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Presidente doSindicato
dos

_

Jornalistas
Profissionais de
Santa Catarina

A G R A D E C'E

Metalúrgicos já
Podem Concluir
Sede Própria

A· Variável
Política"

Se há 20 anos atrás os recursos próprios do erá
rio estadual financiavam a. quase totalidade do or

çarnento de investimentos do Estado, hoje a po
sição está totalmente modificada. Aliás é o que a

contece com todas as unidades da Federação. A
participação de recursos externos (BNH, PIS, FAS,
CEf=, BNDE, PROCAP, EMBRAMEC, Orçamento da
União,' operações em dólares e muitas outras fon
tes) é extremamente crescente e já supera larga
mente' o montante das nossas poupanças. Por 'ou
tro lado, em tudo dependemos do Governo Federal.
Para a nossa siderurgia, dependemos da Sider
brás. Para o nosso Complexo Carbo-Químico, de
pendemos da Petrobrás. 'Para a nossa eletrifica
ção, dependemos da Eletrobrás. Para a nossa te

lecomunicação, dependemos da Telebrás. Para os

nossos pertos, dependemos da Portobrás. '

Para a nossas rodovias, dependemos da par
ticipação do ONER, dos recursos do BNDE e da

autorização do Ministério do Planejamento no to
cante aos recursos externos. E por aí vai a lista
infindável de situações que configuram a crítica

dependência em que se encontram os estados pe
rante o Poder Central, a exigir drásticas medidas
visando recompor o equilíbrio federativo, este ain
da mais afetado face a pouca participação rro Po
der Nacional, das classes produtoras, demasiada
mente dependentes dos bancos de ' desenvolvi
mento ou dos incentivos públicos '(COI, Cacex,
Befiex, etc.), /

Sendo assim, as decisões do Planalto são qua
se mais importantes para o nosso destino do que
as decisões da �raça Quinze A Variável Política
está em que o ritmo, "e 0- conteúdo do desenvol
vimento catarinense dependerão das pessoas que
'estiverem aqui, no Palácio Rosado, é certo, mas

também da nossa capacidade em colocar catari
nenses no Palácio do Planalto. Muito oportuno,
portanto, o movimento encabeçado pelo futuro
Governador Jörge Bornhausen, reivindicando uma

maior presença de Santa Catàrina nas decisões
nacionais.

Mas afinal, qual o nosso direito em termos de

participação? O que poderíamos reivindicar, em

termos de equidade? Parece que a expressão po
pulaclonal e econômlca poderiam ser bons indi
cadores. Naturalmente que as coisas não são fei-
-tas desta forma, mas valem como parâmetros bá

sicos, com fundamento nos quais podemos aferir
os nossos êxitos .e nOSSQS insucessos. Vejamos,
então.

comecemos pelo 1.0 escalão. A_o todo são cer

'ca de 25 cargos, considerados como, talos Minis
térios e, no mesmo nível de importância, as presi
dências do BNDE, BNH, Siderbrás, Telebrás, Ele
trobrás, Banco Central, Banco do Brasil, CEF' e

.rnais um ou outro. Em termos proporcionais, ca-

da 4% da população b_rasileira ou 4% da renda
nacional teria, teorlcarnente, direito a indicar um

elemento para compor o 1.0 escalão. Como par
ticipamos da-população e 'fenda nacional com al

go em torno de 3%, por coerência deveríamos par
ticipar' com um elemento na primeira cúpula do
Governo Federal.

Vamos ao 2;° escalão. Englobemos, nesta fai
xa os Secretários Gerais dos Mlnlstérlos, os presi
dentes de Conselhos Institutos e Fundações, os

diretores das sociedades de economia mista e au

tarquias acima referidas, as principais diretorias
dos Ministérlos e mais alguns carqos de impor
tâncias equivalente, é teremos um bloco de cerca

de 100 pessoas. Mantido o mesmo raciocínio an

terior, a cada 1 % da população 'ou de renda seria
concedido, teoricamente é bom frisar, o direito de
indicar um elemento. Sendo assim, se Santa Ca
tarina conseguir indicar 3 elementos para este

escalão, estará conseguindo, pelo menos, uma par
tícípação proporcional à sua importância no con

texto nacional; qualquer participação inferior po-,
de ser considerada um Insucesso, da mesma for
ma que qualquer participação superior a 4 deve
ser vista como uma vitória.'

'

Quanto aos demals escalões, as escolhas de
correm diretamente das posições obtidas nos dois
escalões supertotes. .

'

Se for válido o raciocínio que estamos apre
sentando, e como Santa Catarina não tem ninguém
na .estera federal, a' conclusão é de que estamos
sendo tremendamente preteridos.

Mais do que isto, 9 nosso desenvolvimento e

conômico e social está sendo muito, . prejudicado
em decorrência 'desta poslção desvantajosa. Con
tinuaremos com este assunto no próximo artlqo.

e do Material Elétrico de
Jaraguá do Sul é o se

gundo maior Sindicato
de classe com sede no

Município,
<

e uma vez

concluído, o prédio abri
gará entre' filiados e de
pendentes um corpo as

sociativo que deverá si-
tuar-se entre 4.000 e .. .

4.500 pessoas, as quais
se beneficiarão dos ser

viços a serem instalados
em suas dependências.

De parabéns está o sr.

Celso salusntano Medei
ros que com coragem e

determinação se empe
nha, para oferecer aos

seus associados um eon-
,

junto de serviços alta
mente vantajosos, à altu
ra de um bem organizado
e atuante sindicato de
classe.

Na manhã da última se

gunda-feira, dia 18 do)
corrente, em Florianópo
lis, o Presidente Celso
Salustriano Medeiro, o

Tesoureiro Ovídio 'Spézia
,e o Secretário Ademar
Gonçalves, do Sindicato
dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e do Material
Elétrico, assinaram com

o Banco de Desenvolvi
mento do Estado de San
ta Catarina S.A. - BA
DESC -, um contrato de
empréstíme de Cr$ ._.

500.000,00 para a conclu
são das obras da sede do
Sjndicato, sito na rua

João Planinscheck e e

quipagem interna.
,O BADESC esteve re

presentado pelo seu Di
retor Presidente Plínio Ar-

lindo de Nes e .o Diretor
'P�of. Carlos Passoni Jú
nior, comparecendo ain
da ao ato o Dir. Adminis
trativo, sr. Gustavo Zim
mer e o Contador Valdir
sarmente, ambos da Fe
deração dos Trabalhado-

, res nas Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas e do
Material Elétrico.

Prezado Companheiro:
No momento em que

estou me despedindo da
presidência do Sindicato
dos Jornalistas Profissio
nais de Santa Catarina,
desejo transmitir o meu

abraço e o sincero aqra-.
decimento por todas as

atenções recebidas nes
tes três anos de mandato.
Cabe-me manifestar-

-lhe que, apesar das ta
lhas naturals inerentes ao

exercício de função pú
blica, desenvolvi com co

legas diretores todos os

esforços, sem medir sa
crifícios, com a reta in
tenção de lutar pelos di
reitos e interesses dos
jornalistas e valorizar o

jornalismo em Santa Ca
tarina.
Espero que o apoio

continue sendo dado à
nova Direção do Sindica
to, pois o que queremos
é o engrandecimento de
nossas entidades repre
sentativas.
Estarei sempre à intei

ra disposição de todos
em minhas atividades
profissionais.

.

Com meus votos de fe·
licidades pessoais, ex

tensivos a seus familia
res.

Na oportunidade esti
veram ainda presentes o

sr. E.V. Schmockei, .Dlre
tor do Besc Clube, o ve

reador Enno Janssen,
Presidente da Câmara de
Jaraguá do Sul e o Ve
reador José Alberto Klitz
ke.

Cordialmente
Moacir Pereira
Presidente

Florianópolis, 25.8.78

O Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias,
Metalúrgicas, Mecânicas

Programadores
de Produção

I
IMPRENSA

A MARISOL S.A., está admitindo PROGRAMADO
RES DE PRODUÇAO com, no mínimo 2 anos de ex

periência na função, em empresa de porte médio.
A posição requer um profissional firme em cál

culos. com bons conhecimentos de programação,
controle de estoques, controle de produção, trans

porte interno e almoxarifados.

No dia 10 do corrente, transcorreu o dia con

sagrado à imprensa. Vai daí que dois de nossos

constantes leitores lembraram-se do "Correio do
Povo", em vias de completar logo mais 'O seu 60.0
ano de existência, e disseram coisas agradáveis:

Caxias do Sul-RS
"Prezado jornalista: Motivo transcurso dia

consagrado a Imprensa, receba meus cumprimen
tos, fazendo votos que esse jqrnal, continue na

meta de bem informar, acima de tudo a verdade.
Atenciosamente - Lauro Caldas Lopes",

" \

Corupá - SC
"Sinceras congratulações passagem dia Im

prensa. Abraços. Vereador Felipe Blunk" '"

Ofecemos ampla assistência social e salário em

aberto.

Enviar curriculum vitae ou comparecer pessoal
mente na MARISOL S.A. - Indústria do Vestuário -
Caixa Postal 0-7 - 89.250-Jaraguá do Sul - SC.

GUARAMtRIMdeNoticias
Jorge Konder Bornhausen, o Coor
denador de Educação, fez uma am

pla exposição a respeito da pro
blemática, e do indeferimento por
parte da Secretaria, do processo
reivindicatório. Posteriormente, o

Governador eleito; entrou em con

tato com a Secretaria, da Educa-
Processo encaminhado ção, motivo pelo qual, novamente
à Secretaria da Educação 'o processo foi encaminhado, para
O Coordenador Municipal de nova apreciação. Acontece que ec:>-

Educação,' professor Francisco H. te processo, foi elaborado, em to
Schork, também diretor do Colégio da a sua totalidade atendendo [us
Normal "Prefeito Lauro Zimmer- tamente as próprias orientações
mann'.', informou que a Secretaria da Secretaria da Educação e Cui
da: Educação e Cultura do Estado, tura, em seus mínimos detalhes.
solicitou que fosse encaminhado o Aguarda-se agora novo parecer, .

processo, que trata da, implanta- para que os cursos de Contabir
cão dos cursos -de Contabilidade dade e Secretariado, possam ser

é Secretariado. Como se recordam . implantados e colocados em fun
este processo foi inicialmente in- cionamenfo já a partir de 1979,
deferido', alegando a Secretaria, sendo esta, uma das maiores as

que não existia número de alunos pirações do prefeito municipal Sa
suficienté. Mas acontece que a Se- lim José Dequech, dos responsá
cretaria se baseou, ao exarar, pa- veis· pela área �educacional e pe
recer a respeito, sobre o número los próprios jovens, que poderão
atual que, estuda no Colégio Nor- ter assim uma opção.
mal, o que é pei"feitamente cpm-
preensfvel, uma vez Que o Curso No último dia 20, esteve em

de Técnico em Magistério, não. Guararriiriin, um grupo de atores
mais está despertando o inter:esse do Teatro Carlos G'Omes, de Blu
do jovem. Numa, pesquisa realiza- menau, apresentando uma peça
da, ficou evidenciado o Interesse 'infantil, numa promoção da Prefei
dos jovens pelos cursos acima ex- tura Municipal.
postos, e que seus resultados, A peça infantil foi apresentada
constam do processo. às 10h e às 15h, nas dependências

..... do Salão Paroquial; com grande
, Quando da visita do Governa- público. O grupo teatral compus

(for .elelto de Santà Catarina, Dr.' nha-se de 14 figuras.

nicípio. Até então, não existia uma

legislação que disciplinasse tais
serviços, razão pela qual, o pre
feito municipal, mandou que sé e

laborasse tal projeto, que já tor
inclusive, sancionado, tornando-se
lei.

Orçamen�o para 1979
O Prefeito Municipal de Gua-

,

rarnirlm. sr. Salim José Dequech,
informou que já estão fazendo es

tudos, visando a ,elaboração do

Orçamento da Municipalidade pa
ra o exercício de 1979. Os depar
tamentos competentes da Prefei
tura, através de seus responsáveis,
estão efetuando um minucioso le

vantamento, para que o orçamen
to a ser elaborado, atinja os reais
interesses da comunidade guara
mirense, conforme o plano de apli
cação do chefe do executivo mu

nicipal. O orçamento para 1978, fl")i
da ordem de Cr$ 8.750.000,00.

Segundo as informações ini
ciais, o orçamento para o próximo
exercício, deverá atingir a expres
siva cifra de Cr$ 12.000.000,00, de
vido .justamente ao crescimento do

munlclplo de Guaramirim.

Comissão para compor
historia de Guaramirim
O Prefeito Municipal Salim Jo

sé Dequech, através da portaria
nr. 26/78', criou uma Comissão pa
ra elaborar um trabalho, sobre o

munlclplo de Guaramirim.
Considerando que o municí

pio de Guaramirim não dispõe de
nenhum trabalho alusivo a sua his
tória; Considerando, mais, que ou

tras comunas, a,té de criação rnals
recente, têm os dados h'istóricos
do seu passado devidamente reu

nidos em um trabalho. sucinto e

capaz de servir de matéria para as

escolas; Considerando, ainda, que
urge tomar alguma' providência
para sanar essa falha no tocante a

esta 'comuna: Considerando, final
mente, que em 28 de agosto de
1979, comemorar-se-á\ö trigésimo
aniversário de Emancipação Po
lítico-Administrativo, de Guarami
rim,

/

RESOLVE
Criar, sem remuneração para

os seus, integrantes, porém, com

ressarcimento de todas as despe
sas que por ventura houver, uma
Comissão para elaborar um traba
lho sobre a história de Guarami
rim, não só do Município, mas tam
bém sobre os primórdios de sua

colonização, com pesquisas em

todas as fontes que possam, ofe
recer algum subsídio. A Comlssão
está composta pelos. seguintes
membros: Wolf Heinz Antonlus,:
Francisco José Doubrawa, Fran
cisco Herbert Schork, Imelde Ma
ria Testoni, Jair Tomelin.

A primeira reunião foi realiza
da no último dla 20, quando traça
ram as diretrizes, para elaboração
do trabalho.

Projeto aprovado,
Foi aprovado pela Câmara de

Vereadores de Guaramirim, proje
to-de-leí de autoria do chefe do e

xecutivo, 'que regulamenta os ser

viços ele táxis e utilitários no mu-

Fernando Marcondes de Mattos
..............................................,.

__ ._ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes da Semana
Aniversariam hoje, dia 23.09.78

Sr. Ottomar Gaia, residente em, ltajal
Sra. Martina Liesenberg

,

Aniversariam amanhã, dià 24.09.78
Sr. Ignácio Leutprecht
Sr. Artur Ersching

, .' _ ..

Sr. Nivaldo Adalberto" Freiberger
Sra. Adellna Scheuer'

.'-

Sra. Cecília, esposa' do sr. Theobaldo Ha
gedorn

Sr. 'Olegário Stinqheri," nesta"
A jovem Deise Maria, filha do sr. Antônio

e Maria Marin Pereira
.

Waltrudes Menke
O sr. Valdenir Luiz Frelberqer (Tuti)

Aniversariam dia 25.09.78-
-..

Sra. Hermínia, esposa do sr. Santos To-
maselli

Sr. Gerhard Gfützmacker
..

Sr. Ottmar Kreútzfeld
Sra. Isolde da Costa Behrens, residente
em Guaramirim
O jovem Rogério L. GonçalVes

Aniversariam dia 26.09.78 '

Sr. Walter Lawin, residente 'em Retorcida
Sra. Otília Schmitt Ferreirá,' residente em

Guaramiritn
Sr. Ingomar Hornburg
Aldírio Luiz Oliveira
Herberto Georg

Aniversariam dia 27.09.78
Sra. Tereza, esposa do sr. Cláudio Dal

sochio, nesta
Sr. Wolfgang Weege, conceituado indus-

dustrial
.,

Sra. Carla Mey Meinert, residente em Join
ville

Sr. IIson Lemke, residente em Rio da
Luz Vitóriä

Sra. Maria Dias Ângelo r- '

Sr. Leopoldo Boshammer
Sra. Rosane Yanke Vailatti

-

A jovem Liliane Horst
Aniversariam dia 28.09.78

Sr. Almiro Bruch, em Guaramírlrn
Sra. Odete, esposa do Dr. Aroldo Schulz
Sra. Estésia Wolf Kolling, residente em

Joinville
Sra. Elfride. esposa do sr. Damásio Sch

mitt, industrial
Aniversariam dia 29.09.78'

Sra. Jeanette Tomsen Rassele
Sra. Vva. Ana Pieské

.

Sra. Letícia, esposa do sr. Clemente Schio
chet

Sr. Henrique Hafemann
A jovem Arlete Ruediger '

::::::::···:Aós····aniver�a:ria�te�tda;;�emä·iiã;···ös·'e;m:
primentos da coluna •

: :_-_-_:::::::::_-_-_::: _'":::------:::::-_-_-::::::::-:::::::-
. _-------------------_

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

da SemanaNascimentos
-

'

03.09.78 Dulce Lara, ttlhade Ivo (Dulce Chio-
dini) Schmitt

12.09.78 Denilson, filho de lnqo (Alzira Ele
na) Stein

14.09.78 Norberto, filho de Herbert (Matilde
Finta) Baumann
Márcia, filha de Adírcio (Antônia)
Melsi
Cláudio Luiz, filho de Marta Madale
,na Decher

15.09.78 Roseli, filha de Antônio (Maria Mi
cheluzzi) Corrêa

.

Dolores, filha de Adelmo (Alzira Bas-
sani) Fiamoncini. .

Ronnie Patrich,. filho de Orlando (AI
wina) Valcanaia
Babiani, filha de Arno (Dulcinéia)
Buzzi

16.09.78 Bêncio, filho de 'Rubens (Irena spre
demann) Baungartel

18.09.78 Sílvio, filho de Antônio (Lourdes Sa-
. bino) Alves
19.09.78 Charles Gilberto filho de Luiz Carlos

(Edeltrudes) Günther
,

Márcia, filho de. Rufino (Onda Fuzzl)
de Paulo..

"

" ,

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civll do
10. DiB�rlto da Coma�ca de Jaraguâ do Sul, Estado de
Santa,Catarina, BralÍii.

Edital nr. 10.430 de 14.09.1978
Dirceu DereHi e Maria Madalena Floriani

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de ltou
pava, neste Estado, domiciliado e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho de Gilda Deretti e

Helena Deretti.
�
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filha de Atlllo Florlanl e Helena
Moretti Floriani.
Edital nr. 10.431 de 14.09.1978
Orlando Vieira e Evanilda Franceschi

Ele, brasileiro, solteiro" operário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Molha, nes-' .

te distrito, filho de Amaro Vieira e Irene Bollauf Vieira. ,

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá,
do Sul, domiciliada e residente em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de José Franceschi e Leoneza Franceschi.

, ,.. .

Suzete Regil'!a, filha do casal Raul

(ceníra) Marcolla, curs, o 1.° nú

cleo comum, gosta de .dançar e

handeboll.

Denise Meri, filha do casal'G'ené-' I,

)f
•

I 1

Vanessa Al'ldrea, filha .dq oa�al .lve , ".

(Norma) , Ewald, está' curs'Jndo 9�
1.° científico, al�m. ,de ler, dançar
e ouvir música, ela gosta de ginás-
tica rítmica e voley.

Ana Maria. filha do casal Ralf (Ur
sula) .Ballock, está na oitava série,
seu ,hobby: viajar e tocar violão e

também pratica voley.

&io (Olívia) Marcelino.

BAEPENDJ _E OS PREPARATIVOS
No último domingo, tendo por local o recanto lagoa

Marcatto, foi realizada uma movimentada churrascada
de confraternização para as Debutantes e seus, respec
tivos pares. Presentes também membros da Diretoria do
Clube Atlétlco . Baependi, além de Carlos Müller, ele

que está a frente dos preparativos para este 1.0 Baile

Branco, orientando e preparando as meninas moças pa
ra este tão, ifl)portante acontecimento. Este colunista
esteve ausente à churrascada, mas, mesmo asslrn se diz
muito grato pelo convite e também pela· -amabilidade
com que sempre foi acolhido pela Diretoria do Clube
Azurra.

No mesmo dia, na parte da tarde, aconteceu o en·
saio para as meninas-moças que debutarão, acompa
nhadas de seus respectivos pares. Na última quarta
-feira, realizou-se o coquetel que foi oferecido pelas
patronesses, contando com a presença de todas..as me

ninas que farão o seu Debut-78, presença também das
mães, madrinhas, Presidente do Baependi sr. Haroldo
Ristow e esposa, Carlos Müller e também a sra. Yvonne
Alice, dizendo seu sim em nome deste semanário.

O coquetel foi realizado nas dependências do lta

jara.

NANETE
Colorindo a primavera 78 com artigos

de fabricação própria, que vão deixar a

leitora amiga, no desfile dos elegantes,
com a moda da temporada.

Na NANETE, tecidos, vestidos, batas,
camisolas, conjuntos, blusas e muitas no

vidades.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790.

Edital nr. 10.432 de 15.09.1978
Silvino Pedroti e Ana Vianir Bona Ropelato
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado'e residente em Nereu Ramo,>,
neste distrito, filho de Basílio Pedrotl e' Inês Ferraza
Pedroti. Ela; brasileira, viúva, zeladora, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Nereu R.I
mos, neste distrito, filha de Hilário Bona e Ana Schio
chet Bona.

Edital nr. 10.433 de 15.09.1978
José Celso Pedrotti e Teresinha Moquatt

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Co
rupá, neste Estado, domiciliado e residente na Rua 25
de Julho, nesta cidade, filho de Luiz Pedrotti e Ana
Fank Pedrotti. Ela, brasileira, solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em NA
reu Ramos, neste distrito, filha de Alexandre Moquatt �

Verônica Machowski Moquatt.
Edital nr. 10.434 de 15.09,1978
José Noldir Galvan e Elfi Wehrmeister

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de No
va Trento, neste Estado, domiciliado e residente naRua
Tomaz Francisco de Goes, nesta cidade, filho de Prós
pero Galvan e Maria Motta Galvan.. Ela, brasileira, soltei
ra. escriturária, natural de Jraguá do Sul, domiciliada e

residente em Santa Luzia, neste dlstrlto, tllha de Rober
to Wehrmeister e Leocádia Gaulke Wehrmeister.
Edital nr. 10.435 de 19.09.1978
Arnaldo Silveira e Lindete Maria Ropelato

Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Guara-
'

mirim, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
Erich, Doubrawa, nesta cidade, filho de Francisco Silvei
ra e Ruth dos Reis Silveira, Eia, brasileira, solteira, au

xiliar de escritório,' natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na ,Rua Marina Fructuoso, nesta cida
de, filha de Celeste Ropelato e Amabile Stinghen Ro
pelato.
Edital, nr. 10.436 de 19.09.1978

Sigolf Hardt e Eli Wienen

Cópia recebida do Oficial de Pomerade, neste Estado

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural deste Es
tado, domiciliado e residente em Pomerode, neste Es
tado, filho de Erich Hardt e Rena Hardt. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural deste Estado, domiciliada e

residente em Rio Cerro, neste distrito, filha de Alex Wie
nen e Ottflia Lenz Wienen.

E pa�a que eheg'ue ao conhecimento de todos

mandeí passar o presente edital que serA publicado pe

la imprensa e em cartório onde serA afixado durante

15 dias. Se alguém souber de algum Impedimento, a·

cuse-o para os fins legats.

Aurea MUller Grubba

Oficial

,
,

., I'

-. �

DE ARTEE X P O S""I ç Ã O
, , ,

O Centro Cívico Coronel'Emílio Carlos Jour- , de nossa cidade, demonstrando que a arte tam-

dan do Colégio São Luís, promoveu a exposição bém está acordada em nossos meios,' 'bem co-

de Arte que terá seu encerramento no dia de !;to- I mo praticada e agora exposta, valorizando a ' .'

je. A referida exposição, está exposta para vi- gente da nossa terra, como é o ease de Margit

sitação no Centro de Turismo, na Av. Getúlio Krause, Marilene Doster, Maide Rabock, Magali

Vargas, contando com trabalhos de artistas da Jansen, Jorge Ewald, Iracema Zimmermann, A-

Capital do Estado, Florianópolis, como é o caso dolto Zimmermann, Tereza G. Camargo e Tarcí-

de Joel Figueira, Thais H. de Oliveira, Hamilton sio Demo. Ao total estão expostos 90 trabalhos

Ferrari, Douglas Luz, Murila Pereira, Leopoldo para visitaçã,o. Quando da abertura da expoei�
Guesser, Eloah Naschenweng, Agostinho Dual- ção (foto) aparecem a secretária do Centro Cí-

te, Eibe Duarte, Aldo Beck e Dircéa Binder. Além vico Solange Doster, o Presidente Ingomar

dos trabalhos dos artistas de Florianópolis, e$' Schünke, Ademar Lotin Frassetto, agente do Sesi

tão expostos também os trabalhos dos artistas e demais personalidades presentes.

r*������*���*��,
i Chegou a COLEÇAO VERÃO 78 no Lojão �
I de Confecções Sueii e continua a liquida- �
i ção de Saldos, preços baixos que o preço �
i de �tacado. V_ocê compra vestidos, slaks, .

2 camisas, camisolas, batas, blusas, Iardt- �
� neiras e bijouterias, abaixo do preço. Ago- '1S

� ra com crediário. O LOJAO de CONFEC- �
� ÇÕES SUELI, fica na Deodoro, 1085, em �
i frente a praça Paul Harris. :ií:

i
.. I

�*����*����*����

ENLACE EM CORUPÁ
Aconteceu no último dia '16 deste mês, o enlace

matrimonial dos jovens Alvlrita e Heinz.. Ela, filha de
Guilherme e Wanda Hauffe Junior, irmão do atual Pr.7
feito de Corupá, Adelino Hauffe. Ele, filho de ,Emílio
Kuhl (viúvo). Após receberem as bênçãos, recepclona
ram os convidados na Sociedade' Guarani no vizi-
nho município de Corupá. Cumprimentos!

'

KRÜGERHAUS.. Ê preciso dizer mais?!
..

Você que desfruta da qualidade do
KRUGERH4US, breve estará desfrutando
do "KRÜGERGARTEN".

.

._,��._._�._ ......._._._._ ................�._._,

"----------�------
It REJOM���I����a���::�t�: né�:I��: II
"II transacional visitando quem entende de II

moda e tem tudo para lhe oferecer. CIN- II
II DERELA - calçados, confecções, artigos "
" esportivos, vestidos completos para noivas,

"conjuntos infantis, presentes chiques e um II
mundo de coisas novas que você nem po- II

II de imaginar. Visite a CINDERELA, um lo- II

I,', Jão com sobre loja, na Getulio Vargas, 198 II
a sua espera. A vista ou a prazo, como vo- II

II cê preferir!
II

=============�====

1.º Aninho da Alessandra

ENLACE ANDRIANI-EMMENDOERFER
Raquel, filha encantadora de Aldo Andriani e Se

nhora, e Fernando, filho de Ràimundo' Emmendoerfer e
Senhora, acont�ceram no sábado passado, quando
compareceram as 19 horas na Capela do-Noviciado Nos
sa Senhora de Fátima, na Barra do -Rio Cerro; para re

ce�erem as bênçãos pelo seu enlace matrimonial: Pelo
feliz evento, os cumprimentos 'desta coluna.

'

CURSILHOS
Está sendo realizado desde o

último dia 21 deste mês, no Cemro
Shalom, na 'localidade de Nereu
Ramos, o 22:0 Cursilho Masculino
com três dias de reüexão, do qual
estão partiCipando os Senhoras
João Arnoldo Gascho, José Dal
marco Filho; Aldo Andriani, Élcio
Mengarda, Ivo José Bortolini, Ar
mando N!lgel e Valdir Paulo Satler.
O encerramento será realizado a-,

manhã, lá mesmo em Nereu Ha
mos, com bênção e confraterniza
ção dos participantes.

NOIVADO
Aconteceu no dia 15 deste mês

o noivado de Marcy e Antonio Car
los. Marcy, filha de alga Mascare
nhas e Antonio Carlos, filho de
Antonio (Vilma) de Oliveira. Aos
felizes noivos, 'os cumprimentos dil
coluna.

No último sábado, dia 16, tendo
por local a sede social do Grêmio

Esportivo Juventus,
foi festejado o 1.0 àninho da

AI�ssandra, neta do nosso Diretor sr.

Eugênio Vitor
Schmockei. A Alessandra (foto)"

� filha do casal responsãvel
pelo Escritório A Comefcial, Antônio

\.
José (Yvonne Alice

, 'Schmockei) Gon�alves.
Na festa da' Alessandra, além dos

• familiares, cOl:11parecera:n
inúmeras amiguinhas para abraçá-Ia,

fazendo com que a

Alessandra! no seu 1.° anlnhç, ficasse
muito feliz, fofinha como ela

é, com seu melga sorrlsc,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os Despachos do Dr. Prefeito(I COLUNA ROTARIA Hoje 'voltamos a maís
'

dois despachos do ex

-prefeito de Itaocara, pu
blicados no BIOPI, edi
ção nr. 42. -o Dr. Carlos
M'oacyr de Faria Souto, '

que foi considerado pela
UCAPE o melhor Prefe:ito
'Fluminense do biênio 75/
76, hoje concorre ) pela

Arena a uma vaga na A3�
sembléia Legislativa e de
ve estar a estas horas
percorrendo o seu eleito
rado.

Enquanto isso aconte
ce, vamos a mais dois
despachos:

'

Foto Bichara - Pede pa
gamento de . fotografias

.da cidade. Estão boas.
Pague-se. Bichara é um

ótimo proftsslcnal. É um

simpático amigo 'e não
tem nenhum parentesco
com o outro, o Shiram, o
que não presta.

O único defeito do Bi
chara é que é compene
trado demais. Talvez seja

,

, ,

ANOI�TEO�ER
José Cacildo da/Silva
Santo Amaro da Imperatriz (SC)

I

Veio o crepúsculo, não escutei mais o som da vibração do dia.
O sol, escondeu-se aos poucos, devagar.
O vento calmo, invadiu as trevas.
Aos poucos, escutei cada vez mais longe o trilar dos grilos.
As montanhas e as árvores, para meus olhos, adormeceram ...
E só então os reflexos da lua no mar sereno, viveram.
Foi assim, que tive a oportunidade,esperada.

,

Comprovei e estou certo, que. recordar, é 'viver...
As águas do mar, assim como teus olhos, brilhavam;
Ao meu redor, os ramos carinhosos, como os-teus cabelos, balançavam;
As cordas do violão recordavam-me teus dedos,
que com os meus brincavam.

Sim, o anoitecer para quem ama, relembra es olhos de quem sente e cho

I ra. I
É quando podemos viver uma vida vivida.
Pensando-se na pessoa que lhe é mais querida.
Sentado em um monte de pequenas pedras,
abrigado pelos ramos espalhados de um pé de carambola.
Pois só assim se sente e anoitecer, do lugar onde se mora.

\
O FUTURO DE ROTARY

"É rnlnfia crença que os ideais do Rotary são

meritórios, válida a sua motivação, sólida a sua

organização e relevantes os, seus programas.
Acredito, ainda, que existe número .sutlclente de

rotarianos que, reconhecendo os beneffclos da

crítica construtiva, afastarão .o perigo de que ve

nha a organização' a se tornar vttlma da compla
cência. Se estamos ou não, individualmente pre
parados para o processo da autocrftica é a inda-'

gação que paira sobre nós. Da resposta depende-
rá o futuro de Rotary".

'

Clem ,Renouf;
presidente do R.I.

75.0 ANIVERSARIO I)() ROTARY
Em 23 de fevereiro de 1980, o Rotary come

morará 75 anos de exlstêncla.. O Conselho
\

Dire
tor do Rotary International encoraja todos os Ro
tary Crubs a, dentro do possfvel, conduzirem um

programa ou atividade especffica em comemora

ção ao 75.0 aniversário durante o ano de 1979-80,
dedicando especial atenção a comemoração da
semana de 23 de. fevereiro de 1980.

SERViÇOS INTERNOS
"A amizade foi a pedra fundamental sobre a

,

qual se ergueu o Rotary e a tolerância o elemento
esencial que o mantém inalterado. Cada clube
reserva em si um, potencial atômico que poderia
destruí-lo em mil partículas se não exlstísse o es

pírito de tolerância".
Paul Harris.

, .!,__----=-=---�-�-�-�-�-�-=_=.._=-'-:::"�-=-=-=...."-..,.,�............,.,....,..........._,....,,......_,......_,,_.,_........-.._.._.
===================================------------ �.'

----------�-------------nII
�� P

·

de p. IIII, Imobiliária Lenzi Ltda. li 'r.ala,
'

,ICarraS IIII I
·

IIU L O T E A M E N TOS ,It .coteamento "Omar" II
II � , "

II I 5 lotes Brinde a partir de Cr$ 1.000,00 II
II AV. MARECHAL DEODORO, 197

�.�. Procure-nos e nós faremos o seu programa de li
n (15� , !!
II 89250 - Jaraguá do'Sul- Santa Catarina � pagamento. u

II '

"

_ _ ..;..; ..;_ .J
����������������������������������������������������������������������������

(

Preço.
A primeira grande surpresa
para quem jura que sabe
tudo sobre o Opala.

Agora você
perto, de um

está mais
Chevrolet.

\,

Vá· .Conferlr no Concessionário.

EMMENDÖRFER Com. 'de Veículos 'Ltda.
Av. ,Marechal Deodoro, 557

Fo n es: 72-0969 72-0655 72-0060
,

,

Jaraguá do Sul � Santa Catarina .RGH$ª'
foi feito paravocê,

(Antônio de Pádua Pereira)

��FUii:"í'k;.���- �

Pará
Já lá se vão quantos anos

do nosso casamento. Era novembro.
, Os cinamomos floresciam ...

E as cigarras de Natal já anunciavam,
com seus cantares,
a festa do nascimento do Senhor.

E porque faz tanto tempo,
como é bom recordar.

Vejo o primeiro filho, o Fernando,
e o Luiz Roberto, em segundo lugar;
A seguir, chegaram elas,
A Rosa 'e a Lúcia Maria.

Veio, afinal, o Sérgio, a fila rematar.

Mãe, quanto eu te agradeço
essa messe de filhos

que a sorte nos quis dar,
para alegrar a nossa vida

para enriquecer o nosso lar.

Encontro
Seguindo sua vida peregrina
numa misteriosa romaria.

yma elegante flor, quase divina

em a quebrada mata aparecia.

Rio que na direção do mar corria,
'

Agua queda, sagas onde reclina

o mistério da vida em agonia
como poema alegre que domina.

,

No contacto com toda essa beleza \

a criatura estática' admira
a grandeza de Deus na natureza.

De joelhos em terra, então, sentira
o grande amor nascer com singéleza.
Acreditara... "NELE" ..., ressurgira.

Prof.a Alaída S. Amorim.

Biguaçu - 9178.

isto até qualidade. Não,
.sei. Mas, quando se lhe
encomenda uma foto de
um fato, Bichara tira tan
tas que parece até um fil
me de longa metragem.
De casamento, uma de
suas especialidades, , Bi
chara chega e toma con
ta do altar.,' O padre fica
de lado, Bichara coman
da a solenidade. Fotogra
fa tudo. Até a boca da
noiva quando diz o "acei
to". Com tanto detalhe
que, se tiver uma cárie,
aparece. E, se os noivos
não se opusessem, Bi
chara os acompanharia
na lua de me'l, para foto
grafar tudo. Tudo não,
quase tudo ...

Berriel - Apresenta
nota de jornais encami
nhadas à Biblioteca, para
serem pagos. Defiro. Pe
na que entre os mesmos

não tenha 'um de Itaoca
ra. Mas não dá. Às vezes,
aparece um valente e ten
ta publicar um jornal. A
valentia dura no máximo
três meses. É que 'jornal
precisa de propaganda e

ninguém vai pagar propa
ganda em jornal de cida-

de do interior, na qual to
do mundo sabe onde

compra, o que compra, o

preço de cada artigo em

cada comerciante. Quem
tem algo para vender
basta falar no barbeiro e

a cidade toda sabe. A ci
dade só não, o Munter
pio. Nem data de aníver
sário dá para anunciar,
pois todos I sabem o dia
em que e outro nasceu.

Nel]l idade se pode es

conder. Jornal de interior
é como um "Boletim em

Famllla", Só eu estaria
hoje, em condições de a

nunciar. Poria um anün
CtO com estas palavras de
Rabindranath Taqore:

,

"Longe da visão do teu
rosto, o meu coração
não conhece nem

quietude
nem descanso, e o meu

trabalho é
como uma infinita fadl
ga num

oceano ilimitado de fa
digas".

R.T. 5-2.
É que minha doce, a

dorada e meiga esposa
está longe e eu curto na

solidão a música verme

lha dos meus antúrios.

DO MEU ARQUIVO PARA VOCÊ

Assessoramento
Uma Função que

se Projeta
Prof. Paulo MoreHi

Qualquer assessor, por mais experímentado
que seja, jamais será o árbitro supremo de deci

sões; entretanto, sua tarefa contribui decisiva

mente em muitas circunstâncias, quer orientando,
quer planejando, quer corrigindo.

-

Sua influência não lhe confere poderes dita

toriais. longe disso, como também não o impede
de manter ou de alterar, segundo as conveniên

cias, certas ortodoxias de direção.
Não importando a que organismos esteja li

gado, torna-se imprescindível que suas funções
não sejam apenas sinônimo de representativida
de, mas que envolvam atuação relevante, não de

um membro isolado do conjunto e sim de um va

lioso auxiliar que opina em decisões sabidamente

complexas no seu desfecho final.
-

Voltado ao prático, ao essencial, à funciona

bilidade, o assessor não pode assumir a cômoda

posição de apenas acatar decisões mais ou menos

definíclas. Compete-Ihe apontar pessívels falhas,
propor alternativas viáveis, encaminhar soluções
definitivas.

Da mesma forma não pode bitolar-se a es

quemas ultrapassados, nem rotular-se como ino

vador excêntrico, pois ambas as situações o co

locariam numa posição que não reflete a' essên
cia das funções que desempenha. Antes de mais

nada, deverá ele ser criativo despertado pela cola

boração e vigilância. Caso contrário, se anqul
losará.

Suas funções, não tendo características dire

tivas, devem envolver um aspecto .orientàtivo no

sentido de evitar desvios, de assegurar conse

cução plena de objetivos calcados em planeja
mentos de que ele se faz participe como membro

'de uma equipe de trabalho.

Sua presença, não raro. é uma necessidade.
'. Não só no sentido de segurança de orientação,

.

como também na contribuição que empresta à�
queles que se valem dos seus conhecimentos,
mais para acertar mais e menos para errar menos.

Por tudo isto, o ,a�sessoramento é que pro

jeta quem o valoriza na dimensão exata -que pos
sul, Por tudo isto, 0-assessor deve ter capacida
de e, eu diria, até VOCAÇAO.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O Grêmio Esp'or.tivo Juventus
de noséacldede, cemeçou com

- múita disposição nesta fase de
repescagem. No último domingo,
na cidad� de, Brusque, frente a

, equipe do Paysandu, o Moleque
· Travesso consequtu expressiva
vitória por dois tentos contra um,
começando sua escalada com 2

pontos positivos e dando mostras,
que realmente está disposto a sa

encontrar no hexagonal final com
as melhores �quipes do nosso

Estado.

Na noite da última quarta
-feira, no Estádio João Marcatto,
aqui em nossa cidade, acon,teceu
o clássico do futebol catarinense,
denominado JUJU, Grêmio Esp.
Juventus e Juventus Atlético
Clube da cidade de Rio do Sul.

O jogo começou com muita

cautela, principalmente por par
te do nosso representante, haja

· visto que o Moleque Travesso da

capital do alto vale, vinha de uma

derrota e estava confiante de le
var ao menos um precioso ponto
para a tábua de classificação.
Porém nada disso aconteceu,
porque o Juventus, daqui, vendo
que havia muito espaço na de
fensiva do seu homônimo, come
çou a pressionar em busca de
seu primeiro tento. Muitas bolas
foram arremeçadas contra a me

ta de Fermino, porém a sorte era

sempre pouca. Não' demorou
· muito e em bonita escapada d�
Nelo pela direita, ludibriou 'o ad
versário, atrasou para Odilon que
colocou Ediney em posição cor

reta, tendo este último apenas o

trabalho de conclulr,

Primeiros quarenta e cinco
minutos, vitória parcial do Juven
tus de Jaraguá por um tento a

PÁGINA 4

-- es.
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"CORREIO DO POVO"
Fundaçlo: ARTUFk' MULLER -'119�

=

CGCMF 84.436.591/000'1-34
- 1978'.!,_

"

DIRETOR:
.

Eugênio
.,

Vitor Schmacke.
=.�' ..

ASSINATUÀA: "

Ànual .••••
'

•••••..•.

Semestre ••.••• " ..

Numero do dia •• ••• .

Número atrasado •• •• •.

.

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

.
'I;NDERECO:

• 'Ca�a Postal 19
_.'

,

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

','

•
1.' :' \ � ;

(I:',\,i!MeWetti, Jordan & Cicio Uda.·
� •

".',' v

Financiamento próprio

VEICULOS USADOS REVISADOS

Corcel Sedan - branco nevasca .

Corcel luxo - verde capri .

Corcel luxo > amarelo '

.. '.

I Corcel LDO - verde
"

.

Maverlck luxo - laranja , .

F-40QO - verde " .

FAOO-Diesel - vermelho .

F-350-Diesel - vermelho .

F-75 - 4x4 - bege .

F-75 - 4x4 - verde .............•..........
F-75 - 4)(4 - azul .

. C-10 - verde ....•........................
TL - vermelho � '.' : .

Dodqe Charger - verde " .

Chevette - marron .

Chevette - bege I ••.••..........

Brasflia - bege .

Fiat 147 L - bege .

Venha conhecer agora o seu novo
- .'

. PICK-UP F-75, -tração 4x4,

-com suas, inovações..

_----

BULE' gzage!

Estadual
,'O Campeonato Estadual. de

Futebol de Sálão, terá neste frnal
de semana, dias 23 e ;24, sábado,
e dornlnqo, a realização de sua

zero:, Na segunda e!apa; � jogo ,primeira rodada Na Chav� 4 on
continuou com o mesmo ímpeto de estão inseridos as equipes de
com o nosso' representante pres;:---nossã cidade. teremos estas par
sionando muito bem em, busca tidas qt!e serão todas' disputa
de mais gols e foi realmente o das �o Ginásio de Esportes da
que aconteceu, numa cobrança Associação Atlética Banco do
de falta; Nela com visibilidade in- Brasil Sábado - 1930 horas - ca

crív�l, num chute forte c: rasteiro, tegori� juvenil, G'rêmiá Esportivofulmn\ou �ecret�ndo dOIS a zer�. Jarita e Sociedade Joinville, 20,30
Convem salientar que o pro- horas categoria adultos - Asso

prio Ne,lo em duas ou três inves- cíação 'Atlética Banco do Brasil
tidas, ,não ampliou o marcador' "de nossa cidade e Cruzeiro de
por mera falta �e,sorte. Joinville e ?1,30 horas, ainda nos

adultos, Grêmio Recrea!ivo e

Cultural Marcatto vs Cruzeiro de
Joinville. Domingo .pela manhã,
08 30 horas pela categoria de ju
ve�ís, Grêmio Esportivo Jarita e

Associação Atlética Tupy de Jo
inville. Categoria de Adultos, às
09,30 horas; Associação Atlética
Banco do Brasil e Associação
Atlética Tupy de Joinville. 10,30
horas, Grêmio Recreativo e Cul
tural Marcatto vs Cruzeiro de .Jo
inville.

, ,O terceiro g'ol surgiu num

bom ataque pela esquerda, em
bola cruzada para Ediney que
decretou o terceiro tento. Toni
nha descontou-para o Juventus
da capital do alto ,vale, Rio do
Sul.

A renda, muito fraca, chegoiJ .

a casa dos cinco mil e quinhen
tos cruzeiros.

O Juventus de Jaraguá a

tuou e venceu com Celso, Gomes,.
Mauro e Nilo; Jadir, Reinaldo, E

diney e Nela; Moacir e Tato, en
trando na segunda fase Moro,r.a
em lugar de Odilon. O Juventus
de Rio do Sul com Fermino, Sau
lo, Pedrão, Valdir e Pedro Pau

lo; Carlinhos, Valdeci e Toninha;
Arnaldo, Jair e Newton Gomes.
Foi árbitro do encontro, com bom
trabalho, Roldã9 Tomé de Borja.

Os demais resultados desse
meio de semana pelo campeo
nato catarinense, estão assim dis
tribuidos: Joinville 2xO Figueiren
se - Internacional OxO Joaçaba
- Criciuma 1xO Operário - Mar
cílio Dias 1x1 Chapecoense e

Avai OxO Carlos Renaux.
O próximo jogo do Juventus

de Jaraguá do Sul será no dia 1.°
de outubro, na cidade de Brus

que, frente ao Carlos Renaux.

O Campeonato Estadual de
Futebol de Salão já teve jogos
realizados nas demais chaves
que apresentaram no último final

FUT_SAL
No vizinho município de Co

rupá, a prática do salonismo vem

sendo efetivada com muito bri
lhantismó, coroando Os esforços
da Comissão Municipal de Espor
tes daquela cidade, que tem se

.

empenhado com muito afinco,
dando mostras do que é passi
vei se realizar naquele município
em termos de esporte.

O Campeonato em andamen
to já está no seu segundo turno,
com a movimentação de quatro
equipes, que atualmente estão
enaltecendo o futebol de salão

:INDICADOR

CEACLIN .: ANALISES CLINICAS
" ,,.. '

'" - "

DR. FRANK BARG

Av. Mal; Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls

Fone: 72-0466

I DR:ALFREDO GUENTHER

Cirurgião Dentista

CLiNICA GERAL
C.R.O. nO. 380

:1 _" r

Atende somente com hora marcada

'INGO PAULO
f' f,t: t l; T '1' t (

)
.

..J

Engenheiro Florestal
,

, ,,:;'1.-' r,·II, ': .��
Reflorestamento,' Topoqrafla, Paisagismo,

Consulto'ria e Auditoria: Florestal.

Escrit6rios: \.

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. P�d!C? II, 185 »:

'. Cx. P. 2�0 - fone: ?2':�4111 � São B��to 'dO'S?�-�C I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Oálcutcs,
Orçamentos.

. ,

, .

Escrit6rlo:

Rua Exp. Antonlo Carlos' Ferreira, 1�4
F�ne (0473) 72-0495,- 89.250-Jaraguá do Sul-SC

de semana os seguintes resulta
dos: Pela onave n ,- cornpreen
dendo as, cidades de Tubarão e

Criciúma. Olímpico de Tubarão
doís Cesaca dois - Criciúma dois
Sul Cátarinense zero. Sul cata,
rinénse - quatro, Cesaca três e

Criciuma .três, Olímpico zero ..

I .r Na chave II,' compreelÍden�o
as, cídades .de Laguna e Flerta

nópolls já foram realizaçlos todos
ôs jogos. Primeiro turno: Clube
6 três Candemil um, Codesc ze

ro, B�sc zero.. Codesc três, Clu
be 61 zero, Bese '. quatro, Cande
mil um. Returno: Clube seis, três
Candernll três. Codesc zero Besc
Cinco Codesc dois, Clube seis,,

.

um, Besc cinco Oarrdemil um.
Estão classificados para a

fase seguinte, as equipes da Co
desc de Laguna e o Besc de Flo

rianópolis.
Jogos realizados pela Chave

UI, reunindo Blumenau e Itajaí:
Scórpios três, Três Peixinhos

um. Guarani três, Tipson zero,
Três Peixinhos seis Tipson zero

e Gl:larani quatro Scórpios três.
, Chave V reunindo as cidades

de Chapecó e Concórdia: ABC
dois Imperial dois. Figueira cin
co Brazinha um. Brazinha seis

Imperial dois e Figueira sete ABC
Celesc quatro.

,

,

eor�pá
da cidade de Corupá, mas já e

xiste no município um movirnen
to visando a reestruturação de
outros clubes da cidade, para a

formação de mais e novas equi
pes que venham a defrontar-se
na prática do salonismo.

Desta forma, dentro em bre
ve. Oorupá terá uma ótima sele
ção de fut-sal e com isso promo
ver a vinda de outras equipes de
renome, atraindo assim a aten-

-

ção dos amantes do salonismo
corupaense.

(Mais esportes ...a última página)

PROFISSIONAL

e Assistência Juridica
-

.

�mpresarial .

Rua Domingos da Nova";' ?83 - fone: (0473) 72-0004

LGD ENGENHARIA
Eng� Civil Florisval Enke

I •

Cárt. Prof: 8630' - Reg. 3414 - 10a. Região.
T J�" ..

1
", .... c

. t
\

.

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

• • f,
ESCRITORIO CONTABIL BLUNK

Ernesto Felipe Blunk

Téc. Conto - CRC-8957

Fone 75-227 - Cx. Postal 42

Rua Nereu Ramos, 141 - 8928O-Co�upá-jSC

AGRITEC LTDA.

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

marinha, terrenos rurais, etc.

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

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

, ê·

ESCRITORIO DE ADVOCACIA

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCAClA -EM GERAL

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

III
MA::;IAN-EMPREIENDIMENTOS IE SERVlÇOS.L....DÁ�BI - �. �l\ • � L�. , .....

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

89.25O-Jaraguá do'Sul - S. Catarina
Conta&llidade - Contratos e Serviços em

geral - projetos de financiamento .. SegurosRepresentações. - Embalagens e 'material de
construção.

MARCIO MAURO MARCATTO
Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0.

REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

. \RC!JETOS E As'sisTENCIA Ti:CNICA
, .'.'

Av. Mal. Deodorö"Ciã-Fonseca, n°. 1.179

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos
Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Tudo' por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazureehen)
, -

DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

. , .--_ ......._-_.....-

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

, I

I
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GOLFE
Um dia, Jesus Cristo e São Pedro resol

veram jogar uma partidinha de golfe. Vieram
até a Terra e foram para um campo que não

estava sendo usado naquela hora.

São Pedro deu a prirnelra tacada e a bo

la foi direitinho em direção ao "green". Já

Jesus Cristo não teve sorte e a sua bola se.

, desviou e foi cair lá num matagal fechado.
De repente, sai um esquilo do meio do mato

trazendo a bola na boca. Mas, um gavião deu

uma bicada e agarrou o esquilo, levando-o
para longe. Nesse momento, passou uma nu

vem negra e um raio atingiu o gavião, que
deixou cair o esquilo, que deixou cair a bo-

cr�NCIAS MÉDICAS
O Câncer da Mama - A radiografia da mama e o mé

todo mais eficiente no combate ao câncer ma- ,

mário - Dr. Matheus Sommer 170,00
Clínica de Reabilitação em Hemilegia - Obras funda-

mental para Estudantes. fisioterapeutas e mé-
dicos - A. Leitão 110,00

A Dieta Revolucionária do Doutor Atkins - Você po-
ße permanecer elegante ingerindo altas Calo-

rias, método comprovado - Dr. R. Atkins 140.0J
A Cura do Câncer Elo Aveloz - A Erva milagrosa -

Lauro Neiva 80,00
Gênese e Evolução da Ciência Brasileira - Fundação

Oswaldo Cruz em Manguinhos - Beginnings Of
Brazlllan Science - N. Stepan 80,00

PSIQUIATRA A Intimidade Feminina - Guia íntimo da mulher - Es-

a sujeito equilibrava um presunto na ca-
clarecimentos de uma ginecologista sobre você,

beça, levava duas voltas de salsichas no pes-
e seu corpo - Ora. Luciene Lanson 90,00

coço e tinha um pedaço de toucinho pendu-: Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros

rado em cada orelha. na Agência Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA
- Doutor: eu venho falar com o sr. a MONTERREY LTDA. Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tiiuca.

respeito do meu irmão. Rio de Janeiro. CEP - 20.550 - Oalxa Postal 24.119 - ZC-09.

o R AIR
Ia, que caiu dentro do primeiro buraco. São

Pedro, então não se conteve:
- Vamos jogar golfe mesmo ou o Se-

nhor vai ficar fazendo gracinha?
ITALIANO
- Norne,
- Giuseppe Spagatelli Tagliatelli.
- Estado Civil.
- lo sono sposato.
- Quantos filhos tem.
- Cinque bambini.
..- Religião. '

- Católico Apostólico romano.
- Nacionalidade.

--: Naclcnallstáz! Inghiese! Inghiese!

N'ORDESTINO
O Cara chegou pro comandante da base

americana e foi logo dizendo:
- Esse menino: did you eat my sister

Mary of Lourdes?
If you ate, I will kill you arid throw your

body into the river Capibaribe, viu bichinho?

PAGINA 5

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - Sufocar; asfixiar. 7 - Flexão feminina de um. 10 - Leito

conjugal. 11 - Cloreto de sódio. 12 - Mete em atoleiro. 13 -

'Membro'empenado das aves. 14 - Empeno; curvo. 17 - Tho-'

mas (?). escritor alemão. 20 - Sigla do Estado brasileiro cuia
capital é Vitória. 21 - Robert Redford, atar de cinema. 22 -

Agir. 24 - Apetite sexual dos animais em certos períodos. 26 -

Raiva. 27 - (?) Rodrigues, cantora portuguesa. 30 - Desacom

panhado. 31 - Gostar muito de. 32 - Antes de Cristo. 33 - Fa

zei acusações. 35 - Pássaro preto. 36 - 3. em algarismos roo

manos. 37 - Cóceira. 39 - Pede Deferimento (sigla). 40 - Ali.
42 - Ir para fora. 43 - Mamffero carnívoro (pL). 46 - Composi
ção poética. 47 - Transferem de um lugar para outro. 51 - En

xergar. 52 - Conclui; completa. 53 - Nome de mulher. 54 - Os
so do braço (pl.).

VERTICAIS:
1 - Fruto da atelra. 2 - "Morcego", em inglês. 3 - Saudação
telefônica. 4 - Mariposa; borboleta. 5 - Academia Militar das

Agulhas Negras (sigla). 6 - Sigla do Território brasileiro cuja
capital é Porto Velho. 7 - Pôr em uso. 8 - Marcello (?), ator
italiano. 9 - Nome de homem. 15 - Símbolo qufmico do Telú

rio. 16 - Jogador da seleção brasileira de futebol. 17 - Canto

ra brasileira. 18 - Barbaridade; crueldade (pl.), 19 - Despida.
23 - O mesmo que ramada. 25 - "Eie", em francês. 28 - Ad

vérbio designativo de aumento, grandeza ou comparação. 29

Persegujr a caça. 31 - Abrigo para indigentes e desvalidos. 34

Grito de dor. 35 - Lavra a terra. 38 - Toma conta de. 39 - A

basteci, forneci. 41 - Carta do baralho. 44 - Marflia (?), atriz.
45 - Assim seta. 48 - Ofertar. 49 - Divisão de uma peça tea

tral. 50 :.. Porém. 52 - Sfmbolo qufmico do Rutênio.

7 ' ,,8 91 2 3 4 5' 6

"10

{

48 49 5046 47

51 52

c

5453

RESPOSTAS:
'soJawo -

!ESI - elewau - JaA - wepnw - apo - sesodeu - J!es
- �, - Cd - �uJes - III - nu" - !esna" - O" - Jew",
- 9S - e!l�w" - eJI - O!O - JenI" - UU - S3 - uuew
- OIJOIU3 - es" - elol" - les - owel�l. ewn - JeJeq"

L1VR,OS GRÁTIS - cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe intei

ramente grátis um best-seiler no valor de Cr$ 40,00! A MON-
TERREY garante!

'

MARISOL •• w

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

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod Bel

'Relógio de Ponto e Relógio Vigia
Também é com a

. \

Reaomaq
MARISOL' S.A.r-:

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

E

Rua Jorge Lacerda, 99 - FO,ne: 33-0367 - São Bento do Sul - Santa Catarina
MALHAS EM ALGODÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Deus a família
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Ação- popula� _

•
r •

•

,

protege arvores
CHAPECó - o prefeito,

Mflton - Sander e o presi
dente da Companhia de
'Desenvolvimento de Cha
pecó, Ivan Bettaso. vão a-

,

guardar a decisão da [us
tiça que julgará a ação
popular impetrada pelo
ex-prefeito Altair Wagner,
acusando a adrnlnlstra
ção pública de desfigurar
a paisagem urbana de
Chapecó com a retirada
das árvores dos canteiros
centrais das ruas da ci
dade. Antes da decisão
judicial, Sander e Berta
so não pretendem pole
mizar o assunto, evitan
do entrevistas.-

processo, conseguindo a

concessão de liminar Juiz
Rubem Odilon Antunes
Córdova para a suspen
são da retirada das árvo
res. O trabalho executado
pela Companhia de De
senvolvimento de Chape
có, consistia' no trans
plante das árvõres das
ruas-para a ccnstrüção

.

de uma' pista de rolamen
to asfalticameríte pavi
mentada e com largura
de oito metrôs, que seria
utilizada para o fluxo de
tráfego em dois sentldos
contrários. Juntamente
com as árvores, os car

teiros centrais seriam re

tirados e as duas pistas
atualmente existentes S9

transformariam em uma

pista centralizada.

.Justica considerou

improcedente . ação da
Coca-cola contra Pepsi

PORTO ALEGRE - A

segunda vara Cível desta
capital considerou impro

� cedente a Ação movida

gela Coca-Cola, contra a

Pepsi de uma indeniza-
o

ção pela destruição de 2
.

milhões de garrafas da
coca, que teriam sido
destruídas pela sua con

corrente. A decisão é
mais uma batalha da cha
mada guerra das garra
fas, iniciada com um pro
cesso junto ao Cade mo

vido pela Coca, e que le
vou a condenação da
Pepsi pelo Cade, Mas es
te processo não está con

cluído, pois a Pepsi con
seguiu sustar o pagamen
to da multa determinado
pelo Cade, alegando que
este órgão administrati
vo não tem poder judicial.
Este processo tramita a

tualmente no Tribunal Fe
deral de Recursos.
Paralelamente, logo a

pós a decisão do Cade
condenando a Pepsi, a

Coca-Cola ingressou na

segunda Vara Cível des
ta' capital com um pedido
de indenização pela des
truição dos vasilhames,
e que com os prejuízos
no mercado, poderiam al
cançar um valor de Cr$
15 milhões. Mas com a
decisão judicial de consi
derar improcedente a a

ção, a Pepsi venceu esta
causa em primeira instân
cia sujeita entretanto a

recurso, que a Coca-Cola
deverá impetrar no tribu
nal de Justiça. Assim em

mais uma fase da guerra
das garrafas' judiciais,
que inclíiem outros cinco
processos, inclusive um

de espionagem industrial,
que teria sido praticado
pela Pepsh contra a Co
ca-Cola, em Pelotas, tam-
bém ainda em julgamen
to na justiça gaúcha.

.' ""'

e

de hoje
Os que conhecem- duas ou três gerações po-

.

dem falar das profundas alterações dos últimos
tempos, Quando rebentou a guerra de 14 um pregador lamentou a sorte da infância.

. :- Os meninos não v�o para a, guerra, objetou
alguem.
- Não vão para a guerra mas, sofrerão as

conseqüências. (

Referia-se o experimentado pregador às pro
fundas transformações que a guerra traria, como
de fato trouxe.

Na Alemanha depois do "tratado" de VersaU
les, a mocidade dançava dia e noite, pouco se

preocupando com a fome que rondava o país. Que
riam desforrar-se dos sofrimentos que passaram
durante a guerra. Pi'ores as conseqüências depois
da última guerra, que além dos outros males deu
.o comunismo àteu, que se alastra por todo mundo
envenando a juventude.

. O gênero humano encontra-se hoje numa no
va fase de sua história devido as rápidas e pro
fundas transformações pelo extraordinário pro
gresso �a técnica e da ciência. O, próprio Vatica
no II disse que a técnica e a ciência de tal modo
avançaram, a ponto de transformar a face da ter
ra em quase todos os setorese econômico, social
e cultural.

O navio pode ser violentamente agitado pela
tempestade, mas enquanto continuar orientado <pe
lo farol, tem possibtlidade de salvar-se. Infeliz
mente nossa sociedade, no meio das vicissitudes
afastou-se do único farol capaz de guiá-Ia: Deus. '

A própria história acelera-se tão rapidamen
te em seu curso que os homens - com dificuldade

,

conseguem segui-Ia - (Caudium Spes). Na verda
de as instituições, as leis, os modos de pensar e

agir, legado pelos antepassados, não parecem
sempre bem adaptados ao estado atual das cou
sas. Para pior há ainda a infiltração de idéias co
munistas. Provém dai uma perturbação grave no

comportamento e nas normas de conduta dos jo
vens. Por isso não é raro que os pais e os educa
dores sintam cada dia maiores dificuldades no

cumprimento dos seus deveres.
Enfim, as novas condições de vida influem na

própria vida religiosa. As pessoas parecem deso
rientadas. O afastamento da religião só contribui
para agravar a situação. I

Face todas estas mudancas no modo de vi
ver, de pensar, de agir é preciso acompanhar a e

volução dos tempos, sempre dentro da Lei de
Deus e adaptar-se a elas para não ser superados.
Que os mais velhos e os mais novos procurem no

vamente a Deus, acertem o passo para ter uma

vida feliz e harmoniosa, sem se preocupar com a

agitação externa. Voltem-se os homens com toda
confiança para Deus e acharão remédio para sua

conturbação. Viemos de Deus e voltamos para
Deus fora dele não temos paz.

Wagner constituiu o ad
vogado Guida Schwemg
ber para encaminhar o

Certificado Extraviado

Irmão Leão Magno
-r' l

•

MANNES TRANSPORTES LTDA. com sede em

Guaràmirim, comunica para os devidos fins e efei
tos que foi extraviado o Certificado de Proprie- _

dâde nr. 0277.655, do caminhão Mercedes Benz,
ano 78, placa TN-0950.

Por ter requerido a 2a. via, o original torna
se sem efeito.

Guaramirim, 20-09-78.
. Anita Maria Mannes.

Colheita mundial do café deverá ser
de 7 4 milhões de sacas

Washington - A colhei
ta mundial de café ascen

derá a um total de 74,5
milhões de sacas, pouco
abaixo do cálculo feito
há três mes-es para a co

lheita de 1978/79, anun

ciou o Departamento de
Agricultura.

O serviço agrícola ex

tericr calculou, em sete
de junho, que a colheita
seria de 74,6 milhões de
sacas, o que significa
maior dos últimos quatro
anos.

Em seus cálculos re

centes a agência disse
que a produção de 1978/
79 ultrapassaria em cer-

ca de nove por cento a

colheita estimada, que al
cançou 68,5 milhões de
sacas.

Uma onda de frio re

gistrada no Brasil. no

mês passado, fez prever'
a possibilidade de danos
nos cafezais do maior
produtor do mundo, po
rém o informe garante
que o problema "não a

fetou a colheita brasileira
de 1978, que já tinha sido
feita quando as tempera
turas baixaram nos Esta
dos do Paraná e São Pau
lo, nos dlas 13 e 15 de a

gosto.

<"

Diplomado pela Universidade Federal do Pa ..
'

raná. registrado no CREA, residente em Jaraguá
do Sul desde fevereiro de 1977:

Faz saber a quem interessar possa, que de
testa alcoólatras e fumantes'desde os tempos de
menino, bem como pornógrafos e pornoartistas.

O,s motivos já foram -expostos nos artigos pu
blicados neste· semanário.

19-09-1978.
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t Um Sonho Acabado t
r

Miguel Nenevê

}
�

Morri...
�

)
Morri sonhando com um mundo. . . .

}
�

Acabei-me neste sonho profundo �
}

De belezas, de paz, de esperança. )
/ �

Acabei minhavida,' �
) Sonhando, sonhando sonhando....... }
, Mas o meu sonho era a vida r} A vida a ser atingida �} A vida na próxima esquina }
�

E hoje acabei
�

} Morri. )
, Meu sonho se desfez �
} Aquele sonho de um mundo diferente }
, Aquele sonho de um mundo novo, ,
) Aquele sonho de um mundo meu, }
� Hoje não tem vez, �
} E morri. )

r A vida era sonho, r
� E o sonho levava-me a ela �
} Ägora piso em chão bruto, )
� Que fere meus pés. �
) Agora veio-me pobre, sofrido. <. )
� Agora vejo-me: um ninguém. �
) Agora estou num mundo }
� Que não é meu. �
} Agora não sonho )

.

! Agora morri. .

r
.�--"<!l�� ...-.A����� �

C L f\ S·S I F I C f\ DOS

Cia.Spézía ..

& Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Ru� João Januário Ayroso, 775

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

,

Jaráguá ao 'Súl' 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

c:. • ,

CRECI778

IMOBILIÁRIA JARAGUÁ

Administração de bens e serviços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

. SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomenda
.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTq A
LA CARTE,

Breve cascudada

Em .clrna do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

COM. INST. HIDROELÉTRICA
KAMER LTDA.

de José Kamer
Material para instalação de luz, água e

esgotos. Tintas em geral.
Construção. Civil em geral.

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

Jaraguá do Sul 'Santa Catarina

Churrascaria PAVANELLO
Aceitamos pedidos.para banquete e casamentos;

aceitamos encomendas de carne.

Música ambiente e ar condicionado'.
Estacionamento próprio coberto.
CHURRASCARIA PAVANELLO

Rua Joinville, aqui em Jaraguá do Sul; e também
com filial na BR-470, km 86, em Rio do Sul. .

,

\

I
-------------------------------------------

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE
-

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madelra o progresso de nossa região

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
\

SERViÇOS COM TRATORES.DE E�TEIRAS,
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

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

Ca,fé Sasse
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PIoneiro em Micro Pulverizado
Mordo a frio que garante maior

rendlmento e melhor sabor.

o rendimento dos
filhos- de

-

.....

--..,

CiJßsangulneos
CURITIBA - Filhos de

pais consanqülneos com

caracterlstlcas genéticas
e antropométricas distin
tas� estatura baixa, rno
renos, olhos e cabelos es
curas· - tem rendimento
escolar abaixo do nor
mal.
A esta conclusão che

gou a pesquisa em 71 es

tabelecimentos de ensino
de 1.° grau nesta capital,
englobando 31 mil estu
dantes, realizada pela
pesquisadora Eleidi Frei
re Maia, em conjunto C01T1
o geneticista Newton
Freire Maia.
Segundo a professora

Eleidi Freire Maia, do De
partamento de Genética
Humana da Universidade
Federal do Paraná, a pes
quisa foi feita já há algum
tempo. A meta final é ve
rificar se em população
escolar deste tipo, é pos
sível constatar os efeitós
da criança. Sob o ponto
de vista médico nada foi
observado mas do ponto
de vlsta psicológico fo
ram indiscutfveis os efe!�
tos e no desenvolvimento
ffsico também.
Foram distribuídos 36

mil questionários entre a ..

lunos de 71 escolas, dos
quais foram preenchidos
e devolvidos 31 mil. Des':
tes, foram selecionados
267 crianças filhas de pri
mos. e uma amostra-con
tröle igualmente compos
ta de 267 escolares, per
fazendo um total de 534.
Foram analisados rigoro
samente sob o ponto de
vista médico, genético;
psicológico e antropomé
trico.
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Um Conto, Três
- III

Mas não pára aí o problema da coincidência
ou influência, como queiram. A nossa maior sur
presa foi quando topamos, casualmente, no livro
"�9 Histórias", de W. Somerset Maugham, o fes- I

teiado autor de "Servidão Humana", "Um Gosto A
Seis Vinténs", "A Chama Sagrada" "O Fio da Na:
valha", etc., com o conto: "O Zel�dor da Igreja"
qu� se assemelha, de maneira notável, àquele�dOIS, exceto no desenvolvimento.

Leiamo-lo, r.esumidamente:
.

Despedid� da igreja de SI. Peter, em Neville
Square, por nao saber ler nem escrever, "AlbertEdward Foreman estabeleceu-se com tabacaria evenda de jorna.is". Saiu-se tão bem que, dentro de
u.m an?, aproximadamente, ocorreu-lhe que -podena abrir uma segunda tabacaria" ...

.

Como os seus negócios prosperassem além da
expectatíva, "fundara nada menos de dez tabaca�
nas e estava ganhando dinheiro à larga"."Uma manhã. " o caixa do banco disse-Ihe
que o gerente desejaria falar-lhe. Foi introduzido
num gabinete e recebido pelo gerente.

- Mr. Foreman, eu queria conversar com o
senhor sobre o dinheiro que tem em depósito a.
qui. Sabe exatam!=mte a-quanto monta?

.

. - Exatamente, não, senhor; mas tenho uma
idéia bem aproximada.

. -. Afora a entrada desta manhã, o seu depó
sito var um pouco além de trinta mil libras. I:: uma
soma muito grande para ficar em depósito, e ocor
reu-me que lhe .conviria empregá-Ia.
-. Não desejo arriscar-me, senhor. Sei que no

banco está segura.
.

- Mas não precisa tera menor preocupação.
Dar-Ihe-emos uma lista de-tltulos garantidos. Eles
lhe proporcionarão .uma taxa de juro melhor do
que é possível aqui.

- Nunca entendi nada de ações e dividendos,
e teria de deixar tudo isso nas mãos do banco _
disse ele.

O gerente sorriu.
- Encarregar-nos-emos de tudo. O senhor te

ria apenas de assinar os papéis, na próxima vez
que nos visitasse.

- Eu poderia fazer isso - disse Albert, com
certeza. - Mas como ia saber que é que estava
assinando?

- Suponho que sabe ler - disse o gerente,
um pouco rispidamente.

- Pois é isso, senhor. Não sei. Naturalmente
parece engraçado, mas é o que é, não sei ler, e
não sei escrever a não ser o meu nome, e só a

prendi isso qua do me estabeleci como comerci
ante.

- Mas é a coisa maís extraordinária que já vi.
- Então quer dizer que desenvolveu esse im-

portante comércio e juntou uma fortuna de trinta
mil libras sem saber ler nem escrever? Meu Deus,
que não seria o senhor agora, se tivesse 'aprendi
do a ler e a escrever?

- Isso eu posso dizer-lhe - respondeu Mr.
Foreman, um pequeno sorriso nas feições sempre
aristocráticas. ,_' Seria zelador da igreja de St.
Peter, em Neville Square". (3)

-,\1-
"

Segundo se sabe, as histórias contidas no li·
.

vro "29 Histórias", foram escritas de encomenda.
A primeira, em 1923; a última, - crê o autor _

que em 1929. (4)
,

CURIOSIDADE·

ze letras.

Q) Os nomes de Wilkes e Oswald, os

um possui, seis letras.

deA toi Notíciasu· o .res GOVERNADOR DO t-io EM
CORUPA AMANHA/

Jefferson Davis de Paula
Sabemos, igualmente, que a pequena coleção

de contos - assim também denominada pelo au

tor, no prefácio, - fora publicada primeiramente
no "Cosmopolitan Magazine" de Londres, "à ra
zão de um por mês". (5) E "O Zelador da Igreja" é
o 26.0 dentre os 29 contas 'do lívro:" . �

I

Admitindo, para argumentar, que a publica ..

ção do 1.° conto do volume se dera em dezembro
de 1923, seguindo-se-Ihe os demais, "à razão de
um por mês", temos que em janeiro de 1926 teria
sido publicado o 26.0 que é, como dissemos, "O
Zelador da Igreja". Nesse caso _ vale lembrar -
W. Somerset Maugham teria se equivocado quanto
à data de publicação do último conto - "Os Qua
tro Holandeses". ,Equívoco, por sinal, provável.
de vez que ele não dá como certo o ano de 1929,
pois apenas diz "creio que em 1929".

Teria, por outro lado, ocorrido interrupção na

publicação dos contos, de modo que o último de
les coincidisse com o ano assinalado? Tanto faz.
O que é fora de dúvida, diante da inópia de dados
disponíveis, é que não se pode afirmar com sequ
rança que "O Zelador da Igreja", que faz parte de
"uma pequena coleção de contos", que começou q

ser escrita em 1923 _ segundo confessa o autor
- tenha precedência, na ordem de publicação, a

"O Sacristão", de João Ribeiro, divulgado, como

vimos, em 14 de setembro de 1926, no "Estado de
São Paulo" e, em 1962, em livro, por Múcio Leão ..
(6).

Em termos apenas supositícios, a primazia a

cena para William Somerset Maugham.
A prova definitiva, contudo, que estamos pro

videnciando, está .na dependência de sabermos,
através do "Cosmopolitan Magazine", de Londres,
a data (entre os anos de 1923 a 1929, referidos pe
lo autor), em que foi publicado "O Zelador da

Igreja, "The verger", no orlqlnal.
De qualquer modo, segundo entendemos, e a

fastada, como deve ser, a idéia de plágio ou de
imitação, _ há uma fonte comum de inspiração
para a "historieta" de João Ribeiro e o conto de
W. Somerset Maugham. Talvez uma simples ane

dota, sem que um tenha tido conhecimento do es

crito do outro.

O mesmo não se poderá dizer de Medeiros e

Albuquerque. O copista, se existe, será este e não
João Ribeiro.

Foi-se o tempo, felizmente, em que se acre

ditava ou se fingia acreditar em "originalidade ab
soluta em literatura". Em tal ambiente, casos co

mo estes, aos olhos de um joão meira qualquer,
eram tratados simplesmente como plágio. Tal juí
zo não exclui o verdadeiro p!ágio, que o temos,
e declarado, como veremos oportunamente.

A margem de tudo isso, vale informar que em

Jaraguá do Sul, lá pelos idos de 1954, se não me

falha a memória, assisti a um bom filme baseado
n'O Zelador da Igreja, de William Somerset Mau
gham.

Referências:

1. Múcio Leão, "João Ribeiro", Livraria São
José, Rio, 1962, p. 58. - 2. Wagner Ribeiro, "An ..

tologia Luso-Brasileira", Editora F.T.D. S/A, São
Paulo, 12.a edição, s/d, págs. 75-76. - 3. W. So
merset Maugham, "29 Histórias", Editora Globo,
2a. ed., 1955, Porto Alegre, págs. 181 a 189. - 4.
"29 Histórias", prefácio, p. 13. - 5. Idem, prefá
cio, p. 15. - 96. Múcio Leão, op. cit.

(ri[uon não labe por que
o fioverno [orlou o leu
torne[imento

SÃ.O PAULO - Mais de
200 pessoas entre acio
nistas e representantes,
participaram da Assem
bléia da Ericsson do Bra
sil, com os associados a

provando as decisões da
diretoria da empresa, que
segundo o presidente do'

_ •. ,

seu conselho administra
tivo, sr. Octávio Gouveia
de Bulhões, "tem espe
rança de que o presiden-.

-

te Ernesto Geisel, refor
mule a decisão do Minis
tério da Comunicações'

- voltando a Ericsson a ser

a primeira classificada
para o fornecimento de
centrais de Programas ar-' ,.
mazenados". Na assem

bléia ficou claro, que a E
ricsson não recebeu ain
da do Governo, ,uma ex

plicação objetiva para
sua desclassificação.

da do Governador Antô�io Carlos KO_!l
der Reis, com referênCia a construção
da Ponte em Vila Rutzen, bem C?!f10 �a
energização das linhas de Eletnflcaça:>
Rural nas localidades de Isabel e Poço.
D'Anta.

tiO vereador, que é líder d� �xecu �-
vo municipal, disse ser �e�ce�sana a lei

tura daquela correspondencla, endere

çada ao seu partido ARENA, por tra�a!'
-se de matéria do interesse do rnunlcl

pio e que tem merecido as mais altas
considerações do�.Governo do :stado.

VEREADOR DO MÓB ELOGIA
PREFEITO DA ARENA

O vereador Jorge Pinter da banca

da do MOB, em sessão do Legislativo
Municipal parabenizou-se com o pre
feito Adeiino Hauffe pelo restabeleci
mento de iluminação pública na praça
Artur Müller.

Na ocasião, o edil pediu envio da

correspondência ao chefe do executi

vo, cumprimentando-o pelo importante
trabalho realizado.

Tal acontecimento mais uma vez

provou o entrosamento entre os dois

poderes constituídos ludependente de

partido.

O Lions Clube de Corupá, recebe
rá amanhã, dia 24, a visita oficial do Go
vernador do Distrito L-10, CL Gerold Zi
ckur, que virá acompanhado de sua dis
tinta DM Elfi e de assessores de seu g:i':'
binete. A chegada do ilustre visitante
e�tá prévisfä pára às"g"tioras, sendo qU8
às 12 horas os membros do Lions coru

paense oferecerão um almoço à mais
alta autoridade em leonismo no Distrito
bem como aos convidados.

O Presidente do Clube de Corupá,
Oto Ernesto Weber, está ultimando jun
to com seus companheiros, os preparat.
vos para receber a visita do Governador
do ano leonístico 78/79.

CAMARA APROVA
PRESTAÇAO DE CONTAS

Corupá

W'AGHER, O
Brasília - Gustav Franz

Wagner, respondendo a

processo de extradição
sob a acusação de parti
cipar do trucldarnento de
cerca de um milhão de

judeus nos campos de
concentração nazista de
Sobibor e Treblinka, não
rnals

.

deverá ser transfe
rido para São Paulo. per
manecendo preso no hos-

O Legislativo corupaense aprovou
a prestação de contas do executivo mu

nicipal referente ao exercício de 1977,
baseado no parecer do Tribunal de
Contas do Estado.

O vereador Ernesto Felipe Blunk leu
no Legislativo correspondência recebi-

Bilhete da Capital Um Herdeiro

para
Onassis

assassinos, cada

Rosemary Muniz Moreira Fabrin

. .. "Vós todos deste mundo, julgadores e

julgados, doutrinadores e doutrinados, cientistas
e sábios, ... vós todos letrados, diplomados, dou
tores, ... vós todos poderosos, vencedores e ven

cidos,. .. vós todos com diplomas enfileirados
nas paredes,. " vós todos analfas da verdade, a

nalfas do amor (e nem sabeis o que é isso), é pre
ciso INAUGURAR UM MUNDO DE AMOR"!

No circo da vida há o palhaço, e o palhaço
que ri. " e não raras vezes um faz o papel do ou

tro (.)

No ·carnaval da vida desfilam fantasias. Mui
tas. Umas após outras, procissão de "máscaras",
enfrentam ou enfeitam a paisagem muitas vezes

"descolorida paisagem" _ sem riso _ nem festa.

BONN - Cristina Onas

sis Kausov, casada há 1

mês com o soviético Ser

gei Kausov, espera um

filho para o mês de abril

de 1979, segundo notícia

divulgada pelo jornal ale
mão Die Welt, que atri

buiu a informação ao pro
fessor de ginecologia Ef

fie Arabatzi, de naciona

lidade grega. De acordo

com o jornal, o médico

da família Onassis pas
sou três semanas em

Moscou, tratando da her

deira. Outro jornal, Bild
_ .Zeitung acrescenta que a

__ . saúde de Cristina - que
está em seu chalé de St.

Moritz, na Suíça, - exige
• cuidados, uma vez que
�Ia já teve dois abortos.

- Kausov e sua mulher já
escolheram o nome da

criança - se for menino,
será Aristóteles Alexan

dros, erse-for menina, se
rá . Constantina.

Uma páisagem grotesca desfila em nossas re

tinas sem nem sabermos por quê? nem pra quê?...
e simplesmente assistimos ao desfile das másca
ras, quando o tédio assalta o vazio e rouba-lhe o

conteúdo para assumir assim a dor maior "nos
tálgica".

"Alcança o teu espaço natural
o teu riso-ave

.

no tempo breve

que de leve te perfuma,
Grita o teu grito!
O verdadeiro canto,
no confundir de cores,
poliantos" ...

Palavras·- rosas, sombras no tempo, sonhos
que se alcançam e que fogem Rosas do tempo _
rosas brotadas - cultivadas rosas de um jardim
perdido. Palavras ,_ o dia amanhece novas pala
vras _ novos sentidos _ palavras - a noite faz
adormecerem palavras que silenciam mesmo que
do inútil silêncio brotam lágrimas como gritos en

furecidos dentre o carnaval da loucura humana.
Mas ... dêem-me um ,-copo d'água que tenho sede!

VARIANT II. O GRANDE CARR,O DE 1978, JA__ESTÁ EM
NOSSA LOJA. - VENHA VER ESTE SHOW AO VIVO.

MENEGOTTI VEICULOS S.A.
, O SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN

'. Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499
. ' .

)

preso

PARALELOS ENTRE AS VIDAS DE

'LINCOLN E KENNEDY

A) Ambos os presidentes Lincoln e Kennedy estavam liga
dos à proclamação dos direitos cívicos (questão dos pre
tos e brancos);
B) Lincoln foi

..

eleito em 1860 e Kennedy em 1960.

C) Ambos foram assassinados numa sexta-feira e n� pre

sença das esposas.

O) Ambos foram assassinados pelas costas e com úrry. ti
ro na cabeça.

E) Seus sucessores, ambos chamados JOHNSON, eram

democratas do Sul e Senadores.

F) Andrew Johnson nasceu em 1083 e Lin�on Johnson

em 1903.
,

- 1 (." .

G) John Wilkes Booth, assassino. de t.lrrcoln, nasceu .em

1839 e Lee Oswald nasceu em 1939:

H) Booth e 'dsY"aIC;l �ram sulistas e favoráveis às leis ;an-
tipopulares.",!. �

.

.

.

.

I) Ambas as esposas; dos. presidentes perderam filhos na

Casa Branca.

J) O Secretárío de :Lin�coln,' de nome Kennedy, aconse-

Ihou-o a não ir ao teatro.

L) O Secretário de Kennedy de nome L!ncoln aconselhou-

-o a não lr a Dallas. .

.

M) Booth ma�ou Lincoln num teatr� e fugiu parf um ar-

mazém.

N) OS�?lld· matou Kennedy num armazém e fugiu para

um teatro. .' I

O) Os nomes de Lincoln e Kennedy possuem cada um se-

te ietras.

.
P} Os nomes de Andrew Johnsón e Linden Johnson, su-

..

cessores de Lincoln e. K!=innedy possuem cada um quln-

carrasco 'nazista, permanece
pital psiquiátrico, de Ta

guatinga, em Brasília,
com o que já concordou
o Procurador Geral da

República, Henrique Fon
seca de Araújo.
Embora tenha negado

o pedido do Governo ale
mão para que o ex-oficial
nazista não seja transfe-

.

rido para 'São Paulo, o

Supremo Tribunal Fede-

ral recebeu informações
da Polícia Federal
dando conta da

.
não

existência de condições
para manter Wagner na

quela cidade, por falta de

acomodações e mesmo

de s'egurança. Diante dis
so, ele. permanece no DF.

• O ministro Cunha Pei
xoto, relator dos quatros
processos de extradição

em Brasília
contra Gustav FranzWag
ner; havia autorizado a

sua transferência, mas,
diante das . informações
da Polícia Federal, man

dou ouvir a Procuradoria
da República., que se ma

nifestou, agora, pela per-
-

manência do acusado na

Capital Federal, embora
tenha opinado antes pela
sua transferência.
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OORREIO DO POVO'

Estado' de Santa

Prefeitura
DEPARTAMENTO DA', FAZENDA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DECRETO N.o 509/78

Cancela Alvarás de Licença para t.o
calização ou Renovação e dá outras pro
vidênc·ias.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso e exercício das atribuições que lhe são con
feridas pelo item XXIX, artigo 70, da Lei Com
plementar nr. 5, de 26 de novembro de 1975, e

Considerando a necessidade da Prefeitura
Municipal de atualizar o cadastro das empresas
sediadas no Município, em obedlência às deter
minações legais em vigor:

Oonslderando que no Departamento da Fa
zenda Municipal, acham-sé cadastradas inúme
ras firmas e profissionais autônomos com ativi
dades já encerradas, cujas baixas não foram

N.o de Ordem Nome ou Razão Social
01. Ademar Chaves Marciano
02. Ademar Chaves Marciano
03. Agro Industrial Jaraguá Ltda.
04. Aguinaldo Luiz Melchioretti
05. Alceu Reusing
06. Alcides de Almeida
07. Alcides Gonzaga
08. Alcides Riegel
09. Alfredo Klemz
10. Alinor Gaspar
11. Almir Bernardo Zimmermann
12 .. Alvino Piccinini
13. Antônio Nelson de Araújo
14. Antônio Pereira
15. Apar-Adrnlnlst. e Participações Uda.
16. Aquiles Timoteo 'Rocha
17. Arcionir Sens'
18. Arivaldo Lopes Lobo
19, Armando Uller
20. Arno Alfredo Schumacher
21. Arno Schmitz
22. Artur Küster
23. Avicultura Coravi Ltda.
24. Bernadete Borges
25. Boite Corujinha Uda.
26. Bruno Lenfers
27. Carlos Rahn
28. Catarina Schmitz
29. Centro de Est. Int. de Édio J. Gianisini
30. Claudio Anselmo Katzer
31. Claudio José Vieira
32. Claudio José Vieira
33. Comercial Campos Uda.
34. Comercial Eletro Uda.

35. Comércio de Madeiras Pinho-Sul Uda.
36. Comércio e Representações Beneta Uda.
37. Comércio de Sucatas "Tele" Ltda,
38. Cia Piratininga de Seguros Gerais Suc de S.C.
39. Confecções Levier Ltda.
40. Construtora Beckert Uda.
41. Construtora Gruetzmacher Uda.
42. Criações Jetson Ind. e Com de Confec. Ltda.
43. Danuzio Andrih
44. Darcymira Herbst da Silva

45. Daroldi Bona
46. Deliro Gadotti

_. 47. Destoca e Terraplenagem Martini Ltda.
48. Domingo Andrezejewski
49. Edinei de Oliveira
50. Edite Franzem Gutierrs
51. Edite Isolde Lindner dos Santos

5�. Edite dos. Santos
53. Eleotério Boaventura Renchi
54. Elidia Murara
55. Estofaria Centenário Ltda.
56. Estofaria Der-Cos Ltda.
57. Fábrica de Esquadrias Flasil Ltda.
58. Fábrica de Móveis 'Olar Ltda.
59. Felipe Kasmirski
60. Ferragrícola Stoinski Ltda.
61'. Flávio Lemke
62. Flavio Severino Gomes ,/
63. Florêncio & Rodrigues Ltda.
64. Francisco José Pedroso
65. Genésio Marcelino
66. Geraldo Klein
67. Gido Aloisi

68. Gilda Campigotto
69. Gilson de Souza
70. Guenther Otto Ristow
71. Helrnuth Kienen

72. Henrique Duarte

73. Henrique Riegel Neto

74. Herbert Milbratz
75. Hercilio Adriano

76. Hilário Gregolewitzsch
77. Hilário Muller

78. Hotel Central de Catarina' Schmitz
79. Hugo Ramthum

80. Iraci Schiessl

81, Irene Maria Borgmann
82. Ireneu de Souza

83. Irma Hering Pinter

84. Ivanildo João de Souza

85. JC Publicidade e Serviços Ltda.
86. Jersy Diegoli

87. João dos Anjos
88. João Petry
ss. João Ternosky
90. José Augustlnh� Tomazzla

,
' ,.
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Catarina

Municipal de Jaraguá Sul

requeridas e, outras, constatadas ficUcias;

CORsid.e.tando, ainda, queo número de em

presas e profissionais autônomos em débito
.com a Fazenda Municipal é demasiadamente
elevado, apesar de terem sido devidamente in
timadas para a liquidação dos débitos;

Considerando, também, o Edital da Prefei
tura Municipal, datado de 26 de junho de 1978,
publicado nos jornais, locais "Gazeta de Jara
guá", Edição nr. 331, de 14 de julho de 1978, e,
"Correio do Povo", Edição nr. 2.994, de 8 de
julho de 1978;

Considerando, fínalmente, os diversos avi
sos expedidos pela Prefeitura Municipal, atra
vés da imprensa falada e escrita, solicitando
aos contribuintes a regularização dos seus dé
bitos junto à Fazenda Municipal,

Endereço
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Av. Getúlio Vargas
Ribeirão Grande da Luz
Estrada Ribeirão G. do Norte

R. Visconde de Taunay, 30 (São Bento do S�I)
R. Rodeio
R.' Pe. Pedro Franken, 104

R. Joinville
R. Antônio C. Ferreira, 1589

Av. Getúlio Vargas, 26

R. CeI. Emílio C. Jourdan, 86
Nereu Ramos
Vila Baependi, 160

R. Exp. Antônio C. Ferreira'

R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 566
Vila Lenzi
R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 647
R. Thomaz de Goes, 74

R. Francisco de Paula
R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1290

R. Walter Marquardt
R. Rudolfo Hufenuessler, 440

,R. João Marcatto, 40
R. Irmão Leandro, 499
R. Joinville, 674

Ilha da Figueira
R. Paulo Zimmermann (Pomerode)
R. Pe. Pedro Franken
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

R. Ângelo Rubini, 1365

R. Walter Marquardt
R . ..!oinville, 463

R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1500
R. Rio Branco, 20

R. Joinville, 113

Praça Ângelo Piazera, 37
R. Rio Branco
R. Pe. Pedro Franken, 133

Av. Mal. Floriano Peixoto, 59

R. Visconde de Taunay, 30 (São Bento do Sul)
R. Luiz Abry, 454 (Pomerode)
R. Barão do Rio Branco, 157

Ilha da Figueira
R. João Planinscheck, 521

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 215
R. Victor Rosenberg - Vila Lenzt, 754
Av. Ma]. Deodoro da Fonseca, 98
R. João Planinscheck
R. Friedrich Wilhelm Sonnenhohl
R. Joinville

. R. Felipe Frenzel
Nereu Ramos

Ribeirão do Salto (Guaramirim)
R. Costa e Silva, 27

.

R. Exp. Antônio C. Ferreira, 966
R. 12 - Joinville, 705
R. Ângelo Rubinl
R. Joinville, 705
R. Tubarão, 145

R. Ângelo Rubini
R. 28 de Agosto, 1839

.
R. Luiz Sarti - Nereu Ramos

Loteamento S. Clara, Barreiros (Florianópolis)
R. Domingos Rodrigues da Nova, 261
R. João Planinscheck
R. Irmão Leandro
Localidade de Rio Grande da Luz

Guaramirim
R. Preso Epitácio Pessoa, 2741
R. Exp. Gumercindo da Silva
R. Cei. Procópio G. de Oliveira, 584
Av. Getúlio Vdrgas .

R. Rodolfo Hufenuessler
R. Cárlos May, 163
Av. Getúlio Vargas, HO
R. Francisco de Paula

Bairro Água Verde
R. Cei. Emflio C. Jourdan, 116
Estrada Jaraguá ,Esguerdo
R. Cei. Procópio ,G. de Oliveira
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
Av. Mal. Floriano Peixoto, 167
Av. Mai. Deodoro da Fonseca, 136
Av•. Mal. Deodoro da Fonseca, 348
R. Tubarão, 67

R. 57 - Pe. Horácio, 37
R. João Januário Ayroso
'Av. 'Getúlio Vargas, 9
Av. �al. Deodoro da o�nseca., Ed. Mlner, Apto•.26

do

O E C R ET A:

Artigo 1,° - Ficam cancelados EX-OFFfGIO
os Alvarás de Licença de Localização ou R�

novação, bem como, as respectivas inscrições
municipais referente a Taxa de Licença para
Localização e Funcionamento de Estabeleci
mentos de Produção, Comércio, Ind�stria:' e
Prestação de Serviços, dos contribuintes cons

tantes do rol anexo, que é parte integrante do

presente Decreto.

§ 1.° - O cancelamento dos Alvarás a que
alude este artigo, não exime os contribuintes elo

pagamento dos débitos apurados, ou que ve

nham a ser apurados, bem como, da aplicação
das penalidades cabíveis.

§ 2.° - Os contribuintes atingidos por este
Decreto, somente poderão requerer nova ínscn-

,
,

!nscrição Atividade

1235 Comércio de Sorvetes

1503 Comércio de Sorvetes

0381 Engenho de Arroz, Moinho de Cereais

1102 Motorista Autônomo

1220 Engenheiro Civil
1256 Carpinteiro Autônomo

0819 Bar e Restaurante

1041 Pedreiro Autônomo

0438 Carpintaria
1454 Pitzaria
1528 Representante Comercial Autônomo

0520 Bar

0751 Carpinteiro Autônomo

1197 Pintor Autônomo
1069 Escritório de Empresa
1167 Eletrecista Autônomo

0982 Pedreiro Aut. Espec. em coloc. de Mos. e Cerãm.
0.717 Representações Comerciais

1028 Carpinteiro Autônomo
1105 Bar, Petiscaria e Picador de Carne

1234 Motorista de Táxi
1431 Jardineiro Autônomo

0805 Comércio de Rações e Pintos

1495 Costureira Autônoma

1433 Bar, Petiscaria e Pista de Danças
1285 Pedreiro Autônomo

1122 Construtor Licenciado

0653 Restaurante e Lanchonete

1100 Est. Part. de Ensino Inst. Unidade Integ.
1306 Representante Comercial Autônomo

1266 Representante Comercial Autônomo

0978 Carrinho Amb. p/venda de Cacho Quente e Refrig.
0232 Mercearia
0971 Serviços Auto Elétricos, Com. de Peças e Acessó

rios, Representações de Abrasivos e Assisténcia

Bosch
1174 Comércio por Atacado e à Varejo de Madeira

0804 Represent. por conta própria, Com. de Beb. e Doces

1005 Comércio de Sucatas de Ferro Velho

0848 Seguros em Geral

0745 Confec. de Roupas em Geral

1223 Construtora
1159 Empreiteira de Mão-de-Obra na Const. Civil
1376 Confec. de Roupas em geral
1356 Vendedor Aut. de Veículos a Motor

1060 Confec. Calçados, artigos de couro, brinquedos,
bijouterias e artigos plást.

0047 Barbeiro Autônomo

1265 Carpinteiro Autônomo

0034 Serviços de Destaca e Tarraple, Agrícola
0883 Carpinteiro Autônomo
0614 Assist. Téc. de Relógios Indust. e Venda de peças
1271 Costureira Autônoma

0623 Instituto de Beleza ·'·Salão Grená"
1537 Costureira Autônoma

0173 Pedreiro Autônomo

1156 Representante Autônomo

1279 Fábrica de Móveis e Estofados

0335 Estofaria
1134 Fábrica de Esquadrias em Geral, Móveis
0781 Fabricação e Consertos de Móveis e Est.

0354
.
Representante Autônomo

0213 Fábrica de Ferramentas Agrrcolas
0326 Prestador de Serviços em Inst. Elétricas

1275 Bar

1329 Locação de Mão-de-Obra em Consto Civil
1445 Manut. e Conservação de Veículos em geral
0432 Representante Autônomo

0549 Pintor Autônomo

0058 .Fábrlca de Móveis e Esquadrias, Artefatos de Ma-

deira, Caixões Fúnebres, Forro, Assoalho. e Tacos

1379 Carpinteiro Autônomo
0579 Hepresentante Comercial Autônomo

.

0024 Pintor

1004 Transportes de Cargas - Autônomo

1·335 Sorveteria
1177 Pintor Autônomo
1351 Verdureira
0870 Com. de Bijout., Brinquedos e Armar.

0391 Fábrica de Doces
1039 Motorista Autônomo

1115 Hotel

0971 Publicidade e Propaganda
0156 Oficina de Reforma de Eletrodomésticos

. 1300 Bllouterlas, Papéis, Calçados
1150 Pintor Autônomo
0826 Lavação de Verculos em Gerat
0247 Comércio e Representações
1149 Publicidade
0524 Com. Ambulante de Produtos Coloniais e Trans-.

portes de Cargas
,

0137 CÇ>m. Ambulante de Frutas, Yerd. e Cereais
1427 Carpinteiro Autônomo
0218 Of!c(na de Consertos de Relógios
1412 Curso de Lenguas Estrangeiras

'J

cão no Cadastro Municipal após a regula.riza
ção total de todos os seus déb�tos, obedecld�,
ainda, as exigências estabeleCidas pela Prefei

tura Municipal.
Artigo 2.P - Este Decreto entrará em vig.or

na data de sua publicação, revogadas as dís

posições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 15 dias do mês de setembro de 197�.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

° presente Decreto foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação
e Assistência Social, aos 15 dias do mês de se

tembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

Exercícios
1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1975 à 1977)
1974 à 1977

1975 à 1977

1975 (20. S.) à 19T!

1976 (20. S.) à 1977

1976 (20. S.) à 1977
1977

1977
1977 (20. S).
1973 à 1977

1977

1976 à 1977

1975 (20. S.)
1975 (20. S.) à 1977

1974 à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1974 à 1977

1975 à 1977

1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1976 à 1977

1977

1977
1976 à 1977

1976 (2.0 S.) à 1977

1975 (20. S.) à 1977 o

1975 (20. S.) à 1977

1977 (20. S.)
1975 (20. S.) à 1977

1975 à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1977

1975 à 1977

1974 à 1977

1977

1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1975 à 1977

1975 à 1977

19n

1976 à 1977

1975 à 1977

1977

19n
1976 (20. S.) à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1977

1977 (20. S.)
1971 (20. S.), 72 (20. S.) à 1977
1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1975 à 1977

1976 à 1977

1974 (20. S.) à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1975 (20. S.) à 1977

1972 à 1977

Hl72 (20. S.) à 1977
1973 (20. S.) à 1977
1976 à 1977

1976 à 1977
_

19n
1974 (20. S.) à 1977
1975 (20. S.) à 1977

1974 à 1977

1971

1975 (20. S.) à 1977
1975 à 19n

1974 (?o. S.) à 1977
1975 (20. S.) à 1977
1975 à 1977

1976 (20. S.) à 1977
1974 à 1977

1974 (20. S.) à 1977.
1974 (20. S.) à 1977
1975 (20. S.) à 1977
1974 à '1977
1977 (20. S.)
1976 à .1977
1975 à 1977

1973 (20. S.) à 1977
1975 (20. S.) à 197:"
19/7 (20. S.)

1975 à 1977
1974 (20. S.) à 1977
1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
'1916 (20. S.), à nrr
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇAO

N.o de Ordem Nome ou, Razio Social
91. José Carlos Wanderlinde
92. José Demathe
93. José Eugênio Hencke
94. -José IIson Sedrez
95. José Leier
96. José Nilo de Souza Filho
97. José Tambosi
98. José Veiâncio Stinghen
99. Julio José Ferraça
100. Justina Ribeiro'
10:1. Juvenal da Silva
102. Juvenal Zapelini

Muniçipal de Jaraguá
'

'do Sul
Endereços
Av. Mal. Deodoro da Fonseca 630
R. Leopoldo Mahnke, 46

"

R. Irmão Leandro, 630
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
R. João Planinscheck
R. Rio Branco
R. Guilherme Weege, 136
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1616
Localidade de Três Rios do Sul
R. Victor Rosenberg, 134
R. Venâncio da Silva Porto, 731
R. CeI. Emflio C. ,Jourdan, 86

103. Lauro SteindeI
104. Leandro Tafner
105. Leonildo Luiz de Oliveira
106. Lojas Oscar S.A.

Estrada Garibaldl
R. Roberto Ziemann
R. Adélia Fischer
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 86

107.

108.
109.
110.

111.
112.

1'13.
114.
115.

116.
117.

118,

1.19.

Luiza Neizel
Luiz Antônio Stinghen
Mabrel Gráfica Ltda.
Manoel Aniceto da Silva Filho
Mão de Obra em Terrapl. e Agric. Centenário Ltda
Maria, Kref Brugnago
Maria Marlene Paes
Maria Martinha Deretti
Maria Neves - da Maia
Martino Stephani
Martinho Tilles
Mauri Rank
Meca Estacas Ltda.

R. Pe. Alberto Jacobs
Localidade de Rio Branco
Av. Getúlio Vargas, 22
R. João Januário Ayroso, 67
R. Bertha Weege, 973
R. Exp. Antônio C. Ferreira
R. Fritz Bartei, 308
R: Domingos da Nova, 263
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, Ed. Picolli, apto. 19
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
R. Joinville, 1.234
R. Irmão Leandro, 9017
R. Exp. Gumercindo da Silva - Mal. Deod. Curitiba Pr., 500

120.
121.

122.

123.
124.
125.
126.

127.
128.

129.
130.

13r.

132.

133.

Mizael Giacomozz!
M , L. Combustível e Negócios Ltda.
Mobiliária Amo Ltda.
Mobiliária Amo Ltda.
Morada Administradora Imo,b. Ltda,
Nelci Blazio Pedroni
Nelpio Borck
Norberto O. Cunha
Norival Chiodini
Norival Lenzi
Olga Madalena Honório
Orlando Lopes
Orlando Tambosi
Oswaldo Kanzler

R. Venâncio da Silva Porto, 929
R. Preso Epitácio Pessoa
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1122

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1122
Av. Getúlio Vargas, 26

R. Reino!do Rau

R. Bol ívia, 115

R. Pe. Alberto Jacobs, 478
R. Walter Marquardt, 99

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, fundos, 85

Vila Lenzi
R. Victor Rosenberg, 235

R. 28 de Agosto
R. Lourenço Kanzler, 585

R. Exp. Antônio C. Ferreira, 187

R. Bernardo Karsten

R. João Planinscheck, 93
R. 15 de Novembro - Joinville, 1001

R. José Theodoro Ribeiro, 450
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 853

1.34. Paulo Scoz
135 Pearcon Pedreira e Art. de Concreto Ltda.
136. Pedro Ferreira da Silva
137. Dr. Pedro Hugo Petry
138. Partiria Francener
139. Posto Pan Ltda.

o

140. Redelar Com. e Represent. Uda.
141. Reimundo Gorll
142. Renato Utpadel
143. René Schweinle Pinto Coelho
144 .. Roberto Grandberg Filho
145. Rodolfo Piaz
146. Ralf Benner

R. Dr. Waldemiro Mazurechen
Schroeder
R. Rio Branco

R. Roberto Ziemann, 454

R. CeI. Emílio C. Jourdan, 62

R. Venâncio da Silva Porto
R. Preso Epitácio Pessoa, 497

,147. Salvador José de Oliveira
148. Serviços Agrícolas Thomas Ltda.

R. Tijucas
Ilha da Figueira

149. Silvino Leier
150, Silvio dos Santos Morcelles
151. Solano Nilo de Souza
152. Studo Publicidade e Propago Ltda.
153. Studo Publicidade e Propago Ltda.

R. João Planinscheck
R. Domingos Demarchi, 69

R. Rio Branco, 41

Av. Mal. Deodoro com R. Amazonas

Av. Mal. Deodoro com R. Amazonas

154. Tercilio Belarmino
155. Transoeste Transportes Ltda.
156. Tribrasil Ltda.

,

1,57. Tulipa Novidades Ltda.
158. Valdir Scheuer
159. Vicente Sabei
160. Vlctor Krueqer
161. Vilmar Spézia
162. Valmir Mazzetti
163. Walter Hobbel
164. Werner Engel
165, Werner Liller
166. Ary Buchniann

167. Confec. Meier Ltda ,

R. Friedrich Wilhelm Sonnenhohl

R. Preso Epitácio Pessoa, 272

R. Venâncio da Silva Porto, 970
R. Preso Epitácio Pessoa, 512
Localidade de Rio da Luz I

R. Exp. Antônio C. Ferreira, 1752

Testo Rega (Blumenau)
Jaraquá Esquerdo (R. Bahia)
R. Minas Gerais, 109

Bairro Nova Brasflia
R. Joinville ,/

R. Venâncio da Silva Porto, 399 ,

R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 1342

R. Rudolfó Hufenuessler
, ,-,.

168, Equipão - Ind. de Alimentos Ltda.

169. Eugênio Gregolewitz
170. Eugênio. Lessmann .'

171. Francisco Rarnos

172. Harr ilton ßarcia
173. lolanda Sanson ,Rohwe'der, .

174. lolanda Sansan Rohweder

175. Manoel Nilo de Souza

176. Nelson Fallgater ,. J'

177. Oswaldo sanson. .. ..

178. Otto Hin,dlmayer, I

179. Rosalina Costa do Amaral Werner

180. Terezinha de Ollveira Wern,er ,.

R. CeI. Procópio G. de Oliveira. 1277
\ Barra do Rio Cerro

R. Emílio Stein, 283
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

R. Anita Garibaldi, 133

R. Joinville, 500

R. Joinville, 500

R. Rio Branco, 41

R. Rudolfo Hufenuessler
R. Exp. Antônio C. Ferreira
R. Joinville, 433

, R. Pres. Juscelino, 123
R. Preso Juscelino, 123

"

I

l

Inscrição Atividade
1332 Representações em Geral

,0283 Pedreiro
1022 Carpintaria e Serviços de Pedreiro
1003 Lanchonete
0405 Lavanderia

0245 Representante Autônomo
1491 Representante Comercial Autônomo

134'5 Com. de Armarinhos, Confec. e Bijout.
0578 Carpinteiro Autônomo

1371' Garapeira e Vendas de Verduras

1145 Representante Comercial Autônomo

1417 Prestação de Serviços Mecanizados de Natureza Á-
grícola, em Imóveis Rurais

0495 Sêcos e Moinados e Açougue
1227 Pintor, Pedreiro, Carpinteiro Autônomo

1554 Carpinteiro Autônomo
0545 Com. de Aparelhos Eletrodomésticos

Móveis e' Utensflios em Geral

0315 Zeladora Autônoma
1068 Representante Comercial Autônomo
1305 Comércio de Material pl Escritórios
1549 Representações Comerciais
1492 Prestação de Mão-de-Obra em Terrapl. e Agric.
1083 Costureira Autônoma
1343 Costureira Autônoma
1011 Manutenção e Conservo de Verculos em Geral
1244 Cabelereira Autõnoma
0926 Vidraçaria
0695 Barbeiro Autônomo
0152 Carpinteiro e Pedreiro Autônomo
0845 Serviço Subempreiteiras na Companhia Melhora-

mentos de Jaraguá do Sul
1311 Motorista Autônomo
0380 Posto de Gasolina, Lubrificação e Lavação
0472 Loja de Móveis
0471 Fábrica de Colchões e Móveis Diversos
0624 Imobiliária
0598 Comércio' de Materiais de Construção
0930 Eletrecista Autônomo
0973 Carpinteiro Autônomo
0446 Comércio de Sucatas de Ferro e Metais
1066 Oficina de Cons. de Geladeiras e Artigos Eletrod.
0899 Armarinhos em Geral
1302 Pintor Autônomo

0885 Representante Comercial Autônomo
0496 Representante Comercial Autônomo
099'2 Oficina de Consertos de Calçados
0782 Pedra' Britada e Industr. de Artefatos de Concreto
1328 Comércio Atacadista de Animais Vivos

0783 Engenheiro Civil
1141 Prest. de Servo de Revest. de Piso e Márm. e Mos.
1078 Com. de Derivados de Petróleo e Prest. de Serviços

de Estrada, e Lubrificação
0.586 Com. de Eletrod. em Geral, Automóve'is Usados
0393 Carpinteiro Autônomo
0816 Motorista Autônomo
1272 Representante Comercial Autônomo
0732 Prestação de Servo de Planejamento Ind. e Aut.
1280 Representações Comerciais

0941 Prestações de Serviços de Instalações Elétricas,
Com: de Material para Const.

0264 Pintor Autônomo de Automóveis

1403 Prestação de Serviços Mecanizados de Natureza

Agrrcola, em Imóveis Rurais

0723 Fábrica de Móveis e Esquadrias
1342 Representação por conta própria

,

.0050 Representante Comercial Autônomo

1452 Oficina de Pintura de Painéis e Marcenaria

1438 Agência de Public. e Propago Escrita, Falada e

Televisionada
0988 Pintor Autônomo

1175 Transportes Rodoviários com carga
0709 Fábrica de Escalamétricas, Níveis e Grampos
0812 Com. e Represent. e Confec. em Geral

1523 Pedreiro Autônomo

0999 Oficina de Consertos de Bicicletas

1121 Empreiteira de Mão-de-Obra em Const.

0979 Carpinteiro Autônomo

1580 Motorista Autônomo

0777 Transporte Autônomo

0328 Pedreiro Autônomo

1193 Representante Comercial Autônomo

0828 Êletrecista Autônomo
0424 Confec. de Acolchoados, Vestimo e BeneficiamenW

de Resrduos Têxteis
0993 Padaria, Confeitaria e Pastelaria
0249 Ferraria

0270 Terraplenagem
1489 Comércio de Roupas e Confecções
1314 Representante Comercial Autônomo

0571 Peixaria

1160 Peixaria

0910 Representante Comercial Autônomo

0750 Representante Comercial Autônomo

0666 'Representante Comercial Autônomo
0294 Fábrica de Artef. de Cobre e Fund. de' Metal
0293 Serraria
1131 Oficina de Consertos de Carros

Exercícios
1976 à 1977

197 4à 1977

1977 (20. S.)
1976 (20. S.) à 1977
1973 à 1977

1975 (20. S.) à 1977

1975 à 1977
1976 (20. S.) à 1977

1977
1977 (20. S.)
1975 à 1977

1976 (20. S.) à 1977
1974 à 1977

1975 à 1977

1977 (20. S.)

1977 (20. S.)
1976 (20. S.) à 1977

1975 (20. S.) à 1977

1976 à 1977

1977 (20. S.)
1976 (20. S.) à 1977

1976 à 1977

1976 à 1977

1977 (20. S.)
1975 (20. S.) à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1973 à 1977

1975 à 1977

1973 à 1977

1976 à 1977

1975 à 1977

1976 à 1977

1976 à 1977

1977

1976 à 1977

1973 (20. S.) à 1977

1974 à 1977

1976 à 1977

1975 (20. S.) à 1977

1973 (20. S.) à 1977

1976 à 1977

1974 (20. S.) à 1977

1974 (20. S.) à 1977

1973 (20. S.) à 1977

1976 à 1977

1976 à 1977

1971 (20. S.) à 1977

1976 à 1977

1�76 à 1977

1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1977
1977 (20. S.)
1977
1976 à 1977

1975 (20. S.) à 1977

1975 à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1974 à 1977

1976 à 1977

1976 à 1977

1977 (20. S.)

1977 (20. S.)
1974 à 1977

1976 (20. S.) à 1977

1977 (20. S.)
1973 (20. 'S.) à 1977

1977 '{2o.- S.}
1977
19':6 (20. S.) à 1977

1974 (20. S.) à 1977

1977 (20. S.)
1972 à 1977

1972 à 1977

1975 à 1977

1976 à 1977

1977 (20. S.)
'1977 (20. S.)
1977 (20. S.)
1976 à 1977

1977
1976 à 1977

1972 (20. S.) à 1977
1975 à 1977
1975 à 1977
1977 (20. S.)
1'975 à 1977'
1976 (20. S.) à 1977'
1975 (20. S.) à 1977

,1975 (20. S.) li 19n

. ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

Jaraguá do Sul, 18 de Setembro de 1978.
\

VICTOR BAUER

Prefeito �unicipal

JOAO MODESTO SILVEIRA

Diretor da Fazenda
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"Gorreio dO'PODO"
Ano LX,- Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Jaraguá do Sul - 23 de setembro de 1978' - 3.005

Franz 5ahufJert
-111-

MÚSICA PARA PIANO

Johannes Breuel

Quando Schubert morreu, não era conhecido nem pelos
,seus amigos mais íntimos, a riqueza em obras instrumentais
e especialmente de música para piano que ele doou à pos
-teridade. Das suas sonatas somente três foram publicadas
durante sua vida. Muitas das suas obras somente foram co

nhecidas 100 anos após a sua morte com a publicação da
edição completa de suas obras.

Estudando as suas sonatas se compreende perfeitamen
te que Schubert não compunha "em transe" e sim, lutava
com a matéria, para cada vez mais se aperfeiçoar: Seis das
suas sonatas existem como fragmento ou inacabadas, e que
demonstra bem que ele mesmo. não estava satisfeito com o

trabalho e que ainda não alcançava a perfeição que ele rne s

mo exigia para si. Somente nos últimos anos de sua vida ele
conseguiu encontrar o seu estilo próprio também para a so

nata, e que bem demonstra a sonata em Lá-maior op. 120
com a sua larga- cantilena de primeiro tema que é uma das
Invenções mais líricas e delicadas do grande maestro.

Em 1818 foi apresentado por intermédio de seu amigo
Anselm Huettenbrenner, ao Conde Johann-Kar 1 de Esterhazy
que lhe convidou para passar uma temporada em seu castelo
de Zelesz na Ungria. Schubert aceitou com muito grado P.

passou aí alguns meses feliz e satisfeito. Embora fosse tra
tado como empregado e não participasse das refeições na
mesa dos senhores, sentiu-se folgado e ficou amigo dos c;10-
mésticos, entre os quais havia muita moça bonita. Os filhos
do conde e também a condessa cantavam bem e tocava)"
piano e outros instrumentos, dando a Schubert o ensejo do

compor quartetos vocais e particularmente' as suas obras
mais bonitas para o piano e quatro mãos, Constam daquele
ternpo as suas marchas célebres, militares, heróicas e carac

terísticas, bem como o Divertissiment à lã hongreise. Tod�s
essas músicas a quatro mãos são páginas inolvidáveis da
obrá de Schubert, pois, são de indelével beleza e lneçua.á
vel candura. Pouco se ouve hoje as suas obras à quatro
mãos. Elas são músicas para o salão, para divertimento e'TI

roda pequena de amigos e não se prestam para a sala da
concerto, pois ambos os executantes têm a sua parte distinta
e por isso não é música para solista. Uma das suas Varia
ções para quatro mãos sobre uma cançoneta francesa, dedi
cou ao seu admirado Beethoven e as fez chegar às' suas
mãos. Consta que Beethoven apreciou muito essa peça e a

tocou muito com o seu sobrinho Karl.

Além dessas obras, sonatas, marchas, fantasias, varia
ções etc., Schubert escreveu os seus "Impremptus" op. 90 e

142 e os "Moments musicals" op. 94 e mais três peças para
piano sem designação e que, provavelmente, seriam o esmo

ço de uma nova série de "Impromptus". Essas peças líricas
do grande maestro têm o sabor de música caseira que foi
substituindo perfeitamente as sonatas cíclicas daquela área e

que enveredaram para uma espécie nova de peças musicais
que Beethoven iniciou com as suas Bagatellen e que Schu
mann soube continuar com as suas peças líricas e que flzs
ram escola até Edvard Grieg.

Uma peça toma lugar à parte e deve ser destacada que
é a "Wànderer-Fatansie" op. 15 em Dó-maior. Essa fantasia
é .diqna constar em qualquer programa de virtuoso de piano
e exige bastante experiência e técnica. 'O seu tema principal
foi tirado do Lied, "Der Wanderer" (O andarilho) e é caras

terístico para Schubert de aproveitar melodias de canções
para outras obras pianísticas ou instrumentais. É interessante
observar que Schubert se apegou a algumas melodias da

sua_ concepção e a apresentou em várias' obras - p. ex. a

canção "A Truta" no seu celebérrimo quarteto em Lá-maior,
ou a música de "Rosamundo" que aparece também no Im

promput op. 142, nr. 3 e no Andante do quarteto para cordas
de fá-menor. Fato semelhante se observa também em Bee

thoven, cujo tema principal do balé de "Promcttíee", apare
ceu em uma contra-dança e no final da 3a. sinfonia.

A invenção e fertilidade de Schubert eram inesgotáveis.
Logo de manhã cedo ele se sentava à sua mesa de trabalho
e compunha incessantemente até as 14 ou 15 horas. As idélas
e ás melodias lhe vinham em jorros impetuosos e que mal
conseguia acompanhá-los, escrevendo. A sua mente e todo
seu "ego" viviam em notas musicais, em- melodias e harmo
nias e era incrível a observar o volume de trabalho que pro
duzia diariamente.

Como vimos: sonatas, fantasies, variações, marchas e
'

outras peças -a 4 mãos. Impromptus, momentos musicais, _ po
lonaises, rendos e uma infinidade de danças, valsas etc. [or
raram da. sua pena que somente na edição total as danças
somam �48 peças; sem contar com aquelas que ele gene
rosamente concedia aos amigos gratuitamente - francamen
te, uma prodigialidade sern comparação.

, Estrela, 'Cam'peão da Primeira Divisão
o Estrela de Nereu RaM

mos, graças ao trabalho
incansável de todos os

seus dirigentes, encabe
çados pelo Presidente AI
feu Garc'ia,. conquistou
novamente, o título de
Campeã'o da Primeira Di·
visão da Liga Jaraguaen
se de Futebol.

•

Após ter 'conseguido
mais este título, é pensá
'mento dos dirigentes,
proporcionar 'a popula
ção de Nereu Ramos,

partidas amls,tosas com

clubes da regiã'o, até que
se d� início a uma nova

competição oficia'l� Este
título de Campeão o Es
trela obteve jogando no

último domingo lá na Bar
ra do Rio Cerro diante do .

Botafogo, quando foi der-'
rotado por um tento a ze

ro.
, O título de Campeãn,
veio de encontro ae es

forço de toda a diretoria"
que unida, tem dado tudo

MARIO TAV�RES DA CUNHA MELLO

TA'BE[IÃO DE NOTAS E PROTESTOS
DE TfTULOS

EDITAL
Pelo presente edital de citação, pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

ARILDO FIEDLER ,_ Av. Castelo Branco, 576
Schroeder; ARNOLDO E ADELlNO SACHT -

R. Joinville, nesta; ARTUR NUNES - R. Estrada do
Sul - Guaramirim; DARCY DA SILVA - R. João
Marcatto, s/nr. - nesta; DELVINO OLCZYK - R.
28 de Agosto - Guaramirim; HAROLDO MORSCH
- Fundo Sueco - Massaranduba; INGO �OEH
LER - Estr. Itapocuzinho - neste; MARCIO MAR
QUARDT - R. Acre, 369 - nesta; MAURINO DU
ARTE - Estr: do Sul, s/nr. - Guaramirim; Mó
VEIS RIBEIRÃO LTDA. - Estr. Ribeirão Grande
do Norte - neste; TRIBRASIL LTDA. - R. Venân-

_
cio da Silva Porto, 565 - nesta.

de sl, para que mais estas .

disputas saissem a con

tento, zelando acima de
tudo pela disciplina des
seus atletas e devido a

tudo isso, é evidente que
o resultado só poderia
ser bom. O, mesmo exem-

'pio seguido pelo próprio
Botafog(), que· também

.

chegou perto .do títul'o,
garantindo para sí, o hon
roso segundo lugar, nes
ta competlçãc oficial. O
Baependi, que por sua

tradição e.pelo conceito
que desfruta, não foi tão
bem, embora não delxas
se a desejar, procuraram
seus dirigentes de fute
bol, dar éJ equipe tudo a

quilo que puderam para
bem representar o nome

daquele que em outras é

pocas, tantas glórias pro
porcionou. a seus torce
dores e expectadores.

No Seleto, as colsas
também não brilharam
este ano, embora o tra
balho iniciado este ano,
com sua diretoria, alme
java boas conquistas.

O que nos resta, é en

viar cumprimentos aos dl
rigentes e atletas do Es
trela de Nereu Ramos, pe
la conquista do bi-cam,
peonato da Primeira Di·
visão, ao trabalho reali
zado pelo Botafogo' da
Barra, conseguindo a se

gunda posição e também
ao Baependi e Seleto que
participaram desta com

petição oficial.

Professores - Grupo de
Trabalho Intermunicipal
Planejando para Executar
Ecoa, como gratificante recompen

sa, a declaração, recentemente feita, em
Guaramirim, pelo futuro Governador, D�,

Jorge Konder Bornhausen, de que o re

latório apresentado pela equipe de pro
fessores da região foi o melhor do Esta
do.

A afirmação, em que pese o elogio
de que se reveste, impõe ao Grupo de
Trabalho uma imperiosa reflexão, de par
com uma dedução lógica: se fomos ca

pazes de sensibilizar a cúpula do futuro
Governo, por que não realizar trabalho
idêntico com vistas a despertar a classe
para a necessidade de terçar armas e

quebrar lanças visando a que tudo aqui
lo que está escrito e contido no relató
rio entregue não venha a ser letra morta
de um exaustivo tempo roubado ao la
zer e à família e dedicado à coleta de
dados, exposição de motivos e formula,
ção de reivlndlcações?

Se fizemos as reivindicações, resta
nos, cobrá-Ias, no devido tempo. Do pró
prio futuro Governador é a afirmação,

no contato com os professores da re

gião: "Quero que os Senhores sejam os

fiscais do meu Governo". Para sermos

fiscais temos de ter representatividade
€, para tê-Ia, não nos resta outra alterna,
tiva senão a de congregar o magistério
da região num órgão de classe.

.

Em boa hora, o Grupo de Trabalho
optou pelo compromisso de não se dis
solver e a idéia de se fundar uma Asso
ciação de Professores da nova micror
região, com sede em Jaraguá do Sul,
'Passou a ganhar corpo e a provocar no
vas reuniões.

Estamos em fase de planejamento,
de assentamento, de sedimentação da
idéia. Numa segunda etapa, a idéia Sã'

rá formalizada, oficializada. mais preci
samente na oportunidade do ALMOÇO
DE CONGRAÇAMENTO da classe, que.
ocorrerá em 28 de outubro, data do Fun
cionário Público. Sobre o assunto vol
taremos na próxima semana, pois esta
mos planejando para executar, estamos
plantando para colher.

Ministério das Comunicações

TELESC / telecomunicações de santa catarina s/a
Empresa do sistema Telebrás

AVI'SO -, Jaraguá do Sul
A TE'LEse está informando que durante

todo o mês de setembro. estará formalizando
as .propostas recebidas para am-pliação da,
.Central . Telefônica desta cidade.

Os remetentes das propostas,· agora de- ,

verão comparecer à Agência local da TE-'

LESe, munidos de CGC ou CPF, no horário
comercíal.

2 Meninos Morrem
,

.,

Entrene �.ados
. Duas crianças morre

ram envenenadas na ci
dade catarinense de Bi
guaçu, e seus pais estão
'Intemados em um hospi
tal de Florianópolis, em

estado de coma. Até a-
-

gora os médicos' não sa;·
bem explicar a razão da
morte das crianças - Pe
dro Paulo da Luz Filho,
de ,dois anos, e Paulo

Sérgio da Luz. de três
meses - mas suspeita
-se de que tenham inge'
rido algum alimento con-

. taminado por inseticida.

desesperador.. Seu mari
do, o pedreiro Pedro Pau
lo da Luz, era o único
membro

.

da famflia que
não apresentava nenhum
sintoma, até o sepulta
mento das crianças, se
gunda-feira. Pouco de
pois, porém, começou a

sentir muita sede, febre
e um intenso calor. Inter
nado no mesmo hospital,

Erly Almeida da Luz, a
mãe das crianças, foi in
ternada no Hospital Celso
Ramos, pouco depois da
morte dos filhos, e está
em estado considerado

Esperamos que para
breve mais clubes ínte-

I ,

Igrem o nosso futebo a-

mador a fim de qúe o es-
,

..

porte em nossa reglao,
seje um laço. de integra
ção entre dirigentes, atle
tas e expectadores.

É próvável que em bre
ve a Liga Jaraguaense de
Futebol promova mais
uma competição nesse

estilo, reunindo equipes
da regiã'o, inclusive com

o ingresso de clubes do
vizinho municipio de Mas
saranduba. Se isto vier a
acontecer, esperamos
que os clubes que já par
ticiparam e também que
novos clubes participem,
no sentido de premever

cada vez mais o nesse
futebol amador.

Festival Esportivo
Neste final de semana,

hoje e amanhã, teremos

na localidade deJoão Pe�'�
'soa no Estádio João' Lú

cio' 'um monumental festI
val'esportivo patrocinado
pela Assoe. Recr. S�rla, de
nossa cidade. Estarao par

ticipando deste festi�al, e
quipes de nossa ctdade,
bem como de Joinville e

da capital do Estado, Flo

rianópoHs. As disputas t�
rão início, hoje, logo mais

à tarde e continuando no

dia de amanhã:

Um casamento sem a noiva
La Roche Sur Yon - O mais original casamento

do ano da França: presentes o padre, o noivo e os

convidados, a noiva não apareceu. Aliás, nunca hou
ve noiva. É que Denis Mornet, agricultor de 50 anos,

passou a vida assistindo ao casamento de todos os

seus parentes e amigos. Agora, com a intenção de re

tribuir os convites para as cerimônias a que assistiu
em mais de 30 anos, organizou uma festa completa,
primeiro na igreja e depois em sua casa, com baile e

farta mesa de doces.
Para espanto dos convidados, Denis entrou so

zinho na igreja. Na festa, dançou a noite toda - e dis

se não ter feito ainda planos para a lua de mel.

t FALECIMENTOS
Faleceu dia 11.09.78

Roberto Murara com 53 anos, nesta

Faleceu dia 12.09.78
Tereza Pinter Baader, com a idade de 50 anos,
residente nesta cidade.

Faleceu dia 13.09.78
Alfredo Krueger, com a idade de 74 anos, em

Schroeder

Faleceram dia 14.09.78
Arnoldo Homburg, com a icßde de 57 anos,
residente nesta cidade.
Antonio Femino da Silva, com a idade de 76

anos, nesta.

Faleceram dia 15.09.78
Almida Feltrin, com a idade de 26 anos, re

sidente em Nereu Ramos.
Edeltraud Borchardt, com a idade de 5 meses,
residente nesta cidade.

Faleceu dia 18.09.78
Vendelin Blank, com a idade de 37 anos, em
Guaramirim.

.

li

Pesquisa Habitacional
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

atendendo a solicitação da COMPANHIA DE HA
BITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA -

COHAB/SC, estará desenvolvendo uma pesquisa
habitacional com vistas à construção de casas po
pulares para famílias com renda familiar não su

perior a cinco salários mínimos e que não pos
suam casa própria.

Esta pesquisa será efetuada no período da
,25 de setembro à 15 de outubro' do corrente ano,
devendo, para tanto, os interessados se dirigirem
à Diretoria de Administração da Prefeitura Munl
cipal, no horário normal de expediente.

CONDiçõES PARA INSCRIÇAO
a. Ser maior de 18 anos, ou emancipado;
b. Ter renda familiar até cinco salários mí

.nlmos:
c. Não possuir casa própria no Município;
d. Não ter idade' superior a cinquenta e

cinco anos;
,

e. Apresentar a Carteira Profissional, ou

documento similar, que comprove o vín
culo empregatício e o salário.

Informa, também, que a responsabilidade da
.

execução do projeto e construção das casas po
pulares é da COHAB/SC, eximindo-se, portanto, a
Prefeitura de qualquer responsabilidade.

Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1978.
VICTOR ,BAUER
Prefeito Municipal

I'

que pudesse ter ingerido
leite em pó deteriorado,
mas essa hipótese foi a
fastada depois que uma

vizinha da famflia admitiu
ter consumido o mesmo

produto, sem nenhuma
conseqüência. As autori
dades, agora, suspeitam
de que a famflia ingeriu
algum alimento contami
'nado por inseticida, já

'

está igualmente em es

tado de coma. Segundo
os médicos, são remotas
as possibilidades de so

brevivência do casal,

O delegado de. Bigua-
. çu, Luiz Oarlos dos San
tos, informou, que ainda
não foi determinada a

causa do envenenamento.
Inicialmente, pensou-se,

"

que a casa onde moravam
havia sido pulverizada
com um. pó usado para
matar gafanhotos, devido
ao excesso de pU'lgas. O
delegado de Biguaçu a-

.

credita que o pó tenha
caído sobre os allmentos
com os quais 'Erly Almei
da da Luz preparou a re

feição da famflia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




