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Governador Assinou
Microrregião do

Decreto
Vale, do

Criando
Itapocu

Notícias de
Guaramirim

a

Na tarde de domingo passa
do, o Governador Dr. Antônio
Carlos Konder Reis assinou em

nossa cidade o decreto que .cria
a Microrregião do Vale do ltapo-
'cu. O importante evento verifi
cou-se no Salão Nobre da Co
marca de Jaraguá do Sul, sendo
a mesa formada pelo dr. Antônio
Carlos Konder Reis, Senador Le
noir Vargas Ferreira, Secretário
da Educação Prof. Mário Morais,
Prefeito Victor Bauer, Presidente
-da Câmara de Vereadores - Enno
Janssen, Deputado Estadual Oe
tacílio Pedro Ramos - 1.° Secre
tário da Assembléia Legislativa,
deputado Federal Pedro Colin,
dr. João José Mauríclo d'Avlla,
MM. Juiz de Direito da Comarca
de, Jaraguá do Sul, dr. Nilo Ouln
tino de Souza, DO. Promotor PÚ'·

blico, Adelino Haufe, Prefeito Mu

nicipal de Corupá, Salim José
Dequech, Prefeito Municipal de
Guaramirim, Dávio Leu, Prefeito
Municipal de Massarandufia, Hel
mut Hertel, Prefeito Municipal de
Schroeder, deputado federal A
roido Carvalho, deputado federal
Wilmar Dallanhol e o prof. Arlstl
des Manoel Gonçalves, Presiden
te do Diretório da ARENA.

sidentes das Câmaras Municipais
dos municípios integrantes da no
va Microrregião, industriais e pro
fissionais Hberals,

Governador fez entrega ao Pre
feito Victor Bauer, dé um cheque
de Cr$ 202.000,00, resultante do
convênio Pró-Município, destina
do ao ensino integrado, de um

outro cbeque ao Seminário de
Corupá, no valor de Cr$ 55.000,00
para pagamento de Bolsas de Es
tudos e,. finalmente, um terceiro
cheque. no valor de Cr$ .

510.000,00 para conclusão das o

bras de ampliação da Escola Du
arte Magalhães, da Barra do Rio
Cerro.

eira, Porto União e Três Barras
(90.236 habitantes, 5.941 estabe
lecimentos rurais, 5.941 estabele
cimentos industriais e arrecada

ção do ICM de Cr$ 65 milhões
693 mil).

GINÁSIO DE ESPORTES
O prefeito municipal Salim José Dequech, in

formou que os.trabalhos de construção do Giná
sio de Esportes, tiveram início na última terça-fel
ra, dia 03 outubro. O Ginásio de Esportes está sen

do construído pela Construtora Imcol, e é resultan
te de convênio firmado entre a Prefeitura e o Go
verno do Estado. O Ginásio de Esportes deverá
custar cerca de Cr$ 3.000.000,00. A área em, que
está sendo edificado foi doado pela Municipalida
de para o Estado.

REFORMA DE CEMITÉRIO
O chefe do executivo municipal determinou

que sejam efetuadas reformas no Cemitério Mu

nicipal de Guaramirim, tendo em vista o dia dos

mortos, que transcorre no próximo dia 2 de no

vembro. Vários serviços estão sendo realizados,
visando com isso, que a população tenha todas as

condições de prestar homenagem aos seus entes

queridos que já se foram.
'ORIENTADORA DA FURB
EM GUARAMIRIM
O Coordenador Municipal de Ensino, Profes

sor Francisco Herbert Schork, informou que na

"--" última quinta-feira, dla 5 de outubro; esteve em

Guaramirim, a Professora Flaviana Granzotto, Ori
entadora Educacional da FURB - Fundação Edu

cacional da Região de Blumenau.
..

Ela já participou de vários congressos, inclu

sive na Europa, e vem assimi!ando e transmitindo

as técnicas 'de ensino "Freinet", e como se re

cordam, recentemente realizou um curso na clda-:

de de Blumena'ti com a participação de professo
res da França, participando do mesmo, .várlos pro ..

fessores catarlnenses, especialmente convidados,
dentre eles, o professor Francisco Herbert Schork.
,A professora, acompanhada do coordenador de

'ensino, visitou todas as escolas municipais e pos
teriorrnente. manteve contato com o prefeito mu

nicipal Salim José Dequech. Na oportunidade, es

tiveram discutindo assuntos relacionados com as

técnicas de ensino, e que eventualmente, poderão
ser aplicadas já a partir <;Ie 1979.- Francisco Her-

bert Schork, informou que essas novas técnicas

.de ensino proporcionam excelentes resultados,
- conforme já ficou" evidenciado em vários países, e'

mesmo em algumas cidades do Brasil. Deverão

também definir a prögramação dos referidos cur

sos.

DIA 12
A Coordenadoria Municipal de Ensino, está

elaborando uma programação especial para o Dia

da Criança. Segundo as informações, todos os alu

nos' da.rede municipal e estadual de ensino, rece
berão refrlqerantes e doces, que serão oferecidos

pelá Prefeitura Municipal, além de recreação em

geral, à cargo de cada educandário. '

O prefeito municipal saltm José Dequech, e o

Coordenador Municipal de Ensino, Professor Fran
cisco Herbert Schork, declararam que o Dia da

Criança, em todos os estabeleciment_cs de ensi

no do munlclplo. deverá ser bastante festivo.
PASSEIO TURfSTJCO
Todas as crianças do Jardim Municipal Se

nhor Bom Jesus, farão um Passeio Turístico, no

próximo dia 9, às expensas da Prefeitura Munici

pal. As crianças visitarão o Museu e o -Semlnárlo

Sagrado Coração ele Jesus, de Corupá. O Museu,
um dos mals bem montados de todo o Estado, é

um dos principais pontos turísticos do norte ca

tarinense, sendo muito conhecido, inclusive em

todo o Brasil. lqualrnente, o Seminário Sagrado
Coração de Jesus, que prepara os jovens para a

vida religiosa.

A 17a. microrregião, do Vale
do Itapocu e corri sede em Jara
guá do Sul, ficou formada pelos
municípios de Barra Velha, Com
pá,' Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder (81.112 habitantes, ..

6.677 estabelecimentos rurais,
196 estabelecimentos industriais
e arrecadação do ICM de Cr$ 82
milhões 374 mil).

A 18a. microrregião, do Va�e
do Itajaí-Mirim e com sede em

Brusque, ficou formada pelos mu

nicípios de Botuverá, Canelinha,
Guabiruba, Leoberto Leal, Major
Gercino, Nova Trento, São João
Batista e Vidal Ramos (99.615 ha
bitantes, 5.559 estabelecimentos

rurais, 127 estabelecimentos in
dustriais e arrecadação do ICM

- de Cr$ 64 milhões 184 mil).
A 19a. microrregião, do Ex

tremo Sul de Santa Catarina e

com sede em Araranquá. ficou
formada pelos municípios de Ja
cinto Machado, Maracajá, Melei
ro, Praia. Grande, São João do
Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Tur
vo (118.974 habitantes, 9.528 es

tabelecimentos rurais, 68 estabe
lecimentos industriais e arrecada

ção do ICM de Cr$ 31 milhões
758 mil).

A Microrregião
Importante é analisar a com

posição das cinco novas micror
regiões, quanto à sua população
e pujança econômica, na qual a
Microrregião do Vale do Itapocu
tem menor população, mas a pri
meira posição no que diz respei
to à arrecadação do ICM.

'

A' 15a. microrregião, do Alto
Irani e com sede em Xanxerê, fl
cou formada pelos municípios de
Abelardo Luz, FaxinaI dos Gue
des, GaIvão, Ponte Serrada, São
Domingos, Vargeão. Xavantina e

Xaxim (129.215 habitantes, 1-1.280
estabelecimentos rurais, 97 esta
belecimentos ) Industriais e arra

cadação do ICM de Cr$ 42 mi
lhões 831 inil no último exercí
cio).

A 16a. microrregião, do Vale
do Canoinhas e com sede em Oa
noinhas, ficou formada pelos mu

nicípios de Irineópolis, Major Vi-

Konder Reis

Governador de Santa Catarina

No decorrer da reunião, usa
ram da palavra o Deputado Esta
dual Octacílio Pedro Ramos, o
Prefeito Victor Bauer, o Deputado
Federal Pedro Colin e o Governa
dor do Estado, todos enaltecendo
a importância da criação da no

va Microrregião que haverá de
trazer para todas as unidades
municipais que a compõe de um

sem número de vantagens e tacl
lidades, possibilitando um desen
volvimento harmonioso da região
do Vale do Itapocu.

Na mesma oportunidade o

Da seleta assistência fizeram

parte, entre muitos' outros, todos
os vereadores da bancada are

nista, o ex-Prefeito Hans Gerhard

Meyer, o. ex-Vice-Prefeito João
Lúcio da Costa, vereadores e pre-

Os Luciani Chegaram. ASSISTA HOJE
a Santa Catarina

no final do Século XIX

14.30H-

Diálogo Nacional
Numa' transmissão em cadeià TVs Coligadas de

Blumenau e Cuitura de Florianópolis, poderá ser as

sistido, hoje a tarde, a partir das 14h30min, com dura

ção de 1 hora e 40min, diálogo nacional apresentado
pelo jornalista Blota Júnior, técnicos e jornalistas pe
lticos do país, com o futuro Governador do Estado Dr.

Jorge Konder Bornhausen.A morte de Albino Luciani, Papa
João I, deixou em Santa Catarina maís

que a tristeza dos católicos: deixou tam

bém consternados os seus parentes, es
palhados pela região colonizada por ita

lianos, especialmente Nova Trento, onde
se radicou em 1892 Felipe Luciani, tio
do sucessor de Paulo VI. Felipe, casado
-com Virgínia Marchlori. teve dois filhos

Luiz e Augusto. O primeiro casou-se aos

40 anos com Bárbara Tomasi e teve sete

filhos. O segundo suicidou-se aos 20 a

nos, depois de ver frustrada sua idéia de

matar 0 próprio pai, que faleceu alguns
meses após, no ano de 1907.

Inácio Luciani, umdos filhos do pa
triarc-a Felipe, tem atualmente 51 anos e

mora em Nova Trento, onde dedica-se à

, agricultura. Tem nove filhos, João, !un
clonárlo da prefeitura da .rnesma .clda
de, está com 48 anos e tem dois fllhos.
Maria com 56 anos e nove filhos, reside
"em Ri� do Braço, município de São João

"Batista. Os demals filhos do casal resi

dem atualmente em Timbó, Blumenau é

Tijucas. Todos eles ficaram muito sur

presos e emocionados ao saber que seu

primo Albino havia sido escolhido papa,
uma vez que nem sabiam de seu paren
tesco com ele e tampouco que figurava
na llsta dos "papáveis".

PESQUISAS
Ao tomar conhecimento pelos jor

nais de que o novo papa tinha parentes
em Nova Trento, várias pessoas tenta

ram obter documentação. O único pon
to de referência contudo; foram os vo

lumes de venda com registros a crédito
. guardados pelo pai de Walter Piazza,
, hlstortador, que conseguiu as provas de

parentesco entre o papa Albino e os

descendentes de italianos de Nova Tren
to. Os outros documentos, como arqui
vos de sepultamento, haviam sido quei
mados há muito tempo, impossibilitan
do assim uma comprovação mais se

gura.

Será um evento de suma importância para nós
catarinenses. Assitam.

Os sete primos de Albino Luciani
residentes na região de Nova Trento e

Blumenau, tiveram uma infância triste e

acidentada. Quando os mais velhos es

tavam na adolescência seus pais morre '

ram, desencadeando-se. então uma sé
rie de desagradáveis acontecimentos na

vida dos jovens. Alguns deles passaram
vários anos se alimentando apenas com

farinha, caté e frutas, alimentos que con

tribuíram para o envelhecimento, prece
ce e o surgimento de enfermidades em

,

alguns de seus membros. Outra tristeza

da família foi o não surgimento de uma

vocação sacerdotal entre eles, um fato

, raro nas famflias de origem italiana da
região. Apenas Vitalina, uma das filhas,
entrou no convento, sem contudo pros

seguir no seu intento, pois acabou de

sistindo depois de três meses. '

A escolha de Albino -Lucíanl para
suceder o Papa Paulo VI causou grande
alegria entre seus primos e tirou a famí

lia do anonimato. Para quem ignorava a

própria existência do cardeal veneziano,
foi uma notlcla alvissareira Foi um prê
mio pela profunda religiosidade da fa

mflia, que, apesar das privações; conti
nuou fiel à tradição e aos ensinamentos

do velho Felipe. Só faltava então a con

cretização do grande sonho: a visita do

Papà João Paulo I em suas casas, em

Nova Trento, fato que algum dia poderia
ocorrer.

Notícias, de Corupá
ARENA de Corupá
programou
comícios
Na noite do dia 25' d9

setembro, reuniu-se nas

dependências da Câma- .

I a Municipal O· Diretório
da Arena de Corupá que
contou com a presença
do Prefeito Municipal,
vereadores e os cand
catos Octacílio Ramos EI

Pedro Colin, oportunida
de em, que foi elaborada
a programação dos co
mícios a ser realizado pe
lo partido majoritário com

vistas as eleições de ,15
de novembro próximo.
Patrulha Rodoviária
recuperou, estradas

Após ter recuperado a-

proximadamente 37 km
de estradas munlclpals,
a Patrulha Rodoviária Es
tadual, deixou o municf
pio, na semana passada,
marcando presença im
portante para o munter
pio de Corupá, Graças a

este Importante equipa
mento rodoviário, foi pos
sível a administração mu

nicipal ,oferec�r grande
melhoria nas estradas do

município, com tamanha

rapidez.
' ,

ERUSC
Funcionários da Erusc,

encontram-se no municí

pio, ultimando os dados
dos consumidores para
inauguração das linhas
de Eletrificação Rural que
deverá' ocorrer, neste

mês, com a vsiita do Go
vernador Konder Reis. A-;
linhas de Isabel e Poço
D'Anta já estão energi-
zadas, faltando somente
os associados da Coope
rativa fazerem suas fichas
e a ligação nas respecti
vas residências. Tal a
contecimento será um

grande impulso para as

referidas comunidades,
bem como outras linhas

já projetadas poderão S'Jr

iniciadas em breve.

A.P.P. ESTEVE REUNIDA
No ultimo sábado, dia 30.09.78, esteve reuni

da a Associacão de Pais e -Professores do Colégio
Normal "Prefeito Lauro Zimmermann"

'

de Guara

mirim, com a presença de 80% dos pais de alunos

do educandário. Na oportunidade, fizeram uma

avaliação das atividades desenvolvidas no ano de

1978, ficando todos muito contentes com os resul

tados alcançados.
Na ocasião, puderam também, tomar conhe

cimento das 'atividades educacionais, referentes a

1978, e das novas perspectivas para 1979, com a

inclusão dos cursos de Contabilidade e Secreta

riado, que provavelmente funcionarão a partir do

próximo ano. A aprovação per parle do Conselho

Estadual de .Educação, é apenas uma questão de

tempo, uma vez que o processo reivindicatório

está de conformidade com as exigências da Se-

cretaria da Educação e Cultura.
'

o Bebê maisbonito doMundo poderá ser o seu, cuide da Saúde dele
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTAQUE
LANÇAMENTOS'
Para os que ainda não acreditam, o colunista es

teve vendo, e conta aqui a beleza dos novos modelos
79 da llnt-a Volkswagen. Realmente com poucas modi

ficações externas, mas firmando todo o poderio, desem
penho e economia a linha Volks 79, já está em Mene
gotti Veículos, para você ver de perto.

BAILE RAINHA DOS COMERCIÁRIOS
Será realizado, no dia 28 deste mês, na sede so

cial do Grêmio Esportivo Juventus, o Baile da Rainha
dos Comerciários de 1978. A promoção é do Clube de
Diretores Lojistas e do Sindiacto dos Empregados do
Comércio de Jaraguá do Sul. O Baile terá seu início às
22 horas com o embalo do Grupo Matusa dä cidade de
Orlciúma, C traje, passeio ou esporte e as reservas de
mesas no Restaurante Shalom, ao preço de 200 cru
zeiros cada.

Aniversariantes da Semana
Aniversariam, hoje, dia 07.10.78

Sr. Bertoldo Neitzel
Sr. Mário Burchardt
'Sr," Bruno Behling-
A garo�a Malise, filha do casal Herberto e.

Olinda Meyer Fischer

Aniversariam, amanhã, dia 08.10.78
Sr. Bruno Wolf

.

Sra. Frida, esposa do sr. Oswaldo Thiem
Sra. Irene Ziemann

Aniversariam dia 09.10.78
Sra. Yolanda Morbis Engelmann
Sr. Elmo Lemke .

Srta. Wilma Gerent, em Astorga-PR
O garoto Anderson Dorwal, filho do ca

sai Hermes Dorwal e de Dóris Fuck
Raduenz

Adeiino Volkmann, em Rio Cerro II

Aniversariam dia 10.10.78
Sr. Manoel F. da Costa, em Itapocuzinho
Sra. Asta, esposa do sr. José Watzko
Rose-Mari Teixeira, em JoinviHe
Srta. Edit Schmidt, em Itapocuzinho
Sra. Luíza, esposa do sr. Vitório Bortolini,

na Lapa-PR
Sr. Norberto Kreutzfeld .

O jovem Alírio Ruediger

Aniversariam dia 11.10.78
Sr. Lindolfo Schmidt, em Itapocuzinho
Sra. Margit Horst Andersen, residente em

Curitiba-PR
Sra. Maria, esposa do sr. Martin Henn, em

Itapocuzinho
Srta. Marly, filha do sr. Adolfo Bartel em

Itapocuzinho
'

Sra. Vva. Irene Stulzer

Aniversariam dia 12.10.78
Sr. Hilberto Kaiser
O jovem Valter V. Mascarenhas, em SP
Sr. Walter Strebe

'

Aniversariam dia 13.10.78
Sra. Maria, esposa do sr. Albano Stingen,

em Piçarras
Sra. Regina, esposa do sr. Eugênio Gas

eho, em Jaraguazinho
,

: Sr. Sllvlo Paulo Prodohl, em Joinville
Rosàngela Fátima Ferrazza

::::::::····"Aös····ani�ersaria�té:s::da;:sema:na�··=c;�;;:cü��
primentos da coluna.

::::::::::::::::::::.:.::.::.::: -.::::_-_-_:.:.:::=_-_-_-_::::::_-_-_-_:.:: .:::::-_-::::::::-.-_-:::::::-_-_-::::::-

Nascimentos da Semana
20.09.78 * Ivanir Andre,

filho do casal Paulo (Rita Jaerger) Buerger
24.09.78 *. Patrícia Mara,

filha do casal Elcido (Elvira Schünke Maes

25.09.78 * Débora Jane
filha do casal Hele�doro (Romilda Picco

ii) Pereira

. 27.09.78 * Helofsa,
filha do casal Célio (Maria de Lourdes)

Bayer

Jaqueline,
filha do casal Anilto (Lutzi Kwitschal) da

Silva

28.09.78 * Sérgio Luiz,
. filho do casal Egon Elguida Koepp) Krue

ger

29.09.78 '" Charles,
filho do casal Oláudlo Germano (Maria

Lisete Schmitz) Herbst

02.10.78 " Elemar,
filho do casal Bernardino (Terezlnha Baa

der) Lopes
Sueli Cristina, ,

filha do casal Artur (Irene Ittner) Hartmann

03.10.78 <� Josiane,
filho do casal Orlando (Maria Lurdes)

Martins

APRESENTAMOS A. PARTIR DESTA EDiÇÃO AS MENINAS-MOÇAS QUE FARAO SEU
DEBUT-78 ,NO BAILE 'BRANCO DE CORUP,A,

PROMOVIDO PELO L10NS CLUBE. DAQUELA CIDADE.

SOCIAIS Celso BUlz g{agel

Suzete Regina,
filha do casal Raul (Cer.ira)

Marcolla.

Marilene,
filha do casal Basf!io Oél.a)

Meskau.
Mirtes, Sandra Regina,

filha do casal Alibert filha do casal Osvaldc

(Edeltraud) Ewald. (Vanilda) Lodetti.

LIONS RECEBEU VISITA DO GOVERNADOR DO L-10 BAEPENDI, O MAIOR "SU"

Na noite do último sábado, na sede social do Clube Atlético �ae
pendi, foi realizado o 1.0 Baile Branco do. Clube, .

apresentando vinte

e nove meninas-moças à sociedade. A noitada foi marcada de pleno
'êxito o que certamente ficará nos anais do clube �zurr8:' A beleza

tomou conta da apresentação, estando a frente o Jornalista Carlos

Müller, apresentando com um toque encantado� as Debutantes 78 aos

pais, pares, padrinhos, patronesses e a madrinha de honra. Os sa

Iões do Baependi estavam completamente tomados, com presença
da maioria dos associados e visitantes. Após o desfile das Debutan

tes seguiu-se das valsas com os pais, pares e padrinhos, para em

seguida ter início a movimentada noitada de gala, ,com os acordes

do Stagium 10, da Capital do Estado. A coluna estara mostran?o p.au
latinamente os momentos principais da noitada de gala, haja visto

que as fotos coloridas do Baile não ficaram prontas a tempo. Você
que acompanha a coluna saberá no decorrer das semanas os det?

lhes do 1.0 Baile Branco do Baependi, do encanto das Debut�ntes
bem como da beleza toda desta maravilhosa noitada de gala.

_*--

Faço aqui o registro, enviando os cum�riment.?s da colun.a a

família Schünke, sr. Sigolf (Cacilda Meneqottl) Schunke, ele Vlce

-Prefeito do municfpio, pelo excelente "café", que reuniu os amigos
mais achegados à famflia, após a noitada de gala.do. clube �z�!ra,
na residência do casal. Sr. SigoJf e esposa, foram perfeitos anfítrlões.No dia 24 de setembro, domingo, o Lions Clube do vizinho município de

Corupá, recebeu a visita do Governador do Distrito L-10 CL Gerold Zickhur.
As 9h30min do mesmo dia, houve reunião administrativa sendo que ao

meio dia foi oferecido almoço festivo (foto) ao ilustre visitante. Estiveram
presentes ao ato os membros do Lions de Corupá, bem como convidados
e visitantes de outros clubes da região. A reunião e o almoço festivo, acon
teceram nas dependências do Salão Paroquial.

KROGERHAUS .. Ê preciso dizer mais?!
Você que desfruta da qualidade do

KROGERHAUS, breve estará desfrutando
do "KROGI;RGARTEN".

No último domingo, tendo por local o Seminário

SCJ, na cidade de Corupá, foj realizado o 1.0 Encon

tro dos E;...-Alunos SCJ, contando com a presença de

mais de 200 pessoas. Neste encontro foi realizado um

bate papo a respeito do que é o Seminário e como es

tá sendo feita a preparação dos seminaristas em nossos

dias, seguindo-se de churrascada festiva. Na parte da

tarde foi efetivada prática de esportes, reunindo os ex

-alunos. Este colunista esteve presente e faz aqui o seu

agradecimento, esperando novas oportunidades de reen

contro com os "velhos" amigos.

����**�*��*�������

i �
I �
I Chegou a COLEÇÃQ 78 no Lojão de Con- i
I feções Sueli. Você compra vestidos, slaks, �
i camisas" camisolas, batas, blusas, jardi·· �
2 neiras e bijouterias e muitas nov�dades. A- �
� gora com crediário. O LOJÃO de CONFEC- �

� ÇõES SUELI, fica na Deodoro, 1085, em �
� frente a praça PaUl Harris. �
� �
i I
**�*�����*���*�**

BAILE DE DEBUTANTES
Acontecerá no dla 28 deste mês, no vizinho munl

vípio de Oorupá, o Baile de Debutantes, numa promo
ção do Lions Clube daquela cidade. Treze meninas-mo

ças estão inscritas para o acontecimento, sendo que a

coluna passa a apresentar a partir de hoje, as meninas

-moças que estarão fazendo o seu Debut-78, na cidade
de Corupá. A madrinha de honra será a sra. Odila Pic
cioni e os padrinhos sr.. Edmundo (Gilda) Seidel. Os a

cordes serão do Grupo Crisma de Criciúma e apresenta
ção o CL Oto Weber e da DM Magrit Siqueira. No dia
de. hoje, BS 15 horas, nas dependências do Restaurante
Gruta Verde será realizado o 1.0 coquetel para as De
butantes, oferecido pelas domadoras. A partir do dia
'09 deste mês terá lnlclo a vendagem de mesas ao pre
ço de 400 .: 800 cruzeiros, sendo que o traje é a rigor.
Na próxima edição a coluna estará enfocando maiores
detalhes c também continuando na apresentação das

meninas-moças que farão seu Debut-78, no Baile Bran-
co de Corupá.

'

NIVER - O dia de hoje, assinala o feliz aniversário da jovem
Beatriz filha do casal Heinz (liga) Bartei, residentes em Rio Cerro II.

À Beatriz. os cumprimentos da coluna, acompanhados de felicidades!

SEMANA DA SAÚDE
Na cidade de Guaramirim, de 07 a 14 de outubro,

será realizada a semana da saúde. Saúde não é privi
légio de alguns, mas direito de todos.

_,__*--

FORMA�DOS DA FERJ

A primeira turma da Faculdade de Estudos S�ciais
de Jaraguá do Sul, elaborou programa paras as soleni
dades de formatura. Dia 13, às 19 horas, Missa em Ação
de Graças na Agência do Sesi. Dia 14, às 17 horas co

lação de grau, nas dependências do Clube Atlético

Baependi. Dia 14, às 22h30min o Baile de Formatura na

sede social do Grêmio Esportivo Juventus mediante
convite especial. Como Paraninfo os formandos esco

lheram Salomão Antonio Ribas Júnior; como Patrono
Victor Bauer. Homenagem especial a Antônio Carlos
Konder Reis, Eugênio Strebe, Bernardo Wolfgang Wer
ner, Mário Wisintainer, Aldo Romeo Pasold, Orlando Ma
ria Murphy, Osvaldo Pedro Nunes e Ademar Lotin Fras
setto. Eterno agradecimento ao Diretor Pe. Elemar
Scheid e Professores. Da turma Pe. Elemar Scheid, são
em número de 67 os formandos.

.

Aos formandos, os cumprimentos da coluna.

ENLACE NEITZEL-RENGEL
Acontecerá logo mais às 16 horas na Igreja Matriz

São Sebastião, o enlace matrimonial de Ingrid e Célio

Ela, filha do casal Helmuth (Tusnelda) Neitzel. Ele, filho
do casal Adolfo (Santília) Rengel. Ingrid terá como pa

drinhos Irineu Pasold e sra., Sérgio Neitzel e noiva, Hi-:

cardo Hermann e Sally Neitzel, Célio 'terá como padri
nhos Hélio Rengel e sra., Clóvis Córdova e sra., Ivo

Borges e sra. Após oficiadas as cerimônias religiosas,
o novel casal recepcionará os convidados nas depen
dências do Salão Vieirense. Ao casal Célio e Ingrid, os

cumprimentos da coluna.

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.

BAILE DISCOTHEQUE
Hoje, logo mais às 22 horas, nas dependências da

Sociedade Dançante Doering, Baile Discotheque, numa
promoção da Faculdade de Pedagogia de Joinville,
com a animação de TOP SOM MUSIC.

DISCO BABY

Amanhã, com Iníclo às 13h30min, DISCO BAB\',
discoteca infantil, para a garotada de até doze anos na
sociedade dançante Doering. Festinha para a criançada
até às 16 horas. Das 16h30min até às 21h30min "GIRLS
DISCOTHEQUE", embalo descontrafdo para a juventu
de. O embalo estará a cargo de TOP SOM MUSIC, o
som do momento.

LEIA O "REGISTRO CIVIL" NA
PÁGINA 7.

AGRADEÇO
O convite que recebi. da Prefeitura Municipal, de

Joinville, através da Secretaria de Cultura, Esporte e

Turismo, para o coquetel que será realizado hoje, logo
mais às 20h30min, nos salões do Museu de Arte de

Joinville, pera comemorar a noite de autógrafos e lan

çamento do livro "Folclore Polftico nr. 3" de Sebastião
Nery. Na ocasião, haverá um desfile da moda prima
vera/verão da boutique Sunshine.

30. BAILE DO ÇHAPÉU
O Grêmio Recreativo e Cultural Marcatto, está con

vidando para o 3.° Baile do Chapéu, em comemoração
ao 55.0 ·Aniversário da Marcatto S.A. Ind. e Com., a

realizar-se no dia 21 deste mês, com o lnlcio previsto
para às 22 horas. O Baile será realizado nas dependên
cias da sede social do Grêmio Esportivo Juventus, com

a animação dos Rouxinóis de Rio do Sul. O traje é pas
seio e as reservas de mesas poderão ser feitas no De

.pEI:am.ento Pessoal da Marcatto.

FESTA
Nos díos 14 e 15 deste mês, será realizada a tradi

cional Festa de São Judas, revertendo em prol das obras
da nova Paróquia, situada na localidade de Chico d�
Paula: Prestigie o acontecimento com a sua presença.
No local, missas e os festejos populares, co_1!I comple
to serviço do bar e restaurante.

�===�==��=��=�����

',II' Já estamos na primavera e nada :�:;1i
que a moda da temporada prá você des. II

II filar elegantemente ....:. COMERCIAL DF. IIII CALÇADOS CINDERELA,
.

II,II· Calçados, Confecções, artigos '11
II esportivos,. vesti�os completos para noivas, II
II

conjuntos infantis, presentes chiques e um,

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

li
��=�����=�==���=��
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Eleitorado não
chega a 1.700 mil.
Joinville na frente

De acordo com o TRE

estão aptos para votar em
15 de novembro em Sán
ta Catarina 1.686.164, re
presentando um aumento

de 148.992 eleitores em

relação ao número exis
tente em 1976. O maior

colégio eleitoral é a re-

gião de JOinville, com _

Oração dos Jovens
SENHOR,
eu te agradeço a minha vontade de
mudar as coisas,
a minha insatisfação diante do que é medfocre
a minha ira diante da injustiça,

'

o nó que sinto na garganta diante de uma
história de amor,
o carinho que eu sinto pelas crianças que me
aceitam como eu sou,
o amor que,

apesar de alguns entendimentos,
eu tenho pelos meus pais e a coragem
de ter sido suficientemente eu para não
acompanhar a onda,
nem experimentar os tóxicos,
nem brincar com a minha dignidade de
jovem cristão.
Eu te peço uma coisa: grandeza interior
para compreender o meu povo.
minha geraçã� e a tua presença no meu CAMINHO.
Eu te ofereço minha juventude. Sei que é pouco,
mas é meu modo de dizer que gosto da vida e

pretendo vivê-Ia como um filho digoo desse nome.

Pe. Zezinho

Ç? e2,r,� I N G qte ao!.q"Ô IST E I
Preciso urgentemente Chuva fria
Alguém para me explicar Gotículas que mais parecem
Por que o domingo é triste Lágrimas que o céu derramou
Por que o domingo é sem vida Expressa tristeza
Por que o domingo é vazio .

Sem atrativos

/.

(Miguel Nenevê)

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

Agora você
perto

.

de u.m

Vá

EMMENDÖRFER Com. de' Veículos· Ltda.

está mais
Chevrolet.

Conferir 'no Concessionário.

Av. Marechal
Fones: 72-0969

Deodoro,
72-0655

557
72-0060

Jaraguá do Sul· Santa Catarina BIJ#$!f'
foi feito para você

99.915 eleitores, ficando
o segundo lugar com La

ges, que possui 92.292.

No entanto, esses núme
ros ainda podem sofrer

pequenas alterações, uma
vez que muitos proces
sos de transferência de
títulos ainda continuam
em tramitação.

. Em relação à última e

leição parlamentar. rea

lizada em 1974, houve
. um acréscimo de

_

353..269 eleitores em to
do '0 Estado.

A capital, segundo os

dados do Tribunal Regio
nal Eleitoral possui &:8.091
eleitores' e Blumenau, '

72.711, ficando com a po
sição de quarto colégio
eleitoral.

Do
O

Arquivo Para
�
Você

Felicidade
do Prazer

Quem não aspira, neste mundo, à
conquista da felicidade e do prazer?
Se exceções existirem,' elas podem
ser debitadas à falta de equilíbrio e

mocionai, à carência afetiva ou a

qualquer outra razão de caráter in
trínseco de indevassável perscruta
ção..

'Meu
Prazer da

A Felicidade

Se se constitui uma generalidade
constante a busca do prazer e da feJ
licidade, convém que, aprioristica-

.

mente, tenhamos a preocupação de
conceituá-los devidamente para, em
torno de ambos, emitirmos concei
tos claros e adequados.

E para conceituá-los não se faz
mister. que nos embrenhemos pelo
intrincado e fascinante terreno da
Filosofia, da Sociologia, da Lógica ou

da Antropologia. Basta que liguemos
à palavra PRAZER o sentido da pro
cedência física e à FELICIDADE o da
origem espiritual, fazendo com que a

ambivalência dos termos se reporte
especificamente ao corpo, de um la
do, e à alma, de outro.

Entretanto, como o ser humano
forma um todo harmônico na busca
de sua plena realização como homem
e como alma, decorre do fato uma

convergência natural que abranja sl
multaneamente o prazer e a felici··
dade que, à luz não de sua concepção

"O SUCESSOR"
Badalam os sinos na Capela Sistina

Pedindo a todos a sua retirada

Ninguém mais entra, nem sai,
A grande porta foi fechada.

Reunem-se em Conclave os Cardeais

Para eleger o Sumo Pontífice
O sucessor do Príncipe dos Apóstolos
O humilde e dedicado Vigário de Cristo.

Preparam-se por meio de orações
Pedindo ao Pai luz, para a escolha

Que o representante universal Católico

Seja a sinfonia do diálogo entre Deus e o homem.

o casal de namorados que
Passa em minha frente é triste
O pessoal que vai ao jogo, é triste

I ;��:ueé ;�iS!:tou triste

.

Neste domingo

E esse domingo à tarde
É um domingo triste -

Sem nada que me atraia

Que me atrai para viver

Venham, venham me dizer
Por que a tristeza baixou
Em meu domingo?

,..

Os sinos tangem no esplender de um novo dia,
A fumaça branca ao mundo anuncia

Paulo VI já tem seu sucessor

A Cadeira de Pedro não está mais vazia.

João Paulo I

Aparece sua Santidade o Papa, na sacada

Para levar ao mundo na bênção, a voz da Esperança
E anunciar que Cristo fez no seu coração morada.

Mais uma vez Deus prova ao homem

Que ele o utiliza para seus planos Divinos

Não importa a experiência do Poder

Mas o coração que ajuda produzir a seiva do saber.

,

Terás nas mãos o peso de um mundo gigante
Não terás fronteiras, mas rumores de intrigas a todo

I instante I
Fragmentos de uma canção de ansiedade

-

Uma humanidade que se agita tal qual a tempestade.

Já começaste a semear a humanidade

Recusando-se às pompas da Tríplice-Tiara
Seu coração de Bom Pastor sequioso de Amor

Dá início à plantação das sementes da caridade.

Oh! Deus! Nós o suplicamos
Dal-lhe força suficiente para resistir tal peso
Humildade bastante para ser servo dos servos

E a proteção do Todo-Poderoso dizer;
"Pai se for possível passe de mim este cálice".

"Caminhos", nr. 6 CIDA

Faleceu dia 28.09.78

Sérgio Luiz Krueger,
com a idade de 1 hora, nesta

Faleceu dia �9.09.78
Adolfo Lettzke,
com a idade de 71 anos, nesta.

Faleceu dia 30.09.78
Rudolfo Reck,
com a idade de 71 anos, em Santa Luzia

Faleceu dia 01.10.78
Clemente José Petry,
com a- idade de 58 anos, nesta.

.. \Qltaaprimavera.
,.

voltàPlantas e floreS:

Grátis']
Maravilhosos W

brindes para você,
c'

até o 59 fascículo.

Colecione.
Semanalmente, nas bancas.

'Plantas e 'Flores
Em cada fascículo,um jardim. (

t

•

-

Prof. Paulo Morettí

mas de sua vivência, não pode admi
tir qualquer 'dicotomia.

Embora o aspecto da questão se

apresente nestes moldes, quantos há

que se voltam mais especificamente
à busca, do prazer, em detrimento da

conquista da felicidade. Quantos que
entendem o prazer come uma felici
dade transitória e fugaz. Quantos que
o conceituam como determinante de
certas circunstâncias que resultam

I na satisfação humana.
-

Condicionando o prazer e a fe';'
licidade a motivos de ordem viven�
cial intrínseca, a escala humana de
sua ceneeltuação exorbita do plano
físico para situar-se num sentido mais
elevadq, que nos conduz, em última
instância, a presença do Criador, a

quem agradecemos a vida e a obra

que vimos realizando no plano' parti
cular de nossas aeplraçõee pessoais.

Assim entendidos, prazer e feli

cidade, paralela e eeneemltantemen

te, poderão proporcionar à nossa e

xistência um sentido de extraordiná
rio devotamento ao dever que, bem
cumprido, revela a satisfação inte
rior e exterior do nosso envolvimen
to nesta roda-viva em que busca

mos, sem esmorecimentos, o prazer
da felicidade e a felicidade do prazer.

Pclecímenrcs

A coleção que ajuda você a pôr
em pratica todo o seu amor pela

natureza.

,
..

���������������������������������������������������������������������������

U--------------------------------------------------------------------------U

II Imobiliária Lenzi Ltda� Praia ·de Picarras II
II • II

II L -o T E A M E N TOS Loteamento "Otnar II
II 5 lotes Brinde a partir de e-s 1.000,00 II
II Av. MARECHAL DEODORO, 197 II
II Procure-nos e nós faremos o seu programa de "
II. II
" 89250 - Jaraguá do Sul- Santa Catarína pagamento.'"
" .

. II
�������������=��==����=�=�����=�=�==�=�=��=��=�����������=�=������=�=�=��=�=
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"CORREIO POVO"
I·

DO 'I
,

FundaçAo: ARTUR
=

f

,
MULLER - 1919
=

CGCMF 84.438.591/0001-34 '

\
- 1978 -

DIRETOR: .

Eugênio Tltor Schmücke. I'
,

ASSINATURA:
Anual ••

'

............ 140,00
,

,

Semestre •••••••••••• 75,00
Numero do dia •• ....... 3,00

"

Número atrasado •• •• •• •• ,5,00
=

ENDERECO:
Calxa Postal 19

,/

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

',' ,

Financiamento próprio
VEICUlOS USADOS REVISAD�S

�

Corcel Sedan - branco nevasca : . . .. 1975
Corcel luxo - verde capri " . . . . . . . .. 1977
Corcel luxo - amarelo ", . . .. . . . . . . . .. 1974
Corcel LDO - verde : . . . . . . . . . . 1975
Maverick luxo - laranja....... . . . . . . . . . . . .. 1975
F-4000 - verde : :.. ' 1975'

- F.400-Piesel - 'vermelho 1976
F-3S0-Diesel - vermelho : :...... 1975
F-7S - 4x4 - bege.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 1975
F-7S -_4x4 - vérde

'

, .. f.'.�.......... 1975
F-75 - 4x4 - azul v..' ••••••••• : ••

'

••••• '....... 1976
C-10 - verde :. '; 1972
TL - vermelho '. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1971
Dodge Charger - verde 1972
Chevette - marron ;, � . .. 1976
Ohevette ,- bege .,-;;: .- ; -.'-. . . . . 1976
Brasília - beqe ..........•.............. .. 1977
Fiat 147 l-bege, ,�.:.... 1977

Venha conhecer agora o seu novo

PICK-UP F-75, tração 4x4,

com suas inovações.
- -, � .. -

Povo ,não deve o

estado de direito
..a Oposição

BRAsrUA.-- Ao enfatizar a importante participação
do Conoresso na revoçaçäo de todos os atos de exce

ção e no restabelecimento do Estado de Direito, o de
putado Célio Borla, ex-presidente da Câmara dos Depu
tados, afirmou que, por isso mesmo, nada deve o povo
brasileiro a Oposição no que diz respeito à restauração
do estado democrático.

"Na verdade - acentuou o parlamentar fluminen
se - o Congresso, retomada a sua lndependêncla e,

- graças a sua participação no processo de constitucio
nalização e democratização do Estado e da sociedade
passa a ser o órgão através do qual é possfvel, a custo
social baixfssimo, transitar da autocracia para a demo
cracia" .

� preciso não esquecer, segundo o deputado Célio
Borja, que o Presidente Ernesto Geisel poderia ter re

vogado' pura e simplesmente o Ato Institucional nr, 5,
por decreto, conforme os termos do artigo 182 da Cons
tituição. ,

Se o houvesse feito, não se restabeleceria "ipso
-facto" a imunidade e a inviolabilidade parlarnentares
nos termos por ele proposto ao Congresso. Além dis

so, teria sido "um sinal de que o Presidente da Repú
blica não desejaria associar o Congresso ao largo pas
so que se deu no sentido do restabelecimento do esta
do de direito".

- "E nem teria permitido ao Congresso - modi
ficar o projeto original tal como modificou. O projeto e

as sub-emendas são de responsabi1idade da maioria

governamental e do Presidente da República e a ele a

Oposição não quis se associar, com uma honrosa e;(

ceção.

"Quando o MOB sentiu o restabelecimento do Es
tado de Direito estava assegurado, para fins ,estrita
mente eleitorais, ele passou a reivindicar modificações
nos dispositivos da Constituição que tratam de matéria
social, sabendo que nenhuma delas poderia ter eficácia
imediata ou resolver quaisquer questões entre as mui
tas que hole afligem a sociedade brasileira".

Aconselha o sr. Célio Borja que se procure saber
quantos deputados do MOB faltaram a reunião, com

que o Congresso votou em primeiro turno a reforma
constitucional proposta pelo Governo, "e ter-se-á uma

idéia do grau de interesse do MOB demonstrou pela
revogação do AI-S, que há de ser creditado exclusiva
mente ao Presidente da República e a maioria gover
namental" .

DaHanhol: incoerência
do MOB é o aliado da
-Arena para as. eleiçõe.�

o deputado Wilmar concreto rumo ao estado - �uma so, �ec�sao,
Dallanhol candidato ao de direito democrático, pulvenzaram dOIS Itens

senado' pela Arena, de- atitude injustificável mes- sawados do programa do

clarou que o seu partido mo que o MOB tivesse re- par:tl�o: � I�ta contra às

vem ganhando, "um alia. paros ao projeto: -eleições m�lretas .e. a te-

'do cada vez mais forte se do candidato CIVIL

nas atitudes e íncoerên- "Aliás - afirma o par- Perjúrio,
cias do MOB". Entende o lamentar arenista - des- Agora" "perjuros duas

sr. Wilmar Dallanhol que de a indicação do gene- vezes", "o� emedebistas

o, partido de Oposição ral Euler por um restrito que defendiam .0. re:torno
não poderia permanecer grupo da agremiação que ao estado de dlre!t� a-

alheio à votação das re· o partido .vem se afun- fastaAm-se do plenano e

formas poHticas que sig- dando num lago de in- abstem-se de v9tar a� re-

nificam o primeiro passo coerência". formas que poem fim a
. )-

carga de arbítrio pessoal
consubstanciada pelo
AI-5".
- Enquanto _

o Con
gresso Nacional dava u

nidade [urfdlca ao texto

constitucional, dele ex

traindo o corpo estranho
que eram os atos institu
cionais, verifica-se a tris
te omissão dos represen
tantes do MOB, que per
deram a consciênc_ia e a

grandeza de um momen

to que passará para a his
tória.

O povo vê
Para o sr. Wilmar Dal

lanhol "essas atitudes de
franca incoerência não
passam desapercebidas
do eleitorado, até porque
a volta ao estado de di.:
reito era uma das ban
deiras oposicionistas nas

campanhas de 74 e 76 '.
- Agora quero ver co

mo vão se explicar - ar

rematou o candidato ar i

Dallanhol: "Quero ver como vão se explicar" nista a. senado.

-

·I-,N D I C A D O R PROFISSIONAL

CEACLIN - ANALISES, CLfNICAS:

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
,

Defronte a Praça Paul Harris

Fone: ·72-0466

DR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgião Dentista

CLINICA GERAL
" C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

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

INGO PAULO ROBl.'

Engenheiro Florestal '

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal:

Escritórios: .

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

HUMBERTO WOLF'
Engenheiro Civil

Projetos, Oonstruções, Cálculos,
Orçamentos.

'

Escritório:

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

"

.

"

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

AGRITEC LTDA.

Serviços de agrimensura e topogratla em geráí.
plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas 'de

marinha, terrenos rurais, etc.

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

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

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

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

IDR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Jurídica

, Empresariai

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCAClA EM GERAL

Bua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498
Jaraguá do Sul - Santa CatarinaRua Domingos da Nova, 283·- fone: (0473) 72-0004

,I LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

Cart. Prof, 863Q' - Reg. 3414 - 10a. Região

.'

PROJETOS E Aõ"Mi'NisTRÃCÁO DE o'BRAS

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-023'1

::�I=-EMPREENDIME,NTOS E SERVlÇO.'LTI)A;

Av. Getúlio Vargas, 79 ao-lado do Kamisão
. Fone (04'Z3)-72-0616, Cx. P. 83 -

89',250..Jaraguá do Sul - S. Catarina
Con�abilidade - Contratos e Serviços em

ger�1 - proj�tos de financiamento - Seguros
-

,

R§presentaçoes. - Embalagens e material de
construção.

ESCRITóRIO CONTABIL BLUNK

Êrnesto Felipe Blunl(

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil
, CREA 7a:'R. CART. 3806-0' �

REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E Assis-rENCIA Ti:CNI.CA

Av. Mal. Deodorö"Ciä'-Fonseca, n°. 1.179

��----��---------��--���--��������I'

Téc. Cont. - CRC-8957

Fone 75-227 -' Cx. Postal 42

Rua Nereu Ramos, 141 - 89280-Corupá-SC
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HORIZONTAIS:
1 ....__ Estacionas. 6 - (?) Fonda, atriz norte-americana. 1 ° -

u..:::=.;:::::........___;:::::=::::.. """""__�_� ...I Surgiram. 12 - Carlos (?),' ator deTv, 13 - Colérica; zan-
gada. ,14 - "Ou", em inglês. 15 - Atmosfera. 16 - Desqos
to; tristeza. 19 - (?) Montand, atorfrancês. 23 - Alfred No

bel, químico sueco. 24 - Criatura'; ente. 26 - Ovário dos

peixes. 27 - (?) Victor, certa gravadora de discos. 29 - De

satem.; desprendam. 31 - Tornar destro; ensinar. 33 - "Ro
binson (?)", livro de Daniel Defoe. 34 - O acusado. 36 ..

,

Coronel (abrev.). 37 - Rio da Sufça. 39 - Sílvio Santos, a
presentador de Tv.: 40 - 'Enxergavam.

' 42 - 'Resultado ds
uma subtração. 44 - Ivo Pltanqul. clrurqlão-plástlco brasí
lelro, 46 - Estuda. 47 - Declaro culpado. 50,_ Mais adlan
te. 53 - Permitira; deixara. 55:_ Transfere de dia. 56 - Pe-
gar; agarrar.

' . .

VERTICAIS: .
.

.

'1 - Tranqüilidade pública. 2 - Rio que separa o Brasil do

Par�guai.. 3 - Extraordlnárlos. 4 - Ave trepadora (pl.), 5 -
Igreja episcopal. 6 - (?) Adriani, cantor. 7 - Argola. 8 -

E� + as. 9 - Ave corredora de grande porte. 1'1 - Oompa
nhla (abrev.). 16 - Casal. 17-- Olhei de frente. 18 - Entoa;
reeprcute. 20 - Aprovar por meio de voto. 21 - Ponto cul

,minante de todo o hemisfério, está situado no maciço do Hl
rnalla, 22 - Tio (?), tipo representativo do governo dos EUA.
2.5 --: Dirigir uma embarcação: 28 -:_ Bajula. 30 ,_ Lufs Reis •

compositor. 32 - Sigla do Estado brasileiro cuja capital t;
Vitória. 33 - 205, em algarismos romanos. 35 - Ato 011 efei
to de usar. 38 - Narração. 41 - Ato solene com que a igre
ja comemora sacriffcio de Cristo pela humanidade. 43 - Pe
quena sela rasa. 45 - Edgar Allan (?), escritor americano.
47 - Mau cheiro. 48 - Código (abrev.). "49 - Liguei. 51 _
Perfodo, 52 - Oceano. 54 - NeHa Tavares ,atriz.

......�.... ,
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LIVROS 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!
POESIA

Livros de Poetas - Frederico Garcia Lorca - 2.a ed. 65,00
Romanceiro Gitano e -Outros Poemas - Frederico

Garcia Lorca .

Os Lusfadas - Luís de Camões .

Poesias - Raimundo Correia - Seleções do Autor .

Obra Completa - Castro Alves - 1 volume - Capa de

mostra O MELHOR - brada o Bolho com a cou'ro gravada a ouro. . . . . . . . . . . . .. . .. .•. .. 810,00
'voz ALBA fada pela cólera! Poesia Completa e Prosa - Carlos Drumond de An-

EU CALOL da paixão eeqou-o Sacou do drade - 1 volume - Capa de couro gravada a ouro 810,00
revólver, gritando para a Bolha: Obra Poética'- Cecflia Meireles 1 volume - Capa de

- Você não VALE QUANTO PESA!.. couro gravada a ouro ," . . . .. 710,00-
Apontou-lhe a arma e ... POX ... Alvejada n Poesia Completa e Prosa - Vinfcius de Morais - 1 vo-

queima roupa, a Bolha estendeu-se no chãol lume - Capa de couro gravada a ouro. . . . . . . . .• 810,00
, .

Friamente, sem uma gota nos olhos, pIa Coração Liberto - Poemas Escolhidos - Antero de

nejou o Bolho: Quental .....................•............. 50,0_0
_ Enterro-a antes que o SOL LEVANTE!, Antologia Poética - Castro Alves - 2a. edição...... 60,00
... E, em seu túmulo uma CRUZ ALTA, Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os lívros

'

em bom PORTUGU�S, lia-se a inscriç�.o: - na Agência Posta) de sua cidade. Escreva para EDITOR.� .

"Nest'A JAX Bolha. Que a Terra lhe seja LEA MONTERREY LTDA. Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tiiuca.
VER. -- Rio de Janeiro. CEP - 20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09
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PASSEI UNS DIAS
MUY LINDOS' POR AqUI!

.
-

.

•••MAS -SÃO FEIJõES
ME'XICAf'JO,S!

,

Q QUE ESSE C�ICO BENTO
t�VENTA PRA NAO PRECISAR

,

"RABALI-4A�1.I-tEIM ':f'

.,�,--

o R I AR
·1 XADREZ

- Meu Deus, que maravilha! um cachor
ro jogando xadrezl

- Não ve]o nada de mais. Eu tô dando

a rainha de vantagem e .ele ainda não ga
nhou nem uma vez.

- Bolha, não faça isto que MINERVA!
E 'foram passear de ILP. COMO estava

escuro, Bolho acendeu a LUX.
Durante o passeio, com todo o CARI

NHO, o Bolho ia dizendo à Bolha:
- GESSY jeito não vai! Eu sei que você

se corresponde com um tal de CAMPEIRO de
SÃO FRANCISCO além do PLATINO, que é
SANTISTA!. :.

A Bolha muito VIVA o interrompeu:
- Meu coração de AMOR é NINHO e

ODDdicarei àquele que ostentar a faixa ou

cinta do VENCEDOR!
- Cinta AZUL' ou FAIXA DOURADA, não

o romance do sabão
Então. o Bolho falou para a Bolha:

- Bolha, eu te OMO! .

A Bolha caiu no BINSO. Furioso disse o

Bolho:

PAGINA 5

',," Palavras Cruzadas
,

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12

35

39

. 47 48 51 52

53

55

RESPOSTAS:

6q,OO
60,00
45,00

MARISOL •• w

,

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

POSTO DE VENDAS'
Rua Joínvílle

)

Re'gistradoras Hugln ',e' Rod Bel

Relógio de Ponto e Relógio Vigia
Também é�co'm a

Reaomaq
MARISOL S.A. 'Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-0205 - Jaraguã do Sul - Santa Catarina

E

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CURITIBA - O presi

dente do Conselho Na
cional de Florestas da

Alemanha, professor Ger-
- hard Epiegel, afirmou que
centro de 40 anos haverá

um aumento incontrolá
vel de dióxido de carbo

no (c02) na atmosfera

mundial, provocado por
motores de automóveis 'e
indústrias, ocasionando

secas, perdas na agricul-

tura e desastres ecológi
cos.

.O professor veio a

Curitiba para participar
do 1.0 Simpósio Naclonal

de Ecologia e é conhe

cido como uma das au

toridades mundiais em

florestas a preservação
do meio ambiente. Ele

explicou, que um Volks-
.

wagen, durante uma via

gem de Curitiba ao, Rio

o Tefran
- Arnoldo ALEXANDRE -

Na revista "Petrobrás" n. 284, do segundo
trimestre de 1978, na reportagem "PEQUENOS
TERMINAIS", encontramos excelentes referências
sobre o terminal de São Francisco do Sul, consl
derado um dos maís recentes construídos pela Pe
trobrás.

A criação desse Terminal no Estado de San
ta Catarina, é válido dizer-se - diz a revista -

foi uma conseqüência da construção da Refina
, ria °residente Getúlio Vargas (REPAR), no Estado
do Paraná.

Para quem ainda ignora, o TEFRAN compre
ende dois terminais: o primeiro em São Francisco
do Sul, para o abastecimento da REPAR através
de um oleoduto com 117 km de extensão, dispon
do de uma monobóia e de dois oleodutos subma
rinos com a extensão, aproximada, de 11 km ca

da um, equipados para receber navios de até ...

200.000 tpb. O segundo, localizado em Paranaguá,
tem a finalidade de escoar os excedentes de deri-

.

vados de petróleo não consumidos naquela região.
Segundo as informações publicadas pela ci

tada revista, o parque de armazenamento do TE
FRAN dispõe de sete tanques de teto flutuante,
cinco com a capacidade para armazenar 86.114
m3 e dois para 23.850m3, além de .urn tanque de
teto fixo para 3.180m3. E conclui a revista afirman
do que, futuramente a capacidade do TEFRAN
poderá ser acrescida em muito com a construção
de novos tanques .e o armazenamento, ampliado
para 2.800.000m3.

O que, permitam-nos acrescentar, observa
mos é que quase todos os Terminais são nomina
dos, o TEFRAN ainda não recebeu ,um destaque,
quando nomes, pelo menos, poderiam ser esco

lhidos como uma homenagem póstuma ao Vice
-Almirante Alvaro Pereira do Cabo e ao Coman
dante Paulo Maurfcio Douat. a quem recordamos
com respeitosa e emotiva ternura. São nomes

que se identificam com o povo francisquense.
Deixamos aqui a nossa humilde sugestão e

os nossos aplausos a revista "Petrobrás" pelo
destaque dado ao TEFRAN.

de Janeiro gasta tanto o

xigênio quanto um ho

'mein durante toda sua vi

d-a. E um avião à jato, ao
decolar, consome uma

quantidade de oxigênio
equivalente ao que pro
duz uma floresta de 17

mil hectares 'em um dia,
através de fotossfntese.

. Estes outros dados, o

professor vai
-

expor du

rante sua palestra "com

parativo histórioo entre

os problemas (je conser

vação do meio ambiente
no Brasil e Europa", que
realiza no auditório do
Teatro Guarra. Ele frisou

que fará uma longa ex

posição sobre a erosão
na floresta amazônica,'
que começa a se mani
festar com o desmata
mento daquela área.

O professor Spiegel se
rá o primeiro conferen
cista' do Simpósio de e

cologia, que já conta oom

mais de 1 mil 500 parti
cipantes nacionais e in

ternacionais. O professor
Jacques Cousteau, do
'Museu Oceanográfico de
Mônaco e Jean Andres
Luís Alinat, também de

Mônaco, ambos conheci
dos mundialmente, deve

.rão chegar nos próximos
dias para participar do
encontro.

Mais de 70 teses foram

inscritas, entre as quais,
a da formação de um par
tido ecológico, reprova
da pela comissão espe
cial que leu as teses,
"por ser a ecoloqia algo
que está acima de qual
quer partido político".
Entre os objetivos do

simpósio, o ponto funda

mental é fornecer subsf

dlos para uma política
ambiental, a ser implan
tada pelo próximo gover
no.

Jânio sentiu comichões
- de fechar

Congresso em 61

AlDérica Lalina
Banco Mundial: Esqueça-se

Humonos,

SÃO PAULO - Após ha

ver confessado que sen

tiu "comichões" ,de fe

char O' Congresso Naclo

nal, em vez de renunciar

a presidência da Repú
blica, em 1961, o ex-pre
sidente Jánio Quadros
disse, no programa de

a partir das 23h15m, pe
la Rede Tupi de Televi

são. o sr. Jânio Quadros
sentiu-se ofendido por
uma das perguntas (a de

que ele estaria desprepa
rado para o cargo e, por

. isso, havia renunciado a

presidência) feita pelo
produtor e entrevistador
Almir Guimarães. Na res

posta a essa pergunta,
que considerou "injurio
sa", o sr. Jânio Ouadros
disse ter a consciência

de não haver desiludido

nenhum dos seus' quase

da

dos Direilos

6 milhões de eleitores

com sua renúncia. Amea

çou: inclusive, parar com
a entrevista, por causa

da pergunta, mas pros

seguiu.
Aos entrevistadores

Almir Guimarães e Glau

co Carneiro, o sr, Jânio

Quadros disse, durante a

gravação do programa,
estar convencido de que,
se voltasse a política, te
ria a mesma consagra

ção eleitoral, obtióa nas

eleições presidenciais de

1960.

tão depois do próprio aO] o

mento dos recursos do
banco. "Apoiamos as

gestões para um novo au

mento de capital", disse,
acrescentando que "es

peramos que pelo menos

sejam duplicados os pre
sentes recursos do ban
co".
O Banco Mundial, que

tem um capital de cerca

de 40 bilhões de dólares,
teve que recorrer a em

préstimos em diversos
mercados de capital pa
ra poder assegurar os 58
bilhões de dólares que já
havia concedido a seus

membros. A América La
tina recebeu 14 bilhões
de dólares em 'financia
mentos.

tênclas industriais "a au

mentar o fluxo da ajude

C'L f\ S S l-F I C n DOS

televisão "Pinga Fogo",
que não propõe a prorro
gação do mandato do'

Presidente Ernesto Gei

sel, mas essa idéia tam

bém não o desagrada.
No programa levado ao

ar domingo que passdu,

o
ao

Pedido

não econômicas na con

cessão de .crédltos. O.,
países escandinavos têm
resistido em diversas o

casiões 'a concessão de
créditos ao' Chile e de
pois que Jimmy Carter
assumiu a presidência
dos Estados Unidos os

delegados norte-ameri
canos negaram duas ve

zes seu apoio a financia
mentos para a Argentina.

Arismendi disse que o

banco "deve considerar
exclusivamente os as

pectos técnicos e eco

nômicos dos planos pa
ra os quais é solicitado o

financiamento externo".
Ele fez dos direitos h:r
manos a principal ques-

tário Internacional J. de

Laroslere, instou as po-

Spézia & Cía, Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januárlo AyrosO, 775

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

, I

Gente capacitada para bem servir'

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

VOCt: OUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

/

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Washington - A Amé
rica Latina pediu ao Ban
co Mundial para que re

sista às pressões no sen

tido de tomar a questão
dos direitos humanos err

um dos aspectos deter
minantes na concessão
da assistência requerida
pelos países em desen
volvimento.

O ministro da econo

mia do Uruguai, Valentim
Arismendi, representante
da região na assembléia
anual da entidade, disse

que deve ser observado
respeito total às normas

legais estabelecidas pelo
banco em 1948, pelas
quais se proíbe a introdu,
ção de considerações

o

Mais uma vez. ele ten

tou explicar sua renún

cia, dizendo que foi co

locado diante de duas al

ternativas: "cair de joe
lhos diante do Congres
so" ou simplesmente fe

chá-Ia. "Confesso que ti

ve comichões de fazê

-10", disse mas preferiu
renunciar para não ar

rastar, este País a dias

'piores ao caos. "Não me

sinto responsável por
nada. Ao contrário acho

que sou um dos precur
sores da Revolução de

1964\', completou.
O sr. Jânio Ouadros

não traçou 'Perfil, pedin
do por seus entrevista

dores, dos candidatos da

Arena (general João Bap
tista de Figueiredo) e do

MOB (general Euler Ben
tes Monteiro) a presidên
cia da República, alegan
do não conhecer qual
quer dos dois. Mas no

programa, que durou 52

minutos, fez questão de

elogiar o Presidente Gei

sel, cumprindo o que pro
meteu ao povo, inclusive

em relação a redemocra

tlzação, que está sendo

obtida com a aprovação
das reformas (a grava

ção foi feita no dia da se

gunda votação do' proje
to do Governo pelo Con

gresso).
•

Presidente do Banco Mundial
diz que a pobreza é intolerável

Washington - O novo

diretor do Fundo Mone-

IMOBILIARIA JARAGUA

CRECI778

Administração de bens e serviços

compra eO venda de imóveis

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomenda

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

'

CO'M. 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 '

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

Café Sasse

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

para o desenvolvimento".

"Enquanto os países
em desenvolvimento con

tinuarem tendo enormes

necessidades de investi

mento", disse Larosie-e

durante a sessão inau

-qutal das assembléias
conjuntas do' Fundo e do

Banco Mundial, "suas e

conomias internas serão

partlcularrnente vulnerá

veis, e devem ser toma

das todas as medidas

possíveis para reduzir ao
mínimo a assistência ao

seu crescimento".

Terraplenagem VA�GAS
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS

SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS'

Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

Breve cascudada
Em cima do Posto Marechal

.

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris -' Meia-Cana..

Construindo em madeira o progresso de n'ossa região

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

O novo, diretor francês
do Fundo disse que "não
se pode exagerar a im

portância da adoção de
medidas que melhorem o

acesso aos mercados das

exportações dos países
em desenvolvimento".
O presidente do Banco

Mundial, Robert Mcnama
ra, se referiu ao aspecto
social do problema, di
zendo que ainda que fos
sem cumpridas as metas
de desenvolvimento entre

agora e o ano 2 mil, cer
ca de 600 mirhões de
pessoas continuariam vi
vendo na pobreza abso
luta.

"Isso 'é intolerável" ,
.

'dlsse o dirigente norte

-americano, "e mostra
que temos de Intensltl-.
car nossos esforços pa
ra entender mais cabal
mente a problemática da

pobreza, e formular es

tratégias que dêem re-
- sultados prátlcos".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'RegisIrO Civil
Áurea Müller Grubba, Ofiolal do Registro Civil do

lo. Distrito da Comaroa de JaraguA do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

Edital nr. 10.450 de 27.09.1978
Adalberto Behling e Anita Oestereich

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Schroeder, neste Estado,
filho de Ernesto Behling e IIse Voigt Behling. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Jaraguá-84, neste distrito. filho de Rodolfo Oes

tereich e Frieda Schulz Oestereich.

Edital nr. 10.451 de 28.09.1978

Valcírio Volpato e Ivete Fonseca Viana

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Rio. Fortuna.

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Procópio Go

mes, nesta cidade, filho de Salvato Volpato e Leonila Nie

hues Volpato. Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de

São Paulo, Capital, domiciliada e residente na Rua Dornln

gos da Nova, nesta cidade, filha de Cláudio do Amaral Via

na e Nadyr Valentina Fonseca Viana,

Edital nr. 10.452 de 02.10.1978

João Kitzberger Neto e Rosilete Bárbara Demathé

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Jaraguá
do Sul, 'domiciliado e residente na Rua Tomaz Francisco de

Goes nesta cidade, filho de Bruno Kitzberger e Ana Leier

Kitzberger. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do Sul, demiciliada e residente em Nereu

Ramos, neste distrito, filha de Antônio Demathé e Emi Volto

Iini Demathé.

Edital nr. 10.453 de 02.10.1978

Nilo Doege e Regina Müller

Cópia recebida do Oficial de Guaramirim, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro auxiliar de montagem, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Alagoas,'
nesta cidade, filho de Arno Doege e Renilda Schulz Doege,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliado e residente em Guaramirim, nests Es

tado, filha de Herbert Müller e Agnez Westphal Müller.

Edital nr. 10.454 de 02.10.1978

Renaldo Koch e Elisabeth Anklam

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural 'de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Estrada Nova, neste dis

trito, filho de Edmundo Koch e Wali Wackerhage Koch. Ela,
brasileira, solteira, comerciária, natural de Timbó, neste Es-

tado, filha de Oswaldo Anklam e Renate Anklam, domicilia

da e residente em Nereu Ramos, neste distrito.
Edital nr. 10.455 de 02.10.1978
Sebastião dos Santos e Realdina Fiamoncini

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Campo
Largo. Paraná, domiciliado e residente em Água Verde, nes

te distrito, filho de Benedito dos Santos e Doralina Dias dos

Santos. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rodeie,
neste Estado, domiciliada e residerite em Água Verde, nes

te distrito, filha de Matheus Fiamoncini e Angelian Travaglia.
Edital nr. 10.456 de 03.10.1978
Aldo' lessmann e �argit Konell

'Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Blumenau,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Emílio Stein
nesta cidade, filho de Eugênio Lessmann e Carolina Less
mann. Ela, brasileira, solteira, doméstica,' natural de Jara

guá cio Sul, domlcitiada e residente em Rio Cerro II, neste

distritc. filha de Werner Konell e Laura Kopp Kenell.
Edital nr. 10.457 de 03.10.1978
Ezelino Bassani e Enaide Tereza Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro, operário natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado (. residente em Ribeirão Molha" neste distrito,
filho de Augustinho Bassanl e Nilsa Junckes. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de Benedito. Novo, neste Esta-

'do, domiciliada em Ribeirão Molha, neste distrito, filha de
Alfredo Oliveira e Inge Oliveira.
Edital nr. 10.458 de 03.10.1978
Tarefslo Koch e Zenilda Maleski

Ele, brasllelro, solteiro, industriário, natural de Guara
mirim neste Estado, domiciliado e residente na Ilha da

Figueira, neste c!istrito, filho de Marcoline Koch e Maria
Madalena Kech. Ela, brasileira, soltelra, servente, natural de

Engenheiro. Beltrão, .Parané, demiciliada e residente na Ilha
da. Figueira, neste distrlto, filha de Leecádia M�leski.
Edital nr. 10.459 de 03.10.1978
Moacir da Cunha e. Sueli Ersching

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado. e residente na Rua Caneinhas, nes

ta cidade, filho. de José Marcos da Cunha e Bernardete de
. Souza Cunha. Ela, brasileira, solteira, prefessora, natural de
São. Bento do Sul, neste Estado, demiciliáda e residente na

Rua José Menegotti, nesta cidade, ',filha de Fidélis Ersching
e Onélia Müller Ersching.
Edital nr. 10.460 de 03.10.1978
Oswaldo Hoeppel e Anélia Lindner

Ele, brastlelro, viúve, verdureiro, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Ruã Altonso Bartel nesta ci
dade. filho. de Augusto Hoeppal e Frieda Reedel Hoeppsl. Ela,
brasileira, soltelra, industriária, natural de Guaramirim, nes

te Estado, demiciliada e residente em Schroeder, neste Es
tado, filha de Vigando Lindner e Lydia Erna Metzet lindner.

E para que cheg.ue ao. cenhecimente de todes mandei
passar � �resente editai gue será pUblicado pela imprensa e
em cartene onde será afixado. durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento, acuse-e para es fins legais

Áurea Müller Grubba - Oficial.
.

!/lage!_ESPORTIVAS

Jogos Estud'antis de
Numa promoção do Gi

násio de Esportes Artur
Müller e Supervisoria Lo
cai de Educação, tendo a

frente os técnicos Oelço
Tomazi da organização e

José Augusto Caglioni na
parte de atletismo, serão
realizados em nossa cl
dade os LOs Jogos Estu
dantis de Jaraguá do Sul,
englobando alunos da re

de Estadual, Municipal e

Particular de Massaran
duba. Guaramirim, Sch

roeder, Corupá e Jaraguá
do Sul, incluindo a locali

dade de Nereu Ramos.
A abertura dos jogos

será no dia de hoje, às 8
horas, tendo por local o
Estádio Max Wilhelm ,de
propriedade do Clube A
tlético Baependi, onde,
logo após a abertura, se
rão desenvolvidas as pro-

Certificado Extraviado
cmmendoerfer Com. de Veículos Ltda., .flrma,

estabelecida na Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
557, extraviou o seguinte documento: Certificado
de propriedade nr. 2R-0369578 do automóvel Volks
BrasHia, ano 1975, cor laranja-outono, chassis nr.

BA-190398, sem reserva de domínio.
Tendo requerido segunda via, torna-se o ori

ginal sem efeito.
Jaraguá do Sul, 04.10.78 - C.P. x

ESCOLA PREPARATóRIA DE CADETES DO

EXÉRCITO

Campinas - São Paulo

ATENÇÃO J'OVENS:

Encontram-se abertas as inscrições para o

Curso de Adi'ttissão na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército.

Maiores informações poderão ser obtidas na

Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul, até o

dia 30 de outubro do corrente ano.

DECRETO N.o 510/78

Suplementa e Anula Dotações do
Orçamento Vigente.

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

exercfcio de suas atribuições, com base na Lei
Municipal nr. 681/77 de 03 de novembro de 1977,

DECRETA:
Art. 1.0) - Fica aberto um crédito suplementá

no valor de Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
cruzeiros), para reforço dos programas e verbas
abaixo discriminados:

ANEXO I - QUAQRO A
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

Cr$
0301.15824922.006 - 3232.00 - Pensionistas 4.500,00

Art. 2.°) - O recurso para abertura do pre
senta crédito suplementar correrá por conta da
anulação parcial do programa e verba abaixo dis
criminados:

ANEXO I - QUADRO �
0501 - DIVIS,ã.O DE CONTABILIDADE

Cr$
0501.99999992.025 - Res. Orçamentária 4.500,00

ANEXO " - QUADRO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.025 - 3260.00 - Res. de

Contigência.. Cr$ 4.500,00
Art. 3.°) � Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 04 dias do mês de outubro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e Aß
sistência Social, aos 04 dias do mês de outubro
de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

Através do ��e�ce.�regrama de Edu�ação
Comunltana, entidades civis militares e

. religio�s, os próprios estud�ntes e suas
, famlhas, reahz�ram, ve�u�tariamente, parte do
trabalhe de manut�nçao de predlos escelares e locais

,

, ,

de prática espertiva .

. Essa partICipação. cemunitária permitiu que os recul'SQS do
FAS: Fund<:> deApeio ao Desenvolvimento Social- tivessem

.

maIs rendlmente:,foram recuperados mais de 500 prédios,
constrUldas'124 quadras polivalentes e 27 noves

ginásios cobertos, já em operação,
•

Preeco • r�§.u!.téld'p de esforço de quem veste a
, cwni.§ß de Sant� Cíitarin�.

Tratar na Metalúrgica João Wiest
S.A., com o sr. Adolar.

vas de Atletismo, come

çando hoje e findando
no dia de amanhã.
Durante a semana, teri

do por local o Ginásio de
Esportes Artur Müller, se
rão' efetivadas as provas
de voley e handeboll. Pa
ra que o amigo leitor a
companhe o desenrolar
das provas, na seqüência
a' descrição das provas:
Hoje, 8 horas - 75m

Masc. Mirim
Ar. peso fern . ínfantll,

Salto Ext. Masc. lnfantrl,
75m Feminino Mirim, Ar.
Dardo Masc. Mirim, Salto
em altura Fern. Infantil,
100m Masc. Infantil. Salto
Ext. Mirim Feminino, A'.
Dardo Fern. Mirim, 400m
Fern. Infantil, 400m Masc,
Infantil, Salto Ext. Masc.
Mirim, Lançamento de
Dardo Masc. Infantil.
Hoje - 14 horas .-- Ar.

Peso Masc. Mirim, Salto
Altura Inf. Masculino, A-.
disco Infantil Masc., 1.500
metros Mirim Feminino,

Celso.

do SulJaraguá
1.500m Mirim Masculino,
Salto Triplo Masc. Inf,'
1.500m Fern. Infantil, Sal
to Altura Masc. Mirim, Ar.
Disco Feminino Inf., Sal
to Ext. Fern. Infantil.
Amanhã - Domingo - 8

horas - 100m Fern. In
fantil, 200m Masc. Mirim,
200m Feminino Mirim, AT.
Peso Mirim Feminino,
l.500m Infantil Masculino,
Ar. Peso Inf. Masc., Salto
Altura Fern. Mirim, Ar.
Dardo Fern. Infantil, ...

4x100m Masculino Infan
til, 4x75m Mascufino Mi
rim, 4x100m Feminino In
fantil, 4x75m Feminino
Mirim.
J'ogos para
segunda-feira
Local: Ginásio de Es

portes Artur Müller.
lnfclo: Das 8 às 9 h -

Handebol Masculino In
fantll > Escola Básica Ge
neral Rondon x E.B. Ro
lando Dornbusch; Das 9
às 10 h - Handebol Femi
nino Infantil - Escola Bá-

sica Rolando Dornbusch

x E.B. Abdon Batista; Das
10 às 11 h - Handebol
Masculino Mirim; Escola
Básica Alm. Tamandaré x

Euclides da Cunha; Das
11 às 12 h - Handebol Fe
minino Mirim - Escolá Bá
sica S. Pedro x Euclides
da Cunha; Das 13 às 14h
- Handebol Feminino Inf.
- Colégio Divina Provi-
dência x Euclides da

Cunha; Das 14 às 15 h -

Handebol Masc. Infantil»
Escola Básica São Pedro
x São Luís;LDas 15 às 16h
- Handebol Fern. Mirim -

Escola Básica Holando

Gonçalves x Duarte Ma

galhães; Das 16 às 17 h -

Handebol Masc. Mirim -

Colégio S. Luís x E.S. Ab
don Batista: Das 17 às
18 h - Voleibol Infantil
Feminino - Colégio Divi
na Providência x Tereza
Ramos - Das 18 às 19 h -

Volibol Masc. Infantil -_

Colégio São Luís x Abdon
Batista.

dificultando as coisas para o

Moleque Travesso jaraguaen
se, isto por uma certa domi

nação junto a Federação Ca

tarlnense de Desportos, por

que é impossível que só o AV'lll

consiga mudar o que já estã

estabelecido, outro clube do

interior não consegue, nem se

quer protestando junto ao TJD,
porque a Federação acata as

exigências dos clubes da ca

pital, como' é o caso do Avaí

que está fazendo de tudo no

tapetão para conseguir sua

passagem para a fase final do

Catarinão deste ano.

Só no tapetão mesmo, por

que embora eles digam que

estão com o melhor elenco,
até agora não provaram isto.

E uma coisa é certa, poderão
se classificar com os pr�testos
que lançam contra outros clu

bes, mas se classificarão In

justamente.

Juventus e Avaí, amanhã no

João Marcatto

Para amanhã o Juventus es

tá com carga total, concla

mando toda a sua torcida para

se fazer presente ao Estãdio

João MarcaHo, para esta Im

portante partida frente ao clu

be azurra da Capital do Esta

do.

o Grêmio Esportivo Juvt"n

tus, o nosso representante nes

te atual certame Catarlnense

de Futebol, terá amanhã sua

prova de fogo, frente ao Avai

da Capital do Estado, no Es

tádio João Marcatto. Após a

derrota do nosso representan
te para o Carlos Renaux, no

último domingo na cidade de

'Brusque pela contagem mini

ma, a responsabilidade para o

onze juventino aumentou, ten

do em vista que o Avai vem

com ludo para tentar os dois

pontos sobre o Juventus aqui
em Jaraguá.

Este próprio Aval que vem

Juventus no aniversário
de Schroeder

Come parte das festivida

des alusivas à passagem de

mais um aniversário de eman

cipação politica do município
de Schroeder, a munlclpallda
de local promoveu, interessan

te partida de futebol amisto

sa e que serviu também para

a entrega de faixas à Associa

ção Recreativa Gneipel, pela
conquista recentemente do tí

tulo de campeão, do Primeiro.

Campeonato. Varzeão, disputa
do. na Ilha da Figueira.

Na oportunidade enfrenta-'

ram-se as equipes titulares da

Associação. Recreativa Gnei

pel e do Grêmio. Esportlvo Ju

ventus ds nessa cidade.

O jege apresentou bens lan

ces, deixando satisfeita a gran

de platéia que compareceu ao

Estádio Júlio. Bauer do vlzi-
.

nho município, O Juventus não

forçou muito. e ritmo de [oqo,
e por isso. só chegou ao mar

cader de três tentos a um, a

seu faver, sebre e represen
tante schreedense.

Tato. marceu e primeiro. aes

14 minutos e Regérie fez deis

a zero no primeiro tempo aos

zarntnutos. Na fase comple
mentar, Meacyr elevou o mar

cador para três a zero aos 20

minutos e Arlindo descontou

para e Gneipel aos 28 minutes.

A partida fei dirigida por
Bernardo. Gesse.r da liga Sch

roedense de Desportos, que
teve um trabalho pertelto,

O Gneipel [oqou e perdeu
cem Osvaldo, Valério depois
ReIf, Heinz .depols Chôla, Ro

meu e Adernar, Nego, Arlindo.

e Aliberto, Nalber depois Beh

ling, Dinho e Mflten depeis
Tarcísio.

.

Loteria

Esportiva
O teste de número 410 da

Loteria Esportiva, envolvendo

os jogos do último final de

semana, teve 10 apostas com

treze pontos, cabendo a cada

aposta ganhadora a quantia
de 4 milhões, 952 mil, 745

cruzeiros 'e 32 centavos. No

Estado do Paraná, apenas um

aeertadcr; No Pernambuco

'ambém um; Rio Grande do

Sul um; Rio de Janeiro tal'1-

1 ém um; São Paulo com cin

co acertadores e Santa Cata·

rlna com um.

O Juventus torrneu cem Ze

cão. depo is cetso, Odilon, Ge

mes, Mauro. e Nilo, Rogér!e,
Lara e Jadir, Edinei, Tato. e

Meacyr.

Depois do encontre es je
gadores e dirigentes do Grê

mio. Espertive Juventus foram

hemenageades cem 'um jant9.r
de cenfraternização, que teve

entre eutres pratos, churra3-
co e Tatu assado..

-

No jogo onze que foi a sor

teio, deu coillna do meio. Um

dos ganhadores como mencio

namos eelma é do nosso Es

tado.

Ele fez sua aposta na cida

de de Indaial, mas reside no

vizinho município _

de Timb6;
marcou os treze pontos e val
receber a quantia de 4 mi

lhões, 952 mil, 745 cruzeiros e

32 centavos.

Procura-se motorista profission�t
para veículo For-Galáxie.

Damos preferência para senhor de
meia idade e com prática •

�SISTEMA
\:.SO,SZ::7 ,CO.DES,Ç

( PARTIÇIPANDO CO.M VOCÊ

Semana de 5 dias; assistência mé
dica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"<3orreio do Povo" U�o.Wagner Escolhido
Distrital do Clube dos

.
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Franz 5ehubert
-v-

Johannes Breuel

AS SINFONIAS
Schubert encontrou logo o seu estilo próprio e o liris

mo para as suas canções (Lieder) nas quais era soberano

e inigualável, porém, foi-lhe difícil de distanciar-se da in-
,

fluência de Haydn e Mozart com relação à música sinfô

nica. Ele olhava sempre com admiração e mesmo idola

tria para o grande Beethoven e se esmerava e esforçava
para, pelo menos, chegar perto deste grande mestre. Ele

conhecia e estudava com afinco as sinfonias de Hayden e

Mozart e com particular atenção as de Beethoven.

As suas primeiras sinfonias baseiam-se ainda nos mol

des dos antigos clássicos e estilo dos seus antecessores,
porém, já com :'I sua 4a. sinfonia que ele mesmo denomi

nou de "trágica", começou a aparecer o seu estilo pró
prio embora se sente ainda a sua luta com o passado e as

vezes a recaída. A 4a. sinfonia deve se considerar como a

obra mestra da sua juventude - ele tinha 19 anos ao es

crevê-Ia.

Agora ele começou a discernir entre o clássico e o

romântico e encontrou o caminho próprio. Esta sinfonia foi

o marco que separa as suas obras juvenis das da maturi

dade adquirida - agora ele vai en_veredar novos caminhos

em sua música sinfônica.

A 6a. sinfonia em Dó-maior é o começo de um esforço
para melhorar, ainda interceptado por momentos de inde

cisão e que somente findam com a sinfonia em Dó-maior

de 1828. Começo e fim dessa época são caracterizados

por duas obras da mesma tonalidade, sendo a primeira
chamada de "pequena" e a última de "grande".

A 7a. sinfonia não foi por ele instrumentada, veio a

nos somente o esboço. Ela surpreende pelas suas figuras
melódicas e profunde sentimento que reune as partes. Ele

começa então- a encher a sua música de um lirismo que é
sua apercepção pessoal.

,

Em ßbril de 1823 recebeu da "União Musical de Steier
mark" um diploma de sócio honorário, um dos títulos ofi
ciais que recebeu durante a sua vida, como reconhecimen-

10 de sua arte. Agradecendo a distinção, prometeu à so

ciedade, de enviar-lhe uma das suas sinfonias em partitura.
Não se sabe se Schubert pensou na 7a. sinfonia em mi

-maior, ou na 8a. em Si-menor. Sabe-se'que ele enviou um

manuscrito à Anselm Huettenbrenner que este, invez de en

tregá-lo à sociedade, -o guardou religiosamente e somente
em 1860, Johann Herbeck, grande admirador de Schubert,
o encontrou e retirou de sua sepultura. Huettenbrenner não

divulgou a sinfonia por achá-Ia incompleta, pois, consiste
somente de duas partes - Allegre moderate e Andante con

moto e por isso é denominada de "inacabada".
,

A obra encontrada empolgou os amadores de música,
pois, afastando-se da forma clássiça apresenta um estilo
novo de concepção sinfônica. Ela é uma das suas obras
mais conhecidas e ainda hoje muito apreciada pelo públi
co. Não se sabe se Schubert tinha em mente de acrescen

tar mais duas partes à obra, ou se ele mesmo a conside-
rou de acabada.

.

Durante as suas viagens .que empreendeu no verão
de 1826 com seu amigo Vogl, ele compôs várias Lieder,
dois quartetos etc., porém, a sua obra principal dessa épo
ca, uma grande sinfonia, a chamada "Gasteiner", não che-

/' gau até nós. Ess�, sinfonia foi dedicada à "Sociedade dos
Amigos da Música", de Viena, a que entregou a partitura
em outubro de 1826. Ele recomendou a sua obra à pre
teção da Sociedade, cuja proteção foi tão completa que a

sinfonia até hoje não foi encontrada.

Os "ànos de 1827/28 de sua vida foram para ele de
grandes privações. Miserávelmente explorado pelos edito
res e sem outros recursos a não ser a ajuda dos seus ami- ,

gas, até fome tem, passado. Mesmo assim, a chama de'
seu, poder inventivo continuava acesa e datam daquele
tempo um grande número das suas mais belas composi
ções. A sua nona sinfonia em Dó-maior a .charnada "gran
de" foi escrita em pouco tempo. Schubert trabalhava' como
que, obsedado, as idéias e as melodias lhe invadiram de
tal maneira que quasé não dava tempo à pena de assen

ti-Ias no papel.

Fala-se da qrande extensão da obra de suas dimen
sões enormes que Robert Schumann chama'va de "divi
nas". Foi ele quem descobriu a partitura dessa sinfonia
entre outras composições preciosas na casa do irmão de
Schubert, Ferdlnsnd. Com entusiasmo ele divulgou o acha
do e exclamou: "Quem não, conhece esta sinfonia, conhe
ce muito pouco de Schubert". Em 21.3.1839 a sinfonia foi
apresentada, ao público no Gewandhaus de Leipzig, sob
direção de Mondelssohn.

O tema da introdução pelas trombas, romântico e

quase solene, oscila entre maior e menor a marcha ener

gicamente para a primeira parte - Allegre ma non troppe
- que, pela. sua estrutura parece mais clássica, porém
as caracterfstlcas mudanças de maior para menor, as dis
sonâncias, as passaqens cromáticas etc. dão provas que
não se trata de um Ailegre em puro' estilo clássico. O An
dante con moto com seu ritmo marcado e a cantilena do

íorosa e 'abafada em lágrima$ é 'a parte mals linda desta
sinfonia o lembra um pouco ao Allegrette da 7a. sinfonia

de Beethoven. O Scherze e o Finale são cheios de vlvacl
dade, de contentamento e alegria e mostram' o térnpera-,
menta expansivo e dominante da força risonha de Schubert.

Em reuruao realizada no último sá
bado, tendo por local a cidade de São
Bento do Sul, estiveram reunidos os

presidente dos ÇDls de Joinville, Ja

raguá do Sul, São Bento do Sul, Maf: a
e Rio Negrinho.

O objetivo do encontro era 'a esco

lha do novo delegado da 6a. Região de

atuação da Federação do Comércio

-lojista de Santa Catarina, e que con

grega estes munlcípios, sendo indicado

pelo CDl de Mafra, o jaraguaense Udo

Wagner, que doravante deverá subsli
tuir o sr. lourival May.

f:

Após vários oradores se fizerem
ouvir o novo Delegado agradeceu a

form� unânime com que seu nome foi

escolhido, e prometeu, com apoio de

No flagrante acima, o sr. Udo Wagner.

Delegado
Diretores

Região
todos os clubes, evidenciar esforços no
sentido de que o Clube dos Diretores
lojistas, seja uma entidade cada vez
mais forte, pela própria parcela de con

tribuição ao desenvolvimento de um se
tor importante na economia do país.

O que faz um

Del�gado Distrital
Entre outras atribuições que com

petem a um Delegado Distrital,' desta
ca-se a assistência aos CDls e SPCs,
inclusive junto as autoridades locais;
realizar campanhas para estimular a

criação de novos clubes; promover a
. realização de seminários 'e cursos de
o-tentação técnica, para que haja per
feito entrosamento entre comunidade,

, indústria e comércio.

A escblha de Udo Wagner foi, sem
dúvidas, mais uma conquista para Ja
raguá do Sul e a certeza de que ele con

tinuará prestando relevantes serviços
em prol do desenvolvlrnento da nossa

região. Prova-nos isto, sua grande a

tuação quando foi Presidente do CDL
de Jaraguá do Sul, tendo realizado inú
meras campanhas, e com isso dando
oportunidade para que o Clube dos Dl
retores lojistas de nossa cidade, fosse
a:pontando como o mais atuante do Es
tado, dentre quarenta outros clubes de
lojismo.

O novo Delegado Distrital ressalta
que: "para que as metas sejam atingi
das, é necessário a soma de esforços
de todos, agregando classes, comun

gando idéias e unindo lideranças, po-'
deremos projetar .alnda mais Jaraguá
do Sul no contexto do logismo catarl
nense".

A data da posse de Wagner ainda
não está definida, porém, será quando
for realizado o encontro do Conselho
Diretor da Federação.

Dia Mundial
Vivemos num mur

do de um progresso tec

nológico impressionante,
onde os continentes e o

ceanos podem ser per
corridos em matéria de
horas. Através dos meios
de comunicação que ho
je existem, podemos en

trar em contato com urna

pessoa de qualquer par
te do mundo, em questão

de minutos. A lua já mui
tas vezes foi visitada por
seres humanos. Entre
tanto, em todas as partes
da Terra, milhões de pes
soas sofrem os males da

pobreza, do desamparo e

da fome, e outros milhões
vivem em desespero à
falta de compreensão,
compaixão, carinho e pro
teção.:

.

.

A V I S O

Senhores Assinantes'
Aos' assinantes que não estiverem em dia

com o pagamento ct:e sua assinatura, e que já

foram cientificados, damos um prazo de 15 dias

para regularizarem a situação, do contrário te

rão a sua assinatura eancelada.:

o ANUÁRIO ESTATíSTICO DO BRASIL

1977, poderá ser adquirido na Delegacia do
IBGE, na Rua- João Pinto, ,12, em Floriánõpolis,
ou nas Agências do IBGE situadas no Interlor ao
Estado, a partir do dia 1.°-10-78, ao preço ae
Cr$ 200,00. Desconto de 15% para alunos e pro
fessores.

de

Professo,res -

Grupo deTrabalhe
Intermunicipal -
Prosseguem os

'contatos,
A par de reuniões regu

lares, o Grupo de Traba
lho Intermunicipal, com

posto por professores da
nova microrregião, tem
mantido contatos com au

toridades, rádio, e impren
sa, a fim de dar-Ihec ciên
cia dos propósitos que a

nimam a classe do magis
tério.

O Grupo de Trabalho
tem logrado a melhor re

ceptividade e cofiertura.
não só pela tarefa que vem

desenvolvendo com vistas
à fundação de uma asso

ciação de classe na região
do Vale do Itapocu, como
também pela iniciativa da
promoção de um almoço
de congraçamento, que te:"
rá lugar no próximo d.a
28, dia do Funcionário PÚ·
blico. '

Da parte do sr. Prefeito
Municipal, do sr. Supervi
sor local de Educação,
do sr. lnsp, Municipal de
Ensino, da Rádio Jaraguá,
dos jornais, Correio do
Povo e Gazeta de Jara
guá, o apoio e receptivi
dade têm sido incondicio
nais, seja no que respeita
à classe, em geral, e ao

Grupo de Trabalho, em

particular.
De igual forma, direto-

Servico
.

-

É com este objetivo -
serviço aos necessitados
do mundo - que mais de
trinta mil Lions Clubes,
consistindo de mais de
um milhão de sócios, es
tarão trabalhando decisi
vamente em 149 países e

territórios espalhados p<y
todo o mundo. Este mi
lhão de homens, unidos
no serviço ao proxrrno,
têm um só objetivo: levar
a todos os necessitados
e abandonados a assis
tência e o socorro que
necessitam para viver
com dignidade.

No dia 8 de outubro de
1978, os trinta mil clubes
da Associação Interna
cional de Lions Clubes,
se reunião em suas co

munidades para realizar

P
PAULO

NOVAMENTE VAGO O TRONO DE SÃO PEDRO

CLIMA DE iRIST�ZA E AF�iÇÃ'O ENVO,LVE A ,HUMANIDADE

por José Castilllo Pin�o

res, secretários e protes
sores têm demonstrado ex

celente afinidade de pro
pósitos e, por Isto mesmo,
anima-nos a perspectiva
de que oalmoço do dia 28
próximo se converterá nu

ma verdadeira e ampla as

sembléia de convergência
de interesses, culminando
com a aprovação da ídéja
de se fundar a Associa

ção dos Professores do
Vale do Itapocu.

Por oportuno, vale lern
brar aqui uma das frases
-símbolo que contém a

carta-convite entregue a

rnals de quatrocentos pro
fessores da região: SER
PROFESSOR É SER PRE
SENÇA;

Daí por que contarmos
com 'seu apoio, sr.(a) Pro
tessorta). para nosso en ..

contro de 28 do corrente,
garantindo-lhe, desde Ja,
Que sua presença haverá
de ser muito menos uma

recompensa ao Grupo de
Trabaiho que o representa
e, muito mais, um atesta
do fidedigno de que pode
mos contar com sua inte
gração ao nosso movi
mento em prol de uma en

tidade de classe, para a

concretização de nossos

anseios comuns.

Leonístico
um ato de serviço huma
nitário. Este ato simboli
zará a unidade de pro
pósito tão bem definida
pelo lema oficial da As
sociação: "Nós Servi
mos".

O Lions Clube de Ja
raguá do Sul (SC) - "Ci
dade Industrial" estará
comemorando o dia atra
vés da promoção de vi
sita à creche com entre
ga de alimentos, brin
quedos, revistas às 96
crianças da mesma.

No sentido de fazer sa
ber a todos as pessoas 'o
significado das obras dos
sócios dos Lions Clubes
através do mundo, eu,
Juiz de Direito Dr. João
José Maurício D'Avila, te

nho a honra de procla
mar o dia 8 de outubro
de 19�, como o DIA
MUNDIAL DE SERViÇO
lEONfSTICO.

Recomendo com lnsis
tência que os cidadãos
de Jaraguá

.

do Sul, ob
servem esta data em re

conhecimento aos nume

rosos serviços prestados
pelo Lions Clube de Ja
raguá do -Sul - "Cidade
Industrial" em prol dos
necessitados e abando
nados desta comunida
de.

, Neste sentido, faço pü
blica esta proclamação.
Jaraguá do Sul (SC),

04 de outubro de 1978.
João José M. DÁvila
Juiz de Direito

A
VI I

As pessoas que não receberam com regu

laridade <o presente semanário no período de

junho à agosto do corrente ano,
-

ora deverão

,

estar
_
recebendo, regularmente, porquanto, o

"ECT". (Correios e Telégrafos), normalizou a si

tuação uma vez que havia falta de cartelrcs. PAS
JOÃO PAULO

do dia 29 de setembro, vitimado por
um enfarte. '

-
.

Trtnta e três dias, apenas, durou
o pontificado de João Paulo I mas o

'

bastante -para cativar o cor�ção de
tndos dado a humildade: a simpatia
e modo sorridente com que sempre
se apresentava, condição, esta, que
lhe valeu O' carinhoso cognome de
"Papa Sorriso".

,

João Paulo I pelos seus gestos
pon�erados e boníssimos, .pelas suas,
continuadas afirmações de tudo fa
zer pela renovação da' Igreja e da
concórdia universal, mostrava ser
uma criatura dotada de todos os re
quisitos para bem desempenhar o
seu papel de Chefe da Igreja Católi
ca e de seus 700 milhões de fiéis.

Agora, 'ainda dentro do mês de
outubro, o conclave dos Cardeais e

legerá outro Papa, o segundo em 60
dlas.. e todos esperam que o novo
Sumo Pontífice venha a ocupar o
Trono de São' Pedro, novamente va

gc,' por bem mals tempo que João
Palo I, o saudoso Papa Sorridente.

I

\ -

Jaraguá do Sul,03.10.78.

A V I· S· O
O Posto de Saúde de Jaraguá do Sul, co

munica que o novo horário de atendimento e das
7h30min às 12: h e das 13h30min às 17 h.

O mundo católico ainda 'não es

estava refeito do clima de tristeza e

aflição que experimentou em prin
cípios de agosto" e já em fins de se

tembro teve que se defrontar com

outro impacto, de feltlo por demais
doloroso. Impacto angustiante e que
veio de um mundo tão inesperado,
que em toda a face da Terra milhões
de pessoas, por entre confusas, afli
tas e sobressaltadas, ficavam sern sa

ber se confiavam ou não no. que se

afirmava, mas aos poucos foram com

preendendo e acreditando na realida
de contristadora. Mas ainda al, dian
te da verdade pesada e dura, esses
.mllhões de, pessoas passaram a se

perguntar: Que estará sucedendo?
Dentro de 60 dias dois fatos de natu
reza idêntica e dolorosa? Será isto
um castigo divino ou um chamamen
to destinado a comprovar e retempe
rar a nossa, fé? Era a lncçnforrnação
de milhões de ,fiéis, aturdidos e pe
�arosos diante do fato já consumado.

- Estamos a falar dos Papas
Paulo VI, falecido em 6 de agosto úl
timo, e de João Paulo I, encontrado
morto em seus aposentos na manhã
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