Sul é a ter

ceira cidade a ser visita
da pelo presidente da
Telesc. Tubarão foi a pri
meira, seguida de lages.
No atual estágio de tra

balho de Douglas Mes

quita, foram feitos conta

tos com mais de trinta cl

dades, de várias regiões
de Santa Catarina.

Nos encontros manti

dos, tem sido grande a

receptividaCle, e resulta
dos efetivo,s tem sido al

cançados. O presidente
. da Telesc tem explicado
o atual estágio de ação
da Empresa, no seu nono

ano de existência, tem
lembrado o enorme es

forço para chegarmos ao

estágio das telecomuni

cações em nosso Estado,
e ouvido reivindicações,
bem como discutido pos
síveis medídas a tomar.
Tem explicado, também,
a mudança de conjuntura
que condiciona os inves
timentos da Telesc no

momento, e exposto qual
a programação fixada pe
la Empresa.

Promove Curso
tação de serviços aos

munícipes.
Os trabalhos partirão

de uma correta elabora
ção do Orçamento-Pro
grama, documento este,
que deverá se transfor
mar num instrumento de
trabalho orientador das
atividades municipais. O
desenvolvimento do cur

so será em 5 (cinco) dias,
com uma carga horária
de 40 horas, divididas em
10 jornadas.
Deverão estar preser.

tes ao Curso, Técnicos
das 13 (treze) Prefeituras
da Microrregião e Técni
cos das Prefeituras de
Associações vizinhas,
sendo que o mesmo será
ministrado por Técnicos
da AMUNESC, da Micror
região e também do Go
verno do Este,do.

Rua Walter Marquardt, 496 ;- Jaraguá do Sul - se

Construção Civil - Cálculos - Projetos - Orçamentos

NESTE DIA FESTIVO PARA A HISTORIA DA COLONIZAÇAO DE NOSSA TERRA,

APRESENTAMOS AS NOSSAS HOMENAGENS ALUSIVAS-

ANIVERSARIO DA CIDADE.
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