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JARAGUA DO SUL

Capital Latino Americana do

Motor

eapltal Sul Americana cto

Chapéu

Bom Profissional,' de
Imprensa é aquele que

busca aumentar contatos
culturais

Hugo José Kling

Na área da comunicação, existem pessoas que
de fato se entrosam no metier. No número destes

pode ser incluído o jornalista catarinense Eugênio
Victor Schrnoekel que, como rotariano que é, cer
ta vez Visitou, em companhia de sua esposa Bru

nhilde, a nossa cidade, entrando em contato com

um bom número de concidadãos nossos. Desde
então' está .sernpre se lembrando dos tritrienses.
Esse nosso amigo, além de exercer um elevado

cargo na área bancária de Florianópolis, é tam

bém Diretor Proprietário do jornal "Correio do Po

vp", da cidade de Jaraquá do Sul, em cujas colu

nas, por várias vezes, já se referiu ao nosso O
CARTAZ e dele, até já transcreveu matéria que jul
gou interessante e merecedora dessa honra,

O sr. Schmoeckel é pessoa por demais atare

'fada,' entretanto, sempre acha um tempinho para
enviar para outros centros, inclusive para o nosso,
as mais variadas publicações que se editam, não
só em seu Est�o mas também' em outros, para os

quais viaja amiúde no desempenho de seus en

cargos.

Dele recebemos, no último dia 17, a "Revista
do Sul" e um exemplar datilografado de um re-.

gistro que se deu ao trabalho de fazer, ao correr
de cinco anos, entre seus oompanheiros de folga
e distração nos fins de semana, no Boliche Clube
Az de Ouro, de Jaraguá do SÚl. Tudo o que o volu
me contém fOI escrito com muita verJe, muita gra
ça e sua leitura se constitui num agradável passa
tempo. Os relatos de alguns "casos" contidos em

suas páginas fazem rir a valer. Provavelmente, al
guns daqueles personagens reais envolvidos fica
rão surpresos ao ver o que contaram e as aventu

ras de que participaram, num registro que ficará

para os pósteros. '

O autor do registro se revela dotado daque
le espírito gaiato de certos indivíduos da raça ale

mã, da qual Eugênio descende, Aquela anedota,
do "Ar encanado" contada por algum associado
do Az de Ouro, é das páginas mais engraçadas que

já li e faz-pensar: como podem Inventar uma piada
tão chlstosa e divertida?

Algumas palavras sobre' a "Revista do Sul",
publicação que circula em Blumenau, já em seu,
nr. 244, nadá fica a dever às suas congêneres do

Rio de Janeiro e Sãq Paulo, com ótima e capri
chada 'matéria para leitura. Excelentes estampas
coloridas aparecem em várias páginas e nos fa
zem conhecer melhor Chapec6 e São Joaquim.

A primeira é uma' cidade muito bonita e de ex

traordlnárlo proqresso. A segunda situa-se em re

gião serrana, a mais de mil e trezentos metros de

altura, por isso mesmo, no Inverno fica branqui-
,

nha de neve igual a muitas cidades européias, e

norte americanas, um motivo de atração de turis

tas cujo número vem crescendo a cada ano. .são

Joaquim é grande produtora de maçãs. A última.
safra totalizou mais de duas mil toneladas. Essa
cultura ating� a um milhão e cem mil macieiras. O

Município é também, grande produtor de laticínios.
� tanta a atração de São Joaquim que até o Presi
dente Ernesto Geisel e três de seus Ministros lá'

estiveram este ano, por ocasião da Festa da Ma

çã, e de/uma E�poslção pecuária e de outros pro
dutos frutrferos da região. Grandes festas se reatl
zaram então, com a participação de artistas de fa

ma. A parte musical contou com a participação dos
artistas da música clássica, nossos conhecidos,
Gerzy Milewskl, Aleida Schweitzer e Turíblo San
tos. - Transcrito deO CARTAZ, Três Rios-RJ, n. 356

'_

.Inauguração
• f

Posto Polícia Rodoviária Estadual-

No último dia 11 do

corrente, foi inaugurado
o Posto nr. 4 da Polícia
Rodoviária Estadual, na

SC 301, no Município de
Guaramirim.

e de Guaramirim, res

pectivamente, Victor
Bauer e Salim José De

queeh, Presidentes de
Câmaras de Vereadores
de Jaraguá do Sul e de

Guaramirim, vereadores,
representantes de Clubes
de Serviço, Empresários
e outros.

INAUGURAÇAO
Inicialmente usou da

palavra, o Comte. Geral
da Polícia Militar do Es
tado de Santa Catarina,
Coronel Eduardo D6ria
Sá Fortes, dizendo que a

data de 11 de agosto, era
deveras Importante, uma

vez que se comemorava

'0 1.° aniversário de fun

dação da Polrcla Rodo-

Flagrante acima, a inauguração, com o desate da fita

simbólica, por parte dos prefeitos Victor Bauer e Salim
José Dequech, respectivamente de .Jaraçuá do Sul e

Guaramirim.

viária Estadual e porque
ali se encontravam; para
inaugurar o Posto nr. 4
da 'Polícia R()doviária Es
tadual, justamente numa

r�gião muito próspera,
onde 'o fluxo de veículos
é muito grande, havendo
por isso mesmo, necessi
dade de uma fiscalização
da estrada, para assegu
rar perfeitas condições
de trafegabilldade.
Na oportunidade, se re

portou a necessidade de
uma conscientização, ca
da vez maior per parte
dos condutores de vef
culos, visando a econo

mia de combustível, e

também para segurança
própria.
Logo ap6s, usou da pa

lavra, o Dr. Antônio Car
los Werner, fazendo uma

prestação de contas, a

crescentando que as me

tas governamentais, es

tão sendo paulatinamen
te atingidas, conforme o

slogan do governador
Konder Reis - GOVER
NAR É ENCURTAR DIS
TANCIAS. Disse que vá
rios quilômetros de es

tradas estão sendo cons-

, truiClas, e outras receben:
do a capa asfáltica, pro
piciando as condições in

dispensáveis para um

maior desenvolvimento

bre a nova Subestação Sul em vista de sua loca-
da CELESC a ser instala- Ilzação e interligação
da em Jaraguá do Sul: com outras instalações
"A SE de Jaraguá do 'do sistema elétrico de

desde que assumiu, há

pouco mais de, três anos,
o comando do complexo
de quase 50 empresas li

derada pela Volkswagen
werk AG, de WOlfsburg,
� maior fabricante euro

peu de autoveículos e o

sextó maior do mundo.
Sua primeira viagem ao

Brasil ocorreu em mar

ç'o de 1976.

O sr. Toni Schmuecker

permanecerá no Brasil
até o dia 13 e nesse pe-

Sobre

As solenidades de

inauguração, estiveram

presentes, o Diretor Ge
rai do'Departamento de
Estradas de Rodagem de
Santa Catarina, Eng.o An
tônio Carlos Werner, Co
mandante Geral da Polí
cia Militar do Estado de
Santa Catarina Coronel
Eduardo D6rla Sá Fortes,
Representantes do 62.0
BI de JQinville, outras au

toridades' estaduais, de

putados, prefeitos muni

cipais de Jaraguá do Sul

,

Presidente .Mundíal da
Volkswagen chegará ao

Brasil dia 6 próximo

-

do Estado de Santa Ca- 15 homens, sendo um

tarina. sargento comandante do
Ao finalizar, fez um a- Posto e dois eabes que

pelo? para que 'os moto- comandam as patrulhas,
ristas da região, saibam 12 soldados.
fazer uso da estrada, 0- Para os trabalhos de
bedecendo às leis do fiscalização da estrada,
trânsito, para se evitar a- os policiais possuem um

cidentes, e também para radar para controle de

salvaguardar suas pró- velocidade, que tem um

prias vidas. alcance de 1.000 a 1.500
O Posto nr. 4 da Polí- metros e um bafômetro,

cia Rodoviária Estadual que é usado quando a

custou cerca'de Cr$________ contece acidentes.

2.000.000,00 (dois mi- O Posto da Polícia Ro
Ihões de cruzeiros), sen- doviária Estadual, sedia
do que ainda não está to- do na SC 301 em Guara
talmente concluído, fal- mirim, tem a incumbên
tando garagens e outros. cia de fiscalizar as estra-

O Posto da Polrcia Ro- das, SC 301. SC 280, SC
'

doviária Estadual conta 474, SC 413 e BR-101, en
com 5 veiculos, sendo volvendo os municípios
três para ronda, uma am- de: Jaraguá do Sul, Join
bulância e um caminhão ville, São Francisco do
dotado de guincho. Sul, Blumenau" Massa-

O efetivo policial é de randuba e Guaramirlm.

Tomada gefal do Posto n. 4, quando de sua inauguração

, 1

A -Nova Subestação da CELESC em Jaraguá do Sul
Através do Gabinete do

Vice-Governador do Es

tado, recebemos as se

guintes informações so-

Chega ao Brasil, no,
" próximo dia 6! o sr. Toni

SChmuecker, presidente
da Organização Mundial

da Volkswagen. Em sua

companhla viaja também
o sr. Rudolf Leiding, ex
-presidente da Volkswa
gen do Brasil" e atual
membro do Conselho
Consultivo da empresa
na Alemanha.

Esta é a segunda visi-'
ta do sr. Schmuecker à

Volkswagf!n do Brasil

ríodo será recebido pelo
presidente Ernesto Geisel
e pelos ministros Mário

Henrique Simonsen (Fa
zenda), Angelo Calmon

de Sá (Indústria e' Co

m�rc'io) e Golbery do'
Couto e Silva (Gabinete
Civil).,Além disso, mante
rá reuniões de trabalho

com a Diretoria e executi

vos da Volkswagen 40
Brasil, em São Bernardo,
e visitará as fábricas VW

de São Pául'o' e de Tau
baté.

Um Relato xv. Encontro

Santa Catarina deverá au
mentar consideravelmen

te a capacidade de su

primento de energia elé
trica não só à área de

Jaraguá do Sul, mas tam
bém às áreas de Guara

mirim, Corupá, Schroe
der e arredores.
Além do aumento da

capacidade de suprimen
to melhorará também a

qualidade do 'fornecimen

to, traduzida pela unifor

midade dos nfveis -de

tensão e minimização do

número de interrupções.
Características da

etapa a ser construída
16 MVA em 69/13.2 kV

15,6 MVA em .

69/34.5 kV
4 alimentadores em ..

13.2 kV
1 entrada em 69 kV de'
Joinville

2 entradas em 34.5 kV
da Usina Bracinho

Nacional de

1 alimentador em 34.5
'kV para Corupá e

Guaramirim.
Investimentos
Um investimento de a

proximadamente Cr$ ...

32.594.550,00, está sendo

previsto para 'a obra com

pleta, sendo que, deste

total, Cr$ 14.961.150,00
já foram aplicados na a

quisição de materiais e

equipaméntos, bem co

mo na elaboração dos

projetos de enqenharla,

Início e conclusão
das obras

A licitação para a exe

cução da obra já foi rea
lizada sendo que o infcio
da construção deverá ser'

efetivádo no próximo mês
de outubro. A conclusão
e entrada em operação
está prevista para julho
de 1979". Acij" BoI. n. 251

Vereadores
(Leia na última' pág.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTAQU'ES SOCIAIS
Aniversariantes da Semana

DEBUTANTES 78

o Clube Atlético Baependl continua com seus pre
parativos, com vistas ao seu 1.0 Baile Branco, que será
realizado este ano, em sua sede social, no dia 30 de
setembro. Sem sobra de dúvidas,' este baile se cons

titui num destaque todo especial no cenário estadual,
tendo em vista a data da realização, a organização do
acontecimento por parte da diretoria e por parte

"

das
mães que constituem a comissão de organização, le
vando muito a sério e efetuando os preparativos com

muito carinho, pois trata-se do destaque do ano, motivo
também de ser o 1.0 Baile Branco do Clube, tendo em

vista que nos anos anteriores este baile era realizado
não com a movimentação do Clube, mas sim de con

ceituadas senhoras que compunham outro órgao, ern

nossos dias extinto, mas que multas recordações det
xaram em nossos meios sociais.

Sem dúvidas é destaque estadual, porque a orien
tação geral e também a apresentação está a cargo do
Carlos Muller, "expert" no assunto e que também mo

vimenta os melhores Debut's em todo o nosso Estado.
Parte também das meninas moças o entusiasmo da

apresentação à sociedade, já com antecedência a apre
sentação na data, o sorriso das elegantes na TV e tam

bém nos jornais, como é o caso do nosso mensageiro,
onde estaremos apresentando as "cocotinhas" que dec
filarão neste 1.0 Baile Branco do Baependi.

Até o presente, segundo o que nos vem da secro

taria do Clube, através da eficiência da Nice, serão em

número de 27 as candidatas ao Debut deste ano, em

nossa cidade, no Clube Azurra. 20 são as meninas-mo

ças de nossa urbe, eram em número de 21,' mas houve

a desistência de uma candidata, decrescendo este nú

mero. Também serão apresentadas à sociedade na

mesma data, duas "girls" vindas de Paranaquá, uma de

Guaramirim, uma de Massaranduba, uma de Jolnvllle,
uma de São Bento do Sul e também uma da llha-Cap',
Florianópolis.

A decoração do salão para este evento, será coisa
fora de série, que inclusive está sendo preparado com

um certo sigilo, dado ao fato da importância de que se

reveste este 1.0 Baile Branco.

Também uma escolha perfeita a das patronesses,
Janice H. Breithaupt, Vera Marcatto e Laurita Weege,
que darão ainda mais brilho a efetivação do Debut 78

Em nossa próxima edição estaremos mostrando aos

amigos e leitores da coluna, as "cocotinhas" que farão

o seu Debut este ano, bem como tudo o que precede
a este importante acontecimento, um dos mais relevan

tes nos meios sociais de todo o nosso Estado.

-000-
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i A moda como o figurino manda, de 1
i São Paulo para o "grand monde" da re- !
1 gião, você encontra na LOJA KLEIN e !
i K[EIN MAGAZINE. A badalação do mo- i
1 mento, moda jovem, desc'ontraída para !você desfilar elegantemente. i! As últimas novidades em tecidos pa- ')
li ra você que vai fazer o seu Debut/78 e ,

1 para você que marca presença nos acon- i
t tecimentos de nossa society. !
t LOJA KLEIN e KLEIN MAGAZINE, no !
1 endereço da elegância - Rua 28 de Agos- !
t to - Guaramlrim • se. 1
..... "...,. ru��r+D "..... � ......

NASCIMENTO
No último dia 20 de julho, na cidade de Santos, São

Paulo, nasceu o fofinho Filipo Mahnke Veríssimo, en

chendo' de alegria o lar dos papais Acássio (Roselane
Mahnke) Veríssimo. Alegria esta, que também os vovós
Veríssimo sentiram e ainda mais a vovó coruja CecíJ!a

Ersching Mahnke.

PAGINA 2

. Celso . BulE g(agel

Aniversariam hoje, dia 19 de 08/78
A jovem Odete Papp
Maria Terezinha Stoinski
O jovem Luiz Paulo Marschall
Sr. Engelberto Freiberger
Bráulio Junge, em Joinville
Sra. Maria Cacilda Wunderlich Dutra,

. em Blumenau
Genésio Panstein, em Jaraguá 84
Sra. Melânia, esposa do Sr. Otto Kuchen

becker
O jovem Pedro, filho do Dr. Fernando e

Vara Springmann
Aniversariam amanhã, dia 20.08.78

Sr. Erwino Grankow
Sra. Benta Mascarenhas de Oliveira, em

Curitiba
.

Sra. Dorotéa Mascarenhas, nesta
Srta. Solange Loewen Bloedorn.: nesta

Aniversariam dia 21.08.78
Sr. Arnoldo Leonardo Schmitt (industrial)
Donilda Friedel .

Srta. Orieta Raquel Vieira
Sra. Hildegard. Geffert Grubba
Sr. Arno Henschel
Sr. Alido Drews, em Rio da Luz I
A jovem Lucélia Margareth Pedri
Sra. Neila Maria Beleti
Ingo Greuel

.

Aniversariam dia 22.08.78
José Stoinsl<i

.

Sra. Delorme Wunderlich Stingen
O menino Fabiano Càbral, residente no

Rio de Janeiro
Sra. Maria Madalena, esposa do sr. An-

.

tônio Schmitt
Sr. Joel Paulo Pereira
Sr. Alfredo Vogel, em Itapocuzinho
Sr. Nílton Petry
-Sra. Alzina Winter Schmitt
Dr. Rodolfo Hufenuessler (industrial)

Aniversariam dia 23.08'.78
Sr. Norberto Hafermann
Sr. Alvaro Stingen, em Cambé
Vva. Sra. Frida Bauer

Aniversariam dia 24.08.78
Sra. Elisabeth Gressinger .

Sra. Hermine Penske, em Jolnvllle
Sr. Herbert Bürger
Sr. Wiegand Roeder
Sr. Evaldo Ziemann, em Três Rios do

Norte
O jovem Rubens Voigt
Sra. Eliane Schmitt de Bem, esposa do

Capitão �érgio Luiz Rosa de Bem, re
sidentes em Curitiba - PR

Aniversariam dia 25.08.78
Sr. Artur Gumz (industrial), em R. Cerro"
Sra. Josefina Satler Piccoli
Loreno Alperstaeéft
Sra. Milda Schütze

�:::::��"':Aós"':�ni;e;s�:�iantes::da::sema'nã;':'õs"cüm=
primentos da coluna.
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"--C�;;R��.;;����;�;;;1i
II RELA - Não seja careta, entre na moda II
II transaclonal visitando quem entende de II
II moda e tem tudo para lhe 'oferecer. CIN- II
II DERELA - calçados, confecções, artigos II
II esportivos, vestidos completos para noivas, II'
II conjuntos infantis, presentes chiques e um

IImundo de coisas n'ovas que você nem po-
li de imaginar. Visite a CINDERELA,. um 10- II
II Jão com sobre loja, na Getulio Vargas, 198 II
·u a sua es�era. A vista ou a prazo, como vo- II
II cê preferir!. II
.....��_",__,,,_,,,. ....,,,,__, .._,...,,..-.r_...,.....,
....._,�._,......._,._, ._, ................._............
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CONVITE

Numa promoção da Sociedade Cultura Artfstica de

Jaraguá do Sul, a SCAR, o "Centro Cultural 25 de Ju
lho de Blumenau" convida seus amigos a assistirem a

peça teatral de Kurt A. Goetz A MINHA ESPOSA E'

EMANCIPADA, uma comédia extraordinária, a ser apre
sentada em Ungua Alemã, pelo grupo teatral do pró
prio C.C. 25 de Julho.

Esta apresentação será no próximo dia 26 desta

mês, às 20 horas, no salão da Comunidade Evangélica
de nossa cidade.

APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 30 SABORES"
PIZZAS? 6 SABORES?
SANDUrCHES SABOROSrSSIMOS?
SO NUM LOCAL ESPECIAL. �H I NO

Krügerhaus

: Ingo (343) Greuel (Müller) de
. aniversário

De anlversa
rio no próximo
dia 21 deste
mês o Sr. Ingo
Greuel, mais co
nhecido como

Ingo Müller ou

número 343, o

qual ostenta das
de os tempos
de batalhão .

::: ::::::.:.::.:._::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. -.: z : : _-_-_-_::: ;::�-_:::::: :::_-_-_:.::;:::::"_-_-:::::::-_-:::::::=_-::::::.-

Nascim'entos' da Semana

Se o seu problema é beber
O problema é seu

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

Grupo SerenIdade de A.A.
Rua Exped. GumercIndo da Silva, 370

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

O 343 é muito
conhecido na ci
dade e de vez:
em quando to
ma "umas e ou

tras" atraindo
os desconheci
dos e por que
'não dizer, atraindo as fãs, com seu imenso fo:
clore. O Ingo sempre está alegre, porém quan
do partem para a gozação e leva tudo na eC)"

portividade, pois sempre foi admirado por seus

amigos. Foguetes e bombinhas muito bem de
monstram os momentos de alegria do 343.
Além de tudo, o Ingo é muito educado, traba
lhador, sabe respeitar e é honesto. Ao amigo
Ingo Müller, que é assíduo leitor da coluna,
pelo seu 57.0 aniversário, os cumprimentos da
coluna.

NASCIMENTO
No último dia 6 deste mês, marcou o nas

cimento da fofinha Patrícia Raquel, filhinha de
casal amigo Ismar Antonio (Maria Cecilia)
Peters, ele conceituado funcionário da Agên
cia do INPS de nossa cidade.

O Rotaract Clube de nossa cidade, no último dia 13
deste mês, dia dos pais, prestou homenagem aos pals
dos rotaractianos, com uma suculenta churrascada, ten
do por local o galpão de festas da Igreja Matriz.

Houve muita movimentação entre sorrisos e abra

ços também sorteio de brindes. Como sempre o Nego
Fructuoso, novamente o contemplado.

A Fátima dirigiu mensagem aos pais e também na

ocasião fez uso da palavra o rotariano Sr. Victor Frech .

Estiveram participando deste evento José Roberto
com seu pai José Fructuoso; Thafsa e José Antônio cO'TI

o pai Antônio Cabral Pinho; Mirna e Raquel com o pai
Antônio Vieira_; Fátima com o papai Luiz Carlos da Sil
va; Altair com o pai Augusto Pieper; Werner com o pai
Vfctor Frech e Roberto com o pai Dr. Osny Cubas O

Aquino. O clichê estampa o acontecimento.

ra, solteira, do lar, natural de Massaranduba, neste Es

tado, domicilida e residente em Massaranduba, neste Es-'
tado, filha de Celestino Micheluzzi e Filomena Piaz.

Edital nr. 10.387 de 14.08.1978

VALDIR BORDIN E MARIA DE LURDES WEBBER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de As

curra, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ea·
• pfrito' Santo, nesta cidade, ,filho de Luiz Bordin e Dorc-.

thea Bordtn. Ela, brasileira, solteira, balconista, natural

de Luis Alves, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Epitácio pessoa, nesta cidade, filha de Antônio Hurn .

berto Webber e Pterfna Zappellini Webber.

Edital nr. 10.388 de 14.08.1978

_

A.N'l;ONIO ELIAS PEREIRA E IVONETE ZEZUíNO

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, jiaturat de Agu_'
dos do Sul, neste Estl!-do, domiciliado e residente em

São Bento do Sul, neste Estado, filho de Elias Pereira e

Maria das Dores Pereira. Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha de

M�rtinho Zezutno e Benta Zezufno.

Edital nr. 10.389 de 14.08.1978

Nl1.JLSON KATH E ELSINA KANIS

Ele, brasUeiro, solteiro, 'padeiro, natural de Joinvil

le, neste Estado, domic1l1ado e residente na Ruà Alfonso

Ma.later, nesta cidade, filho de Eugênio Kath e llldith
�

.

Kath. Ela, brasUeira, solteira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, -domíctlfade, e residente na Barra do Rio

Cerro, neste distrito, fUha de Rudolfo Kanis, e .Erna.Has-
se Kanis.

Edital nr. 10.390 de 15.08.1978

RUBENS HOPPE E MARLENE DALSOQUIO'
Ele, brasUeiro, solteiro, operário, natural' de Presi

dente Getlllio, neste Estado, domic1l1ado 'na Rua Join

v1lle, nesta cidade, filho de Gustav Hoppe e Clementina.
Hoppe. Ela, brasUeira, solteira, industriária, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiclliada e residente na

Rua Joinville, nesta cidade, fUha de Jorge Dalsoquio e
-. -

LeonUna Dalsoqulo:

��*,*:::iC�*��:$:c:M
� �'IS CONFECçõES SUELI - Moda - Be-
� leza - Qualidade - Originalidade. Ofere� Ii cendo: Vestidos, Slaks, Camisas, Camiso- 'IS

i Ias, Batas, Blusas, Jardineiras e Bjjoute- i
� rias. "Agora com Crediário". Na Marechal �
� Deodoro, 1 085. �
t>iC3�*í>fIc:i�:)I;C��)iC:l��-

BAILE

No próximo dia 26 deste mês, tendo por local a se

de social do Grêmio Esportivo Juventus, será realizado

Baile do Reencontro, com a animação musical dos

MONTANARI. As reservas de mesas poderão ser feitas

no Restaurante Shalom. O traje é a passeio e o convite

é dirigido a você para que prestigie mais esta promo

ção do Juventus, no próximo dia 26, em sua sede social.

Nasceram dia 05.08.78
Ismar Rubens, filho de Ademar (Ivoni) Mar

quardt
Josiani, filha de Jonas José (Undina) Faria

Nasceu dia 08.08.78
Daniel, fifho de Daniel (Elísia Rosa) Alves

Nasceram dia 10.08.78 •

Marilu Cristina, filha de Luiz (Maria �pa
recida) Dalpiaz

.

Andressa, filha de Antônio' (Natália Fer
razza) Zanghelini

Nasceu dia 11.08'.78
Jean João, filho de Eugênio (Lúcia) Ron

chi
Nasceram dia 12.08.78

Ederson Lourival, filho de Joarez (Marli
Gaspar) Rosa

Alessander, filho de Orácio (Terezinha)
Martini

Nasceram dia 13.08.78
Marilu, filha de Luiz (Tecla) Krawulski
Milena, filha de Egon (Angelina' Linder)

Flohr -:

Márcia Fabiana, filha de José (Hilda) Maia

E O PU...

Desde o último dia 11 deste mês, os CJ

mentários estão girando em torno da Instalação
do Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na r.i

dade de Guaramirim, atendendo assim as neces

sidade rodoviárias, disciplinando e controlando

todo o trânsito que demanda de Jaraguá do Sul,
via Guaramirim até a BR 101 .

Para muitos foi 'um susto repentino, para a

maiorla uma necessidade fundamental. E' até
.certo ponto louvável.a implantação deste Posto

Policial, pois a disciplinação da SC 301, já se

fazia necessária. Serve também de alerta para
os que possuem vefculos, pois os que habilita
dos estiverem, tudo bem, mas quem não possue
habilitação, que as consigam ou então não em

punhem o volante.

Edital nr. 10.391 de 15.08.1978

ADOLAR STRELOW E CARIN RADUENZ

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de J1.

raguá do Sul, domicilIado e' residente em Rio Cerro TI,
neste distrito, filho de Rolando Strelow ê Erna Koepp
Strelow. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio Cerro II,
neste- distrito, filha de Arno Raduenz e Magp.alena Breh

mer Raduenz.

Edital nr. 10.392 de 15.08.1978
ADAIR LUIZ BALSANELLI E ANA MARrA PELLIS

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de' :rara
'guá do Sul, domiciliado e residente em Joinville, neste

Estado, filho de AQ.untno Balsanell1 e Paula Bachmanu
Balsànell1. Ela, brasileira, solteira, balconista, natural
de Jaraguá do Sul, domic1l1ada e residente na Rua Ma
rina Fructuoso, nesta cdiade, filha de .!safas Pellis p

Guilhermina Pereira Pellis.
Edital nr. 10,393 de 16.08.1978
DORIVAL SANTOS GQ..MES E

MARIA SíLVIA MARIANO MACHADO,
Ele, braslleiro, solteiro, torneiro, natural de Ara

quart, neste Estado, domioiliado e reaídents na Rua V,.

nãncío . da Sllva Porto, nesta cidade, filho de Francisco

Si�eão Gomes e Antônia Jlll1a do Rosário Gomes.
Ela, brasUeira, solteira, servente, natural de- Jaraguá d)
Sul, domicil1ada e residente na Rua Padre Alberto' Jacob,
nesta cidade, fUha de Manoel Mariano Machado e Lfdia
Ramos Machado.

'RegisIro Civil

do Sul, domiciliado e residente em Santa Luzia, neste

distrito, filho de Luiz Lourenzetti Filho e Leopoldína

Pretti Lourenzettl. Ela, braslIeira, solteira, enfermeira,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Jaraguá-84, neste distrito, filha de Paulo Stenger e Els'1.

Brelnak Stenger.

Edital nr. 10.883 de 11.08.1978

HERMíNIO KLOWASKI E ISOLDE SCHULZ

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Pome

rode, neste Estado, domicil1ado e residente na Rua Ro

berto' Ziemann, nesta cidade, filho de Vitcório Klowaski

e Clara Simanovicz Klowask1. Ela, brasileira, solteira,

servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi

dente na Rua Roberto Ziemann, nesta cidade, filha de

Heinz Schulz e Anna da Silva Schulz.

Edital nr. 10.384 de 11.08.1978

EVARISTO PESSATTJ: E MARLISE CORREIA

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Guara=

mirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Jo

Inv1lle, nesta cidade, fUho de Arduino Pessatti e Ana

Pretti Pessatt1. Ela, brasileira, solteira, costureira, na

tural de Apiúna, neste Estado, domicUiada e residente

na Rua Joinville, nesta cidade, filha de Joaquim Correia

e Jeane Apar.ecida Corrêa.

Edital nr. 10.385 de 11.08.1978

Cl1.JLIO RENGEL E INGRID NEITZEL

Ele, braslleiro, solteiro, representante, naturà! da
Ituporanga, neste Estado, domicil1ado e residente na Rua

Procópio Gomes, nesta cidade, filho de Adolfo Rengel e

SantOia. Pures Rengel. Ela, bras., solteira, escriturá,ria, na
tural de Jaraguá do Sul, domlclliada e residente na Rua

Rio Branco, nesta. cidade, fUha de.Helmuth Ernesto Ger

mano iNeitzel e de Tusnelda BUrger Neitzel.

Edital nr. 10.886 de 11.08.1978 '

IVO ZAPELLA E MARIA ROSA MICHELLUZZI
,

I, ...
'J

..

C6pia Irecebida do Oficial de Massaranduba, neste Estado

Ele, praslIeiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá
do Sul, domic1l1ada e' residente nesta: cidade, flIho d'�

Mário Zapella e Anita. Volkmann Z,apella. Ela, brasllel-

Áurea MUller Grubba, Oficial do Registro Civil do

10.. Distr1tQ da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, B�asil.

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar _o presente edital Q.ue ser. publicado pe.
la imprensa e em çartOrlo onda>será. .

afixado durante
15 dias. Se alguém souber de algum impedimento, a

cuse-o para os tlns legais.

A'!-fea MUller Grubba
.

Oficial'
.,

Edital nr. 10.381 de 09.08.1978

PEDRO BERTOLOTTI E VERONICA PEREIRA

Ele, braslleiro, solteiro, operário, natural de Itaquá,
neste Estado, domiciliado e residente na VlIa Lenzi, nes

te distrito, filho de José· BertofotU e Maria, Laçola Ber·

tolottt. Ela, braslleira, solteira, co tureira, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiclliada e residente na

nha da Figueira, neste distrito, flIha de AntOnio JO'lé

Pereira e Elzira Vieira.

Edital nr. 10.382 de 10:08.19'18
ÁLIDO LOURENZETTI 'E FElLfCIA ELISABETA STEN

GER

Ele; braslleiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CD COLUNA ROTARIA
Em visita oficial, esteve em nossa cidade, na

quarta-feira, dia 09 de agosto, o Governador de
Rotary Sr. Creso de Jesus Tavares, acompanhado
de sua esposa sra. Odete Schmitz Tavares.

A tarde, enquanto o Governador de Rotary se

reunia com os companheiros rotários, a sra. Odete
Schmitz Tavares foi recepcionada na residência do
Dr. Alfredo (Zilda) Günther,

•

No jantar, entre discursos, brincadeiras e ou-
tros acontecimentos; destacou-se especialmente o

Coral da SCAR.
'

o GOVERNADOR CRESO DE
JESUS TAVARES EM GUARAMIRIM

O R.C. de Guaramirim, na reunião festiva do
dia 10 do corrente, no Restaurante Represa, teve
um comparecimento de 100% de seus sócios, com
a presença marcante do dr. Romeu Junkes, Juiz
de Direito da Comarca de Guaramirim, do sr. Dele
gado de Polícia, do ex-Governador Egon Schulz e

esposa, do futuro Governador de Rotary _ Pier
Lorenzo Marchesini e esposa, do representante do
RC Piçarras-Penha, do RC de Jaraguá do Sul
(Buhr) e do RC de Joinville (Arno Enke), além do
convidado especial e futuro sócio, Maiochi, ôa so
ciedade guaramirense.

A visita do'Governador Creso de Jesus Tava
res, do RC de Tubarão e sua esposa permitiu
transformar a reunião numa das mais animadas ,

onde o clube admitiu em suas fileiras, as figuras
simpáticas de Geraldo Tonelli, gerente do SESC e
José Serbaro, gerente do Bamerindus, somando,
agora, ,23 sócios. Destaque especial coube a duas
meninas da sociedade guaramirense que recita
ram bonitas poesias, de homenagem ao "Dia dos
Pais" .

A visita do Governador Creso de Jesus Tava
res e sua esposa, marcou um ponto alto na socie
dade do vizinh� munlcfplo, deixando o Governador
bem à vontade, para afirmar que saiu do Vale mui
to bem impressionado com o trabalho desenvolvi
do pelo Rotary em prol de suas comúnidaâes.

o Der Himmel
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Brasillens
Ein Filigran naturqeschaffner Linien,
Ein Wechselspiel von Blau und Rot und Gruen,
So zeichnen unsre Palmen, unsre Pinien,
Ihr Bildnis vor des J\bendhimmels Glueh'n.

Schau ich in diese 'Farben, ist's mir immer,
Ais sehe ich ln Gottes Angesicht,
Von alter Himmel Herrlichkeit ein Schimmer,
Ein Meisterwerk aus Samt und -sonnenucht,

Ob grau, ób sonnenklar der Himmelsbogen,
Ob Blitze zucken, ob der Donner rollt,
Ob dunkel droh'n der Wolkenmeere Wogen,
Ob abendlich' vergeht der Tag in Gold,

Brasiliens Hinímel: Schoenheit ohne Ende,
Wo ihren tageslauf-die Sonne geht,

.

Und wo am sterngeschmueckten Firmamente
Das Diadem des "Kreui des Suedens" steht.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo.

Po'nte. Hercílio Luz
Oh! ponte Herclllo Luz és magestosal
Enfeitas a paisagem, a beleza
da Ilha _ Continente mui formosa
dando mais imponência, realeza.

Com orgulho te vemos sempre airosa.
Ao turista mostrando a rijeza
desta tua estrutura harmoniosa

.

que empolga, fascina, é grandeza.
Nascente dum arrojo impulsivo
de um governo pleno de visão.

Erguida assim tu guardas um arquivo
de intrepidez, coragem, galhardão
d'um passado real e decisivo
condizente cc:>m nossa tradição.

Prof.a Alarde Sardá Amorim

Biguaçu - SC - 8/78

Padre Rohr denuncia mais

"ataques à pré-história"
"Que força tem o

Iphan (Instituto do Patri
mônio Histórico e Artfsti
co Nacional) contra o po
derio de grandes empre
sas e das multinacio

nais?", indagou há pou
cos dias o arqueólogo e

Padre João Alfredo Ro!1r
ao anunciar que faria vá
rias denúncias contra os

"cada vez mais monstruo
sos ataques à pré-história
brasileira" numa reunião

preliminar do CNPQ

(Conselho Nacional de
Desenvolvimento Gientrfi
co e Tecnológico), em

Teresópolis (RJ).
Como único arqueólo

go catarinense, o Padre
João Alfredo Rohr apre
sentará vários subsfdios
na reunião do CNPQ, que
a partir deste encontra

pretende ter a base ne

cessária para a formação
do Plano Básico de De-

lo Horizonte, adjunta ao

munlclpio de Pedro Leo

poldo. Num exame de

carbono radiativo feito

em 1976 por laboratórios
dos Estados Unidos e

França estipulou-se sua

idade em 25 mil anos.

Ele denunciará "à ciên
cia brasileira" que há 3

semanas começou o tra

balho de represamento
do' Rio Duna, no munící

pio de Imbituba (110 km

ao sul de Florianópolis)
para abastecimento da
Indústria Carboqurmica
Catarinense (ICC). No lo
cai e proximidades, até a

municfpio de Laguna, es
tão os mais importantes
sambaquis do mundo e,

para executar as obras,
nem o Iphan foi consul

tado, apesar de toda a á
rea estar tombada para
estudos cientrficos e an

tropológicos.

DA SUA LEITURA PARA O MEU AR QUIVO

Morre o Papa-Mas a
Igreja Continua

Prof Paulo More"i

"As portas do inferno jamais prevalecerão
contra Ela". Assim surgiu a Igreja. Assim nascia o

Cristianismo. Assim se estabelecida o retno de
Cristo sobre a terra.

O Filho de Deus feito homem veio à terra e

aqui sedimentou sua doutrina, aqui cumpriu as

profecias que Dele foram feitas. Veio combater a
terrà e o infemo.

Mal nasceu e já querem matá-lo. Sobra-lhe a

fuga como alternativa. Aos trinta anos, apenas
rompe o silêncio, vê contra si a sinagoga. Sua sen

tença de morte já está lavrada.
Os judeus são implacáveis na sua execução.

Só se acomodam quando O vêem no sepulcro. Pa
recem ter triunfado. Triunfo efêmero. Não durou
mais de trinta e seis horas.

Morreu o ressuscitou o Fundador. 'Vieram seus

legítimos sucessores e sobrevieram as persegui
ções, que jamais deixarão de existir. Houve a era

dos mártires e das heresias. Está havendo, ainda
hoje, o prolongamento dos Herodes, Pilatos e Si
nédrios.

Bem diverso o prol'ongamento da imagem e da
doutrina de Cristo, personificadas na autoridade
do Papa, a quem cabe a tarefa não assim tão bo

nançosa de navegar a "Nau de Pedro".
Dizia um escritor moderno: "O amor absoluto

que Cristo exige assusta os medíocres e desgosta
os fracos". A par disto, uma verdade existe que
precisa ficar clara: Se o Cristianismo não tivesse
encontrado senão espíritos dóceis e corações sub
missos, se sua doutrina, se suas verdades, se sua

moral, se seus dogmas tivessem sido aceitos sem

preliminar e fundamentado estudo e exame, ter-nos
-iam chegado senão nulos na sua essência, ao

menos deturpados no seu conteúdo.
É na profundidade e na relevância de sua dou

trina que a Igreia assenta a sua autoridade e se

mantém imune a tantos ataques. As forças do mal
se avolumam contra ela, mas em vão.

Que é do povo judeu? Estão espalhados pelo
mundo, sem pátrla, suportando o peso do Crucifi
cado. Que é da Roma pagã? Foi enterrada na fos
sa da sua própria orgia. Que é dos perseguidores
da Igreja?' Estão por aí, acumulando fracassos•••

Reconheçamos: a Igreja continua mais perse
guida do que nunca, mas a promessa de que ja
mais será vencida é mais atual do que nos seus

primórdios.
E por quê? Porque o simbolismo do Presépio,

do Calvário e do Tabor é o centro irradiad'or de
duas forças indestrutíveis: o tempo e as promes
sas divinas. Pode morrer o Papa, mas a Igreja
continua viva.

senvolvimento Científico
e Tecnológico, visando

disciplinar mais e am

pliar a ação do órgão .

Denúncias
Diretor do Museu do

Homem de Sambaqui,
com mais de ,100 mil pe
ças e considerado pela
comunidade cientffica
mundial como um dos
maiores depósitos de

material antropológico
das Américas, o- arqueó
logo lamentou que "po
derosas indústrias de cal

cário e cimento estejam -

aniquilando completa:"
mente as famosas grutas
com desenhos pré-histó
ricos da região de Lagoa
Santa (MG), "nos expon
do a uma vergonha sem

precedentes diante dos

maiores cientistas do

mundo".
Estas grutas se situam

numa área próxima a Be-

DOS
'

JORNAIS

r

De O ESTADO, edição nr. 19.136, destacamos o seguinte:

o Costureiro de Paulo VI
nobreza".

Cristian Gian, sentado na cama

da enfermaria, procurou por foto

grafias e recortes de jornais que

guarda dentro de envelopes e mos

trou um velho recorte de um jor
nal do Rio de Janeiro, com o' se

guinte trtulo: "Costureiro Cristian

Gian lança moda para convento".

Explicou que idealizou um traje di

ferente, mais moderno e funcional,
que pudesse substituir os antigos
usados pelas freiras. E uma enco

menda de 1.500 hábitos o levou à
fama.

O primeiro costureiro a entrar
no Vaticano, o italiano I::nio Gian

cristiano, mais conhecido no mun
do da moda e da costura por Cris
tian Gian, encontra-se infernado há

quatro meses na enfermaria do

Hospital de Caridade de Florianó

polis, em recuperação de uma gra
ve enfermidade, abandonado e lon

ge dos familiares em sua avançada
idade. Cristian Gian esteve três ve

zes com o Papa Paulo VI e foi o

primeiro costureiro a confeccionar
o novo cleryman (terno) de Giovan
ni Battista Montini. Ele lançou em

1970 a nova moda para convento,
o novo cleryman para os cardeais
e criou também no Rio de Janeiro a

moda do biquini colorldo. Cristian
Gian trabalhou também durante se

te anos como jornalista no Rio e

São Paulo, voltou à Itália, onde per
maneceu por alguns anos, e há cer
ca de dois anos veio parar em San
ta Catarina, na ilha de São Fran
cisco. Está em Florian'ópolis há

dois anos exatamente e já realizou
um desfile de modas no Florianó

polis Palace Hotel - Floph.
O costureiro italiano disse ter

conversado três vezes com o Papa
em três oportunidades, sem no en

tanto, ter havido uma maior convi
vência entre eles. Já o conhecia

quando Montini era arcebispo em

Milão. Sobre a morte de Paulo VI,
falou realisticamente: "Era um ho
mem de muita humildade, que ou

via todo mundo, e uma pessoa que
se interessava por tudo. Não 'gosta
va de pomposidade: me lembro da

expressão que o Pontrfice fez quan
do entregou a caixa do terno e do
casaco numa caixa coberta de pa
peI cor de púrpura, que é a cor da Miranda.

"COVARDIA"
Ela estava ali.
Me tapava os olhos
Quase o pensamento
E insistia pra eu tocá-Ia
Num gesto apenas,
Uma vez sequer.
Mas eú me regava.
Sentia medo de movimento.
Era tudo estranha •••
Ela e eu.

Ela sorria, e eu tinha receio ...
No seu olhar ternura infinita,
Mas minhas pupilas vacilavam ..•
Eu não tinha luz para competir,
Competir com tanta beleza •••
E eu deixei de assumir
O "pequeno prfncipe" balbuciou ao
meu ouvido:
"_ Essa rosa é sua. Pegue-aI"
Não tive tanta coragem •• '.

Dar ele concluiu:
,,_ Que penal Ela murchou".
Eu chorei m·uito... então I

..
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e "tem novo titular
Depois Ç1e ter sid{)�se� titular, deixando o cargo

de da Capitania dos Por- de Delegado da Capita
tos de Santa Catarina por nla o capitão-tenente WíI
várias décadas, a organi- son de Jesus Rocha, que
zação da j Marinha, res- o .passou ao também ca-

ponsávet pelo tráfego pitão-tenente José de AI-
marítimo na região Ilto- buquerque Paiva, já na

rânea da Capital, há al- função de Agente.
guns anos atrás, - mudou \ O ato de transmissão
de nível passande- a ser r, -, do cargo foi presidido pe

.uma Delegacia da_Capita- lo Capitão dos Portos de
nia dos Portos! então Santa Catarina e realiza
transferida para Itajaf. do na sede da Agência,
Uma nova alteração de contando com a presen

nfvel da referida reparti- ça de autoridades civis e

ção naval foi efetivada militares.
dia 10, quando passou à O capitão-tenente WfI

posição de Agência da son de Jesus Rocha, que
Capitania dos Portos de serviu em Florianópolis
Santa Catarina, conforme por mais de sete anos,
Decreto de nr. 81.591, de deixa o cargo de Dele-
20 de abril último. gado da Capitania para
A oficialização deu-se, assumir novas funções

simultaneamente, com o na Diretoria de Ensino da
ato de mudança de seu Marinha.

o
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vesícula do gado, pretende estender da pelo presidente da Associação Co-
..... , LEI N.o 725/,78

suas relações ao Brasil e contactar di- mercial d� Florianópolis e presidente da r Au.t9.riz�, a .abertu,r� d� 'Créditq Fspe,ci�I'.
retamente com matadouros industriais, Federação das Assocrações Comerciais VICTOR BA,UER; Prefeito Municipal de Jara-

públicC?s ou privados de Santa Catarl-, de Santa Catarina _ FACISC. guá do Sul, t:;stado de Santa Catarina, no uso e

• ,
I !

exercício de suas atribuições.
. Faço saber a todos os habltantes deste Muni

cíplo que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Muni

cipal autorizado a abrir, mediante Decreto, um

Crédito Especial na importância de Cr$ 123.060,00
(Cento e vinte e três mil e sessenta cruzeiros), pa
ra investimento na aquisição de 6 (seis) Telefones
Troncos para a municipalidade, os quais serão ad

quiridos da TElESC - Telecomunicações de San

ta Catarina SIA., com a seguinte classíficação:
0300 - Departamento de Administração
0303 - Divisão de Serviços Gerais

4130,00 - Equip. e Instalações Cr$ 123.060,00.
Artigo 2.°) - Para fazer face às despesas de

correntes do artigo anterior, fica anulada parcial
mente a seguinte Dotação do Orçamento vigente:

ANEXO I __:. QUADRO A

0401 - Divisão de Educação
0401.08421881.002 - Construção de Prédios

Escolares

(Quadras Poliva-

lentes) .... Cr$ 123.060,00
ANEXO II - QUADRO A

0401 - Divisão de Educação
0401.08421881.002 - 4110.00 --

Obras Públicas Cr$ 123.060,00
Artigo 3.°) - Esta lei entrará em,vigor na da

ta de sua publicação, revogadas
.

as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 15 dias do, mês de agosto de 1978.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
.cla Social, aos 15 dias do mês de agosto de 1978.

ASTRIT K. SCHMAU H

Diretora.

.
I

.

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

72-0655
72-0060 .i.

foI feIto para voct

I'

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

INDICAD'OR PROFISSION:AL

,
"

CEACLlN - ANALISES CLf�CAS
DR. FRANK BARG >"

\

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
\

Fone: 72-0466

DR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgião Dentista
I'l I."

CLlNICA GERAL I

, C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

"Av. Mal. Dj3odoro da Fonseca, 333 - tone: 72-0846

INGO PAULO ROBL' .

/
• í '

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

'I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185,
Cx. P. 200 - fone: 72-0411 - São Bento do Sul-SC

I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

'Eséritório:

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

AGRITEC LTDA.

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

marinha, terrenos rurais, etc.

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

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

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

, Téc. Agrimensor RUY S. EG�ERT
.

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

ESCRITóRIO DE ADVOCACIADR. VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

,
.

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANCAS .:.._ SEGURo'S
ADVOCACIA EM GERAL

• r.. ;.- '"I" _

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

'

"',... . _.

...

Cobranç�s e Assistência Juridica

Empresarial
'

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

, �

, IIILGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisyal Enke

Cart. Prof. 863D - Reg. 3414 - 10a. Região
MARLIAN - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, LYO"A' ,

--- ",.

Av. Getúlio Vargas, 79 ao. lado do Kamisão
Fone (0473) 72-0616, CX. P. 83 -

89.25.D:Jaraguá do Sul - S. Catarina e- """ •

Contabilidade - Contratos e Serviços em
geral - projetos de financiàmento - Seguro's

.

Representações. - Embalagens' e material de
construção.

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

PROJETOS E ADMINISTRACÃO DE OBRAS

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-0231

ESCRITÓRIO CONTABIL BLUNK MARCIO MAURO MARCATTO

Enger,heiro Civil ' .:Ernesto Felipe Blunk
r I ..

. _. �

CREA 7a. R. CART. 3806-D
" • .

REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°; R:

PROJETOS E AssisTeiNCIA l:':CNICA
....."......' •

• ".I I

Av. Mal.,Deodoro da FonseC:a;'Tio. 1.179'· �,.�y.
� "'.

Téc. Conto • CRC-8957

Fone 75-227 - CX. Postal 42'

Rua Nereu Ramos, 141 - 8928D-Corupá-SC

·i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MEU NOME
tMAGALIJ
BLI"BLA·81..-,
'1.4-BI.A:••

·1o R R As
Rodoviaria
Motocicleta da Patrulha
O "Lamborghini Miura" passou a 120

pelo posto de guarda. O patrulheiro saiu a

trás e o alcançou logo adiante. Quando o do
Lamborghini viu o guarda ao seu lado, fazen
do sinal para ele parar, não teve dú
vida, meteu uma quarta e acelerou fundo. EM

questão de segundos, o carro foi a 280 por
hora. Detído no posto seguinte, foi levado de
volta à presença do motociclista, que estava
todo machucado.

- Que que aconteceu com o senhor seu
guarda?

- A culpa foi sua! o senhor arrancou

com tanta rapidez que eu pensei que a mi
nha moto tinha parado e fui descer prá ver o

que houve de errado nela.
Trabalhador
Enquanto trocavam a broca, o operário

deixou cair uma chave inglesa dentro do po
ço de petróleo. Depois de vários dias de tra

balho, os técnicos da Petrobrás conseguiram
"pescar" a ferramenta a 2.000 metros de pro
fundidade•.

- "Tá aqui a tua chave!" berrou o capa
taz. "E agora, desapareça daqui! tá despedi
doi"

- Tá bom, mas, se eu tô dispidido, num
vou precisar mais da chave.

E Jogou a chave inglesa novamente den
tro do poço.

Jagunço
- Mata o pobre infeliz, de uma vez! Não

fiquem maltratando tanto o homem!! Matem
logo!

- Eh, minha véia, num se mete não, os
home sabe o que tão fazendo!

Tabela de preço do jagunço:
poHtico Cr$ 50,00
Padre c-s 100,00
Turco: de graça.

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - (?) Clair, novelista. 7 - Rua ou avenida orlada de ála
mos. 9 - Carlos (?), ator de tv. 10 - Período. 12 - O mesmo

que anuo 14 - Neila Tavares, atriz. 16 - Aqui. 18 - Que ama

(pl.), 21 - Ligar; tornar unido. 23 - Pronome pessoal da se

gunda pessoa do singular. 24 - Estou (pop.). 25 - Gracejar.
26 - Distanciam. 28 - Goste muito de. 29 - Erasmo Car

los, cantor. 30....-- (?) Néri, pioneira da enfermagem no Brasil.
31 - Que tem abundância de ramos. 33 - 54, em algaris
mos romanos. 34 - Edifrcio (abrev.). 35 - Roberto Leal,
cantor. 36 - (?)-Cola, marca de reftigerante. 37 ....-- (?) da
Silva, cantor. 40 - Olegário Mariano, poeta brasileiro. 41 -

Desacompanhado. 42 - Agua em estado sólido. 44 - saté
lite natural da Terra. 46 - Terra vegetal, que fornece a nu

trição das plantas. 49 - Que se pode idear. 51 - Orla; mar
gem.

VERTICAIS:
1 - Está morto. 2 - Fileira. 3 - (?) Leão, cantora. 4....-- Pro
vir; proceder. 5 - Nome da letra T. 6 - Relativo a edema.
8 - Atmosfera 11 - Antigo (abrev.). 13 - Único. 15 - Que
é da natureza do tétano. 16 - Garagem. 17 - Que se ani

mou; vivo (pl.). 19....-- Despídos. 20 - Faziam a soma. 22 -

Partirem. 26 - Desatado; solto. 27 - Caule; pecíolo. 32 -
Reze. 36 - Acontecer; vir em momento oportuno. 38 - lis

ta. 39 - Mulher acusada ou criminosa. 43 - Escuta. 45 -

Grito de dor. 47 - Substância doce, formada pelas abelhas.

48 - O mesmo que olé. 50 - Pronome pessoal da primeira
pessoa do singular.

8

1 2 3 456

7

51

RESPOSTAS:

'elaJno - lal\'l?apl - ownH - en1 - 0la9 - 9S - INO
- eJ!aJolN - eoo� -1t1 - P3 - AIl - osowetl - euy-
03 - awy - WeIS!O - J!l:::I - 0.1- n.L - J!Un - saluewy
- l?� - .LN - wnuV - eJ3 - BJeZ - epawelV --' alauer

LIVROS GRATIS - cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe intei

ramente grátis um best-seller no valor de Cr$ 40,00! A 1V10N
TERREY garante!
A Luz do Túnel - Jorge Amado - Total 110,00
Coisas de Lata com Choro de Prata - Literatura infantil 25,00
O Veneno da Madrugada - Os preconceitos miseráveis

de uma sociedade colombiana; traduzido em 18
idiomas - Terror .....................•....

Futebol Total - Prefácio de Armando Nogueira .....
Love Story ....-- Romance ...................••••..
Nunca Mais Serei Jovem - Amor e suspense .

Anulação de Casamento - Busca e Apreensão - Man-
dade de Segurança - Usucapião - Habeas Cor-
pus - Manutenção e Posse - 6 excelentes volumes 360,00

Novo Dicionário Jurídico Brasileiro - Dr. José Náufel
- 3 volumes encadernados . . . . . . . . . . .. 350,00

Meu Filho, Meu Tesouro - Dr. Spock - Os ensinamen-
tos de como enriquecer seu filho, tanto na cria-

ção moral como na espiritual 150,00
Tabelas de Matemática Financeira - Impressas em

computaodr . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00
A Agonia da Alemanha - O segredo dos documentos

do II Reich 70,00
Matemática Financeira e Análise de Investimentos .. 70,00
Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros _

na Aqêncla Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA
MONTERREY LTOA Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tiluca.
Rio de Janeiro. CEP - 20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

70,00
65,00
60,00
100,00

MARISOL •••
A malha JOVEM, DINÂMICA E
CERTINHA. o.
você encontra em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod Bel
,

Relógio de Ponto e Relógio Vigi.a
Também é com a

....

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

E

Rua Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 • São Bento do sut- Santa Catarina
MALHAS EM ALGODÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Saúde assina mais 3 contratos p/compra de equipamentos médicos Festa de lançamenlo da
Pedra Fundementcl de
um Salão Ccmuncd.no

rua Joinville

Em ato presidido pelo
secretário Eduardo Cor
deiro dos Santos Neto, a
Secretaria da Saúde e

Promoção Social firmou
mais três contratos de

quipamentos hospitalares
em montante superior a
2 milhões e 900 mil cru-

zeiros.

Com a Dabi-Atlante
S/A 'de Curitiba, foi assi
nado contrato de Cr$ ...
1.795.760,00 destinados

compra e venda, objeti
vando a aquisição de e-

...

a compra de equipamen
tos odontológicos para
unidades sanitárias do

Estado. Visando a com-

Paulo, contrato no valor
de Cr$ 592.575,00 e com

a Promédico Limitada, no
valor de Cr$ 245.013,00,
para a aquisição de e

quipamentos médicos pa
ra várias áreas de unida

des hospitalares do Es

tado.

•

deMemórias um
Manoel Alves Carneiro Júnior, bibliotecário da

Escola Estadual "Paulino Botelho", de São Carlos,
São Paulo, há tempos pediu um exemplar do livro

do Prof. Silveira Júnior. Como não podia deixar de
ser, recebeu as "Memórias" com uma dedicatória

do autor. Agora, agradece o envio e se manifesta

em longa carta, com o "visto'; do Diretor Laerte

Freitas. A parte que toca ao CORREI'O DO POVO,
agradecemos comovidamente e a que é do espe
cial interesse do Mestre Silveira Júnior, damos a

baixo, para conhecimento do autor e dos nossos

leitores:

"Li: Memórias de Um Menino Pobre
Diria, suscintamente que me deliciei.
No entanto, é bom que se ressalte o espfrito

atilado do Doutor KONDER, ao escolher para o seu

Gabinete, um homem do quilate e jovialielade do
autor em apreço.

Diga-se que no seu garimpo, o Senhor GO
VERNADOR, soube escolher e pôr em evidência, o
"menino pobre", cujo berço, exatamente por não
ter sido de ouro, é o brasileiro forjado para tarefas
árduas e, se isto não bastasse, um homem modes
to .e culto, diria melhor, probo.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, só terá lu
crar com os dividendos contabilizados por anos a

fio, nas duraslídes de um homem que sabendo en

frentar as vicissitudes da vida, está antes de mais
nada preparando para ajudar o seu semelhante;
pois está, devidamente conscientizado de que a

ceiva que sustenta o Homem ainda é a caridade
cristã.

Eu tomo a liberdade dê, em me aproveitando
de um texto recém publicado, avaliá-lo como:

"O brasileiro (que) tomou consciência da im

portância da educação para o desenvolvimento e

obtenção de uma posição satisfatória no contexto

social" .

Entendeu ele, muito cedo que "no mundo da

hoje, só quem possui um mfnimo de conhecimen
, tos ou dispõe de base cultural ou alguma técnica,
está habilitado a viver, dignamente".

pra de equipamentos pa
ra reabilitação, foi fir

mado com a Baumer

Equipamento Médico

Hospitalar SIA, de São

Menino Pobre

No dia 3 de março de
1968, a saudosa Frau
Praeses Schlunzen e sua

cunhada, Fraeulein Mar

tha, iniciavam os traba
lhos de um grupo de Se
nhoras na residência dó
sr. Alitor Eggert, comple
mentados ainda no mes

mo ano pela assistência
às crianças através do

(Culto Infantil (Escola Do

minical).

seu titular Prof. Aristides
M. Gonçalves. A partir do
dia 5 de julho de 1975

são celebrados cultos
mensais regularás na re

ferida Escola, congregan
do destarte 09 moradores

daquela área em torno

da palavra de Deus.

Surgiu, pois, a necessi
dade de ter-se um local

próprio para melhor aten

dimento eclesiástico. Por
isso foi adquirido um ter

reno do sr. Alitor Eggert,
no qual a Prefeitura Mu

nicipal gentilmente fez os

trabalhos de terraplena
gem e onde deverá ser

construído em Salão Co-

Americanos tentam descotirir

�á no dia 9 de setem

bro de 1973, era ministra

do o 1.0 culto na Escola
'

Isolada de Vieiras, gentil
mente cedida pela Coor

denadoria Regional de

Educação na pessoa de

Cabo Canaveral, FI�

rida - Uma nave espa
cial repleta de instrumen

tos foi lançada do Centro

Espacial Kennedy para u

nir-se com a sonda en

viada previamente para

os
exploração
Vênus.

'

do planeta

rnunal: de 12x25 metros,
cuja, pedra 'fundamental
será lançada amanhã, dia
20 de agosto, em culto
festivo às 9 horas.
Deste culto festivo par

ticiparão os Corais de

Guaramirim, Itapocuzi
nho, Três Rios do Norte

e Jaraguá do Sul.

Convidamos a popula
ção [araçuaense e das

circunvizinhanças em ge
rai para participar daque
le dia festivo para a Rua

Joinvilfe, colaborando as

sim com as 41 famflias

empenhadas em cons

truir o seu ' centro de a

doração e culto a Deus.

segredos de Vênus

Blumenau - A Asses

soria Especial de Meio

Ambiente da prefeitura
de Blumenau já cadas

trou e vistoriou 210 fon

tes poluidoras no muni

cfpio entre indústria, pos
tos de serviços, oficinas

mecânicas, hospitais e

panificadoras e segundo
Alceu Natal Longo, titu
lar da AEMA, "muitos ca

sos de poluição foram di-

A nave, integrada por

quatro sondas cientfficas
e uma transportadora que
se espera penetre na

densa atmosfera de Vê-

mensionados e corrigi
dos, especialmente em

pequenas empresas, en

quanto a maioria das em

presas já estão tomando

as primeiras providências
para a correção dos pro
blemas causados com a

descarga de dejetos nos

rios".

Numa segunda etapa do

Programa de Controle da

nus deverá se unir a ou

tro artefato colocado em

órbita desse planeta em

princfpio de dezembro

depois de umá travessia
de mais de 300 milhões

de quilômetros e quatro
meses.

AEMA convoca empresas para acabar com a poluição dos rios

Spêzla &

Poluição revelou Longo,
"a AEMA, através de aná
lises Ffsico-Químicas a

serem executadas pelo
lnstitutoe de Pesquisas
Tecnológicas da Furb di

mensionará a carga po
luidora de cada indústria

para estabelecer os pra
zos e tipos de tratamen

tos a serem exigidos con

forme a legislação fede

ral e municipal em vigor".'

Mas, para homenageá-lo, condignamente, se

me permite, a meu bom ver, nada melhor que fazê

lo na pessoa do sr. seu pai (hoje na figura do pró
prio) e na pessoa da sra. sua mãe (na figura de do

na LYGIA) que o:

RETRATO DE MÃE

Dom Ramon Angel Jara -
Bispo de La Serena - Chile

"UMA simples mulher existe que, pela sua

imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus; e

pela constância de sua dedicação, tem muito de

anjo; que sendo moça, pensa como uma anciã e,

sendo velha, age com as forças todas da juventu
de; quando ignorante, melhor que qualquer sábio
desvenda os segredos da vida, e, quando sábia,
assume a simplicidade das crianças; pobre, sabe
enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e, ri

ca, empobrecer-se para que seu coração não san

gre ferido pelos ingratos; forte, entretanto estre

mece ao choro de uma criancinha, e, fraca, entre
tanto se alteia com a bravura dos leões; viva, não
lhe sabemos dar valor porque à sua sombra todas

as dores se apagam, e, morta. tudo o que somos e

tudo o que temos darfamos para vê-Ia de novo, de
Ia receber um aperto de seus braços, uma palavra
de seus lábios. Não exijam de mim que diga o no

me dessa mulher, se não quiserem que ensope de

lágrimas este álbum: porque eu a vi passar no m�u
caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam pa
ra 'eles esta página: eles lhe cobrirão de beijos a

fronte, e dirão que um pobre viandante, em troca

da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou

para todos o retrato de sua própria MÃE ... ".

Tradução de Guilherme de Almeida.

Pois, bem.
A prática lhe dará recursos para aproveitar a

carta ou alguns tópicos dela, para, por especial
gentileza, fazer público o meu agradecimento ao

autor e, particularmente ao Diretor do Jornal. No

te-se igualmente que o nosso DIretor sentlu-se
honrado com a oportunidade de endossar o nosso

Ofrcio" •

CLI\SSI FICI\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)
,

-,�

CO,M. INST. HIDRQELÉTRICA
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

Administração de bens- e serviços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

Cta, Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

I

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sul ' Santa Catarina

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina,

Terraplenagem VARGAS

de lido Domingos Vargas

SERViÇOS ,COM RETRO ESCAVADEIRAS

SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

IMOBILlARIA J,ARAGUA
CRECI778

Café Sasse

Pioneiro em Micro Pulverizado
Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A

LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal ,Deodoro, nr. 961

condicionado. Estacio-

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO 'MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de n'ossa região

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

CHURRASCARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidos pa-

ra banquetes e casa-

mentos; aceitamos "en-

comendas de carne.

Música ambiente e ar

namento próprio cober-

to.

CHURRASCARIA

PAVANE[[O

na Rua Joinville, aqui

em Jaraguá e também

c/filial na BR-470, km.

86, em Rio do Sul.

r:
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(âmara t' de' Vereadores de"Jaraguã do \Su]:
• I Dr;CflETO LEGISL;ATIVQ N.o· o5�'7�" :ENNO JA�SS,EN, Presidente d� Câ,rré,lr� de,
Vereadores de Jaraguá do Sul, Es�l';lpo pe �anta,
Catarina, na conformidade do, art. 18, �'1cisQ. V da;Lei Complementar nr. 05 de, 26 de novembro de i

1�75, combinado com art. 19, item V dp. Regimento
Interno,

D E C R E�A:
Artigo único - Fica' aprovado o parecer rela

tivo ao balanço geral de 1977, da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do ,Sul, nos termos do parecer.
exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de

�anta Catarina, em virtude de votação havida em
sessão do dia 14 de agosto de 1978, com o se

guinte resultado:' Oito (8) votos a favor da aprova
ção, quatro votos em branco e um voto nulo.

Sala das sessões da Câmara de Vereadores
de Jaraguâ do Sul, aos 14 dias do mês 'de aqos
to de 1978.

ENNO JANSSEN
Presidente

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

,

Venda em 1.° leilão: Dia 08 de setembro p.v.,
às 9h30min. Venda em 2.0Ieilão: Dia 19 de setem
bro p.V., às 16 fióras. LOCAL: Edifício do Fórúm
desta Comarca de Jaraguá do Sul. Execução nr.
6.290. Exequente: INPLAC - Ind. de Plásticos S.A.
Executada: AGRO INDUSTRIAL JARAGUA LTDA.
Bens a serem leiloados: 1.0) - Um treier para ee
colha de arroz quebrado, formado por um cilindro
de ferro de 4 51etros de comprimento, aproximada
mente usado, aval.. em Cr$ 1.000,00. 2.°) Uma má
quina Transparaná, pneumática, equipada com mo
tor elétrico, que serve para escolha de arroz fa-

olhado, avaliado em Cr$ "15.000,00.- :3.0) -, Uma C'Q
ladeira contínua, marca Kreis, para colar cartuchos
-pléstlcoà-avaüada em Cr$ 20;000;00. Total da ava
liação: Cr$ 36.000,00. (Trinta e seis mil cruzeiros).
Fica intimado por este edital o devedor das datas
acima, caso sua intimação não seja possível pelo
senhor Oficial de Justiça. Não consta nos autos
qualquer-ônus- ou .recurso pendente. Jaraguá do
Sul, .doís de agosto...de 1978. Eu, (a) Adolpho Mah-
fud, Escrivão, o sqbscrevl. ":: �,

'. .. � -J.J. Maurrcio d'Avila <

�i.�, -tu1z.de Direito. IJ
"

1 • '\". ,

f ••

, ,Jfii 1 ."., ('.' .' -; I � I,
• �

(, ',JPIZ,O {)E DIRErr9;;DA
é6MAFíCA DE JARAGUA' DO SUL

..J �"'..
•

.
,

Venda em 1.o'leilão: Dia' 1.0)dé setembro p.V.,
às 10,00 horas. Venda em 2.° letlão: ..E>ia 12 de se
tembro p.V., às 1Ó:OÕ horas� tqék.L: Edifjcio do
Forúm, .gesta,CÇ>marca de J�rl!gu�, do ;Sul. Exec!I
ção nr. 6'.279 .. �x�qp�nte: COP1�rcio e Indústria
Breithaupt S.A'Executados: Vólmir- Mazzetti e Lo
reno,Fiorim. Bens a serem leiloados: 1.°) Um tele
,vis9r, marca C910radQ RQ; mººE;lJo preto e branc_o,
oom antena e mesa, usado, e em funcionamento,
a\tlaliado érn Cr$ 1�900,00; 2.0) 'lJfhâ-sala de,jantar,
em fórmica, composta de uma mesa, seis cadeir�s·
e um balcão, usado, avaliado em Cr$ 3.000,00; 3�0),
Um conjunto cj� �ªIa qe �islté,l, çgrogosto ae, um �o
fá! cama, duas poltronas e uma mesa de centro,
sendo q'[(S 'ós:tmóveis são reve'stidos' de napa ver

melha, avaliadd-,errrC.r$ 2.500,00;- 4;<') Uma geladei
ra 'marca PhHips, .modelo Super.12'ZO de cor azul,
apresentando. arranhões na p'arte frontal, avaliada
em Cr$ 2.30<T,00; 5.°) Um guaraal �rot,fpa de cinbO

portas, avaliado em"Cr$ 2'.000,OOf6P) Uma pentea
déira 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 1-969, em péssimo estado de conservação,
co; cinza metplic,�, fujas dq�,u�ntos estão em

nome de Raul iV'Ia�oolta, mas que por este foram

vêndidos a Ademir Mazz�tti, �v�ll�d9 em' Cr$ ....
750000. Total da avaliação: Cr$"�9.700,00 (deze
n�ve 'mil e setec��qs cruzeirps),. �icam int.imados,
p r estte ed�ta1\ �s 4�,:�d?r�S, 9as.?�tas aCima, ((a
sb suas infimaçoes nao seja possfvel pelo senHor
Oficial de .Justiça. Não c?nsta nos autos Qualquer
ônus ou recúrso ·pendente. Jaraguá do Suf, O� _de
agosto d�(1;97.8 . .I�u.(.{l) ��o!ph? Mahf�l ��Xlnv�o,
o subscrevi. J.J. Maurfclo d AVlla - JUIL dt: u �eifo.

•

tI. r �
1j � L. ,

Je�er80n Davis,de Paul�

Nesta pequena amostra, que longe está de ser
a mais .expresslva, o leitor colherá, quer queira ali
não a crítlca, a extraordinária capacidade de ta
bulação de Coelho Neto, seu poder de sugestão,
fina ironia, imaginação fértil, tudo isso repassado
de graça, elegância e originalidade; enfim, o ma
terial de que são feitos os grandes artistas da pe-.
na.

,.'

a

R�o. - Com iseuroalxão
coberto por uma bandei-

� ,<

ra do Flamengo e ao som

de "Oarlnhoso", "Mal me
Quer", "Jardlnelra";
"Adeus', "Lábios que

Beijei" e, "Aos pés, da
Santa Cruz", cantadas

por mais de 1 mil e 500

pessoas, Orlando Silva, o
"cantor das multidões",
foi sepultado no cemité
rio de São João Batista,

,

nesta capital.
Depois de velado no

salão nobre da sede no-

va do Flamengo, orcorpo
'do cantor foI levado numa

Kombi da Santa Casa da

,e

Konder Reis

DUCl,S '

f

r',mil o pe,ssoas
cantáram" IIAdeus'"

Orlcndo' ,.Sílvo

Durante a audiência do
secretário da Saúde e

Promoção Social, Eduar
do Cordeiro dos Santos

Neto, o governador Kon

der Reis recebeu a visita

do presidente da Asso

ciação Catarinense de

Psiquiatria, Antônio San

taelta; secretário da mes

ma entidade, Diogo Nei

Ribeiro e tesoureiro Pau

lo Collaço.

�e�Uf�os d�,·�a�C,o'Alem�o:ctim�eamâse��:
"

'. / /:�:. ,:' I

.• ;� .

'

'

investidos. Iln ��JJ.PJ�ta.� ,de eqUipamentos ,R�e.º��p,!r,9., �?,m
hospitalares' "pela: :-.sêc'te�aria da Saúde ':" ,eoelho: , :fletq'

"

I '
•

I

'lJ I'.. J" , .', � •• .� •• �Úm"contràto "de com- mado ent�e'o Governo do 1 da Saúde ,e Promoção 'f,
pra e venda, no valor de Estado dá Santa Oatarl- 'Social"e a:Eletro Médica ,.a I, I JlI

Cr$ 5.601.2â4,OC)'" foi 'fir- n�,' �t�avé� �.'�e�r'eta�ia S.A., de Blumenau, para 'v

fornecimento, montagem
e assistência técnica de

equipamentos médico

-hospitalares, financiados
pelo empréstimo do Ban
co Alemão para Recons-

!!�""
'

trução, registrado' no I

Banco Cen'tral do Brasil.
Os equipamentos a serem

fornecidos em 180 dias,
são de procedência na

cional e o ato foi firmado
pelo secretário Eduardo
Cordeiro dos Santos Ne
to, representando o Go
verno do Estado e o sr.

Ernesto Rodolph Hoff
mann, - diretor-gerente
- da Eletro Médica S.A.
Constitui objeto do

contrato hoje firmado o

fornecimento, a monta

gem e a assistência téc
nica em caráter Irrevogá
vel ,e irretratável de sete

aparelhos de Ralo X para
Abreugrafia de 100 mA;
100 aparelhos de pres
são arterial, tipo anerói
de, em estojo marca BD;
100 mesas para exames,
repouso e massagem,
modelo M - 321; 60 ba

lanças para bebê marca

Fillzola, com capacidade
para 16 Kg; 60 balanças
para adultos, marca FiIi
zola com capacidade pa
ra 150 Kg; 200 estetoscó

pios biariculares, marca

BD; 100 mesas gineco
lógicas, modelo M - 323
marca Elmédica; 81 cen

trIfugas "Excelsa Baby",
marca Fanem modelo 208
N.

Serão fornecldos, aln
da, 41 centrIfugas para
micro-hematócrito; 60 re

frigeradore� pequenos,

,
marca Cônsul; 60 refrige
radores grandes, marca

Cônsul; uma mesa para
traçãd cervical e lombar,
marca Garci; cinco' bici
cletas fixas para exerct
elos, r:narca Garci; duas
barras paralelas duplas,
marca Garci; seis cadei

ras de; rodas.para adultos

e crianças,' marca Bax-
, I ,t:.'
mann: dois, exercitadores
marca Garci para pé e

tornozelo: yma barra de

Ling, marca Garci; um
!_ I

,
:.

prono-sUpinador Garci e

dez carros.,-térmicos para

transporte ae alimentos.

,
,_l :, .• _ '. _ _ •

_

.;

"-:
f

l :'" 15�1O �l)S,_ 'Jral'�aJlhl���re§
$�t.::Jnv.estlga mor�e.;:�, �

.

�a !RJ[).!' têm lIlma
.

:!: d�. trê!f:�'mi-l�' ·pingüiÍ1$ f�)rillIl12Lç�or.ro�n§�hblDlai

O meu reencontro com Coelho Neto, no últi
mo carnaval, devo-o ao Prof. Francisco da Silveira
Bueno, que na sua prestlmosa "Literatura Luso
-Brasileira", ,fez-nos esta exagerada .conftssão:
" .... De grande imaginação, mas de pequena cul
tura, ,Co�lho Neto nada escreveu que possa resls
tir ao tempo" •

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

Acontece que dlante de qualquer obra de arte,
incluindo a literatura, quando nos encontramos
frente a um autor polimorfo como Coelho Neto,
cuja obra multifária ascende a mais de uma cente
na de trtulos, entre romances, contos, crônicas, en
saio, teatro, poesia, a adlvlnhação quanto à sua so
brevivência ou temporalidade perde inteiramente o
sentido como juízo crltlco. E perde, porque, "Na
realidade, a idéia de lntemporafldade é, tanto co
mo a que aparentemente se lhe opõe, de expres
são do atual, pura ficção. Uma e outra repousam
sobre adulterações da idéia de obra literária, usan
do de forma abstrata as noções de presente e de
eterno". (1)

Embora os gostos variem, como sabemos, de
leitor para leitor, abro, ao acaso, seis dos cento e
tantos livros de Coelho Neto. Seleciono, como

convém, entre contos e crônicas, os despidos de
cor local e expurgados do malsinado preciosismo
verbal. Do volume "Contos da Vida e da Morte",
destaco O Ideal de Ferrônio, Esfinge, Comédias,
O Incendiário, A Herança, O Dote, A Sombra, Con
versa de Xadrez, Vingança, Fantasia e A Vident€.;
em "Trevas", Segundas Núpcias e Assombramen
to; "n'As Quintas", Bem de Raiz; no "Meu Dia",
Ilusão; em "Feira Livre', Fantasia de Carnaval! e
Charlatães; de "Bico de Pena", Ciúme, Um Mode!o
de Marido e Burro ou Cão.

'Miserioórdia até o cemi

tério, acompanhado por

c�rca de. 200 pessoas
que cantaram suas músi

cas prefer.j(ias num traje
to de seis quilômetros:
1(,_

Sua mulher, dona Ma
ria éle' 'Lourdes, com

quem o canfór viveu mais
de 30 anos, antes de ca

sar há pouco mais de 2,
fez questão de que' sua

últlma vontade fosse

cumprida e o povo can

tou como Orlando pedira.
Não houve nem orações,
de acordo com o que
pretendia em vida.

,conhece
programaçao do 5.°
Congresso de Psiquiatria

Na reunião, os visitan

tes fizeram ao Governa

dor uma explanação da

programação do 5.° Con

gresso Brasileiro de Psi

quiatria, que será reali
zado de 27 de outubro a

1.° de novembro, na Ci

tur-Rodofeira, em Balneá
rlo Camboriú num patro
-otnlo da Associação Bra
sileira de Psiquiatria e

que deverá contar com

2.500 congressistas do

Brasil, além de autorida
des da especialidade, da
Suíça e da Organização
Panamericana de Saúde.

Como a Associação
Catarinense de Psiquia
tria ficou encarregada da

parte social do Congres
so e, no intuito de aten

der da melhor maneira

possível, foi: solicitado
um.iauxlllo .do Governo
Estadual para ,as despe
��s. n��te rs�tor.

VEICULOS USADOS REVISADOS
I, . �?

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 :. áfnãreló . .- -: ..
-

..

-

.

Maverick cupê - laranjada .

'

: :-: :'. '.-. ':::-: .

Maverick GT - amarelo ..
' ' :' .

1976
1975
1975
1976
1975
1974
1975

197,6
197,5
1974

Venha conhecer agora o seu novo

PICKfÜP 'F-75, tração 4x4,
com suas inovações. 1

. , �

te, sobretudo nos últimos
anos, e se aproxima cada
vez mais ao dos homens.

,

,
' I

A participação das mu-

lheres trabalhadoras com

formação profissional na
economia ndcio,nal au

mentou' no perlodo de
1971 a 1977 de 50 a 67%.
Atualmente há mais mu

lheres do que homens
com instrução técnica.
Uma concentrªção de

quadros técnicos' femini
nos se registra nas esf&.
ras da instruçã,o pública,
da saúde pública e dos

serviços sociais.

"
.,

Mas, sobre a precariedade e transitoriedade
do juízo críttco, em literatura, dá-nos prova o mes
mo douto Silveira Bueno, 'nesses passos de sua
apreciada "A Arte de EscreVer", quando reconhe
ce que entre "as-prlnclpals causas que mais in
fluem na dureza do estilo encontra-se a ausência
da leitura de poesías, em Voz alta. (2) Já à p, 11�
Insiste: "Podé ser que exista alguém tão raro, que
não tolere a leitura de poesias. Que fazer então?
ES,sa pessoa tão rara. �eve ler, em lugar dos versos,
trechos de literatos conhecidos como ótimos, de
escritores, que se aperfeiçoaram na suavidade' do
estilo. O efeito há de ser o mesmo. Quais os auto
res - pergunta - que poderfamos indicar para
esse exerclclo? Temos um grande número deles,
- insiste; por simples experiência, citaremos os

seguintes: Alencar, que é o melhor mestre; Bilac
(nas Conferências e Discursos); Coelho Neto, Jqª:
quim Nabuco, Gilberto Amado, Amadeu Amaral .. ,

e tantos'outros". (Os grifos são nossos).

f, 'l,.. ..., •

Referências: (1) Adolfo Casais Monteiro, "CI�
reza e.Mtstértos da Crítica", Editora Fundo de Cul
tura, Rio, 1961, pág. 67; (2) Francisco d� Silveira
Bueno, "A Arte de Escrever", Edição Saraiva, Sã.;)
E?aulo, � 952, pág. 113.

MaIS de, � três mil pin- ram a morrer, assim que, mércio de t Tramandaf,
.

�üinsl mo�rera�,� n.��a chegavam à praia, já de- bastante atingido pela re-

faixa de 13 quilômetros biiitados. Segundo o pre-' percussão do fen,ômeno,
de praia'entre Quintão e feito de Tramandar, Décio de Hermenegildo, o pre-'
Pinhal, no ' municrpio de Gomes de Azevedo,. isso ,', feito assegurou que a

hamandàr,' lito�al do 'Rio o�orre todos os an�s,'· morte de pingüins é abso-
,

Grande do Sul, a 10Ó qui-, pois os pingüins não a- -Iutamente normal. Admi-
lômetros de Porto Ale- güentam a temperatura fiu, porém, que 'em outros
gre. O fenôníeno é consi- mais elevada. Como nôs anos geralmente morre-

derado normal nesta 'é- últimos dias a média em ram 200 a 300 deles. Ele

poca pelas autoriqades _ Tramandar tem sido de nem pretendia comunicar'

ml:micipaisj mas, diante 20,graus, e na manhã de a ocorrência às autorida-
do número excepcional ontem soprou vento Les- d�s estaduais, mas téc-
de 'animais mortos, a Se-' te, ele é,lcredita que "OS\ a- nicas da Secretaria da
cretafia da: Saúde qo Es- 'nimais, já sem forças, fo- Saúde ouviram a notfcia

.

'

, ,.,

tado, resolveu investigá- ram arrastados para a 'pelas emissoras de rádio

'Ha. 9 i praia. Preocupado em e- e resolveram fazer uma
I vit�r Informações que investigação n'o local.

possam prejudicar o co-

, '

BERqM - A participa
ção dos trabalhadores
com formação profissio,.
nal conclufda na econo

mia nacional da Repúbli
ca Demócrática Alemã
aumentou no perrodo de
1971 a 1977 de 61 a 75%.
Este desenvolvimento fa
vorável se deve' a plena
realização do'

.

direito do
homem à sua formação.
Na RDA se vem tornan

do realidade também a

igualdade de direitos da
mulher ao homem. O rf
vel de qualificação pro
fissional das trabalhado
ras se elevou rapi�amen-
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As pessoas físicas e jurídicas, abaixo rela
cionadas, estão sendo aguardadas no Escritório
Contábil de Eugênio Vítor schmoeckel, (A Comer
ciai), para tratarem de assuntos de suma importân-
cia e de interesse pessoal.

'

Deverão dirigir-se ao Departamento Pessoal e
falar com o sr. Gílson Gonzaga dos Santos, com a
máxima brevidade.

Alcide Junkes
AHdia Lessmann
Augusta Lessmann
Affonso Bartel
Alido Geissler
Ângelo Spezia
Esquadrias Artama Ltda.
Auto Posto Jaraguá de Raul Marcolla
Auto Mecânica Central
Com. e Repres. H. Ristow Ltda.
Curt Kreutzfeldt
Confecções Loni-Mar Ltda.
Cenira R. Marcolla
Cizeski R. Fructuoso
Com. Ind. W. Raduenz S.A.
Carlos Heidecke
Demathe Cia Ltda.
Dalpiaz & Cia Ltda
Eduardo Francisco Mann
Ewaldo Zenke \
Erwino Brandenburg
Fischer & Irmãos
Fridolino Vicenti
Hanz Beyer
Heinz Hornborg
Hilbert Manske
Harri Butzke
Herbert Grutzmacher
lnd. Maqs. Kreis Ltda.
Ind. K. S. Ltda.
José Ribeiro
Juliano Zanghelini
José Teodoro Pereira
João Eissler
José Vilson Chiodini
Uno da SOva
Leopoldo P. da Silva
Mário Marinho Rubini
Manoel F. da Costa S.A.
Martins Krenen

/' Mflton Walz
Olívia Glowatzki Nagel
Orestes Franceski
Paulo Pedro Maurlcio
Panificadora Q. Delfcia
Paulo Klock
Pascoal Adelino
Rudi Scheiwe
Raul Marcolla
Ruberth Ziele
Ricardo Fritzke
Rudi Bruns
Renato Nicllow
Silvino Franzner
Tereza Walz Pavanello
Teobaldo Zanghelini
Toni Blosfeld
Urbano Franzner
Vergílio Moretti
Victório Stringari
Wolfgang Reinke
Waldemar Lessmann
Walter Kunschlin
Waldemiro P. de Aguiar

.
"

É
Não Diga Besteira!

Fáci I Falar Difíci I
Rio, de Prof. Carlos Alberto Saraiva, especial

para Plantão Press
O autor demonstra que qualquer pessoa pode

aprimorar seus conhecimentos da Ifngua portu
guesa e empregar, mesmo nas conversas colo
quiais, palavras difíceis. � leitura obrigatória para
Ministros, Senadores, Deputados, Governadores,
Prefeitos, Economistas, Publicitários, Jornalistas,
Poetas, Humoristas de Rádio e Televisão, Comen
taristas de Futebol e outras Autoridades.

"Rivelino recebeu a bola, driblou um adver
sário e cruzou para Edinho que corria ABDITIVO
pela ponta esquerda".

Abditivo - Oculto, sorrateiro, inapercebido.
"Meu amigo, sua saúde esta perfeita. Mas de

vo lembrar-lhe que se continuar a beber uma dú
zia de garrafas de cerveja por dia, vai atacar AB
DOMINOSO". Abdorninoso � Que tem grande ab
dome; ventrudo, barrigudo, pançudo.

"O sacriffcio que estou fazendo agora, está
proveitoso para meus ABNETOS" Abneto - Ter
ceiro neto; trineto.

"� sem dúvida um indivíduo ABRACADA
BRANTE". Abracadabrante - Excêntrico; singular;
extraordinário. .'

"V.. Excia. acaba de fazer o maior BESTIALÓ
GICO já proferido nesta Assembléia". BeSfiãiõgicJ
- discurso disparatado.

"Não admito que meus alunos fiquem BICHA
NANDO na aula". Bichamar - Falar em segredo,
ciciando as palavras; murmurar.

"Em certos países, as pessoas vivem num
verdadeiro BIO�RIO". Biotério - Lugar onde se
conservam animais vivos para experiências de la
boratório.

"Entre os CAMEC�FALOS que eu conheço,
ele é um dos mais inteligentes". Camecéfalo
Pessoa que apresenta carnecefalla - Qualidade
dos crânios baixos e chatos.

"Só entro em sua casa, se V. prender esse ca
naz". Canaz - Canzarrão, aumentativo de cão.

"Quando ela surgiu no coquetel, parecia uma
verdadeira DACTILlOTECA". Dactilioteca - Museu
ou coleção de anéis, e pedras gravadas.

"Está difícil resolver o problema. Mas num

DEC�NDIO, encontraremos a solução". Decêndio
- espaço de dez dias.

"A DEFLU�NCIA foi desastrosa". Defluência
- decorrência; conseqüência.

"Perdi dinheiro no negócio, por que fui DE
LUSO". Deluso � enganado; iludido.

"Se não temos eleições, temos pelo menos
um ELEGENDO". Elegendo - aquele que vai ser
eleito.

"Desde criança que meu filho sofre de ELURO·
FOBIA". Elurofobia - fobia aos gatos.

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 ALFONSO BUHR, à rua Preso Epi-

tácio Pessoa, 61 frente e 71 fundos, nesta cidade
de Jaraguá do Sul, fone 72-0591.

As23 brasileirasdecorpoealma
estãonas lojas Breithaupt

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

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

F

Lojas e SupermercadOS
BREI fHAUPT

Jaraguá do S�I - se

III C�mrvellliç21� �OS serras Ciilll�es ,��
JaraSll[ - V Congresso Sacerdotal Brasileiro

De 3 a 6 de agosto de
1978., realizaram-se a IX
Convenção dos Serras
Clubes do Brasil e o V

Congresso Sacer,dotal
Brasileiro, na cidade pau
lista de Aparecida: De
Santa Catarina, os Ser
ras Clubes se fizeram

presentes, através um nú
mero elevado de sócios
que emprestaram espe
cial relevo ao magno a

contecimento, p'or seus

membros e por seus

guias espirituais, que. re
tornaram reconfortados

no entusiasmo pelo traba
lho serra em suas comu

nidades, ampliando os

serviços em favor das vo

cações sacerdotais.
A Mensagem do Epis

copado da Província
Eclesiástica de Apareci
da bem demonstra a sim

patia pelo movimento dos
Serras Clubes. Eis por
que damos a integra da

Mensagem estampada na

edição de abril de 1978
de O SERRA - Leigos a

Serviços das Vocações e

dos Sacerdotes:
,

Venhaconhecerasoutrasl9.

�..ENTKaOSCH

Relação dos pais ou responsáveis pelos alu
nos contemplados com Bolsas de Estudo concedí
das pelo Governo do Estado, através da Secreta
ria da Educação e Cultura - SAE - num total de
Cr$ 87.000,00 - 2.° Grau.

ANO: 1978
ESTABELECIMENTO: Colégio São Luis
MUNICIPfO: Jaraguá do Sul
UCRE: 05-Joinville

Nome do pai ou
responsável

N.O de alunos

beneficiados
Valor

Recebido

Bernardete Macoppi 1
Darci Baumann 1
lolando Eggert 1
Maucir Bento Danna 1
Nélson Nagel 1
Arno Kanzler 1
Paulo Arendt 1
Otto Funka 1
João Vegini 1
Bertoldo Schüncke 1
Pedro Kazarowski 1
Paulo Cisz 1
Emílio Floriani 1
Norma Weiss Dias 1
Alcir Roque Ribeiro 1
Benno Radünz 1
Afonso ·Reckziegel 1
Ivone Heinzen 1
Leodato Ribeiro 1
Balduíno Eger 1
Fortunato Pedrotti 1
Giovanni Manfrini 1
Antônio Zapella 1
Luiz Manfrini 1
Osni Vitor da Silva 1

Solange Doster 1

Elpídio Campregher 1
Valdir Vegini 1
Ademir Arlindo Gaia 1
Bernardo Ponstein 1
Alfredo Korol 1
Renato Tissi 1
Francisco Borges Figueiró 1
Antônio Brussecke 1
Hilário Trapp 1
Guilherme Jordan 1

José Klimkowski 1
Herbert Hertel 1

-Renato Bussarello 1 .

Roselane da Luz Laube 1
Ernesto Melchert 1
José Tecilla 1
Tarcísio Prestini 1

Bruno Priebe 1

Amário Leoni 1
Francisco Papp 2

Vigand Siewerdt 1
Aníbal Murara 1
Antônio Bockor 1
Germano Pavanello 1

Antônio Leoni 1
Arthur Cogrossi 1

Ursinos Scherer 1

Nicanor Packer 1

Maria Salles Farias 1
Riku Takano 1

Ignácio Hübner 1

Felipe Kasmierski 1

Domingos Wisnieski 1
Glória Maria dos Santos 1
Jaime Vieira 1
Helmuth Ramthum 1
Irineu Laffin 1
Euclides Vegini 1
Querino Nicholetti 1
Manoel Gonzaga dos San-. '*:�\,
tos 1

, Walfried Schulze 1
Alfredo Salvador 1

Jorge Ersching 1
Jair Pereira 1
Natal Tironi 1
Norberto Rowe 1
Orly Matteussi 1
Ivo Cristofolini 1
Mário Scoz 1
Gerhardt Strelow 1

1.939,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
9/0,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00

1.939,00
1.939,00
970,00
970,00
970,00
970,00
9/0,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00

1.939,00
970,00

1.939,00
970,00

1.939,00
1.939,00
1.939,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00

1.940,00
970,00
970,00
970,00
!T70,00

1.939,00
970,00
970,00
970,00

1.652,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00
970,00

970,00
1.939,0.0
970,00

1.939,00
970,00
970,00
970,00

..

970,00
1.939,00
9'(0,00 .

970,00

"Governar é Encurtar Distâncias"

"Com muita alegria e

agradecendo a Deus tão

inestimável graça, comu
nicamos que a Província
de Aparecida e sua Sede

Metropolitana se sentirão
muito honradas em aco

lher a IX Convenção do

SERRA CLUBE e o V

CONGRESSO SACERDO
TAL, que se celebrarão
do dia 3 ao dia 6 de a

gosto do ano em curso.

O evento é de grande
significação para essa

Província Eclesiástica.
Primeiro, porque Apare�
cida tem sido um centro
de atração espiritual para
quase todo o Brasil, pois
aqui vem ter peregrinos,
devotos da Padroeira,
dos mais longínquos rin

cões da Pátria. Segundo,
porque nossa Arquidioce
se faz um ingente, mas
consciente e agradável
esforço para manter o

"SEMINÁRIO BOM JE

SUS", que já vem aten

dendo à formação de can

didatos ao Sacerdócio, o
riundos de várias Dioce
ses brasileiras.

Aprovamos e abençoa
mos o edificante zelo dos

valorosos leigos, que
compõem os diversos
Serra Clubes do Brasil,
na compreensão da vo

cação sacerdotal ê reli

giosa como o mais im

portante Carisma que
Deus dá à Mãe-Igreja e,
como @nseqüência do

entendê-Ia, se põem a a

judá-Ia pela oração e 'o

sacrifício e se metem in

trepidamente na luta pela
Pastoral Vocacional, rea
lizando grandes empre
endimentos pelas voca

ções eclesiásticas e dan

do-se, de coração e de

alma, a constantes traba

lhos, para que sejam
sempre mais numerosos

os operários da messe

que é sempre mais abun
dante.
De modo especial,

Aparecida receberá com

muito carinho os sacer

dotes e religiosos de to

do 'O Brasil que vieram

para participar do V CON
GRESSO SACERDOTAL e

muito estimará tê-los em

grande número para al

gumas horas de convívio
fraterno e de reflexões a

propriadas a elas. A VIR
GEM APARECIDA, Mãe
dos sacerdotes, terna

mente, bondosamente, a
brirá seu humilde manto

para acalentá-los e a

bençoá,-Ios.
Que nossa Padroeira

estimule, fortaleça e ilu
mine todos quantos or

ganizam e os que vive
rão os santos e fecundos
dias da IX C·ONVENÇAO
DO SERRA CLUBE e o V
CONGRESSO SACERDO
TAL.

Aparecida, 07 de mar

ço de 1978.
Carlos Marcelo Cardeal

Vasconcelos Mota, AR
CEBISPO DE APARECI
DA; Geraldo Maria de
Morais Penido, ARCEBIS
PO COADJUTOR E AD
MINISTRADOR APOS
TóLICO; José Antônio do

Couto, BISPO DE TAU
BAT� e João Hipólito de

.

Moraes, BISPO DE LO
RENA".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CME de
.

.

'Pomerode nos
3°s. Jogos,
Regionais

e5PoRT 1\7 fI5 - Celso 8m2 !llagel

Tato dá ," vitória ao' Juventus
,

,

tt h. 1

•

Jogo, que teve um

transcorrer dos mais mo

vimentados, uma vez que
jogavam líder e vice-lí
der da chave, o Operá
rio querendo garantir a

liderança. e o Juventus
•

procurando por todos os

Em jogo válido pela 4.a

rodada do grupo F da re

pescagem, jogaram na

última quarta-telra no

Estádio João MarcaHo,
Grêmio Esportivo Juve'n
tus e Operário F.C. de
Mafra.

meios uma vitória, que o

colocaria numa situação
de di�putar com a equi
pe de Mafra, uma vaga
para o hexagonal f,inal.

O primeiro tempo de
senvolveu-se com predo
mínio quase que total do

praticando defesas mila

grosas, impedindo que o

Juventus chegasse a a

bertura do marcador.
Terminava assim a pri

meira etapa com o mar

cador em zero a zero.

Para a segunda fase, o
Juventus voltou ainda
mais disposto, partindo
desde o princípio para
cima do Operári'o que re

traindo-se todo em seu

campo, permitiu um as

sédio terrível a 'meta de
Alciorie I

que "continuava
pegarido tudo.'

moleque travesso [ara
guaense, proporcionando
a'o time mafrense uma ou

outra estocada em eon

tra-ataque; sendo o go
leiro Alcione a figura
mais destacada destes

primeiros 45 minutos,

9 medalhas de prata (pI.
equipe).
Ciclismo
Atletas: Ireneu '(oig-

t1aender (capitão), João

A. Pizzolatti Jr.,· Hans

Fischer, Irio Goede
e Rolf EngeJ.
Assistente Técnico/Me

cânico: Egon Viebrantz.

Classificação Geral: 2°

lugar com 42 pontos - 1
troféu de prata, 6 meda
lhas prata (p/equipe).

Resultados oficiais ob
tidos pela Comissão Mu-.

nicipal de Esportes de

Pomerode, nos III Jogos
Regionais realizados de

03 a 06 de agosto próxi
mo passado no munlcí

pio de Brusque.
As modalidades de ·Bo-

.

Ião Feminino e Ciclismo

classificaram-se para os

XIX Jogos Abertos, os

quais realizar-se-ão de 21

a 28 de outubro do cor

rente ano em Caçador"
Apresentamos a seguir'

a classificação e premia
ção obtida.

Atletismo Feminino

a) Prova - Salto em ex

tensão (distância): 2.° lu

gar: Iris Borchardt - 4m45

cm - medalha: prata.
b) Prova - Salto altura,

2.0 lugar: Marlise Wies
ner - 1 m35cm. Medalha:

prata,
c) Prova - 100m s/ bar

reira. 3.° lugar: Marlise

Wiesner, 19" 9/10. Meda
lha: bronze.

Classificação Geral: 5°

lugar com 22 pontos.
Bolão Feminino
Atletas: Valdina Ber

nhardt (capitã), Rosita

Zimmer, Onda Panneitz,
Claudina Ahrendt, Dursu

la Marchetti, Verônica

Weidmann, Nel!y Weege,
Lia Harmel e Roseli Wee

ge.
Técnico: Dr. Horst Ber

nhardt.

Classificação Geral: 2°

lugar - 1 troféu de prata

o •
! ,"

Com Q término do campeonato nacional no
último f!m ,de semana, o qual 'teve àpenas como
surpresa, apresentar um campeão interiorano, que
vem a ser um fato inédito em nosso futebol, leva
-nos a voltar 'O nosso pensamento, para um passa
do ainda não. muito distante: .os gloriosos tempos
de Pelé, ,

.

Pelé foi um gênio nato. Jogadas, ele fez, que
serão relembradas enquanto existir o futebol, e

provavelmente, ainda depois.
Além de ter sido um Jogador tecnicamente de

categoria ímpar, foi criativo em seu ofício, Foi sem
pre corajoso em suas atuaçôes, embora ter de·
monstrado uma humildade fora do comum em sua

carreira. Em seu glorioso tempo, foi a pessoa mais
conhecida e divulgada em todo o mundo. Atuou
em gramados dos 5 continentes. Até ultrapassou a

Muralha. da China, que embora praticamente não
cultiva 'o futebol, também quis ver o jogo 'deste gê
nio. A humanidade poderia no tempo de Pelé, 'não
saber quem-era Kennedy, Hitler, o presidente dos
States,.da URSS, da China, mas sabia quem em

Pelé. Outra grande virtude era a sua disciplina em

campo, ou fora dele. Em 22 anos de carreira, foi
expulso urna única vez, e mesmo assim, imereci
damente, isto, pelô famoso árbitro Armando Mar
ques, que sempre queria ser a estrela número 1 do
espetáculo que comandava.

,

Além de ele próprio ter sido um jogador ini
gualável, era um líder, que engrandecia e encera

Java suas equipes. Fez proezas e diabruras ines
quecíveis. Era jogador de conjunto, assim como
individual. Driblava sozinho, 5 ou 6 adversários e

marcava o seu gol. Nos áureos tempos de Pelé,
o Santos F.C. conseguiu títulos e resultados sem

antecedentes. Podia, o time sofrer 2, 3, 4 ou mais
gols, mas normalmente marcava mais tentos que
seu adversário. Só para ilustrar, parece-me que foi
em 1964, na final do título brasileiro, 'o Santos per
dia para o Bahia, em Salvador, nos primeiros 45
minutos, de O a 4. No segundo tempo, virou o jogo
e conseguiu vencer a partida por 5 a 4. Como o

goleiro Gilmar, naquela partida foi expulso e �

Santos não mais pOdia fazer substituições, Pelé
atuou como goleiro, defendendo inclusive um pê
nalti.

Existiu em seu tempo, um tabu interessante: o
famoso Corínthians nunca conseguiu ser campeão
durante os 22 an6s de futebol de Pelé. Fora eam

peão paulista em 1954 e só quando Pelé abando
nou definitivamente o esporte do povo, em 1977,
o Corínthians obteve novo título.

Encerrou a sua carreira esportiva nos Estados
Unidos, onde atuou cerca de mais 4 anos, consa
grando-se campeão daquele país, pelo Cosmos,
time até então desconhecido.

Muito fez também em benefício de sua raça,
a negra, minimizando em todo o mundo, com os

seus exemplos, a discriminação racial.
A meu entender, Pelé se transferiu para o fu

tebol americano, não tanto em favor do esporte,
mas sim, fazer entender aos americanos e outros
povos, _ser o. racismo algo muito condenável que
não deveria existir sobre a face da Terra.

Para finalizar, definiria assim este fenomenal,
.Ieal e,.talentoso Pelé: "UM G�NIO ..• DE BOM G�
NIO".

Jaraguá do SI,I�, 14 de agosto de 1978.

Futebol de Salão
Classificação Geral: 5°

lugar..
Ginástica Olimp. Fem.
- Não participou ape

sar de estar inscrita. A

professora orientadora
desta modalidade alegou
que a equipe ainda não
tinha condições. _

Depois de tanto mar

telar, eis que aos 37 mi

nutos, Tato aproveitando
um rebate do goleiro, nu
ma cobrança d� falta e

xecutada com violência

por parte de Gomes, a
cabou assinalando o gol
que daria a vitória. ao re

presentante jar.aguaense •

Este gol veio coroar de

méritos o esforço dos jo
gadores juventinos, apro
veitando-se da única fa

lha cometida pelo goleiro
Alcione.

Os times: JUVENTUS -

Zecão� Morona (Nilo),
Odilon, Gomes e Ciso;
Reinaldo (Tato), Lara e

Moacir; Pelezinho, Nela

e Edinei.
OPERARIO - Alcione,

. Bonin, Oswaldo, Ailton

Lopes e João Stok (João
Carlos); Netinho, Catarina
e Paulo; Chiquinho, Luiz

Antônio e Luiz Alberto.

A arbitragem esteve a

cargo de Gérson Carlos

de Maria, auxiliado por
Dali Costa e Edson Viei

ra.

A arrecadação do jo
go alcançou a importân
cia de Cr$ 5.850,00, de

monstrando mais uma

vez a falta de prestigia
menta do público jara
guaense.

• c 'Não ebstante ter sido a campanha do Guara-
ni excepcional, sendo a equipe mais jovem pela
média de idade de seus atletas, de todos os 74
clubes participantes deste "Braslfelrão", fica evi
denciado que o nosso ,futeb'?,l est� carente de ver
dadeiros craques como outrorà, assim 'como o fu
tebol de todó o mundo carece de futebolistas ca-

. i tegorizadoS', como sé vlunesta última Cópa do
mundo na Argentina. Nesta fiora em que' já não
existem gols profusamente, não só nos campeo
natos do Brasil, como nos campeonatos de todo C)

mundo, merece ser lembrado PELé.
"O gól:-ql:le é a finalidade- d·os·'eSpetacúlos fu

tebolísticos, está deixando de existir. No mundo a
tuai -os times preocupam-se mais em- não sofrer
gols do que em fazê-los. O Brasil com sua 3a. co-
·Iocação entre os 16 finalistas ,da última Copa, saiu
da Argenthia invicto, o que é um fato que prova
que o futebol está sendo levado para um caminho
defensivo·� esquecendo- a ofensiva. '. .r

Ainda creio ser correta a velha filosofia que
diz: a melhor defesa é o ataque. Isto' era' colocado
em prática, por Pelé, o rei do futebol, tanto em seu

-

clube, o Santos F.C., quer quando atuou na sele
ção brasllelra ou mesmo no New York'Cosmos.

'Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nascido
em Três Cõrações - MG, em 23"'10-40, cognomina
do o Rei do Futebol, foi o melfior jogador deste es

porte, em todo o mundo e em todos os tempos.
Iniciou o profissionalismo em 1956, encerrando a
sua carreira oficialmente, por cores brasileiras em

02-10-74, quando atuou no estádio da Vila Belmi
ro em Santos, pelo clube do mesmo nome, que o

projetou para o mundo. Até naquela data, assina
lou 1.216 gols, nas 1.255 partidas em que partici
para, marca esta, nunca alcançada por outro atle
ta. Como grande feito ,assinala-se ter anotado ele,
8 tentos contra o 80tafogo de Ribeirão Preto, em
novembro de 1963, quando o Santos goleou este
time -por 11xO. Nenhum outro jogador -de futebol
profissional, conseguiu fazer.em jogos oficiais nu

ma só partida, tantos gols. Formou no Santos, o
melhor ataque que existiu no mundo, do início até
meados da década de 1960; com Dorval, Mengál,
vio, Coutinho, Pelé-e·Pepe. Em 1963 e 1964 foi bi
campeão mundial interclubes, pelo Santos. Ne
nhum outro clube brasileiro, foi sequer 1 vez cam-

_ Reão mundtaljnterclubes. �

Foi Pelé, o único (utebolista tricampeão do
mundo, o que ocorreu em 1958, 1962 e 1970. Ape
sar de ter o Br.asil, participado de todas as 11 Co
pas do Ml,In,dQn s,ó,co.nseguiu .� taçá Jules RimeI,
com Pelé. Sem ele, nenhum título mundial, mesmo
quando disp�tou a,Copa em.casa, em 1950, nijo
conseguip sair-se. vencedor, ,

Votib'Ot Masculino

Classificação Geral: 4°

lugar.

Tênis de Mesa Masc.

Classificação Geral: 5°

lugar - -Premiação: 2 tro

féus - prata, 2 medalhas
- ouro; 17 medalhas - pra
ta; 1 medalha - bronze.

A CME .aqradece a to

dos que colaboraram. k

participação de Pomero

de só foi possível. graças
ao apoio das indústrias,
comércios e entidaâes e

ducacionais.
Mais uma vez a disci

plina da delegação po
.

merodense foi exemplar.
Os dirigentes, técnicos

e atletas estão- certos de

terem realizado um tra

balho dedicado e consci

ente, tanto nos treina

mentos, bem como du

rante ·'a competição.
Um agradecimento es

pecial ao governo· muni

cipal, que muito já realí-
I

zou e por certo, muito

ainda realizará em prol
do desenvolvímento do

desporto amadcs:
-

pome
rodense.

'

João MarcaHoi Juventus

e Paysandu. Detalhes

deste jogo, na próxima e-

dição. ' .: � ..:

Neste domingo o mo

leque travesso jaragua
ense estará em Rio do

Sul, enfrentando o J�ven
tus daquela cidade, em

partida de suma impor
tância para sua classifi

cação.

JUVENTUS x

PAYSANDU
Em iogo transferido do

último sábado, em virtu

de das fortes chuvas 'que
caíam em nossa cidade

e região, jogaram na nel
te de ontem, no Estádio

LEl N.o 726/78.�.

HARRO MALLER.

.
Ratifica Decreto que suplemente e anula
Dotações do Orçamento Vigente.

·Variant·II� O .grande corro -de 1978·
já', eS.tá-7em nosso loja. V�nha ver '

• L � ,1. '.,. r., este .show ao' rvivo.···

DOMINGO VICTOR BAUER, Prefeito Municipar de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina; no 'uso-e e

xercfcio de suas atribuições.
... ..'

.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni-

ctplo quea Câmara deVereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1.°) .- Fica ratificado o Deêreto nr, 498/78

de 18 de iulho de 1978, baixado pelo Chefe do Po
der €xec�ti�o-q�e suplementa e anuladotações do

OrçamentoNigente. .
"

-;(Art: 2.°)_- Esta lei entrará em -vigor"na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
• ..

" fi"

Palácio da Prefeitura Municipa! de Jaraquá.do
Sui, aos 1.5 dias do mês de aqosto. de 1978. ,

Juventus (JS) X -Juvéntus (RS)

Wally"':'Mohr :,
•• • ""... '

�' 4�, ..... .., <,�.,
r ..'

l
N..

, .

.0 Sr. Edl!ar:do _Krüger (Padrasto), e a

sra. Frieda Krüger, ínã� de W�LLy MOH��"
" I, ,1 . r .'!. "

.

. � residentes em-Ribeirão Alma� Rio 'Cerro I;
.....� .... 1i.J .', (' VICTOR BAUER

Prefeito Municipal'
.f�. .(;i. _

nesta cidade de -Jaraguá_ do Sul .. se, ,.J •

�'1�· .. .!'-
_ ..

,.� • .i "

comunicam o seu desap�rec.im!!.,t9 há vá-

rios anos e pedem cl urgênciá o seu com

parecimento 'n'� endereço acima, pará' tr�-
j.) l' ' .. _. , ... "L I� 1

tar de assuntos de,.seu. Interesse.

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia So�i.al, .I:\0s 1!5 dias d�,mês "de agosto de � 978.

L"··, ASTRI:r,K-SCHMAUCH, ,_,

Diretora.
_._- - -

" I

1 ...... �, t, .,', f:l'4"J

VEICULOS S.A'.
·:,,;·ó SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN

Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499
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"aorreIo do PODO" XV'Encontro Nacional de'·Vereadores
\

Prorrogação de
mandatos

lativos estão sendo repre
sentados.
A -Delegação mais lon- .

gínqua que partlclpa do

Encontro, é a do Amapá,
Dos' 15 vereadores que

integram aquele (egisla
tivo, 13 deles estão em

Balneário Camboriú. Es

tes 13 vereadores, viaja
ram 36 horas de barco,
até Belém do Pará, e)via
rodoviária, percorreram
4 mil quilômetros, até

chegarem a Balneário
Camboriú.

O Balneário de Camboriú, sedia o XV EncoritrQ Nacional de

'Vereadores, tendo como local as dependênclas da Citur-RoClofeira, às
margens da BR-101.

•

Inicialmente,' não se acreditava que alguma cidade catari

nense, pudesse sediar tal encontro com sueesse. Agora, sabe-se que isto
é perfeitamente possível, pois o Encontro se desenvolve normalmente, re
cebendo os quase 3.000 vereaderes de todo '0 país, que comparecem em

busca de maiores subsídios e também pára apresentação de suas teses.

O XV Encontro Nacional de Vereadores, foi aberto oficial

mente, em sessão solene, no dia 15 último, tendo como autoridade maior,
'o Governador Dr. Antônio Carlos Konder Reis, que deu um espetáculo à

parte, pois sabemos perfeitamente de suas qualidades como orador, fato

que conseguiu angariar as slmpatlas de todos os ·edis, por ter feito um

pronunciamento, abordando' diversos assuntos com muita' propriedade.
O XV Encontro Nacional de Vereadores será encerrado ho

je às 19 horas, em sessão solene que será presidida pelo Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado, DeputaClo Waldomiro Colaulti.

, A�o LX - Jaraquá do Sul - Santa Catarina
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. Destaque especial pa-·
ra este· tema, que foi o

mais discutido até o mo-

mento, com alguns ve

readores, inclusive se ex

cedendo em suas alo

cuções, procurando com

isso, fazer suas teses pre
valecerem. O Presidente

da União dos Vereadores
do Brasil, Fernando -Oli

va, numa tentativa de

conter a "balbúrdia" que
se iniciara, disse que os

jornais têm razão em co

mentar, que em certas o

casiões, o Encontro fi

cava tumultuado, pedin
do para que os vereado

res se mantivessem em

silêncio, para que pudes
sem prosseguir com os

trabalhos.

Notícias de Guaramirim
:::::::::::::::::''::::��.::::-:::::-::: ...:-:::::-:::::-::�::---::::-:::::.::::-:::::-:::::-::::::-:::::-::::---::::"'::::'::.:::::-::::

,

RUAS MAIS LARGAS
,

O Prefeito Municipal de Guaramirim, sr. Salim
José Dequêch informou que o Departamento de
Obras da Municipalidade, prosseguindo com seu

Plano de Trabalho está realizando uma série de
serviços em favor da comunidade, notadamente
quanto ao setor viário. A Rua João Soter Correa
que dá acesso a Indústria Juriti está recebendo o�

,

serviços d� alargamento e macadamização, aten
dendo assim uma velha revindicação de seus mo
radores, ao mesmo tempo, melhorando sensivel
mente as condiç?es de visibilidade para o tráfego.
A ruaErnesto Plzeta receberá idêntica melhoria
dentro �os próximos dias. O chefe do executiv�
g:uaramlrense acrescentou que outras ruas do pe
rímetro urbano também -serão melhoradas confor
me consta ,de seu plano de trabalho, que paulatina-

'

mente esta sendo' cumprido. '

'

1.° EM AGROPECUARIA - GUARAMIRIM
O Município de Guaramlrim, vem se destacan

do, há cada ano que passa, dentre os municípios
da microrregião nordeste de Santa Catarina, co-

, mo um dos que mais crescem. Segundo dados for
neçidos pela Secretaria da Fazenda, '

o Município
de Guaramirim foi o que mais declarou no setor
agropecuário, apresentando a expressiva cifra de
Cr$ 11 0.000.000,0.0" �cupando a primeira posição,
dentre os 13 murucrpros que compõe a Associação
dos Municípíos do Nordeste de Santa Catarina -
AMUNESC. Logo' em seguida vem o município de
Massaranduba com Cr$ 78.000.000,00; Jaraguá do
Sul aparece em terceiro lugar com Cr$ .

52.000.000,00.
Com esta posição no setor agropecuário, o

Município de Guaramirim será o que receberá o
maior índice em retorno do ICM - naquele setor.

No cômputo geral, isto é, englobando os seto
res agropecuários, indústria e comércio, o Muni
cípio de Guaramirim fica em 5.0 lugar na rnicrorre
gião;

, 1.0 - Joinville; 2.° - Jaraguá do Sul; 3.° -
São Bento do Sul; 4.° - Rio Negrinho; 5.0 - GUA
RAMIRIM.

O prefeito municipal estava muito contente
com este feito, pois é uma demonstração inequívo
ca, de que a população está trabalhando cada vez
mais e ele, como todos os habitantes, só quer ver
o bem do município e que este continue crescen
do sempre.

29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLfTICA
, No próximo dia 28 de agosto, o Município de
Guaramirim estará completando 29 anos de Emar
cipação Política. O prefeito municipal, está efe
tuando uma série de reuniões, para definição da
Programação Especial, para comemorar o impor
tante evento.

Segundo as primeiras informações, serão rea
lizadas diversas atividades, no campo da educa

�ã?, ar!e e esporte, que por certo proplclará a par
ticipação de toda a população. '

,

A programação oficial está sendo elaborada
e dentro dos próximos dias, será dada a conhecer.

, O P)'efeito Dequêch disse que este ano, pre-
tende fazer uma programação 'diferente, para a da
ta ser etetivamente comemorada e com a partici
pação de todo o povo de Guaramirim.

PRESERVAÇÃO DO MEIO-:-AMBIENTE
Na próxima segúnda-feira, dará entrada à Se

cretaria da Câmara de Vereadores de Guarámirim
projeto de lei de autoria' do chefe do executivo:
que visa a preservação do meio-ambiente.

O projeto de lei visa tornar todas as florestas
existentes no município, como de 'interesse públi
co. Estas áreas se tornadas, comei bens de interes
se público, não poderão ser devastadas, conforme
vem ocorrendo atualmente em vários municípios.
Por outro lado, esta medida deverá ser tomada
por todos os municípios que compõem a Associa
ção dos Municípios do Nordeste de Santa Catari-
na.

'

Participam ainda, ve
readores de Mato Gros

so, do Sul e do Norte,
Pernambuco, Minas Ge

rais, Brasllla, Goiás, Pa

raná, São Paulo, Fortale
za, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e outros.

Infelizmente, somente

80 Legislativos de Santa

Catarina, participam do

Encontro, não chegando
nem à metade, pois o

nosso Estado é integrado
por 197 municípios.

Foi aprovada tese, de

se inserir no ensino de

1.° grau, o Estudo da E

cologia, visando com is

so, que o jovem, desde
os primeiros anos, este

ja conscientizado da ne

cessidade de preservar o

-meio-ambiente, para que
r

num futuro não muito lon-

gínquo" não venha a ter

prejuízos. Este assunto

monopolizou a atenção
de todos os vereadores.

xigüidade de tempo.
Este tema foi muito 'dis

cutido, inclusive, com a

apresentação de várias

teses.

TEMAS
O Encontro Nacional

de Vereadores, promovi-
,

do pela União dos Verea

dores do Brasil, contan

do com a colaboração ir

restrita da União dos Ve

readores de Santa Cata

rina .tlnha este temário:

I - Duração dos Manda

tos de prefeitos e verea

dores; II - Defesa do Meio

Ambiente; III - Autonomia

municipal.

o Encontro Nacional

de Vereadores, começou
a ser realmente movi

mentado, a partir do se

gundo dia de desenvol

vimento, havendo diver

sos debates acirrados,
sobre as mais diversas

matérias, colocadas em

plenário, para discussão.
No entanto, a mais polê
mica, foi com relação a

da DEFESA DO MEIO

AMBIENTE.

Os vereadores, depois
de muitas discussões, a

cataram a tese de se

prorrogar os mandatos

dos atuais Prefeitos e ve

readores, pelo espaço de

dois anos, para que haja
coincidência nas próxi
mas eleições.

Nota
O Balneário Camboriú,

com este movimento que
se verifica, parece estar

em plena temporada de

veraneio, e com isso "Ex- .

ploração 'comerciai", é a

tônica. Todos os produ
tos, mercadorias, princi-'
palmente alimentos, es

tão custando quase o tri

plo, do que é normalmen

te cobrado.
Este problema nas

praias de Santa Catari

na, dé\teria ser olhado

com mais carinho por

parte das autoridades

competentes, pois já es

tá na hora de se coibir

este abuso "anual", que
de ano para ano, toma-se

mais "gritante".

No último dia 17, nos

so repórter Celso Luiz

Nagel foi enviado à Cam

boriú, para sentir de per
to, a grande movimenta

ção, e também para co

lher algumas informa

ções.
Constatou na ocasião,

que os vereadores esta

vam realmente empolga
dos _com o Encontro, e

que este superava, já os

anteriores realizados, tan
to em termos de partici
pação, como de organi
zação e importância do

temário, alinhado para o

conclave, numa demons

tração clara de que os

catarinenses, também sa

bem fazer as coisas bem
feitas.

Os mais discutidos fo
ram a Duração dos Man

datos dos Prefeitos e Ve

readores, sendo aprova
da moção, que sugere a

prorrogação dos atuais

mandatos por mais dois

anos, para que haja coin

cidência no próximo plei
to.

Dentre as várias mo

ções apresentadas e a

provadas, está o pedido
da Regulamentação da

Profissão do Radialista,
aspiração maior da clas

se, Documento neste sen

tido, será enviado ao Mi

nistério das Comunica

ções, para apreclação,

Ficou comprovado, na

oportunidade, a preocu

pação que cerca todos

os vereadores do Brasil,
com relação a preserva
ção do meio-ambiente.
Durante a discussão

desse assunto, o Presi

dente da União dos Ve

readores do Brasil, Fer

nando Oliva, foi obrigado
a valer-se de sua posi
ção, para restabelecer a

ordem, para que cada ve

reador, pudesse fazer ex

planação a respeito do

importante assunto.

Os vereadores acha

ram que não seria viá

vel, manter-se o atual es

tado, já que muitos não

quererão se candidatar

para exercer funções dr

prefeitos e vereadores,
por um perfodo de ape
nas dois anos, não con

seguindo levar seus an

seios e planos de traba
lho até o final, dado a e-

, Participantes
O XV Encontro Nacio

nal de Vereadores, conta
com a participação de

500 Câmaras, num total

aproximado de 3.000 ve

readores. De Santa Ca

tarina, 'apenas 80 Legis-

Pesquisa, da, AÇIJS revela:

grave o problema Habitacional de Jaraguá
Tabelião de Notas e Protestos de Títulos

E D· I. T A L É
Tendo em vista o crescimento cada

vez maior do parque industrial de Jara

guá do Sul e com a consequente utili

zação da mão-de-obra oriunda do inte
rior do município e do smunicfpios vizi

nhos, surge um novo problema: a falta
de de habitações para essas famílias. O
caso é mais grave do que se imagina,
porque essas famflias pertencem a clas
se operária, e os seus salários são pe
quenos. Por isso a 'diretoria da Asso-

, ciação Comercial e Industrial desta ci
dade realizou uma campanha de ,cons
cientização da classe empresarial para
o' problema, procurando a colaboração

Faixa Salarial

de todos para que se possa encontrar

soluções práticas para o problema.
Pelo presente edital de citação, pedimos aos se

nhores abaixo relacionados, que compareçam em nosso

cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

A ACIJS enviou um formulário pa
ra solicitar os dados essenciais aos di

rigentes de empresas, para levantar sua
realidade: a carência de habitações.

Um total de 49 empresas preenche
ram o questionário que lhes' foi envia

do, sobre o problema habltacional, Es
se questionário foi enviado também ao

empresariado de Guaramirim e Schroe
der.

A pesquisa apontou os seguintes
dados sobre a falta.de casas:

Jguá

AFONSO PEREIRA - R. Joaquim, Fco de Paula, s/n.,
nesta. COML CEREAIS UVA LTDA - R. .Jolnville, 1207,
nesta. DETILAR LTDA - Rua Preso Epitácio Pessoa, 510,
nesta. ILSON ANTONIO SOPHIATTI - R. João Tosini

s/n., Corupá. JOS� EUGENIO HUNCKE - R. Irmão Lean

dro, s/n., nesta. MET. UNIÃO LTDA., R. Joinville, 373,
nesta.

Valeria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior

tF.AlECIMENTOS
Os vereadores, Frederico Guenther, Preslden ..

,
te da Câmara, Izídio Carlos Peíxer. Elmo' Bublitz
Victor Klein, e Ingo Wagner; participaram 'esta: se�
mana do XV Encontro Nacional de Vereadores,
que se realizou na Citur-Rodofeira no Balneário
de Camboriú, quando centenas de edis de todo o

Brasil estiveram reunidos.
'

I

Gu�ramirim Schroeder,

09 93
02 04
Ol '01

12 98

Cr$ 1.500,0.0 a 3.000,00 846
Cr$ 3.000,00 a 5.000,00 125

Cr$ 5.000,00
_

a 1.0.000,.0.0 96
Mais de Cr$ 10.000,00 49
TOTAL ..

,
.......... ; ........ ; 1.116

Faleceu dia 09_08_78

Vergrnia Minatti Pizetta,
com a idade de 73 anos, em Neteu Ramos

I

O· Prefeito Municipal de Guaramirim, Sr: Sa-
, lim José Dequêch, recebeu uma missiva do povo
da localidade de JOão . Pessoa, agradecendo os

serviços realizados pela Prefeitura Municipal.
Destacamos' um trecho da carta:' -

"O povo em geral da localidade, de João Pes
soá, munlclplo de Guaramirim, verri de público a

gradecer ao sr; prefeito municipal de Guaramirim
sr. Sallm José Dequêch, pela colaboração que vem
prestando àquela localidade, realizando os servi
ços de alargamento e macadamização das ruas

colocação de tubos e outras benfeitorias: Por is�
so, vem o povo da localidade, dar um voto de lou
vor e o fazem de coração, pois Salim José De
quêch é o primeiro prefeito a mandar que !;le exe

cutasse tais serviços, vivendo anteriormente, a lo
calidade em completo ostracismo por mais de 20
anos. Devldo a isso, necessário se faz, fazer este
agradecimento público, para que. todos dele to
mem conhecimento". - Assina a carta o sr. Gecir
Ferreira Rosa, em nome de todos os moradores

Ida localidade de João Pessoa.

---------------------------------'
.

o
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Faleceu dia 10_08.78
Antônio Luiz Müller,
com a idade de 74 anos, nesta

Fáleceu dia 11.08.78
Leopoldo Cardoso,

,

com a ida�e 'de 72 anos, nesta

Faleceram dia 12.08.78
'Estevão Schvirkoski,
com a idade de 74 anos, nesta
João Krowneski,

.

com a idade de, 71 anos, nesta
Alfredo Niloschad,
com a idade de 48 anos, neste. '

Faleceu dia 15.08.78
Ida Jordan Goetz,
com a idade de 72 anos, em Santa Luzia

Shannon, República da Irlanda -:'3
norte-americanos conseguiram através
sar o Oceano Atlântico num balão e che
garam anteontem à Europa. � a primei
ra vez na história que se consegue rea

lizar essa façanha. Ben Abruzzo, de 47

anos, Max Andersen, de, 43,' e Larry..
Newman, de 31 anos, sobrevoaram a lo
calidade de Louisburg, a 240 quilôme
tros a oeste 'de Dublin, segundo informa
ram supervisores de tráfego aéreo que
detectaram o balão no radar. Um porta- '

-voz do aeroporto local, que se comu

nicou com o balão através do rádio,

disse que os aeronautas estavam bem
de saúde e muito entuslasmados. apesar
do frio intenso. Eles declararam que ten
cionavam sobrevoar a Irlanda e a In

glaterra, aterrissando' na França. O ba
Ião tem 38 metros de altura e recebeu o

nome de Double Eagle II. Uma: tentativa
similar anterior, realizada por dois ingle
ses no mês passado, fracassou quando
o balão caiu no mar, a aproxlmadarnen
te 173 quilômetros 'da costa francesa,
onde os aeronautas '.foram recolhidos

. pela guarda costeira.
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