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EUGENIO VITOR 8CBMOCKEL

Pequenas e

facilidades
Médias Empresas terão maiores
para obter financiamentos

"Com o intuito de dinami
zar o grau de tratamento dife
renciado às pequenas e mé
dias empresas, a diretoria do
Banco do Brasil, aprovou, se

gundo nota veiculada na im

prensa, a simplificação de suas

linhas de crédito ao comércio
e à indústria.
"Nesse sentido, o banco de

cidiu unificar, algumas de suas

85 linhas de crédito, reduzin
do-as a um total de 43, para
serem operadas por sua Car
teira de Crédito Geral (Crege),
com a consolidação de todas
as normas. O novo documento
incorpora, em um só volume
Instruções antériormente es-.

.

parsas em vários livros, o que
permitirá uma maior acelera
ção nas liberações . de finan
ciamentos.

"Por outro lado, nos finan
ciamento de capital de giro o

parâmetro principal, para a fi
xação do IJmlte de cr6dito, pas
sa a ser o faturamento da em

presa, em substituição ao pa
trimônio liquIdo que se eens-

•. tifu(a no crJt'do.deolsJvo para
a concessão de,8fã modalida
de de crédito. J

"De fato, a assistência má
xíma-do Banco do Brasil para
capital de giro será em função
do desempenho operacional da
empresa. lAs análises dos ge
rentes das agências do banco,
em todo o país, serão efetua
das levando-se em conta, ba

sicarn_ente, os gastos globais
de produção e o fQturamento,
deixando de ser significativo,
para a concessão.do financia
mento, o patrimônio liquido.

"A instituição anunciou,
igualmente, a extinção do limi
te cadastral das normas regu
ladoras das operações da Car
teira de Crédito Geral (Crege),
com o obJetivo de promover
um atendimento mals adequa
do às empresas de pequenó e

médio porle.
"Com a nova orientação,

os limites de concesslo de fi
nanciamentos destinados ao

capital de giro serlo efetuados
através da flxaçlo de percen-

tuais, entre 50% .

a 80%, do fa
turamento. Este percentual se
rá fixado em função do porte
do estabelecimento, através de
critérios objetivos para o en

quadramento das empresas.
"Esta classificação obedece

atualmente aos seguintes parâ
metros:
ATIVIDADE COMERCIAL

Pequenas empresas: Fatura
mento até CrS 13,8 milhões
(12.000 vezes o maior vEdor de
referência - MVR).

Médias empresas: Fatura
mento anual entre 13,8 milhões
a CrS 46,0 milhões (40.000 ve

zes o maior valor de referên
cia - MVR).
ATIVIDADE INDUSTRIAL
Pequenas empresas: Fatura

mento anual até Cr$ 40,25 mi
lhões (35.000 vezes o maior va
lor de referência - MVR).

Médias empresas: Fatura
mento anual entre 40,25 mi
lhões a 97,75 milhões (85.000
vezes o maior valor de refe
rência - MVR).

"Com a vIgência destas
medidas, o Banco do Br.asU
pretende melhorar a distribui
ção do crédito na área de ca

pital de gIro e permitir, inclu
sive, que as empresas de me

nor porte tenham custo finan
ceiro de até 50% inferior às'
grandes empresas.

"A fixação de novas prio-
ridades às pequenas e médias

.
empresas, por parte dC? Banco
do Brasil, deve-se às caracte
rísticas apresentadas por es

tabelecimentos, dentre as quais
salientam-se as seguintes:
- Grande participação na

economia nacional;
- Elevada absorção demão

de-obra;
- Contribuição para a des

concentração industrial e po
pulacional;
- Contribuição para a des

centralização industriate popu
lacional;
- Criação de tecnologia

compatfvel com o estágio eco

nômico do Pars;
- Predomrnlo de capital na

cional.

"Com estas reformulações.
o banco se aproxima dos con

ceitos aplicados nos países
mais adiantados na concessão
de financiamentos dando ênfa
se aos aspectos da análise de

liquidez, com . base no tripé:
conceito, liquidez e eficiência

empresarial.
"Neste sentido, depreen

de-se que o fator determinante
do empréstimo será a liquidez
e o desempenho da empresa,
analisando-se a capacidade e

idoneidade dos empresários, a
evolução dos neg6clos da em

presa', as alternativas de que
.

dispõe para enfrentar, as cir
cunstâncias desfavoráveis de

mercado, sua posição 'relativa
no setor, e geração de receita

\

em volume compativel com o

crédito pretendido.
"Em relação às garantias

exigidas, nlo liouve mudanças.
O Banco considera suficiente
a decisão, Já tomada, de dis
pensar o registro cartorário,
perícia contábil e a garantia
real nos empréstimos indus
triais de até crt 575 mil.

"Por outro lado, a institui

ção destaca que as facilidades
de acesso ao crédito pelas pe
q�enas e m6dias empresas va
Iem não apenas para o des
conto de duplicatas mercantis.

Aplicam-se também' para as· o

perações de custeio industrial
e todos os demais créditos pa
ra giro, com exceção das linhas

especificas de escoamento da

produção agrfcola, produção
de bens de capital, preparação
operacIonal das usinas açuca
reiras, caf6, trigo e de outras
de características especiaIs.

"Com as mudanças anun

ciadas, o Banco do Brasil es

pera modificar o perfil de suas.

aplicações, desde que até o fi
nal de 1976 as pequenas e mé-

.

(lIas empresas absorviam pe
quena parcela dos emprésti
mos conce(lldos aos setores In
dustrial. comerciaI ,. éJe servI
ços". (Do Oe'pto. (Ie Economia
e Estatrstlca - Setor ae Apolo
às Pequenas e Médias Empre
sas - aa ABINEE)'.

Grupo Folclórico Bumba Meu Boi
As 20 horas de hoje, na Praça da Rodoviária, o Grupo folclórico Bumba Meu Boi es-

tará se apresentando.

c O N
Você está convidado a as-

sistir "SENSACIONAL SHOW
DA MúSICA SERTANEJA". As
melhores duplas sertanejas de
Jaraguá do Sul e' região, esta
rão se apresentando hoje, no

salão Vitória; da Ilha da'Figuei
ra, com lntcto

-

às 21 horas.
Participação .

Elias e EIlseu; Lenço Branco
e Canarinho, Márcia e Marcelo,

. Adriano, Adrlanlnho e Canho
·tinho.

Convidados Especiais
Athatde Machado - "Dadi",

apresentador ao programa

V T E
"Rancho do Dadi"; Egrdio lu-
ciani - O Rei da Embolada, de
Guaramlrim.

Os melhores trovadores do
norte catarlnense, mais uma

vez estarão frente a frente -
Waldir dos Santos x Silvio Ri
beiro.

.

Após o show sertanejo -
"Sensacional balle com '0 Gru
po Musical Cruzelró do Sul".

Promoção> uNHO TAJE"
- "Eliseo Ubiratan Tajes", a

presentador do programa "Boa
Noite Sertão".

.

Manequinha informou que
trinta e cinco bichos serão

mostrados aos presentes, além
da cobra de madeira de 6 me

tros .de comprimento.

., Haverá ainda diversas a

trações; tais cömo a quebra de

garrafas nas pernas e na barri

ga sem auxilio de qualquer ou
tro artificio•.

_ Será a�resentado também

o número "O Homem que Co-

me Fogo".

IMPRESSO NA:

SOCIEDADE GRAFICA AVENIDA LTDA.
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Problema H a b i I a c i o n al
Está em vias de concre

tizar-se a construção do Con
junto Habitacional da COHABI
SC, programado para Jaraguá
do Sul. Segundo fonte daquele
órgão, o processo relativo à
Concorrência Pública, vencida
pela Construtora A. Gonzaga
S.A., está sendo remetido ao

Banco Nacionál de Habitação
para aprovação, o que poderá

ocorrer dentro de 15 a 30 dias.

Uma vez aprovado o pro
jeto pelo BNH, a Construtora
iniciará imediatamente as o

bras, prevendo a COH.AB/SC
que o Conjunto poderá ser en

tregue aos futuros mutuários
entre os meses de agostolou
tubro de 1979.

O Conjunto Habitacional

CARNAVAL
A Escola de Samba Estre

la D'Alva estará se apresentan
do. na passarela da Marechal

Deodoro, nos di�s 25 e 26, por
ocasião do Carnaval.

Manequlnha informou que
os integrantes da Escola de
Samba já estão ensaiando, e o

Carnaval de rua deverá ser

muito movimentado.
.

A bateria da Escola está

composta por 20 elementos.
A Es_cola contará com a

NA
participação de 50 elementos
aproximadamente, entre pas
sistas e rltmlstas.

Para este ano, a Escola de
Samba Estrela D'Alva não se

apresentará com fantasia es

peclflca, uma vez que haveria
muita despesa a eles não se

encontram em condições, pelo
fato de não terem recebido a

juda neste sentido. Portanto,
deverão se apresentar com tra

je folclórico, o mesmo que u

sam em suas apresentações do

será localizado no bairro Es

trada Nova. As residências te

rão em média 48 metros qua
drados de área construída,
compreendendo três dormitó

rios, sala, cozinha e BWC e o

custo (em valores atuais) será
de Cr$ 2.200,00 por m2. As

prestações iniciais, segundo a

fonte da COHAB/SC, serão em

torno de CrS 1.200,00 mensais.

RUA
Grupo Bumba Meu BoL

A Escola de Samba Unidos
da Brasllla não se mexeu aln
da, conseqüentemente não de
verão fazer parte do Carnaval
de rua deste ano.

-

Manequlnha está convo

cando todos os Integrantes da
Escola de Samba, para esta

rem hoje à noite na Praça da

Rodoviária, assim como os

membros do Grupo Folclórico
Bumba Meu BoI, para a apre
sentação.

JÚRI É ,ADIADO
.JARAGUA

\

DO ·

. O Presidente do Tribunal
do Júri da-Comarca de Jaraguá
do Sul, Romeu Junkes, adiou
para o próximo dia nove de

maio, o julgamento de Walde
mar Nunes, acusado de assas

sinar o vereador Mário Krutz

sch, na madrugada do dia 25
de setembro de 1977 e que es

tava marcado para 5a. feira,

no Fórum da Comarca, desta
cidade. O causídlco Acácio

Bernardes, de Blumenau, advo
gado de defesa do

.

réu, não

compareceu à sessão, alegan
o motivos de saúde.

Às 13 horas de 5a. feira,
tudo estava pronto para ser

iniciado, o julgamento. O juiz

Governador
para

FLORIANOPOLIS - o Gover
nador Antonio Carlos Konder
Reis tomou a decisão de alte-

/'

rar o seu roteiro de viagens
destinados . à inauguração de
obras e instalação de' serviços, .

previstos para os últimos dtas :

do seu governo.

A decisão do Governador
tem como motivos determinan-

altera
poupar

EM
SUL

chamou as testemunhas, o Cor
po de Jurados, o réu e em se

guida adiou a sessão, depois
de ler um otrclo do advogado

.. Acácio Bernardes, onde estava

.anexado também um atestado
médico. O Júri deverá ser rea

llzado no próximo dia nove de .

maio, com Infclo às 13 horas.

•

tes as últimas medidas do Go- uma das regiões mais castiga
verno Federal para a redução das pela seca.

do consumo de combustíveis e

os problemas que o Estado es

tá enfrentando com a estiagem
que assola várias regiões. Kon
der Reis deverá fazer as via

gens estritamente necessárias
ao desempenho de suas fun

ções, entre as quais consta
uma visita ao Extremo-Oeste,

De acordo com a comunl
cação expedida pelo Chefe da
Casa'Militar do gabinete do
Governador do Estado, Konder
Reis estará em visita à região
de Jolnvllle, onde o ponto alto
das. inaugurações será a nova

estrada "Dona Francisca".

JARAGUAENSE! seja você também um "SÓCIO'100"
O Juventus. conta com você
Duarta-Feira - Juventus x Baependi
(REVIVA AS EMOÇõES DO MAIOR CLASSICO DA CIDADE)-

..,.......,..._r"'".:;..;...

Doe te� no v·a
. labela de preç s

A Imprensa Oficiai do Es- sos leitores, informamos que por linha. Já Atas, editais, avi-
tado de Santa Catarina S.A., para balanços, datilografados sos, etc., em papel padronizado
está distribuindo sua nova lis- no papel padronizado do custarão Cr$ 90,00 por centr-
ta de preços, a vigorar à partir 10ESC. o centrmetro de coluna metro de coluna ou CrS 40,00
de 1.0 de março próximo vin- custará Cr$ 180,00 e fora de por linha em papel não padro-

r douro ..Para orientação de nos- papel padronizado, CrS 80,00
.

nizado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTíCIAS SOCIAIS
.

Aniversariantes da Semana
Aniversariam, hoje, dia 17.02.79

Sra. Elfrida Karger Nicolini, res. em Curi
tiba
Sr. Donato Friedel, res. em Três Rios do
Norte

'

Sra. Dirce Funke Ribeiro, res. em S. Paulo
Srta. Ariete Mlrtes Kuchenbecker
Sr. Alcides Krenke
Sr. Orlando Stein
Sra. Jurema Maria Beber

Aniversariam, amanhã, dia 18.02.79
Jovem, Rosemary Voigt
Jürgen Georg, filho de Gerhard Hermann
res. em Corupá

.

Menino, Andersen C. Müller
Sra. Roseli Helena, esposa do sr. Eliseo
U. Tajes ,

Sr. José Cesar Bernardes
Sr. João Fodi
Sr. Arlindo Töwe, res. em Jaraguazinho
Sra. Marlise Töwe, res. em Jaraguazinho

Aniversariam'dia 19.02.79,
�ra. Edel-traud H. Enke, res. em Guarami
nm

Sra. Lígia Maria E., Siewerdt
Sr. Errai Kretzer
Sra. Paula Maes
Sr. Hilário Gregolewitz

Aniversariam dia 20.02.79
Sr. Alfredo Weiller
Sra. Bernardina de Aguiar Cunha, res. em
Guaramirim '.

.

Sra. Odila Bertoli Moretti
Sra. Mércia Rocha
Sr. Guida Siewert
Sra. Carmem Lima

Aniversariam dia '21.02.79
Sr. Pedro M. Perfeito
Sra. Erwina Pedri
Jovem Guida Otávio Bortolini
Garot�, Claudia Márcia, filha de Osmar
e Cellna Bartei, res. em Ponta Porã-MT
Sr. Mário Steindei

.

Sra. Iris Thomsen
Sra. -Carmem Uller

Aniversariam dia 22.02.79
Dr .. Alfredo Gunther (dentista)
Sra. Ruth Hoffmann, res. em Rio da Luz
Ora. Aracy Witt Spindola, res. em S. Paulo
Sr. Paulo Lennert
Sr. Erio João dos Santos
Sr. Olávlo Kisner

Aniversariam dia 23.02.79
Sra. Angelina Pedri Peters
Jovem, Mário Haffermann
Sra. Ida MÜller, res, em Corupá
Sr. Dagoberto Soares, telegrafista da Re
de Fer. de Joinville
Sra. Mara Anacleto
Sra. Elfriede Strebe Siefert
Sra. Silvana Tecilla

Solange CVoster

Nascimentos
-

Nasceu dia 29.01.79
Márcia Maria, filha de Mário (Maria As-

sunta) Uller
'

Nasceu dla 30.01.79
Eduardo, filho de Horst (Tânia Mara) Mar
quardt

Nasceu dia 01.02.79
Juliana, filha de Silvério (Iracema) Pradi

Nasceu dia 04.02.79
- Grayce Kelli, filha de Jaime (Maria Ode
te) Blank

Nasceu dia 05.02.79
Ivan, filho de .Etwino (Valtrudes) Becker

Nasceu dia 06.02.79
Wanderlei, filho de Reinaldo (Vali) Fodi

Nasceram dia '07.02.79
Carlos Roberto, filho de Raimundo (Mar
garet) da Silva
Maria Isabel, filha de Bernardo (Helena)
Alperstedt

.

Talita, filha de Waldemir Luiz (Brigitte)
-Freiberger ,

Iriane, filha de Hilário (Leonia} Lemke
Elsita, filha de Enorio (Helga) Krüger

Nasceu dia 08.02.79
James Michael, filho de Jaime José (San
dra) Campestrini

Nasceram dia 09.02.79
Peterson Manoel, filho de' Osvaldo (Ber
nardete) dos Santos
Marcia, filha de Arno (Tusnelda) Vicenzi
Alexandre Márcio, filho de Onórlo . (Te re
slnha) Kanzler
Giselle Cristiane, filha de Francisco' (Na
dilma) dos Santos Tavares
Josiane Fabiola, filha de José Arcângelo
(Irene) Gretter

Nasceram dia 10.02.79
Dan Ricardo, filho de Rafael Alfredo (Edi
te) da Silveira
Jefferson Luís, filho de Eurico (Maria Apa.
reclda) Renters
Jair, filho de Silvio (Anita) Leithold
Elisângela, filha de Guida (Vanda) Horn
burg
Adriano, filho de Valdemar (Lourdes) Ino-

L10NS INDUSTRIAL REALIZA

O Lions Clube' Cidade Industrial de nossa

cidade, com a colaboração de toda a comuni
dade, e juntamente com a Paróquia São Sebas
tião, está procedendo levantamento estatístico
para ser aprovado o número de pessoas cegas
que' existem em nossa cidade e região.

O grande e único objetivo desta campanha,
é a reintegração do cego à Sociedade através
da escola de recuperação existente em Floria
nópolis, ACIC - Associação Catarinense para
a Integração do Cego.

.

Se você souber de alguém que seja cego,
encaminhe-o. à Casa Paroquial, a fim de preen
cher uma ficha, que será enviada a ACIC.

Parabéns, Adernar L. Frassetto por esta
.

campanha, e a todos quantos estão contribuin
do com a mesma.

Já estamos no verão e nada me-

lhor que a moda da temporada prá voci
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!

DR. JAIRO DUARTE MUNIZ
No dia 9 do corrente, o estimado amigo Jai

ro Duarte Muniz, residente à rua Gal. Osório, n.?
301, na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro,
formou-se advogado pela Faculdade de Direito
de Cachoeira de ltapemirim. O programa de
formatura conslstlu de Missa, rezada por D. Luiz
Gonzaga Peluzzo, na Catedral de São Pedro e
sessão solene de colação de grau nó Jaraguá
Tênis Clube, seguido de coquetel.

Aos nossos bons amigos de ltaperuna, em

especial ao novel bacharel em direito, os cum

primentos e os votos de sucesso na nova pro
fissão.

RELAÇõES HUMANAS
.

Do dia 19 a 23/0'2, das 19 às 21 horas, no
Senai, através do Prof. Celso Vasel, realiza-se
o Curso de Relações Humanas no Trabalho,
para supervisores e gerentes da Menegotti Veí..
culos SA, desta cidade, oportunidade em que
os participantes enriquecerão a arte de bem re

lacionar-se, sabendo como evitar problemas de
Relações Humanas, ou no surgimento do mes

mo, como evitá-los.

I BOUTIQUE· KELLI
Você que tem bom gosto em se ves

tir, visite a BOUTIQUE 'KELLI, e ela lhe a

presentará uma variada e moderna linha
de roupas feitas e �alçados em geral.

Siga o bom gosto da moda, compran
do em B'OUTIQUE KELLI, na Avenida Ma�
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu-
nlclpal,

. ,

•

A vista ou a prazo, como você dese-

I,
------------.----------------------�

jarl .

UONS ENTREGARÁ CARTA
O Lions Clube de Corupá, nos prOXIIT10S

dias fará a entreqa da Carta Constitutiva de
Lions Internacional, ao Lions Clube de Italó
polis.

O acontecimento será em AsSembléia.Fes
tiva, sendo que o novél Clube de Serviço será o

anfitrião, oportunidade em. que contará com a

presença dOI Governador do Llons L-1O, Gero�d
Zickhur.

JOÃO LúCIO - CANDIDATO A
GOVERNADOR

O Lions Clube Jaraguá do Sul lnteqração,
esteve reunido no último dia 06, nas dependên
cias do Clube Atlético Baependi, com a partici
pação de representantes dos Lions Jaraguá
-Centro e Cidade Industrial.

Na oportunidade, foi colocada à aprecia
ção dos leões do' Integração, a intenção dos 2
Clubes de lançar um candidato de Jaraguá do
Sul, para Governador no período de 80/81.
.

A idéia foi muito bem recebida, conseguin
do-se assim a adesão dos três Clubes, no sen
tido de desenvolver a campanha que eleve João
Lúcio da Costa, para dirigir os destinos do Dis-cência trito L-10 no período' 80/81.

Cláudia, filha de Olívio (Bernadete) Vi- Durante a reunião, foi discutido também a
cente) \

questão do uniforme para a Convenção Distri-Nasceram dia 11.02.79 I
Robson, filho de Walmir (Tereslnha) de

ta, que será reali�ada em Blumenau, breve�
mente. Todos os leoes presentes, mais uma vez,Olívelra- . ,. foram unânimes em afirmar que o leão João. Lú-I Gilson, filho de Valdemiro (Rosina) Baboch cio da Costa reúne todos os predicados para'

Márcio Luíz, filho de .Walmor (Dolores) ser o Governador do Distrito.
Descher A diretoria dos três Clubes estiveram reu
ISabel Cristina, filha de Dorival Antonio nidos recentemente, quando indicaram seus re-
(Eva) Uller

-

presentantes para formação de comissões, paraNasceram dla. 12.02.79 d�fin!r o uniforme.a ser usado na ConvençãoAdriano Luís, filho de Ivo (Asta) Bolduan Distrital, que neste ano será realizada no mês
Marlene, filha de Sabino tLeonorª-l. da Ro- de abril, na cidade 'de Blumenau. Após várioscha

.

estudos, a comissão entregou a conclusão de
Nasceu dia 13.02.79 q�e o mais viável, é a utilização da calça tradi-

Nilvane, filha de Nilo (Elrita) Bolduan Clonai e de uma camiseta com dizeres alusivos

SCAR
A SCAR - Sociedade de Cultura Artística',

estará realizando matrículas para aulas de rnú-
'siGa que iniciarão no próximo dia 01 de março
à partir do dia 19 de fevereiro. O preço da ma

trícula é de Cr$ 100,00, e os interessados de
verão se dirigir à Rejoloaria Lanznaster, a firr.
de se matricularem. As aulas teóricas serão
realizadas as 5.as feiras, às 20h, na Ag. do Sesi
de nossa cidade. Do dia 19-02 a 24-02 - ma

trículas para renovação; Do dia 26-02 a 01-03 -

mattleulas para alunos novos.

Curso Básico de Violão

Local: Senai - CTJS
Horário: das 8 às 11 horas
Duração: 4 meses, com 1h15min por

semana, aos sábados.
ProfessoreseAntônlo Carlos e Celso.

2 ANINHOS

Completou seus 2 aninhas, no último dia 11
de fevereiro, a linda menina Patrícia Helena"
que aparece na foto acima, filha do casal amigo;
Jaime (Maria Odete) Blank. .

Os cumprimentos da coluna, com votos de
muitas felicidades.

a campanha que visa a eleição de J?ão Lú�io
da Costa, para ocupar a Governadona do DIS

trito L-10, no perlodo 80/81.
.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
Você que sabe preparar delicio�os prato�,

dirija-se à Agência do Sesi de nossa cidade, pOlS
existe uma vaga. para professora de Educação
Alimentar. Não é preciso ser uma professora
especializada no assunto, mas se voc� sa?e Ipreparar aquela comida gostosa que nrnguem
deixa de experimentar, chegou a sua vez de

.

colaborar com aquelas que querem aprender.
E' fácil! Entre em contato com o SESI, na

Rua Walter Marquardt, rio horário das 8h às 12h

e das 13h30min às 17h30min.
.

E' muito bom ensinar aos outros, um pou
co daquilo que a gente sabe.

PRÉ-VESTIBULAR SÃO LUiS
Associando tradição e eficiência no ensino,

para que você garanta sua vaga no Curso su-

perior que desejar.
_ , .

_ Matrículas e informaçoes no Coléqlo
São Luís .

.:_ Início das aulas: 01 de março.
- Mais um serviço da Escola à comunidade

jaraguaense.

Chegou a Coleção Verão 78 no Lojão
de CONFECçõES SUELI.

Você compra vestídos,' sla.ks, cami
sas, camisolas, batas, blusas, jardineiras
e bijouterias e muitas novidades. Agora
com crediário. O LOJAO de CO,NFECçõES
SU�U, fica na Deodoro, 1.085. em frente a

Praça Paul Harris.

ESCOLHA- DE RAINHA
Hoje a noite, com início às 22 horas, será

realizado o Baile da Rainha do Botafogo.
O baile será abrilhantado pelo conjunto Es

trela D'Alva de Concórdia, e a eleição-ti? Rai

nha terá início às 23h30min, contando com a

apresentação das candidatas feita por 'Walde.mir
Luiz Freiberger da Rádio Jaraguá.

O baile se;á em sua séde social, .e estarão.

disputando o título de Rainha do Bota!�go de
.

1979, Iraci Ruediger, Ivone Marquardt, Nlúra De

marchi e Margrit Ruth Meier.

KROGERHAUS...
É precise dizer mais 1!

Você que desfruta da qualidade do Krü

gerhaus, agora poderá desfrutar do
"KROGERGARTEN"

GRAYCE KELLY
. Está reinando a alegria no �lar do jovem

casal, Jaime (Maria Odete� Blank,_�om o n,a�·
cimento de uma linda menina, ocorrido no ulti

mo dia 04 de fevereiro. Alegria contagiante tam

bém dos avós paternos, Alfredo (Caeilda) Blank,.
e da avó materna, Vva. Olga Carline Gramm.

.

A linda meninà receberá o belo nome de

Grayce Kelly na pia batismal., .

Ao jovem casal, que ora foi agracia.do com

o nascimento de Grayce Kelly, os cumpnmentos
da coluna.

.

REGISTRO
Áurea Müller Grubba, Oficial do Re

gistro Civil do 1.° Distrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina
Brasil. '

'

Faz saber que compareceram em car
tório, exibindo os documentos exigidos
pela lei a fim de se habilitarem para casar:

Edital nr. 10.651 de 12.02.1979
Leopoldo Janssen e Roselene Ignowski

Ele, brasüeíro, solteiro, desenhista, na
tural de .Jaraquá do Sul, domiciliado e resí
dente na Avenida Getúlio Vargas, nesta c;
dade, filho de Roland Leopoldo Germano
Janssen _e Lagny Branca Menegtiin Janssen,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja
raquá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Francisco Todt, nesta cidade, filha de Joäo
Felippe lqnowskí e Erica Friedemann Igno
wski.
Edital nr. 10.6§2 de 12.0'2.1979
Walter Sergio Thomsen e

Terezlnha Ieda Demarch
Cópia recebida do Oficial de Ascurra, neste
Estado

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de São Bento do Sul, neste Estado, domici
liado e residente nesta cidade, filho de Sergio
Thomsen e Iris Thomsen. Ela, brasileira, 501-
teira, industriária, natural de Ascurra, neste
Estado, domiciliada e residente em Ascurra,
neste Estado, filha de Valeria Demarch e Vo
landa Demarch.
Edital nr. 10.653 de 13.02.1979
Dieter Kampmann e Aparecida Domingos dos
Santos

'E'le, brasileiro, soltetro, vendedor, natu
ral de Jolnvllle, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua João Januárlo Airoso, nes
ta cidade, filho de Hans Jürgen Kampmann e
Alida Kampmann. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Santos, São Paulo, domicilia-

.

da e residente em Itajaí, neste Estado, filha
de Manoel Domingos dos Santos e Maria

CIVIL
Conceição dos Santos.
Edital nr. 10.654 de 13.02.1979
Luiz Antonio Rosa e Maria Onélia Pelis

Ele brasileiro, solteiro, comerciário, na

tural de'Guaramirim, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Antonio Carlos Ferrei"

ra nesta cidade, filho de Justino José Rosa

e Lúisa Lichtenberg Rosa. Ela, brasileira, so!
teira, balconista, natural de Jaraguá do Sul,
dórnlclllada e residente na Rua Marina Fruc

tuoso, nesta cidade, filha de Domingos Pelis

e Luzia Fagundes Pelis.
Edital nr. 10.655 de 14.02.1979
Miro Wulf e Evete Francisca Steilein

Ele brasileiro solteiro, industriário, na

tural d� Massaranduba, neste Estado, dornl-
_ ciliado e residente na Rua Walter Marguardt,
nesta cidade filho de Felippe Wulf e Helga
Kreschmer Wulf. Ela, brasileira, solteira, in

dustriária natural éf� Jl;lraguâ dOI Sul, domici
liada e re�idente em Vila Nova, neste distrito,
filha de José Steilein Neto e Elisabet Leithold
Steilein.
Edital nr. 10.656 de 14.02.1979

'

Jorge Strelow e Astrid Fischer
Ele brasileiro solteiro, técnico em con

tabilidade, natural'de Pornerode, neste Esfa·
do, domiciliado e residente em Rio Cerro. II,
neste distrito, filho de Hellmuth Strelow e Lil
li Strelow. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Rio Cerro II, neste distrito, fi
lha de Helmuth Fischer e Alzira Hornburg
Fischer.

E para que chegue ao, conhecimento
de todos mandei passar o presente edital
que será publicado pela imprensa e em

cartório onde será afixado durante 15 dias.
Se alguém souber de algum impedimento,
acuse-o para os fins legais.

Aurea Müller Grubba
Oficial.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA HOTÁRIA
75.0 ANIVERSARI'O DO RO,TARY

À medida que o 75.0 aniversário do Rotary se

aproxima (23 de fevereiro de 1980), com seu ape
Io para a realização de importantes projetos de

serviço, as seguintes palavras do presidente do

R.I., CIem Renauf, ganham crescente relevãncia:
"Há uma bela fábula chinesa sobre um ancião que
tinha de atravessar uma colina, todos' os dlas,
quando se dirigia para o trabalho. Todo dia, ele

.

apanhava uma pedra em cada mão no topo da co

lina e as levava para o sopé da colina. Quando lhe
,pergunt�ram porque estava fazendo isso, ele res

pondeu: "Estou 'removendo esta colina não no
. ,

,

período da minha vida, nem no período da vida
do meu filho, mas quando ela desaparecer", Al
guém disse que, por aquilo pelo qual sentimos te
meridade em orar, se é-nos dada, ocasionalmente,
a oportunidade de agir. Tenho a firme convlcção
de que a hora da oportunidade está em nós e de
que devemos agir.

70.8 CONVEN'ÇÃO ANUAL DO
ROTARY

� 'simplesmente humano adiar decisões, mas

não adie, até que seja tarde demais, a decisão de
ir à 70.a convenção a ser realizada em Roma na

Itália, de 10 a 13 de junho de 1979. Embora dada
convenção tenha suas particularidades especiais,
fale com alguém que já tenha participado de uma

convenção anteriormente, e você desejará ir. Além
do vasto programa rotário, haverá tempo para co

nhecer alguns dos mais famosos lugares de Ro
ma, uma das mals grandiosas cidades da história
da humanidade.

SEMANA DA
COMPREENSÃO MUNDIAL

À' medida que a Semana da Co'mpreensão
Mundial (de 18 a 24 de fevereiro de 1979) e e 75.0
aniversário do Rotary (23 de fevereiro de 1980) se

aproxima, se terna 'Oportuno citar as palavras do
Dag Hammarskjold, ex-secretário geral da O.N.U.:
"O nacionalismo e o internacionalismo, quando
compreendidos como significande e reconheci
mento do valor e dos direitos da nação, e da de
pendência da nação perante o mundo, represen
tam as partes essenciais do homem espiritual e

intelectual de nosso tempo. Olhande-se sob esse

prisma, não poderia haver nenhum cenflito entre
nacionalisme e internacionalismo, entre a nação
e o munde.

A FUNDAÇÃO ROTARIA

O Intercâmbio de Grup�s de Estudos é ape
nas um dos inúmeros e inestimáveis programas
patrocinados pela Fundação' Rotária. As seguin
tes 'Observações (de "Aventura em Servir") de um

bolsista, expressa um dos benefícios deste notá-
I vel programa: "Com a realização do Intercâmbio
de Grupos de Estudos, gera-se uma consciência

int�.rnacional em milhares de pessoas. Pela prl- )

�elr.a. ve�, em muitos casos, podem elas participar
SIgnifIcatIvamente de um conceito - boa vontade

.e compreensão ..internaéionais - resultande em
uma comunidade internacional que nunca antes
havia tide expressão, a não ser peles discursos
de homens de estados e de trabalhos de filóso-
fos".

'

-Se eu parasse prá pensar ...
- VERIA que apesar da minha insaciabilida

de, estava satisfeite; Que apesar de meu pouco
amor, tinha sentimentos enormes; Que mesmo com'
minhas deficiências estéticas pude brilhar o quan
to quis; Que cem minha simples erigem e forma
ção, pude realizar tudo 0 que decidi; Que dinhei
ro, só foi importante, enquanto não sabia plantar. ,

- SABERIA que a beleza é muito mais bela;
a amizade, muito mais forte, � fé, essencial, e tra

balho, divertido; a criação e a arte, contagiantes ...
- DESCOBRIRIA ser a v6ntade, a saúde da

felicidade; a coragem e cenfiança, e alimente tri
vial des meies; 'os resultades, a neta avaliativa de

, meu ego.
- Pais é, ... tanta coisa séria e complicada ...

Coisas dos homens.
Se eu parasse prá pensar...
Por certo não s,uplicasse e sim, agradeces
se.

P.S. - em 1979: Pare! e simplifique!

,NELSON ALVARENGA
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o Melhor da vida.

Nosso modo de vida constitui o fator

mais importante de nossa saúde. Quande

um enferme consulta o médico, expõe os

males que o afligem, e pede um remédio,

Ele não é, porém, muito propenso a falar

de tudo quanto seria preciso reformar em

sua maneira de viver, de seus excessos de

,paixões, que o dominam, dos conflitos, das

rebeldias, das dúvidas e des temores que

lhe corroem a existência. Per certo, não

ignoram que tudo isso compromete sua

resistência, destrói sua alegria de viver e,

mina sua saúde. .

Quante tempe porém tem lutado em

vão contra si mesmo e contra as circuns

tâncias. Espera que a medicina mitigue as

censeqüências de todas as suas faitas, mas

que, não lhe preponha uma Impossível re
forma de sua vida.

A malorla das enfermidades não sur

gem de lrnprovlso, como geralmente se

crê. São preparadas por longes anes de

regimes defeituosos, intemperanças, ex

cessos de trabalhe, conflitos morais que,

V. R.

1 - AMIGO,S ...

2 - COUSAS SECRETAS...

Oração da
Serenidade

CONCEDEI-NOS SENHOR, A SE

RENIDADE NECESSÁRIA PARA, A
CEITAR COMO SÃO AS COISAS

QUE NÃO PODEMOS MODIFICAR;
CORAGEM PARA MODIFICAR AQUE

LAS QUE PODEMOS, E SABEDORIA

PARA DISTINGülR UMA DAS OU

TRAS;

Que é serenidade? O terme é de

finido de várias maneiras no dicioná

rio: - a calma, o sossego, a paz, a

tranqüilidade, a paz da mente, o e

quilíbrio emocional, o estado não

perturbado, e sangue frio e o domí

nio de si, contudo do ponto de vista

prático, talvez a melhor definição se

ria: A CAPACIDADE DE VIVER EM

PAZ COM OS PROBLEMAS NÃO RE

SOLVJDOS.

A Oração da serenidade fala em

"aceitar as coisas que não podemos
modificar". A aceitação não deve ser

confundida com a indiferença. A indi

ferença deixa de, dlstlnqulr entre as

coisas que podem e as que não po
dem ser mudadas. A indiferença pa
raliza a iniciativa. A aceitaçãe libera

a iniciativa, aliviando-a das cargas

lmpossfvels. A aceitação é um ato de

livre arbítrio mas, para ser eficaz, re

quer a coragem moral de se persistir
"

apesar do problema imutável. A acei-

tação libera e aceitando, arrebentan
do-lhe as cadeias da auto-piedade.
Uma vez aceite e que não pode ser

modificade, a gente fica livre para

empenhar-se em novas atividades.
Foi dito, precisames encarar o

mundo da realidade e aceitar a vida

tal come é, com todas as suas cruel

dades e inconsistências. Talvez, em
. última análise e lnlclo da sabedoria

está na simples admissãa de que as

coisas nem sempre são como quería
mos que fossem. E que nós mesmos

somos imperfeitos e não tão bondo

sos e trabalhadores quanto quería
mos ser.

Feita em todas as reuniões de

ALCOóLICOS ANONIMOS ao re

dor do mundo, esta Oração Cla

Serenidáde atribuída a almiran

tes e até a Santos. - Foi escrita

'pele falecido teólogo:_
Reinl10ld Niebuhr

Grupo Serenidade de A.A.

(Alcoólices Anônimos)
Rua Ex'p. GumercinClo Cla Silva, 376
Ao' lade da Creche

Jaraguá de Sul - SC.
Herário - 20 horas
Tedas as terças e quartas-feiras.

lentamente vão arruinando a vitalida.de do
lndlvlduo, E quando chega e dia em que'
se rnanlfesta a enfermidade, seria praticar
uma medicina superficial, llrnltar-se a tra

tá-Ia sem remontar as suas causas lengrn
quas a tudo aqullo que podemos denominar
problemas da vida. Há problemas e dramas
secretes na vida e no coração de todas as

pessoas. Se raramente falamos des pro
blemas que mais nos atormentam, é por

que, na maioria das vezes perdemos a es

perança de soluciená-Ies.

Deus tem um plano para cem nossa

vida, bem como para e mundo. E se hoje
em dia 'o mundo está enfermo por desobe
decer as leis divinas, os hemens também
e estão, por não harmonizarem a vida com

e plano de DEUS. Por conseguinté, a mais
-,

elevada tarefa dos médicos, é ajudar os

seres humanos a desêernirem o plane di-.
vlno para sua vida, e se confermarem com

.ele. Toda desobediência física, psicalógica
ou moral ao 'Plane de DEUS, constitui uma
falta de vida que trará as suas conseqüên
cias. Ela não compromete a sua, do pra
ticante somente, também a de seus des

cendentes e de outras pessoas. "Tratai 'Os

enfermos e não a enfermidade".

./

RELIGIÃO -

Nessa Senhora

da Ccndelérío
Fausto Pinheiro

A 2 de fevereiro, a Santa Igreja come

mora a festa da Apresentaçãe do Menino

Jesus no temple de Jerusalém e a Purifi

cação de Nossa Senhora. Trata-se de uma

das comemorações litúrgicas marianas

mais antigas, que remonta' ao, .séculc V e

por multo tempo constituiu dia santo de

guarda.

A Lei mosaica prescrevia a cerimônia '

da purificaçãe da mãe, quarenta dlas após
e nascimento do filhe, quando deveria o

ferecer ao, menos uma rola e uma pomba
em holocausto, no Temple de Jerusalém.

Havia nesta cidade um ancião, homem [us
to e temente a Deus, de nome Simeão. To
dos os dias ficava à espreita de quem se

aproximava do Templo com uma criança
nos braços e perguntava: "E' menino ou

menina?" Até que uma manhã, de acordo

com Sãe Vicente Ferrer, o Espírite Sante
disse a Simeão: "Hoje é 'o dla em que en

contrarás no Templo e Messias, vosso Rei

e O poderá contemplar". O Santo homem
orou fervorosamente, e revestide das mais

belas e ricas vestes', se postou à entrada

do grande edlflclo. Quande a SSma. Vir

gem e Sãe José se aproximaram, Q cora

ção de Simeão bateu forte. Adorando e

Menino Jesus, ele O tomou em suas mães
e enteou e famoso cântico que a Bíbliá
nos relata: "Agera Senh'or já podes. dei
xar ir teu serve em paz, porque meus olhos
viram a tua salvaçãe", e diriginde-se à
Nossa Senhera disse-lhe:

'

"Eis' que uma

espada te atravessará a alma, para que se

descubram es pensamentes de muitos co

rações" (Lc. 2,29 e 35).

Nossa Senhora e Sãe José estavam

maravilhades não 'porque desconhecessem
e significade das proféticas palavras de

Simeão, mas do modo como Deus havia
revelado a 'Outras pessoas os rnllaqres re-

cebidos pele Sante Casal.
�

Ne dia 2 de fevereire, pertanto 40 dias

após o Natal, e Senhor de Templo entra ne

Temple de Senhor, conferme comenta Sãe
Bernarde. Nasse Senhcr Jesus Cristo é a

luz de mundo. Assim sende, esse dia sem

pre foi cememerade cem velas ou can

deias. Dar chamar-se Nossa Senhora da

Candelária eu das Cand'eias, costume in

treduzide por Sãe Gelásio" Papa que viveu
em fins do século V. A vela feita com pura
cera ê srmbole da 'Purrssima carne do Mes

sias, a mecha é Sua alma e a chama sim
boliza Sua Divindade. (ABIM).
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UID leme para
Esquadrão

Morle

o

da

Silveira Júnier

Creie que fci um cônsul americano que esteve

aqui em Florianópelis recentemente e, na sua au

diência com e Governador Antônio Carlos, presen
teou-lhe com uma bandeja de prata lavrada, símbo
lo do Estado americane de Virgínia, que me dizem

ser e Estade irmãe do nasse.

Fui conhecer essa bandeja no salão nobre a

qui no Paláclo, Essa peça traz e lema do, seu Esta

do de procedência: "SIC SEMPER TYRANNIS". E a

alegoria do dístice é um soldado romano de lança
em punho que tem sob os pés um soldado grege
caldo. E quando dige sob os pés é no sentido lite

ral, porque o soldado romano, com cara de Mariel

Mariscot, tem uma pata sobre e peito do guerreiro
subjugade e outra pata sobre 'c braço do estran

geire abatido pela violência.
-x-

Pele que me lembro assim de memória, esse

lema foi usado por Brutus, quando assassinou o

seu protetor e amigo César, no Senado Romano'

modernamente, diz Emil Ludwig, que essa foi a

frase usada pele fanático Booth, ao desfechar e ti

ro com que mataria Lincoln, Era o lema da seita de
escravistas do Sul, a que pertencia e ator medíocre

que daria fim aos dias do grande Ab Lincoln.
-x-

Como vemos, esse latinório, tem andado na

boca de todos os violentes, no momento em que
executam a justiça pelas próprias mãos. Eu sei que
nem todos são fermados em latim, come eu que
me doutorei pela Escola Mista do, Núclee Rio Bran

co, em Guaramiim. Eu sei que muitos leiteres estão

perguntando que dlabo de palavreado é esse. Vas
culhei e meu llvro de "Frases e Curiosidades Lati

nas", de Tito Resende, e lá não encontrei esta,
mas, pele que me lembro, ela quer dfzer: "Assim
sempre aos tiranes".

'

-x-
Poderia ser o 'lema do julgamente sumano,

peseal, irrecerrível, porque - notem bem - a fra
se é sempre ligada pelo sentido e pela represen
tação visual, a uma execução sumária. Ela caberia
muito bem na boca daquele tenente americana

que, em Milay, no Vietnam, foi fotografado no mo

mento em que abatia o seu ·prisioneiro com um tiro
de revólver no euvide.

-x-
Ela foi dita na hora da punhalada de Brutus e

do tiro de Beoth. Ela representa a violência substl
tuindo a Justiça. Ela seria um lema feito sob me

dida para o Esquadrão da Morte, até porque o con

ceite de tirano é multo subjetivo e circunstancial:
-

César era um tirano, para Bruthus, porque lhe ex-

cedia em cultura, Lincoln era um tirano para
Booth, porque lutava contra a escravidão; .

Luther King era um tirano pa-
ra o seu assassino, porque pregava contra a seçre
gação racial; Tiradentes era um tirano para a. Co
roa Partuguesa, 'porque queria a independência do
Brasil.

-x-
Quando o Estado, americano de Virgínia (su

lista, racista, de ecenomia agrária e oriqlnarla
mente escravista) escelheu o mesmo lema de Booth
devia saber o que estava fazendo. "SIC SEMPER'
TYRANNIS" - Assim sempre aos tiranes. Confes
so que não é lema que me agrade. Ficaria melhor
na famosa escuderia Le Coq ou mesmo na boca
dos homens de ouro que subdesenvolvldamente .

"fazem sempre assim aos tiranos" e depois jogam
os cadáveres no rio Guandu 'Oll nos terrenos bal
dios de Duque de Caxias.

_'x-
Mas não serve para a civilizado e aristocráti

co Estado de Virginia, pátria de libertários como

Jefferson e Monroe.
-x-

PS: - Quem leu 'e meu último artige neste jor
nal, "A História de uma Garrafa", lembra-se de que
solicitei ao historiader Emílie Silva que me disses�
se quem foi J. Thledtke, cujo nome censta na gar
rafinha de gasosa que minha mulher éemprou de
um antiquárie. Mas acontece que em matéria de
genealogia ninguém, chega antes de Emílio Silva.

�ois n? se� excelente livro "Jaraguá", na pág. 267,
Ia esta a Vida de Johannes Oito August 'Thiedtke,
alemão nascide

-

em 14 de abril de 1873, que veio
para Joinville em 1906, onde casou ,com Bertha
Gritzner, filha de um cervejeiro. Segunde Emílio,
Thiedtke instaleu-se com fábrica de gasosa. em
1900 "a 4,7 Km de porte de caneas de Jorge �zer
niewicz e, em 1912, transferiu a sua indústria para
ende funciona a fábrica de bebidas Max Wilhelm,
para quem Thiedtke vendeu a' sua pequena indús
tria e� 1925". Eu, portanto, estava certe quando
supunha que.8 garrafinha que ganhei da minha
mulher foi usada comercialmente antes de 1930.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA
DE JARAGUÁ DO SUL

'ônibus sofresse qualquer
tipo de alteração.

.

-

Para os técnicos da

empresa, que realizaram

amplo estudo, a mistura

álcool!diesel é impossí
vel sem um aditivo espe
cial ainda não produzido
no Brasil.' Com o aditivo,
pode-se chegar até a uma

COMUNICAÇÃO

Fábrica sugere mistura do diesel
gasolina para racionalizar

mistura de 10 por cento
de álcool. A General Mo
tors do Brasil revelou que
estuda também a mistura
álcool!diesel, adicionan
do-se nesse carburante
um novo aditivo, que se

ria o óleó de mamona. A

mistura está sendo, testa
da e exige pouca altera

ção nos motores.

PÁGINA 4

,

Atores da TV Globo slo presos por fumar maconha
Uruguaiana (a 634 km da

capital) participando das

filmagens de "Intrusa",
que desde dezembro es

tá sendo rodado no mu

nicípio, sob a direção do
cineasta argentin'o Carlos

Hugo Cristhensen.

Os três atores foram

'presos por agentes da po
lifia federal, quando se

encontravam no Hotel

-Glória, de Uruguaiana,

Porto Alegre - Acusa
dos de porte de maco

nha, os atores Arlindo Ta
deu Barreto, Fernando O'
Andrada Almeida e Ricar-
'do Azevedo Wanidk de

Souza, da Rede Globo,
que participaram das no

velas Nina e Gina - des
de segunda-feira estão
presos em Uruguaiana à

disposição da policia fe-
deral.

.

Os atores estavam em

SES I oferece
- Vaga' para cabeleireira.
- Vaga plorientadora de Clube de Jovens.

-,

_ As interessadas deverão se apresentar na

Agência do SESI, na rua Walter Marquardt, 835,
dê· 2.a 6.a feira, no horário das 8 às 12 horas, e

das 13h30min às 17h30min.

à

-CENTRO-

s-e

seado em um conto de

Jorge Luiz Borges, sobre
dois irmãos que, em

1890, se apaixonam pela
mesma mulher. Desde de

zembro, uma equipe de

70 pessoas está em Uru-
I guiana para a filmagem.
Segundo informações da

equipe, o escritor Jorge
Luiz Borg � 1 deverá ir a

Uruguaiana para acompa
r.hár as filma sens.

F-75 - 4x4 - Amarelo . 1976
Corcel sedan - vermelho. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1974
F.400n - azul 1976
F.75 - 4x4 - amarelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1976
Corcel cupê ": branco 1977
V.W. 1500 - azul ..........•.'... 197,2
Galáxie - amarelo 1974

, Corcel cupê - vermelho " . . . . . . .. 1972
Belina LDO - rnarron 1977
Belina II L - bege 1978

Av. Mal Deodoro da Fonseca 158
Telefones: Escrit. 72-0672 - Peças e Ofic. 72-0357

onde a equipe de filma

gens está hospedada. No
dia seguinte, o juiz Jorge
Alcebíades Derrone de

OUveira homologou a pri
são em, flagrante.

Segundo informações
de componentes da equi
pe de filmagem, foi impe
trado habeas-corpus, vi
sando a libertação dos

presos.
O filme "Intrusa", é ba-

-1979 -

Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel

O Presidente do Conselho Comunal da Co
munidade Evangélica Luterana de Jaraguá do
S,LI'I comunica que a Reunião do Conselho Co
munal anunciada para o dia 17 de fevereiro de
1979, às 17 horas, foi transferida para o dia 18
de março às 10 horas, no mesmo local e obede
cendo a mesma Ordem do Dia.

Jaraguá do Sul, 8 de fevereiro de 1979.
Irineu Pasold
Presidente do Conselho Comunal.

---x---

COMUNICAÇÃO
Os Presidentes das Paróquias Apóstolo Pe

dro, Apóstolo Paulo e Apóstolo Tiago da Comu
nldade; Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul,
comunicam que a Assembléia Geral Ordinária a
nunciada para o dia 17 de fevereiro de 1979 às
14 horas, foi transferida para o dia 18 de março
de 1979, com infcio às 8 horas em primeira e àS-
8h30min em segunda convocação, no mesmo 10-
cal, obedecendo a mesma Ordem do Dia.

Jaraguá do Sul, 8 de fevereiro de 1979.

Henrique A. Janssen
Preso da Par. A. Pedro

Haroldo Maas
,

Preso da Par. A. Paulo
Walter Hilfe

Preso da Par. A. Tiago.

a I u U a -

Assinatura:
Anual' •....•.• 190,00,
Semestre •.• � •• 100,00
N.o do dia ••..• 4,00
N.o atrasado •• 7,00

Endereç'o:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.o 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
na:

Soe. Gráf. Avenida Ltda.
Jaraguá do Sul· SC

São' Paulo - A Merce
des Benz do Brasn acon

selha a utilização de uma

mistura dieseilgasolina
básica, como forma de ra

cionalizar o uso de com

bustível no país. Inicial
mente essa mistura de 30

por cento com gasolina e

o restante diesel, sem que
o motor do caminhão ou

IMóVEL COM CONSTRUÇÃO

área: 1600m2 área: 300m2

Moretti, Jordan & Cia. Ltd
-

,�. _�, '.f'4�; ; !_ �

�

. � ]4.I

APOSENTADORIA I
Por Decreto do Governo Federal acaba de .

ser aposentado, o sr. José Castilho Pinto, funcio
nário do "DIPOA" do Ministério da Agricultura. O
Castilho, como é conhecido pelos seus íntimos,
aposentou-se com 37 anos de serviços no Minis
tério, sendo que exerceu suas funções em Curi
tiba, Florianópolis, Tubarão, Rio do Sul, Joaçaba
e Jaraguá do Sul, 'onde reside a 29 anos.

Ao Castilho, que também é nosso assíduo
colaborador e autor do livro "Da Terra e Do Cos
mos", os cumprimentos do "Correio do Povo".

Ampliamos e reformamos a construção, con
forme necessidade do interessado.

Rua Rei�õldo Rau

Jaraguá do Sul - SC - Tratar nesta redação
._--

I N D I, C A D O R P R O F I '5 5, 'ION A L

ESCRITóRIO CONTÁBIL 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 Administra
tivos - Contabil!dade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Traba!hista e INPS -

Seguros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Oesde 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
Título de especialidade em Pediatria.

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

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

DR. P. PER'f MASCARENHAS 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 ltu, 293 - 1.° andar'· Conj. 101
Telefone: 2221-8848 - CEP 01223 - S. Paulo - SP

I CEACLIN - ANALiSeS CUNICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

INGO PAULO ROBL
Engenheiro Flo�estal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

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

I .

•

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguâ do Sul-SC

I

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.

DIVULGUE SUA ESPECIALIDADE

PRIFISSIONAl.

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Preso Epitácio Pessoa. 616 - fone: 72-�10
(perto do Dr. Waldemiro Mazureehen)

III
-;:�I:':.EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, Ll'DA;

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

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

SEGUROS.

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Altevlr Antonio Fogaça Jr.
Osvaßna Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCAClA EM GERAL

Jaraguã do Sul - Santa Catarina '

I
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-04S8 I

ESCRITóRIO DÉ ADVOCACIA . MARCIO MAURO MARCAnO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. NO. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R •

PROJETOS E ASSISTENCIA TeCNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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s o
Um centésimo no
Paraíso

Atualizado

Uni astronauta erra a órbi
ta e vai dar na porta do céu.
Bate e pede informação. São
Pedro explica que as coisas lá
em cima estão melhores do que
em baixo, na Terra.

- Por exemplo, diz ele,
quando vocês falam de 1 bilhão
de cruzeiros, para nös, aqui em

. cima, é apenas 1 centésimo. E
quando vocês falam de 1 milhão
de anos, aqui se reduz a 1 se-

gundo. •

- Não é fácil, exclama o
astronauta. Mas entendo um

pouco.. O senhor não queria
me emprestar 1 centésimo de
cruzeiros?

- Olaro que posso. Basta
você esperar 1 segundo!

ta"

Sábado, 17 de fevereiro de 1979
------------------------------

R R AI
moribundo - muito, brevemen ...

te eu vou te seguir".
- "Se você assim o dese

ja, Joana, mas por favor, não te
esforces demais", responde o

marido. '

desafinando!

Àntõnio Vicente
Conta-me a senhora Aus

tregésilo de Ataíde, alma das
Bandeirantes, que, . um dia, o

pequeno Antônio Vicente viu
uma visita saindo de sua casa
e dirigir-se para um automovet
zinho pequenino, parado à bei
ra da calçada, O pirralho anali
sou o veículo miúdo e pergun
tou meio admirado:
- Ele já anda?!

Motorista!...

Guarda à moça que dirigia:
- Senhorita, entregue-me

a carta
- Mas eu não prometi es

crever ao senhorl

Orquestra
Maestro - O violoncelo es

tá desafinando!
Músicos - Mas, maestro, o

violoncelistà ainda não chegou!
- Maestro - Pois quando

ele chegar, digam-lhe que está

Aninha
Aninha, filha de meu caro

Auqusto e Silvia, ao ouvir o avô
dizer que havia nascido na Es
panha, comentou:

.

- Na Espanha? Eu pensei
que a gente nascia na barrigal

� "Qual conta, senher dou
tor?"

CRUZADINHA6
Z. 3 Lt

3

HORIZONTAIS: I. SANTIFICADO, PURO) ,

BEATOj 2.60STAR, VENERAR/ADORAR;
3. BEBIDA ADOCICADAl. lj. PIN60 DÄGUA} I
5. COSTURAR} REMENuAR.

'

: I, COM QUE SE SALGA
A COMIDA j 2, COMPANHEIRO I COLE -

GA; 3, PEDAÇO (PLURAL) ; 4. ZOM
BARIA COM OS CALOUROS j S.MU
LHER DO SAPO (PLURAL),

.'

� (
-'@�

r-......_��_.---.I'lt1_"���_!" \
-----�

. PARECE QUE. O CEBOLINHA VAI "ACE.RTAR"

.�COLOCAR O RABINHO NO CAVALO ... MAS AINDA BEM QUE
A MÔNICA ESTA' POR PERTO PARA AJUDÄ-LO. QUAN1..0
A NOS VAMOS ENCONTRAR AS SETE DIFERENÇAS DE.S-
TES DOIS DESENHOS ... SEM Au��é3� 00 VSIW'v':) V'Cl Q'VJ.
-08 �O��n8 00 SOH10 ((::i'v'109 Ol'v'� (OIV'!\V'J 00 oav� f V'�IN
-gw vo 31N30 :oaNn.::! 0"1 3C101\�Y � ncna 00 08'v'Ci: oy-6n1os
LABIRINTO

o F rc I 'N A DO TIBÉRIO

-

A CÁNARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção. colocando a sua disposição, modernfssimos
ônibus com pessoal especializado, possibllitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran
qüila.

Viacão Canarinho
Transpol1le urbano e interurbano

Santa Catarina, Jaraguá do Sul - CANARINHO :....

Tr�nsporta com carinho.

-

PAGlNA.5

- 1 - O polonês (?) Wojtylia é o novo papa da Igreja
Católica, sendo chamado como Papa João Paulo II. 6 -
Grande camarão de água doce. 10 - Puro. Não mancha
do (pi.). 12 - Carta geográfica. 13 - Fie> de metal Ilexlvc',
14 - Vento. 15 - Símbolo químico do' Rádio. 16 - Des
frutas. 19 - Um dos compartimentos de uma casa. 23 -

Sigla do Estado brasileiro cuja capital é Manaus. 24 -
Antônimo de com. 26 - Possui. 27 - Estudar. 29 - Ris
co; gravidade. 31 - Lavagem. 33 - Rejeitei. 34 - Reza.
36 - "Pedra", em tupi-guarani. 37 - Rio da Suíça. 39 -
"2", em alqarlsrnos romanos. 40 - Fluxo e refluxo perió
dico das águas do mar. 42 - Chupar. 44 - Sigla do Esta
do brasileiro cuja capital é Teresina. 46 - Senhor (abrev.).
47 - Tony (?), ator. 50- Irmã do pai ou da mãe (pl.). 53
- O livro canônico das revelações de S. João Evangelis
ta. 55 - Cura. 56 - Cobrir; revestir de breu.

1 - (?) Novak, atriz de cinema. 2 - Gosta muito de
3 ,;_ Moço; jovem. 4 - Praça de taba (pl.). 5 - Renata
(?), sambista. 6 - Estacionas. 7 (?) Gomes, atriz de Tv. 8
- Tonalidade. 9 - Empregue habitualmente. 11 - Resi
dência. 16 (?) Costa, cantora. 17 - Fritada de ovos bati
dos. 18 - Cada uma das peças constitutivas do cálice das
flores com:pletas. 20 - Arremesso: lanço. 21 - Transmí
tiria. 22 _:_ Dono da casa, patrão. 25 - Determinavas a ex
tensão de. 28 - Raspar. 30 - Símbolo químico do Rutê
nio. 32 - Nome da letra V. 33 ....;. Víscera dupla secretora
da urina. 35 - "Ar", em inglês. 38 - Enganar. 41 - Pe
ríodo. 43 - Catarro ou bronquite epidêmica. 45 - Nome
de mulher. 47 - Título abissínio. 48 - Rio que separa o
Brasl: do Paraguai. 49 - "Meu", em francês 51 - Mem
bro das aves. 52 - Ente. 54 - Linda Batista, cantora.

·JuaJS - uues -

,asdneood" - se!� - soweu - US - Id - Je6ns - �u
. ew - II - .Ie" - eil - UJO - !ladau - UJnpeAe, 06!.1
·ad

-

- Ja, ...:::: wa� - was - W" - eies - sezo9 - �U
.IV - awe.l" - udew - sopelnoewi - .ß1!d - 10.le)l

Envie este anúncio' junto com seu pedido e ganhe in
teiramente grátis um best-seiler no valor de Cr$ 40,00! A
MONTERREY garante!

CLASSICOS 'E OUTROS

O Serviço Secreto em Ação - A tática da espíona-

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar
os livros na Agência Postal de sua cidade. Escreva para
EDITORA MONTERREY LTDA. Rua Visconde de Figueire
do, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP 20.550 - Caixa Postal
24.119 - ZC-09.

Palavras Cruzadas

- Sabe!? - exclama a es- .

posa, folheando uma revista de
modas. Existe uma novidade na
moda masculina: camisas sem

botões!
.

- Oh! querida! não é novi
dade - replica o marido. Há al
guns anos já não os uso!
Anedotas traduzidas

do alemão
- "Agora que já está cura

do e a sua memória voltou ao

normal, espero que oportuna
mente se lembre de minha con-

- "6 meu querido - ex
clama soluçando a mulher do

Especializada em Volkswagen, com serviços de mecânica,

retífica de motores, regulag�m de carburador

e com lataria e pintura em qualquer marca de carro.

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - Fones: 72-0107 e 72�1059

HORIZONTAIS: ,

VERTICAIS:

12345 6789

10 11

12

23

16 17

27

31

33

JS

40

47

53 54

55 56

RESPOSTAS:

LIVRO GRÃTIS - cortesia do seu Jornal

gern - Cliford .

O Traficante - A liderança do tráfico - Nicholas
Horrocé "••...•.•....•......

Manual do Direito Internacional Público' - H. Ac-

cioly ,
,

Código Penal= Vigente - 5.a Edição - Juarez de O-
liveira . '"

.

Oxford Student's Dictionary Of Current English -

A. S. Hornby ; .

Problemas de Eletricidade, Volume I - José Horta
Santos .

Princípios Científicos de Enfermagem - M. Esther
McClain ....................•.............

A Máfia dos Remédios - A defesa.do consumidor -

Pacheco '
.

ABC das Antenas, da fabricação à utilização - Lytel
ABC do Rádio Moderno - Para iniciantes e técni-

cos - Salm .

Os Santos que Abalaram o' Mundo. - Renê Fullop
Miller .

Um Sueco Emigra para o Nordeste -Raul de Goes

90,00

95,00

230,00

260,00

220,00

120,00

170,00

110,00
110,00

110,00

·80,00 .

50,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- De Min-istro, a Secretário
Arnoldo ALEXANDRE --

,O sr. Reinhold Stephanes que fez a sua vito
riosa campanha eleitoral pela Arena do Paraná, no
pressuposto de ser escolhido Ministro da Previdên
cia Social, sofreu a sua primeira e grande desilu
são POlítica ao ser alijado de tão auspiciosa' pre
tensão.

O desgaste do ilustre homem públic'ö se atrl-

_

bui à denúncia feita pelo deputado estadual Eron
dy SiI�ério (Arena), acusando-o de ter feito a sua

campanha eleitoral com recursos fornecidos por
empresas rnultinacionais do setor de medicamen
tos em troca de futuros favores, caso. ele (Stepha
nes) fosse confirmado no lVI,inistério da Previdência
- (O Estado de São Paulo, de 16.01.79, pág. 2). _

Para n6s, :particularmente, a expressiva vota

ção do sr. Stephanes (o 3.° mais votado ne Para
ná), teve o embalo do INPS, netadamente em Curi
tiba, onde dezenas de funcionários foram desfoca

. dos de suas funções para atender aos interesses
eleitorais do -ex-Presidente, suposto ministro.

Esta versão 'poderá, também, ser desmentida,
porém não desmentirão a visita que tivemos do sr.

Antenor Noce, Relações Públicas do Inamps do
Rio de Janeiro, que veio a Curitiba e nos solicitou

entrevista.para entregar uma carta de recomenda
ção, sendo a sua principal. e fundamental missão
indagar qual o nesse relaclonamento com o sr.

Stephanes, ao que respondemos que não votaría
mos nele e recomendaríamos aos nossos amigos
que assim o fizessem, p'ois falta ao.' "agraciado"
político o sentido tiumano da gratidão.

Para n6s o sr. FJeinhold Stephanes não passa
de um paspalho político, que nãe podendo ser Mi
nistro se conformou em ser Secretário, escarran
do na face daqueles cento e tanto mil eleitores que
o elegeram deputado federal pela Arena do Pa
raná.

Fica mais uma vez provado que a política não
respeita a vontade do povo.

, Grálicá AVENIDA Lida.
MATRIZ E FILIAL

Especializada em material escolar,

CADERNOS UNIVERSITARIO:S COM 80

FOLHAS, A PARTIR DE e-s 15,00�
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Portillo ameaça multar padres que usarem hábitos' nas ruas
- Cidade do México _. O Pre

sidente José Lopez Portillo amea

çou multar, em pouco mais de 2

dólares, os sacerdotes' que usa-'
rem hábitos na rua, se isto satis

fazer aos que o criticam, por ha
ver concordado com a visita do

Papa João Paq:o II.

Lopez Portillo definiu sua a

titude pessoal b a de se '.' Gover

no frente aos críticos que O a

cusam de haver perrnltldo que
"fosse plsoteada a constitulção"
com a visita papal, em uma reu

nião na qual estiveram presentes
os governadores dos 31 Estados,
seu gabinete e dirigentes polítl-
cos de todo o Pars.

'

"Compareço ante vocês. co-
mo executiv_o responsável e

.

não
.

como dissimulador envergonha
do, nem como claudicante pre
sidente", disse Lopez PortÜlo aos .

presentes a reunião" que denomi
nou de "consCiência da Repúbli
ca".

as repercussões sobre a realiza

ção da III Conferência de Bispos
Latino-Americanos e a visita do

Papa João Paulo II.
"

"Recusarmo-nos, teria, sido ...
-

um paradoxo, ou, o que é pior,
um absurdo" acrescentou.

Os maçons, que têm grande
influência no governo, Icensura
ram o presidente por ter permiti
do que durante a visita do Papa
João Paulo II fossem violados es

ses regulamentos. Os esquerdis
tas e intelectúais aderiram ao pro-

.

testo alegando que os sacerdo

tes usaram seus hábitos na rua e Lopez Portillo disse ter Sido
que foram realizados atos religio- batizado na Igreja Católica, "mas

sos tora dos templos. aos 14 anos, pelo caminho da fi-

A resposta de Lopez Portlllo losofia e especificamente da filo

fol considerada em editorial do sofia dialética, perdi a fé". Adian
jornal "Excelsior" como "série . tou, contudo, seu respeito por to

plena de valor cívico". das as fés e "admito, cara a ca-

"Nossa constituição não prol- ra,
-

frente a Repúbllca, a moral

be e não persegue a opinião", cristã. Nem dogma, nem rito, mas
.dlsse Lopez Portillo ao analisar sim a moral cristã".

A reunião foi convocada pa
ra celebrar no Porto de Acapulco
o 62.0 Aniversário da Promulga
ção da Carta Mágna, que refor
mou as determinações anticleri
cais das leis de reforma promul
gadas pelo presidente B�nito Jua
rez em 1857 para contrabalançar
o. poder político e econômico da

Igreja.

Japonês lem.
para

que
COlDer

Washingto'n - As esta

tístlcas divulgadas pela
Secretaria de Agricultura
indicam que, para comer

um bife de melo quilo, em
Tóquio, uma pessoa deve

trabalhar três horas e cin

co minutos.
O mesmo bife exigirá

25 minutos de trabalho de
um empregado de escri

tório de Washington e um

argentino poderia pagar
um quilo de carne a qua
se cada hora de trabalho.
De acordo com essa es

tatística, depois de Bonn,
Brasília se destaca como

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL

I s oA v
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul avi

sa a todos os contribuintes do IMPOSTO PREDIAL

E TERRITORIAL URBANO que, a partir do dia 14

de fevereiro, os carnês daquele Imposto poderão
ser retirados na Divisão de Tributação.

Avisa, outrossim, que o vencimento da prl-
. meira parcela é no dia 28 de fevereiro, sendo que,

para os contribuintes que pagarem todas as par
celas até àquela data, a municipalidade concederá

um desconto de 10% (dez por cento) sobre o total

devido.

Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1979.

VICTOR I3J\UER
Prefeito Municipal

C L,f\SSIFICI\DOS

Spézta & Cía, Ltda.
,

SERRARIA E TERRAPLENAGEM .

Rua João Januárlo Ayroso, 775

,

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

VOGe QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente çapacltada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Bar e Lanchonete Tropical Ltda.
UM MOTIVO A MAIS PARA voes

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.

I SHALOM
BAR E LANCHO,NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio- Herbst
AGORA COM UMA VARIEDADE DE
PIZZAS DELICIOSAS. - SABOREIE!

.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

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

, TUBOS SANTA H�LENA

TUBOS E ARTEFATOS OE CONCRETO
Rua Joinville, 101'6 - Jaraguâ do Sul

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.
; .

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

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

trabalhar
bife

horas Homens de 3,
rnetros e

esverdeados
são vistos em

Recife
Recife - Homens com 3

metros de altura, meio es

verdeados, estão sendo
vistos saindo, entre 16 e

- 17 heras, da cratera aber
ta no lugarejo de Xucurus,
município de Belo Jardim,
a 181 ikm da capitel, onde

.

se procurava uma botija
com moedas de ouro e

jóias valiosas, e se encon
trou uma rede de túneis
com mais de 12 metros,

'

As estõrlas de persona
gens de outros ,planetas
visitando a pequena vila
do agreste 'Pernambuca
no estão fazendo com que
muita gente visite a cra

tera, uns procurando o te-
.

souro, outros para tentar

veros "marcianos, que
têm antenas, braços e

pernas quadrados, pare
cendo até rádios de pi
lha", como afirmam pes
soas que dizem terem vls

to os homens estranhos.
Tudo começou quando

o agricultor Geraldo Cor
deiro Nunes sonhou que
encontraria um� "l'botija';
se cavasse num local de
terminado. Ao invés' do
tesouro, ele encontrou no

ve túneis que se interli';;

gamo

3
UDl

um das capitais de custo

de vida mais alto do mun

do.

Melo quilo de frango
custa a um mexicano uma

hora e 17 minutos de tra

balho, enquanto que os

belgas terão que traba

lhar apenas 12 minutos

para terem o mesmo pra
zer.

As vacas dinamarque
sas continuam a produzir
muito e os habitantes de

Copenhague necessitam
de quatro minutos-de tra

balho para comprar um li

tro de leite. Em Brasília, é
preciso suar a camisa du

rante 30 minutos.
Os holandeses adqui

rem um quilo de batatas,

por cada quatro minutos

de trabalho, porém em

Buenos Aires é preciso
11, na cidade do México

. 26 e, em Brasília, 55 mi

nutos.

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA ,QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O,PALA.

AGORA voes ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

COMUNICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do 'Sul, .ern

, face da exigüidade do espaço fisico disponível no
"Cemitério Municipal", comunica a todos os res

ponsávets pelo sepultamento de pessoas naquele"
campo santo, cuja situação dos terrenos não foram
devidamente regularizados junto à Prefeitura', que,
decorrido o prazo para o pagamento das áreas 0-

.

.

cupadas, esta municipalidade fará a remoção dos
restos mortais dos sepultados sem que aos res

ponsáveis 'ou familiares caiba qualquér direito de

c�ntestação ou reclamação.
Maiores informações serão prestadas pelo se

nhor zelador do Cemitério Municipal, no horário
normal do, expediente.

/

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1979.

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

.

, .

VICTOR BAUER'
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

DECRETO N.o 526/79

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

exercício das atribuições que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar nr. 5, de
,26 de novembro, de 1975, e,

Considerando a autorização concedida pelo
CONSELHO INTERNINISTERIAL DE PREÇOS pa
ra a alteração das tarifas dos transportes coleti
vos neste Município, conforme Resolução n.o
84/79, '� t!f1_.II��1 i

DECRETA:

Art. 1.° -- Fica autorizada a tarifa de Cr$
2,80 (Dois cruzeiros e oitenta centavos), a ser
cobrada pela Viação Canarinho Ltda., nos ônibus
circulares que perfazem trajetos dentro do perí-
metro urbano. .

Art. 2.° - Os preços das pàssaqens para es
tudantes deverão ser reduzidos em 20% (vinte
por cento), a título de desconto.

.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no

d.ia_19 de feverei!o de 1979, revogadas as dispo-
slçoes em contrario.

'

Palácio da �ref�itura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 13 dlas do mês de fevereiro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Múnicipal

O presente Decreto. foi registrado e publi
cad? �es�a Dire!oria de Expediente, Educação e
Asslstêncla SocIal, aos 13 dias do mês de feve-
reiro de 1979.

.

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora.

AUREA MüLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do Registro 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:

Ires Tereza Scheuer Ramos, Mal. Deodoro
da Fonseca, 317, nesta. José Aristides Marchet
ti, Br SC 301, sn, nesta. José Milker, R. Jolnvllle,
sn.", nesta. Orlando Tonon, R. Guilherme Weege,

, 332, Jaraguá do Sul, SC. Silencar Com e· Reprê
sentações Ltda., Rua Exp. Gumercindo da Silva,
62, nesta.

nv/Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1979

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Movimento Brasileiro de Alfabetização
- MOBRA!., -

- 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
bres à obtenção dos seguintes documentos:

Título de Eleítor
Regularização de Situação Militar
Carteira Proflsslonat
Carteira de Identidade.
Os interessados deverão se dirigir ao Posto

do MOBRAL, ao lado da Prefeitura Municipal, no
período de 5 de fevereiro, a 15 de março, onde se-

rão prestadas maiores Informações.
-

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1979.

Comissão Municipal - MOBRAL

Sábado, 17 de fevereiro de 1979

__-_ Noticiário Esportivo,��_)_Jaim_eB_lank_

Juventus
Continuando seus prepara

tivos com vistas a sua participa,
ção no Campeonato Estadual des
te ano, o Grêmio ES'portivo Ju
ventus de nossa cidade cumpriu
mais um çompromisso amistoso,
desta feita enfrentando o paysan·
du de Brusque. O público espor
tivo jaraguaense teve a 'oportuni
dade de ver mais uma vez em a

ção os novos contratados, bem
como aqueles que se encontram
passando por um período de tes
tes no moleque travesso. Tanto
Itamar Montrezor como Adão
Gouljlrt colocaram em campo o

que de melhor dispunham no mo
mento. O nosso representante a

presentou <um melhor rendimen
to em relação ao primeiro amisto
so, mas ainda carece de entro
samento, principalmente no setor
'ofensivo que continua inoperan
te. Notou-se claramente que o JU
ventus precisa de três bons ele
mentos

.

no seu ataque, QU seja,
um ponteiro direito, um centro
-avante e um ponteiro esquerdo J

pois todos que passaram por tes
tes até agora não disseram por- ,

que vieram. Nas demais posições
as coisas já estão praticamente
definidas faltando apenas uma

pequena lapidada e tudo estará
em ordem para a largada do cam

peonato. O jogo em si, apresen
tou no seu panorama um predo
mínio por parte do Juventus, em-

e Paysandu
bora aparente mas sempre com

mais desenvoltura que o quadro
brusquense. Isto pode-se verifi
car uma vez que o arqueiro Re

.

nato pouco foi exigido durante os

90 minutos. Jorge Cancelier foi o
grande destaque do jo'go, propor
cionando jogadas de grande e·

feito, sendo bastante aplaudido
'pelo público presente. Outro que
esteve bem foi o jogador Chico
Samara, substituido na segunda
etapa, após um entrevero com um

atleta do Paysandu, mas enquan
to esteve em campo, deu uma

boa estabilidade ao meio campo
juventino, depois da sua saída o

Juventus perdeu bastante a sua

objetividade. De um modo geral,
foi um jogo bastante disgutado,
onde as duas equipes se empre
garam a fundo, visando propor
cionar um bom espetáculo aos

torcedores presentes, e o resul
tado final, empate sem abertura
de contagem, espelhou o anda
mento da partida.
DETALHES TÉCNICOS'

Motivo: Jogo amistoso - Ju
ventus OxO Paysandu. Local: Es
tádio JoãR_Marcatto. Árbitro: vt«.
dir dos�antos (fraco). ' Auxilia
res: João Nunes' e Ricardo Nardt.
(Bons). Renda: Cr$ 6.000,00 apre
ximadamente, levando em conta

que os "sócios 100" não paga
ram ingresso. As equipes: JU
VENTUS - Renato, Odilon, Mauro,

não
,

sairarn do zero
da semana nenhum amistoso es

tá confirmado, podendo ainda a

contecer acerto' com alguma e

quipe da nossa região. De prin
cípio houve interesse por parte
do Jolnvllle E.C., em realizar uma

partida amistosa com a renda do

jogo revertendo em favor do atle
ta Rogério, que sofreu uma fratu
ra na perna, jogando pelo trico

lor joinvilense, e necessita do a

poio do clube, pois não sabe se

voltará a jogar futebol. Esta idéia

partiu do jornalista Maceió e foi

prontamente aceita pelo presi
dente Schützler, mas os dirigen
tes juventinos ficaram de estudar
esta proposta, mas ao que tudo
indica não haverá um acerto, uma
vez que o Juventus nada recebe
rá pela apresentação, apenas a

cobertura das despesas com a

viagem até à Manchester Catari
nense, e isto não é interessante

para o Juventus, pelo contrário,
até parece que o time de Jaraguá
é time qualquer, de várzea, que
não paga aos seus atletas, um ti
me estritamente amadorista, não,
o Juventus tem uma equipe de

profissionais que querem seus sa

lários em dia, seus bichos, enfim
hão deve jogar de maneira algu
ma gratuitamente, a menos que o

'JEC retribua a visita, jogando
gracrosamente em nossa cidade,
o que � muito dlflcll,

jogar futebol
�

Gomes e Nilo; Jorge Cancelier,
Chico .Samara (Chiquinho) e La
ra; Pézinho, Caetano (Marcos),
China (Tato). PAYSANDU - Oel
so, Danilo, Carlos, Valdir e Adil
son; Beto (Betinho), Vavá e Ar·

naldo; João Carlos, Angioletti e

Luiz Carlos. ,

AMANHÁO O JUVENTUS
ESTARA EM NEREU RAMOS
ENFRENTANDO O
ESTRELLA

.

O públi-co esportivo da loca
lidade de Nereu Ramos terá a

manhã a oportunidade de ver em

ação o novo time do Juventus. O
moleque travesso jaraguaense es

tará se apresentando frente ao'

.
Estrella com todos os seus tltu
lares. Tudo leva a crer que um

grande público se fará presente à
praça de esportes do Estrella na

tarde de amanhã. Devemos sall
entar que o clube de Nereu Ra
mos iniciou o ano de 79 conse

guindo bons resultados nos amis
tosos que disputou e por certo
será um bom "sparring" para o

avinhado de Jaraguá Esquerdo.

AMISTOSOS
No que diz respeito a outros

amistosos, já está confirmado o

do próximo dia 24 (sábado) em

Brusque, diante do Paysandu, re

tribuindo a visita do alvi-verde
brusquense a nossa cidade na .

última quarta-feira. Para o meio

CME de
encontro

Corupá
com

realizou ACABOU A NOVELA JORGE
clubes LU1S-JOINVILLE

Aconteceu na última quinta
-feira a reunião da CME, com os

clubes 'que participarão do 2.0
Campeonato de Futebol de Salão
do vizinho. município. A reunião
"foi realizada às 20 horas daque
Ie dla, tendo como local as de
pendências do Restaurante Gru
ta Verde. Um fato que chamou
bastante a atenção dos despor
tistas, foi o grande número de e

quipes que se fizeram presentes,
todos querendo participar desta
competição que será levada a e

feito pela segunda vez, depois do
grande sucesso alcançado no a-

o Coríntians tinha

no passado. Acrescentamos ain
da que a diretoria da CME, sob a

presidência de Ernesto Felipe
Blunk, esteve' reunida anterior
mente, ou mais precisamente no

dia 12 último, onde foi aprecia
do o relatório das atividades de
78 que será encaminhado a a

preciação do Prefeito, bem como

foram traçados na oportunidade
os planos para 79. Com relação
ao campeonato de FUTSAL deste
ano, estaremos oferecendo maio
res detalhes em 'nossas próxi
mas' edições.

Finalmente acabou a novela
entre o atleta Jorge Luiz e o Join
ville Esporte Clube. Na última 48.

feira, clube e jogador chegaram
a um acordo para a renovação
de contrato. O Presidente 'schü
tzler mostrava-se muito satisfei
to, dizendo que ele (Jorge Lulr)
refletiu muito e viu que a proposta
do clube era boa e não deu outra
coisa. Por outro lado, Jorge Luiz
afirmou que aceitou a proposta
porque achou que seria ridículo
continuar brigando e ao mesmo

tempo poderia lhe trazer prelul-

zos.
,

O jogador recebeu ainda a

informação que o Corinthians de

seja que ele se apresente ao e·

lenco mosqueteiro para ser ob
servado pelo preparador José
Teixeira, devendo participar de
uma partida amistosa que o alvi

-negro paulista fará contra o Ope
rário de Ponta Grossa, no prin
cípio de março.

Se o atleta aprovar, é quase
/ c.erto que será negociado, de
vendo seu passe ser estipulado
em 1,5 milhão de cruzeiros.

razão. Paulo
Todo mundo começou

a desconfiar um pouco,
a partir dos últimos jogos
do ano passado. Ele era
substituído constante

mente, às vezes nem no

banco ficava. Depois, veio

o problema da renovação
- de contrato, que terminou
em dezembro. Vieram as

férias, o impasse conu

nuou, voltou o futebol,
cresceram as dúvidas: I)

que estaria acontecendo

,
com Paulo Rogério?
Esta semana, o Depar

ramento Médico do Lon
d. tna Esporte Clube res

pondeu:' Paulo Rogério
está, definitivamente, a

fastado do futebol por
causa de uma lesão que
tem no coração - o mes-

mo problema que o afas
tou do Corintians, em

1975, e que tinha sido
descoberto pelos médicos'
do Parque São Jorge num'

jogo contra a Portugue-
. sa Santista. Paulo Rogé
rio sentiu-se mal no inter
valo do jogo, não voltou

l AGRADECIMENTO

.Rogério não pode

A família Gonçalves, pelo falecimento, de sua

mãe, avó e bisavó, no municipio de Schroeaer, no
dia 12 do corrente, vem externar seu agradeci
mento' a todos os que levaram uma palavra, ou

gesto de conforto e mesmo pela presença na mls
sa ou sepultamento.

Ao Pe. Alberto e ao sr. ,João Lúcio pelas pa
lavras de conforto, o nosso sincero agradecimento.

Convidamos, outrossim, pára a. missa de 7.0
dia na capela.do noviciado a ser celebrada no do
mingo às 17 horas.

Unidade Municipal de Cadastramento
A Unidade Municipal de Cadastramento do

INCRA, em Jaraguá do Sul, avlsa a todos os con

tribuintes em débito com o INCRA, referente aos

exercícios de 1973 a 1976, para retirarem com ur

gência os talões e providenciarem o pagamento
imediato, pois os valores já se acham inscritos
em "DfVIDA ATIVA", passíveis, portanto, de co

brança judicial.
Em se tratando de um número muito eleva

do de devedores, ou seja, mais ,de quinhentos,
deixamos de mencioná-los, entretanto, aconse

lha-se aos proprietários de terrenos, principal
mente rurais, para comparecerem à Unidade Mu

nicipal de Cadastramento do INCRA, que funcio-
,

na anexa ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de, Jaraguá do Sul, para examinarem a sua si

tuação.
Os esclarecimentos complementares serão

prestados pelo encarregado da Unidade Muni

cipãl de Cadastramento do INCRA, no Sindicato,
no período normal de expediente.

Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1979.

Estrella tem
Em Assembléia Geral Ordinária, realizada em ....

04.02.79, reuniram-se os associados da Sociedade Sport
Clu� Estrella, para a eleição da nova diretoria, que re

gera os destinos do Clube durante o ano de 1979 a

qual ficou assim constituída:
'

Presidente de Honra - Pe. Antônio Echelmeyer
Presidente - Gustavo Mathedi

.

Vice-Presidente - Älfeu T. Garcia
1.° Secretário - Ivo G. Fodi
2.° Secretário - Luíz S. Garcia
1.° Tesoureiro - Bertoldo Backes
2.° Tesoureiro - Mário Bressan
Diretor Esportivo - Arno' Zimmermann
1.° Vice-Diretor Esportivo - Pedro A. Garcia
2.° Vice-Diretor Esportivo - Renato Demathé

nova diretoria
Diretor Social - Cirilo Voelz
Vice-Diretor Social - Dante Menel
Diretor de Patrimônio - Elcio Ropelatto
Vice-Diretor de Patrimônio - Oswaldo Küster
Diretor de Publicidade - Osório Pauletto
Vice-Diretor de Publicidade - Norberto Lafim
Diretor Comercial - Olvides Gadotti
Vice-Diretor Comercial - Juvenal Schiochet
Zelador - Marina Schuster

CONSELHO FISCAL
Belarmino Garcia, Lino Valentini, Antônio Zimmer

mann. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL - Esio En
ke, Orlando Benkendorf, Moacir Ropelatto, Valmor Zan
ghelini, Alcir Moretti, José Mathedi.

INSTITUTO DE CÓLONI·ZAÇÁO E

REFO,RMA AGRARIA

-INCRA -

- AVISÖ -

ALOIS EGGERT
Encarregado da UMC.

no segundo tempo.

o goleiro tem 26 anos

e está no Londrina des

de 1976, quando 0-mes

mo Departamento Médico

que agora vetou a reno-
. vação do seu contrato,
autorizou sua contrata-

,
ção, alegando que aque
la lesão não o impediria
de jogar. E, por algum
tempo, essa tese vingou.
Afinal, Paulo Rogério pas
sou por unia grande tase,
principalmente na época
de ouro do Londrina

quando o time chegou ao

quarto lugar no Campeo
nato Brasileiro de 1978,
sua maior façanha em to

dos os tempos.

A partir do final do ano

passado, porém, a situa
ção mudou. E o Departa
mento Médico do clube
acabou não querendo s�

responsabilizar pela saú
de do jogador, quando a

diretoria procurou seus

membros para falar da re

novação do contrato do

jogador. Os médicos não

disseram que a deficiên
cia de Paulo Rogério se

agravou ou não. Afirma
ram, apenas, que ele não

pode ser mais um atleta,
mas que tem todas as

condições de levar uma

vida normal.

'--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESCLARECENDO
PORTARIA N.o 1/79

O doutor JOÃO PACHECO FILHO
J�!z. Substituto da 7.a Circunscrição Judi�
crana, com base no Provimento n.O 7/76,
de 6 de maio e

CONSIDERANDO
.

que o cargo de Tabelião e Oficial do Registro de
�rotestos desta comarca se encontrà vago em
virtude do afastamento obrigatório do seu titular
por have� completado no dia de hoje setenta (70)anos de Idade;

CONSIDERANDO
q�e �nexiste �utro tabelião nesta comarca e o que
d�spoe o �a.ra_grafo primeiro do artigo 370, do ce
dlqo de DIvIsa0 e Organização Judiciária do' Esta
do;

CONSIDERANDO
a in�ompatib!'idade expressa do parágrafo quinto(� 5. ) do artlg.o. 71 do mesmo código acima men

cl0!la�o, que lnlbe a sra. Oficial do Registro de
lmóvels de responder pelo tabelionato vago re-
solve: '

DESIGNAR

a.senhor.a .ÁUREA MüLLER GRUBBA, Oficial do Re
gIstro CIvIl e de Títulos e Documentos desta co

�a.rca, para responder, cumulativamente, pelo car

ton.o va�o a!é que seja ele preenchido na forma da
leqlslaçäo viqente.

P�blique-se, registre-se e cumpra-se.
r �flxe-se cópia desta portaria na entrada do

prédio des�e fo:urn, no lugar de costume, destinado as publlcaçõss dos atos judiciais.
R�m?ta-se cópias desta portaria aos exmos

srs. Presldents do Tribunal de Justiça e Correge-dor Geral da Justiça. '

Jarag�á do Sul, vinte {20)de janeiro de 1979

João Pacheco Filho
,

Juiz Substituto da 7.a Circunscrição Ju
diciária.

I
.

Para melhor compreensão da Portaria acima
transcrevemos os artigos de Lei onde ela se fun�damentau:

Constituição Federal - Emenda Constitucional
n.'O 1 - 17.10.1969. ; .

Art. 101 - O funcionário será aposentado'I - por invalidez
.

I I - compulsóriamente, aos setenta anos de ida-
de; ou

'

111- voluntariamente
Constituição do Est�d�' d� Santa Catarina _
Emenda Constitucional n.o 1 - 20.01.1970.
Art. 118 - O funcionário será aposentado'I - por invalidez

. .

•

I I - compulsoriamente, aos setenta anos deIdade
III - voluntariamente .

Código de Divisão e Orqanlzaçãa, Judiciáriasdo Estado de Santa Catarina - Resolução 1/75 de
22.12.1975.

Art. 324 - Os maqlstrados serão aposentados:I - CO�pu!sorJamente, ao completarem seten
ta anos de Idade, ou por motivo de invalidez com-
provada; ,

u , a pedido. : .....
Art. 370-

� 1.° -. Não �avendo escrevente, ou estando
-, est� Impedl�o, o tabelião, o escrivão e o oficial de
reqlstro serao substituídos por outro serventuário
da mesma c�goria,. designado pelo Diretor do
Forum, sob o compromisso do próprio cargo.Art. 7-1 -

§ 5.° - Não poderão ser exercidas cumulati
vamente as funções de escrivão, tabelião e oficial
de registro de imóveis.

SECRETARIADO, DO EMAúS DA DI'OCESE
DE JOINVILLE '.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 632
8'9250-Jaraguá do Sul - SC

'

CONVITE
Amigo,
eu quero me encontrar com você em pro-
fundidade! ._

,É tão forte o apelo do amor de Deus!
Encontro no Cristo inspiração e amor para
acolher você,
como realmente você é no dia de hoje.
Vamos nos encontrar e nos- amar

.
. ,

pois o amor de Deus se manifesta pelo nos
so amor,
Terá lugar em São, Bento do Sul, no dia 18

de março, a primeira Maranata deste ano. Con
vidamos os jovens' para mais este encontro com
Cristo e çom 0$ irmãos.

�PROGRAMA:
9 horas recepção
10 horas palestra (Pentecostes)

.

11 horas missa /

12 horas almoço
14 horas recreação (com gincanà-cöm a

finalidade de melhor �ritrosa-
\ mente entre os jovens)
Se você faltar, estará faltando alguém e nos

so encontro não será perfeito e nem nossa ale- '

gria será completa.
"

,

, '.

Se você deseja partlci'par desta maranata

!aça sua inscriç,ão 'até o dia 03 de março, com �
Jovem LORIVAL.: PELLIN, mas não esqueça até
o dia 03; faça sua Inscrição o quanto antes 'para
garantir sua vaga.

Falece.Gustav Haged-orn-um cidadão comum deixa. nosso convívio

,

(Análise breve acerca do passado do falecido)
ZA PELO TRABALHO.

'

Em 1959, Max Hoepfner, 'o construtor que edificou o

Cine Jaraguá, faleceu ao peso de sua inovação, vitimado
por uma das vigas de concreto armado (aliás as primeiras
a serem. fabricadas na cidade, e que foram ali utilizadas).
Dep'ois ficou esquecido.

Assim quando 'o progresso atinge seu auge, dezenove
anos após o falecimento de Max Hoépfner, e o concreto
armado já não é mais novidade alguma, o velho Hagedorn
(cunhado de Max) desce à tumba. A cidade não percebe,
nem chora, nem lamenta sua morte, e vai, ironicamente
deitá-lo ao lado de seu cunhado, no mesmo repositório de
lembranças negadas. ,

Se um de vocês for ao cemitério, lerá sobre a lápide
gravada as palavras de despedida de seus filhos e netos,
amigos e parentes, e quem sabe alguma dessas palavras,
tenha tido a ousadia de se transformar em alguma gota
de lágrima.

Rápido Gustav, corre para a história da tua cidade,
que aqui tua missão é findada: Gustav· August Fernand

, Hagedorn, nato de Joinville aos 30 de maio de 1895 e fa- .

lecido em, Jaraguá do Sul em 31 de janeiro de 1979.
.

Saudades da esposa, dos filhos, netos; 'parentes e a

migos. Só isto está escrito, o resto serve para ficar em
nossa memória, e para sempre, parece.

Curitiba, 05 de fevereiro (le-1979.
. -, ARTIFEX VON' BLAUEN

As 16 horas o coche fún�bre àt'r�vessava. ai�idacie. A
Igreja Luterana. fazia seus sinos lamentarem à.morte de
seu congregado, de tantos anos. Depois seu corpo seria

depositado 'suavemente no cemitério local. As palavras do
estudante Ilda 'Keiser, ao pé do seu derradeiro leito, salien"
tavam bem a condição de 'Gustav August Fernalid Hage
dorn: um cidadão comum, simples, que durante mais de
meio século participou da comunidade jaraguaense.' E to

dos os homens simples foram soterrados pela memória do

povo e-bem rapidamente.'Quem lembra, por exemplo, do
"opapa" Schmidt, o àntigo fabricante de balas da região?
Quem lembra do prOfessor Sclimidt, o velho professor de
Jaraguazinho? Não. Eles foram enterrados co� seus so

nhos. Ainda mals agora que o progresso, desafIadoramen

te, faz votos ao relegar profunda e etername�te aos pri
meiros heróis da velha Jaraguá. Sim, meus amigos, o pro"

gresso chegou aqui. Está aí a Jaraguá de via asfáltica, a

cidade de indústrias, faculdades, colégios, grupos, super
mercados, clubes de recreação. E nem faz tanto tempo..
ainda muitos de nós aprendemos a conhecer a Jaragua
dos "Trales" , dos .telefones raros e negros. Televis�o, �ma,
novidade absoluta.E não foi bem assim que esses pioneiros
a encontraram. E sem dúvida mudaram também as caras

de seus habitantes; os jovens natos partiram para lo�ge,
foram estudar poucos voltaram ao lar. Os novos na clda-

,
. .

de já não são natos aqui, em sua maiena.

Não entendo isto como maléfico, porém como lógico
e natural para uma cidade que cresce dia-a-dia. O pro

gresso exige sacrifícios, entre os quais os túmulos-Iacra-·

dos, engolindo na sua escuridão o suor dos seus heróicos

antepassados. Nós, ás estudantes, não podemo� contudo

esquecer os velhos, não devemos ousar sepultá-los com

a morte natural que nos sobrevirá a todos.
Poucos sabem ou poucos lembram, por exemplo, que

o velho Gustav, pelos idos de 65 doava à municipalidade
as terras para a construção do grupo escolar atualmente
denominado "AIJ:)ano Kanzler", que hoje recebe em seu

seio cerca de setecentos alunos. Parte de suas terras fo- '

ram adquiridas para a construção de uma empresa, futu

ramente bem sucedida, a Eletromotores Weg S.A., fruto
sem dúvida do espírito incansável de seus diretores funda

dores. E isto foi em 1961, a tão pouco tempo, que parece
se situar na virada da prôxlma esquina. Por suas terras,
espalhados aqui e ali, .quaee uma centena de jaraguaen
ses residem. construíram seus lares. edificaram solida

mente suas famílias. E', mas com certeza isto também se

rá esquecido. E sobre suas terras cruzam pelo menos

cinco ruas que servem aos cldadãos, sendo que uma de-.
las, a Venâncio da Silva Porto, foi construída' por iniciati
va de GustaV; há quase meio sécuio. As outras são: Prof.

Antônio Ayroso, Lourenço 'Kanzler (transversais a estas)
Pe. Alberto Jacobs e Exp. Antônio Carlos Ferreira.

Lembra-me o falecido, um personagem do romance

"Às Margens -do Cach'oeira" de Augusto Sylvio Prodhõl;
outro 'ilustre esquecido por seus conterrâneos, mas sem

pre lembrado aqui em Curitiba, peles círculos literários

que já estão se dando ao trabalho de estudá-lo; mas �().
mo dizia no princípio, o personagem de que lembro e a

velho "Francoberga", um cidadão comum, mas lmportan
te por seu trabalho, amado e odia�o,. cheio de "ida e mo

vido 'por apenas um ldeal, o de atmglr sua grandeza atra

vés da grandeza de sua terra, ou como nós diríamos a

cumprir o dístico de nosso brasão de armas: A GRANDE·

Respondendo a
/

entrevista
Prof. Paulo Moretti

1 PRIORIDADES EDUCACIONAIS - As

prioridades educacionais devem ter como ponto de

partida o justo reconhecimento dos valores huma

nos. Como tal, o professor deve ser o ponto de

partida para o trabalho de educar. Deve ser ponto
de convergência de todas as atenções que se vol

tam à educação. A bons professores corresponde
rá uma bda formação, uma boa educação. Primor
dialmente, o professor deve ser considerado como
base de toda uma estrutura sócio-cultural que con

tribui para o desenvolvimento integrado da Nação.
-A par do protessor, sem o r;.I.al i'lexiste educação,
os cuidados deve:n recair sobre a figura d'7' aluno

que, para aprender, necessita de uma gama infin
dável de pré-requisitos que vão desde a nutrição
até o material didático, desde o ambiente escolar
até as condições de conservação do imóvel. E os

problemas que existem no setor não se circunscre
vem a Jaraguá, mas têm uma abrangência ,gene
rallzada, em termos de Brasil.

2 - ESCOLA SUPERIOR NO SEIO DA COMU·
NIDADE � A presença de um curso superior, nu
ma cidade, tem o mérito de alterar substancialmen
te a meritalidade da população, em geral, e da es

tudantll, em particular. Uma Faculdade implica uma

série de envolvimentos salutares que vão desde um

novo ambiente escolar que se cria até os frutos de
correntes da formação de uma nova área de habi
litações, a nível de terceiro grau. Naturalmente que
tudo isto em beneffcio da comunidade que tem o

privilégio de contar com um. curso superior.
3 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Cur

sos superiores específicos na formação de profes
sores de 1.° e 2.0 grau deveriam ter a finalidade
precípua de proporcIonar tOÖO$ aqueles elementos
formativos e informativos que possibilitassem ao

profissional o desempenho condizente de suas fun-
. ções. Embora hoje qualquer professor que se pre
ze e que se valorize tem de considerar-se um eter
no estudante e persistente estudioso, mormente nas

cadeiras em que é habilitado,' deveria ele, éntre ..

tanto, ao curso dos anos de Faculdade, receber um
embasamento tal.que não viesse a comprometê-lo
sempre que devesse dar mostras da eficiência dos
estudos realizados. Em suma, a Faculdade deveria
preocupar-se em formar elementos gabaritados ao
exercício de sua função docente, em consonância

.. com todas as exigências da época atual, seja quan
to ao aspecto sócio-cultural, seja quanto ao didá
tico-pedagógico.

(CONTINUA)

FESTA
A Festa Estadual da Ba

na, do vizinho município'
de Guaram�rim, acontece
rá hoje e amanhã, tendo
a se!;Juinte programação:
DIA 17.02.79 - HOJE
16 horas - Aber-tura dos

festejos pelo Prefeito Mu

nicipal (pátio da Prefeitu
ra);

DA
Paroquial);
22 horas - Baile com e

leição da Rainha da Pri

meira Festa Estadual da
Banana (Soco Ouro Ver-

de).
.

'

DIA 18.02.79 - Amanhã
1.a Palestra sobre Agri

cultura '(Salão Paroquial,
ao encargo da Acaresc

local);
16h30min - Desfile de

carros alegóricos e ma

quinário agrícola;
17 horas - Abertura e

visita a exposição (Salã'o

12 horas - Almoço às
autoridades e convidados

especiais;
15 lioras - Entrega de

c U
ACIJS e SENAI proce-

derão 'a uma pesquisa
junto às empresas da área

metal/mecânica, 'a fim de
levantar as necessidades

, .

em ferramenteiros. Se es

sa pesquisa revelar uma

demanda regular dessas

profissionais, o SENAI pó-
- derá organizar um curso

de Ferramentelros no pró
ximo ano, aproveitando
os alunos que mals se

destacarem no ano cor

rente, no curso de mecâ
nica geral.

O'S
pada a importância ção, Engenheiros e Técni-

dessa pesquisa, 'sclicital cos Têxteis, Técnicos de

mos a colaboração das Confecção, Supervisores
empresas, para que a �e· Produção, Chefes

mesma atinja sua finalida- (Mestres e Contra-Mes-
de. tres), Oontroladores e

Programadores de Pro

dução, Inspetores de
v.

Qualidade, Pessoal de

Tempos e Métodos, etc.

R s

O SENAI programou
para o período de 12 a 24
-de março vindouro, com
duração total de 50 ho
ras/aula, um curso de es

pecialização para Super
visores de Confecção,
destinado -especlflcamen
te a Gerentes . de Produ-

IMIGRAÇÃ·O
Os municípios de São

Pedro de Alcântara e São
José vão comerorar nos

dias 3 e 4 de março, o seu

centenário de imigração
alemã. Como �tração, as

duas Prefeituras preten-

dem reunir nesse.� dlas os

grupos folclóric.os do Va
Ie. do Itajar e lembrar, a-:

través de· cenas teatrais,'
o processo de imigração
em suas regiões.

BANANA
prêmios aos plantadores
de banana;
17 horas - 2.8. Palestra

sobre Agricultura (Salão
Paroquial, ao encargo da'

Acaresc local);
22 horas - Encerramen

to da exposiçãQ.
A exposição ficará a

berta das 17 horas do dia

17 às 22 horas do dia 18.

Esta 'é uma realização
da Prefeitura Municipal de
Guaramirim, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
e Acaresc.

Citado curso será mi
nistrado pelo Técnico em

Confecção Prof. Dario de

Limas, formado pela Te
chnische Akademie de
Hamenstein - Alemanha
Ocidental, com 15 anos

de experiência na área.

As . inscrições. estão a

bertas no Centro de Trei
namento öo SENA!.!. po
dendo os interessaaos
obterem maiores detalhes
pelo fone 72-0722.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


