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Erva da vida. cura

diabéticos
Esteve visitando nossa redação no decorrer

desta semana, o jornalista José Roberto, da ci

dade de Cascavel, que atualmente está divul

� gando a chamada "Erva da Vida", que possui

li qualidades medicinais para cura da diabéte.

II Essa erva, foi descoberta há algum tempo,
I' por um empresário paranaense quando tentou

curar uma pessoa que sofria de feridas. Ao tra

tá-lo para essa finalidade, coincidentemente
curou-lhe também a diabéte, pOis as próprias fe
ridas eram provenientes cresse mal. A partir. daí,
esse empresârlo foi procurado por diversas pes
soas, sendo que algumas foram totalmente cura

das.
Em julho passado, José Roberto manteve

contato com esse. senhor que nlo quer a reve

lação de sua identidade, solicitando o encami
nhamento de material relativo a erva à Rede Glo

bo, para o programa "Fantástico". Ao tomar co-
,nhecimento do fato, p jornalista . divulgou-o•.A
partir daí, começou a ser procurado por diabéti
cos de todo o Paraná e Santa Catarin,a, mais tar
de de São �aulo e RJo Grande do Sul. Até hoje,
a erva foi enviada também para algumas cidades
do Paraguai, Argentina e Lisboa.

Há um mês atrás, José Roberto esteve em

Chapecó, e agora fornece mais uma vez doses.
da erva medicinal, sendo procurado p'or grande
número de pessoas na Rádio Chapecó. A maiori�

.

dessas pessoas ..tem manifestado a grande re

cuperação que tiveram. Um exemplo do resulta
do dessa erva medicinal, é uma senhora de Cei.
Freitas que em 30 dias, reduziu em 50 por cento

,

o teor de glicoce no sangue. Esta é uma das mui
tas pessoas que procuraram esta "Erva da Vida"
e se curaram, chegando até a cicatrizar feridas

.

e cortes, que anterlermente não cicatrizavam
devido .a doença.

-

Se existir alguma pessoa interessada, po
derá entrar

..
em contato com o sr. Jo!é Roberto

Grizzo, Rádio Colméia de Cascavel, pelo tele-
fone 23·1717.

.,

'Aumenta
de'

,

número
•

caixas

coletoras
De acordo com as informações recebidas da Agên

cia dos Correios de Jaraguá do Sul, durar.te o mês de
janeiro do corrente ano o Departamento Regional da
Empresa Brasileira de Correios e Teléqrafos, com se

de em F:orienópolis, instalou mal« 3 caixas coletoras nos

seguintes lugares: uma na Rua Walter Marquardt, 878,
defronte ao Bar Recanto da Amizade, outra na Rua Join-

.

ville, 2232, no estabelecimento de propriedade do sr.

George Glatz, e a terceira na filial da Farmácia Catari
nense, na Av. Marechal Floriano Peixoto.

Com mais estas ça!}Ça�- 'imp'!antadas, o número de
caixas coletoras de -corh�à�öndência em Jaraguá -do,
soma um total de 13. Esta é, uma quantidade razoável e
atualmente atende satisfatóriamente a demanda de cor

respondência, pois somente à espaço físlcc da Agên
cia local não satisfaz mais, tendo em vista o número
crescente do movimento que torna necessário que seja
ampliada a mesma.

Os órgãos competentes da comunidade jaragua
ense, como a ACIJS e a própria direção da 'Agência 10-'
cal que sentem o problema, estão se movimentando no

sentido de que seja aprovado pelo Departamento Re

gional da ECT um projeto para a ampliação da atual

Agência, para que possa atender melhor a demanda de

serviços que está em ritmo crescente.

Câmara
De Acordo com a leg ís

íação vigente a Câmara
de Vereadores se reuniu

quinta-feira, às 10 horas,
em sua sala de reuniões.
Procedida a eleição por
escrutínlo secreto, verifi
cou-se o seguinte resulta
do: Presidente: Heins
Bartei; Vice-Presidente:
Álido Pavanello; 1.0 Se
cretário: Arnoldo Schultz;
2.° Secretário: Ivo Baehr

Esta mesa diretora foi
eleita com os oito votos

tem
da bancada da Arena.

Os vereadores do MOB
na eleição para composi
ção da mesa votaram em

branco. Somente para o

cargo de vice-presidente
o vereador oposicionista
Álvaro Rosá recebeu 5
votos..

MDB se retira
do p:lenário

Bombeiros
receberam

( .

•

mais um
••

carro-pipa
Em solenidade realiza-

da na última segunda-fei
ra, con.tando com a pre
sença do Secretário da

Justiça, Dr. Acácio Gari
bald iSantiago� do presi
dente do Corpo de Bom

beíros Voluntários, José
Carlos Neves, do Prefeito

Municipal, Victor Bauer,
e de outras autoridades

municipais, amigos e co

laborad.ores do Corpo de

Bombeiros de Jaraguá do

SUJ fo� efetuada 'a entre

ga de' mais um' carro-pi-·
pa,

Na oportunidade, José
Carlos Neves agraéleceu

IMPRESSO NA:

SOCIEDADE GRAFICA AVENIDA LTDA.

novo
de Vereadores por inter
médio de seu Ifder Regi
naldo Schiochet solicitou

FERJ

JARAGUA DO SUL ICapital Latino Americana do
Motor

25-07 26-03

1 1

,

98

7 3

6 4

Técnicas fossem desig
nados e não eleitos e pe
diu que em cada comis
são fosse lncluído um re

presentante da bancada

oposicionista.

Como o presidente da

mesa iniciasse a eleição
para a composição das

eleições, a bancada do

MDB se retirou do plená
rio. A reunião continuou

só com os vereadores da

ARENA que elegeram os

componentes das Comis

sões Técnicãs.

Presidente
argumentando a_Lei com
plementar n o 5 que os

membros das Comissões

•

comunica
As inscrições para o 2.°

Vesttbuler para a Facul
dade de Estudos Sociais,
serão realizadas entre os

dlas 01 a 08 de fevereiro

de 1979, com horário das

14 horas às 18 horas na

secretaria da FERJ.
O preço da inscrição é

de Cr$419,00 (quatrocen
tos e dezenove cruzeiros),
pago no ato. O único do
curnento exigido para ins

crição é a carteira de

identidade.

O 2.° Vesttbular . será

reallzado rios seguintes
dlas e horários: Dia 10.02
- 8 horas, dia 11.02. - 8

horas, dia 12.02 -19 ho-

ras .

As mantculae
. pa� os

novos e veteranos alunos

da Faculdade, serão rea

lizadas nos dias 15, 16,
19, 20, 21, 22, das 14 ho

ras às 18 horas.
.

A taxa do diretório é de

Cr$ 250,00 (duzentos e

cinqüenta cruzeiros), e a

taxa de matrtcula é de

Cr$ 465,00 (quatrocentos
e sessenta e cinco cru

zeiros).
Relação dos

aprovados no

Vestibular Estadual
Unificado

Os vereadores do MOB
com assento na Câmara

aos representantes ao go
vernador, pelo apoio e a

juda que es<!ê vem dando
ao Corpo de Bombeiros..
e também à própria cida
de de Jaraguá do Sul.

o Secretário da Justi

ça, Acácio Santiago, após
a Emtrega da viatura pelo
prefeito Victor Bauer à

direção da corporação,
ressaltou a importância
de mais um carro-pipa pa
ra a nossa cidade, pois
assim o combate aos in

cêndios poderá ser feito
de maneira ainda mais e

ficiente.

Jovens participaram
de congresso nacional.

Jovens representantes das Uniões
'Juvenis flllàdos à Juventude Evangélica
Luterana do Brasil; com sede nas cida

des de Schroeder, Jaraguá do Sul e Blu

menau, participaram do'XV Congresso
Nacional da Juventude Evangélica Lu

terana, que se realizou na cidade de

Santo Angelo no Rio Grande do Sul, nos
dias 23 a 28 de janeiro último.

A Caravana Catarinense era forma
da de 24 jovens que seguiram em ôni

bus especial para participarem deste e

vento, de âmbito nacional.
Estavam presentes .um total de .,.

1.400 jovens oriundos de todos os Esta

dos brasileiros.
O lema do Congresso era:: "Sereis

Minhas Testemu_nhas" e as palestras di

rigidas pelos pastores Vilson Scholz, Ru-.
di Zimmer, Will Roedel, Ricardo Schadt
e Martim Stern, versaram sobre os te

mas: Cristo em Minha VidR, Libsrdade
Cristã,' Dínãmlca da Juventude, Missões
no Interior dos Estados do Nordeste e

Assistência Espiritual a Toxicômanos ..
.

Vale ressaltar aqui, segundo as a

ílrmações dos jovens congressistas a

boa organização do conclave" onde to-.
das as forças vivas da comunidade, in
dependente de credo religioso, partlcl-

param e ajudaram para que uma progra
mação bem- planejada' pudesse ser ob

servada, tendo o prefeito municipal co
.'TIO um anfitrião. proferindo na abertura
do Congresso a saudação de boas vin
das aos jovens vlsltantes,

Além dos estudos acima menciona-
dos ainda fizeram parte da programação
competições esportivas, gincanas, noi
tes de talentos e de recepção.

. Todos foram a lugares turlstlcos que
foram organizadas pela Companhia Rio

grandense de turismo, e sob o patrocí
-nlo da Prefeitura Municipal, levaram os

jovens visitantes, principalmente jovens
de outros Estados, a pontos turlstlcos da

cidade e da região, em especlal a uma'

visita às Rulnas de São Miguel. Uma das

poucas relíquias das igrejas e c.olégios
construídos pelos padres Jesuítas no

tempo do Brasil colônia, onde São Mi

guel era um dos Sete Povos das Mis

sões, as outras eram: São Nicolau, São
Luiz Gonzaga, São Lourenço, São João

. Batista e Santo Ângelo.
O encerramento do congresso a

conteceu domingo li tarde com uma so

lenidade toda especial seguindo-se a or

ganização das caravanas para a viagem
de regresso aos seus lares.

FERJ - Fundação Edu

cacional Regional Jara
guaense - Estudos So
ciais - Noturno - Março:
Alcivandro Spezim
Aldo Salai
Alexandre Marcarini
Álvaro Mann
Alvin Rau
Américo J. Wittaczik .

Anésia M. Ccrreia

AngéHca Renate Briese
Antonio Vitalino da Silva
Beno Fischer
Cláudia Suzana Tomazelli
Dário Inácio Pereira
Deisi Maria Pereira
Doraci Lourdes Braun

Dulce Alice Bertoli
Edmundo Splitter Neto
Edson Mueller
Elf'.ni.oe A. Bart! Gar-eia
Ernaldo Bartel
Ernesto E. Meirinho
-Evllázlo Tambosi
Francisco Safanelli
Gilberto Piccoli
Gilmar Vieira
Gilmar Sérgio Vegini
Ingrid Kasner
Jair Mendonça
João Batista Prlmm
João Renato Panstein .

José Neri Maelchein
.

Luduina Frelberger
Márcio A. Benkhardt
Maria Schmit�
Maria Terezinha Stoinski
Marlene Wolf Francisco
Miriam Stetani
Nelson Hardt
Neusa Maria Peixer
Odete Ewald
Osnlr Tafner
Roberto Wolf Francisco
Roland F. Bublitz
Rúbia Regina Wulf .

Terezinha Tomazelli
Walter L. Malgarin
Walmor The;�acker

Comissão de Legislação
e Justiça
Presidente' José Alber

to Klitzke. Secretário: AIi
do Pavanello. Membro:
Enno Janssen.

Comissão de Finanças,
Orçamento e Contãs
do Município
Presidente: Alido Pava-

nello. Secretário: Enno

Janssen. Membro: Manoel

rvmbr:�t�.

Comissãode

Transportes,
Comunicações, Obras
e Serviços Públicos
Presidente: Manoel Mil

bratz. Secretário: Ivo Ba

ehr. Membro:' José A.

Klitzke.

Com. de Educ., Cultura,
Saúde e Prom. Social
Presid.: Ivo Baehr. Se

cretário: Alido Pavanello.
Membro: José A. Klitzke.

Comissão de Economia,
AgriCUltura, Indústria

)

e Comércio
Presid,ente: Ivo Baehr.

Spcretário: Manoel Mil

bratz. Membro: José Al

berto Klitzke.
Comissão de

Redação de Leis

Presidente: Enno Jans

sen. Secretário: Ivo Ba

ehr. Membro: Alido Pava

nello.

,

seraSelo especial
usndo . para lDarcar

viagelD papal
. "Cidade 'do Vaticano - O emitir uma série especial
Serviço de Correios da comemorativa por oca-

Santa Sé usará um selo sião da viagem, como fez

'especial pera marcar a quando das quatro via-

viagem do Papa João gens internacionais do

Paulo" à América lati- Papa Paulo VI. Isto so-

na. mente poderá ser feito de

pois que forem emitidos
No selo, figurarão as os selos comemorativos

armas do escudo do Pop- • do início do atual reinado
tifice. pontifício, o que deverá

-

O Vaticano decidiu não
.

ocorrer em fevereiro .

Quarta-feira: JUVENTUS x MARCíLlO DIAS
Vá ao João Marcalto ver o novo Juventus

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTíCIAS
Aniversariantes da Semana
Aniversariam, hoje, dia 03.02 79

Sr. 8enno Leopoldo F!dler
Jovem, Elaine Schmöckel. res. em Curitiba
Sr. Edson Antonio Correia
Sra. Realdina Stinghen
Sra. Catarina Mati!de Decker

Aniversariam amanhã, dia 04.02.79

Sra. Lfdia, esposa do sr. Jorge Ersching
Sra. Ortrud Waidner Gurjot, res. na Ale
manha
Sr. Luiz G. Stinghen
Sra. Martha Krause
Sra. Melãnia May
Sra. Irma Kruger

,

Sr. Andre Kamer

Aniversariam dia 05.02.79

Sr. Eugênio Strebs
Sr. Edelmar Dõring
Jovem, Milton Reimer
Sra. Leocádia Souza Coelho
Sr. Almiro Paulo Pellense
Sra. Traudi Oeschsler

Aniversariam dia 06.02.79

Sr. Edgar Gramkow
Sr. Celso Wasch
Sra. Claudete Stulzer
Sr. Renato Ewald
Sr. Sidnei Garcia
Sra. Clementina Martins

Aniversariam dia 07.02.79
Sra. Elizabete Vieira Lombardi
Sr. Eugênio Murara
Sra. Zulmira Volpi

An1iversariam dia 08.02.79

Sr. Oscar Guilherme Gneipel, residente em
Schroeder II.
Srta. Lori Lawin, res. em Nereu Ramos
Sra. Renata W. Fischer
Sra. Inês Eulália Wunderlich
Jovem, Roseli Olga Schmidt
Sr. Reinaldo Furlani '

Sra. Dirce Garcia
Sra. Diana Vailate

Aniversariam dia 09.02.79

Sra. Otília Moser, res. em União da Vitória
Sra. Noemia Funke Natalino, !csidente em
São P"1i110 ....

Sr. Geraldo Maas
Sra. Ivone Gonzaga
Sr. José Carlos Nunes

Nascimentos
Nasceu dia 12.01.79

Cleiton Claus, filho de Ari Laura (Anita)
Stinghen

Nasceu dia 13.01.79

Jaison, filho de Evanira Rosa

Nasceu dia 15.01.79
.

Cristiane Olinda, filha de Norberto (Erna)
Hille

'

Nasceu dia 18.01.79

Isabelle Cristhiane, filha de Egori (Rein
traud) Behlíng

Nasceu dia 19.01.79

Carlos Alberto, filho de Geraldo (Mfriam)
Schroeder

Nasceram dia 24.01.79

Carlos Eduardo, filho de Raulino (Carmen)
Anderson .

Denise, filha de José Vendelino (Ivone)
Philippe

'

Nasceram dia 25.01.79
Marcos, filho de Mário (Iria) Bast

-,

Janete, filha de Armiro (Maria Goretti� Ja
gelsky
lorao Killian, filho de so.on Carlos (Nor
ma) Schrauth

"'4asceu dia 26.01.79
Joanin, filho de Lerino (Hilda) Schluculier

Nasceram dià 27.01.79

Silvia Cristina, filha de Mário. (Zailde) Kas
teller
Erenice, filha de Norberto (Renilda) Bruch
Deise, filha de Lauro (Inge) Briese.

KROGERHAUS •••

É pl1eciso dizer mais ?!
Você que desfruta da qualidade do Krü·
gerhaus, ag'ora poderâ desfrutar do

r"KROGERGARTEN"

S O C I.A IS
CHURRASCO DAN,ÇANTE

A nova diretoria do Grêmio Esportivo Juventus, ten

do na presidência, Antônio José Gonçalvec, para o biê

nio. i9/80, já começa a se movimentar. Para o dia 16 de

fevereiro, aquele Churrasco Dançante, em sua sede so

cial. Esta é a prlmelra promoção que a nova diretoria

está realizando, e para tanto, aqui fica o convite for

mulado.

À nova diretoria, os votos desta coluna, e que a

primeira realização seja repleta de êxito, incentivando

ainda mais as próximas promoções que a nova direto

ria pretende realizar.

Boutique Kelli
Você que tem bom gosto em se vestir, vi
site a BOUTIQUE KELLI, e ela lhe apresen
tará uma variada e moderna linha d'l roupas
feitas e calçados em geral.
Siga o bom gosto da moda, comprando em

BOUTIQUE KELLI, na Avenida Marechal

Deodoro, ao lado da Prefeitura Municipal.
A vista ou a prazo, como vo.cê desejar!

Registro Civil
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci

vil do 1:° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório,
exibindo os documentos exigidos pela lei a 'fim

de se habilitarem para casar:

Edital nr. 10.64.0 de 29.1.1979

Cópia recebida do Oficial de Guaramirim,
neste Estado
Pedro José da luz e Maria da Graça Durieux

Ele, brasileiro, solteiro, controlador, natural

de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e re

.sldente na Rua Agostinho Valentin do Rosário,
em Guaramirim, neste Estado, filho de José João

da Luz e de Ana Corrêa da Luz. Ela, brasileira,
viúva, servente, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Joinville, nesta cida

de, filha de Honório Moreira e de Glória Anver
si Moreira.

Edital nr. 10.641 de 30.1.1979
Osmar Francisco Lennert e Dolores Olska

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Gari

baldi, neste distrito, filho de Francisco Lennert e
de Maria Stenger Lennert. Ela, brasileira, soItei
ra, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Garibaldi, neste distrito, filha de
José Olska e de lolanda Milbratz Olska.

Edital nr. 10.642 de 30.1.1979
Pascoal Martini e Neide Natalia da Cunha

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Itoupava, neste 'Estado, domiciliada f? residente
na Rua Marina Frutuoso, nesta cidade, filho de
Luiz Martini e de Maria Martini. Ela, brasileira,
solteira, balconista, natural de Bom Retiro, neste
Estado, domiciliada 'e residente em Alfredo Wag
ner, neste Estado, filha de Pedro David' da Cunha
e de Laura Petroskl da Cunha.

Edital nr. 10.643 de 31.01.1979
Juvenal Tomaselli' e
Iracema Teresinha Morbis

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Ribeirão Molha, neste distrito, filho de
José Tomaselli e de Alice Piaz. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filha de Francisco Morbis e

de Paulina Stephani Morbis.

Edital nr. 10.644 de 31.01.1979
Adelino Aldrovandi e Odete Bortolo"i

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de
Luiz Alves, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Amazonas, nesta Cidade, filho de Euge
nio Aldrovandi e Lucia Aldrovandi. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,'
domiciliada e residente em Jaraguá Esquerdo,
neste distrito, filha de Egidio Bortolotti e Olan
dlna Tomio Bortolotti.

E para que chegue ao conhecimento de lo
dos mandei passar o presente edital que será

publicado pela imprensa e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Se alguém souber de al
gum impedimento, acuse-o. para os fins legais.

:Aurea M1ü!ler Grubba - Oficial

evaster

ANLACE MASCARENHAS-OLIVEIRA
•

Acontecerá no próximo dia 10 de fe

vereiro, o enlace de Marcy Olga quando
dirá o tradicional "sim" ao jovem Antonio

Carlos, na cerimônia religiosa que reali
zar-se-á às 20 horas na belíssima matriz

de São Sebastião.

Marcy Olga Mascarenhas, filha de Al
fredo Reeck e Dorotheia Mascarenhas, é
funcionária da Eletrcimotores WEG S.A., e

será apadrinhada por Otto E. (Eni) Rathun
de, João B A. (Benta Alzira) de Oliveira,
Moacir Fachini e Carmen Reeck, Ruy E.

(Maura Mascarenhas) Schmidt, Neilor e Lí-

gia Skiba, Jair Perito e Adoris Valle.
Antonio Carlos, filho de Antonio Kal

ANIVERSÁRIO,

Aniversariou no último dia 29 de janeiro,
Vitor Emmendoerfer Filho, Sócio Gerente da

Emmendoerfer Com. de Veículos Uda., e Vi

ce-Presidente do Grêmio Esportivo Juventus.

Os cumprimentos deste semanário, pela
data natalícia.

Chegou a Coleção Verão 78 no Lojão
de CONFECçõES SUELI.

Você compra vestidos, slaks, cami
sas, camisolas, batas, blusas, jardineiras
e bijouterias e muitas nóvidades. Agora
com crediário. O LOJAO de CO,NFECÇõES
SUEL.I, fica na 'Deodoro, 1.085; em frente a

Praça Paul Harris.

INCENTIVANDO

Visando aprimorar a técnica e procurando
dispertar interesse, pelo menos um pouco me

lhor no tênis de mesa em Jaraguá do Sul (que
na realidade é quase inexistente), foi realiza
do no último sábado, nas dependências da

Comunidade Evangélica Luterana, um jogo
-treino entre uma equipe daquela Comunida

de, centra outra equipe formada por Eliseo,
Tutti e Mahfud, com o resultado de 5 a 1 des

favorável para a Comunidade, servindo de in-
'

centivo para maiores treinamentos.

Ambas as equipes pretendem realizar vá

rios jogos com outros elementos, para quem

sabe, até outubro, poderem formar uma equi
pe para representar nossa cidade nos Jogos
Abertos de Santa Catarina, pois, há muito tem

po que Jaraquá do Sul não se faz representar
nesta modalidade esportiva.

Aos íncentivadores do tênis de mesa, os

cumprimentos da coluna, porque esta moda
lidade do nosso esport� deverá ser dispertada.

Já estamos / no verão e nada me-

lhor que a moda da temporada prá você
desfilar elegantemente - COMERCIAL DE
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-Iója, na Getúlio Vargas, 198, a sua

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

ROMAN'O CESAR

E' motivo de grande alegria e de festa, o

nascimento do robusto garoto Romano Cesar

ocorrido no último dia 28 de janeiro no Hos

pital e Maternidade São José, filho do jovem
casal Ademar Brandenburg e Edir Branden

burg. Alegria contagiante também dos avós

paternos Carlos Brandenburg e Anita B. Bran

denburg, e dos avós maternos Hilário Cani

e Helena Cani. Ao jovem casal, os parabéns da

coluna pelo nascimento do Romano Cesar.

min de Oliveira e v.lma Santolin de Olivei

ra, é funcionário da Menegotti Veícul?s, �
será apadrinhado por Mauro (t.enlr F'I
Koch, Sigo!t (Cacilría M.) Schünke, V�lde
mar "Terezita M.) Rocha, Arno (Sueli B.)
Valle: Wilhelm G. Borowicz e Rosa, Jairo

Santolln (Asta R.) rie Oliveira.

Os convidados serão recepcionados
L� Grêmio Esportivo Juventus após a ce

i'imônia religiosa para saborearem um de

licioso jantar, e a lua-de-me! terá como
destino a praia dos sonhos.

Ao jovem casal, os cumprimentos da

coluna.
.

*
�--

EMBALO

Você que está querendo curtir

um final de semana com muito som e'

curtição, não poderá deixar de se di

vertir hoje, com horário marcado pa
ra às 22 horas. as delicias do Con

juto Encadescentes de ltajaí no Salão
João Pessoa.

Não se preocupe com o meio de

transporte para se locomover até lá,
pois haverá ônibus gratuito com sal

da às 21 horas, defronte a Rodoviá-
ria.

Vá e curta o som c as delícias

deste final de semana.

E para amanhã, domingo, aquela
soirée. com 6 horas de som, sendo
3 h deshow com os Encadescen
tes de ltajal, e 3 horas de.dlscoteque,

É lógico, só pode ser mais unia

brilhante promoção de Beta Promo

ções. Aonde? No João Pessoa, é ela
.rol Que horas? às 15h30min, ok me

ninada!
'

--*--

RUMO A CURITIBA

Mais um [ovem [araçuaense, es

tá se preparando para continuar seus

estudos na belíssima cidade de Curi
tiba. Hoje, estamos falando do jovem
Márcio Kluge, que prepara-se com

muita garra e grande força de vonta

de, com a finalidade de preparar ho

je seu futuro de amanhã,
À você Márcio, a coluna deste

semanário deseja votos de um enor

me êxito, em mais uma batalha a ser

vencida.

*
�--

NlVER

Comemorou mais um nfver, no

último dia 13 de janeiro, a sra. Leocá
dla Werner, esposa do sr. Teodoro
Werner, resido em Corupá, e no dia
22 de janeiro, e a sra. Doris Fuck Ra

duenz, esposa do sr. Hermes D. Ra
duenz, ambas pertencentes ao quadro
de assoclados do Lions Clube c(e Co
rupá.

Os cumprimentos da coluna, à
sra. Leocádia e à sra. Doris com votos
de muitas felicidades.

_*--

CIRO'S LAVANDERIA

Aguardem! Vem al a mais sofisti
cada lavanderia de Jaraguá do Sul.
CIRO'S lavanderia promete agradar
a todos quantos necessltarem e qui
serem usufruir de sua nova instalação
de lavanderia.

Muito breve em nossa cidade a

sofisticação de Ciro's Lavanderia,
com aquele carinho que todos mere

cem ter para com seus pertences.
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Rezar - ainda se

conjuga -este verbo ?
Prof, Paulo Moretti

o homem de hoje, vivendo no mundo de ho

je, será que ainda prese�a os ensinamentos re

cebidos em criança? Sera que, preservando-os,
não o faz apenas por conveniência social? Será

'que integrado a um mundo tão vazio, tão super
fici�1 não se torna também ele vazio e superfi
cial?' Será que, absorto pelo acessório, não se

esquece do essencial? Será que, não encontran

do ternpo para nada, também não o tenha para
rezar? Será que, alheio à justa medida, não es

tá substituindo os valores eternos peios valores
temporais?

Contaminado pelo desequilrbrio em que es

tá mergulhada a sociedade, vive o homem numa

atmosfera de insatisfação, de insegurança, de

desencanto e desencontros. Envolto em nebulo

sas mentalidades fanatizadas na prática do "Tan

to pior melhor", tem que lutar para fazer da vi

da comunitária um ambiente que não se oponha
a seus verdadeiros ideais.

Em meio a tudo isto, parece faltar tempo à
reflexão, à concentração, ao recoíhlmento, à ora

ção, Parece que o verbo rezar passou a ser de
fectivo. Parece que vai tornando-se uma ciência
em que, cada vez mais, escasseiam mestres e

escola.

Hoje em dia, reza-se tão pouco, tão mal, tão
raramente. Diz-se que o 'tcrvellnho da vida nos

enche de atividade e nos esvazla de sentimen
tos. Temos coisas demals para fazer. Preferimos
ocupar-nos de tudo e com tudo, esquecendo
-nos, não raro, do absoluto. Às vezes, entretanto,
temos ternpo para tudo, menos para parar, para
nos .recolher, para rezar.

_

Temos tempo para uma visita, para um en
contro .para um aniversário, para um jogo, para
um espetáculo, para os amigos, para um convite
do qual não nos podemos furtar. É natural. É in
dispensável. É o lado humano da vida. E o outro
lado, como é que fica? Será que Deus tem de

(

mendigar o nosso tempo, ,Ele que nos criou e
criou o ternpo para nós?

Em matéria de dependência da vontade di
vina não podemos tergiversar. Todavia, se al

guém aconselhar a acrescentar às
-

nossas obri
gações diárias aquela da oração. talvez o inter
pelado acenda de imediato o estopim do seu re

flexo desesperado de defesa, alegando que o que
rem asfixiar. Não se trata disso. Por mais sobre
carregados que estejamos, por mals pressa que
tenhamos, de nós DEUS pede o que pediria qual
quer patrão: que O tratemos com consideração.
Não é tão dlffcll assim fazê-lo. E em fazendo-o,
estamos rezando.

p"Qr' último, uma verdade: de nada adianta
lamentarmos o não conhecimento de Deus, o seu

afastamento, a sua ausência, o seu silêncio. La
mentemos antes a nossa fafta de diálogo com

Deus, sobretudo porque não é Deus que nos fal
ta, somos nós que faltamos a Ele.

t FALECIMENTO

Da.
-

Ellen Marta Arieta
Rosenberg Soares
Partiu para o Reino de Deus, no dia 10 do

corrente a exma. sra. D.a Ellen Marta Arieta Ro
senberg Soares, mãe de nosso amigo e Super
visor d"'A Tribuna de Cianorte", sr. Reinaldo
Soares Júnior.

D.a Ellen contava 79 anos de idade. Era viú
va do saudoso catarinense sr. Reinaldo Soares.
Seu pai, o velho Rosenberg foi um dos pioneiros
daquela próspera comuna do Vale do Itapocu
tendo sido seu primeiro Intendente.

O passamento de Dona Ellen ocorreu na re
sidência da filha Alair, esposa do atual prefeito
de Rio Negro sr. José Müller onde permanecia
em tratamento e de onde, no dia 11, partiu o fé
retro, para o Campe Santo da mesma comuna,
com grande acompanhamento de familiares e

amigos.
Todos os 5 filhos, 12 netos e 5 bisnetos da

extinta, estiveram presentes a seu sepultamento.
Era D.a Ellen a última filha do sr. Victor von Ro
senberg, um dos fünaâctores de Jaraguá do Sul.

"A Tribuna de Cianorte" que sempre tribu
tou à genitora de seu funcionário Reinaldo a mais
carinhosa admiração e amizade, externa o pro
fundo sentimento de seus diretores, redatores e

pessoal gráfico, por .esee lutuoso evento.

. Transcrito d'''A Tribuna de
Cianorte", ed. 21.1.79.

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Jordão Rosa,' residente em Jaraguá do Sul,
nesta cidade, extraviou o seguinte documento:
Certificado de propriedade do automóvel marca

Jeep, modelo ,Jipe, tipo utllltärlo, cor verde e ge
lo, placa JS-5266, chassis 8823874, ano de fa

bricação 1959, potência 90 HP.

Tendo requerido 2.a _ via, torna-se o original
sem efeito.

'-_-"I� Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1979.
-----

Concurso propicia admissão
Florianópolis - A Esco- número, somente cerca

Ia de Aprendizes-Mari- de 10 a 15 por cento pe=
nheiros de Santa Catari- tencem aos Estados sull-
na. sediada na Capital, !'lOS, _ e apenas 3 a 5 por
abriu inscrições para o cento são catarinenses.
próximo concurso de can- Segundo o comando da
didatos a marinheiros. As escola, tal fato é devido
inscrições - abertas em à falta de divulgação dos
janeiro último .:._ perma- concursos anuals, uma

necerão à disposição dos vez que os meio�. tradi-
candidatos até o dia 23 cionalmente utilizados
de fevereiro próximo. não têm atingido as re-

A Escola de Aprendizes giões mais distantes d?s
Marinheiros de Santa Ca- grandes centros. Por IS-

tarina sendo a única e�· so mesmo, iniciou campa-
c()la I�calizada no Sul do nha de divulgação junto
caís recebe. anualmente, às emissoras de rádio e

cerc'a de 50Ó jovens para TV do. Estad?, solicitando
matrícula, porém, desse o apOio destas para um

Fausto Pinheiro

São Sebastião,
Mártir

Comemora-se a 20 de janeiro a

festa de um dos mais famosos e po-
.

pulares santos da Igr��a, em seus Pri
meiros tempos, martirizado durante

impiedosa perseguição
,�ovida con

tra os cristãos, no lmpérlo Romano.

Esse herói da Fé foi São Sebastião ..
Narbonne, cidade francesa, e MI

lão, ao norte da Itália, disputam a gló
ria de terem sido a terra natal .do glo
rioso mártir. De qualquer modo, tem
··se como certo que seu pai era fran-

cês e sua mãe milanesa .

.

Tendo abraçado a carreira mili-

tar tornou-se capitão do prlmelro ba

talhão da guarda· imperial ao tempo
de Dioclesiano.

No ano 303, o despótico Impera
do romano desencadeou cruel per
seguição centra os cristãos. São Se

bastião, que ocultamente praticava a

Religião católica, encorajou todos os

que se encontravam em grande pro
vação, especialmente os que amea

çavam fraquejar nas tarrfvels mas

morras e prisões de Roma.
Contudo, o valoroso capitão da

guarda imperial foi denunciado às
autoridades. O Imperador, de início,
recusou-se a acreditar nas acusa-

ções. .

- "Sois acusado de ser cristão.
É verdade?" perguntou-lhe o despó
tico soberano

- "Sim", respondeu o santo va

ronilmente.
- "Eu tenho manifestado espe

cial predileção para convosco, e vos

distinguido entre os principaisde mi
nha corte, e eis que desobedecestes
as minhas o-dens e insultastes os

deuses!"
-._ "Eu sempre pedi a Jesus

Cristo por vossa saúde e pela con

servação do Império, e tenho conti
nuamente adorado a Deus que está
no Céu".

Dioclesiano num assomo de in

justa ira ordenou que seu fiel oficial

fosse condenado à morte. São Se

bastião, contudo, era muito conhe

cido e gozava de espeoial estima no

exército: Havia o risco de a guarda
imperial se sublevar. Mas encontra

va-se em Roma uma tropa de arquei
ros rnercenár'os do norte da Africa.
E esses estrançelros não titubearam

em executar a lnlqua ordem imperial.
O valoroso oficial foi atado a 'uma ár
vore fora dos muros de Roma e im

piedosamente flechado.
O corpo do santo mártir foi leva

do a uma catacumba que recebeu.
seu nome. Sobre seu túmulo ergue
-se uma das sete grandes Basflicas
da Cidade Eterna.

Sobre o monte Palatino; em meio
às rulnas do palácio dos Imperado
res romanos - cujo poder constitui
hoje longínqua lembrança - uma ca

pela dedicada a São Sebastião está
aberta à devoção dos fiéis. ,

Assim desaparecem os inimigos
de Deus e permanece, por toda a e

ternidade, a glórià dos Santos. abim.

D ·E S P E D I D· A
A distância não separarä..
o tempo não apagará,
a saudade me fará lembrar ...
o arnor que slnto, me fará voltar.
Sei que breve partirei,
porém .. ;

i"lSU regresso é incerto,
mas meu caminho é certo.
Nosso amor é rejeitado,
mas me contento

.. porque você me faz lutar.
Lutar sozinho é difrcil,
mas, nós dois juntos venceremos,
e

.

então seremos felizes ...
meu amor.

'

Márcio Kluge

Recordando
• •

a- meninice
Do meu tempo de criança,
tudo ficou na lembrança.
Guardo saudade serrr fim,
do quintal onde brincava

e de todos quanto amava,

que carinhos davam a mim.

E como sinto saudades
das 'infantis amizades,
das palmadas merecidas.
As inQênuas diabruras

que sendo arte, eram puras,
que não ficaram esquecidas,

da minha infância adorada

que sempre é relembrada.

Vejo as flores no jardim
da casinha onde nasci,

.

<;

e de tudo rnals enfim.
Feliz quem pode lembrar,
e do passado guardar
bem doce recordação.
É grande felicidade
ter infância de verdade.
com amor no coração.

Como é bom avivar

coisas, que fazem lembrar
nosso passado feliz,
Toda aleqrla vivida .

no melhor tempo da viela,
assim meu passado diz.

Ê bom sonhar acordado,
e relembrar o passado
cheio de satisfação.
A meninice querida,
que não ficou esquecida
cá dentro do coração.

Prof.a Alarde Sarda de Amorim

8iguaçu, SC, 01/79.

Academia
Maçônic-a
de Letras

-- Arnoldo ALEXANDRE_.

Honroso convite acaba de nos

chegar às mãos. endereçado pelo
sr. Morivaldo Calvet Fagundes, pre
sidente da Academia Maçônica de' .

Letras, sodalicio com sede na cida

de do Rio de Janeiro, fundado em 21

de março de 1972. .

A lembrança do nosso nome te

ve a sugestão do amigo Murilo Gan

dra, pertencente ao quadro ,da AM�.
Não resta dúvida, que o convite

é excitante e mexe com a vaidade de

quem deseja se "lmortaüzar", ingres
sando numa Academia de Letras.

Acontece que nós, honestamen
te não temos vocacão para atingir a
i�ortalidade. Preférimos continuar

assim como somes, sem artifícios,
maçonicamente esquecido e litera-

riamente humilde.
-

A dita Sublime O·rdem já está
saturada de vaidosos e de donos dos
Poderes. Os Templos Maçônicos são
como sacristias de beatos. Cada um

tem a sua' patota. . Não se admite
idéias novas que possam dinamizar
as atividades, uma vez que o forma

lismo não pode ser prejudicado, lã
-

que meia dúzia de palermas acomo

dados não permitem sombras às suas
nulidades.

Invocamos Ruy Barbosa, quan
do diz que o homem sente vergo
nha ... de ser Maçon!

Se não nos permitem pertencer
a uma Loja. Maçônica atuante, dinâ
mica, realizaCtora, o melhor é também
renunciar a imortalidade. A valdade
ainda não nos corrompeu.

à Marinha
maior esclarecimento jun
to aos catarinenses.

Como se
inscrever
Para ingressar na Ma

rinha, através de uma das
Escolas de - Aprendizes
-Marinheiros. em todo o

- Pals, o. jovem deverá ser

aprovado no concurso. de
admissão, que é realiza
do periodicamente.

E para se inscrever no

concurso, o jovem deve

rá satisfazer as seguintes
condicões: ter mais de 17
anos no dia da matrrcula
e menos de 19 no dia do

A história de
uma garrafa

Silveira Júnior

Recebi esta semana um presente que me é

da maior valia: minha mulher comp�ou em ,u� an

tlquárlo uma garrafa que rne traz a mernona um

mundo de desejos, deesperanças e de frustra

ções.
_*-

Os que leram o meu último livro "Me":lórias
de um Menino Pobre" saberão que p_assel uma
infância de grandes privações em RIO Br�nco,
Municfpio de Guaramirim, e que uma das minhas

grandes aspirações era poder tomar �s �asosas
que eu via na prateleira da venda de�lnha �ada
lena uma senhora belicosa que nao sab�a ler

nem' escrever, mas conhecia todos os movimen

tos armados do Brasil e do mundo.
*

De tal forma que aquela garrafinha bojuda,
de tampa de louça; que era pressionada com

uma complicada armação de arame, t?rn?u-se
para mim a mate�ializ�ção �e u� dese]o Irrten
so, perseguido e Jamais realizado. beber gasosa
vermelha de framboesa.

.

*

Ainda no meu livro (que cito se� �enhu'!1
propósito publicitário, porque a sua primeira edi

ção está esgotada) conto que,
.

durante quase

um ano econórnlsel alguns nlquels que me per

mitissem comprar quatro garrafas de gasos�,
mas que fui obrigado � ho.car por u.ma !ouça, fi
cando para depois (ate hole) a realização desse

sonho.
*

Tanta vontade tinha de ver esse antigo tipo
de garrafa, que há poucos anos fui especi�lmen
te à fábrica de gasosa do senhor Ma� .Wllhelm,
em Jaraguá, saber se ele me conseg�ma uma �
fui informado pelo próprio "que tambem ele n�n
ca mais vira aquelas garrafinhas que eram Im-

.

portadas da Alemanha, com tampa e tudo".

*

Pois foi uma garrafinha dessas que do�a u
gia me presenteou. No corpo da garrafa e�ta gra
vado "J. Thiedke - Jaraguá" e na tampinha de

louça (pena que falte a borrachinha que obtu�a
va o gargalo! .. ) lê-se: "Oskar �chwartz -:- J,o�n
ville". Não sei se foi um arranjo do antlquarl�,
ou se o gasoseiro de Jaraguá utilizava as tampi
nhas importadas pelo gasoseiro de Joinville.

I. *

Outro detalhe: na tampinha de louça lê-se:

"Glasindustrie - Dresden", o que comprova a

informação que me dera o senhor .Max Wilhel'!1
de que, quer a garrafa, quer a tampinha, até o fi

nal da década de vinte, .procediam da Alemanha.
*

Pelo que me lembro,. depois de. 1930 já as

qarratas usavam as. tampinhas. metáltcas de ho

je, portanto essa minha garrafl�ha .deve �er a�
terior a essa data. Como sou-multo ligado as COI

sas da minha infância, já havia pedido para a mi

nha mulher que pintasse' (à partir de uma foto q�e
eu mesmo tirara) a velha casa da escola de RIO

Branco (Município de Guaramirlm) onde fiz qua
se todo o meu aprendizado escolar. Ago_ra, pus

ao lado da escola, a garrafinha. E aos pouco�
quero ir acrescentândo out�asA peças que convr

veram com a minha pobre lnfäncla.
*
-

.

Agora um pedido: Muito apreciad.a se o meu

- prezado amigo e perseverante pesquisador E�I
lio Silva de Jaraguá, me informasse quem fOI J.

Thiedke'que eu suponho tenha sido um gasosei
ro de antes de 1930.

*

P.S. - O governo do Estado, através. �a
UDESC EDITORA, acaba de publicar uma edlçao
de luxo fora do comércio, do livro "QUANDO O

PETRóLEO ACABAR", de 52 páginas e 10 g�áfi
cos, de autoria do engenheiro Augusto Bapt�s�a
Pereira. Quem desejar conhecer o extraordIna

rio eonteüdo dessa pequena grande obra; quem
estiver intressado numa exposição simples e sem

tecnicismo do grave problema do petróleo no

mundo, poderá me escrever, aic do p�l�cio. do
Governo, em :Florianópolis, que recebera, inteira
mente grátis, um exemplar desse trabalho. SJ.

término das inscrições; a

presentar certidão. de re

gistro civil de nasclmento,
sendo aceitas cópias fo
tostáticas ou xerográfi
cas, autenticadas em car

tório (os documentos com
rasuras ou dlscordãnclas

quanto à grafia do nome

ede datas não serão a

celtcs): apresentar duas
fotografias 3x4, recentes,
tiradas de frente,· sem

chapéu; e pagar a taxa de
inscrição estabelecida pe
lo Ministério da Marinha

(1% do valOI' de referên1
cie estabelecido pelo Go
verno Federal).
As inscrições, e maio-

-res informações poderão
ser obtidas nas caplta
nias dos portos, delega
cias e agências das capi
tanias, nas cidades do li
toral.

As provas do concurso

abrangerão conhecimen

tos: de Português Matemá
tica e Estudos Sociais, re
lativos às sete primeiras
séries do primeiro grau.
O candidato que obtiver
nota igualou- superior a

cinco é considerado apro
vado, dependendo aind�
da inspeção da saúde e

a classificação, de acor

do com o número de va�

gas.
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L E I R E G U L A M E N T A D ·A

JurZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

FPOLIS. - Em cerimô
nia realizada no Palácio
dos Despachos, o Gover
nador Antönlo Carlos K.

Reis assinou decreto que

regulamenta a lei que ins

tituiu o pagamento de ho

norários, pelo Estadó, aos

CGCMF:
'84.436.591/0001-34

No último dia 20 de ja
neiro, foi reeleita a Dire
toria da Sociedade Espor
tiva e Recreativa Vieren
se, sendo composta pelos
seguintes membros: Pre
sidente de Honra - Emr
llo da Silva; Presidente -
Walter Bartei, Vice-Presi
dente - Reinoldo Bartei;
1.° Secretário - Adolfo
Müller; 2.° Secretário -

Haroldo Stein; 1.° Tesou-

advogados e estagiáríos
designados assistentes ju
diciários e defensores da
tivos de pessoas carentes
de recursos, cujos direi
tos serão postulados pe
rante o judiciário.

Na ocasião, o Presiden
-te da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Secção de- -

Santa Catarina, Alolslo

Biasi, fez entrega ao Go
vernador Konder Reis de
uma' caneta de ouro para

que o chefe do executivo
estadual autografasse o

decreto. Após a assinatu

ra, o Governador Konder

Reis, agradecendo o ges
to dos conselheiros da

OAB/SC, comunicou que
o presente recebido seria

entregue ao Museu do Es

tado, dado alto significa
do do ato, praticado.

"[OBBEIO DO POVO'�
'Fundação:
Artur Müller
-1919 -

- 1979-

. Diretor:
Eugênlo-VItor Schmöckel

Sociedade Esportiva e Recreativa Vierense

I

r
Assinatura:

Anual ., .... :. 190,00
Semestre . . . . .. 100,00
N.o do dia...... 4,00
N.o atrasado .. 7,00

reiro Comercial - Ernal
do Bartei; 2.° Tesoureiro
Comercial - Guilherme

Friedemann; 1.° Tesou-,
reiro Sociai - Bertoldo

Bartei; 2.° Tesoureiro So
cial - Oscar Eggert; O
rador - Viro Waltz; Co
mandante - Hilário Sch

midt; Diretor Esportivo --
Amandio Schmidt; Porta

Bandeira - Emflio Eg
gert, Edgard Eggert, Leo-

poldo Friedemann, Encar
regado Balcão - Heins

Bublitz, Ingold Zeh, En

carregado Tiro - Gun
ther Roeder; Encarregado
Mesas - Aldo Bartei; En
carregado Cozinha -

Gunther Roeder; Cobra
dor - Aldo Bartei; Con
selho Fiscal - Geraldo

Sasse, Heins Schwartz; A.
lois Bublitz, .

Francisco

Gasda, Herbert Bürger.

JurZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1.a praça: dia seis (06) de feve
reiro p.v., às 10 horas. Venda em 2.a praça: dia
dezenove (19) de fevereiro p.v., às 10 horas. Exe
qüente: Sefredo Engel. Executado Renato Piaze
ra. Local: Ediffcio do Fórum da Comarca de Ja
raguá do Sul. Bens a serem praceados: 1.) Um
terreno situado neste munlclplo, -

no lugar Morro
do Jaraguá, com a área total de 704500 m2, fa
zendo frente com 5 linhas em terras de José Klin
kowski; Carlos Rosa; Herdeiros de Espindola;
Sebastião Kniss e Nicodemus Pelens. travessão
dos fundos' com terras de Anselmo Rocha e o

paredão de pedras, extremando de um lado com
terras de José �agelski e Antonio Klinkowski,
está devidamente registrado .nesta Comarca, sob.
n. 20.423 e 18.358, registrado no Cartório de Re

gistro de Imóveis desta Comarca, sob n. 21.546,
do livro 3-K, fls. 116, do registro atual, avaliado
em Cr$ 105.675,00; 2.} Um terreno situado neste

munlclplo, no lugar Morro do Jaraguá, contendo
a área de mais ou menos 64.600 m2, fazendo
frente em terras de herdeiros-Behling, teavessão
dos fundos com terras de Sebastião Kreis';"Rena
to Piazera e herdeiros de Carlos Rosa, de um

lado extrema com terras de Têxtil Cyrus S.A. e

de outro lado extrema com ditas de Debatin. Não
possui benfeitorias. Está devidamente registra
do no Registro de Imóveis desta Comarca, sob
n. 7.721, doIlvro n. 3-C, às fls. 258, registro a

tuai do livro n. 3-0, fls. 213; sob n. 29.557, ava
liado em Cr$ 12.920,00. Total: Cr$ 118.595,00. Fi
ca ainda intimado por este edital, o executado
da data acima, caso sua intimação não seja pos
slvel pelo senhor oficial de justiça. Jaraguá do
Sul, 04 de janeiro de 1979. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi.

João Pacheco Filho
Juiz Subst. da 7.a Circo Jud.
em exercíclo.

- Endereço:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.o 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

O Presidente da Ordem
des Advogados do Brasil,
Secção de Santa Catari-.
na, Alorsio Biasi ao refe
rir-se à importância do
decreto assinado disse

\ que a lei 5.387 foi alvo 'de

manltestação elogiosas
do colégio de· residentes
da OAB, quando reunido
na cidade em qué teve o

casião de declarar a for
ma singular e nova com

que . a OAB/SC e o Go-

.

vemo catarlnense se pro-

, Gráfica

Composto e Impresso
na:

r Soe. Gráf. Avenida Uda._ Jaraguá do Sul .. SC

punham a enfrentar e re

solver o grave problema
do pagamento dos hono
rários - conhecidos, na
quela ocasião, pelos pre
sidentes das demais se

cionais - afirmou Aloíslo
Biasi - o teor do então

projeto de lel, tivemos o

prazer de receber cumpri
mentos pela forma como

Santa Catarina se propu
nha a solucionar o pro
blema.

Naquela e em outras o

portunidades - concluiu
Biasi - afirmamos que o

mérito da nossa vitória
se dê à sensibilidade do
homem que ocupa hoje a

chefia do executivo cata
rinense. E a ele, portanto,
as honras e os cumpri
mentos, que agora e a-

-qui, publicamente, trans
mito a vossa Excelência.

aVENIDA Lida.

Venda em 1.° leilão: dia 07 de fevereiro p.v.,
às 16 horas. Venda em 2.0 leilão: dia 20 de feve
reiro p.v., às 16 horas. Local: Edifrcio do Fórum
da Comarca de Jaraguá do Sul. Execução n. ..

6.087. Exeqüente Aristides Cattoni. Executado
Ferro Velho Marechal. Bem a ser praceado: um

galpão, construído de madeira, cobalto com te-,
lhas de barro, medindo 8 m de frente, por 12 m

de fundos, piso de barro batido, pintado e sem

portas na parte da frente, edJ!cado num terreno
da executada. sito na Av. Mal Deodt:'lro da Fon·
seca, nesta cidade, avaliado em Cr$ 20.000,00.
Nos autos não consta haver recurso pendente de
julgamento. Fica ainda intimado por este edital
o executado da data acima caso sua intimação
não seja possível pelo senhor oficial de Justiça.
Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de 1979. Eu, Adol- ,

pho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

João Pacheco Alho
Juiz Subst. da 7.a Circo Jud.
em exerc.

MATRIZ E FILIAL

Especializada em material escolar.

CADERNOS UNIVERSITARIO'S COM 80 '

FOLHAS, A PARTIR DE CrS 15,00.

INDICADOR P R O F,I 55 ION A L
ESCRITóRIO CONTABIL A COMERCIAL

'

CRC-SC n.O 0048 .

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

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

Agente do ECAD .: Recursos Fiscais e Admlnlstra
tivos - Contabil!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

CLfNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

Ex-Residente Hosp. Infantil: Cesar Pernetta
Tltulo de especialidade em Pediatria.

Horário para atendimento:
das 8 às 12 horas e da 14 às 19 horas

CHnica Santa Cecflia .. Fone: 72-0101
Rua Walter Marquardt, 77

CEACLIN - ANAL!SES CUNICAS

, DR. FRANK BARG

Ay. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

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

INGO PAULO ROBL
Engenheiro'Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
ConsultorIa e Auditoria Florestal.

Escrlt6rlos:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro li, 185

.

Cx. P. 200 - fone: 72-0411 - São Bel')to do Sul-SC
I

DR. P. PERY MASCA,RENHAS F.LHO

Advogado
Com escritório profissional na capital de São Paulo,
comunica aos colegas de Jaraguá do Sul - SC, que
aceita cumprir precatórias, procuratórias e cobran
ças em toda a grande São Paulo.

Rua Marquês de Itu, 293 - 1.'° andar· Conj. 101
Telefone: 2221-8848 - CEP 01223 - S. Paulo - SP

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

/

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

.

Escrlt6r1o:

�ua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguá do Sul-SC

���:
:

fA..

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.

DIVULGUE SUA ESPECIALIDADE

PRIFISSIONAL.

� ORA., IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

I ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

Altevlr Antonio Fogaça Jr.
Osvanna Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCACIA EM GERAL

Jaraguà do Sul - Santa CatarIna I
Frua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-04S8]

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Gulas - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
,

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-01210
'(perto do D�. Waldemiro Mazureehen)

III
MARl...IAN·EMPREÉNDIMENTOS E SERVlCOS'LTDA;
'V*:::--��� 4

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone: (0473) 72-0616, Ox. P. 83 - CRC-0772
89.250-Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CONTABILIDADE - CONTRATOS E SERViÇOS
GERAL - PR'OJETOS DE FINANCIAMENTO _

SEGUROS.

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. Deodoro da Fonseca, nO. 1.179

;_ Adultos e Crianças
Rua Barão do Rio Brancor 157 - fone (0473) 72-0696

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

-,

..

EM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vaidade 5 A
- Você está correndo muito.

Vá mais devagar.
.- Não POSSOl quem está di

rigindo é você.

8

Palavras C r uz a das

HORIZONTAIS:

1 - Anules. 7 - pousada. 9 - "Leão", em
inglês. 10 - Também não. 12 - Pars sul-amerl
cano. 14 - Sigla do Estado brasileiro cuja .ca
oltal é Maceió. 16 - Alexandre Dumas, escntor
francês. 18 -- Depósito de material bélico. 21 -

Ligar. 23.- "Eie", em francês. 24 - Laço aper
tado. 25 - "Este", em francês. 26 - Enérgicos.
�8 ....,.-; Regulamento de Tráfego Aéreo (sigla). 29
_ Estuda 30 - Interjeição de saudação. 31 -

Barras. 33 � "Gim", em francês. 34 - "2", em
algarismos romanos, 35 - Preposição de lugar.
36 - "Murro", em inglês. 37 - Tambor. 40.
Sufixo aumentativo. 41 � Conjunção altematt
va. 42 - Correntes de água doce. 44 - Pânde
ga (grr.). 46 - Nome de mulher. 49 - Que se
acrescenta. 51 - Executar.

VERTICAIS:

1 - Coronel (abrev.). 2 - "Assim", em es
panhol. 3 - "Pare", em inglês. 4.- Semear. 5 \

Edifício (abrev.). 6 - Inflamação no nariz (pl.),
8 -. Albert Einstein, flslco alemão 11 - "Ho
mem", em inglês. 13 - Sigla do Território bra
sileiro cuja capital é Boa Vista. 15 - Substân
cia extraída da gordura da lã. 16 - Sensibilida
de orgânica. 17 ....;_ Divisão territorial. 19 - No
me de homem. 20 - Certo paralelograma. 22 _
Ligai. 26 ....:.. Cercado de arame. 27 - Moda. 32
- Po�sui. 36 � Emely (?), escritora inglesa. 33
- Pai do pai. 39 - Interjeição de saudação. 43
- Ir para fora. 45 - Instrumento do pedreiro.47 - Czar russo. 48 ...;_ Multidão. 50 - ImpostoPredial (sigla).

1 2 3 456

7
-

51

- RESPOSTAS:

- no - OV - Aoqwel'v - Suea - 11\13 -:- II -

ulO - seilAO - �IO - ô1 - V.11::1 - SOAIIV -

IS3 - 9N - II � Jen - leuas.lV - va - lV
- n.lad - waN - uon - e!lOelS3 - 'sasse::;

•Jliuado :- OÁji!PV - .I!eN - edo - so!!::!

LIVRO GRÁTIS· cortesia do seu jornal
Envie este anúncio junto com sau pedido

e ganhe inteiramente grátis um best-seiler no
valor de Cr$ 40,001 A MONTERREY garantel.

Clássicos e Outros
-

o Homem sern Passado - Romance PO-.
licial .. John Macdonald .... ,..... 95,00

o Pecado de Todos Nós' - Romance
sem fronteiras - T. Caldwell 95,00

Manual de Ciências das Finanças -15.a
Edição - A. Deodato 250,00

-," --, ..����.�-.f'!$- �r. "II'·�����p.\."���lT��\r�:��I��
•

.

w,' ,

Curso de Direito Internacional Priva-
do - Osiris Rocha .. '............ 220,00

\

Gramática Histórica da Ungua Portu-
guesa - M. Said Ali ..•..... . • • • •• 130,00

,

�(
Inglês para o 2.0 Grau - Textos e testes -

M. Tavares Azevedo 85,0�

Os Contratos de Risco e a Petrobrás -

Fausto Oupertlno . , 120,00

Estado e Planejamento Econômico no

Brasil - Octávio lanni "..... 120,00

Tudo Sobre Antenas de TV - Gilt & Va-
lente ........•... c ••••••• ,..... 130,00

Transistores Equivalentes -11.250 tipos-
70.000 Substituições equivalentes -

6.a Edlçãn Espanhola - Miuderkring 230,00

Não precisa enviar dinheiro,! Você só pàga ao
retirar os Iivr�s na Agência Postal de sua elda
'de. Escreva para Editora Monterrey Uda. Rua

. Vi�c'onde de F;igueiredo, 81, Tijuca. Rio. d� Ja-
nerro, CEP - 20.550 - Caixa Postar 24.119 -
ZC-09. !

o R R
notícia.Julinho era tão vaidoso que,

ao saber que os satélites fotogra
fam a terra, passou a usar paletó e

gravata.

Inteligência...

- Por favor, o senhor viu um

homem dobrando esta esquina?
- Não, quando cheguei aqui

ela já estava dobrada,

Melhor notícia

Doutor - Sinto dizer-lhe, mas
o senhor não poderá mais traba ..

lhar, Paciente - O senhor não i
magina como melhorei com esta

havia nascidol
* Na minha cidade havia um

sujeito que era como um dísco
voador: baixo, chato e ninguém a
creditava nelel

* Alexandre saiu do consultó
rio médico tão arrasado com o

diagnóstico que, ao invés de tomar
um táxi, tomou um carro fúnebrel

* Hermes tinha um coração tão
grande que, toda vez que batia, eiß
dava um pulo!

* Certo dia encontrei um agen
te tão secreto, que nem ele mesmo

.

sabia o que fazial

Efeito do Alcool
Dois bêbados num carro:

Imagine...

Prevenção

-

'

Doutor, acho que estou
morrendo.
- Então, pague logo a con

sulta, por .favorl

* Conheci um homem tão feito.
, que se ele fosse dois, o mais feio
seria' elel

* Julito era um homem tão pe
queno que, para amarrar .os sapa
tos, subia numa escadal

* Estanislau entrou numa far
mácia a fim de comprar estrlqulnl

.

na para sue. mulher. Não tinha re
ceita, mas ao mostrar a fotografia
dela, conseguiu logo o remédiol

* Oulrlno foi reprovado nos e
xames porque a professora lhe per

. guntou fatos de quando ele nem

Aparência
Viúva à amiga:

- O ar da praia fez muito bem
ao meu marido. Ele morreu com
uma ótima aparência.

/'

�!.��:(;;..:.:�.-;.. • .,
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EU NAO}
VOCÊ ACHA
QUE vou
PELDER·

-

UMVENTO
DESSE'S"f'

$EGULEA
LINHA,MÔNICA!

",""..-:::a.,_

CanarinhoViacão
ij�� �

Belina LDO - ocre ',. •• • . • 1977
Belina luxo - amarelo .....•••••••.•• " .• ;.. 1976.
Belina luxo - laranja .. ; .. ,................ 1974
Corcel cupê luxo - branco., � ....• '. , . , . . .. 1977
Corcel cupê luxo - branco "..... 1976
Corcel cupê luxo - amarelo ..•.......•-. . . .. 1974

. Galáxie LTD - amarelo.. ..• .• .• .•..... . . .. 1974
VW 1300 - vermelho ..... < ••• ,; .,,'•• ,.'•• '... 1972
Opala cupê luxo - vermelho, ., ..• , ..•. , . . . .. 1976

Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com à sua locomo

ção, colocando a sua disposição, modernrssimos
ônibus com pessoal especializado, possibIlitando
a seus passageiros, urna viagem segura e tran

qüila.
._:" ..

CANARINHO

Transporta com carinho.
Av. Mal Deodoro da Fonseca' 158

Telefones: Escrit. 72-0672 - Peças e Ofic. 72-0357

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 6

Discotecas gaúchas
ameaçadas

POTO ALEGRE - A Se- saúde. De acordo com a

cretarla da Segurança PÚ
blica deverá decidir na

próxima semana as medi
das a serem adotadas em

relação às discotecas ins

taladas em Porto Alegre
e no interior do Estado,'
tendo em, vísta que uma

comissão da Assoclação
Médica do Rio Grande-do
Sul concluiu que elas po
dem causar problemas à .

comissão, oujo relatório
ainda não foi divulgado 0-

flclalrnente, o sistema es

pecial de iluminação e o

volume excessivo do som

nas discotecas' afetariam
a saúde humana.

No fim do mês passa
_do, grupo de médicos do
Rio Grande do Sul - on

de existem 250 discote-

cas - começaram a fazer

um levantamento a res

peito das condições de

luz e som, influências

neurológicas e psiquiátri
cas sobre os freqüenta
dores. O relatório final foi

ertregue ao Departamen
to de Diversões Públicas

da Secretaria da Segu
rança, mas o próprio se

cretário, coronel Rubem

Moura Jardim, pretende.
ter um encontro com o

secretário da Saúde, Jair

Soares, para discutir o as-

sunto. É provável que se

jam crladas maiores exi

gências para a instalação
das discotecas, obrigan
do-as a diminuir. a in�en
sidade de som e luz.
- As discotecas gaúchas
também estão enfrentan

do problemas com a Su

nab: basta que um fre

qüentador apresente de

núncia ('te que elas co

bram ingl'essos sem
: ate':

recer sspetáculos ao vi-,

vo para que sejam autua
das.

CRIANCA
I!I

Gabriel dos Anjos

O mundo da criança continua desafiando os

conhecimentos, e as experiências acumuladas no

decorrer da história humana. Psicólogos, peda
gogos, sociólogos e agora os sexólogos apre
sentaram-se com os conhecimentos, os mais

completos, sobre a criança. E esta continua uma

ilustre desconhecida, permanecendo à màrgem
de tudo aquilo que pretensamente julgamos sa

ber a seu respeito. Encarcu-se a criança ora co

rno um mini-adulto, ora como um ser de vida tlpl
ca e própria, ora à luz das teorias evolucionis
tas-materialistas, como um ser animalesco, ou

seja mais próximo do animal do que do homem
adulto. E, apesar de tudo isso, a crlánça perma
nece um mistério, exatamente por ser antes de
rnals nada, uma pessoa e como tal se .constltul
num suposto que ultrapassa todos os conheci
mentos ditos cientrficos. Antes de qualquer teo
ria ou de qualquer definição, a criança é. E é es

se ser, pleno de dignidade que' importa ser res-'
peitado em sua natureza de pessoa para que pos
sa ser convenientemente ajudado,

-

Há uma mania - mania por não ser conhe
cimento no verdadeiro sentido - de se consi
derar como gente, aquele que se enquadra den
tro de parâmetros pré-determinados pela nossa

consciência super-estimada como sub-seres hu
manos.' Medir tudo, a vida e a dignidade do ho
mem, é nossa pretensão. Com isso não aceita
mos mais o mistério do homem. Queremos de
finir o indefinrvel.

O direito a vida já foi condicionado a três
meses de gestação, 'depois a seis e, em alguns
casos, ao nascimento propriamente dito. Cumpri
da essa etapa sob o total arbítrlo dos homens "a
dultos", aí sim, começa acrlança a ser gente.
Dada essa premissa como válida, por uma ques
tão lógica de desdobramento interno, deve-se, a

seguir, estudar também o prazo em que termina
o direito à vida no sentido d� fixarmos, em que
idade o homem voltaria a eprder esse mesmo di
reito em favor da sobrevivência, e do comando

•

•• ANO 1
I'

da "maioria". Um dia lá chegaremos, se o cami

nho não for abandonado a tempo. Se já somos

donos da vida de "outros" quanto ao seu come

ço, por que não' sermos dependentes quanto a

esse mesmo direito, dos que foram por nós esco

lhidos? O problema concentrar-se-á'em determi

nar o tempo de duração dos direitos que nos

são cedidos. Além das limitações quanto ao co

meço e ao fim do direito à vida, pode-se ainda

condicionar esses direitos da pessoa, durante o

tempo em que ela seria considerada dona de si.

Dadas certas condições de doença, de invalidez,
e pensamentos ou de certas inaptidões ou ina

daptações, por que não eliminá-Ias em nome da

maioria dirigida? Como dizíamos, aceita a pri
meira premissa, tudo é lógico, nada pode es

pantar. O que racionalmente não é inteligível pa
ra o ser humano normal, é aceitar a premissa e

não a conclusão. Se a ciência empregasse sua

lógica, não apenas em detaíhes do conhecimen
to mas alargasse essa lógica para um conheci

mento mais total Ei para uma visão global do mun

da e do homem, encontraria o sofisma no supos
to sustentador dessa concepção de vida humana.

Neste ano da criança, estamos omi
tindo a ausência de todas aquelas crianças que
foram legal, e deliberadamente afastadas da vi
da, Essas. crianças não têm e nunca mais terão o

seu dia. Nada estamos fazendo para trancar este

infanticídio, porque ele é um sinal de desenvol
vimento. Nós é que nos atribuímos o direito de

decidir, quem é que pode fazer parte do nosso

mundo. Os problemas sociais, frutos da ganân
cia e do egoísmo; servem como julzes implacá
veis para os homens se apoderarem cada vez

mals da vida dos outros homens. E isto é sem

pre posto como condição de sobrevlvêncla de
todos.

Construir um mundo melhor para as crian

ças, significa nferecer-Ihes u"n novo esnlrlto um

e.\·�gorament.� dos valores morais. Ioynbee dI

zia, com mu.;a razão, que se não houver uma ro

votução esplrltual, a nossa civilização sossobra
rá, (Plana)

"

C Lf\SSI FI enDOS

Spézía & Cia, Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Terraplenagem V-Ll\RGAS
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEiRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HF.LENA .

TUBOS E ARTEFATOS OE CONCRETO
Rua Jolnvílle, 1016 - Jaraguá do Sul

.

Bar e lanchonete Tropical Ltda.
UM MOTIVO A MAIS PARA VOCI:

COMER BEM.

Serviço de Bar e Restaurante, com atendimento a

La Carte. Semanalmente a tradicional "Dobradi
nha".
TROPICAL, do lanche ao aperitivo mais sofistica

do, aquele atendimento camarada.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
em frente a Volkswagen.

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

AGORA CO,M UMA VARIEDADE DE
PIZZAS DELICIOSAS. - SABOREIE!

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Em cima do Posto Marechal IAv. Marechal� Deodoro, nr. 961
.:..--_--

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.
I_

Construindo em madeira o progressó de nossa região

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

PRE'ÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABl; TUDO SO�RE O OPALA.

Andrés Pérez denuncia ditaduras
para salvar a nação ni

caraguense de novas a

trocidades que a amea

çam".
Na carta entregue pelo

embaixador venezuelano

na sede da Legação A

postólica, ria capital me

xicana, Perez afirmou: "A

América Latina atravessa

um momento de angús
tias e desesperanças co

mo conseqüência da po

preza e da mlséria que

predominam em nossas

sociedades, algumas de

Jas submetidas a gover-
nos que não são produto
da vontade popular. Dita
dores que não respeitam
a liberdade nem a digni
dade humana: A paz não

é só a ausência de guer-
ras, É o bem-estar de ca

da ser humano e o respei
to aos direitos essenciais

do homem. Assim o

proclamou Sua Santida

de. Assim o cremos, os

dernoc ratas" •
A seguir, o presidente

venezuelano assinalou

venezuelano assinalou que

vizinho ao grande País que
Sua Santidade visitou

por ocasião da reunião do

episcopado latino-ameri

cano, encontra-se um dos

maís sofridos povos de

nossa América: a Nicará-
L

gua, onde uma ditadura

que vem passando de

umas mãos para outras

da mesma famHia mantém

um regime de opressão.
incompatrvel com os di

reitos humanos e com as

rnals elementares normas

de vida civilizada. A Igre
ja Católica tem sido víti

ma de seus desmandos e

toda sua hierarquia está

e!1frentando a tirania, mas

impotente para defender

os nicaraguenses, subme
tidos a cruéis e selvagens
métodos de terror".

Concluindo, Perez pe

dlu ao papa, em nome do

povo da Venezuela e de

seu governo, "sua tão be

névola como enérgica in

te-venção para salvar a

nação nicaraguense. de

novas atrocidades que a

ameaçam".

CARACAS � Em men

sagem enviada ao papa

João, Paulo II, no México',
o presidente venezuelano,
Carlos Andrés Pérez, de-

nunciou "as ditaduras que
submetem a América La

tina" e pediu ao pontífi
ce "sua tão benévola co-

·".l0 enérgica intervenção

Notícias Corupá

I

Câmara realizou
sessões extaordinárias

Para apreciar dois projetos do Executivo,
a Câmara Municipal de Corupá realizou duas ses

sões . Extraordinárias nos dias 16 e 17 do mês

passado, aprovando a doação de terreno à TE

LESC, onde encontra-se instalada a Central Te

lefônica, bem como Projeto de Lei que concede

pensão à viúva de ex-servidor da Municipalida
de.

Corupaense morre em

acidente rod.oviário

O jovem Manoel Slaciack, de 2� anos, 1ale-
,

ceu na madrugada do dia 15 de [anelro em acl

dente rodoviário no trecho entre São Paulo e R.

de Janeiro.
O jovem corupaense, que viajava para a Em-

.

presa Duas Rodas, foi infeliz, vindo a ser vítima

de acidente, quando dirigi� um Caminhão Sca

nia. Seu corpo foi embalsamado, tlcando na re

sidência de seus pais até o dia 18. Porém, seu

pai que encontrava-se viajando para o Norte do

País, até o dla do seu sepultamento não havia
retornado.

O 'Prefeito Adelino Hauffe, esteve na Capital
do Estado no dla 25 de janeiro, acompanhado
dos Vereadores Albano Melchert e Ernesto Feli

pe Blunk, para tratar de assuntos de interesse do

Município, estando também na Secretaria da

Educação, [)etran e Procuradoria Geral do Es
tado.

.

I

Prefeito de Corupá
esteve na Capital

NOVENA PODEROSA AO MENINO
(JESUS DE PRAGA

.

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás,
procure e acharás, bata e a porta se abrirá. Por
intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu ba-'

to, procuro e vos rogo que minha prece seja a

tendida (Menciona-se o pedido).
Ohi Jesus que dissestes: tudo que pedires

ao Pai em meu nome Ele atenderá por intermé
dio de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu humilde
mente rogo ao Vosso Pai .em Vosso nome que mi
nha oração seja ouvida. (Menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra

passarão mas a minha palavra não passará. Por
intermédio de Maria, Vossa Sag rada Mãe, eu

confio que minha oração seja ouvida. (Mencio
na-se o pedido).

.

Rezam-se três Ave Maria e uma Salve Rai
nha. Em caso urgente deve ser felta em 9 ho
ras. Mandar publicar a graça depois de alcança-
da -

AGORA VOC� ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
'Vá conferir no ccncesslonärlc

Jaraguá do Sul Santa Catarina

I

M. M •

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Noticiário EsportivoSociedade
Recreativa

Desportiva e

AMIZADE

-----) Jaime Blanck

NOVO JUVENTUS INICIA ATIVIDADES COM FORCA TOTALEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os as

sociados da Sociedade Desportiva e Recreativa

Amizade, a se reunirem em Assembléia Geral Or

dinária em sua séde social, às 8 horas do dia 04

de fevereiro de 1979, a fim de deliberarem sobre

a seguin.te .

co; Cláudio Olinger Vieira, super
visor e o atleta Lara, que desem

-

penhará as funções de preparador
f(sico.

Os trabalhos desta comissão

foram' lnlclados na última quinta
-feira, quando os mesmos foram

apresentados aos jogadores, no

Estádio João Marcatto.

Renovações e contratações
Foram acertadas as renova

cões de contrato dos jogadores
Gomes, Lara, Mauro e Nilo, de

vendo os demais jogadores que
defenderam o Juventus na tempo
rada passada manterem uma con

versa com o diretor de futebol pa
ra um possível acerto, não ha

vendo interesse pelos mesmos,

eles serão dispensados. Estão

nas cogitações juventinas, os jo
gadores Zequinha (defendeu o Ju

ventus no ano passado), Bauer
(lateral direito), Pézlnho (ponteiro
direito) e fv1arcos (centro-avante),
todos pertencentes ao Novo Ham

burgo. Outro que figura na .Ilsta

de contratações é Jorge Cance

lier, que ultimamente vinha defen
.

dendo o Rio Branco de Parana

guá: Tonho, aquele mesmo que
defendeu o JEC, e por último vi

nha atuando pelo Carlos Renaux,
poderá ter uma conversa com o

pessoal do Juventus e acertar o
seu ingresso no moleque travesso

jaraguaense.

dos os diretores presentes rece

beram das mãos do presidente,
cada qual vinte autcrizações pa
ra a campanha do "Sócio 100".
A campanha dos sócios 100 con

siste no seguinte: Toda a pessoa

que desejar contribuir com esta

campanha que o Grêmio Esportí ..
vo Juventus estará realizando, e

que já foi levada a efeito no ano

passado, -estará pagando mensal

mente a importância de 100 cru

zeiros que será debitada em con

ta nas agências (lo Banco Brasi
leiro de Descontos, Besc e Uni

banco ou se não possuir conta

bancária será cobrada em cartei

ra. As vantagens que o associado

irá ter, serão sensacionais, pots
além de não pagar ingresso na

bilheteria do estádio, terá livre a

cesso a arquibancada. Isto repro
senta uma vantagem muito gran
de, pelo fato de o associado não

precisar entrar em fila em dia da

jogos e aínda poder acomodar-se
na arquibancada sem pagar mais -

nenhum centavo. Na parte soclal,
este associado terá um desconto

de 50% em todas as promoções
(bailes) que o clube venha a rea

lizar durante o ano de 79. Todo
sócio 100 receberá uma cartelrí

rinha, que terá que ser exibida

sempre que este desejar partici
par de algum acontecimento pro-
movido pelo clube. .Nós, partlcu-

Após eleita e empossada a

nova diretoria do moleque traves

so, fato que ocorreu no dia 26 de

janeiro último, já na segunda-fei
ra tivemos a primeira reunião di)
ano realizada na sede do clube.

O atual presidente Antonio José

Gonçalves comandou os trabalhos
da reunião, onde vários assuntos

de relevância foram tratados, den
tre os quals, a campanha de Só-

-

cios 100, visando angariar o

maior número de associados pos
slvel, Outro assunto bastante .da
batido foi a de movimentar a par
te social, promovendo mensal
mente um balle, bem como a rea

lização de um "churrasco", para
tanto a diretoria juventina pensa
em elaborar um calendário de
promoções até o mês de junho.
O Departamento Social conjunta.
mente com o Departamento de Di
vulgação' estarão desenvolvendo

daqui para frente um intenso tra
balho para que os planos estabe
lecidos para este ano sejam' co
roados de pleno êxito.

O Departamento de Futebol
também já está se movimentando
no sentido de formar este ano

uma boa equipe de profissionais,
uma equipe bastante competitiva
que venha a dar muitas alegrias
a galera juventina.

Sócio:; 100
Na última segunda-feira to-

larmente, achamos que esta ini

clativa do Juventus é das mais

válidas e deverá ser bastante a

ceita entre os desportistas de
nossa cidade. Deveremos agora,
mais do que nunca, pegarmos

juntos e nos unirmos para que es,

ta campanha tenha êxito total.
Churrasco dançante
Para provar que o Depto So

ela: do GE Juventus já está na 3..

tiva, podemos assinalar que a prl
meira promoção do ano está mar-

.

cada para o dia 16 de fevereiro

próximo, tendo como local a sede

social do clube, com a realização
de um churrasco dançante. A par
te musical estará a cargo de ex

celente conjunto.
Dentro de 'Poucos dias

os "cartões convite" estarão sen

do colocados a venda, esperando
a diretoria juventina a sua cola

boração.

ORDEM DO DIA

Prestação e aprovação
exeroíclo de 1978.

Eleição da nova diretoria.
Outros assuntos de interesse da Socie

dade.

das contas do1.

2.
3.

Jaraguá do Sul; janeiro de 1979.

�
I'

Faustino Theilacker

Presidente.

/

Dept�. éfe Fute601

O Depto. de Futebol do mole

que travesso, presidido por Vitor
Emmendoerfer Filho ..

também es

tá se movimentando intensamente

procurando fazer uma reestrutu

ração total no seu departamento
de futebol profissional.

.

Assim é que, já foi contrata
da uma comissão técnica forma

da por Itamar Montressor, técnl-

ÁUREA MüLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do R'egistro de

Protestos

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

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

seus interesses:
Adélia Lucio - Rua JoinvilJe, 204, nesta;

Ademir Andreaza - R. D. Pedro li, Rio dos Ce

dros, SC; Antonio Rosa - Rua ltapocuzlnho s/nr.

neste; Antonio Hilbert - R. Paraíba, s.n.v, nesta;
Beno Leopoldo Fiedler - R. Mal. Castelo Bran

co, 558 - Shroeder, SC; ComI. Hidroelétrica Ka
mer Uds. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699,
nesta. Dietmar Müller, Estrada Rio da Luz nes-

.

'

te; Elvira Deretti, R. Jorge Czerniewicz, nesta.

Egidio Hisi, R. Rio de .Janetro, 1015, nesta; Lidio
Lopes, R. João Januário Ayroso, 147, nesta. Met.
Santa Fé Com. Ind. Uda., Mal. Deodoro 1470

nesta; Nicanor José de Andrade, Rua Sã� João:
s.n.o, Barra Velha, SC; Terezlnha da Silva, R.
Francisco Todt, 90, nesta; Valmir José de Souza
Rua Paulo Wagner s.n.v, Guaramirim SC, Valde�
miro Rech, Estrada Schroeder, Sch�oed�r; Wal-

_

'demar Peggau Uda., R. Preso Epitácio Pessoa,
79, nesta. .

nvlJaraguá do Sul, 01 de fevereiro de 1979.

:Aurea Müller Grubba
Tabeliã Desiga_da.

OrdináriaGeral FederaçãoAssembléia da
do Ava! no próximo estadual. A

contece que no arbitral do dia 26,
todos os clubes, com excessão

do Figueirense e Chapecoense,
foram contrários a participação
do clube da capital. No nosso mo

do de entender o Avaf não deve-

A Assembléia Geral Ordiná

ria da Federação Catarinense de

Futebol acontecerá no próximo
dia 27, e. está marcada para a ci

dade de Joaçaba.
.

Todos os representantes de

clubes estarão . novamente pre-

ria participar este ano, uma Vez

que foi este clube que causou to

da a celeuma por ocasião das fi

nais do catarlnão de 78, .mas co

mo na Federação tudo é possfvel,
vamos aguardar a reunião para

dopols tirarmos as conclusões.

sentes, sendo na oportunidade a

provada em definitivo a fórmula de

disputas, bem como a marcação

da data do lníclo do camp., inicial

mente previsto para o dia 04 de

março. Naquela data será também

éfefinlda a participação ou não

Arbitral
fórmula

de
do

Itajaí definiu
Campeonato

Palmeiras AtrásVoltou Vai Disputare

O Palmeiras E. C. de Blume

nau por ocasião do arbltral em

Itajaf, anunciou a sua deslstên
cia do campeonato deste ano, por

não encontrar apoio dos ernpre
sárlos blumenauenses. Etta ati

tude tomada pelos dirigentes pl
rloultos foi recebida com muita

surpresa pelos demals represen

tantes de clubes presentes a reu

não, sendo que todos lamenta-

ram profundamente a sua não

participação, afirmando
_

que Blu

menau merecia pelo menos um

clube na Divisão Especial. Mas,

parece que agora tudo mudou, os

empresários conscientizaram-se

e resolveram colaborar com o

clube e, o seu Presidente Altair

Carlos Pimpão já anunciou que o

Palmeiras se fará presente.

O arbitral realizado no último
dia 26, na sede da Liga Itajaiense
de Futebol, reunindo todos os re-

•
presentantes de clubes partici
pantes da Divisão Especial da Fe

deração Catarinense de Futebo',
acabou aprovando a fórmula a

presentada pelo MarcrJio Dias. O

campeonato estadua: deste ano ,

será disputado da seguinte forma'
1.° turno (taça Santa Catarina),
jogando todos entre' si. O 2.° tur
no reunirá dois grupos, sendo um,
com os 8 melhores clubes classi
ficados na taça SC, denominado'

"Grupo dos Vencedores" e o ou
tro com os clubes classificados a

partir do nono luqar, denominado
----

"Grupo dos Perdedores". Dos 2

grupos sairão seis classificados,
sendo quatro dos vencedores e 2

dos perdedores. A fase final terá

6 clubes, divididos em dois gru

pos de 3, saindo de cada.qrupo 1

vencedor, os quais disputarão en

tre si o titulo numa melhor de 4

pontos. Como detalhe, podemos
assinalar que o representante ju·
ventino votou a favor da fórmula

apresentada pelo Marcíllo, por a
char que a mesma oferece todas
as condições para o nosso repre
sentante obter uma classificação
bem como no aspecto financeiro
da questão.

Juízo de Direito da Comarca de
JARAGUA DO SUL

ÉDITAL DE 1.a e 2.a PRAÇA
1.a Praça: dla 26 de fevereiro de 1979, às

10,30 horas, pelo valor da avaliação. Local. Edi
fício do Fórum, Av. Mal. Deodoro da Fonseca
s.n.o. Processos: Execução Fiscal nr. 6.218 e nr.

6.233. Exequentes: Fazenda do Estado de Santa
Catarina e Fazenda Nacional. Executada: Mobi
liária Arno Uda. Bens: Um terreno urbano, situa
do à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade,
com a área de 1.486,60 metros quadrados, fa
zendo frente, com 15m, na dita rua, travessão dos
fundos com 3m, em terras do vendedor,confron
tando de um lado com terras de Donzilla Martins

.

e Adolfo Emmendoerfer e, pelo outro lado com

terras �e João Stein e Germano Pavanello, de
fronte a Praça Paul Harris, avaliado em Cr$ '"

1.�00.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cru
zelros): " - Uma casa de residência, assobra
dada, construída de alvenaria e, coberta com te
lhas de barro, bastante antiga, edificada sobre o

terr�no descrito acima, e que está sob nr. 1.112,
avaliada em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzei
ros), valor total da avaliação Cr$ 1 :800.00000
(hum milhão e oitocentos mil cruzeiros). Não
constando dos autos quaisquer ônus ou recur

so pendente de ]uli'jamento.
2.a Praça: dia 16 de março de 1979, às

10h30min, a quem mais der.

Adolpho Mahfuér
Escrivão em exercício
João Pacheco Filho
Juiz Subsdtuto em exercrcio

.

JA'RAGUAENSE

Chico Samara Já Pertençe Juvenlus SEJA VOCÊ TAMBEM

UM" S-ÓCIO 100'!
O JUVENTUS CONTA

COM VOCÊ

ao
O Juventus anuncia aos seus

torcedores à sua mais recente

contratação. Trata-se de Chico
.. Samara, excel'ente jogador que
defendeu o América e o Joinvil
Ie, e a duas temporadas vinha de
fendendo o Mai'cílio Dias dé lta

[af. O jogador esteve em nossa

cidade na última - quinta-feira a

certando os últimos detalhes da

assinatura de contrato e tudo r
cou resolvido entre Juventus e a

tleta. As bases de assinatura do
contrato não foran' reveladas,
mas acredita-se que o mesmo te.
nha acertado na base do salário
této estabel'ecido pelo clube. Ele
estará se incorporando ao plantel
na próxima segunda-feira, quan
do iniciará seus treinamentos.

NOVA DIRETORIA DO JUVENTUS
.

FOI EMPOSSADA
No dia 26 de janeiro de

·1979 foi realizada a as-

sernbléla geral ordinária
do Grêmio Esportivo Ju
ventus, tendo sido eleita
e empossada na oportu
nidade, a nova diretoria
do clube de Jaraguá Es
querdo para o biênio 791

.

80 e que �;cou assim
constltuída:

te - Vitor Emmendoerfer'
Filho, 2.° Vice Presidente

.

- Altair Augusto Pieper,

3.° Vice Presidente - A
mando Ernmendoerfer,

Secretário - Cláudio Olin

ger Vieira e Tesoureiro -

Dcnald Webber. Depto de

Futebol: Presidente - Vlc

tor Emmendoerfer Filho,
Waldir Bruch, Dácio

Buzzi. José Decker, Adal
berto' Jacobi, Mentzi

Klitzke e Irineu Floriani.

Depto. Social � Presiden

te . Altair Augusto Pieper,
Cláudio Germano Herbst,
Orlando Gilberto Gonçal-

Volgt e Silvino Kuchenbe

cker. Conselho Deliberati�

vo - Presidente: Vicente

Donini, Loreno A. Marcat

to, Renato Pradi, Augusto
Cardoso, Alfredo Reeck,
Durval Vasei, 'José Seh·

rnltz, dr. Elizaldo Leutpro
cht, dr. Alfredo Günther,

ves. Antenor Galvan e Sll

vlo 'Agemiro Marcelino.

Depto de Divulgação: Jai
me Blanck, Flávio J. Brug-
nago. Mário Gieland e

Celso Luiz Nagel.

D'epto. de Patrimônio - A

mando Emmendoerfer e

Leopoldo Banstein. Depto
Médico - Dr. Alexandre

Otsa E': Dr. Francisco Vi
eira Rodrigues. Depto. Ju
rídico - Dr. Irineu Rubin!
e Dr. Humberto Pradl,
Conselho Fiscal - Alibert

Ewald, Irineu Staheling e

Rufino Schtnz: Suplentes
- Werner Scheller, Mário

TIBÉRIOOFICINA 80
Especializada em Volkswagen, com serviços de mecânica,

..

retífica de motores, regula.gem de carburador

e com lataria e pintura em qualquer marca de carro.

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - Fones: 72-0107 e 72�1Q59

dr. Francisco V. Rodri

gues, dr. Humberto Prad',
.

São os seguintes, 03

membros da nova direto.
riB juventina para o blê
nio 79/80 do Grêmio Es
portivo Juventus: Presí
dente de Honra - Loreno
Antonio Marcatto, Presl
dente - Antonio José Gon
çatves, 1.° Vice Preslden-

dr. Alexandre G. Otsa,
Lourival Rothenberger,
Lauro StoJnski, Amadio

Beduschi, José Henrique

Pereira, Olavo Marquardt
e Tarcíslo do Nascimento.

':
. Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1\ Movimento Brasileiro de Alfabetização
- MOBRAL_ -

- COMUNICAÇÃO ___:

O Movimento Brasileiro de Alfabetização
MOBRAL -, em colaboração com o Exército e

SUCAM, está desenvolvendo uma campanha vi

sando facilitar às pessoas comprovadamente po
bresa obtenção dos seguintes documentos:

Títu!o de Eleitor

Regularização de Situação Militar

Carteira Profissional

Carteira de Identidade.
Os interessados deverão se dirigir ao Posto

do MOBRAL, ao lado da Prefeitura Municipal, no

perfodo de 5 a 9 de fevereiro, onde serão presta
das maiores informações.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1979.

Comissão Municipal - MOBRAL

�-.

t FALECIMENTOS

Carlos Lüpke, com a idade de 95 anos,
sidente na Rua Domingos da Nova

Faleceu dia 29.01.79
Marliz Viergutz, com a idade de 1 ano, filha
de Arildo e Erna Viergutz, residente no Rio

Cerro I.

Notícias de
Prefeito esteve em Florianópolis

O Prefeito rnunlclpal Salim José Dequêch
esteve na última segunda-feira em Florianópo-

, lis, quando foi recebido em audíêncla pelo Go
vernador Konder Reis e pelo governador eleito
Dr. Jorge Konder Bornhausen. Na oportunidade,
.fez entrega de convite, a estas autorldades; pa
ra participarem da "Primeira Festa Estadual da

Banana" a se realizar n08 dias 17/18 de feverei
ro vindouro. Tanto o Governador Konder Reis,
como O governador eleito Bornhausen, confirma
ram suas presenças, e deverão comparecer à

Guarainirlm,
Salim José Dequêch, aproveitou a ocasião,

para falar des problemas que enfrenta atualmen

te, solicitando a colaboração das autoridades.
Ainda ria Capital do Estado visitou diversas

repartições, tratando de assuntos políticos e ad

ministrativos.

Mais uma escola

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, val

construir a décima Escola do Munic1pio, e a 5.a

da gestão de Salim José Dequêch, na leeallda..

de de "Perdidos". A escola será construída com

recursos próprios da Municipalidade, em área

de 1.600 metros quadrados doação do sr. Max
�tein à Prefeitura.

Segundo o projeto dd construção, a escola

vai' ocupar uma área de 112 mettos quadrados
e será do tipo "Padrão", devendo atender as ne

cessidades da localidade. A escola terá sala da

aula, gabinete, instalações sanitárias comp.etas,
cozinha, além de uma área coberta.

Salim José Deuech, disse que os trabalhos

deverão iniciar brevemente, pois a verbá ne ies

särla já está devidamente prevista para 'tal r-m,

O Prefeito Muni::ipal, declarou que a cons

trução da quinta escola, na sua gestão, é uma

prova do empenho da Municipalidade, pois des

de que assumiu a chefe do executivo municipal,
vem tratando o setor educacional, com o maior

carinho possível, pols entende, que toda a verba

que é aplicada na educação é de grande Impor
tância, pois os Jovens de hoje, serão os futuros

re-

o

tras áreas estão o chinês,

o americano".
O Arcebispo afirma que

a África, a América Latina

e a Asia precisam se li

bertar de todo e qualquer
imperialismo, "Nós temos

de nos bater é por um

mundo sem opressões e

oprimidos, e infelizmente

eu vejo que os nossos jo
vens cubanos estão sen

do iludidos. Quando. par
tem pensando que vão li

bertar a África, estão a

penas colaborando com o

império russo".

D. HELDER ACHA
LUCRO

CAPITALISMO MAU
ACIMA DA CRIATURA

PORQUE COLOCA
HUMANA

RECIFE - "Não vejo _
tallste", afirma em entre

·nenhuma solução para o.. vista publicada pelo "Diá

mundo numa linha capi- rio de Pernambuco" o ar-

cebispo de Olinda e Re

cife, D. Helder Câmara,
para quem o capitalismo
é "intrinsicamente mau,

nesse sentido de que co

loca o lucro . acima da

criatura humana".
Ele mostra-se decep

cionado também com o

socialismo: 'quando so

nho com um socialismo

humano, vejo que a pior
contrapropaganda dê

uma possível solução hu-

DOS
JORNAIS

NASANTAPAZ
DO

ACAMPAMENTO

Os argentinos chega-
ram em três carros, como

sempre chegam (arqen-.
tino tem mania de cara

vana), já noite alta e pro
curaram um local aonde

pudessem se acomodar.

Haja cansaço!

praias.

,S'e embrenhando pela
estrada em direção a Ca

nasvieiras, eles depara
ram, ali pelas tantas, com
um parque, lindo e gosto
so, próprio pra se 'instalar

em barracas - afinal, eles
estão acostumados: par

ques abundam na Argen
tina. E' aqui mesmo: atra
vessaram o portão e fo

ram em' frente, até o point _

mais fofo; propicio a bar

racas Armaram, adentra
ram e, bodeados, nada

mais lhes custou a não

ser dormir.

Só na manhã seguinte
é que os argentinos en

tão sacaram que. tinham
<'

acampado, imaginem, no
cemitério Jardim da Paz...

O Estado, n. 19.303

.
'

Guaramirim
dirigentes do Munlc'plo, Estado 6 Pars.

mana nessa linha são as

superpotências socialis

tas. Refiro-me concreta-
.

mente a Rússia e a Chi

na Hoje em dia, sabemos
como as multinacionais

se sentem perfeitamente
a vontade dentro da Rús

sia e agora na China".

Na opinião de D. Hel

der Câmara, "quando o

socialismo está na sua fa

se profética é uma bele-
.

za, mas quando chega ao

poder, até hoje. tem sido

um desastre. Tenho mui

to respeito por nossa ir-

Palestra de

Faleceram dia 21.01.79
Sandra Raquel, filha do casal Altino e Azenlr

Graf, com a idade de 1 mês, res. na Rua

Henrique Marquardt.
Augustinho Flores da Silva, com a. idade de

74 anos, res. na rua Preso Castelo Branco.

Faleceu dia 22.01.79'
Alfredo Strelow, com a idade de .65 anos,
res. em Rio Cerro I.

Faleceu dia 26.01.79

João Bento da Costa, com a idade de 55

anos, residente na Rua João Piccoli.

Faleceram dia 27.01.79

Emma Donatti Bissoni, com a idade ce 73
anos residente em Santa Luzia.
Vva. Elisabetha Dietrich Tank, com :3 idade

de 81 anos, residente na Ilha da Figueira.
Faleceram dia 28.01.79

Pedro Mokwa, com a idade de 59 anos, resi

dente na Rua Bahia

Orientação
o Agente da Receita ciação Cemercial e Indus-

Federal de Jaraguá do trial de Jaraguá do Sul.

Os hotéis, todos loda- -,
FIII, convida es senhores A palestra será minis-

dos; camping pelas pro- Contadores e a quem. trada pelos Fiscais de Tri-

ximidades do centro, se mais interessar possa, butos federais Drs. Carlos'

há, não havla, àquela ho- para partlclparern da Pa- lrapuan Meyer e Ari Gi-

ra, quem pudesse dar lestra de Orientação Fis- rardl,
maiores informações. E

foram se mandando; ten
do como guia apenas as

placas que' indicavam as

cal, a realizar-se -no dia

13.02.79, das 14 às 18 ho-

ras, no Audltórlo da Asso-

Fiscal

, Faça sua inscrição na

Agência da Receita Fe-

deral gratuitamente.

Acompanhado por 'Cçantinflas,
visitou um hospital infantil
Cidade do México - O oltal a fim de tomar o a-

Papa Paulo II, acompa- vião .que o levaria a Oa-

nhado do mais famoso xaca, situada a cerca de

comediante do México 530 quilômetros ao Sul da

Cantinflas, visitou um hos- cidade do México.

nltal para crianças lndl- Sua principal atividade

gentes, antes de embar- do dia era uma reunião

car em um avião para di- com, pelõ menos 30.000

rlqir-se ao Sul do País, índios, vestidos com suas

com uma mensagem de coloridas e tradicionais

preocupação com o bem roupas, na aldeia de Cui-

estar dos Indios descal- lapan, nas proximidades
ços das montanhas me- de Oaxaca.

xicanas.

O Papa percorreu o

hospital infantil com Má

rlo Moreno - Cantinflas,
e abençoou os peq�enos

pacientes, Dali seguiu em

um helicóptero, com des

tino ao aeroporto da ca-
l

O Papa empreendeu a

nova jornada -d� ativida

des, depois de ter adver

tido os sacerdotes latino

-americanos para que
mantenham a Igreja fora

da politica e busquem a

justiça social pelos meios

espirituais.

Oeste será
Nordeste

orevê

Atenção ,,-opulação de
Guaramirim

A Prefeitura Municipal, Mobral, Exército e

Sucam, vão realizar no mês de fevereiro, uma

campanha que visa dotar todas as pessoas do

Muntcrpto, de documentos úteis, Estes documen
tos serão fornecidos na oportunidade, por uma

equlps especializada.
Todas as pessoas que não têm ainda os do

cumentos a seguir relacionados, deverão. se di

rigir aos postos, qua serão instalados. no Muni

c1pio.
Documentos: Carteira de Identidade, Tltulo

de Eleitor, Carteira Profissional, Certificado Mi
litar.

Os promotores da campanha, comunicam
que, inclusive, fornecerão segunda via de do

cumentos, se necessário for.
Para melhor atender os habitantes de Gua

ramirim, nos dias: 10 de fevereiro na localidade
de Rio Branco, na Escola Reunidas São José;

11 de fevereiro na Escola Básica Almirante

Tamandaré, no centro da cidade.

\ 12 de (evereiro em Brüde:thal, na Escola-
Isolada.

13 de fevereiro em Guamiranga, na Esc'ola
Básica São Pedro, serão montados postos, onde

os interessados poderão tirar
r
fotografias para

os referidos documentos, "de graça", sem pagar
nada.

Se você ainda não tem, um desses documen

tos, ou nenhum, aproveite esta oportunidade pa
ra tê-los sem pagar nada. Lembre-se, sem do
cumentos você não é ninguém, Somente eles,
podem identificá-lo, Os interessados deverão

comparecer nos dias e locais acima menciona

dos, quando poderão obter todas as Informações
necessárias.:

A Prefeitura Municipal, através do Departa-·
mento da Fazenda, comunica aos senhores pro

prietários de estabelecimentos comerciais, ln

dustriais e de prestação de servIços, que o Al

vará de Licença para funcionamento em 1979,
devem ser requeridos até o dia 28 de fevereiro.

Estudo conclui ·'que
discotecas afetam a

audição e visão
PORTO ALEGRE - A As-

sociação Médica do Rio

Grande do Sul (Amrigs)
concluiu o estudo sobre

-

os efeitos nocivos que as

discotecas possam cau- .

sar a saúde de seus fre

qüentadores, no qual foi
constatado que o elevado

volume sonoro e os efei

tos
.

luminosos causam

prejulzos a audição e a

visão, podendo levar a

surdez e a defeitos na re

tina e na córnea.

O departamento de di

versões públicas da Se
cretaria de Segurança -

que solicitou o laudo mé

dico - na próxima sema

na baixará portaria regu
lamentando o funciona

mento das discotecas e

iniciará uma campanha
de esclarecimento a po

pulação sobre os proble
mas que este tipo de am

biente pode trazer a in

tegridade ffsica de seus

freqüentadores.

Alimentíci,os SchmiH Ltda.

mã Cuba - digo irmã

porque é uma das nossas

repúblicas latino-america
.

nas .- mas por mais que
leia certas entrevistas de

. quem vlsltou Cuba, fico

pensando em dados que
me parece!l1 terrfveis".
Ele cita o fato de dez

mil jovens cubanos parti
rem -em aviões soviéticos

"a pretexto de guerras de

libertação na Africa. Não

são guerras de liberta

ção, porque, infelizmente

por trás está o imperialis
mo russo, como em ou-

• • •

. reiniCIOU atividades
gente.
I Dia 02.02.79 - idem -

Encarregado de esportes
- Coordenação: agente.

Matriculas para

cursos. populares

Cursos oferecidos: Cor

te e costura, educação a

limentar, pintura em teci

do, tricô e crochê.

Perlodo: de 5 a 15 de

fevereiro. Local de inscri

ção: agência do SESI. Ho

rário: das 16 horas às 20

horas. Documentação ne-
.

cessária: Carteira Profis

sional do pai, responsável
ou própria, 2 fotos 3x4.

Inscrições para
Jardim de Infância

Idade: de 03 a 06 anos.

P�ríodo: de 05 a. 10 de fe

vereiro. Horário: das ...

7J-)30min às 11 h30min e

das 14h às 20h. Local: a-

, gência do SESI. Documen

tacão necessária: a) Cer

tidão de nascimento da

criança; b) Carteira Pro

fissional e envelope de

pagamento cio pai ou da

mãe, ou ainda dos dois,
se ambos trabalharem .

Comunicação
Após o período de fé

rias coletivas e o treina

mento do seu pessoal, es
tará atendendo aos se

nhores usuários, depen
dentes e comunidade, à

partir do dia 05 (segunda
-feira) no horário normal,
ou seja: das 8h às 12h. e,
das 13h30min às 17h30m.

Dentlstas - das 8h às

12,h, com 2 profissionais
atendendo na agência,
bem como à tarde com 1

profissional.
,
Em Guaramirim -·1 pro

fissional atendendo 2 ho

ras diárias e. 1 médico cl

4 horas diárias.

SESI - Serviço Social

da lndústrla, agência de

Jaraguá do Sul, ministrou
aos seus servidores o cur

so de Relações Humanas

no Trabalho, ministrado

pelo instruter do SENAI,
Celso Vasel. O curso teve

uma duração de 10 horas,
e foi ministrado entre os

dias 29 de janeiro a 02 de

fevereiro.

Finalidade

Sendo o campo de a

tuação do SESI o traba

lho social e. por conse

qüência estarmos lidando

diariamente, em todos os

serviços com pessoas,
cabe a todos e a cada um

de nós o aprimoramento
no sentido ds melhor rea

lizarmos aquilo que cha

mames de Relações Hu

manas - Adernar L. Fras

setto - agente.
Paralelamente, ao cur

so de Relações Humanas,
foram realizadas reuniões

de serviço, por área de a

tuação, de acordo com o

seguinte cronograma:
Dia 30.01.79 - das ....

10h30min às 11 h30min -

Dentistas, médicos; labo
ratorista.,_ responsável pe
la farmácia - coordena

ção: agente.
Dia 31.01.79 - das .....

10h30min às 11h30 min

Professoras e supervisora
de Cursos populares, o

rientadoras de Clube de

Mães e Banda de Músi

ca - Coordenador: agen- .

te e assistente social.

Dia 01.02.79 - idem -

Professoras da pré-esco
la - Coordenação:

_
agente

e assistente social.

Dia 02.0279 - idem -

Sprviçais, jardineiro, ser

viço de sequrança e bar;"

beiro - Coordenação: a-

GRÊMIO BAUMLE
O Grêmio Baumle da vizinha cidade ce Corupá, e·'

Ieqeu.e empossou sua nova diretoria. Durante sua festa

de confraternização em 22 de dezembro, o" Grêmio

Baumle, elegeu sua nova diretoria, a qua! está assim

constitufda: Presidente - o desportista Lauro Berner;
Vice-Presidente - Conrado Millnitz; Secretário - Cesar

Vicenzi; 2.0 Secretário - Genésio Kiatkoeski; 1.0 Te

soureiro - Adolfo L. Baumle, 2.0 Tesoureiro - Alvino

. Gessner, Diretor de Futebol - Ivo Weidner; Diretor de
Futebol de Salão - Lauro Berner.

HANSA HUMBOLDT
De coruoä, a Sociedade Atiradores como é -mais

conhecida, realizou sua assembléia, no mês de janeiro,
eleqendo-sua diretoria, sendo reeleito: Presidente -

Bertoldo FrankQwlak; Vice-Presidente - Cido Dorow;
1.0 Secretário - Aldo Seil, 2.0 Secretário - Jugen Her

mann; 1.0 Tesoureiro - Aldo Reidtmann, 2.0 Tesourei
ro - Artur Tamanini, Conselho Fiscal- Gerhaerdt Her
mann, Reinvald Kohls, Bruno Scheibei e Luiz Belettl,
Diretor Esportivo - Haroldo' Langhammer, Orador _.-

.- --=.=::;;;;,;;;=;;;;;:;;;=-....;;;:. .........-=-
,- Alfredo Langer, Presidente de Honra - Alfredo Langer.

ADMITE
Moças e, vendedores.
Os interessados deverão se apresentar na

llua Domingos da Nova, 47, munidos de do-
cumentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


