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trimestre de

de Curso
, Será realizado, no pe
rlodo de 21 a 25 deste

mês o Curso Santa Mari
na numa promoção do

CDL de nossa cidade.

Este curso será minis
trado por professores da

'Organização Santa Mari- ,

na, em dois horários, sen
do que um às 15 horas e

o outro às 19 horas. Os
temas principais deste
Curso são: culinária, eti
queta e nutrição, sendo

"

Santa
que será apresentado um

receituário inédito.

Tod� o curso será gra
tuito, recebendo as alu

nas, apostilas, e ao final

do curso, diploma de con

clusão.

Segundo nos informou
o Presidente do Clube de
Diretores Lojistas, Lulz
Antônio, Grubba, o local
onde será ministrado es

te curso, será o Salão da

Comunidade Evangélica
Luterana, na Av. Getúlio

JARAGUA DO SUL

Capital Latino Americana do

Motor

Capital Sul Americana ao

Chapéu

Os atos que culmina
ram com a criação e a

operação da Polícia Ro
doviária foram os se

guintes:

Decreto nr. 1.832 de

22.11.1976, que aprova o

convênio firmado entre o

DER/SC e a Polícia Mili

tar para mútua. colabora
ção nos serviços de po
liCiamento rodoviário;
Decreto nr. 2.59'7 de

12.05.19n, que cria na

Polícia Militar o Serviço
de Policiamento Rodoviá

rio;

Decreto nr. 2.599 de

Dia da Imprensa

Marina
Vargasl; esquina com Es

théria Lenzi Friedrich, a

qui em nossa cidade.
Quanto as inscrições,

nós havfamos menciona
do em nossa edição ante

rior os locais autorizados
e ainda adiantamos aqui
que além dos Já citados,
as inscrições poderão ser

feitas no Supermercado
Riachuelo e também nas

Lojas e Supermercados
Breithaupt "sempre
mais perto de você".

Inaugurado Posto da Polícia
em Guaramirim

Congratulamo-nos com a direção desse/ ór

gão de publicação pela passagem, dia 28 deste,
do dia da Imprensa, aproveitando a oportunidade
para agradecer as várias e constantes divulga
ções feitas com referência a nosso clube e espe
rando poder continuar tendo essa indispensávef
colaboração para o cumprimento de nosso dever
de servir.

Cordialmente.

Lions Clube de Jaraguá do Sul - Centro.

João L-úcio da Costa

Secretário.

c'resceu

em .julho

Ao completar 1 ano de

atividades a Polícia Ro

doviária do Estado de S.
Catarina começa a ope-
rar o Posto de nr. 4, si
tuado na Rodovia SC-301,

o:-"I�-------------------;
_ em Guaramirim, para a-

tender as Rodovias Se

-301, Se-280, SC-413 e

-c SC-474, zel�ndo pelo bom
uso dessas rodovias es

taduais.

A inaugúração do Pos

to de nr. 4, aconteceu na

última sexta-feirã, dia

11/08, por volta das 10

horas da manhã. Nossa

reportagem esteve pre
sente ao ato de inaugura
ção e estaremos desta

cando na próxima edição,
um relato completo das

atividades deste Posto e

de sua inauguração.

A Polícia Rodoviária
Estadual já era uma ne

cessidade em Santa Cata

rina, pois suas rodovias
estavam a exigir que os

p'ostulados básicos do
bom uso das mesmas fos

sem atendidos� visando,
principalmente, seguran
ça e economia» quando
as Secretarias dos Trans

portes e Obras e de Se

gurança e Informações,
através do Departamento
de Estradas de Rodagem
e da Policia Militar, cria
ram, a 11 de agosto de

1977, a Polícia Rodoviâ
ria do Estado de Santa
Catarina.

'Gasolina= consumo

10%

no

1978
Organizado pelo
Prof. Angelo Ribeiro
IPEP - Se,

No primeiro trimestre ao corrente ano (1978),
considerados os desembarques de pescado ocorridos
e controlados em 26 comunidades litorâneas, desta
cando-se, entre elas, Florianópolis, ltalal, Laguna, São
Francisco do Sul e Araranguá, verifica-se que a nossa

produção pesqueira atingiu a, cifra de 28.686.448 qui
los ou de 28.686,448 toneladas (vinte e oito mil seis
centas e oitenta e seis toneladas e quatrocentos e qua
renta e oito quilos).

Nesse total estão englobados peixes, crustáceos
e moluscos, com as seguintes quantidades, respecti
vamente: 25353,091 1., 3 251,333 I. e 82,024 I.

O valor comercial dessa mesma produção, por
espécie, assim se encontra distrlbufdc:

PEIXES - Sardinhas, Cações, Corvinas, Tainhas,
Pescadinhas, Enchovas, Raias, Palombetas, Bagres,
etc., etc.: Cr$ 74.513.716,84;

CRUSTACEOS - Camarões (Legrtimo, Rosa e Se

te Barbas), Siris, etc., etc.: Cr$ 66.854.635,09;

MOLUSCOS - Berbigão, Lulas, etc: Cr$ 861.285,40.
TOTAL - Cr$ 142.229.637,33.

Itapiranga
terá Rá ·0
Patrulha

,
Aproveitando a oportunidade de sua honrosa

visita a esta cidade, permito-me endossar e refor

çar os vários pedidos já endereçados ao Amigo,
'

quanto ao asfaltamento da estrada Jaraguá-Coru
pá-São Bento do Sul.

Folgo em observar que os jornais de Jaraguá
do Sul publicaram artigo comungando com a mi

nha idéia de desmembrar o asfaltamento da futura
BR 80 em dols trechos, a saber:

1.° - Os 18 Km que ligam Corupá a Jaraguá
do Sul, e 2.0 - Após tal conclusão, os restantes 38
Km que nos separam de São Bento do Sul.

Digo idéia minha, porque fui o primeiro a lan

çar esta campanha de desmembramento, aliás du

rante uma conversa com o Senador Otair Becker,
em São Bento do Sul, tendo ele como também o

Deputado Pedro Colin aderido imediatamente à
minha sugestão, e o primeiro já feito

pronunciamento neste sentido no Senado Federal.
Consideramos o mencionado

'

desmembra
mento de vital importância, por dois motivos fun-

damentais: e

a) - O leito do trecho Corupá-Jaraguá é de

apenas 18 Km, e pronto para receber o asfalto,
sem necessidade de alteração;

b) - São Bento do Sul está ligada por asfalto
à BR 116 via rVlafra, e para o Sul através da Estra
da D. Francisca, cuja pavimentação está pratica
mente concluída.

Assim sendo, se a estrada São Bento do Sul

-Corupá-Jaraquá do Sul fosse iniciada no sentido

Norte-Sul, Corupá ficaria no mfnimo por mais qua
tro ou cinco anos sem asfalto. E, isto a meu ver,
seria um contra-senso quo não merecemos, mor

mente tendo em vista ter o nosso municlplo ter si
dó o de maior Índice de crescimento econômico,
entre os que compõem a AMUNESC em 1977.

Por todos estes motivos, pela nossa amizade •

pessoal, e não por último pelos laços de afeto que

sempre caracterizaram as 1'11ntias relações com (

seu saudoso genitor, o ilustre ex-Governador do

Estado Irineu Bornhausen, i que.'ltie-peço, e con

fio, que não deixareis de atender ao presente pe
dido, sem dúvida a aspiração máxima de todos os

corupaenses que, como eu, lhe ficariam eterna

mente gratos.
Um cordial abraço do sempre amigo:

com parcela igual a sete

vezes o maior valor de

referência fixado pelo
Governo Federal.

No gabinete do Secre

tário de Segurança e In

formações, Ary Oliveira,
foi assinado converuo

com o municfpio de Ita

piranga para instalação
do serviço de rádio pa
trulha.

A Polrcia Militar vai

instalar uma central de

rádio-comunicação e for

necer as viaturas, todas

equipadas com rádio em

VHF, além do pessoal ne
cessário à operação do

serviço.
A Prefeitura de Itapi

ranga, deverá promover a

manutenção das viaturas,

Assinaram o convênio,
o secretário Aly Oliveira,
pela SSI e o prefeito Ott

mar Jose Schneider, pe
lo rnunlclplo de Itapiran
ga. Presentes ao ato, es
tiveram o comandante ge
rai da Polrcia Militar, cq
ronel Eduardo Dória Sá

Fortes; o superintenden
te da Polrcia Civil, dele
gado João Alfredo Do

bes, além de outras au

toridades.

te ano a média diária de 21 mil

barris. De todos os subprodu-
, .

tos de petróleo, houve redu-

ção de consumo, em julho,
apenas dos solventes alifáticos

(-9,4%), óleo combustível "C"

(9,4%) e efluentes petroqul
micos, com uma diminuição de

27%.

em gás liquefeito de petróleo
,H-6,3%), gasolina de aviação
(-1-28,5%), lubrificantes básl

cos (-1-14,3%) e asfaltos- .....

(-1-12,5%). A mistura de ál

cool anidro à gasolina, no pe
rtodo, aumentou 225,3%, pas
sando de 319 mil metros cúbi
cos para 1.039 mil.

o consumo' nacional de (GLP), entre os derivados de

produtos derivados de petrõ- maior expressão no consumo.

leo subiu 13,8% em julho últi- Apesar da campanha em fa-

mo, em comparação com o
,

.vor do uso racional dos com-

mesmo mês do ano passado: bustívels, o consumo continua

aumentou para 1.053 mil bar- aumentando no Pafs. Em ju-
ris diários a média do consu- lho, computando-se

.

o álccol

mo, de acordo com os dados anidro misturado à gasolina, o
divulgados, no Rio, pela Pe- consumo absorveu um total de

trobrás. 5.192 mil metros Cúbicos, mais
13,8% que em julho do ano

:passado, quando foram consu
midos 4.563 mil 'metros cübl-

De agosto de 1977 até juiho
último, totalizou 58.119 mil me

tros cúbicos o consumo na
cional de combustrveis, equi
valente a 5,7% de acréscimo'
em relação ao perfodo a

gosto 76-julho 77. Os maiores

acréscimos foram registrados

Previsão do CNP
O presidente (Jo eónselhr

Nacional do Petróleo, general
Ozfel Almeida Costa, disse.. e"

Brasflia, que a participação da
Petrobrás Distribuidora no

mercado interno de gasolinas
automotivas, neste ano, cres-

12.05.1977, que cria a Po

lícia Rodoviária do Esta

do de Santa Catarina.

A 11.08.1977 a Polícia
Rodoviária do Estado de
Santa Catarina entrava

em operação com a ins

talação dos Postps P1 na

Rodovia SC-401 (Rato
nes) e P2 na Rodovia Se-
470 (Gaspar). Em 31.03.78

entrava em operação o

Posto P3 na Rodovia Se

-902, em Lebo", Régis.

cerá 35%, contra os 25% de
1977. Sobre a participação da

empresa estatal na distribui

ção dos demais derivados de

petróleo, ele informou que ain

da não dispõe de dados.
O presidente do CNP des

mentiu que o reajuste nos pre

ços da gasolina e dos demais

derivados do petróleo já tenha

sido homologado pelo plená
rio do conselho, adiantando

que a qualquer momento de

verá convocá-lo para oficiali

zar a medida'. Negou-se, no en

tanto, a fornecer números e a

data em que deverá entrar em

vigor.

Alvim Seidel

(Coordenador das Campanhas da

ARENA, em Corupá).

Em julho, o consumo da ga

solina, conslderando a, mistura

do álcool anidro, aumentou

10,1%, o óleo 'diesel subiu

16,2% e ocorreu um acrésci

mo de 17,7% no consumo de

gás liquefeito de petróleo .,.

cos.

óleo diesel, 1.357 mil metros

cúbicos, contra 1.167 mil me

tros cúbicos em julho de 1977;
o de óleo combustfvel, 1.510

'mil metros cúbicos, contra

1.344 mil metros cúbicos no a

no passado, em Julho.
A proporção de álcool ani

dro, para mistura carburante,
apresentou substancial eleva

ção, passando de 49 mil me

tros cúbicos, em julho de 1977,
para 106 mil metros' cúbicos
em Julho ültlmo, corresponden
do ao incremento de 115%.

Medido em 6arrls, o consu

mo diário de álcool, na mistu

ra com a gasolina, atingiu es-

O consumo de gasolina 'atin

giu 1.286 mil metros cúbicos,
contra 1.169 mil em 1977; e de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

Aniversariou dia 08-08-78
A jovem Iara Doster, nesta

Aniversariam hoje, dia 12-08-78
Sr. Getúlio Lenzi
Srta. Eraci Baumann, em Três R. do Norte
Sra. Erica Ruth, esposa do sr. Helmuth

Bayer, em União da Vitória
Alzira Zeh

Aniversariam amanhã, dia 13-08-78
Sra.' Gerda, esposa do sr. Mário Mafud
Sra. Edwirges Heinsle

Aniversariam dia 14-08-78
Sr; Estefano Meier, em, Estrada Itapocu
Wartraud Herrnann, em Corupá
Sra. Alinda Ruediger
Srta. Rita .seidel, filha do sr. Alvim e

Hella Fuck Seidel, em Corupá
Aniversariam dia 15-08-78

Sra. Assumpta Zapella Pavanello, em

Ilha da Figueira
Sra. Maria, esposa do sr. Alfredo Vasel
Sr. Geraldo Meier, em Jaraguá 84

1.. ,Sr.. Tarcfcio de Oliveira Motta � ,

Sr. Erwino Lemke, em Rio da Luz Vitória
Sra. Eiena Borges, em Oorupá
Sra. Maria Zapella, em Jlha da Figueira
Maria Luy
Emerson Roberto Rassweiler

Aniversariam dia 16�08-78
Sra. Iracema Peters, em Ourltlba
Sr. Flávio Lenzi
Mailes, filho do sr. Helmuth Beyer, em

Onião da Vitória
Os gêmeos Inglo e Guida Koepp, em

Rio Cerro"
Sr. Wendelin Joaquim Schmidt, em

Jaraguazinho
Sra. Elfrida Hoffmann, em Rio da Luz
Sr. OsniTdo Bartel, em Guaramirim

Aniversariam dia 17-08-78
Sra. Tecla, esposa do sr. Gerônimo Tren

tini
Sr. Enio dos Santos, em Joinville
A jovem Margarete Vierhelber, em

Curitiba - PR
Aniversariam dia 18-08-78

Sra. Glaci Ribeiro Reinke, em Massaran
duba

Maria Catarina, filha de Gustavo Alpers-
taedt

Amantina Scheuer
Sra. Janete Schulz Bértoli. na Guanabara
Srtá. Carlota Benz
Gerta, esposa do sr. Mário Vitória Rasa

weiler
"A sra. Laura Cardoso

.()

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 1,978

DES,TAQUES
..

Aniversariantes da Semana

da- Semana'Nascimentos
Nasceram dia 01-08-78

Giovani Luiz, filho de Faustino (Helena
Uesenberg) Fiamoncini

Marcelo Emerson, filho de Alberto (Anita)
Braatz

Nasceram dia 02-08-78
Cristiane Aparecida, filha de Ivo (Odete

Maria) Leitenpergher
Marcelita, filha de Ambrósio (Elfi Kuster)

Rueâiger
Nasceram dia 03-08-78

Cláudia Adriana, filha de Osório (Erica)
Koehn

Jones, filho de Dário (Irene) Chiodini
Os gêmeos Alblo e Kênia, filhos ae Leo

nardo (Maria Jussara) Neckel
Juliana, filha de Dênis (Sílvia Lopes) Tu-.

rim
Wandercir, filho de Werner (Valquíria Val

trudes Todt) Roedel
Nasceram dia 04-08-78

Maysa Myrcia, filha de Iria (Gerta Llls)
Erdmann

Cristian Joham, filho de Jair (Sigried).
Franke

Nasceu dia 05-08-78
. .

Adriano Walmir, filho de Waldemar (Cecí
lia Weiler) Gumz

Nasceram dia 06-08-78
Jaime Osni, filho de Ralf (Elisina) Selke
Sandro Jonas, filho de Ivo (Luíza Fusi) de

Paulo
Arnildo, filho de Adolfo (Leonora) Hafe

mann

Rambert Magnus, filho de Rolando (Belina
Piccoli) Wehrmeister

Nascer�m dia 08-08-78
Marei Emiliano, filho' de Ivan (Maria José

Emiliano) Neves
Marceli, filha de João Maria (Maria das

Neves Alves) de Miranda

...

�eçjiSIro Civil
Áurea Müller Grubba, Oficial do Regfatro Civil do

10. Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de
, f,

Santa Catarlnjl, Br!,-síl.
!

Edital nr. 10.370 de 02.08.1918

VITOR SARDO E ANNA KUETSCHKI

Ele, brasileiro, solteiro, operárío, natural de Tigipió,

S.OCIAIS

,

Pai, sei que estás me ouvindo agora'
Pare! olhes para mim!
Mesmo sendo aquela filha sem juízo.

aquela filha que não te respeita, aquela fi
lha que te abandonou, mas no fundo, EU
TE AMO PAI!

Saiba que te vejo de 3 maneiras:
"A f.a, é pelas fotos de quando tu eras

um,jovem.
A 2.a, um homem formado, já de bar

ba no rosto.
A 3.a, um homem idoso, cabelos e

barba branca e no rosto, rugas de ter vl
vida muito!

Das três maneiras que te vejo, não
quero ver teu tíslco, quero ver o teu inte
rior, o que tens de bom dentro de ti.

Sabes pai, talvez não tu, mas tantos

pais no mundo, NÃO SABEM SER PAIS ...

Uns são alcóolatras, outros vivem bri
gando, outros ainda, fogem da realidade
de ter um filho e por último, são pais sim
plesmente por ser.

Não quero que sejas assim, Pai!
Não quero que quando estou no ven

tre materno, tu chegas em casa brigando,
fazendo mamãe chorar lágrimas amargas.

Não quero que passes noites e noites
fora de casa, sozinho. Se casaste com ma

mãe, foi porque a amas muito e para me

colocar no mundo.
Ouça-me Pai, não é tua mulher, teu ir-

Apresento hoje na coluna a poetlse
Lúcia Pedri, que em seus monólogos com

o inanimado, apresenta sempre a realidade
em ritmo de prosa, dando de si um autên
tico patecer de boas qualidades de excên
trica poetisa.

De Lúcia Pedri, a homenagem da co

luna a todos os pais, pela passagem do
seu dia:

A TI PAI

mão ou tua mãe que está te dizendo isto é
tua própria fllha!

'

Aque�a que talvez um dia, deixaste
com a mae solteira.

Por que, Pai?
Por que tu não és, como tantos pais

que eu conheço?
Não é preciso responder-me, sei que

estou te machucando, mas é preciso abrir
teus olhos, Pai ...

Por favor, não chores ...
Não mereço tuas-Iáqrlmas.
Veja Pai, eu também já estou choran-

do.
E eu não queria isto.
Suas lágrimas são molhadas e as mi

nhas no entanto, parecem estar secas de
tanto eu chorar por ti PAI!

, Lembra? eu fugi de casa. Achei que
não me entendias, que eras um quadrado,
fora de moda, mas eu não te esqueci, nã-i
esqueci que tenho o mesmo sangue que
tens.

Mesmo culpando-te de algumas ool
sas, eu também sou culpada,

Perdoe-me Pai!
Mesmo um pai morto, um pai que já

não existe mais, tenho certeza que en

quanto ele viveu, ele SOUBE SER PAI ...
Agora, depois de partir, ele quer que

você, que é filha, não esqueça de SABER
SER FILHA.

Pai, por favor, olhes para mim. ve

nhas, me dês um abraço de pai para filha,
eu preciso de ti, assim como tu de mim.

Não me deixes só!
.

Eu não quero viver sozinha!
Vamos hole, que é o dia dos pais, nos

reencontrar, para amanhã, quando o' sol
surgir entre as montanhas, eu possa dizer
que tive ou que tenho um verdadeiro PAI.

A ti P'AI, o meu muito obrigada
e parabéns por saberes ser PAI!

. /. PÁGINA 2

Celso Buis !7Iagel
SOIRÉE
Neste domingo, dia dos pais, no Salã?

Paroquial de Guaramirim, acontecerá movi

mentada soirée ' com o embalo de MAK SOM.

Toda a iuventude está convidada a prestigiar
mais esta promoção no Salão Paroquial em

Guaramirim, amanhã.
������������������
i A moda como o figurino manda, de t
i São Paulo para o "grand monde" da re- t
i gião você encontra na LOJA KLEIN e !
i Kl:EiN MAGAZINE. A badalação do mo- i
t mento, moda jovem, descontraída para t
! você desfilar elegantemente. i, As últimas novidades em tecidos pa- ,1 ra você que vai fazer o seu Oebut178 e 1;

i para você que marca presença nos acon- i
t tecimentos de nossa society. I
t LOJA KLEIN e KLEIN MAGAZINE, no 1
i endereço da elegância - Rua 28 de Agos- t
! to - Guaramirim - se. t

��;��;�;�-��-�����ISerá logo mais as 22 horas, nas depen
dências da seae social do Grêmio Esportivo
Juventus, a "noite. discoteque", embalada por
Tap Som Music, com os melhores acordes
musicais no gênero.

Haverá ônibus do centro até lá, para vo

cê participar é agitar seu coreto na "noite

discoteque" .

APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 30 SABORES?
PIZZAS? 6 SABORES?
SANDUíCHES SABOROSfSSIMOS?
só NUM LOCAL ESPECIAL. �H ! NO

Krügerhaus

I '

COLUNA DO L10NS -

"CIDADE INDUSTRIAL"
OBJETIVO DO
LlONS CLUBE
CRIAR e fomentar um espírito de com

preensão entre os povos da Terra.
PR-OMOVER os princípios de bom go

verno e boa cidadania.
INTERESSAR-SE, ativamente, pelo

bem estar cívico, cultural, social e mora'

da comunidade.
UNIR os clubes com laços de amiza

de, bom companheirismo ve compreensão
recíproca.

PROMOVER um forum para a livre

discussão dos assuntos de interesse pú
blico excetuando-se os assuntos de or

dem 'política e religiosa, os quais não de

vem ser discutidos pelos sócios do clube.
ESTIMULAR os homens de mentali

(fade de serviço à servir suas comunida
des sem recompensa financeira pessoal,
e estimular a eficiência e promover eleva
do padrão de ética no comércio, indústria,
profissões, serviços públicos e empreen
dimentos privados.

LIONS CLUBE DE
CORUPÁ EM ATIVIDADES

O Lions de Corupá esta pre
parando o Baile das Debutantes de
1978, o ágape será no dia 28 de
outubro, sendo que diversas meni
nas-moças já se inscreveram para
fazer seu Debut-78. Os planos do ,

CL Oto Ernesto Weber como Pre
sidente do Clube, é fazer uma ges
tão proffcua para o Clube do qual
é fundador. Serão replantadas vá
rias árvores na Av. Getúlio Vargas,
assim como voltará a ser editado
o Boletim do Leão Corupaense,
como órgão informativo do Clube.

Na próxima 4a. feira, estarão
reunidas as Domadoras. na resi
dência da DM. Delurdes Blunk,
para ultimar os detalhes deste tra
dicional acontecimento social, de
Corupá, que é o Baile das Debu
tantes, cujos fundos, o Lions aplica
em beneffcio da comunidade.

.

Marcando presença, na coluna de hoje, '0 Chefe do Executivo
Municipal, Prefeito Victor Bauer (esposa), quando fazia par

. te da mesa principal, na tomada de posse da nova Diretoria
do Rotaract de nossa cidade.

*�í:=8::!�***€l83�ÇI8:3*��te3:::ec��
i CONFECçõES SUELI - Moda - Be- *
i leza - Qualidade - Originalidade. Ofere- �
i cendo: Vestidos, Slaks, Camisas, Camiso- �
i Ias, Batas, Blusas, Jardineiras e Biioute- �
� rias. "Agora com Crediário". Na Marechal �
� Deodoro, 1 085. �
�*�*�*�������**�*-

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Arquime

des Dantas, nesta cidade, filhod e João Henrique Sardo

e Bernardina Peixer Dardo. Ela, brasileira, solteira, in

dustriâria, natural de Corupâ, neste Estado, 'domiciliada

e residente na Rua Arquimedes Dantas, nesta cidade, fi

lha de Paulo Kuetschik e Regina Kuetschik. '

Edital nr. 10.371 de 03.08.1978

.sILVJ!:RIO KIENEN E LOTI KARSTEN

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jara

guá, do Sul, domiciliado e residente em João Pessoa, nes

te distrito, filho de Luiz Kienen e Therezia Kitzberg;,r'

Kienen. Ela, brasileira, solteira, industriâria, natural de

Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente em João Pessoa,
neste distrito, filha de Eugênio Karsten e úrsula Keiser

Karsten.

Edital nr. 10.372 de 03.08.1978

LAURO KRAUSE E MARIA MADALENA MORBIS

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jara

guã do Sul, domiciliado e restdente na Rua Campo Ale

gre, nesta cidade, filho de Ida Krause. Ela, brastleíra,

aolteíra, costureira, natural de,MaE!.sarand�ba, neste E'iI

tado, domiciliada e residente na Rua Oampo Alegre, ne s

ta cidade, filha de AntOnio Morbis e Luzia Morbis.

Edital nr, 10.373 de 03.08.1978
'

'ANGO RADUENZ E NOILI GAEDKE

Cópia recebida do Oficial de Schroeder, neste Estado.

Ele, braspeiro, scltetro, agriculto.r, natural de Jara

guâ do Sul, domiciliado e residente em Rio Cerro II, neste

distrito, filho de Artur Raduenz e Clara Fischer Raduenz.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Schroeder,
neste Estado, domlcil1ada e residente em Schroeder, nes-

" ,_ ,t Estlj.dq; filha de Wel'ne Gaedke e Ina Jpnelt Gaedke.
-llídltal nr. 10.374 de 04.08.1978

� - '

GUIDO DRAEGER E CARMEN KRAUSE

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador; natural de Jara,-

guá do Sul, domiciliado e residente em Jaraguazinn'J,
neste distrito, filho de Germano Draeger e Elsa Kreut3-

feld Draeger. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural .le

Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente em Jaraguazl

nho, neste distrito, filha de Kunibert Krause e Elsina

Kréisig Krause.

Edital nr. 10.3'75 de 04.08.1978.

ALBERTO ITTNER E

TERESINHA SUELI PEREIRA RAUPP

Ele, brasileiro, solteiro, operãrto, natural de Corupá,
I

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Amazonas,
nesta cidade, filho de Leopoldo Ittner e Ot'íl ía Ittner. EI,t,

brasileira, solteira, industriâria, natural de Vargem Bo

nita, Paranâ, domiciliada e residente na Rua Amazonas,
nesta cidade, filha de Edelberto João Raupp e Inâcia

Pereira Raupp.

Edital nr. 10.376 de 07.08.1978

OSMAR VOGEL E aLIVIA PETRY

Ele, brasí letro, solteiro, escriturário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente na -Rua EmUlo
, '. ,. :!" ...

Steln, nesta cidade, filho de Bruno Vogel e Tecla Lese-

mann Vogel. Ela, brasileira, solteira, estetecista, natural

de Jaraguâ do ,Sul, domiciliada e residente na Rua José

Teodorg Ribeiro, nesta cidade, filha de Laudelino Arno�

do Petry e Angelina Müller Petry.

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. GU!11ercindo da Silva, 370

, (ao lado da Creche) - Jaraguá c_lo Sul-SC

Edital nr. 10.377 de 08.08.1978

RENATO KROEGER E ALICE GLATZ

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natu

ral de Jaraguâ do Sul" domiciliado e residente em Rio t''l

Luz I, neste dístrtto, fllho de Rodolfo Kroeger e Verena

SchUnlce"'Kroeger. Ela, brasüetra, solteira, Induatrtáras,
natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente 'em
Rio da Luz II, neste distrito, filha de Dletrich Glatz e

Lieschen Hormburg GIlI.tz.

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

n--��;���������;�U
II RELA - Não seja careta, entre na moda II
II transacional visitando quem entende de II
II moda e tem tudo para lhe oferecer. CIN- II
II DERELA - calçados, confecções, artigos II
fi esportivos, vestidos completos para noivas, II
II conjuntos infantis, presentes chiques e um

IImundo de coisas novas que você nem- po-
li de imaginar. Visite a CINDERELA, um 10- II
II jão com sobre loja, na Getulio Vargas, 198 II
n a sua espera. A vista ou a prazo, como vo- II
II cê preferir!

. II
==================

Edital nr. 10.378 de 08.08.1978

HEINZ BAUMGARTEL E ELVIRA ROWEDER

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

distrito, fllho de Herberto Baumga:rtel e Irma Konell

Baum'gartel. Ela, brasfletra, solteira, industriâria, natü

ral de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente em Rio

Cerro II, neste distrito, filha de Wigando Roweder e

Waltraud Kamke Roweder.

Edital' nr. 10.379 de 08.08.1978
NELSO BRl'ESE E MARIA LUCIANA LoPES

-

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jara

guâ do .sul, domiciliado e residente na Rua Amazonas,
nesta cidade, filho de Emnio Briese e Frida 'Specht Brie
se. Ela, brasileira, solteira, industrlâria, natural de Bar

ra Velha, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Amazonas, nesta cidade,' filha de Antônio Lopes e Lucía
na de Sousa Lopes.

Edital, nr. 10.380 de 08.08.1978
ARLINDO JUNKES E MERCEDES MAGNESKI

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jaraguâ
do Sul, domiciliado e residente na Rua Joaquim Franclu
co de Paula, nesta cidade, filho de Bertoldo Junkes e Ott
lia 'Albrecht Junkes. Ela) brasileira, solteira, Industrlâ-

j ria, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta ci

dade, filha de José Magneski e Alt'dcla Magneskl.

E para Que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar o presente edital que será. publicado pe
la imprensa e em cartório onde serâ afixado durante

15, dias. Se alguém souber de alguD! impedimento. a

cuse-o para os tlns' lapls.
Aurea Müller Grubba

Oficial

• c
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A Falta de

Diálogo
Pais e

,

Entre

Filhos
Prof. Paulo Moretti

Há tempos passados, caiu-me nas mãos uma
dessas gravuras em que se procura localizar um

personagem sempre existente, que não é, contu
do, percebido à 'Primeira vista. Para encontrá-lo, é
preciso descobrir o ângulo em que se situa. Uma
vez descoberto, ficamos pasmados de não tê-lo
visto antes, de tal forma salta aos olhos.

A gravura que me veio às mãos continha a se
guinte pergunta: ONDE ESTÁ O PAI? O quadro re
tratava uma borboleta sendo perseguida por um
garoto que, de repente; escorrega e cai numa la
goa. A legenda continha o seguinte: "A criança es
tá afogando-se - o pai está por perto - procure
-o - diga-lhe o perigo que o filho corre - que ele
venha e salve-o" .

Após muita procura e depois de ter virado a

gravura de todos os· lados, localizei o pai atrás de
um tufo de capim, justamente ao lado do lugar em
que o filho calra.

Em outros termos, analogicamente, não será
essa a pergunta e a história que se repete diaria
mente pela falta de diálogo entre pais e filhos, fa
zendo com que um se esconda do outro?

Vive-se a vida lado a lado com os filhos, dor
me-se sob o mesmo teto, come-se à mesma mesa

e, por vezes, ignoram-se os problemas que lhes

afligem o íntlrno, problemas, quem sabe, graves e

para cuja solusão não se contribui de forma algu
ma.

Os pais, ou melhor, certos pais, limitam-se a

pensar na saúde dos seus filhos, inquietam-se
quando não querem comer, preocupam-se quando
dão um espirro e, por outro lado, ficam distantes

de sua angústia, da sua perplexidade diante da vi

da, das marcas profundas que deixam certas si-
._ I

tuações em certas criaturas.

E tais marcas tornam-se tanto mais indeléveis

quanto menor a idade e a interferência dos pais
no sentido de uma orientação segura, de uma

conversa franca, de um diálogo amigo. Isto por

que as impressões recebidas na infância são aque
las que vão constituir a base da personalidade dos

nossoS filhos. São impressões que, além de inde

léveis, são fundamentais na formação do caráter.

Se, por exemplo, o amor materno é carente ou

demasiado absorvente, num e noutro caso provo
cará reações cujos reflexos se traduzirão em ati

tudes que espelharão um ensinamento, uma edu

cação que. finca suas raízes no comportamento
dos próprios pais.

I

Se, desde o berço, a mãe se preocupa em en-.

sinar o amor pela verdade, a força de vontade, o
apego ao dever..o filho saberá absorver de tais li

ções uma norma de conduta, aprendendo a dis-
.

cernir, desde cedo, o que lhe convém e o que lhe
é danoso em termos de convivência humana.

Do contrário, o filho entregue aos seus pró
prios impulsos acabará por tornar totalmente im

possível. o diálogo com os pais, resultando do fa
to a quebra de harmonia no lar que, çonfigurado
na analogia que inspirou este artigo, ensejaria a

seguinte pergunta: ONDE ESTÃO OS PAIS?

I
,

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 1978

&MENID&DE'DE AM&R
Amar é Juntar com muita delicadeza todas as

belezas interiores que cada um possui para distri

buir, em profusão, aos seus semelhantes •

Desejar o bem do próximo, saber relevar suas
falhas, perdoar, esquecer os ..desafetos, ajudar aos
cépticos a encontrar o amor, é rnaravílhoso I

Todas as criaturas, por serem seres huma

nos, encerram dentro de si, uma certa quantidade
de orgulho, que é o amor próprio que os disvir

tualiza.

O essencial é reconhecer os defeitos, pro

curando o caminho certo para o aperfeiçoamento.
Amar é arrancar o que de nobre e sensato es

tá encerrado na alma, que é sensível e émotiva, a

plicando todas essas virtudes em beneffcio d� ou

tros, que por ignorância ou maldade se deixam

arrastar por paixões violentas, marginalizando-se.
Então o coração se transforma em sacrário

onde essas preciosas relfquias ficarão protegidas.
Devemos amar diz; "Santo Agostinho".
� que o amor é pureza, é santidade.
Ele dignifica as criaturas que nada mais são

que produtos do amor.

Prof." Alarde Sardá Amorim

Biguaçú - 8/78.

Duero Esquecer
Quero esquecer aquele
que uni belo dia conheci;
galego, alto, robusto,

.

sorriso faSCinante,
olhos verdes,
lábios carnudos.

Aquele ... que multas vezes me

proporcionou momentos de alegria,
que muitas vezes

minhas lágrimas enxugou.

Aquele, .. que sempre procurou ser

meu melhor amigo, nas horas

mais dlflcels da minha vida.

Quero esquecer aquele

que com o passar do tempo
foi se distanciando cada vez

mais e me faz sofrer.

Aquele... que por sua causa,

faz com que eu sofra,
sinta ang-üatta, solidã.o

e um enorme desespero.

Aquele ... que um dia partiu
dizendo-me até um dia,
que me colocou num mundo

repleto de espinhos.
Quero esquecer aquele
que por sua causa

muitas coisas da vida perdi,
que fez com que me trancasse

dentro de mim e nunca

dispare mesmo sabendo

que não é meu,

Aquele... que faz com que

eu passe noites em claro

derramando lágrimas pela
sua auaêncía,

Quero esquecer aquele
que fez com que por causa do

meu AMOR, fosse escrava do

sofrimento de um amor não correspondido.
Aquele... que tantas promessas fez

a mim e a nenhuma delas cumpriu,
que destruiu meu castelo de sonhos,
construido com tanto amor e encanto.

Quero esquecer aquele
que conseguiu tirar I) meu sorriso,
encher meus olhos de lágrimas
e tristezas, estampar no meu rosto

saudades, solldã.o, sofrimento.

Aquele... que por causa da distância

esqueceu da minha misera existência.

Quero esquecer Você ...

porque o AMO e não me AMA,
sinto sua falta e me tortura,
espero-o ii. todo Instante

e me despreza,
chamo seu nome e não me ouve.

., I I Quero esquecer aquele

que multas cicatrizes

no meu coração deixou,
aquele ...

que jamais me amou.

/

máts o esquecí.
Aquele ... que multas vezes

sussurrou em meus ouvidos

dizendo: "EU A AMO",
que faz com que meu ccraçãc

Jaraguá, do Sul, 26-07-'18

Solange Doster.

José de
Moura Bezerra

....
Arnoldo ALEXANDRE_. _

De José de Moura Bezerra que tanta saudade

nos deixou conservamos a terna lembrança da in

timidade literária que travamos durante o efêmero

tempo em que o nosso querido amigo fez (escre
vendo) os seus dois últimos livros - Pequena His

tória de São Francisco do Sul e São Francisco �o
Sul Ontem e Hoje.

São Francisco do Sul a ilha que se tornou pe

nínsula pela vontade do homem que tudo pode e

modifica na Natureza; esta Terra de todos nós, é

sempre um motivo de sonho, de inspiração, de de

vaneio.

CANTINHO L1TERARIO

Moro perto de você e não te vejo
Pedro Moreira da Silva Neto

Como a maioria dos jovens que se deixam le

var pela quietude do silêncio; e que aos poucos
vão sendo tragados pela solidão, que os sensibili

zam profundamente e os obrigam a empunhar uma
caneta e escrever palavras puras e que não se fa

bricam no quotidiano agitado, Pedro Moreira fez o·

mesmo.

E é louvável esta intenção pois, qualquer pes
soa que se sinta humana compreende a poesia
deste jovem poeta.

As nuvens se amontoam e .escurece o dia ...
... as alegrias que faziam radiante o sol
transformam-se e a chuva cai ...
Lentamente ele continua ...
Árvores balançam com o vento.
- Relâmpagos e trovões assustam pássaros
E a beleza do dia que sorria entristece ...
Andamos sós!
Amamos .••
Calam-se os pássaros... Anoitece!
Muitos dormem
E calados estamos .•• ChoveI

"A Tribuna de Cianorte-PR", n. 599

SHOW DE MúSICA NA
SA� FUNARTE
"Meu Santo é Forte" é

o nome do espetáculo
musical que Irene Porte

Ia e Eliana Estevão esta

rão apresentando, de 7 a

11 de agosto, às seis e

meia da tarde, na Sala
FUNARTE cantando mú

sicas de sua autoria, e

mais Walter Pini, Júlio de

Almeida e Miran, além de

composições de Chico

Buarque, Caetano Velo

so, Luiz Gonzaga e MU

ton Nascimento.
Com ingressos a 20

cruzeiros, o espetáculo
conta as experiências de

vida das suas duas in

térpretes, jovens artistas

que, de formas diversas,
estão lutando para levar

ao público o seu traba

lho, apesar das dificulda
des que o mercado de
música popular brasilei
ra apresenta aos novos

valores.

José de Moura Bezerra amava tanto a nossa

querida Babitonga que em seus livros realizou um

lírico passeio pelo passado da terra de Arosca, de

Iça-Mirim, de. Fernando de Trejo y Senabria, o�d�
Gonneville fincou a primeira Cruz no Sul Brasilel-

ro.

,

� um desfile, em sentido elevado, que também

promove o saudoso José de Moura Bezerra, das

personalidades' que construíram a sociedade fran

cisquense e que se tornaram, por isso, credoras

da nossa admiração e do nosso maior respeito,
pois dotaram nossa terra de homens que hoje ilus

tram a cultura catarinense, brasileira, e mesmo a

internacional.
Portador de uma personalidade forte, porém

humilde, José de Moura .Bezerra desapareceu aos

82 anos de idade. Nasceu a 5 de maio de 1.896, era
filho de João de-Moura Bezerra e Maria da Graça
Bezerra. Aprendeu as primeiras letras com a já fa

lecida professora Maria Augusta $Thiago Borges,
freqüentando também os bancos escolares da pro
fessora Catarina Lobo SThiago e do Professor Ed

gard Paranhos Schutel. Era casado com a vene

randa senhora Cezaria da Silva Bezerra, a quem
deixou viúva, e de cujo casamento teve os filhos

Maria da Graça, João Bezerra Neto (médico), Ge
ny, Gilberto (maior da Aeronáutica), Leopoldina,
Norberta, Gláucia, Renato e. Norma. \Sua vida pú
blica a exerceu entre Cartórios, Guarda Estadual,
Secretário da Prefeitura de Mafra, SC, funcionário

.
do IBDF, função em que era aposentado.

. Em sua bagagem literária José de Moura Be

zerra nos deixou, além dos seus dois últimos e ex

celentes livros, mais "Tabela de Cálculos para

Cubagem de Madeira" e "Lições da Vida" (�.o e 2.0

vols.), além de esparsas colaborações em jornais
de Santa Catarina e Paraná.

Lembrem-se de que: Um homem não morre,
vive sempre que é lembrado.,

cape para um idealis
mo que (para quem não
o conhece) insuspeita
nele. Agora, Eugênio e

dita um livro e transcre

ve coisas de colunas

minhas, publicadas em

73, no Jornal de Joinvil
le. Obrigado, meu ve

lho, pela lembrança.
-x-

.
.

DIÁLOGO (transcrito
por Schmoeckel, em

seu livro)
- Há muito tempo

que o senhor é monge
budista?
- Sim, meu filho! Há

muito templo ..."

DOS JORNAIS
O DIARIO Do Norte

do Paraná, que se edita

na cidade paranaense
de Maringá, em 'sua e

dição do dia 27 de Julho
de 1978, faz alusão a

uma publicação que co

memorou os 30 anos do

AZ DE OURO BOLICHE
CLUBE .

Wilson Silva em sua

coluna ATRÁS DO TO

CO, se considera lem

brado com a transcri

ção de alguns de se,:!s
trabalhos no

.

'''Resumo
,

de Atividades", quando
trabalhava no JORNAL
DE JOINVILLE.

Dar o tópico de sua

coluna, que mostra a a

mizade do ilustre jorna
lista pelo nosso' diretor:

"EUG�NIO LEMBROU
DE MIM.

Eugênio Schmoeckel,
de Jaraguá' do, Sul, SC,
é um velho e querido a

migo, sofredor do ramo

(ele é dono do "Correio
do Povo", antiqüíssimo.
jornal da Região) ..� co

merciante, bem postado
na vida, mente clara e

lúcida, objetivo como'

bom alemão. Faz do seu

jornal a válvula de es-

.====���=�������=��=�����====�=��==��==�==�========�========�===�=�=�=��=====

II I mobil i á r i a L en z i Ltda.' I
'

P ra i a de P i c a r ra s II
II � • II

� II� L o T E A M E N TOS I Loteamento "Omar" II
II ; 5 lotes Brinde a' partir de Cr$ 1.000,00 II
II

. AV. MARECHAL DEODORO, 197 � . n
II I� Procure-nos e nós" faremos o seu programa. de n

II 89250 - Jaraguá do sei- Santa Catarina' I pagamento. '11
" '. II
�����������������������������==�����==�=�������������=������������==�===����
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"CO,RRE,lo. DO POVO"
Fundação: ARTUR MULLER - 19=;e=

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1978 -

DIRE,TOR:
Eugênio Vitor 8chmockel

I '

Argeriti,ll:a. . P.;I-9-'1.·. jornal
, ..":

.,

.. '\�:'a verdade ."

ASSINATURA:
Anual .. .. •• •• •• .... 140,00
Semestre •. •. •• •• •• •. 75,00
Numero do dia •• ••••.. 3,00
Número atrasado ,. •. " •• 5,00

ENDEREÇO:
CaIxa Po$tal 19

.

Rua 2, nO, 130 - Fone: 72-0091
Jaragué - do 'Sul - Santa, Catarina

I

NATEL NAÔ FOI A APARECI'oA P,OR QUE
NAO QUIS REZAR?

-

São .Paulo - O governa
dor Paulo Egrdio Martins
disse que a ausência do

ex-governador Laudo Na
tel na Baslllca Nacional,
domingo, em Aparecida

do Norte, "não significou
uma cisão na Arena pau
lista. Pode ter sido, sim

plesmente, falta de von

tade de rezar".

Alberto Bauer S.A. - Ind. e Com.
CGCM F 84.429.836/0001-04
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os Senhores ACionistas desta
sociedade, pára se reunirem em Assembléia Ge
ràl Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de
agosto de 1978, às 15 horas; na sede social, sita ria
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739, a fim de deli-
berarem sobre a seguinte .

ORDEM DO DIA
1. Discussão e deliberação sobre o Relató

rio da Diretoria, Balanço Geral, Demons
tração da conta Lucros e Perdas e Pare
cer .do Conselho Fiscal, relativos ao exer
cício encerrado, em 31 de dezembro de
1977;

2. Eleição do nóvo Conselho Flscah
3. Assuntos diversos de interesse �ocial.
Jaraguá do Sul, 03 de fevereiro de 1978.

Victor Bauer
. Diretor Presidente
CPF 004358139

A V I S O
. Avisamos ,aps Senhores Acionistas que se en-

o contram à sua disposição, na sede da empresa, os
documentos de que trata o art. 99 da Lei 2627 de
1940 e art. 133 da Lei 6404 de 15.12.76 relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de
1977.

•

I

A DIRETORIA.

NOVA IORQUE - Sob o

título de "Argentina, toda
. a verdade", o prestigi,oso
matutino "The New York

Times" reproduziu uma

matéria paga na' qual se

pretende rebater arqu
mentes '''de varras jor
nais e revistas norte-ame

ricanos, que nos últimos

tempos publicaram
.

arti

gos com grandes prejul
zos para a Argentina".
A matéria, de, quatro

páginas, colocada na se-.

ção "a semana em pers

pectiva" do jornal, está

assinada pela empresa e

ditorial Atlãntlda, de No

va Iorque, e destaca que
ditos artigos, aparecidos
na imprensa dos Estados

Unidos, "sustentam que o

. terror, a tortura, os cam

pos de concentração' e o

assassinato são circuns

tâncias cotidianas na Ar

gentina sob o atual go
verno militar".

"Ironicamente, essas

cargas são as mesmas

sustentadas pelos terro

ristas vencidos que fugi
ram do País", diz a maté

ria paga.
A continuação é uma

resenha do que aconte
c�u na Argentina nos úl

timos anos, assinalando

que, entre os anos de

1973 e 1976, antes do

golpe militar, "a Argenti
na era uma nação mer

gulhada na rulna econô

mica e na desordem, com
a morte rondando as

ruas, os seqüestros e a

violência lndlsórlmlna-

e

da".
"O poder oficial na Ar

, gentina durante esse pe
rlodo foi sustentado por

. Juan Domingo Peron, que
I

, havia sido presidente en

tre 1943 e 1955 e que
contribuiu para estimular
o terrorismo desde seu

exíllo na Espanha", afir
ma o artigo pago.

Em seguida, o anúncio
descreve brevemente o

I ,

governo do general Ale-
jandro Agustin Lanusse,
o perlodo de eletções e o

governo de Hectar J .

14 KMjL-----_.

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

72-0655
72-0060

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

INDICADOR

Ei)u)w
foi feito para você
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, Campora, do qual afirma
que "era somente o es_'

pectro de Juan Peron es

perando para reassumir

o poder, enquanto a in

fra-estrutura de um mo

vimento 'bem treinado e

internacionalmente cans-

o títuído de terroristas tam

bém esperava a oportu
nidade para levar avante

sua ofensiva:
A matéria da editora

;Atlântída, descreve de

pois aspectos do governo
de Peron, afirmando que

"em público, o presiden
te (Peron) era chamado

de ".companheiro presi
dente", ou seja, a manei

ra cubana de dizer "ca

marada presidente".
Com várias fotografias

descritivas, a matéria faz

uma reconstituição dos

atos terroristas que cus

taram a vida do general
Pedro Eugênio Arambu

ru, o assassinato do ge
neral Cesareo Cardozo e

sobre as ações antiguer
rilheiras na província de

Tucumã.
Mais adiante. a publi

cação se refere "a inefi

ciência da presidenta Isa

bel Peron" e afirma que
"hoie a principal batalha

ficou para trás embora a

guerra não tenha termi

nado de todo".

Segundo ainda a ma

téria paga, "o País se en

contra agora no caminho
•

trucãpara sua recons ruçao, e

os argentinos têm nova

fé em seu futuro".

conta

CEACLlN -. ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG
,

Av. Mal. Deodoro da Fonseça, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls .

o

PROFISSIONAL

Fone: 72-0466

"

DESPACHANTE O,FICIAL 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. ALFREDO GUENTHER

.

Cirurgião Dentista

CLlNICA GERAL
C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

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

INGO PAULO ROBL

AGRITEC LTDA.

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

marinha, terrenos rurais, etc.
'

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

.

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

DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

,/

LGD ENGENHARIA,

E,ng. Civil Florisval Enke
Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 10a:. Região

. Engenheiro Florestal
.

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

'

, Escritórios: o

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185
Cx. P. 200 - fone: 72-0411 -. São B«;!nto do Sul-SC

I

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

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

r
t

Rua Exp. Antonio Carlos 'Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

ESCRITORIO CONTABIL BLUNK

Ernesto Felipe Blunk

Téc. Conto • CRC-8957

Fone 75-227 - Cx. Postal 42

Rua Nereu Ramos, 141 - 89280-,Corupá-SC

I-o .

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA
.

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCAClA' EM GERAL

Rua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498
Jaraguã do Sul - Santa Catarina

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, 'Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escritório:

Cobranças e Assistência Juridica

Empresarial

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

::�I=- EMPREENDIM.ENTOS E SERVIÇOS' LTOA;

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do K '-

Fone' (0473) 72-0616 Cx P 83
amrsac

89.25p.-Jaragúá do Sui - S� Catari;,a
Contablll�ade - Contratos e Serviços' emgeral - prOjetos de financiamento SRepresentações. - Embalagens e �at:S!ulrods

conat "Ir.
ria e

ruyao.

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

C�EA 7�. �. CART. 3806-0 o

FtEG. N . 9.360 - VISTO 5047 _ 1Qo. R.

PROJETOS E AssisT�NCIA Tt:CNICA
Av. Mal. Deodorõ"dã-Fonseca, n°. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ATENt;.ÃQ CORAL
00 CEMITtRlO!

EI, CRANICOLA! POR QUE
vOCÊ ESfÂ FAZENDO ESSES

EXERCfcIOS-r

-�
ai5'

IR Ao RS
O boi e o peixe
Bocage gostava de contar estórias de a

nimais, fazendo-os falar como nas fábulas.

Contou que certa vez um boi foi tomar água
num ribeirão, e viu um peixe nadando e co

meçou a se queixar:

será amparada. E digo mais: se for um meni
no, eu pagarei seus estudos e lhe darei uma
boa quantia quando ele atingir a maioridade.

Se for menina, também, pagarei os es

tudos e lhe darei um dote quando ela se ca

sar.
- E se ela abortar, o senhor dá outra

oportunidade a ela?
Vend�dor .

- Eu, agora, me dedico à venda de reló
gios.

- E tem vendido muito? .

- Por enquanto, só dois: o do meu pai e
.

o do meu avô.

de vaca". Que inveja que tenho de sua vida,
peixinho.

O peixe suspirou uma bolha e disse:
- Você é -que pensa que minha vida é

boa. Estou aqui por enquanto. De repente a

parece 'uma minhoca num anzol, eu engulo.
Depois me levam para a feira.

_ Isso é que é vida. Você ar, na áqua; . Chega uma mulher qualquer, me levan-

limpinho, brilhando com suas escamas. Eu ta pelo rabo e pergunta: é fresco?

levo uma vida miserável. Pasto seco, puxo

carroção, e depois quando não sirvo mais

para nada, mandam-me para o matadouro e

até viro vaca. Chega uma mulher no açou

gue e pede logo: "Me dá um quilo de carne.

Filho de rico
O pai, indignado, foi visitar o ricaço, cujo

filho tinha "feito mal" à sua filha.
- O senhor não se preocupe. Sua filha

PAGINA 5

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - Ensina; instrui. 6 - Terreiro; pátio. 10 - Matrimônios. 12 -

Rezar. 13 - (?) Cardoso, atriz. 14 - magnetismo pessoal. 15 -

Artur Tosc.aninl. 16 - Determ!nem ou verifiquem o peso de. 19
- Azedo; ptcante. 23 - Carta de baralho. 24 - Tltulo abissínió.
26 - Sorrir. 27 - "Gelo", em inglês. 29 - Pessoa calva. 31 - Jo
sé .de (?), o "Apóstolo do Brasil". 33 -, Ação de clamar; 34 -

A.rtlgo (abrev.). 36 - Partias. 37 - Divisão de uma partida de tê- .

ms, 39 - Nome da letra D. 40 - Medida de uma supertícle. 42 -

Que faz mover. 44 - Nair Belo, atriz. 46 - srmboro qulmlco do
Sódio. 47 - Cama. 50 - Da mesma forma. 53 - Representação
teatral. 55 - LIgues; unas. 56 - Costurar.

VERTICAIS:

': Refle�ão de um som. 2 - Ofertar; 3 - Praticais. 4 - Jimmy
( .), presidente dos EUA. 5 - Sigla do Estado brasileiro cuja
capital é Manaus. 6 - Cobre de nata ou de nateiros. 7 - Cida
de 'paulista. 8 - Multidão. 9 - Membro empenado das aves.
11 � Pronome pessoal (fem.). 16 - Progenitor. 17 - Trepar. 18.
Animal do sexo masculino (pl.), 20 - Ilha gregá do Mediterrâ•.
neo orientaI. 21 - (1) Blat, ator. 22 - Perrodo. 25.- Passarem
de dentro para fora. 28 - Fermento de vinho em forma de

.

pastilhas. 30 - Mulher acusada ou crlminos�. 32 - Cláudio
Marzo, ator. 33 - Companhia (abrev.). 35 - Possuir. 38 - Re
médio ql;Je tonifica. 41 - Anteriormente. 43 - Tipo êfe mamífe
ro (p!.). 45 - Botânica (abrev.). 47 - Nome de mulher. 48 - Es
tado (abrev.). 49 - "O Tronco do (?)", romance de José da
Alencar, 51 - Nome da letra L. 52 - Forma slncopada de
maior. 54 - Antes de Cristo.

11

2 3 41 5 6 7 8 9

10

12

23

16 17

27

31

33

36

40

·47 48

53 54

55 56

RESPOSTAS:
'Jasoo - saw - 01n::)YI

-ad,s3 - wall - ollal - 8N - 8N - JOIOVII - 8aJ\( - aa - ias - sei
- lJV - JowelO - ela!40uv - eoaJeo - aOI - J!lj - selj - SV - ajo"
- wasad - 1.V - II - eJn8l - JeJO - sOluaweseo - eJ!3'- 80np3

LIVROS GRA..TlS - OORTESI4. DO SEU .JORNAL

Envie este anüncío junto com seu pedido e ganhe inteiramente grátis
um best-seller no valor de Cr' 40,OO! .A. MONTERREY garante!

Passaporte para o Sobrenatural 100,0i>
Um Trem no Inferno - A viagem pavorosa . . . . 65,00
Genética Humana - Veterinária, Odontologia, Biolo-

gia geral 110,00
Por Quem Chora o Amor - Amor e desilusão 50,OU
ABC do Rádio Moderno

-

-.. 75,00
'Algebra: Conceitos Básicos e Trinômio do 2.° Grau .. 70,00
Matemática para Eng'enharia 150;60
Novo Dicionário Jurídico Brasileiro - Dr. JoséNáutel -

3 volumes encadernados '. . . . • . . . . • .. 350,00
Tabelas de Matemática Financeira - Impressas em

computador ........•....................... 100,00
Anulação de Casamento - Mandado de Segurança-

Busca e Apreensão - Usucapião - Habeas Corpus,
Manutenção e Posse - 6 excelentes volumes -. . .. 360,00

Psicose - A hlstõrta.màls apavorante do cinema ameri-
cano ..............•...••..•...••.......... 65,00

Manual do Eletricista Moderno ...................• 100,00
Matemática Financeira e Análise de Investimentos

-

.. 70,00

'Não precisa enviar dinheirof Você 86 paga ao retirar 08 livros na

Agência Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA MONTERREY LTD.A..
Rua Visconde de Figueiredo, 81, TUuca. Rio de .Janeiro. CEP - 20,550 -

Caixa Postal 24.119 - ZC-09.·

MARISOL •• �

A malha JOVEM, DINÂMICA E
CERTINHA.·...
você encontra em nosso
POST.O DE VENDAS
Rua Joínvílle

Registradoras Hugin e Ród Bel

-Relógio de· Ponto e Relógio Vigia
to

Também é com a

MARISOL . S.A.Av. Mal. Deodoro, 391 • Fone: 72-0205 • Jaraguá do Sul • Santa Catarina

E

Rua Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 - São Bento dó Sul. - Santa Catarina

-

MALHAS EM ALGODÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vereadora se diz vetada pelo
MDR por ser "mãe solteira"

Belo Horizonte - "Sou

mãe solteira, por isso,
vetaram a inclusão de

meu nome na chapa de

candidatos do meu parti
do, o MDB, à Assembléia

Legislativa. Vou recorrer

ao presidente nácional do

partido, deputado Ulisses

Guimarães, pedindo a

convocação de nova con

venção partidária".

Com estas palavras, a

vereadora Zulma Leal, do
MDB de Contagem, anun
ciou que lutará "até o

fim", para ser lnclulda na

chapa de candidatos €lo

partIdo, por entender que
"é preciso que se resta

beleça a democracia den
tro do próprio MDB e

que o partido não seja
propriedade de alguns".

JUIZ'O DE DIREITO DA

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital de Leilão
Venda em 1.° leilão: Dia 1.° de setembro p.v.,

às 10,00 horas: Venda em 2.° leilão: Dia 12 de se
tembro p.v., às 10,00 horas. LOCAL: Edifício do
Forum desta Comarca de Jaraguá do Sul. Execu
ção nr. 6.276. Exeqüente: Comércio e Indústria
Breithaupt S.A. Executados: Volmir Mazzetti e Lo
reno Fiorim. Bens a serem leiloados:' 1.°) Um tele
visor, marca Colorado RQ, modelo preto e branco,
com antena e mesa, usado, e em funcionamento,
avaliado em Cr$ 1.900,00; 2.0) Uma sala de jantar
em fórmica, composta de uma mesa, seis cadeiras
eum balcão, usado, avaliado em Cr$ 3.000,00; 3.°)
Um conjunto de sala de visita, composto de, um so

fá cama, duas poltronas e uma mesa de centro,
sendo que os móveis são revestidos de napa ver

melha, avaliado em Cr$ 2.500,00; 4.°) Uma geladei
ra, marca Philips, modelo Super 270 de cor azul,
apresentando arranhões na parte frontal, avaliada
em Cr$ 2.300,00; 5.°) Um guarda roupa de clnco

portas, avaliado em Cr$ 2.000;00; 6.°) Uma pentea
deira com quatro gavetas, usada e bastante des

gastada, avaliada em Cr$ 500,00; 7.°) Um automó
vel, marca Chevrolet, modelo Opala, sedan 4 por
tas, ano 1969, em péssimo estado de conservação,
cor cinza metálico, cujos documentos estão em

nome de Raul Maroolla, mas que por este foram
vendidos a Ademir 'Mazzetti, avaliado em Cr$ ....
7.500,00. Total da avaliação: Cr$ 19.700,00 (deze-

. nove mil e setecentos cruzeiros). Ficam intimados,
por este edital, os devedores das datas acima, ca
so suas intimações não seja possível pelo senhor
Oflclal de Justiça. Não consta nos autos qualquer
ônus ou recurso pendente. Jaraguá do Sul, 02 de

agosto de 1978. Eu (a) Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi. J.J. Maurício d'Avila - Juiz de Direito.

Ninho de'

gambá estoura

um

transformador
Salvador - A procura

de um local tranqüilo pa
ra dar à luz acabou em

curto-circuito desastroso

'Para um Sariguê Fêmea

(Gambá), que morreu car

bonizada junto com os

cinco filhotes - e para
a empresa baiana de sa

neamento (Embasa), que.
teve um prejuízo de qua
se Cr$ 2 milhões e o com

prometimento do sistema

de abastecimento de á

gua da capital.

Clube Atlético

O curto-circuito ocor

reu num dos disjuntores
da subestação elétrica da

estação de tratamento da

Bolandeira - principal de

Salvador - e presume-se
que o Sariguê tenha en

trado no disjuntor através
de um de seus terminais

elétricos que estava des

tampado.

Proposta de
Baependi
Venda

O CLUBE ATLETICO BAEPENDI comunica a
quem interessar possa que, aceita proposta de
compra para aqulslção. de uma área de 14.056m2
localizada no centro. desta cidade, na Rua Sem�
Mattar, onde se achava localizada a antiga sede
deste Clube, por preço não inferior a Cr$ .

1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros).
As propostas deverão ser encaminhadas à Se

cretaria do CLUBE ATLE:TICO BAEPENDI, devida
mente lacradas, até o dia 22 de agosto de 1978, no
expediente das 08 às 12 horas e das 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
ATLE:TICO BAEPENDI.

Qualquer informação a respeito poderá ser
solicitada no horário acima, na Sede do Clube,
bem como junto a Diretoria. O CLUBE ATLE:TICO
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.

Figueiredo promete interesse
pelas vítimas da talidomida

Brasília - Depois de re

ce6er um documento de

VEfCULOS USADOS REVISADOS

Financiamento próprio
Ford F. 4000 azul e branco .. . .

Ford F-4000 - verde e branco .

Corcel Sedan - branco .

Corcel luxo - azul .

Brasília - amarelo .

Dodge Dart sedan - branco .

Corcel cupê - branco .

Maverick cupê - amarelo .

Maverick cupê - laranjada .

Maverick GT - amarelo .

Venha conhecer agora o seu novo

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

1976
1975
1975
1976
1975
1974
1975
1976
1975
1974

. VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

.EMPREITEIRA HAWA LTDA.

150 páginas ilustradas,
de uma comissão de no

ve integrantes da Asso:'

ciação dos Pais e Amigos
das vItimas da Talldomí
da, o general Figueiredo
prometeu interessar-se

pessoalmente... pela sorte

de 300 a 600 adolescen
tes brasileiros deforma
dos pela droga, que fora
vendida com a aprova
ção do Ministério da Saú
de.

"HOMENAGEM DO SESI - AG�NCIA
DE JARAGUA DO SUL (SC),

PELA PASSJ.\:GEM DO DIA DO,S PArS"

O QUE É UM MENINO
"Os meninos se apresentam em tamanho, pe

so e cores sortidas. Encontram-se por toda parte;
em cima, embaixo, dentro, fora, trepados, pendu
rados, caindo, correndo, saltando.

As mães os adoram, as meninas os detestam,
as irmãs e os irmãos mais velhos os toleram, os
adultos e o Céu os protegem.

Um menino é verdade de cara suja, a sabe
doria de cabelos despenteados, a esperança da
calças caindo.

Tem apetite de cavalo, a digestão de aves

truz, a energia da bomba atômica, a curiosidade
de mico, os pulmões de um ditador, a imaginação
de Júlio Verner, a timidez da violeta, a audácia da
mola, o entusiasmo do buscapé e tem cinco pole
gares em cada mão quando pratica suas reina
ções.

Adora doces, os canivetes, as serras, o Natal
e a Páscoa; admira os reis e os livros de figuri
nhas coloridas; gosta do guri do vizinho, do ar li
vre, da água, das bombas, dos parques e dos fo
gos de artitrcio.

Aborrecem-no as visitas, o catecismo, a es

cola, os casacos, os livros sem figuras, as lições
de música, as gravatas os barbeiros, as meninas,
os adultos e a hora de dormir. Levanta cedo e es

tá sempre atrasado à hora das refeições. Nos seus

bolsos há, sempre, um canivete enferrujado, uma
fruta verde mordida, um barbante, dois botões e

algumas bolinhas de búrico, um estilingue, um pe
daço de substância desconhecida e um objeto ra

ro que lhe é precioso por, quando muito, vinte e

quatro horas.
!:: uma criatura mágica. Você pode fechar-lhe

a porta de seu quarto de ferramentas, mas não a

do seu coração. Pode expulsá-lo de seu escrltór.o
mas não do seu pensamento. Toda a sua importân
cia e a sua autoridade desmoronam-se diante de-
le, que é o seu carcereiro, seu chefe, seu amor .

Ele, um despótico e ruidoso mandãozinho! .

Mas quando você volta para casa, à noite, de es

peranças e ambições despedaçadas, ele pode
compô-Ias num só instante com as suas palavri
nhas mágicas: "Ho! Papai"..

Papai:
O 2.0 domingo de agosto é um dia muito im

portante, porque é o seu dia!
Aceite, nesta data, os parabéns do SESI -

Serviço Social da Indústria.
Jaraguá do Sul, agosto de 1978.

A comissão, acompa
nhada pelo deputado Au

gusto Trein (Arena-RS),
conversou durante meia

hora com o candidato à

Presidência, mostrando

que a ação ordinária ini

ciada em outubro de ...

1976 contra três labora-

tórios e a União, na 5a.

Vara de Justiça Federal

do Rio Grande do Sul,
ainda se arrasta com a

discussão sobre a com

petência do foro. Enquan
to Isso, as vttlmas da Ta

lidam ida - I geralment.e
filhos de pais pobres, que

receberam a droga em

postos de saúde pública
- na idade de 15 a 18

anos estão abandonando
os estudos, não obstante

seu elevado OI, por falta
de recursos e de ajusta
mento social para ingres
sarem na universidadé.

C L 1\ S S I F I C ft· DOS
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)

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

Terraplenagem VARGAS

de lido Domingos Vargas

SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS

SERVIÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

Gente capacitada para bem servir

. Rua João Planinscheck

Jaraguá do Sul Santa Catarina

IMOBILIARIA JARAGUA
CRECI778

Administração. de bens e serviços
.

compra e venda de imóveis
Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá .Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Oatarlrra

Spézia & Cia, Ltda.
SERRARIA E TERRAPlENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

Fones: (0473) 72-0300 e 72-0215

Jaraguá do Sul Santa Catarina

SHALOM
BAR E LANCHO·NETE LTDA.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961
.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Construindo em ma�elra o progresso de nossa região

E:ZIO SPÉZIA
Compra e Venda - Chapas - Canos -

Cantoneiras - Eixos - Sucata' de.

CHURRASCARIA
PAVANELLO

ferro - Cobre - Metal - Alumínio.

Rua Joinville, 2311 - se 301 km 2

Telefone (0473) 72-0948 - nesta .

•

Café Sasse

Pioneiro em Micro Pulverizado
Mordo a frio que garante maior
rendimento e melhor sabor..

Aceitamos pedidos pa-

ra banquetes e casa-

mentos; aceitamos en-

comendas de carne.

Música ambiente e ar

L-�--------------------'--------------------�----------�----------------�--�----------- ��

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

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

condicionado. Estacio-

namento próprio cober-

to.

CHURRASCARIA

PAVANElJ:O·

na Rua Jolnvllle, aqui

em Jaraguá e também

c/filial na BR-470, km.

"86, ·em Rio do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



>

CORREIO DO POVO SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 1978

�âmara a�ro�a créulto ne � mil �ara Gom�r�· n� um' �avalo,
Morro da Fumaça - No

,primeiro dia de trabalho
legislativo, depois do r�
cesso parlamentar de ju
lho, a Câmara Municipal
aprovou na noite da últi
ma terca-retra o Projeto
-de-Lei 14/78 do Prefeito
Jorge Silva, que o auto
riza a contrair crédito es

pecial no valor de Cr$ 8
mil para aquisição de um

cavalo, que chega a ser

inédito no País.

Com três votos contra
da Arena, contra dóis do
MDB o Projeto-de-Lel o

riundo do Executivo foi

aprovado na primeira
reunião, deste semestre.

O projeto tem por objeti
vo autorizar o prefeito
municipal Jorge Silva a

.

,
contráfruiTtcredito espe
cial de 8 mil para adqul-

rir 'um cavalo, que poste- I

riormente 'será destinado
a Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos para
fiscalização de animais
soltos nas vias e logra
douros públicos do perl
metro urbano.

vereador Valdir de Costa,
o Prefeito Jorge Silva di
zia que "a aprovação
deste projeto se faz obri

gatória em virtude, da '

Prefeitura ter que tomar

medidas urgentes no sen

tido de acabar com as
,

solturas de animais nas

praças e Jardins da clda
. de, tais como, gatos, ca
chorros, porcos e oú
tros" .

Em sua correspondên
cia, datada de 27 de ju
lho último, ao presidente
da Câmara Municipal,

Estado

Prefeitura

,. ,

de Santa Catarina.
,

Municipal I de Jaraguá. do Sul
I I

1
,

DECRETO N.o 499/78
Declara d� Utilidade Pública, para fins, de
�esapropriação amigável ou judicial, uma
area de terra na localidade de Jaragu.á
84.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de .Iara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e e

xercício das atribuições que lhe confere o ítem
XXIX do artigo 70, da lei Complementar nr. 5, de
26 de novembro de 1975.

DECRETA:
-

Artigo 1.0 - Fica declarada de Utilidade P,j
blica, para fins de desapropriação amigável ou ju
dicial, nos termos do Artigo 2.0 do Decreto-lei nr.
3.365, de 21.06.41, para utilização prevista na le
tra "f" do ArtigO 5.° do mesmo Decreto-lei, uma
área deterra de 19.100,00 m2 (dezenove mil e cem
metros quadrados), parte do terreno registrado no

Registro de Imóveis sob nr. 10.903, pertencente ao
Senhor Victor Baumann, na localidade de Jaraguá
84, neste Município, com as seguintes confronta
ções: Norte, com 100,00 metros em terras de Vic
tor Baumann; Sul, com 100,00 metros em terras de
Elizaldo leutprecht; leste, com 119,00 metros em
terras de Edgar e Curt Borchardt e com 71,10 me
tros em terras da Prefeitura Municipal e, a Qeste,
com 191,00 metros em terras de Victor Baumann.

Artigo 2.0 - O mapa de delimitação da área
discriminada no Artigo 1.°, é parte integrante do
presente Decreto.

Artigo 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua·publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 03 dias do mês de agosto de 1978.

VICTOR BAUER,
Prefeito Municipal

O presente Oecreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assto
tência Social, aos 03 dias do mês de. agosto de
1978.

ASTRIT K. rSCHMAUCH
Diretora

DECRETO N.O 500/78

Declara de Utilidade Pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, uma
área de terra na localidade Jaraguá 84.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, .no uso e

exercício que lhe, confere o rtem XXIX do artigo
70, da Cei Complementar nr. 5, ae 26 de novembro
de 1975.

DECRETA:
,

Artigo 1.0. - Fica declarada de Utilidade PÚ

blica, para fins de desapropriação amigável o�, ju
dicial, nos termos do Artigo 2.° do Decreto lei nr.

3.365, de 21.06.41, para ser utilizada nos fins pre
vistos na letra "f" do' Artigo 5.° do mesmo, Decre

to lei uma área de terra de 39.219,45 m2 (trinta e

nove ;"il, duzentos e dezenove vírgula quarenta ,e

cinco metros quadrados), pertencente a Curt �or
chardt e Edgar Borchatdt, sendo parte do' terreno

/ registrado no' Registro de Imóveis sob nr. 35.794,
situado na localidade de Jaraguá 84, neste -Muni

cípio, com assequlntes confrontações: Norte, com
33 00 metros em terras de Curt e Edgar Borchard_t;
SÚI com 31000 metros 'em ferras 'de Nicolau João

da 'Silva, ou "quem de direito; leste, com 375,00
metros em terras de Curt e Edgar Borchardt e, a

Oeste, com quatro linhas em terras de Prefeitura
Municipal, ou seja,· uma de 72,00 metros, uma de

141,00 metros, uma de 152,00 metros "e uma de
62,00 metros,' completando-se tom '15Ó,00 metros

em terras de ElizaldÇ>,.lel,ltprech�. .

" ," I

Artigó 2.9,�- ,0, mapa -de- d�limi�Ç"ão da área

discriminada no artigo 1.°, é parte Integrante do

presente Decreto.
'..,.

Artigo 3.0 ;_ Este Decreto en�rara e� vlg?r�na

data de sua,publicação, revogadas as dtsposlções
em contrário. _

Palácio da Prefeitl!ra Municipal de Jarag�á do

Sul aos 03 dias do mes de agosto de 1978.
,

, VICTOR, BAUER
Prefeito Municipal. ,'_

"

,

t Decreto foi registrado e publlca?oO presen e
ediente, Edu.cação e Assto-

"nest� Diret.ona de oE;Pdias do mês' de agosto de
têncla SOCial, aos , .'

1978.
ASTRIT K. SCHMAUCH :.�;" t

Diretora.
"

-----

DECRETO ,N�o 501/78

Deslara de Utilidade pública, para fins de

desapro'priação amigável ou judicial, uma
área de .terra na localidade de Santa Lu
zia.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício das atribuições que lhe confere o rtem
XXIX do artigo 70, da lei Complementar nr. 5, de
26 de novembro de 1975,

DECRETA:
Artigo 1.° - Fica declarada de Utilidade PÚ

blica, para fins de desapropriação amigável ou ju
dicial, nos termos do artigo 2.° do Decreto-lei nr.
3.365, de 21.06.41, para utilização prevista na le
tra "f", artigo 5�0-, do mesmo Decreto-lei, uma área
de terra de 5.356,75 m2 (cinco mil, trezentos e cin
qüenta e seis vfrgula setenta e cinco metros qua
drados), parte de um terreno registrado no Re
gistro de Imóveis sob nr. 35.989, pertencente a

lauro Demarchi, na localidade de Santa luzia,
neste Municfpio, com as seguintes confrontações:
Norte, com 137,50 metros em terras de lauro De
marchí; Sul, com 149,00 metros em terras de SiI
vino Cani; leste, com 67,00 metros em terras de
.Lauro Demarchi e, a Oeste, corri 20,00 metros em

terras de lauro Demarchi.

Artigo 2.° - O mapa de delimitação da área
discriminada no artigo 1.°, é parte integrante d,')

presente Decreto.
Artigo 3.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dísposíçõea
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
'Sul, aos 03 dias do mês de agosto de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência Social, aos 03 dias do mês de agosto de
1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

DECRETO N.o 502/78

Declara de Utilidade Pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, á
reas de terra na, localidade de Santa Lu
zia.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício das atribuições que lhe confere o ftem
XXIX do artigo 70, da lei Complementar nr. 5, de
26 de novembro de 1975,

DECRETA:
Artigo 1.0 - Ficam declaradas de Utilidade

Pública, para fins de desaproprlação amigável ou
.

judicial, nos termos do artlqo 2.° do Decreto-lei
nr. 3.365, de 21.06.41, para utilização prevista na

letra "f" do art. 5:° do mesmo Decreto-lei, as se

guintes áreas de terra pertencentes a Silvino Cani,
localizadas em Santa Luzia, neste Município:

à) - Uma área de .10.621,80 (dez mil, seiscen
tos e vinte e um vírgula oitenta metros quadrados),
parte do terreno constante do traslado da escritu
ra de 31.10.77, com as seguintes confrontações:
Norte, com 214,50 .metros em terras de lauro De
rnarchi: Sul, com 174,40 metros em terras de SiI
vino Cani; leste, com 52,00 metros em terras de
Silvino Cani e, a Oeste, com 66,00 metrqs em ter-
ras de Silvino Cani; ,

b) .- 'Uma área de 647,50 (seiscentos' e qua
renta e sete vírgula clnqüenta: metros' qúaêfra
dos)" parte do terreno constante do traslado da
escritura de 31.10.77, com as seguintes confron

tações: Norte, com 92;50 metros em terras de t.au
ro Dernarchl: Sul, com 92,50 metros em terras de
Sllvlrio Cani; leste, com 7,00 metros na estrada

geral de Santa Luzia e, a .Oeste, com 7,00 metros
em terras de Silvino Cani, cuja área corresponde à

.
estrada (ie acesso ao terreno citado no ftem "a".

Artigo 2.° - O mapa de delimitação. das áreas
discriminadas nos ftens "a" e "b" do artigo ,1.°,' é
parte integrante do- presente Decreto.

Artigo 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dlspõslções
.ern contrário.'� '.'�

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

'S�I, aos-cá dias do mês de agosto de 1978.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

'

1

b presente Decreto foi registrado e puolicad6
nesta D'iretoria de Expediente, Educação e Afsis

. têncla. Social, aos 03 dias 'do mês de agosto de'
, 1978.' r-:

ASTRIT K. SCHrvrAUCH
Diretora

, ,

PÁGINA 7

- Notícias de torupá -

ACARESC e

Prefeitura
homenagearam
colonos
No dia 25 de julho p.p.,

nas depenãências do Sa
lão Paroquial, o Escritó
rio local e a Prefeitura
Municipal, prestaram ho-

'

menagem aos colonos
corupaenses, pela passa
gem do dia consagrado
ao agricultor. O aconte
cimento foi prestigiado
por Oto Ernesto Weber,
representandq o Pretelto
Municipal, por, todos os

vereadores e convidados.
A saudação aos colonos
corupaenses foi feita pelo
vereador Ernesto Felipe
Blunk o qual também é
Presidente da Comissão
Municipal de Saúde. O
responsável pelo Escritó
rle da Acaresc local, fez
uma importante palestra
destacando os principais
produtos cultivados no

Municfpio, sendo o mais
importante a banana. Pa
lestrou também com a ex

tensionista
•

Rural Améri
ca Oliveira, apresentan
do o trabalho desenvol
vido no meio rural a res

peito de higiene e saúde.
Na ocasião foram entre-

gues diplomas" dê curso'
em bananicultlira a 90
colonos corupaenses, os

quais foram brindados
'com uma chopada ofere
cida pelo Prefeito Adell-
no Hauffe, no' encerra
mento da homenagem.

Jorge Bornhausen
em Corupá - recebe
reivindicações
Na-tarde do dia 1.°, es�

teve em Corupá o futuro
governador Dr. Jorge
Konder Bornhausen, a-

companhado do candida
to ao Senado Aroldo Car
valho, do Deputado Fede
ral Pedro Colin, candida
to a reeleição, do depu
tado Octacílio Pedro Ra
mos, também candidato
e os dois suplentes ao'

Senado. A comitiva foi
recebida pelo Prefeito
Adelino Hauffe, Presiden
te da Arena Prof. Walde
mar Schultz, vereadores
da bancada da Arena na.

Câmara e membros do
Diretório da Arena. Ini
cialmente o Prefeito
Hauffe levou Jorge Bor
nhausen a conhecer a ve
lha ponte da Vila Rutzen,
cujo convênio está sendo
pleiteado junto ao Go-

ORAÇAO AO
DIVINO ESPfRITO SANTO

Espfrito Santo, Tu que me esclareces tudo, que
iluminas todos os caminhos, para que eu atinja o

meu ideal. Tu que me dás o dom divino de perdoar
e esquecer o mal que me fazem, que em todos os

instantes de rnlnfia vida estás comigo, quero neste

curto diálogo, agradecer por tudo e confirmar
mais uma vez, que não quero separar-me de Ti.
Por-maior que seja a ilusão material não será o mí
nimo da vontade que sinto de um dia estar conti

go e todos os meus irmãos na glória perpétua.

Agradeço-te mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias se

guidos sem fazer o pedidp. ,Dentro de 3 dias será

alcançada a graça por mais difícil que seja. ,

Publicar assim que receber a graça.

M.S.V., E.V.M.

NOVENA PODEROSA AO

MENINO JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que disseste: pedi e recebereis,
procurai e acharei; batei e a porta ser-vos-á ab�r-.
ta' por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mae,
e� bato, procuro e vos rogo que minha prece sela.
atendida. (Menciona-se o pedido).

.
.

Oh! Jesus' que disseste: tudo o que pedirdes
ao Pai em Meu nome, Ele atenderá por Intermédia
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu humildemente.

rogo ao Vosso Pai em vosso nome, que minha ora

ção seja ouvida. {Menciona-se o, pedido).
Oh! Jesus que dissestes: O céu e a terra pas

sarão mas a minha palavra não passará. Por inter
médio de Maria, Vossa Mãe, eu confio que minha

.

oração seja ouvida. (Menciona-se o pedido).
Rezar três Ave-Marias e Salve-Rainha.

, Em caso urgente, essa novena deverá-ser fei
ta em 9 horas e mandada publicar por ter alcan-
çado uma graça. G.D.R.

t. l "

I ORAÇÃO DAS 13 ALMAS. .

Oh! Mihhas 13 almas benditas, sabidas e en

tendidas, a vós pelo amor 'dê- Deus, atendei o meu

pedido. Minhas treze almas, benditas, ! sabidas-e .

'entendidas, a vós pelo sangue que Jesus derra

mou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor

que Jesus derramou do seu saqrado corpo,' àten
dei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a

Vossa proteção 'me cubra com os vossos braços,
me guarde no Vosso Coração e me proteja com os

Vossos Olhos. Oh! Deus da-bondade, vós sóis meu

advogado na vida e na morte, peço-vos que aten
dei os meus pedldos e me Ji'vrais dos males e dai
-me sorte na vida. Segui meús inimigos, que olhos

.

do mal não me vejam, .cortal as perseguições dos
meus ini'migos. Minhas 13 almas benditas, sabldas
e entendidas Sé me fizer alcançar estas graças,
(pede ..se as graças) ficarei devota de vós e man
darei publicar esta oração, mandando também re-
',. ,�",
zar uma missa.

'

Reza-sé 1'3 Pal-Nossçs 'e 13 Ave-Marias, 13 '

dias.
..

,

Publicação da Novena por graças alcançadas.
..

(F.C.)

verno Konder Reis para
'

construção de uma nova

ponte, em seguida deu-se
a reunião nas dependên
cias do Salão Paroquial,

-

áberfo os trabalhos pelo
Presidente Waldemar

Schultz, convidou o Pre
feito Munlclpal para apre
sentar o Memorial reivin
dicatório para o próximo
'governo, onde destaca
-se com prioridade o as

faltamento ,de Corupá
-Jaraguá do Sul, uma a

gência do Besc, três es

colas estaduais, um giná
sio de esportes, continui
dade da eletrificação ru-

I

ral, uma Delegacia de Po
lícia com prédio próprio e

o asfalto de Corupá à São
Bento do Sul. A reivindi
cação corupaense tol.flr
mada pelo prefeito muni-

, cipal, executiva da Arena,
bancada de vereadores e

também pelo deputado
Octacílio Pedro Ramos.
Após se pronunciarem

os candidatos presentes,
com referência ao pleito
de 15 de novembro, sen
do que Aroldo Carvalho
lembrou o tempo em que
foi Secretário de Obras e

Viação no governo Irineu
Bornhausen dando início
a construção da Estrada
Corupá-São Bento.
.0 futuro governador

Dr. Jorge Bornhauser.,
disse que Corupá, conti
nuará a merecer a aten
ção do Governo do Esta
do, frizando que é muito
importante a vitória are

nista de 15 de novembro,
tanto para o município,
como para o Estado e a

Nação.
.'

Nova indústria
para Corupá
Importante indústria [o-

invillense, está fazendo
levantamento de mão de •

obra feminina em _ Coru
pá, para instalar uma f1-
lial em nosso Município a

partir de janeiro de 197e
Os contatos preliminares
foram mantidos com o

prefeito Adelino Hauffe.
sendo que as fichas dos
interessados ao emprego
estão sendo feitas aos

domingos das 8 às 10 ho
ras na Câmara Municipai
pelos vereadores Adernar
Jark e Álvaro Pett.
I: muito importante es

te acontecimento,' pois
Corupá possui muita mão
de obra feminina disponí
vel para ser aproveitada
por uma indústria do ra

mo têxtlt .

'.

. Câmar reinicia
suas atividades'
Dia 1.° o legislativo

Municipal voltou a· reu

nir-se em sessão ordiná
ria sendo que o vereador
Adernar Jark solicitou en-

.

via, de correspondência
ao Presldente da Telesc,
Dr. Douglas Mesquita, e

ao Dr. Harry Kormann pa
ra- que Corupá pertença
-a-área de DOO 0473,' ao
invés 'de 0478,' justifican
do o custo das ligações,
Sendo que três minutos
para São Bento do Sul.
custam Cr$ 10,50 en,.

quanto que os 'mesmos 3
rnlnutos para Jaraguá do
Sul custam Cr$ 25,80 por
sinal os maiores contatos
telefônicos. de Corupá
são com a área 0473.
previstà pelo próprio ma
pa da Telesc, finalizou o

. edil.
O vereador Ernesto F.

Blunk solicitou envio de
Moção ao Congresso Na
cional de Vereadores,
pleiteando junto ao Go
verno estadual e Federal
e corredor de exportação
Porto União-São Fran
cisco do Sul por Corupá,
por .conslderar mais viá
vel e econômica, além de

Iiga'r por via asfáltica São
Bento-Oorupá-:.Jaraguá
.do Sul. ....- .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Governo estuda
, ,

alterações na Lei
de Imprensa'

'Brasília - O Senador
Petrônio Portela confir

mou, em contactos com

parlamentares, que o go
verno está estudando e

fetivamente algumas alte

rações na Lei de Impren
sa com o objetivo de as

segurar maior senso de

responsabilidade e a ver

cuias e jornalistas, pre
vendo-se "diversas alter

'nativas".

O presidente do Sena

do admitiu, por exemplo,
em conversa com um

parlamentar, que os res

ponsáveis por matéria as

sinada que Incorram em

irresponsabilidade - da

no moral injustificado a

instituições ou cidadãos -

poderia sofrer uma multa

de quarenta salários mí

nimos (Cr$ 62 miT 400), A
parte atingida seria bene-

,

ficiária da multa.

PAGINA 8

General Figueiredo concede entrevista
coletiva em Florianópolis

O candidato da Arena

à presidência da Repú
blica, general João Ba

tista Figueiredo, quando
,chegou a Florianópolis,
concedeu entrevista co

letiva à' imprensa, no ga
binete do Presidente da

Assembléia Legislativa do

Estado - momentos an

tes de manter as audiên

cias programadas para
esta sua estada na capi
tal.

A rntegra do diálogo
mantigo entre o general
Figueiredo e os jornalis
tas catarinenses é a se

guinte:
P. - ,A Arena de Santa

Catarina teve alguns pro
blemas. A sua vinda aqui
pOderá resolvê-I'os?

R. - "Eu não veio pro
blema na Arena de Santa
Catarina. Os problemas
que eu vejo, foram ultra

passados. Já foram bem

compreendidos. A elei

ção está próxima e tenho
a impressão de que todos
vão cooperar.

P. - O Senador Maga
lhães Pinto disse que po
deria falar com a Arena e

acertar, desde que a Are-

na fizesse algumas eon-
, cessões a ele. O senhor,
como arenlsta, que tipo
de concessões acredita

que poderiam ser feitas? '

,

R. - "Eu sou arenista,
mas não sou o partido.
Se o Senador disse isso,
deve conversar com o

partido. Agora, se ele qui
ser conversar comigo, eu'
converso a qualquer mo

mento que ele quiser e

sobre qualquer assunto.

Mas não posso assumir

compromisso em nome

do meu partido. Sou um

elemento do partido".
P. - General, com esse

movimento do General

Euler e do Senador Ma

galhães Pinto, o sr. não
teme nenhuma surpresa
na sua escolha na elei

ção?
R. - "Não, eu não temo

surpresa não. Eu nunca

vi um general de cavala

ria ser surpreendido".
P. - "General, até que

ponto um resultado nega
tivo para a Arena nas e

leições de novembro, po
deria comprometer o seu

plano de governo?
R. - "Não pode com-

SESI

prometer um resultado

negativo, porque ele não

vai acontecer".
P. - A Imprensa local

noticlo� que o Dr. Jorge
B'ornhausen teria feito so

licitação de um represen
tante de Santa Catarina,
no governo federal. Qual .

sua resposta?
R. - "Já dei a res:posta

em Lages. Eu disse que
via com bons olhos a par

ticipação de Santa Cata

rina no plano de governo
federal. Eu não comecei
ainda a pensar no meu

Ministério, como vou fa
zer uma afirmação des

sas. Agora, acho que S.

Catarina tem o direito de

participar.
P. -' Conhece alguém

de Santa Catarina em con

dições de participar?
R. - "Conheço todos.

Fui Chefe do Serviço Na

cional de Informações
durante três anos".

P. - Até que ponto a

Frente pela Redemocrati

zação pode complicar a

sua campanha?
R. - "Em nada. Não po

de complicar em nada.

Não vejo nada pela fren-

te, na Frente. Podem lan

çar quantas candidaturas

quiserem, que lsso não

vai atrapalhar minha ca-

minhada".
,

P. - Por que a redemo

cratlzação do País será
mais difícil cem-a-vitória
do MDB?

R. - "Porque eu tenho

a certeza de quais, são as

minhas intenções. E não

tenho certeza de quais
são as intenções dos ou

tros, Não do partido da

oposição em si, mas de

alguns elementos do par
tido".

P. - Esses elementos

do partido, que o sr. iden

tifica, poderia citar no

minalmente?
R. - "Não na frente dos

outros".
P. - A volta do ex-Go

vernador Brizola, poderia
atrapalhar a busca do a

perfeiçoamento democrá

tic']?
R. - "Pergunte ao go

verno. Eu não sou gover
no. No meu governo, eu

vou encarar este assun

to".
P. - � favorável à idéia

do Parlamentarismo para

o Brasil?
R. .. "Não, acho o parla-

mentarismo. uma boa so

lução. Mas não é oportu
no no Brasil, no .mcmen

to".
P. - Qual é o cargo que

o sr. estaria disposto a

dar a seu companheiro
de chapa Aureliano Cha

ves, que estaria falando

que poderia' ser Presiden
te do Congresso. O sr.

estaria pensando nisso?

R. - "Não. Não posso
estar pensando em fazer

isso, porque não caberá

a mim e sim ao·Congres
so".

P. - Poderia se condi

cionar a vitória da Arena

em Santa Catarina a uma

participação de um ele

mento nosso no primeiro
escalão?

R. - "Não. Você está

querendo fazer uma chan

tagem comigo, e não a

ceito. Santa Catarina vai

ter a participação, com vi

tória e com derrota. Não

estou dizendo que Santa

Catarina vai ter participa
ção no primeiro escalão

mas, sim, que participará
no governo federal".

que foi posto em funcio
namento.

Convidados para o a

contecimento inaugural,
os pais dos alunos, Pre

sidentes dos Sindicatos
Patronais e operários e

suas respectivas espo
sas, o ceordenader de
Ensino Prof. Aristides
Manoel Gonçalves, esta

redação e também a rá

dio local. Em nossa pró
xima edição estaremos

Quatro quodros
esportivas para
Siderópolis

e os
.

benefícios para a comunidade
Na última sexta-feira

aconteceu a inauguração
oficial do Jardim de In

fância, que está sendo

ministrado na agência do

SESI, aqui em nossa ci

dade, em dois períodos,
contando com um núme

ro exato de 76 crianças.
O agente sr. Ademar Lo

tin FrasseHo, sentiu-se

mais uma vez com o seu

dever cumprido, devido
ao recorde de tempo cem

WALLV MOHR

Convênios que possi
bilitam a construção de

mais quatro quadras es

portivas polivalentes, fo
ram assinados no Gabi

nete do Secretário da

Educação e Cultura, com
a prefeitura municipal de
Siderópolis.

Pelos convênios assi
nados pelo Secretário
Mário César Moraes com.

o prefeito Zelintp Tranto,
de Siderópolis, a Secre

taria da Educação e Cul-
- tura construirá canchas

esportivas polivalentes
.nas Escolas Básicas Tul

lo Cavalazzi, localizada

em Rio Fiorita; Udo Dee

che, em Traviso; José do

Ratrocrnio, na sede do

Munlcípto e Dep. Sílvio
'

Ferrare.
A Secretaria da Educa

ção e Cultura participará
com a importância de Cr$
400 mil, possibilitando as

sim a rápida conclusão
das obras que

-

bene.ficia
rão diretamente a juven
tude daquela região.
À solenidade de assina

tura dos convênios, com
pareceram o deputado fe

deral Angelino Rosa, vi
. ce-prefeito de Siderópo-
Iis, João Sônego, Presi
dente' da Câmara Munici

pal, Celso Vendrame; ve
readores e os prefeitos
de São José do Cedro e
Mondar.

estampando o aconteci

mento.

CURSOS

POPULARES
Teve início também, os

Cursos Populares, que
conta com 11 turmas de

19 alunos em cada, tota
lizando 209 alunos, sen

do que 9 turmas recebem

instruções na própria
Agência do SESI, 1 turma

no salão Doering e a ou

tra n'o vizinho município
de Guaramirim.

CLUBE DE
MÃES
Também em funciona

mento o Clube ae Mães,
que é formado por 100

mães, divididas em gru
pos de 20; com uma reu

nião semanal nos seguin
tes locais: Agência do

SESI, Indumak, Salão

Vierense, Salão Doering
e na Metalúrgica Mene

goHi.
O aprendizado que

é ministrado semanal

mente, corista de pales-
. tras sobre a educação se

xual, puericultura" horta
com o auxnio I de exten
sionistas da Acaresc 10-

cal, ensinamentos de cro
chê, bordados e culiná
ria, sendo o aproveita
mento dos alimentos o

ponto básico.
Neste Clube de Mães,

é permitida a permanên
cia de cada mãe pelo es

paço' de três anos, facili
tando assim um bom a

prendizado e
'

dando,
também, oportunidade
para mais mães se bene
ficiarem destes aprendi
zados.

CLUBE DE
JOVENS

Segundo o Agente do
SESI local sr.,Ademar Lo
tin FrasseHo, provavel
mente no' próximo mês,
será efetiv�do o Clube de

Jovens, acatando meni

nas-mo�s filhas de ope

ranos, proporcionando
-lhes uma educação mais

acentuada e novas práti
cas para o próprio desen

volvimento de cada uma.

As matrículas estão a

bertas na Agência do

SE�I e tão logo seja pre
enchido o número de 100

jovens, terá início.
O SESI estará promo

vendo também, aulas de

ginástica rítmica, cuja�
inscrições já se encon

tram abertas junto a

Agência,
-

na Rua Walter

Marquardt. Estas aulas
serão ministradas pela
estagiária em Educação
Física N'ádia Coelho, que.
estará congregando me

ninas de 9 a 12 anos.

Para a inscrição, a alu
na deverá levar em mãos
a carteira profissional 'do
pai ou da inãe. O preço é
de 15 cruzeiros para de

pendentes e 30 cruzeiros

para os demais da co

munidade, As aulas terãe
início no dia 1.° de se

tembro, no período ves

pertino.
BANDINHA
DO SESI
Encontram-se abertas

junto a Agência do SESI,
inscriÇões para a Banda

de rapazes que se en

contram na
_ faixa dos 10

aos 17 anos' de idade,
sendo que todo o apren
dizado é grátis, depen
dendo apenas do esfor-'

ço de cada um. ,

REUNIÃO
Foi realizada também,

no último dia 09 deste

mês, na Agência do SESI,
uma reunião de caráter

administrativo, onde fo

ram discutidos 19 capítu
I'os e que foram levados

ao conhecimento de todo'

o quadro de pessoal.

O Sr. Eduardo Krüger ,(Padrasto), e a sra.

Frieda Krüger, mãe de WALLV M'OHR, residentes
em Ribeirão Alma, Rio Cerro I, nesta cidade de

Jaraguá do Sul - SC, comunicam o seu desapare
cimento há vários anos.e peClem com urgência o

seu compareehnento no endereço acima, para tra
tar de assuntos de seu interesse.

REUNIÃO
DO LIONS

O Lions Clube Cida

de Industrial esteve reu

nido, na noite da última

segunda-feira, nas de

pendências do Restau

rante Itajara, contando

com um número de

100% de presenças. Es
ta reunião foi de estilo

festivo dos companhei
ros.
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tFALECIMENTOS
Faleceu dia 02-08-78

Jurandir Volkmann,
com a idade de 4 meses, nesta

Faleceu dia 03-08-78
Alessandro Satler,
com a idade de cinco dias, nesta

Faleceram dia 04-08-78
Lurdes Delci dos Santos,
com a idade de 24 anos, nesta.
Ismael da Rocha,
com a idade de 7 meses. em Barra Velha
Carlos Kupas,
com a Idade de 74 anos, nesta.

Faleceu dia 05-08-78

Aloys Heck,
com a ídade de 51 anos, nesta

Faleceram dia 06-08-78
Evelyn Solange Marcelino,
com a idade de 19 dias, nesta
Alidor Augusto Sohn,
com a Idade de 54 anos, nesta.

Tabelião de Notas e Protestos de Títulos

EDITAL
Pelo presente edital de citação, pedimos aos se

nhores abaixo relacionados, que compareçam em nosso

cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

ADEMIRO WACHHOLZ - Fundo Sueco, s/n. - Mas

saranduba - ALCEU DE OLIVEIRA - Rua Amazonas,
92 - nesta. COM. CEREAIS L1VA LTDA - Rua Joinville,
1207 - nesta. CONRADO HOLLER - Rua Ano Bom, s/n.

Oorupã, DIRCE IN�S SEVERINO DA SILVA - Rua Poço
Danta, s/n. Corupá. FAUSTINO RAMALHO - Rua Joln

ville, s/no nesta. HILBERTO GEISLLER - Estr. Itapo
cuzinho, s/n. neste" IVO RIEGEL - Rua Benjamin Cons-

I

tant - Massaranduba. LOCro SPÉZIA - Rua Bahia, 103,

nesta. MARMORARIA GRANISU[ LTOA. - Rua Venân-
•

cio da Silva Porto, 251 - nesta. ROGÉRIO oLloro VI-

CENTE - RIJa 190, nr. 97 ":,nesta.,WALDEMIRO BUZZI,
rua 28 de Agosto, 1460 - Guaramirim.

Valeria Tavares da Motta Rezende

Oficial Maior

...

ALUGA-SE
1 Sala com 10m2

2 Salas conjugadas com 22m2

1 Armazém com 140m2 e resp. sótão ,

1 Armazém com 120m2, escritório e telefone.

Tratar com ALFOf\lSO BUHR, à rua Preso Epi-
tácio Pessoa, 61 frente e 71 fundos, nesta cidade

de Jaraguá do Sul, fone 72-0591.

Compareceram a reu

nião companheiros do

LC de São Francisco do

Sul, o Professor João

Bekhauser e também o

Dr. Otsa inclusive' con
gratulou-se com o Pre

sidente sr. Adernar Lo

tin Frassetto, pelo seu

desempenho junto a co

munidade de nossa re

gião.

Também nesta reu

nião, que pode-se dizer
um jantar festivo, foi
observado um minuto de

silêncio, em sufrágio da

alma do Papa Paulo VI.

O governador Konder
Reis recebeu correspon
dência do ex-presidente

,

do Centro Olvlco Dr. Ce

sar Benjamim Duarte, da

Escola Básica Professor
. Patríclo Teixeira Brasil,
de São João Batista, a
presentando agradeci
m�ntos pelas condições
que foram oferecidas à

quele estabelecimento de

ensino, para a concreti

zação da construção de
uma quadra de esportes.

I

Lembrando que no dia

15 de julho puderam inau

gurar a obra, que, muito

ajudará o desenvolvimen

to social de São João 'Ba

tista e de sua juventude,
o ex-presidente Celso

Leal da Veiga Júnior diz '\
que "ficará eternamente

esta obra no coração dos

estudantes e eu que atra

vés de muito ter me em

penhado, serei' para V.

Exa., o responsável por
um trabalho perante toda
a comunidade".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

As partidas que seriam
realizadas pelo Catarinão
neste meio de semana,
foram transferidas pela
Federação, para hoje a

tarde. Os jogos, que com

põem esta rodada, são
os seguintes: Em Floria
nópolls, o Figueirense es

tará recebendo, a visita
do Internacional de La-

Festival
Neste final de semana,

um sensacional festival
esportivo estará mov'imen
tando, novamente, a ga
lera da localidade de
Ilha da Figueira. A pro
moção é da Hidroelétrica
Kamer, que escolheu co
mo palco das emoções, o
Estádio Antônio Ribeiro,

78
ges. Na' cidade de Itajaf,
o Marcílio Dias defronta
-se com o Palmeiras de
Blumenau. No "Berço, da
Fiação Catarinense",
Brusque, Carlos, Renaux
e Operário; em Rio do
Sul, Juventus e Avaf e em

nossa cidade, 'G.E. Ju
ventus e Paysandu de
Brusque.

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 1978

Celso'- gzage/
Torneio dos
Campeões

•

I

Visando fugir da con
corrência do televisa
mento direto do jogo da
última quinta-feira, pelo
Campeonato Nacional, a

Liga Jaraguaense de Fu
tebol de Salão resolveu
transferir esta rodaoa..
pelos certames oficiais
da entidade para a quin
ta-feira da próxima se
mana.

Portanto, os jogos que
estavam marcados para
esta semana ficam para
semana que vem, com a

seguinte tabela: às 19h
30min - decisão lnfantil
entre as equipes da Cy
rus e AA Banco dei> Bra
sil; às 20h30min � AA
Besc x Seleção de São
Francisco do Sul (amis
toso); às 21h30min - GE
Marcatto x AA Banco do
Brasil.
A prlnclplo, segundo

determinação ou infor-
mação do Diretor de Ad
ministração da Liga Jara
guaense de Futebol de
Salão, Alcione de Simas,
ficam os jogos marcados
para os mesmos horá
rios, salvo algum incon
veniente, sofrerão altera
ção.

E/SPOR-TIVA5
Catarinão

Os clubes campeões
do Brasil estiveram reuni
dos na última semana na

CBD, quando ficou defi
nldo que o Torneio dos
Campeões será realizado
de 15 de agosto a 1.° de
setembro.

i

Agora será acertada a

.fórrnuía de disputa e tam
bém a elaboração da la
bela para este Torneio,
o que deverá acontecer
neste final de semana,
haja vista o encerramen
to do certame Nacional
de Clubes.

Esportivo na Figueira
de propriedade do Figuei
rense, que encerrou dias
atrás o Varjão 78.
Neste festival estarão

participando várias' equi
pes aqui da região e ain
da equipes que virão de
cidades vizinhas, como é
o caso da representação
do Gávea, da cidade de

Rodeio, que virá com
suas duas melhores equi
pes, para as partidas de
encerramento deste tor
neio.
As competições espor

tivas, neste final de se
mana na Ilha serão patro
cinadas pela Hidroelétri
ca Kamer, que contará

com muitas atrações es

portivas para todos 03
aficcionados que fá se fi
zerem presentes.
Os amantes do espor

te amador estão convi
dados para prestigiarem
mais esta promoção, Iii
na Ilha da Figueira, neste
final de semana.

....� --- a. ...

Federação Catarinense de Desportos Universtários
Durante a realização

dos XXIX Jogos Univer
sitários Brasileiros, reali
zados em Curitiba, de 18
a 28 de julho deste ano,
a Delegação de Santa
Santa Catarina, além de
dar exemplos em disci

plina tanto nas competi
ções com fora delas,
mostrou o desenvolvimen
to do trabathoereallzado,
obtendo colocações que
surpreenderam todo o

Brasil, como é o exemplo

do Volibol Feminino, que
obteve pela primeira vez

na histórica do esporte
universitário catarinense,
o primeiro título de cam

peão, quando venceu a

equipe de São Paulo, nu
ma partida emocionante,
por 3x1; temos ainda a

esplêndida colocação do
Atletismo Feminino, rece
bendo o troféu de vice

-campeã.

Além disso, deve-se sa-

lientar a brilhante partici
pação do Atletismo Mas

culino (5.0 lugar); Futebol
de salão (4.° Iuqar) e

Handebol Feminino (4.0
lugar).

As demais equipes
nossas, souberam ser ad
versários leais e valoro
sos, dando brilhantismo
às disputas. O presente
resultado, em muito ele
va o nome de Santa Ca

tarina, junto ao esporte

Primeira Divisão
A Liga Jaraguaense de

Futebol antecipou para
domingo pela manhã a

rodada inaugural do

Campeonato da Primeira
Divisão de Amadores,
versão 1978. As partidas
preliminares, que serão

realizadas pelas 'equipes
juvenis, valendo pelo
campeonato desta moda-

üdade,' serão iniciadas
às 9 horas e as partidas
entre os titulares, pelo
certame da Liga serão às
10h30m.

Portanto, neste domin

go, amanhã, serão efeti
vados os seguintes en

contros: em- Nereu Ra-'

mos, o Estrela local es-

tará recebendo a visita
do Seleto de Guaramirim,
e na Barra do Rio Cerro,
o Botafogo receberá o

Clube Atlético Baependi.
O motivo da antecipa

ção, deve-se ao fato do
televisamento direto da
decisão do Campeonato
Brasileiró, no domingo à
tarde.

amador, mostrando que
além de elemento huma
no, temos condições de
trabalhá-los para uma

competição de tal gaba-
rito.

I

A Federação Catari
nense de Desportos Uni

versitários, sente-se or

gulhosa de poder contar
com elementos valorosos
em suas equipes, bem
como de contar com o

apoio do governo do Es

tado, nas suas promoções
e participações.
As modalidades, a co

locação, o número de

participantes e as meda
lhas: Atletismo Masculi
no, o 5.0 lugar com 18

participantes; Atletismo
Feminino, o 2.° lugar com
17 participantes; Basque
tebol Feminino a 7.a co-

'

locação com 8 partici
pantes; Futebol de Salão
<O 4.° lugar com 18 parti
cipantes; Handebol Femi
nino 4.° lugar com 18

participantes; Handebol

h" 1 ')

Masculino, o 11.° lugar
com 21 participantes;
Natação Feminino, o 9.°

lugar com 15 participan
tes; Tênis de Mesa Mas

culino, o 8.0 lugar com 14

participantes; Volibol

Masculino, o 10.° lugar
com 18 participantes; Vo
libol Feminino, o 1.° lu

gar com 14 participantes
e Xadrex, o 16.° lugar
com 19 participantes.
AS MEDALHAS
MASCULINO -. 5.000

metros, 2.° lugar; Arre
messo de peso, 3.° lugar;
Lançamento de disco, 1.°
lugar; 10.000 metros, 1.°

lugar; Lançamento do

Martelo, 2.0 e 3.° lugar.
FEMININO - 800 me

tros, 1.° e 2.° lugar; Salto
em distância, 2.° lugar;
'lUO-hiétros com barrei

ras, 3.° lugar; 400 metros,
2.° e 3.° lugar; Reveza
mento 4x400 metros, 1.°

lugar (record universo
Bras.); Pentatlo. 1.° lugar;
1.500 metros, 1.° lugar.

Variant II. O grande carro' de 1978
iá está em nossa lcie. Venha ver

este show ao' vivo.

Futebol de
Salão

MENEGOTTI VEICULOS S.A., .' ..

O SEÜ REVENDEDOR VOLKSWAGEN
A.v. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499

. " 'f \ .,

Está em franco andamento o Campeonato
de Futebol de Salão promovido pela Comissão
Municipal de Esportes de Corupá. Os logos são
realizados todas as quintas-feiras à partir das
19h30m, com dois jógos por semana.

As equipes com maior número de pontos
são: Bamerindus, Detroit e Metrisa.

A CME de Corupá, também pretende incen
tivar o Voleibol, cuja modalidade está confiada

,

ao desportista Norberto Baumle, cujos treinos
estão sendo feitos as segundas e sextas-feiras.

CORUPÁ NÃQ IRÁ AOS JASC

Em virtude da Comissão Municipal de Es

portes ter sido reativada somente em 1978, con
siderando também a falta de recursos financei
ros e técnicos, Corupá não estará presente nos

JOQiO'S Abertos de Santa Catarina que serão
realizados este ano na cidade de Caçador.·

..
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Nesle SáhadG" presllgle O ,nOSSO' Clube. cômpareç'Q, ao' esládio João lVicircàílo'-
,t

JUVENTUS (daraguá) X PAYSSANDU (Brüsque)

FUT-SAL NA PRÓXIMA QUINTA

De sorte então que na

última quinta-feira não ti
vemos a efetivação' do
salonismo, ficando para a

próxima semana, sob os

ausplcios da entidade do
salonismo local.

ATLETISMO
Resultados do Primeiro Campeonato Jaraguaense

de Atletismo realizado nos dias 05 e 06 de agosto de
1978, promovido pelo C.A. Baependi.

MASCULINO
100m rasos: 1.0 Nilson Franz - Arweg

2.0 Darcy Domingos: A.A. Kohlbach
3.° Sérgio Martins: Arweg

200m rasos: 1..0 Nilson Franz - Arweg
2.° SérgiO Martins - Arweg
3.° Ademar Utdpadel - Arweg

400m rasos: 1.° Nilson Franz - Arweg
2.° Ademir R. Nunes - A.A. Kohlbach
3.° Ivanir Ritta - A.A. Kotílbach

800m rasos: 1.° José A. Caglioni -'A.A. Kohlbach
2.° Ademir R. Nunes - A.A. Kohlbach
3.° Ivanir Ritta - A.A. Kohlbach

1500m rasos: 1.° José A. Caglioní - A.A. Kohlbach
2.° Alceu Fernandes - A.A. Kohlbach
3.0 Irineu Sbors - GREMA

3000m rasos: 1.-0 Ademir R. Nunes - A.A. Kohlbach
2.° Iríneu Sbors - GREMA
3.0 Nelson Pereira - Arweg

5000m rasos: 1.° José A. Caglioni - A.A. Kohlbach
2.0 Irineu Sbors - GREMA
3.° Arno L. Pereira - 'Arweg

Rev. 4x400: 1.° A.A. Kohlbach
2.0 GREMA:
3.° Arweg

110 c/b: 1.° Darcy Domingos - A.A. Kohlbach
2.0 Osni Müller Jr. - A.A. Kohlbach
3.0 Tarclsio Demo - GREMA

400 c/b: 1.0 Alceu Fernandes - A.A. Kohlbach
2.0 Orides Felisbino - A.A. Kohlbach
3.0 Valdir Vegini - GREMA

S. Distância: 1.0 Osni Müller J r. - A.A. Kohlbach
2.0 José A. Boaventura - Avulso
3.° Darcy Domingos - A.A Kohlbach

S. Triplo: 1.° Osni Müller Jr. - A.A. Kohlbach
2.0 Tarcísio Demo - GREMA
3.° Alceu Fernandes - A.'A. Kohlbach

S. Altura: 1:° Rosemar Zeferino - A.A. Kohlbach
2.0 Sérgio Martins - Arweg
3.0 Djalma Bogo - GREMA

S. c/Vara: 1.° Laércio Müller - A.A. Kotílbach
2.0 Rosemar Zeferino - A.A. Kohlbach
3.0 Rú6io Nascimento - GREMA

Ar. Peso: 1.° Manuel Vizuete - Arweg
2.0 Rogério O. Vicenti - Arweg
3.0 Gllmar Menel - GREMA

Ar. Disco: 1.0 Rogério O. Vicenti - Arweg
2.0 fV1anuel Vizuete - Arweg
3.0 Ivanir Ritta - A.A. Kohlbach

Ar. Dardo: 1.° Rogério O. Vicenti - Arweg
2.0 Ivanir Ritta - A.A. Kohlbach
3.0 Rosemar Zeferino - A.A. Kohlbach

,.

FEMININO
100m rasos: 1.0 M.a Elizabelh Kobnik - A.A. Koh!b.

2.0 Alizeti Petry - A.A. Kohfbach
3.0 Marlete Ventura - Arweg

200m rasos: 1.0 M.a Elizabeth Kubnik - A.A. Koh!b.
2.0 Marilena Ventura - Arweg
3.0 Rita Ciqueira - A.A. Kohlbach

400m rasos: 1.° Regina do Nascimento - AA Kohlb.
2.0 fV1.a Elizabeth Kubnik - A.A. Kohlb.
3.0 Rosemeri do Nascimento - A.A.K.

800m rasos: 1.° Regina do Nascimento - A.A.K.
2.0 Rosemeri do Nascimento - A.A.K.
3.0 Lúcia Rosa - Arweg

1500m rasos: 1.° Regina do Nascimento - A.A.K.
2.0 Doris Maria Ronchi - A.A.K.
3.0 Helena Kubnik - A.A. Kohlbach

Rev. 4x400m 1.° A.A. Kohlbach
2.0 Arweg
3.0 Jaraguá Fabril

S. Altura: 1.0 Ana Joana - Jaraguá Fa6ril
2.0 Marinez Ronchi - A.A. Kohlbaéh.
3.0 Doris Maria Ronchi - A.A. Kohlbach

S. Distância: 1.° Doris Maria Ronchl - A.A.K.
2.0 Alizeti Petry - A.A. Koh!bach
3.0 Márlcia Lopes - Arweg

Ar. Disco: 1.° Isolde Dalmann - Arweg
2.0 Ana Joana - Jaraguá Fabril
3.0 Cacilda Krüqer - A.A. Kohlbach

Ar. Peso: 1.0 Isolde Dalmann - Arweg
2.0 Ana Joana - Jaraguá Fabril
3.0 Helena Hertel - Jaraguá Fabril

Lanç. Dardo: 1.° Isolde Dalmann - Arweg
2.0 Cacilda Krüger - A.A. Kohlbach
3.0 Iraci S. Badendorf - A.A.K.

Classificação Final:
.

FEMININO: 1:° lugar: A.A.K. com 179 pontos
2.0 lugar: Arweg, com 82 pontos
3.0 lugar: Jaraguá Fabril, com 46 pts.

MASCULINO: 1.° lugar: A.A.K., com 209 pontos.

2.0 lugar: Arweg, com 145 pontos
3.'0 lugar.: GREMA, com 69 pontos
4.'0 lugar: Pref. Mun. de J.S., c/4 pts.
5.° lugar: Beb. Max W., com 3 pts.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.0 A.A. Kohlbach, com 209 pontos
2.0 Arweg, 'com 145 pontos
3.° ,GREMA, com 69 pontos
4.° Pref. Mun. de Jguá do Sul, com 04 pontos
5.e:> Beb, Max Wilhelrn, com 3 pontos.

1 �. ,J�
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NAGASAKI ,RELEMBRA A BOMBA

"(3orreio do·PoDo" .Saúde libera mais de, "900
mil' para controle do câncerAno lX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Jaraguá do Sul - Sábado, 12 de agosto/1978 � N.o 2.999

Governo
reduzir

para
o ministro Mário Hen

rique Simonsen, da Fa

zenda, confirmou recen

temente que o governo
vai alterar o depósito pré
vio para viagens ao exte

rior, atualmente no valor

de 22 mil cruzeiros por
pessoa. O ministro deu a

entender que o depósito
será reduzido; uma vez

que afastou a, possibili
dade de sua eliminação,
de um aumento ou de um

simples congelamento.
Simonsen não quis dar

deverá
o depósilo

•

vIagens
r:naiores informações so

bre o futuro do compul
sório, alegando que a de

cisão vai depender da
conta de turismo, que em

1977 teve um déficit de
130' milhões de dólares.

Negou que a decisão de
alterar o depósito tenha
sido tomada por ser um

ano eleitoral, argumen
tando que "há muito tem

po se está pensando nis

so", e disse não saber 'se
até o final do governo o

depósito estará extinto.

M[21clhlad@ nilllCnll1ler�1lJl, �

cstequc �e M[atill1�rjx
O Ministro da Saúde,

Almeida Machado, esteve
anteontem na sede do la

boratório Silva Araújo
Roussel (Rua do Rocha,
155 no rio, para incinerar
duas toneladas de medi

camentos Mandrix, retira
dos do mercado pelo pró
rio fabricante por' estar
sendo "usado abusiva

mente na iniciação ao

consumo de tóxicos". To
dos os estoques exIsten
tes no laboratório e far

mácias do País foram re

colhidOs e enviados ao

Ministério da Saúde e o

produto não mais será fa
bricado e comercializado
no Brasil.

O medicamento vinha

sendo prescrito sob con

trole médico como cal-
-

mante para os casos de

insônia, ansiedade e mo

derador do apetite, mas

apresentava efeitos psi
cotrópicos quando inge
ridos em altas doses jun
to com bebidas alcoóli

cas. As negociações en

tre o Ministério da Saúde

e o fabricante foram fei
tas "sem medidas arbi
trárias" e, segundo Al

meida Machado, a deci

são do Silva Araujo Rous
sei é um "exemplo que
deve ser seguido por ou

tros laboratórios, pois ele
colocou os interesses so-

ciais acima dos
micos.

econô-

Exportações
Produtos Jaraguaenses

A Secretaria dá Saúde
e Promoção Social, atra
vés do Núcleo Central do

Câncer, liberou a impor
tância de Cr$ 929.575,97
para o desenvolvimento
do programa de controle
do câncer.

mento Autônomo de Saú
de Pública, para serviços
do programa de preven
ção e controle do câncer

cérvico-uterino, e Cr$ ...
370.997,00 ao Hospital de
Caridade de Florianópo
lis, referentes às diárias

hospitalares para pacien
tes carentes de recursos

e portadores de doenças
neoplásicas.

Do montante, mais de
,

558 mil cruzeiros foram
éfestinados ao Departa-

\

TÓQUIO - Os habitan

tes da cidade japonesa
de Nagasaki observaram,
às onze horas da manhã,
um minuto de silêncio 'Pa

ra relembrar o 33.0 ani

versário da explosão da

bomba atômica .que des

truiu a cidade 'durante a

Segunda Guerra Mundial

e provocou a morte de a

pessoas. Os dez mil par

proximadamente 73 mil

ticipantes da cerimônia

ficaram imóveis e em si

lêncio, um sino tocou so-

O NCC liberou, ainda,

para aquisição de mate

rial permanente junto ao /

Departamento Central de '

Compras, a importância
de Cr$ 6.620,00, destina
da ao Departamento Au

tônomo de Saúde Públi

ca, para o desenvolvi

mento do programa de

prevenção e controle do

câncer cérvico-uterino.

A Vida de Proveta
Em tom muito sensacionalista os meios de co

municação nos informaram no dia 26-7-78 que o

primeiro ser humano, fecundado artificialmente nu

ma proveta, nasceu no Hospital Geral de Oldham,
no noroeste da Inglaterra. Esse é o resultado de

12 anos de experiências em que "só haviam con

seguido abortos". Quantas vidas já foram sacrifi

cadas como cobaias em nome da ciência? A única
tentativa bem sucedida consistiu no seguinte: re

tiraram um óvulo que foi feçundado numa proveta
(espécie de frasco) com esperma e depois de cin

co dias colocaram o pequeno embrião no útero.
Até a cesariana, disseram que o desenvolvimento

foi natural. O casal que se prestou a essa façanha
ganhou, pela exclusividade jornaHstica, 325 mil li

bras esterlinas, o equivalente a 11 milhões de cru

zeiros. Diante de tudo isso, ainda bastante miste

rioso, a opinião médica dividiu-se. Alguns viram
"um milagre cienUfico", outros manifestaram um

sadio ceticismo em relação às possibilidades de

manipulação da vida.

A posição da Igreja Católica, sempre alerta na

defesa do direito e do valor da vida da pessoa hu

mana, vem afirmando como ltlcltos e imorais to

dos os intentos de fecundação artificial humana,
já que a lei natural e a lei divina exigem que, no

ato da procriação, a atividade biológica não este

ja separada das relações pessoais dos progenito
res.

Partindo das premissas básicas advogadas já
por Hitler, e mais recentemente por H. Kahm e A.J.

Wiener em O Ano 2000, tudo é lógico. Com a dife

rença de que Hitler foi condenado por pretender
aquilo que estamos fazendo. Até parece, com a 'su

cessão dos eventos "cienUficos" sobre a vida hu

mana, que a única pessoa no mundo que não po

dia fazer o que fazemos com a vida é Hitler. Talvez

esse seja um problema de democracia cientrfica.

Quanto ao ginecologista Patrick Steptoe, o pai da

proveta fecundadora, não sei quais são suas pre
missas filosóficas. Provavelmente está abrindo o

caminho para concretizar O Admirável Mundo No-

Conforme o boletim da

ACIJS, a estatística sobre

as exportações no mês
de julho, cobertas por
Certificados de Origem
expedidos por aquele õr-

$lão, somaram Cr$ _

4.339.875,78, destinando.:.

de

-se os produtos exporta
dos aos seguintes países:

Chile, B'olivia, Paraguai,
Perú, Uruguai, Filipinas,
Estados Unidos, Venezue
la, Tailândia, Hong Kong,
Equador, Canadá.

Escolh'a do novo
Paolo Bertoli, Franz Koenig,
Salvatore Pappalardo, Sergio
Pignedoli, Eduardo Pironio,
Ugo Poletti e Johannes Wi"e

brands.

A lista é mais ou menos igual
à que é publicada há tempo
pela imprensa de todo o mun

do, à exceção do .cardeal bra

sileiro. Outro cardeal do Bra

sil, Dom Paulo Evaristo Arns,
arcebispo de São Paulo, teve
sua foto publicada esta sema

na por II Giorno, com as de

mais 19 cardeais, sob 'o título:

"Será um deles o novo papa?"
Os cardeais que participa

ram no conclave já estão che

gando a Roma, ,faltando ape
nas aiguns, o que significa que
será preciso esperar ainda al

guns dias antes que se comece

a discutir, sempre com cautela,
uma "rosa" justificável de pa

pabili. Um terço dos cardeais

está aqui já há um mês, reunin
do-se diariamente em assem

bléia e dedicando-se aos tra

balhos das comissões criadas

durante o último sfnodo, do

qual participaram todos os pre
"

,

Preces e soluços incontidos eram ouvidos na Basílica
de São �edro, enquanto dezenas de milhares de fiéis e de turis

tas rendiam suas últimas homenagens ao Papa Paulo VI.

Ao mesmo tempo, o Vaticano anunciava que o concla

ve que escolherá o sucessor de Paulo VI será iniciado no dia

25 na capela 'ststlna, decorada com afrescos de Michelangelo.
A policia calcula que até às 12 horas (07 horas em Bra

sília) mais de 60 mil pessoas já haviam rendido suas homena

gens ao Papa, desde que a Basílica de São Pedro foi aberta às
7 horas (2 horas em Brasília).

Milhares mais perfilaram-se diante do pontífice, antes '

de a visitação pública ser encerrada, às 18h30min (13h30min
em Brasília).

,

Os restos mertals do Papa foram trasladados quarta
-feira para a Basílica de São Pedro, de sua residência de verão

em Castel Gandoffo, a 25 quilômetros de Roma, onde morreu no

domingo, vítima de um ataque cardíaco, aos 80 anos,

LORSCHEIDER ENTRE

OS MAIS PROVÁVEIS
Pela primeira vez o nome de

um' cardeal brasileiro � men

cionado como um dos cotados

para ser papa: é o do cardeal

Dom Aloisio lorscheider, pre

sidente da CNBB e do Conse

lho Episcopal latino America

no. Dom, Alolslo está na lista

de dez cardeais publicada há

poucos dias pelo Corriere del

Ia Sera, que comenta: ..� ad-

missível a hipótese de que um

Pignedoli; um Plronlo, um lors
cheider ou um Cordeiro acei

tem, quanto I ao problema do
eurocornunlsmo e das relações
entre católicos e comunistas a

linha Agostino Casaroli - Bar
tolomeo Sorge", ou seja, dois
dos mais ouvidos conselheiros

-de Paulo VI. A foto do arcebls
po de Fortaleza é publicada ao

lado das dos cardeais Sebas

tiano Baggio, Giovanni BerielH,

Gabriel dos Anjos

VOo Este livro trata, no primeiro capftulo, exata

mente do Centro de Incubação e Condicionamento

dos novos habitantes.

Acreditando que o homem não é nada mais

que pura matéria, objeto de total desvendamento

da ciência, H. Kahm e A.J. Wiener têm como pre

missa: "o cientista não respeita recanto algum da

sabedoria nem da moralidade". Consequentemen
te, todo o tipo de manipulação da vida, mesmo que

altere as caracterfsticas pessoais, desde que seja
cientffica, não pode ser impedida. Não existe o sa

grado. O condicionamento, ou pela alteração gené
tica ou pela pressão psicológica, para conseguir
um controle cada vez mais completo sobre as mas

sas, pode ser cientificamente feito com a colabo

ração das próprias vítlmas. Assim, dentro de pou

cos anos é possível que uma dona de casa entre

numa espécie de comissariado, olhe de cima para

baixo, para um renque de pacotes, semelhantes a

esses que contêm sementes de flores e escolha o

seu bebê pelo rótulo. Cada pacote conterá um em

brião congelado, da idade de um dia ... Homens pré
fabricados e pré-determinados. A mulher também

será predeterminada na escolha da compra de seu

futuro "filho". A seguir "um ambiente psicológico,
prescrito logo nos primeiros perfodos de vida, po
derá ser utilizado para produzir cérebros e pes

soas inferiores de um lado, e cérebros e pessoas

superiores, de outro lado... Isso poderia criar um

grupo de senhores e um grupo de subservientes".

Quem ousará opor-se aos ditames da ciência?

Essas previsões não são apresentadas pelos seus

autores como ficções mas como 'o caminho inevi

tável que a clêncla percorrerá. O condicionamen

to será permanente. Os valores humanos e toda a

esfera da moralidade não passam de emoções
complexas ainda não controladas pela ciência. As

sim,' com o uso de agentes qufmlcos de controle

do cérebro, pode ser possfvel controlar o indivíduo

e as massas, fazer tudo isso desembaraçadamen
te, sem a cooperação das vftimas.

Enquanto a vida nos pertence, defendamo-Ia.

/

PAPA
sidentes de conferências de

bispos.

Este será o mais numeroso

conclave realizado até agora,
e o primeiro em que os euro

peus estarão em minoria. Até

o momento, parece que o con

clave será difícil, já que deve

rá não só eleger o novo che

fe da Igreja mas, através dessa

escolha, indicar uma' política.
Será decidida a continuação
da linha montiniana ou a rota

sofrerá uma correção? A gran
de maioria deverá estar de a

cordo com a primeira hipóte
se, embora seja diffcil saber

qual das faixas da polltlca con

duzida pelo falecido papa se- ,

rá considerada a mais impor
tante. Alguns cardeais .são ain

da da época de Pio XII e João

XXII, mas a maioria foi criada

pelo próprio Paulo VI., Assim,
os reformistas moderados co

mo Montini, mas decididos a

não ceder pontos essenciais

da tradição e da doutrina,
constituirão a maioria do colé

gio cardinaJrcio, que deverá

lenemente e houve uma

revoada de pombos.

............. 1...

RESfOUOS
QUfMICO'S MORTAIS

A companhia" química
americaria Allied Chemi

cal depositou resíduos in

dustriais no estado de

Hesse, na Alemanha Fe

deral,' suficientes para
matar toda a humanida

de, afirmou a 'revista

Quick.
A empresa deixou nu

ma velha mina de sal

mais de duzentas mil to

neladas de arsênico, cia

nureto, mercúrio e inseti- J

cidas que representam
um perigo mortal, não

tendo encontrado em seu

próprio pafs nenhum lu

gar para depositá-los. A

companhia qufmica ale

mã Kali und Salz, filial da
BASF, alugou a mina à

, .

empresa americana como

depósito de lixo ao equi
valente a mil cruzeiros

por tonelada depositada.
A revista que fez a denún

cia acrescentou que nem

as autoridades nem a po

pulação foram consulta

das.

-------

KONDER REIS
CUMPRIMENTA
PRESIDENTE DA
REPOBLlCA

O governador Antônio

Carlos Konder Reis tam

bém ssociou-se aos

cumprimentos recebidos

pelo Presidente Ernesto

Geisel, por ocasião do

seu 70.0 aniversário, dia

03 de agosto. O Cnefe do

Executivo catarinense en

viou telegrama ao Presi

dente Geisel, que diz:

"Em nome do povo e do

Governo do Estado de
�

Santa Catarina, tenho a

honra de levar a Vossa

Excelência, pelo trans

curso de sua data natalí

cia, os melhores votos de,

ventura pessoal a par do

testemunho da nossa

constante solidariedade e

apoio".

I
I

no dia 25
escolher o homem mais capaz
de enfrentar os graves proble
mas de nosso tempo, ou seja:
de receber a pesada herança
de Paulo VI.

A atmosfera geral é de preo

cupação. Os espfritos acham

-se ainda sob, a impressão
criada pelo súbito desapareci
mento do papa, e do ,grande
vazio que ele deixou atrás de

si. "Sentimo-nos órfãos", es

crevia já no dia seguinte ao da

morte o editorialista do Osser

vatore Romanio, refletindo um

sentimento geral.

Nessas reuniões surgiu, já
uma _pequena primeira diver

gência, já que o came.rlengo
cardeal Jean Villot queria con

vocar os cardeais por telefone

para as reuniões da Congre-
, gação Geral. O cardeal Pertct=

Felici, presidente do Tribunale
della Segnatura, achou melhor

,

que a convocação fosse por
escrito, e Villot teve de ceder
a essa sutileza. Outra compli
cação: a reforma do Concla-

ve, solenemente promulgada
por Paulo VI em outubro dê

1975, arrisca-se a não ser apli
cada, já que embora seus prin
cípios selam claríssimos, a re

gulamentação para sua aplica
ção prática não foi assinada.

Anteontem, na presença de

mais de 40 cardeais, o camer

lengo procedeu à destruição
do "anel do pescador" e do
sinete do' papa, insígnias de
seus poderes pontificais, pa
ra assinalar o fim -de seu rei

nado. O "anel do pescador" é
assim chamado por mostrar

São Pedro com as redes de

pesca.
Outro prenúncio de dificul

dades é a idéia levantada pelo
cardeal belga, Jospeh Sue

nens, que sugeriu que o papa
governe a Igreja rodeado por
outros cardeais, "par? descen
tralizar sua ação e facilitar a

resolução dos problemas". Ele
não c�ega a falar em direção
colegial, mas sugere que o pa

pa não fique, mais sozinho
diante da quantidade de pro
blemas com que se defrontará.
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