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IMPORTANTE 'OBRA
NA DIVI,SA

Em Cnrupá,
provisória
concluída

ponte
jáIFORMATURAS

I FACULDADE DE CI�CIAS ·AD�I. cid� o cargo de Inspetor do Ensino nes-

I NISTRATIVAS DA UNA - De Bel6 Hori-
'

ta terra - Aleixo Dellagiustina.
zonte recebemos convite para a forma- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE RE
tura dos Administradores em Empresas GIONAL DE JOINVILLE - Ainda no dia
de 1978, da Faculdade de Ciências Ad.,. 15 do corrente a FURJ pela Faculdade
ministrativas da UNA, com programação de Ciências Econômicas e Ciências Ad·

i que foi cumprida nos dias 10, 11 e 13 ministrativas diplomou os formandos em

I do corrente, destacando-se o Culto de economia e ciências contábeis, cons

t Gratidão, na 1.a Igreja Presbiteriana de tando do programa. Culto em Ação de

I Belo Horizonte, Missa em Ação de Gra- Graças e Colação de Grau no Ginásio
i ças, na Basílica de Nossa Senhora de de Esportes de Joinville. Entre os ba

t Lourdes, Colação de Grau, no Teatro charelandos em/ Ciências Econômicas
Francisco Nunes e baile no Jaraguá temos a destacar a srta. Irmgard Pinto
Country Club. E' Diretor Executivo da Coelho, Marisa Eliana Strebe, filha do
Entidade Mantenedora o Prof. Honório ex-Prefeito de Jaraguá do Sul - Prof.

� Tomelin, jaraguaense de nascimento e Eugênio Strebe e, em Ciências Contá

I que empresta invl;!lg,ar brilho à UNA das beis, os bacharelandos Aristides Adolar
alterosas.-Obrfqado pelo convite. Morettl, Doralice Trentini, Narciso Mór-

ASSOCIAÇÃO, TURMA BACHARE- bis, Sidio Müller e Paulo Roberto Bauer
LANDOS EM DIREITO"':" O programa 0- filho do atual Prefeito Victor Bauer Ó
ficial dos bacharelandos em direito, da qual foi escolhido 'orador dos formand�s.
Universidade Federal de Santa Catari
na, constou de Sessão Solene em ho-
menagem ao Dia da Justiça. no dia 8, e
celebração ecumênica na Catedral Me
tropolitana de Florianópolis, às 18 ho
ras do dia 14 do corrente e solenidade
de Colação, de Grau, às 20 horas no Gi
násio "Charles Edgar Moritz",

'

com a
presença do Ministro José Carlos Mo
reira Alves, do SURremo Tribunal Fede
ral, Paraninfo dos Formandos. Dentre os

formandos, destacamos o dr. Carlos An
tônio de Souza Filho" destacado funcio
nárlo do Banco do Estado de Santa Ca
tàrina S.A� desem nhando atividades
especfficas no Besc Clube, e o dr. Car
los Fernando Priess, diretor do' Grupo
Segurador para Santa Catarina da Atlân
tica-Boavlsta, sediado em Florianópc
lis.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM O
DONTOLOGIA DA UFSC - No dia 15
do corrente, teve, curso o programa ds
formatura dos odontolandos de 1978, ch
Universidade Federal de Santa Catarina,
com Missa em Ação de Graças, na Ca
pela do COlégio Catarinense, Colação
de Grau, nó Ginásio Charles Edgar Mo
ritz e Baile de Gala, no Lagoa Iate Clu-
be. Faz parte da Turma Prof. Sylvio Mon
teiro Júnior o jovem Luiz Fernando Del':',
'aqlustlna, natural de Rio do Sul, mas
que se relacionou muito com Jaraguá do
Sul pelo seu recente casamento com
uma jaraguaense e pelo fato de seu pro
genitor, de saudosa memõrla, ter exer- ,

\
O Prefeito Municipal de

Guaramirim, Salim José
,

'

Dequech, informou que o

Departamento Municipal
Rodoviário, está realizan
do uma: importante obra,
na divisa com Jaraguá do

Sul, na Estrada Ilha da Fi

gueira, que dá acesso à
localidade de Rio Branco,
pertencente à Guarami
rim.

O "bueiro" que está
sendo construido deverá

, absorver recursos na or

dem de Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros), tendo
em vista a extensão, do
mesmo,

Segundo informações
do Departamento Munici

pal Rodoviário, serão ne

cessários 20 tubos de um

metro e meio de diâme
tro.

Todo o Departamento
Municipal Rodoviário es

tá. moh;r;zaao, para que a

obra seja conclufda no

mais curto espaço de

tempo, sendo que a pre
visão inicial, é de que o

bueirc esteja pronto até
o dia 20 do corrente mês.

O Prefeito Municipal,
disse que tubo "enterra
do" não dá votos, mas

sua consciência de adrni

nlstrador e de pessoas
que só quer o benefíclo
de Guaramirim e sua gen
te, o deixa antecipada
mente contente, pois a o

bra. somente trará benefí
cios para o Município.
A obra está sendo

construída às expensas
da Municipalidade guara
mirense.

arcadas pela Prefeitura

Municipal. o Prefeito Mu

nicipal Adelino Hauffe,
espera concluir a obra

dentro da maior brevida

de possfvel, dada a im

portãncla da ponte que

liga uma das áreas de

maior produção do Muni

cípio, pois' a velha ponte
está prestes a ruir.

Já foi concluída a pon
te baixa provisória de Vi

la Rutzen, para ser inicia
da a construção da nova

ponte mista. A obra que
está orçada em Cr$ ....
290.000,00, conta com o

auxílio do Governo do Es

tado no valor de Cr$ ,.,

200.000,00 em forma de

convênio, sendo que as

despesas restantes serão.

.

Correio do PovoCOLÉGIO DIVINA PROVID�NCIA -
Nesta cidade, no dia de hoje, às 20 ho
ras, desenvolver-se-á festiva proqrama
ção constante de Culto Ecumênico, en
trega dos diplomas e colocação dos a

néis, na Igreja Matriz São Sebastião de
Jaraguá do Sul, das formandas do Cur
so Pedagógico de 1978, do Colégio Di
vina Providência. Na oportunidade a

Turma Prof. Irma Maria Salvador cum
priu o ritual de formatura, recebendo
seus diplomas os seguintes: Albertina
Junkes, Angélica Renati Briese. Dalva
Marlene Bago, Elci Maria Ehlke, Enir
Oldenburg, Eunice Maria Lescowicz, Ir.
Hilda Fortunato da Costa, Jussara EIi
sabeth Ersching, Kathia Horst, Leonora
Frey, Loracy Pellin, Maria Elisabeth Mil
bratz, Miraci Albertina Floriani, Renita
Hanemann, Rosana Becker, Rosane
Welk B'ehling, Salete Maria Silveira, (o
radora) e Salma Regina Cardoso. Entre
as formandas destacamos as jovens Ri
ta de Cássia Mafra Pinto e Rossana Ma
fra Pinto, filhas do casal José de Casti
lho (Cenisia Mafra) Pinto, ele nosso
constante colaborador. autor de recente
livro Da Terra e do Cosmos e destaca
do funcionário do Min!stério da Agricul
tura.

Aos ilustres' formandos os cumpri
mentos desta folha, com os votos de no
vas vitórias no desempenho das profis
sões dos cursos que ora conclulram.

30 não será possível, por
motivo da gráfica ímpres
sora estar em férias c0-

letivas, voltando a cir

cular normalmente este

semanário a partir do dia

06.01.79.

Comunicamos que este

semanário não circulará
no dia 23 do corrente,
sendo que no dia 25 tere

mos edição especial de

Natal.

Câmara realizará extraordinária
Jaraguá do Sul, 15 de

dezembro de 1978�
Outrossim, Comunica

mos que' a edição do dia
Por solicitação do Pre

feito Municipal de Gua
ramirirn, a Câmara de Ve
readores vai se reunir ex

traordinariamente, para

apreciar os seguintes
projetos de lei, todos de
autoria do Executivo Mu

nicipal.

vos e inativos.
3 - Projeto de Lei que

autoriza empréstimo por
antecipação da receita a

té Cr$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros).

de posturas
Câmara

Código
na

-de-Lei que institui o Có

digo de Posturas do Mu

nicípio de Corupá, envia
da pelo Executivo Muni

cipal, que contou com a

colaboração da Amunesc.

4 - Projeto de Lei que
concede abono de Natal.

A Câmara Municipal de
Corupá, que já encerrou

seu perfodo ordinário de

1978, deverá fazer duas

sessões extraordinárias,

para apreciar o Projeto-

5 - Projeto de Lei que
autoriza suplementação
de verbas orçamentárias.

1 - Projeto de Lei qu �

institui a Taxa de Expe
diente, de Alinhamento e

de Cemitério, A Câmara deverá se

reunir várias vezes, para
apreciar os presentes
Projetos de L ei, todos de

grande importância e que
não podem ficar penden
tes de solução. (S.O.)

previsão . evita
a Cegueira"

de eficiencia profissio
nal, serão também exi

gências cobradas no de

sempenho do deficiente
visual.

O operário deficiente
visual deverá produzir
como qualquer outra pes
soa.

"A2 - Projeto de Lei que

majora em vinte e cinco

por cento, os vencimentos
salários e proventos dos

servidores municipais ati-
A Organização Mun

dial da Saúde escolheu
como tema para o ano

de 1976 um dos prob le
mas mals aiarmantes do
sé' ,'10.

.

..

BeneméritoCidadãoTítulo de
Comunicado A iniciativa da outorgê!

desse título, partiu do
Prefeito Municipal. Salim

José Dequech, que en

viou mensagem à Câmara

de Vereadores, que a a

provou por unanimidade.

Na mesma oportunida
de, a Câmara realizará a

to para homenagear o

,ôOperário· Padrão 1978",
sr. Pedro da Silva, eleito
,em concurso realizado
,

pela agência do Sesi de

J�raguá do Sul.

O Prefeito Salim Joss
Deq�Lech, deverá fazer

�ntrega de um cheque
correspondente a Cr$ .....

1.000,00 (hum mil cruzei

rol, como prêmio.
O sr. Pedro da Silva, é

,

o primeiro Operário Pa
, �drão do Município, pols

, nunca tinha sido realiza-

do tal concurso em Gua
ramirim.

Após, a Câmara de Ve

readores, estará ofere

cendo um Jantar na Re

presa. - (S.O.)

Sr. Douglas Macedo de

Mesquita, Presidente da

TELESC - Telecomuni

cações do Estado de San
ta Catarina, pelos rele

_vantes serviços prestados
à comunidade.

A Câmara de Vereado
res de Guaramirim, vai
realizar no próximo dia
18 do corrente, Sessão

Solene, para , entrega do

Título de Cidadão Bene

mérito de Guaramirim ao

A CEGUEIRA
isto porque existem no

mundo, perto de 15 mi
lhões de pessoas cegas
e que 80% dos casos po
deriam s'er evitados, ou

curados: através de um

rigoroso programa de

prevenção.

O sr. Eugênio Vítór Schmöckel, agente do
ESAD em Jaraguá do Sul, comunica a todos os

clubes e sociedades, que tenham previsto pro
moções para o Natal e ReveilIon, que recolham
as taxas de "Direitos Autorais" até o dia 22.12.78,
pois não manterá expediente entre esta data e

02.01.79.

A Associação Catari
nense Para a Integração
do Cego - ACIC -, pre
para-se também para de-'
senvolver atividades pro
fissionais as que acima
enumeramos.

"t'W'ii;g��rW!:l."'6-,,-I!IIW·.,_�sm,11
"Confie num cego.

construindo, ao, invés de
ter piedade, destruin
do-o".

SERViÇOS
ACELERADOS

-SESI- atendeu 37.854 pessoas
No decorrer deste ano, SESI - Agência de Jara-

,

guá do Sul, atendeu um total de 37.854 pessoas, estan-

do assim dlstrlbuldas:
-

Banda de MÚSica .......•.......
Barbearia .

Censo Torácico �

Jaraçuä do Sui ....•........•..
Guaramirim ...................•

No Brasil existem apro
ximadamente 70.000 pes
soas fatalmente cegas
por acidentes de traba
lho, nas rodovias, nos

brinquedos, por heredi
tariedade e por doenças
como: glaucoma, diabe
tes, cataratas, distúrbios
vasculares, etc.

52 alunos
5.982 pessoas

Quando tiver alguma
devida a respeito da ati
vidade a tomar com uma

pessoa cega lembre-se
de que o cego é um in
divfduo 'como outro qual
quer. Assim você estará
mais próximo de acertar.

- r

verá estar construído na

data determinada. A ju
ventude de Guaramirim

aguarda com grande ex

pectativa a conclusão da

obra; pois assim poderão
se dedicar com mais a

finco à prática esportiva.
Oportunamente, o, Pre-.

feito Municipal Salim Jo-
- sé Dequech, deverá criar

a Comissão Municipal de
Esportes, Rara orientar e

promover competições
esportivas e preparar e

quipe que representarão
o Municfpio em Jogos A
bertos.

Prosseguem em ritmo

acelerado os serviços de

construção do Ginásio de

Esportes 'de Guaramirim,
sob a responsabilldade
da construtora Imeol de

Jaraguá ..
'

Conforme o convênio
,

firmado, o prazo de con

clusão é pára 180 dias, e
a empresa construtora
está acelerando os traba

lhos, para entregar a obra
na data prevista.
Segundo as informa-

ções, não está havendo
.nenhuma dificuldade, e o

Ginásio de Esportes de-

758 pessoas
121 pessoas

A Campanha� PRE:'
VISÃO EVITA A CEGUEI
RA" foi lançada, faça a

sua parte.
É necesário localizar

uma atividade em que o

controle visual possa ser

substituido pelo controle
do tato, sem prejuízo pa
ra a produção e .sem que
haja adaptação de mate
rial ou ferramentas.

879 pessoas
3.991 pessoas

82 Mães

TOTAL .... , •..•..••. � .........•

Censo Visual ...••.•.•••.••••..

Clube,de ,Mães .....•...........
Cursos Populares .•.. ,. ; .

1.o Semestre .

2.0 semestre .

TOTAL •. ,

' .

Evite idéias preconce
bidas a respeito dos pro
blemas da cegueira, pro
curando conhecer o que
está fazendo para o bem
estar dos deficitários da
visão.

154 alunas
170 alunas
324 alunas

Laboratórjo de Análises .. ,. . . . . . . 343 pessoas
Farmácia .........• _ •.••••..... 17.622 pessoas
Servo Odontológico ..•.••... '. . .• 8.501 pessoas
Assist. Médica em Guaramirim . . • 421 pessoas

, SESI - Serviço Social da Indústria, a serviço de

usuários, dependentes e da comunidade. (S.O.)

Procure a Associação
Catarinense Para a Inte

gração do Cego, sempre
que tiver algum proble
ma referente à cequelra.

Além disso, a pontua
lidade, a assiduidade e

a produtlvídade do ope
rário, exigências básicas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No últrní'6 final de semana aconteceu ci, �,i >, $erá. efetjyado c, Baile de ReveilIon no
, , festa' de encerramento dê atividades da NU-' _ d!,�-:�t qe,stE1' mês, .na� qependênciàs. da' So-

,'.- .

trimental Energe:' localizada ria so 301 ;" e"m - cleda.de" OgQçªote., DQ�(jng, com ,"O embalo do
_ - -- "

. Conjunto, fY1$xico .Brás, dà cidade de Concór-Pá'ra'� dia' '24 de�te, com início às 2� t qua�aI1JJ,ri�. No, sábado foi oferecido uma dia. O início \está marcado para as 22' horas
horas.cestá marcado Baile de Natal, na .So- "s�culenta chur,�asçada para os colaborado- traduzindo-se .assím em mais um -finai e aber�
ciedade Dançante Doering. Como aconteça tQ: res e convidados de : G,uaramirim e Jaraguá, t�ra �e, arro,

'

corri?' vem
.

àconh�cendo a vá
dos os anos, este .�r.1O mais do que !1unc�i 9oM" ,,rta, Fázenda, sed��.cal":lp��t�e, da Nutrimental. nos, anos" 'seguidos] larnsf9rm�uído'_se aquela
o. embalo do ConJunto_FJªm�1 OS, gruP?')mU"""N!>_,élômingo f�j' re�:lIi.zada a, festa de final qe SOCiedade,! num encontr� dê' confraterhização

, slcal .este que vem �agradando em cheiO' em
ano -para os colaboradores e familiàres com' "E r�Dov�çao de !lavas amizades .

-
todas as apresentaçoes que vem fazenpo p&'-'�

'd P
.

NI' I
.

'

'd ,_ . ,'.:,:"
'JOHN"

., �"

10 Norte Cataririense. ,. , - '. a presença Q ,a.I?a.1 oe, mc u_slve co,m es-'.
I ,filho' do casal' Valdemar (Luqia) _r,

C
�. ' ,

-

, _:'rX - file no centro de Guaramirim e Jaraguâ. No��
..

,

orrea'. '1
.

• ", ' '. '

_ ,.
' ", "

IRACJ;MA,' filha do casal João (Edith) ,Re- "í }"C" (�;'l�
<. d,oming? as festividades se' esfender?m dura�,.. 'ENLACE' PINT� GUEDES '- ROGÉRIOblin

.

_,��'., ,.FORMANDOS
"

,

de semana. o casal EdQar Schmidt e esposa �. ," , , .•..

". ," .; • .-'.' .

"

.

te todo o dia', qóni a entreg'a de present�s �C;{' t Ern ,L0r:tdrina, no bairro de HigienópolisHOje, '!ogo mais· às '22 horas" acontecera .:,:. .

« '.
" -::;- �ua da. Lapa, 300, no dia de hoje aconte-

=--!'!'!'!"---""!""rr--r·------'!"'I-�,-,!""-:!
'. o Baile., de . FOl:ipatu", a., 1I0000'l, (lu�·. (' �.' , f�lh�s �os:��labo!adO�,es: fle�r:sen�ando no;. ,,,c��a. ,um I�portà.nté acontecimento' socialChegou'�,ColeçãoVe"ão 78 no LQjão·. 'çluiram,o Curso de Magisfério parq o �o grau.' so semana,rJo, esteve presente o nosso cole- Syfvia Leminda, que'é'fitha do" '.- 'd �d CONFECÇõES SUELI

< <' ..... �
.' ,

I I' E
.,.

. .... f A h clrurglao ene • . , ,.,0 �ái'l� ,está, se�do,' dE! 9ra!1de expe_c��tlva... g� re�pons�ve. pe o scnto,no A Comercial" <IS a tos, . Pi�to Guedes, e, de SYlvia Pinto'

Você compr� vestídos, "slaks, cami:" ·.haJa vista que todos. os ah:mo-s s� farao
.

pre-, ,.

A.ntonlo ,Jose Gonçalves" > ""'.. .

�. ��uede�, çlever�, tQrna.r:-se ,a e�posa, de. 0dairsas, camisolas, batas, blusas, 'jardineiras sent�s, com as presenÇas dos paiS, amigos, Ag�adecemos ao Dr. Antonio Carlos
,

�Iho. �e Ant9n1o, �op�rio e de Nair Castilhoe bijouterias e muitas novidadés. Agora ,,,,.çonvldados e tambem, com a presença do
'R ., '. - Rogeno, -em cenmonla que terá lugar logocom crediário. O LOJAO de CO'NFECÇÕES''!> ,

mandatário Municipal de Guaramirim Sr Sa- ueJa. pelo amavel convite ß ,pela ótima ra- mais às '17h' e '30 ml'n0 p,.''1. '.,. . , • �,� •

.' f
I , .)

; •

• na aroqUia NossaSUEL.I, fica na Deodoro, 1.085; em frente a; ,11m J�§lé Dequech. , c.�pçao.
. • Senhor� Auxl,IJa?ora, à rua Maringá, 1075.Praça Paul Harris: . ""

.

' ,1., � .•, , Aos nOIvos e paiS, os cumprimentos desta' l '

� X - .......... ·X - .. _ coluna.

DEStAQUES
VITÓRIA DA VITóRIA

Aniversariantes da Semana Para ocupar a Secretaria da Educação,
além dos nomes das professeras Iris Barg
Plazzera de nossa cidade, Zelandia dos Anjos
da cidade de Joinville, cresce na bolsa de es

peculações um 'terceiro nome. Por sinal já
bastante grande: o da sra. Vitória Tarcila da
India BucheIe Fernandes Schauffert, profes
sora em Itajaf. Já tem muita gente torcendo,
pela vitória da Vitória.

Aniversariam, hoje, dia 16.12.78

Srta. Rita Bublitz
Wilson Luís Floriane

Aniversariam, amanhã, dia 17.12.78

Jovem, Auqustinho Mannrich. res. em

Atalanta
Eveli Moreira

-X

CONTADORANDO 1978
A Primeira Turma de Técnicos em Conta

bilidade (Lei 5.692/71) do do Colégio São
Luis de nossa cidade, enviando convite a re

dação de nosso semanário, para as solenida
des de sua formatura; Os Contadorandos es

tão com o seguinte programa: Dia 20 deste
Mês, ,Culto Ecumênico na Igreja Matriz São
Sebastião. às 20 horas. A homenagem é pres
tada aos Pais, esposas e esposos, Direção do
COlégio São Luis, Corpo

-

Docente e ao Prefei-
to Victor Bauer.

'

Entre .os contadorandos deste ano, en

contra-se o amigo Clóvis Gonçalves. exfmio
funcionário do Escritório A Comercial.

Aos Contadorandos, cumprimentos e vo

tos de aproveitamento do curso que finaliza
ram, no qual se formam dia 20 deste.

,
,

Aniversariam dia 18.12.78

Sr. André Weinfurtter Filho,
Sra. Eloisa Müller Westphal, residente em

Jaraguazinho
Paulo G. Hoffmann, res. em Vitória - ES.
Sra. Guisela Luzia Steilein Ristau

An'iversariam dia 19.12.78
Darci de Sousa
Marli Garcia

Aniversariam dia 20.12.78

Jovem, Paulo G. Hoffmann, residente em

Espírito Santo
Menina, Andreia Pisetta, residente em
Massaranduba

....-X=-
Aniversariam dia 21:12.78

Jovem, Noernla E. Gonçalves
Sr. Arnobert Ruediger
Osvaldo Lenzi

.

Elzira Weiss

Aniversariam dia 22.12.78
Valdir Bruch
Ivo de Pa_ulo

. Aniversariam dia 23.12.78

Lúcia M. Petri
Osório de 'Araújo

Aniversariam dia 24.12.78
.

Já estamos no verãó e nada me-

lhor que a moda da temporada prá você
desfilar elegantemente - COMERCIAL D�
CALÇADOS CINDERELA:

Calçados, confecções, artigos espor
tivos, vestidos completos para noivas, con
juntos infantis, presentes chiques e um

mundo de coisas novas que você nem po
de imaginar.

Visite a CINDERELA, um lojão com

sobre-loja, na Getúlio Vargas, 198, a sua

espera. A vista 'ou a prazo, como você pre
ferir!

....... }"'of'. " ... ,1,.\ .. _

Sr; Haulino Kreiss
Sr. Raul 'Rodrigues

,··�;��::r:�a:ze==�tes::da::semä'nä:'-·ös'-·cüm:
:::::::::: ::::.:.:.:.:.:.:.:.:. - _.:. :.:.: -: = -
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LUZIMERE

Recebi de Luzimerí Criações, votos dc
Feliz Natal e de um Ano NOVai cheio de ven

turas, votos estes que estou retribulndo aqui
na coluna.

Ao Afonso Felix Marangoni, titular de Lu
zimeri Criações, e aos colaboradores da mes

ma, meus votos de Feliz Natal e Ano Novo
cheio de realizações.

Nascimentos Semana
/

• 'J

.-Nasceram dia 04.12.78 ....-X-

SÉRGIO, filho do casal Pedro' (Maria) Pa-
PRESENÇAS NO DANCIN DOERING

cker.' " '

SCHIP Dia destes, foi num sábado, em nette..LEV.·CRISTINA, filha docasal Arlin- muito embalada na Discoteça Dancin Doering,da Antônio (Roselinde) Feldemann'
-

CRISTIANE, filha do casal Mariano (Wan-
verificou-se a presença do Dr Alberto Barba-

da) Ançreskr. sa Pradi eesposa, Dr. Alfredo Ghunter e es-

FABIANA, filha do casal Emilio Manoel
posa, lido Domingos Vargas e esposa. Rena-

(Marta) do Rosário to Raboch e esposa, além de muitas outras

ALEXANDRE LUfS, filho do 'casal Walde- presepças ilustres da nôs�a soc!edade. Para
miro (Edwirges) Sch" k

este inal .de semana, �als um� vez, a pleno
,ADILSON filh

un e
'.

•. vapor a Discoteca Danein Doenng, com o co=
, Patern�I;í ;

p do casal. Afonso (Mana) nhecido embalo, que 'agitando a juventude,
.

com momentos de muita alegria e euforia.
\

Nascer�m dia 05.12.78
-X-

"\ • "PETERSON, filhO! do casal Luiz (Leocínia)de Sousa Quadros Filho ,

MICHEL�, filha do casal Alexandre (Olga)Sawufskl' • ,- =.: ;

Nasceu dia 06.12.78

KROGERHAUS ...

Nasceu dia 07.12.78

.

É preciso dizer mais 1'!
-

Você que desfruta ßa�qualidade do Krü

gerhaus, ag'qra poderá desfrutar do
, .

GEFFERSON LUfS, filho dCi casal Atair(E
mília} Malheiro '.' . ..

\' -.

.' _'"
-

' C:i.«- � .,. .. -

.

JORIS filh.a do �asal Jorge L. (Claris) Sie..:-' BAILE DE NÃT,(L' mann Cuglver, .

..' � .'
'

, \

�. Nasceu dia 09.1'2.78" , '

REGIANE, filha do casal Aquiles T. (Is
rrialr) ·Roch�.� '.' ;, ,,..,,, I

Nasceram dia 10.12:78
• 1

"r, ..;,. _',

,

Celso: :BUIZ !/lage!
RECANTO TURISTICO

...

Recebi do amigo Ataliba Pe

ters, o convite para as solenidades

de inauguração da Churrascaria
do Ataliba, filial de Jaraguá do Sul,

localizada na SC 301 - Km 4, na

divisa de Jaraguá do Sul com o

Munidpio de Guaramirim. A inau

guração está marcada para o dia

de hoje, logo mais às 10 horas. Na

oportunidade será oferecido chopp

e petiscos no pátio da Churrasca

ria. Por outro lado, no local deno
minado Recanto Turístico, também

funcionará uma bem montada Lan

chonete, em estilo diversificado,
dando assim mais uma opção à po

pulação do norte catarinense.

O casal Osmar (Leonor) Klein, sempre presentes nos

acontecimentos soclals, no vizinho Município de Guarami
rim.

EM J'OINVILLE AOS SCHMIDT

Na última quarta-feira, quando estivemos na

Manchester Catarinense, fazendo as reporta
gens do jogo entre o JEC e Joaçaba, um

encontro rnulto feliz com o companheiro de
imprensa o Maceió, que labuta a vários anos

na imprensa de Santa Catarina, através do
rornal a Notícia de Joinville No bate papo
amigável, várias presenças, como o caso do
Presidente do Joinville e o próprio treinador
da equipe trocando idéias a respeito do JEC
Campeão Catarihense, novamente este ano.

Aos amigos da terra dos prfncipes, o re
cado da coluna.

Foram 'perfeitos anfitriões no último. final
por ocasião de seus filhos terem recebido :J

Sacramento' da Crisma. O jantar estava uma

delícia, e a hospitafidade das melhores.

....-X-

-x-

REGISTRO
Destaco hoje na coluna. (; empenho d

amigos Adair Cizeski e J�ar�z _Rocha, pe'a
instalação aqui em nossa Cléfa(le (Ia Casa de

Azulejos RC Ltda. Realmente o que estava
faltando no ramo na cidade, agora não falta
mais. A Casa dos Azulejos está vendendo d'
retamente das fábricas Eliane, Cecrisa, lnco
cesa e Cesaca (as melhores no ramo), azu-

lejos para a nossa região.
.

Aos amigos Rocha e Cizeski, bola bran-NIVER
A coluna registra com enorme prazer o

aniversano transcorrido na quarta-feira, da
amiqa Maria, responsável pela Eletro Discos
Ltda., que apresenta semanalmente os male
res sucessos nacionais além dos Hits das pa
radas do mundo.

A amiga Maria, felicidades pelo aniversá-

ca.

NATAL DA CRIANÇA POBRE.

O Hotary-Clube de Guaramirim, com o apolo
da Prefeitura Municipal, vai realizar no próximo
dia 23, a partir das 8 horas, tendo como lacaio
Salão da Sociedade Atiradores Diana, o Natal
da Criança Pobre do Mu�rpio. Aproximada
mente 350 crianças estão inscritas, para partici
par da promoção, que já é uma tradição no Mu
nicipio, da iniciativa do Clube de Serviço.

O Prefeito Municipal, Salim José Dequech,
fez entrega de um cheque no valor de 15 mil
cruzeiros ao Presidente do Rotary, Dr. Nelson
Pereira, para a realização da promoção.

O Rotary Clube, solicita aos senhores pais,
para que compareçam munidos da Certidão de
Nasclmento de seus filhos. A entrega dos pre
.sentes, c<?m � presença do tradicional PapaiNoel, sera feita a todos inscritos que deverão
oornparecar. (S.D.)

rio.

....-X-

CLIMA DE NATAL

A cidade está vivendo desde o início
deste mês em clima de Natal. Para o Comér
cio o melhor que poderia ocorrer, pois as
'lendas estão cada vez melhor. Aliás, vale
salientar para o leitor amigo que' o Comércio
Lojista, está agora com suas portas abertas
até às 21 horas diariamente.

-X-

Quando da reunião d_o Rota-

ry, no dia 5 deste mês, as presen
ças dos rotaractianos Altair Au
gusto Pieper, Presidente do Rota

ract, Solange Araldi e Roberto O'
Aquino, na

.

oportunidade o Presí-.

de,:,te do Rotaract fez (foto) a en

trega do cheque de CrS 12.0ÕO,00
ao

o

Presidenté do Rotary Sr. Lou
.. \.rival R.oth�nber�rJ valor est� que
será 'destinado,ao Natal das Crian�
ças male- necessitadas. No flagran
te ao la�o a entrega do cheque, a
través do Presidente do Rotaract
AI�air A. Pieper, ao Presidente do

"
__""-'

.

,l. �otary, sr. Lourival Rothenberger.
.;;�.;�:�;,- '. ':,'�,�,,: :" .•..

_

NUTRIME�TAl,. REVEILLON 78179." ..... 1.,·� . .. , •

-X-
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COLUNA
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ROTÁRIA
TEMA DE PERENE INTERESSE

Quantos tomam contato com o Rotary cedo
observaram a freqüente menção da palavra Servir,
E loqo, também, aprendem que a mesma, ali,
sempre se .ernpresta um significado marcada
mente distinto ,daquele que o uso, por toda parte,
espalhou.

Efetivamente, a começar pelo ideal que guia
os seus passos, é o rotariano, sem cessar, con
citado a manter firme, em cada ato da vida, o

propósito de contribuir para o bem-estar do pró-
,

xim.o. Ouer isso dizer que se trata, agota. de um

reqime de trabalho diverso; não rnals tendo por
base qualquer compensação dé cunho estrita
mente material. E mals ante tão profunda dife
rença entre as duas acepções do vocábulo e a

ir:nP�rtâ�cia quo ests reve-ste na linguagem rotá
n�! rmpoe-se zelar por que jamais surja a possi
bilidade de enganos.

O o�jetivo da instituição, em sua primeira
etapa, cuida de ajustar o associado a um ambien
te de franco companheirismo, sábia maneira de
assequrar a ajuda reclproca no desempenho da
tarefa comum, como proflsslonals, membros da
comunidade e da família humana. Quem não se
mostre à altura de concorrer para que se amplie
e fortaleça o almejado convívio denota carecer
de essencial qualidaäe a uma atuação eficaz.

.Alquérn que, calculadamente, procura limi
tar .0 tamanho do seu mundo dá, na verdade, pro
va rnconcussa de rematado egoísmo, não lhe so

brand,o. energia nem temp? para empregar em
benefíclo de .outrem. Sentlrnentn oposto inspira.
por cento, o rntegrante da espécie que. animado
da melhor intenção, prontifica-se a servir segun
do <? modo e es meios que o Rotary promove e
apoia.

t A.B. Cavalcanti - ex-governador

o TEMPO
Laurindo Rabelo

Deus pede es a conta do meu tempo,
É forçoso do tempo já dar conta;
Mas, como -dar sem tempo tanta conta!
Eu que gastei sem conta tanto tempo!
Para ter minha conta feita a tempo,
Dado me foi um bom tempo e não fiz conta'
Não quis,: sobrando tempo, fazer conta,

'

Quero ho]e fazer conta e falta tempo.
Ó vós que tendes tempo sem ter conta,
Não gasteis esse tempo em passatempo',
Cuidäi, enquanto é ternpo, em fazer conta.
Mas, oh! se os tempos que contam com o seu

I tempo I
Fizessem desse tempo alguma conta,
Não choravam sem conta o não ter tempo!I

Oração à' vida
Sandoval José dos Reis

Como, ao céu - desfolhado � o tronco seco

Abres teus braços nus - desolador -

A ti, ó_ vida, estes meus versos ergo, ,

Derradeiro suspiro de implume amor!
Em que mundos te encontrarás, minha alma
Em que ardor ou sonhos te deleitas? ..

A ti entrego, ó vida, o meu esprrito
Já perdido nas ilusões desfeita!
Coração, quanto sóis de amor, outrora,
Na volúpia dos beijos te aqueceram'!

'

Oh! quantos outros corações - em gozo -
Ao som do teu pulsar desfaleceram!
Enquanto um só desejo florescer
Em meu viver, que seja o amor constante !
Antes morram as glórias, ambições ...
Que fugir-me o ardor um só instante!
Cavalgando desejos noutros mundos,
A cata de aventuras proibidas,
Em chamas e invicto o peito ainda
Busca, indômito. as emoções perdidas.

CERTIFICADOI
EXTRAVIADO

COMERCIAL JARAGUÁ LTOA., estabelecida na

Rua Coronel Procópio Gomes de OUveira, nesta cl

dade. extraviou o seguinte documento:
Certificado de propriedade do Automóvel mar

ca Toyota, tipo eamtenete Diesel, placa JS 2169, a
no 1964, cor vel!''de, chassis nr. 4TB-25L-13732.

Tendo requerido segunda via, torna-se o origimll
sem efeito.

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 1978.

o s o Ro
"PER'FORMANCEA coluna "Informação

Gerai", de O ESTADO, e
dição, nr. 19.253, regis
trou a seguinte informa

ção, de grande interesse
para os catarinenses:

Na relação das 20
maiores empresas brasi
leiras exportadoras de

frangos congelados os 3

primeiros lugares estão
reservados para . lndús-.
trias catarinenses. São
elas a Perdigão, a Sadia
-Concórdia e o Frigorrfi
co Seara. Juntas, tais em-

N s'

Banco faz propaganda sobre seguro
durante Holocausto e pede desculpas

, aos judeus
São Paulo � O Banco uma carta da diretoria do

Real entregou ao Rabino banco apresentando suas

Henry Sobel seu pedido desculpas oficiais, dirigi-
oficial de desculpas à co- das à comunidade judai-
munidade judaica por ter ca. Por isso esta carta é
inserido. durante um dos importante para nós".
intervalos da série Holo- O diretor de propagan-
causto, apresentada pela da do Banco Real, Ho-
TV, nas duas últimas se- berto Ohouelrí,

: afirmou
manas, uma propaganda que "esse assunto está
sobre seguros, tendo em se desdobrando de uma

primeiro plano a figura de forma incrível. O banco já
Hitler. fez o que considerou co

mo sua obrigação: retira
mos imediatamente o fil
me do ar e apresentamos
nossas desculpas ao ra

bino Sobel, que entendeu
nossa posição".
Ele considerou que a

mensagem do filme não
foi decodificada de forma
geral :"a comunidade [u
dia que assistiu ao fllrns
não chegou ao fim da
mensagem quando S'3

propõe o seguro para e

vitar que fatos daquela
natureza se repitam. Hou
ve uma incompatibilidade
de comunicação".

A exibição da propa
ganda gerou mal .estar na
comunidade judaica ds
São Paulo, inclusive com

ameaças de fechamento
de contas. No dia imedia
to, o Banco Real retirou o

filme e o diretor de pro
paganda, Roberto Chou
eiri pediu desculpas ao
rabino Henry Sobel, em

conversa parttcular. No
entanto, o Rabino consi
dera que "uma coisa é a

visita particular do dire
tor de propaganda ao

meu escritório e outra é

A
presas exportaram de ja
neiro a setembro deste a

no 19.577:903 quilos .do ,

produto, quantidade que
representa 52% do total
vendido pelo Brasil ao ex- ,

terior nesse período.

Os maiores comprado
res de frangos brasilei
ros são os países do Ori

ente, entre os quais se

destacam o Iraque. o Iran
.

e o Kuwait".

P. Federal denuncia fraude da Polipesca
Itajaí - Três diretores

da empresa Polipesca, de
Itajaí, foram indiciados
em inquérito depois que
a PoHcia Federal desta
cidade, descobriu uma

fraude de certificado do
SIF (Serviço de Inspeção
Fiscal), em produtos des
ta flrma comercializada
em Porto Alegre.
Os envolvidos são AI

zemiro Odelli de Oflvelra
(residente em Brasílla),
L.úcio Luiz Policarpo e

Antônio Luiz Campos
Barbosa, que moram em

tlajar todos responsáveis
pela empresa.

Segundo a Polícia, que
reuniu a imprensa para
denunciar a fraude. em
meados de novembro o

DIPOA - Departamento
de Inspeção de Produtos
de Origem Animal - a

preendeu em um super
mercado da cldadade
Porto Alegre mercadorias

congeladas que. tinham o

Corupá, Dezember 1978

Jeder sieht es anders na
Erst habe ich die Schuld und dann der Hahn
Dass Emsi die Grippe an

Alles eignet sich nicht fuer Alle
Man sieht es ja in diesem Falle
Ist dieser Hahn am Halse auch ganz kahl
So braucht er selbst im Winter keinen Schal
Er hat für solche kalten Stunden
Ein einfach Mittel ausgefunden
Er zieht den Hals bis an die Fluegel ran
Dann kommt ihm keine Kaelte an

Es waer fuer mich und Andre ein Genuss
Nen Hahn zu sehn, der husten muss

Der sich dabei die Rippen bricht
Wie Emsi es von sich erdicht
Das Andre, Was mir die Haare hoch gehn laesst
Dass meinetwegen man die Hacke stehen laesst
Halt Ordnung Du mit Deinen Sachen
Dann braucht man Dich nicht auszulachen
Wir haetten es zu gern gesehen
Wie Dir die Knoepfe nach hinten stehen
Noch schoener waere uns das Bild
Als der gute Bulle wurde wild
An seim Gemaech die Milch zu suchen
WeJ wuerde da, nicht lauthals fluchen?
Er konnt es nicht, drum SChlug er zu
Damit er hatte seine Ruh
Nun frag ich die Leser, ali die lieben
Darf man dies Alles mir in die Schuhe schieben?
Mit rippenbrechenden Husten fing es an

Dann kam die vergessne Hacke dran
Den Podex nach vorne, nach hinten den Schlitz
Ist so richtig ein echter Emsi-witz
Der Purzelbaum, den er dann schlug
Bis er im Stall die Kuh mit dem Bullen betrug
Doch alle diese EulenspiegeleYen
Wollen wir dem Emsi hier verzeihen

'

Noch lange moegen aus der Wildschweintiefe solche Reime dringen
W�il manchem Leser...sie viel Freude bringen
So ist in Emsis Kopf die Gruetze
Doch immer noch zu etwas nuetze.

Hellmuth.

QUISERA
Quisera falar,
Não para desabafar
Não para maltratar
Quisera falar .....

, Para comunicar.

Quisera trabalhar
Não por obrigação
Mas por amor
Para a construção
Dum mundo melhor
Dum mundo de paz.
Dum mundo de união
Ouisera que meu trabalho
Somente transmitisse
Esperança por um mundo melhor.

(Miguel Nenevê)

'Quisera escrever sem rancor

Quisera olhar com amor

A tudo que me rodeia
À chuva que cai

, Aos dlas de penumbra
Às noites de escuridão
Quisera amar ...

A toda a multidão
Às pessoas que caminham
Aos velhos que se definham
Às antipáticas é feias.

'

Quisera proferir .....
Palavras que só' transmitissem
Vida, paz e segurança,
Solidariedade, apolo fraterno
Palavras que não diferenciassem
O Interno do externo
Quisera ter palavras meigas ...
Que jamais agredissem
Que jamais magoassem
Que somente transmitissem
O que for necessário

Quisera sonhar ...•
Não com vingança.
Com furtos, matanças'
Mas com flores
Com um mundo de paz.
Com o sorriso das crianças
Com uma viva esperança
De que. teremos,
Um mundo de amor.

SIF falsificado.
Os fiscais constataram

que a procedência do
peecado industrializado
crê de Itajaf, descobrin,
do-se mais tarde que a

Polipesca era a responsã

vel pela fraude, conse

quindo apreender no Rio
Grande do Sul várias no

tas fiscais e certificaros

"frios", todos eles con

feccionados em Balneá
rio camborfã,

Viaeão Canarinho LIda.
Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção, colocando a sua disposição, moderntssírnos
ônibus com pessoal especializado, possibllitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.
- CANARINHO -

Transporta com carinho.

o melhor
mundo

selo do
brasileiro

,

e

Depois de premiada em 1973 com um selo de Alul
zio Carvão, a filatelia brasileira volta a receber um prê
mio internacional através do selo comemorativo do Dia

de Ação de Graças, de autoria da pintora e esculto-a
Pietrina Checcacci sobre pedido feito no ano passado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O ma

Ihor selo do mundo é escolhido anualmente pela Asso

ciação de Arte Filatélica São Gabriel, de Roma, que pre
�l'a assim mais uma-obra de artista nacional.

A artista plástica de 36 anos, morando e trabalhan
do no Rio. disse que recebeu Cr$ 16 mil ror esse tra
batho e se sente muito satisfeita com o prêmio. Em vo

tação popular feita em São Paulo o selo já havia sido

dlstinqurdo como o melhor do ano passado. Há f6 anos

, trabalhando com pintura e esculturá, Pietrina afirmou

que seu trabalho sempre tem por objeto o ser humano.
"É meu tema principal, visto de muito perto ou, às ve

zes, em grupo. O trabalho feito para o selo, por exern
pio, re:presenta duas mãos próximas uma da outra que
saem da base do selo formando.quase que uma monta
nha. O corpo humano é que é a paisagem".

Atualmente a artista tem uma exposição montada
em Belo Horizonte na Galeria Memória e é apresentada
pelo crítico Paulo Laender como "pintora de paisagens,
escultora do gesto", em que "mãos se entrelaçam, dor
sos se curvam, pernas se cruzam, sinais de uma leitu
ra direta, sensual, barroca, sofrida".

'Nosso Amor
Um cantinho ...

um luar. ,.

um abraço ...
um amor enorme.

A felicidade de estar contigo,
teus olhos verdes,
teus lábios roçando nos meus,
sussurras em meus ouvidos ...
EU TE AMO.
Nada é mals forte,
nada nos destrói,
tudo nos une

pOJ causa do amor.

São horas ditrceis,
são barreiras.

são lágrimas de felicidade,
por causa do nosso arnor.

Tudo e todos,
nada contra nós farão

enquanto existir•..
nosso enorme amor.

Tu e eu,
nos perdemos em nossos abraços,
cheios de desespero, e
vontade de lutar .••
lutar centra. as barreiras,
lutar contra aqueles que não querem
o nosso amor.

Quando o amor existe

de ambas as partes,
nada poderá acontecer
para que este amor

deixe de reinar,'
viver e crescer.

Solange Doster - Autora.
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Seguidores de pastor ameaçam os umbandistas
-

de Alegrete Senador
, .

enviaPorto Alegre - Perse
guições, ameaças e re

presálias contra umban
distas pelos seguidores
do missionário Nasser
Bandeira dos Santos. de
22 anos, da igreja do, E-

vangelho Ouadranqular, '

conhecido por promover
cultos de exorcismos e

rituais cabalfstlcos, estão
preocupando a população
de Alegrete, municfpio rla
fronteira oeste, a' 504 km

desta capital.
As rixas começaram há

cinco meses, quando o

pregador assumiu a res

ponsabllldade pelo nú
cleo alegrentense da sei
ta, passando a acusar os

umbandistas de serem os

causadores dos males fí
sicos e mentais de seus

fiéis.
Apesar de bastante jo

vem e de aparência sau

dávei, em poucos meses

Sobre o Vocábulo Guaramir lm
III - PARTE - úitlma

José Alberto Barbosa
Promotor Público

,

Falando da garça denominada mais especificamente de gua'
rá, diz Rodolpho von Ihering, no seu "Dicionário dos Animais do
Brasil" (Editora Universidade de Brasflia, 1968) entre outras coisas,
o que seque: "É belíssima a cor vermelho-carmim que a reveste to
da inteira, à exceção apenas de uma pontinha preta das asas; mes

mo as pernas e as partes nuas da cabeça são vermelhas; exceptua
-se apenas o bico, aliás um pouco curvo.de cor preta. Como ave dos

trópicos, só se procria na Amazônia, Guianas e Antilhas. Outrora
também na Flórida foi .vlsta e caçada; hoje, porém, lá já não existe
mais. No Brasil o guará estende suas migrações até o Estado de
São Paulo e mesmo em Paranaguá foi ele caçado por Natterer; con
tudo não se demora no Sul e sempre volta para a Amazônia,'onde
é um dos elementos predominantes dos chamados "ninhais". Quem
não teve ainda oportun'dade de admlrar o etelto sobremodo artísti
co que a natureza alcança, enfeitando com tal ave rutilante a vege
tação ribeirinha ou um taquaral, onde centenas ou milhares desses
guarás pousam, revoam, brigam e se aquietam, sempre enchendo o

ar de reflexos carmins, contemple ao menos a estampa 10a. do "Ál
bum de Aves Amazônicas" de Goeldi (obra infelizmente quase es

gotada), que reproduz em cores a fotografia de um "ninhal" de gua·
rás, da Ilha de Marajó'·. Dá gosto ver descrição tão bela, a respelto
de animal que diz tanto de perto ao coração dó cidadão guaram:
rense.

Suspeitando que a garça rubra 'que a tradição guaramirense A

pelidou de guaramirim fosse nada mais que a garça quará, isto por
que em obra alguma vi referência a qualquer garça que tivesse em

outra parte tal nome, fiz consulta à Fundação Parque Zoológico de
São Paulo, Não conhecendo ornitólogo naquela casa, escrevi ao Dr,
Ladislau Alfons Deutsch, Chefe da Divisão de Marnlteros e Répteis,
porque já lera antes um trabalho do mesmo sobre nossa maior' á
guia, a harpia. E este, além dê responder pessoalmente a outras in
dagações feitas, enviou cópia de minha consulta ao seu colega (na
mesma Fundação) Dr. Werner C.A. Bokermann, o qual teve a gentile
za de responder nos termos que seguem (carta de 25 de outubro de

1978): "Prezado Dr. Barbosa. Recebi nesta data através do Chefe
da Divisão de Mamfferos desta Fundação, cópia de sua carta con

sulta sobre o problema do Guaramirim. A sua indicação de que a

ave em questão seria de coloração rubra, leva a supor tratar-se de
uma ave hoje em dia só encontrada no Amapá e Ilha de Marajó e

que se chama Guará, cujo nome cjentífico é Eudocimus ruber. Pe-

lo que sei do assunto o guará foi ave encontradiça no sudeste do

Brasil na época colonial. Muitos são os topônimos que levam seu

nome tais Guaratuba, Guarapiranga, Guaratinguetá, etc., só para ci

tar os pautlstas. Não há relato de que tenha existido em Santa Ca

tarina, porém dada a proximidade da localidade com o Paraná é 1(.

cito supor tenha existido lá. Certamente o nome deve vir do tempo
dos indígenas. Existem outras espécies aparentadas e parecidas mas

diferem na cor. Assim temos a curicaca de porte muito maior e de

colorido c.nza, outras três são pretas e são conhecidas pelos nomes

de tapicuru, maçarico, preto, carauna, coró-coró. A ave figurada no

escudo (grifo: escudo de Guaramirim, que mander à Fundação, E

xemplar publicado em jornal) tanto poderia ser o guará como alqu-'
ma das outras, todavia a indicação de "cor rubra" a restringe ao

guará, Esperando que essas informações' sejam de valia para que
se possa fazer juízo do problema, coloco-me a seu dispor para in

formações outras, se necessário. Atenciosamente, Werner C.A. Bo

kermann, Adjunto da Divisão de Aves.

Assim, nas palavras desse especialista, a confirmação de rm

nha supoaição: não existe propriamente um guaramirim, isto é,
uma espécie ou variedade menor de guará. O que pode ter ocorrido

'é a presença, em Guaramirim, do próprio guará (dar a tradição falar

em garça rubra). O termo é, pois, impr6prio. De outra parte, o Mu

nicipio de Guaramirim passa a ter ao que parece grande interesso

em termos ornitológicos, como limite máximo da constatação do

guará, no Sul do Brasil. Havendo em Guaramirim velhos moradores,
que possarn ainda atestar essa presença, seus depoimentos terão

grande valia para os estudiosos. Para fins comparativos, isto é, pa
ra facilitação desses velhos moradores, há uma profusão de publi
cações que mostram gravuras da garça guará. Uma delas é o n. 32

(maio de 1977) da "Revista Geográfica Universal", págs. 70. E se

não houve a garça rubra? Então (e s6 então) será válido pensar-se

que guaramirim é essa bela garça branca, pequenina, que revoa

sobre as arrozeiras. Estou, porém, com a migração para cá, da nos ..

sa bela garça guará, que Von Ihering tão belarionte descreve Mas
mesmo admitindo-se que o termo guaramirim é impróprio, não ve

nham os saudosistas intentar o retorno do nome Bananal pois, ape
sar de simpaticíssimo, é nome mais adequado (em termos, de pro
dutividade econômica) a Corupá. Guaramirim haveria de ser, então,
Palmital, devido ao especial proveito e ocorrência da linda e rendo

sa Euterpe edulis. Eu, por mim, prefiro os termos indígenas e me

parece que Guaramirim (que de modo algum significa lobinho) está

muitíssimo bem - com ou sem a garça rubra que, com seus 65

centímetros da ponta do bico à unha, nada tem de mirim, principal
mente frente às mais garças daqui da vizinhança.

o missionário Nasser
Bandeira dos Santos con

seguiu recrutar um signi
ficativo número de fiéis
para seu templo na rua

Waldemar Masson, a tal

ponto de o local se tor
nar pequeno demais para
acolher os presentes as

sessões de exorcismo e

manifestações esotéricas
por ele promovidas.

o senador Otair Becker
acaba de nos remeter um

livro de 285 páginas, de
nominado Atuação Parla
mentar 1977/1978, con

tendo uma coletânea de
discursos proferidos no

20'Senado, durante o . se·

mestre de 1977 e 1.0 ee

mestre de 1978, bem co-

Otair Becker
livro
mo projetos, requerimen
tos e pareceres sobre ma

térias que lhe foram co

metidos em função de a

tividade parlamentar.
O livro, ne parte final,

traz um relatório de a�

suntos tratados pelo Ga

binete junto aos vários
Ministérios, as audiên
cias realizadas em 1977 e

1978 até o mês de setem

bro assim como a corres

pon'dência expedida em

1977 (31.139 cartas e

2.859 telegramas), e 1978

até o mês de junho, quan
do expediu 2.501 cartas e

1.226 telegramas, mos

trando o vigor do trabalho
do nosso conterrâneo.

Nota- de
Agradecimento
A família enlutada de

ALFREDO PASOLD, aln

da profundamente cons

ternada com o seu pas
samento, ocorrido no dia
10 de dezembro, vem de

público manifestar os, �
gradecimentos aos medi'
cos e enfermeiras pela
dedicação dispensada a"

falecido. .

Agradece, também, aos
Pastores pelas palavras
proferidas por ocasião do

sepultamento. De igual
modo, ' agradece a tod�s
amigos. parentes, cora:s
e ao povo em geral pe.a
manifestação de apeio e

conforto que demonstram
à família, seja através de

palavras, cantos, flores e

visitas.
Schroeder, 14 de de

zembro de 1978.
• Família Enlutada.

A revista Nova de dezembro
está sensacional!

Além de todas as suas costumeiras
matérias sobre amor, sexo,
beleza, política, saúde, etc ... ,
ela oferece uma lindaagenda,

inteiramente grátis,
para acompanhar você o ano inteiro.

Agora, você não vai mals esquecer
os seus compromissos pOlS

, a Agenda de Nova é inesquecível.

NOVA
DEZEMBRO

PROCURE
NASBANCAS

INDICADOR PROFISSIONAL

CLfNICA 'FEMININA
Ora. Cleusa Bastos Maldau

Ginecologia - Obstetrícia � Ginástica
para gestantes.

Curso Psico Profllátlco para o parto

Clínica Santa Cecilia - Fone: 72-0101

PROIBiÇÃO
Eu, Valentin Tissi, brasileiro, casado, resi

dente e domiciliado em Braço Cavalo, Nereu Ra
mos, Jaraguá do Sul, proíbo que pessoas estra
nhas adentrem em minha propriedade, 44 mar

gas de terra.

Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 1978.

ORA. IZABEL KIKUE MAUL I

- Adultos e Crianças
Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone (0473) 72-0696

Jaraguá do Sul - Santa .Catarina

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

ESCRITóRIO CONTABIL A COMERCIAL
CRC-SC n.o 0048

Téc. Cant.: Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

Téc. Cant.: Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administra
tivos - Oontabll'dade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Trabalhista e INPS -

Seguros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul. \Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

CEACLI,J ! ,�

DR. FRANK BARG

. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

·1 DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Cobranças e Assistência Juridica

Empresarial

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

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

'Emplacamentos - Transferências - Segur9s -

Negativas de Multa' - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante

,

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

I
Av Mal. Deodoro, t80 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185
Cx. P. 200 - fone: 72-0411 - São Bento do Sul-SC I

LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

Cart. p'róf. 8630 - Reg. 3414 - 10a. Região

. _- .

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

.__..._---

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

:::i'=
- EMPREÉNDIMENTOS �SERVIÇOS' L"O)A;

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

89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina -

Conta6ilidade - Contratos e Serviços em
geral - projetos de financiamento - Seguros
Representações. - Embalagens e mate(ial de

- construção.

(
HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escritório:
-

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

MARCIO MAURO MARCATTO

'Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 100• R.

PROJETOS E AssisTENCIA TeCNICA

Av. Mal. Deodorö"Ciä--Fonseca, na. 1.179

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Altevlr Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVCYCAClA EM GERAL

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o pobre da caixinha

Hilarinho, de quatro anos, passava, to
dos os dias, por aquele pobre com a calxt
nha. Os meninos colocavam, sempre, um

niquei de esmola naquele cofrezinhp Im

provisado.
Hilarinho, então, já cruzava a rua pa

ra não deixar de contribuir com o seu do
nativo.

Certo dia reparou que, também, se bo
tavam fichas na caixa do ônibus e pergun
tou:

- Mamãe, o ônibus também é pobre?

O garoto abriu a porta do consultório
de psicologia do prof. Pierre Weil, na Pes

tallozzi e disse:
- Já repeti o segundo ano quatro ve

zes. O senhor faz conserto na cabeça?

A
leite pra botar nas vaquinhasl xo cardo:

- Nem mesmo quando eu estiver es

perando filhinho.90rdura
Ana Regina, de cinco anos, pergunta

a mãe:
- Por que é que você está tomando'

esse remédio?
- Porque estou magrinha, meu bem.

Quero engordar. Esse remédio faz a gente
engordar.

�
- Ahl - faz a menina - mas eu gos

to da senhora magrinha. Não quero mãe
gorducha. Sabe, eu não quero ficar gordu
cha nuncal Viu, mãe? Nunca.

E termina, deixando a mãe de quel-

A abolição
O prof. Mecenas Dourado lembra aque

la questão de exame quando perguntaram
&0 garoto:

- Menino, quem foi que assinou a a

bolição da escravatura no Brasil?
E o pirralho, sem hesitar:
- liA escrava Isaura".

Educação
Marla Inês, filha do arquiteto Francis

co Bolonha, virou-se para a mãe e disse:
- Acho que cavalo é um bicho multo

educado, não é?
- Por que, minha filha? - quis saber

a mãe.
E a garpta:
- Porque come de boca fechada.

o caminhão
Lia Rosenberg era plrralhinha. quando,

vendo o caminhão do leite passando na

rua, exclamou:
- Mamãe, olha o caminhão levandoRepetente

215

J)"

. A professora
Para os cinco anos de Susan não exls

tem Gagarin, nem Titov, nem Glenn. Pra

ela, a grande heroína é mesmo a professo-
ra.

Um dia a filhinha de dona Solma che

gou com a novidade que a assombrara:
- Sabe, mamãe? Minha professora

casou. .. e já foi pra lual

PALAVRAS CRUZADAS
HO,RIZONTAIS:
1 - Casal. 4,_ Raiva. 7 - Tom (?), compositor brasile:A

roo 9 - (?) Fischer, atriz brasileira. 11 - Dei adesão a. 12 --
Tonalidade. 13 - Ofertar. 14'- Leito conjugal. 17 - Tarefa;
talhão. 19 - Sozinho. 20 - Atmosfera. 21 - Membro empe
nado das aves. 23 - Tltuio (abrev.). 25 ,_ Porém. 27 - Roma
é a sua capital. 30 - Elvis Presley, cantor de rock norte-ame
ricano. 31 - A mesma coisa. 32 - Símbolo químico do Co
balto. 33 - Prumo ou objeto análogo com que se determina
ou observa a profundidade das águas, o interior de um 'Obje
to, etc. (pl.). 35 - Pedido n'3 socorro em código Morse. 36 -
Satélite natural da Terra. 37 - Oomposição poética. 39 -
101, em algarismos romanos. 40 - Nome da letra D. 42 -
Porção de água do mar, lago ou rio que se eleva. 45 ,_ Luta
dor. 48 - Semelhante. 49 - Estudava. 50 - Transforma em
ímã. 52 -:- Azedo; picante. 54 - Curar. 55 - Rio da Suíça.
56 - Residência.

VERTICAIS:
1 - Cortai, desbastei. 2 - Não fechadas. 3 - í3racejar.

4 - 4, em algarismos romanos. 5 ,_ Traço direito; distância
mais curta entre dois pontos. 6 - Odorífero. 7 - Designação
genérica de vários minerais duros, compactos e de cor esver
deada, muito empregados em jóias e ornatos. 8 - Mitologia
(abrev.). 10 - Afeição profunda. 15 - Sigla do Estado bra
sileiro cuja capital é Manaus. 16 - Dividem em lotes. 18 -
Símboro químico do ósmio. 22 - ópera de Giuseppe Verdi;
24 - "Eie", em francês. 25 - Espaço de 30 dias. 26.- Não
política. 28 - Tenso; esticado. 29 - Atos. 31 - Número de
anos de alguém. 34 - Despido. 35 - Assentara. 38 - Pri
meira nota musical, 39 - Emudece. 41 - Eduardo Tornaghi,
ator. 43 - Causar dano a. 44 .- Guarnecer de asas. 46 -
Odete (?), atriz brasileira. 47 - Gritos de dor. 51 - Moléstia.
53 - Símbolo químico do trbio.

12

5 63 42

108 97

11

13

2017

29�5 26

30

33

36

39"

45

49 50 51

52 53 54

55 56

RESPOSTAS:

32

43 44

'.18"1'- lav - .Ie.les
- a.l!)V· - eueWI - e!, - le.L - elallV - ep
-uO - aa - 10 - apo - an, - SOS - sep
-uoS - 00 - waPI - dEi - e!l�11 - sell\l -

I!.L - esv - .IV - ell\l - OI!EI - owe".L - .Iea
- wO.L - !.Iapv - e.laiA - W!qor - e.ll - .Ied

LIVROS GRATIS - cortesia do seu jornal ,
.

Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe intei
ramente grátis um best-seiler no valor de Cr$ 40,001 A MON
TERREY garante!

CASOS MtDICOS
Abnegação de Médico - A luta contra.o peste ne-

gra. Vencer essa desgraça era seu Ideal .

Confissões de um Ginecologista - Ouebra do se-

gredo profissional .

70CO

101} CO

�M.A.RISOL •• -
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

R e cc m Cl q
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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DIRETOR:

Eugênio Vitor SchmUcke I
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...
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I
ENDERECO:

CaIxa Postal 19
Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaragué do Sul - Santa Catarina ,

"Sacerdotisa"
,..

ve
Brasília - Jussara AI- ,raspada e dizendo-se Joa

varenga, uma paulista de na Darc, "a sacerdotisa
26 anos de idade, cabeça . da percepção de Cristo"

Brasil e Argentina podem criar
empresas conjuntas

Buenos Aires - O ml
nistro da Economia José
A. Martinez de Hoz de
clarou que o Brasil e a Ar··

gentina têm interesse re·

cfproco em criar empre
sas conjuntas para de
senvolver o processo de
industrialização do miné
rio de ferro, estabelecen
do siderúrgicas em terri
tório argentino com capi
tais mistos.

capital sobre os contatos

que está desenvolvendo
"O ministro de Minas e

Energia do Brasil, Shi
geaki Ueki, está multo
entusiasmado com esta
perspectiva e nós acredi
tamos que isso pode fa
vorecer nosso Pars. A::J
mesmo tempo, estamos
examinando todos os nos

sos recursos comuns de
fronteira como fonte e

nergética e isto também
outros que, no futuro,
irão nos vincular, como

por exemplo o aproveita
mento do rlo do Uruguai,
na fronteira entre a Ar-
gentina e o Brasil", de-
clarou Martinez de Hoz.

Martinez de Hoz, que
está em visita ao Brasil,
onde vem mantendo uma
série de entrevistas que
inclufram o presidente Er
nesto Geisel, falou, a um>

emissora de rádio destà

Sábado, 16 de dezembro de 1978

Incênd
INCêNDIO ..... Revista

Brasileira de Proteção
Contra Incêndio, acab s
de ;..;ircular com o l'Iúmo"
ro � I M, relativo aos meses
de Outubro/Novembro de
1970
INCêNDIO é uma pu

blicação pioneira no Br"!
sll e tem a pretensão de
preencher uma das malo
res lacunas no ramo ed'
torial brasileiro. Pretende

•

I O
ainda ser técnica para os

técnicos e acessivel para
.

os interessados em todos
os assuntos que girem em

torno de prevenção de ln
cêndio, de proteção con
tra incêndios.
MARCO ZERO Edito

rial e Empreendimentos
SIC Uda. é seu editor,
situado na cidade .paulls
ta de Santo André.

Linha FORD 1979 vem com a ignição
transistorizada BOSCH

o sistema Bosch ds
ignição translstorlzada,
já lar.gamente utilizado na

Europa, acabá de chegar
ao Brastl equipando' dois
modelos da linha Ford
para 1979: o Maveriok e

o Corcel II.
Trata-se de um' equipa

mento cuja principal ca

racterístlca é não possuir
contatos'mecânicos, não
apresentando desgastes
e dispensando, por isso,

qualquer tipo de manu-

tenção'.
A Bosch desde 1964

fornece sistemas transls
torizados de ignição para
as mais diversas aplica
ções e desenhos, de mo

tores. Outra de suas lno
vações, com relação ao

sistema convencional, é

a ausência de platinado,
que é aqui substitufdo por
um emissor de Impulsos
Que faz as funções do
rriartelete, O emissor pro
duz impulsos de coman

Figueiredo
- a Moça da Moeda e ß

Estrela Solitária da Ban
deira - passou toda a
manhã do dia 7 na ante
-sala do general João Ba
tista Figueiredo tentando
entregar um bilhete ao fu
turo presidente da Repú
blica, a quem ofereceria
o segredo da bomba atô
mica.

Diante da lrnposslblll
dade da audiência com o

general Figueiredo, Jus
sara entregou o bilhete
aos jornalistas e informou
ter escrito também uma

carta ao presidente E� ..

como
nesta Geisel. Segundo e

la, o general Figueiredo
está predestinado a dar o
"apocalipse da terra".
Ela queria do futuro pre
sidente uma abertura com

o povo para todo mundo
"comer coxinha de gali
nha à luz do sol, quando
eu abrir o buraco da ter
ra".

Dizendo-se com poder
de fazer os Exércitos
marcharem, "com movi
mentos de pés e ombros,
pois sou metade Jussara
e metade Cristo", ela a-

firmou que o petróleo vai

um predestinado
acabar dentro de 1 O anos

e que o criador não reno

vará as reservás da ter
ra. "Eu tenho o poder de
transtormar água em ga
solina, mas não faço isso

porque fico leprosa".

� o seguinte, o bilhete

que Jussara pretendia en

tregar ao general Figuei
redo, escrito, à mão, em

papel de caderno:
"Excelentfssimo gene

ral: por fantástico que lhe
pareça venho em nome

do "Criador" o pai sagra
do da nobreza que co

mandou a crucificação.

Sou como Joana Oarc,
Jussara, a Sacerdotisa da
cerca de Cristo.

Este é meu corpo, este
é meu sangue. Figueiredo
é o presidente escolhido,
predestinado a dar o apo
calipse da terra. Trago
-lhe o segredo da bomba
atômica se me abrlres
com a massa popular.
Dou o liberte do rigor-
-mortis. O pai é a entida
de que manifesta e molda
a carne - Jussara, sou·,

de São Paulo e estou ao

relento em Brasflia".

GEOLOGIA
O rnunlcfplo de Grava

tal estará sediando entra
ÓS dias 5"e 9 de fevereiro
do próximo ano, o II Se
minário Brasileiro Sobre
Técnicas Exploratórias

REALIZA
em Geologia.

O seminário reunirá
500 especialistas das cl
ênoias de terra, que pro
curarão desenvolver te-

C lf\SSI FI CnDOS
Bar e Lanchonete Tropical Ltda.

UM MOTIVO A MAIS PARA VOCI:

COMER BEM.,

Serviço de Bar e Restaurante, com atendimento a

,La Carte. Semanalínente a tradicional "DobradJ

nha".

TROPICAL, do lanche ao aperitivo mais sofistica

do, aquele atendimento camarada.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca.

em frente a Volkswagen.

Spézía Cía,& ·Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua Jóão Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sill Santa Catarina

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

. PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

- EMPREITEIRA HAWA LTDA.

,
-

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Terraplenagem VARG.AS
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA H!l:LENA

TUBOS E ARTEFATOS ns CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

Café Sasse

-'MOBILIARIA JARAGUA

CRECI778

Administração de bens e serviços

compra e venda de imóveis

Rua. Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

.Jaraquá do Sul - S. Catarina

co que são conduzidos ao

aparelho de comando. e
letrônico onde cada srna,

é amplificado e conver

tido em pulsações retan

gulares, .cuja vantagem é

alternar o ângulo de per
manência em função da

rotação.

A ignição translstoriza
da Bosch tem ainda a

vantagem, segundo os,
técnicos, de atender a to
das as modernas exigên
cias referentes à econo

rnla-de combustível e aos

gases de escape. O ponto
de ignição se ajusta com

maior precisão a qual
Quer das condições de
funcionamento do motor,
permanecendo inalterável
durante quase toda a vi
da útil do dlstrlbuldor de
ignição.

Além disso, graças ao

comando do ângulo de
permanência e à total au
sência de vibração nos

contatos, há muito maior

segurança de ignição em

regimes de alta rotação
e um aproveitamento
ideal de potência em re

gimes de baixa rotação.

EM GRAVATALSEMINÁRIO
i

'NACIONAL
leiro Sobre Técnicas Ex

ploratórias em Geologia
dedicará um dia de estu
do para o problema da

poluição provocada peia
mineração.

Santa Catarina

UM SHOW INÉDITO PARA VOCê COM OS CONJUNTOS DE
SOM 3x1 - SHARP - SONY - NATIONAL - SANYO.
Conheça os preços e as vantagens que. o FOTO LOSS

lhe oferece.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302

��--"C!)�������-.i"���

t FLAN - PUDIM E GELATINA i
t _(Çß) í
r i

EM DIVERSOS SABORES, PARA SATISFAZER O SEU PALADAR.

��ar.-����\- ar.-�������

F O T O L O S S L TOß.. Pioneiro em Micro Pulverizado

Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

I

mas relacionados às pes
quisas geológicas para
prospecção mineral, en

focando a geologia, geo
física e terrestre, a geo·
qufmica, a fisiologia e os

sensores remotos como

ferramentas índíspensä
veis à localização de re

servas minerais.

O II Seminário Brasi-

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O OPALA.

.

AGORA VOCi:: gSTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no eeneesstenäne

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

SHALOM'
.

BAR E LANCHQ'NETE LTDA.
.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomende
RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A

LA CARTE
,

Breve cascudáda

Em cima do Posto Màrechal
Av. Marechal Deodoro, nr. 961

SER.RARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de n'ossa região
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

EMMENDÖRFER Com. de Veículos· Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72u0969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul

foi feito para você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Municípios
, Na próxima sexta-feira, .dia 22, será que' 3�' fundistas 'j'á �avia�" sO,licitado'reaJi{líada uma sensacional prova de pe- inscrição; 'podendo este número ultra-

dest�iànismo. Trata-se da 1.a ::Prova de passar a casa -dös 50. Queremos alertar.
'

Ihtégração dos Munlclpios ' dÓ Vale do' aqueíes 'que desejarem tomar parte des-
.ltapocu. Prova esta idealizada e, orqanl- ta 'competição, que' façam suas inseri-
zada pelo nosso amigo José, ;f\ugusto ções: até-o dia 20; devendo entrar em

. Cag�one. Poderão participar desta pro�, contacto com c' Prpf: Cáglion'e.
va, t�o 'somente atletas resicfeh'ies nos .. Horário, Cj{'pe'rc�iso

.

,

municípios que congregam 'a Microrre: " . A'largada da prova será às 2@h de-
gião do Vale do Itapocu, ou seja, Jara- fronte-o portão princlpalda Nutrlmental
guá do, Sul, Gua':a�irirn, Coru(?á, Sch- S.A,·,em Guararnleím, tendo'süa chega-,
roeder Ma,l?sar�dlJba" e -Bàrr�' Velha ',,' da marcada na Praça do' ExpedicionáNotam�s que estâ-pro'{la vem déspertaji- "

.

rio· (Praça Rodoviária), no exato me,do 'a atenção entre os praticantes do a-' mento em que a Banda Lira da Aurora
tletismo, pois nada mals, .nada menos, estiver efetuando os prim�iros acordes

do "Itapocu

: .' '/,'; , :; .. 'PÁGINÁ' 7

eco abr-e

concurso

no coreto da praça. , ,I,)' I' ,r Eles tentarão alcançar uma classí-
. O percurso estap,�lecido.:r?�ra, a pro,", "f:icação entre os 150 brasileiros que par-va serä de 8.�OO rnetros.. "(' I, ,I ,) .tlclparão da intemactonaüsstma no dia.

Premiação i "" '.\" "'," 31 de dezembro, às 23h38min. A elimi-'A premiação .,ao$ atletas dar-se-ä, ,npfória,pe hole.serä realizada no mes-�og'q após a p�ov;a",�j;md� ,qtl�, do 1.9 aÇ> mo trajeto da pecva oficial, e a distância3:° colocado, .��r..&o er;lf�f1)g,I,I�,!?�.�roféus, e I" será de 8.900 metros .

mepal'ha,s e do 3.0. ao 115,� re,c.e,?erã? "J • ,;Vale, a pena salientar aqui" que Jo:-também medalhes de participação.
f

sé Augusto Ca_glione é 100.0 melhor cor- I '

Caglione e Sborz redor do mundo, uma vez que na SãoOs fundistas José Augusto Cagli.one Silvestre do ano passado ele foi o cen, e Irineu Sborz sequíram para São Pau- 1ésimo colocado no meio de tanto grin-lo no' dlá 'de ontem, onde 'hoje participa- go bom de.perna e fôlego.
, rão da eliminatórja brasileira, conheci- Nós dÇlqui iremos torcer para umda como' preliminar da São Silvest�e. suces;so d� vocês, Caglione e Sborz.

JEt' X (.Sel�çã6' de '� Jogadores (atarinenses
,

Na' próxima sexta-ter
ra estarão em. Joinville,
alguns dos 'rnaloreâ era-
"ques' que o' futebol cata
rlriense 'revelou, e 'que '8-
-tualmente defendem 'os
melhores clubes do fute
bol brasileiro. Estarão
presentes,. Zenon, Toni
nho, Jairo" Valdomlro,

II .c LV I �,"

Áurea Müller Grubba, Oficial do,Registro Civil 110

10. Distrito da Comarca de Jarag�â' do Sul, Estado,de, '

Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório, exibindo o

documentos exigidos" pela lei .a fim de., ,s� habili!?rem, para

trlto, filho de Henrique Frankowiak e Amanda Sapht, Franko- ,

wiak.' Ela, brasileira, solteira, lndustriárla, natural de Schroe

der, neste Estado, domiciliada e residente em Schro,eder, nes-
'"

te !=stß.qo, filha de João Ernesto Obenaus e Irene Hertha ROh-_
��der .qbenaus. '

. I,. ", .i: �.

, Edital nr. 10.578 de 12.12.1978
I '

'Mário C�lio Pinc;egher, e Ma,ria Bianphini .

"..cÓPia' r�cebid� do ,9fi<1l�i. �le Corppá,: n�st7 Estado
• - Ele, ��asi!eiro, s?IJeiro" .balconlsta, natural �e Jaraguá. doSul :lomiciliado e residente na Rua Minas Gerais, nesta clda

de,' fil.ho de .Januário Pincegher e Linda Minatti Pincegher. Ela,
brasjletra, soltetra profsssora, natural .�e Oorupá, neste .Esta
do' 'domiciliáda e' residente em Corupá, neste Estado, filha de
J���b Bia�chirii é"Ca�emira Bianchini.
Edital nr. 10.579 ele 12.12.1978
Sérvio Fernandes e Osmarina Glowatzki

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá
do Sul domiciliado e residente na Rua João Januário Airoso,
nesta �idade, filho de Alfredo José Fernandes e, Elv'ra Grahl
Fernandes. Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de J<i

raguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Roberto Zie
mann, nesta cid'ade, filha de Bruno Glowatzki e Cesarina, p.),
mianowski Glowatzki.
Edital nr. 10.580 de 12.12.1978

,

Lauro Kreyssig e Maria de Lourdes Eichinger
Ele, brasileiro: solteiro, servente, natural de Jaraguá dJ

Sul domiciliado e residente em Vila Nova, neste distrito, filho
de 'Henrique Kreyssig e EIÚida Borchardt Kreyssig. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Vila Nova, neste distrito, filha de Alvaro
Eichiroger e Cecilia Reiser Eichinger.
Ed.ital nr. 10.581 de 12.12.1978
Nelson Gaedke e Elfi Kopsch

do Estadual 79

, .
�

. ..

,

.
casar: .", " •

J
, r

.Juventus fora
e , � ".

Após sucessivas reu
niões realizadas por par
te da diretoria juventina,
eis que na última segun
da-feira, dia 11, os men
tores do time de Jaraguá
Esquerdo chegaram a um
resultado finar, no que
diz respeito a participa
ção ou não, do Juventus
no Esta�ual do próximo
ano. E o resultado foi es
te� - o Júven'tus licen
ciar-se-á das disputas do
Campeonato Estadual de
Futebol em 1979.
Notícia esta

'

que nos
deixa entristecido sobre
maneira, uma vez que es

perávamos uma decisão
favorável a permanência
do moleque travesso no
Estadual do ano que vem.
Foi uma decisão toma

da por parte dos direto·
res e conselheiros juvenw
tinos, mas diga-se a bem
da verdade, foi uma deci
são completamente con
tra a vontade dos mes

mos, pois todos gostariam
de ver o Juventus no pró
ximo ano integrando 'ou
tra vez a Divisão Especial
do Futebol Catarinense.
Em nada adiantou o es�

forço da diretoria' atual,
da imprensa escrita e fa-

'. � .d.· ! '

, .

Edifal nr. 10.573 de 06,12,1978

Leonildo José Lunelli e' Solange Mari Beck

Ele, brasileiro, solteiro, latoeiro, natural de, Corupá, ne_ste
Estado' domiciliado- e', residente em São 'Bento do Sul, neste'

EstadO: WIlo de L..�r'a�i0' L,LI,nelli .�} Pau.li!1,� Luneli!. Ela, brási,h:ii-,
ra·' soitéira" cäbl:lleireira, ,natural de Guaramirim, neste Estado,
d�micili�d� ,e residente na Ave�i�a' Fioriario Peixotq, nesta ci-'
dade, filha da Heinz ,Beck e Dinqrá, Aliete Rosa Beck.

EditaL,nr. 10.574�de Q6.12.,1978 ,

Dimas Leone e Marcia Sl,Ieli de Fari,as
Cópia recebjda do Oficial ,de. Cor,upá, :n�ste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, n!'itural dE;l Jaraguá do
Sul domiciliado e residente na Âúa P�esidente Costa e Silva,nes'ta ci:dad�, filho' de Elyseu I,.eone·e S�bastiana Nunes Leone.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Corup'á; ne9te Es:
tado, domiciliada'� resiqente �m Çorup�, neste Estado" fll,ha
de Raul José de Farias e Laura Ernestina de Farias.
Edital nr. 10.575 de Oa.12.1978

,

Din� Hass .e BeaÚiz Kroll
'. -

-, ,',
Ele, ',brasileiro: s�iieJrö,. ped��i'ro, -nat(úàl c;le J,oinville" nes

te ES!Rdo, domicíliado.E;l residente em F.!io da Luz, neste distri
to, filh� de qleme�e' 8â�s, e Ch'�rlote. Hass. E.ia, brasileira,
solteira, industriária, natl:J�al de Vila, Ublretama, RIO Grande do
Sul odo�iciliadlil e residE;lnte em 'Rio da Luz, n'este distrito, fi
lha' de Reinholdo Rodolfo Kr�1I e ,'Engarth Kroll.,

,

Edital �r. 10.576 de 07.12:197à
"

, _

Wilmar Krüger e' Orlete Maria Stoinski
,

Ele brasileiro, solteiro, comerciante,. natural de Jaraguá
do Sul

'

donii�iliado' � r��ident� na Rúà �'orge Lacerda, nesta
cidade' filho 'de Werner-krüger e 'Rosa Minatti Krüger. Ela, bra-

, sileira: solteira, contadora, natural de Jar�guá do Sul, domicl- .

liada e re;:;iderite ná Rua Angelo R,ubini, nesta c,ida_de, filha de
Silvestre Stoinski e Hilda Horst Stoinski.

Epital f)r. 10.577 de 07.12.1978
",

Adalberto Frankowiak. e Gisela Relindes Obenaus

Cópia recebida do Ofi�ial de Schroeder, neste Estado
Eie,

.

brasileiro, solteiro, ferreiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e 'iesidenté em Bairro João Pessoa, neste dis-

Eie, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e lesidente em Três Rios do Norte, neste dis-

. trito, filho de Walter Gaedke e Erna Rueckert Gaedke._Ela,
brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Três Rios do Norte, neste distrito,
'filha de Adolfo Kopsch e Hilda Schmuecker Kopsch.

E para que chégue ao conhecimento de todos mandel
passar o presente edital que será publicado pela imprensa 9
em cartório onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento, acuse-o para os fins legais.

Áurea Müller Grubba - OficiaI.

Tenho, Ladinho, Renato
;:: á entre owtros,,',O$ quais
'formarão umq,se,leção pa
'ra jogar diante do Jo!n
y,.dle Esporte Clube. Toda
'q' renda deste encontro
's,erá revertida ao ex-joga
dor do Joinville, Alberto,
impedido de jogar futebol
.por problemas' físicos.

lada de nossa cidade, pro
mover uma enquete, pro
curando conscientizar os
desportistas da região, fa
zendo-os sabedores da
situação pela qual atm
vessava o Departamento
de Futebol Profissional d'�
Juventus e procurand"
saber desses desportistas
as suas opiniões que tal
vez viessem a solucionar
o problema É lamentável
sob todos os aspectos,
que desta enquete sequer
r�cebemos uma respos
ia, o que vale dizer que,
o povo jaraguaense, o

desportista jaraguaense,
estava, e está, comp!eta�
mente alheio a situacão.
Pois bem, no próximö a
no ficaremos sem futebol
profissional ,em Jaraguá'
do Sul, ficando apena!<
restrito ao futebol ama
dor, uma vez q�e o'Juven.
tus manterá a sua equipe
juvenil.

'

Mas tudo isto sucedeu
se pelo fato de não have,r
colaboração do torcedor
jaraguaense, deixando ele
de comparecer ao está
dio ein dias �e jogos, fa
zendo com que as arreca
dações mal dessem para
cofjrir as despesas.

:,�.s_.i�
L·�"",·� p."

.

E o 1. (5 qá_� �fer���_m�!f de:,�fnPénho"
com economza. '","

1 "

Venha escdlherseu CórcélJ 79.

E conte com os,�qs.sp,s,iJ.la"!.os d.ef�gan:zen,to,
pÇlra;ajudá-?o n:: �sc�l1ja. . ,

..

�_"�'�.�'=�::=====���:!

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

para o
, ,

'símbolo, dos
I'XX �ASC

,

'

A Comissão Central Or
ganizadora dos XX Joqos
Abertos de 'Santa Catari
na, vlsandea escolha de
uma' identidade visual pa
ra a promoção, institui o
concurso "CRIE UM SfM
BOLO PARA OS XX
JASC".

Os desenhos I deverão
, 'ser' encaminhados à CCO
dos XX :JASC, sediada na
Rua XV de Novembro, 161_

na cidade 'de'Blúmenáu,
até' o dia 30 de jáneiro de
1979, em' envelopas com

identificaç,�9 ,_,: :,qrie um
Símbolo pára'os XX Jasc'.

Outro motivo importan
te, e fundamental, foi a
falta de colaboração do
comércio e indústria de
nossa cidade, Se Jaraguá
do Sul é considerado o
3.° Parque Industrial de
Santa Catarina, será que
não temos condições de
contribuir com uma par
cela em prol do esporte
profissional, no caso es�

pecífico o Juventus, pro
curando manter uma e

quipe na cidade� que nos
venha representar con

dignamente? A resposta
fica por conta dos senho�
res.

Por outro lado, e pen
samento da 'diretoria, e
fetuar melhorias no Está
dio João_Mafcatto. Serão
construídas arquibanca
das para melhor abrigar
os sócios e torcedores
juventinos, dando a eles
melhor conforto. Isto será
feito no próximo ano, en
quanto o cJube estiver li
cenciado, visando a parti
ci'Dação em competições
futuras. Também a sede
social receberá melho
rias, para proporcionar'
ao associado um ambien
te 'acolhedor e, 'agradável. '

O campeonato estadual catarinens"3
em sua fase final apresentou os, seguintes
resultados:

Quarta-feira, dia 13-12
Inter fx2 Criciúma
Joinville 4x2 Joaçaba
Avaí x Chapecoense - jogo não realizado
devido a desistência do AvaL

Próximos' jogos
Sábado, (hoje)

,

em Joaçaba - Joaçaba x Inter
em Joinville - Joinville x Chapecoense

Terça�feira, dià 19-12 (últ. rodada)
em Lages - Inter x Joinville '

em Chapecó - Chapecoense x Crjciúma
,

a classificação atual
.

,1.0 Joinville e, Criciúma, 9 pg;
3.'0 'Chapecoense, 6 pg; ,

4.° Joaçaba. 5 pg; .

5,0 lnternacional, 4 .pg.'

lI�t\';"", '"

Asseniblé'ia Geral
A Diretoria da' Sociedade Recreativa

, 'Alvorada do Rio êerro II, convida todos os

sócios para reunião de prestação de con

ta, e eleição da nova Diretoria; a reali�ar
·se no próximo dia 14 de janeiro, às 14 ho
ras, tendo como local a sede social. 1 '

,., Jaraguá do 'Sul, '15 dez. de 1975!••*,NiMJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marisol: 167 Certificados
em 1978

A MARISOL S;A. ....-- Indústria do Vestuário, através
do Setor Treinamento, entregará 167 Certificados aos

seus colaboradores que, durante o ano de 1978, freqüen
taram com esmero e dedicação os cursos-intemos pro
movidos com exclusividade pela própria empresa.

As solenidades para entrega dos Certificados te
rão lugar nas dependências da sede da ARMA - Asso
ciação Recreativa Marisol constando de festiva progra
mação que iniciará às 10 horas de hoje, dia 16, .culmi
nando com uma completa e suculenta 'churrascada re
gada a chopp e refrigerantes.'.

Estarão presentes às solenidades (que também mar

carão o encerramento dás atividades do Setor Treina
mento para este ano), Diretores, g'erentes, chefes de di
visão, profissionais das áreas de relações industriais e

treinamento, convidados especiais, entre eles a adminis '

tração do SENAI local, além, evidentemente, dos For-
mandos.

'

Os objetivos de treinamento estabelecidos pela Ma
risol para o ano que se finda foram plenamente alcan
çados, devendo ocorrer idêntica situação no próximo
ano, qua.ndo as atividades do 'setor se farão sentir mais
intensamente.

MPAS
Instituto de Administração
Financeira da Previdência e

Assistência Social.

,
,

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
o lAPAS em Jaraguá do Sul torna público que

necessita locar em Jaraguá do Sul-centro, uma á
rea

_ aproximada de 600m2, para instalação dos
serviços da Agência da Previdência Social.

As propostas deverão conter, além do seu pra
zo de validade os seguintes dados: descrição mi
nuciosa do imóvel, área, instalações existentes, va
lor locativo, responsabilidade pelo pagamento aos
impostos e tãxas e prazo contratual, assim como

se fazer acompanhar de croquis com planta baixa
do imóvel.

,

O registro do contrato do RGI será obrigató
rio correndo as respectivas despesas por cont i
exclusiva do locador.

As propostas deverão ser entregues no lAPAS,
na Rua Barão do Rio Branco, 72, até às 18, horas
do dia 22.12.78, onde os proponentes poderão to
mar conhecimento do modelo de contrato a ser
lavrado.

r

, O lAPAS reserva-se o direito de optar pelo
imóvel que melhor atender as suas necessidades.

O preponente deverá apresentar, quando soli
citado, o .título de propriedade do imóvel devida-

, mente transcrito no RGI, assim corvo os demais
elementos necessários à aprovação da proposta
e formalização do contrato de locação (CPF, lden ..

tidade, CGC, contrato social, etc.),

Financiamento próprio

VEfCUlOS USADOS REVISADOS

��;�����l
� i
�, MA.LHAS i
}, i

l MARISOL �
,.

. ,

J
Chega o NATAL e com ele a MARISOL inaugura seu novo- i

,
Poslo de Vendas, ali na rua Jolnville. i

,
Mals amplo i

,
Mais confortável I

�
e espera você com um variadíssimo sórtimento de

'

i
l Cámisas t

i� Camisetas i�Blusas
Pijamas

,�-� t
} Macacões �

t Venha logo paras:: ::�::OS melhores presentes

,

í
1 que a MARISOL reservou. para o seu Natál. - i
�""'_�����Qr..-�ar.-ar.-����

Bonn quer

de Camboriú
lntenaclonal

Polícia Militar 1°. BPM 2°. CPM PPRP
Relatório mensal 'da Central de Rádio Patrulha, referente ao mês de no

vembro de 1978.
Foram atendidas pelo, Pelotão de Polícia de Rádio Patrulha, 33 (trinta e

três) solicitações e 37 (trinta e sete) elementos foram conduzidos pelas viaturas, d �

acordo com as naturezas abaixo discriminadas.
Natureza Solicitação N.o de cond.
Desordem ............•.... ',',' 07 09

Embriaguez e desordem 12 12

Ofensa moral .... ,'
"

. . . . . . . 01 01
Auxíllo a débil mental 02 02

Suspeita ,.....•......••.• , "
03 04

Luta corporal .......•.•••..•• 01 02

Ag ressão ....•..•..••.••••.•• 03 03

, Averiguação " ',' •••••••• ' 01 01

Violação de domicflio ..•..•.•.. 01
'

, 01
Furto ...............••.•..•.. 01 01
Roubo .............••...••.. '. 01 01 ,

TOT .A L ...•.•..••...•...... 33 37,
OBS.: Além das solicitações acima, foram atendidas mais 24 (vinte e quatro)

nas quais não houve detidos nem conduzidos, porque muitos casos foram resolvi
dos no local e outros os implicados haviam se evadidos antes da chegada da Rádio
Patrulha.

Quilometragem rodada . 5.035 quilômetros
Combustfvel gasto 680,8 litros
Jaraguá do Sv!. SC, dezembro de 1978.

.

Antônio Espíndola Izidoro
3.° Sgt Cmt do PPRP

Restaurante tem
A •

premio
O Tuty Restaurante,

de Camboriú, já famoso
por seu ótimo atendi
mento e comida de clas
se internacional, acaba
de ser agraciado com o

maior prêmio internacio
nal para casas do gêne
ro: Trata-se do troféu
Internacional de Turis
mo e Hotelaria, criado
pela revista de turismo

Dallanhol:
Falando à imprensa, à

saída do Gabinete do
Senador PETRONIO POR
TELA, com quem conver

sou longamente, o Dep.
WILMAR DALLANHOL
afirmou que prossequirá
na atividade política.
Dizendo-se agradecido

pela expressiva votação
recebida em todo o Es
tado, Dallanhol afirmou
que "Os 70% dos votos

partidários a ele confia
dos, fazendo-o candida
to mais votado da ARE
NA em 164 dos 197 Mu

nlclplos Catarinenses' ,

impõem-lhe uma respan ..

sabilidade que é a de

seguir na luta, sem es',

morecimentos e sem 13,
digas. "São mais de 400
mil catarinenses que con

fiaram não apenas em

meu nome, mas em idéias

que devemos levar a

lei contra

É difícil' falar a linguagem
.dos jovens?

Prof. Pa.ulo Moretti

Embora já o tenha feito doutras vezes, o In
tuito deste artigo não é situar o jovem quanto à
terminologia que usa e abusa na linguagem cor

rente, mas sintonizar com ele naquilo que sente
de autêntico e de sadio em termos de convivên
cia com os adultos.

Antes de mais nada, o jovem deseja e quer
uma sociedade corajosa, que creia em todas as

potencialidades do homem como membro efeti
vo do seu progresso e evoluçã'o. Ele deseja e

quer que, em tudo e por tudo, haja sensibilidade,
estrutura do pensamento, troca de experiências,
reciprocidade de idéias, comungação de ideais,
enfim, que o'linguajar efetivo seja o de hoje, das
coisas de ,gora. '

A libertação que ele apregoa, a felicidade
que ele anseia, a plenitude dé valeres que quer
conquistar 'o põe em constante confronto com

desafios próprios da idade que vive e das pes
soas' com quem convive.

O jovem quer viver em constante sintonia
com o mundo que o cerca. Por isto, às vezes,
não é convenientemente compreendido. Tem que
agir com prudência, sem que esta deva ser en

tendida como recuo e, muito menos, como medo.
Partindo do pressuposto de que o jovem

quer viver sua filosofia de vida, sem interferên
cias que comprometam a essência desse viver,
faz se necessário que a mentalidade de certas

pessoas seja modificada na forma de interpretar
certas atitudes da juventude. Não menos neces
sário é que os jovens entendam certas críticas
como geradores do desejo de orientá-los, de a

lertá-los, para que não se. entreguem a caprichos
próprios de uma idade em transição, disposta a

satisfazer-se de umas quantas coisas sabidamen
te comprometedoras, pelos maléficos efeitos que
produzem.

Se não podemos endossar tudo quanto, em
nome da jUVIentude, se quer apregoar e consu

mar, devemos creditar-lhes um voto de confian

ça naquilo que possuem de autêntico, de vonta
de de acertar, sem ser papel-carbono de fórmu
las e de pessoas que julgam alheias a seus pro-

, blemas e aspirações.
. Se o jovem quer assumir todas as aspira

ções humanas do seu tempo e da sua idade, sai
bamos auxiliá-lo nesta tarefa, a fim de que a afir
mação de si mesmo, o senso de liberdade e a

comunhão universal dos seus legítimos anseios
representém uma mensagem reveladora do quan
to pode e do quanto quer para tornar-se uma

imagem do que é e não do que pareça ser.

Passat LS - bege .. , . , , .. , , , .. , , , , , , , '. 1978
Corcel cupê luxo - azul " ,... 1977
Corcel cupê LDO - branco .. ,.. . .. , .. ,... 1976
Corcel GT - vermelho ' ,', . .. 1976
Corcel cupê LDO - marron ", ". 1975
F-7S - 4x4 - verde' , . , ,. 1977
F-75 - 4x4 - amarelo '

, . .. 1976

LEGISLAÇÃO

CóDIGO PENAL PREVERÁ CRIMES
CONTRA AMBIENTE

Depois das grandes reformas do direito .penal -
'Iegisl,ação sobre manifestações, sobre sexualidade e ,S9-
bre a interrupção da gravidez - uma série de modifica
ções determinadas pelas exigências da atualidade, sur
ge agora mais uma medida com caráter de inovação

"EDITAL DE CONVOCAÇÃO/1978

Exercício de Apresentação da Reserva

começa dia 16

A Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul
� ival desenvolver entre os dias 16 e 22 do corrente

'mês, o EXERCICIO DE APRESENTAÇÃO DA RE:
SERVA (EXAR/78), de acordo com orientação da
16.a Circunscrição do Serviço Militar.

'

Datas e' horários:
Dias 18, 19, 20 e 21
- das 08 às 17 horas.
Dias 16 e 17 (sábado e domingo)
- das 08 às 12 horas.
,- Dia 22, ,

Das 08 às 18 horas.

•
CLASSES CONVOCADAS

Oficiais R/2 e Reservistas de classes ante
riores a '1954: os inclufdos na reserva nos anos

de 1974,75,76,77 e 78; Aspirantes a Oficial R/2;
os declarados Aspirantes a 'Oficial nos anos de
1973 a 1977; Reservistas de 1.a e 2.a Categorias
das Classes de 1954, SS, 56, 57 e 58' e os Dispen
sados de lncorporação que foram incluldos co

mo em Situação Especial nos ano de 1973 a 1977.

Jovem, regularize sua' situação
perante a Lei., A Pátria precisa de você.

Oro Verde, da Espanha.
A entrega do troféu

ocorreu no Hotel Nacio
nal do Rio de Janeiro
em ceia de Galã ofereci
da pela Oro Verde, com

a presença das autorida
des turísticas brasileiras,
representantes diplomá
ticos estrangeiros e per
sonalidades do mundo
econômico e cultural do

país.
O troféu Internacional

de Turismo e Hotelaria
do ano passado, foi con
cedido a uma empresa
not te-americana, sendo
a entrega do mesmo

efetuada em Miam:
Beach. Agora, o fato G

corrido em Camboriú
Beach, só nos pode e 1-

cher de orgulho.

Prosseguirei na luta
frente" . ver atender a convoca

ção que lT!e é feita pa
ra continuar.
Indagado sobre as

anunciadas reformas,
Dallanhol declarou: serr

desencantos e sem tris
tezas, posso analisar se-
ren ente a situação po
lítica nacional afirmando
a necessidade de modi
ficações no quadro par
tidário e eleitoral, a ini
ciar-se pela supressão
da Sublegenda, o reexa

me das eleições indire
tas e do próprio sistema
partidário.
,Confiante no aperfei
çoamento Democrático,
tenho em mim' que a ação
vigorosa e firme do Pre
sidente GEISEL, terá no

futuro' Presidente JOÃO
BATISTA FIGUEIREDO
um hábil autêntico e efi:.
ciente condutor.

"Não vacilamos em

entrar numa campanha
sabidamente difícil e ao

início quase impossível,
"Juntamente com os fu
turos Governador e Vice
JORGE BORNHAUSEN e

HENRIQUE CÓRDOVA -

�;7 ressurcir a vibração
política, transmitindo aos

companheiros o entu
siasmo das campanhas e

a confiança na vitória ..

fui um movimento gene ..

raso e idealista que nas

ceu espontâneo dos a

migos e coestaduanos,
convergindo para uma

votação realmente ex

pressiva.
Consciente de que a

política não se fez num

ato só, e de que os re

sultados das Urnas não
se esgotam numa só -ba
talha, julgo do meu de

delitos ecológicos
fundamental. O governo federal decidiu a 16 de setembro
propor que as entldades-leqlslativas ineluam no código

. penal um capítulo intitulado "delitos contra o meio am

biente". Este capítulo não levará o nome de "lei de re

forma do CÓ,digo penai". pels.já basta-a denominação
"lei de modificação -do código penal", ,

'

Também nas modificações do direito penal, às quais
foi conferido o título honorífico de "reforma", tratava-se
apenas da modificação de determinações já existentes,
visando, basicamente torná-Ias menos contundentes. Já
o direito penal ecológico visa lustamente a um fortale
cimento e coordenação das leis existentes. Determina
ções penais e de ordenamento sobre infrações contra a

proteção do meio ambiente já existem desde há muito
.tempo. A elas pertence o regulamento muitas vezes ci
tado em torn jocoso como prova do atraso do .códiqo
penal, referente ao "envenenamento de poços" (punido
com pena de prisão de um a dez anos). Numa interpre
tação que considera que hoje em dia na Alemanha não
se tira mais água de poço ou, como diz o parágrafo er
questão, "depósito d'água", tratá-se de um regulamento
clássico de direito penal ecológico.

Tão obsoleta, porém, não é a tat lei, quando se con '

sidera que as aútorldades de segurança incluíram em
seus cálculos de prováveis gofpes terroristas a introdu
ção de venenos no abastecimento de água.

O direito penal ecológico tem sido ampliado e com

plementado nestes últimos anos, na medida em que a

proteção ao meio arnblentefol reconhecida como uma
,

meta pnoritária do governo, em uma sociedade indus
trializada. Os regulamentos penais, como os existentes
'na. lei sobre as reservas aquáticas, sobre a poluição at
mosférica, sobre a remoção de lixo. na lei federal sobre
ris�o.s atô":,icos e nas leis retatívas ao transporte de ma
terlats pengosos, deverão, ser introduzidas no código
penal: Nisto foi necessário levar em consideração a ju
risdição e os convênios de direito internacional, como a

Convenção Internàcional'áe 1954 destinada a impedir a
contaminação das águas do mar'por óleo. '

Frankfurter-Allgemeine

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




