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JARAGUA DO SUL

Capital latino Americana do

.

,Motor .

25-07

1

8

Capital Sul AmerIcana ao
.

Chapéu

O' SEMANÁRIO MAIS ANTIGO DE SANTA CATARINA

Estiveram presentes ao

acontecimento, autorida

des de nossa cidade, lm

prensa escrita e falada, o

Secretário do Interior e

Justiça, Dr. Neudy Primo

Massolini e da Coordena

doria Estadual de Defe

sa Civil, o Dr. Nilson land

mann.

No flagrante, destacamos

a presença do Dr. Neud{
P. Massolini,

.

Secretário

do, Interior e Justiça de
Santa Catarina, que fez a

entrega da quantia acima

referida, em nome do Go

vernador do Estado, Dr.

Jorge Konder Bornhausen

ao Prefeito Municipal Vic·

ter Bauer que passou às

mãos do Presidente do

Corpo de Bombeir_os de

• Jaraguá do Sul, José Car-

o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do

Sul, recebeu na última 2.a

feira, dia 07 de maio, um

chequer no valor de CrS

150.000,00.

los Neves.

dedicação

7
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. Corpo de Bombeiros

recebe 150.000

---- EDITORIAL --- __-..,..._:___ .,-- .,.-- �

Hoje,
passados dois dia's da data

. "D", estames ccmemorande os

doze lustros de existência· do
CORREIO DO POVO.
As primeiras edições, à partir do '

longínquo 10 de Maio de 1919, sairam
.. às ruas com o título O CORREI'O DO
POVO.

Os limites da cidade não iam a

�$��_��I�������������..��..��
�Supermercado VailaHi) de um lado e altas cogitações dD CP. _,_ Uma par-
da Olaria Meier (hDje Metalúrgica Me- cela de participaçãD. pode ser credita-

negoHi), na então Estrada Nova,'do da ao Correio do Povo nos honrosos

'outro lado. A Estrada 'de . Ferro, na titulos
.

conquistados ...,.. PérDla do Va-
.

época, era a 'via de comunicação Ie do ltapocu - Rainha do Ar.roz -

mais em uso --a Rede de Viação Metrópole do Dinamismo - Capital
São Paulo - RiD Grande, depois a

. Latino Americana do Motor - Capital
Rede <Ie Viação Paraná-Santa Catari- Sul Americana do Chapéu - 3.0 Par-

na e hDje a Rede Ferroviária Federal,
.

que Industrial Diversificado dc Esta-

formando na linha de frente para que do - Um dos 10 maiores arrecada-

o então estreante semanáriD alcãn- dores de ICM de Santa Catarina-

çasse todas as cidades do ramal Ma- 84.0 Município Brasileiro mais desen-

frà:'São Francisco do Sul. LOgD em volvido - 3.0 Municipio Catarinense

seguida, 'O semanáriD - hDje o mais de maior desenvolvimento integrado,
antigo de Santa Catarina - ampliava em 1977.
o seu ralo de influência, seguindo ru- ,Mas, para que o CP pudesse al-

mo a endereços da Capital e 'Outras cançar todos esses objetivDs, centeu
cidades no Estado, assim como de com a colaboração de muitas pessoas
outros Estados.da Federação, notada- que, no ano rmam a grande'
mente para os órgãos públicos da Ca- esteira lu Itas persenalt-
pital da República� dades, a creditar o

Nos idos de 1919 'Os meios de valOr do
comunicação não haviam ainda ad- Olhan

quirido a espantosa.força dos nos- es nossos fu
sos dias. Assim mesmo, conseguia os . seus descenden
seus 'Objetivos de bem informar, de retores, . os eolabor

ériticar e de lutar pelos interesses ümere já falecido

das. comunidades que servia. COR� gráfices CDm Q

REIO DO PO'VO não deixou, nunca, eça, o primeiro lorna
de seguir esse caminho. es,

Quando lemos hoje as manifes
tações do professor José Marques· de
Melo, ao abordar 'O tema "Jorn�lismD,
Formação Profission,al e Consciên
cia Crítica", 'o diretor do Gentro de

, Pós-Graduação em Comunicação do
Instituto Metodista de São Paulo, no.
1.° Seminário Catarinense de 'Joma
llsme, ne dia 27 de abril de 1'979, -
dia do 22.0 ano de' falecimentD de
nosso diretor-fundador, poderíamos
dizer j� teriam sido ditas antes não
.fosse dentrD do eeneelto da socieda
de moderna, a sua afirmaçãD de que
"o jornalista tem 'Obrigações éticas
.eom a sociedade e deve compactuar
com as angústias e inquietações de
todos 'OS setores da comunidade; pre
cisa, acima.de tudo, ter plena cons

ciência de' que val- trabalhar para
transformar a sociedade, modificando
as . realidades distorcidas ou injus
tas praticadas".

Em 1919 já se agarravam os nos

sos fundadores Venâncio da Silva.
Porto e Artur Müller a esses concei
tos. Os que se seguiram, muitos de
les sem formação' profissional

.

esée
lar adequada, mas possuindo a esco-

.

Ia da vida, continuaram praticando
jornalismD como prDlongamento dá
atividade inicial do cidadão, como .

liás, nos estão a mostrar os tempes
mais remotos da história, fazendo de

60 anos
sua trincheira, um efetivo instrumento

de participação na vida comunitária.

A nossa Emancipação Política,
em 26.03.34, que em 1979 completou
o 45.0 ano, fo'i fruto dessa atuação.
Grande participação teve o CORREIO

DO POVO, no desenvolvimento de Ja

raguá do Sul e da região que hoje
forma a mais nova micro'rregião do

, _

,.:."'.,'�,. .

, ..

.

..

m, nossos queri
cientemente nos

ente.
com as Auto
iciárias e Le

Icipal, estadual
ridades

.

gislativas, à
.e federal�

A cl�sse empresarial figura en

tre muitas outras que n.os dá a nos

sa sustentação financeira, sim, por
que, como disse a mensa.gem de cer

ta emissora de TV, "nãD vivemos só
de brisa".

.

Apreço devemos, igualmente, aos
ariônimos artífices da pena, que tra
balham e criam a notícia, sem se

preocupar com hDnrarias ou reconhe
cimentos.

• Finalmente, queremos agradecer
à todos os 'que de· uma forma ou ou

tra tiveram alguma ligação com nos

so semanáriD, aos quais rencvamos

a promessa de· continuar a lutar dis-
,ciplinadamente na conquista do Bem
Estar da celetividade a que nos de
dicamos inteiramente.

Estimulados por todos, aqui es
tarrios humildemente

.

à
.

caminho de
mais um' eno de existência.

.

Contamos com Você, Amigo, no

decurso do 61.° ano de vida.'
'

Eugênio Victor Schmõckel
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O prédio do Fórum
será o mals moderno,
de Santa Catarina,· e o

andamento rápido das
'Obras fez com -que o

Secretário ficasse mui
to satisfeito.

8

de Jaraguá em

desenvolvimento
Fórum

pleno
Na última segunda�

-feira, estíveram em

nossa cidade o Dr.

Neudy Primo Massoli�
ni, Secretário do Inte-

.

rior e Justiça, acom�

. panhado pe Dr. Nil-
$on La

.

te-

grante
ria Est

O Grêmio Esportivo Ju
ventus ,encaminhou· - na

última quinta-feira ofício
ao Diretor Técnico da Fe
deração Catar�nense de
Futebol, Pedro Lopes, so
licitando que o árbitro
Silvio Tadeu Lemos Viei
ra não sela mais escala
do para apitar jogos desta .

equipe jaraguaense, por
ter este mesmo árbitro
prejudicado e

:

agido de
maneira facciosa e'TI jo
gos realizados dlante da
Chapecoense e na última
quarta-feira em Brusque
diante do Carlos Renaux,
quando anulou um gol le
gítimo de Tonho, confir
mado pelos atletas do Re-
_naux e pelo público pre
sente ao estádio.

acima da ponte Vailat

ti.
sa Civil, CEDEC, que
após terem feito a. en

trega de um clleque ao

Corpo de Bombeiros
no valor de CrS _

150.000,00, estiveram
visitando as lnsatla

ções em construção do
Fórum da comerca, na
Rua Walter Marquardt,

�
r
.�
r

t

�
.�
�.
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Hoje e amanhã: grandiosa festa
Comunidad·e Evangélica' -, Centro.

popular .

na·

�articipe!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NO T I C··I A S· SOC·IAIS

JAN�AR DE CONFRATERNIZAÇAO

'Ne último dia 05 de malo, es membros da
'

Direteria do C.C.E. CeI. Jourdan, do Celégie'
SãO' Luís, e convidados especiais,' encerraram
a II.a Expoarts cem um jantar de confrateml

zação na Represa - Bar e Restaurante, loca
lizada na SC-301 - Km 18, em Guaramirim,
ende saborearam as delícias de uma cascuda-
'da. Foram feitos agradecimentes aos convl
dados especiais de Florlanöpol!s, es artistas

plástlcos, Jeel Figu,eira e Leopoldo Guesser,
qi-ando receberam uma placa de prata, como
açradeelmento especial pela' maravilhosa co

íabcração, des membros da: direteria do C.C.E.
,CeI. Jourdan.

ANIVERSARIANTES
Aniversariou dia 04.05.79

Alzira de Souza
Aniversariam, hoje, dia 12.05.79

Sr. José Peters
Sra. Maria Mayer
Sr. Márlo Retens
Sr. Dankwart Hermann
Sr. Werner Meier, res. na Barra do
RiO' Cerro
Sra. Alzira Welf Radüenz, res. em Rio
Cerre II

Garota, Claudia Daniele Ristow
Sr. Harry Porath

'

Aniversariam, àmanhã, dia 13.05.79
Ora. Zilá Redrigues Leite, res. em lta
perina - RJ
Sr. Alfonso Buhr
Sr. Waldemar Antonio Vasel
Sra. Adélia Gasche Schwartz, res. em
Jaraguazinhe
Sr. Santine Rita
Sr. João Mannrich, res. em Atalanta
Sr. Ordeli O. RataeUi Redrigues

Aniversariam dia 14.05.79
Osni de Souza
Srta. Eny Herst, res. em P. Alegre
Sr. Albano Kanzler '.'. •

Srta. Hortêncla SaUer
Sr. IvO' Berner

. Sr. Mário Krause
Aniversariam dia 15.05.79

Jevem Mônica Huffenuessler
Sr. Eurides Silveira
Sr. Rudi Lippinski
Sr. Rudi Porath
Srta. Carla Schreiner

Aniversariam dia 16.05.79
Sr. Gesa Redelf Fischer
Jovem, Militine Aldrevandi

, Jovem, Werner Horst Junier
- Sr. Valmor Hlbelro
Sr. Harri Konetl

Aniversariam dia 17.05.79
Sr. Alelxo .Tomelln
Sr. Nery José Buchmann
Sr. Armando Nagel--
Carmelita, filha de Querine e- Tereza
Pentecelli
Reif Roberto, fllho de Laure e Silvia
Pietsch
Sr. Edsen José Peixer
Sr. Wigande Behling

Aniversariam, dia 18.05.79
Sra. Edwirges Veigt
Sra. Cerdi Baggenstess
MeninO' Alzene Mannrich, res. 'em Ata
lanta
Sr. Gersen Izídie Peixer
Sr. Irineu Stahelin

NASCIMENTOS
"

Nasceram dia 25.04.79
Martina, filha de Reimund (Krista Re
nate) Viebrantz
Hudolf, filha de Ronlvaldo
(üorothea) Hoffmann -

Nasceram dia 28.04.79
Sérvie Reger, filho de Renato (Natá
lia) Schuenke

,

Fabiane, filha de Ulisses' (Olga) Mar
carini '

Nasceu dia 29.04.79 .'

Marli, filha de Alfredo (Elvira) Stein
Nasceram dia 30.04.79

Gilson, filho de José (Maria Resane)
lzldoro .Junlor

'
, ,

Orlstlano, filho de Osmar (Neli) Rei
nert
,Giselle Maria, filha de Hair (Giseie..
ne) Harbs
Edsen Eduardo. filhO' de Valdir (Izo
lete) .Orletotollnl

Nasceram dia 01.05.79
Nadine, Kathryn, filha de Egelf (Resa
ni) Taeschner

, Jandira, filha de Ernlllo (Catarina)
Kitzberger '�

,

Nasceram dia 02.05.79
Jenny Jurgen, fllho de João (Siriene)
Nicecelli

'

Margarete, filha de Nllton (Clara) An-
,

.

dregheteni'
•

Uria, filha de Anibal (Elvira) Lopes
Nasceu dia 03.05.79

'

Sandra Regina, filha de Werner (Mô
nica) Bruns

Nasceram dia 04.05.79
Denara. filha de Valter (Marlene Dal-
va) Bazzanella'

.

Sandro, filho de Osmar (Verônica)
Junkes .

Sidnei Carlos, fllho de' Guide (Alzira)
Becker

,

Giancarle, filho de Sllvlo '(Llllan) de
,

Oliveira
,

Nasceram dia 05.05.79
Fernando, filho de Deuglas Santollm
(Magali) de Oliveira
Sandra, filha de Arlindo (Lourdes)
Deege

'

Nasceram dia 06.05.79
Gilson Sebastião, filho de Gilsen Se
bastiãO' (Maria Elídia) Deretti
Jesiane, filha de FranciscO' (Niselete)
Neumann •

,Jeamir, filho de Ermelinde (Páscea)
PaternO'
Ivarilde, filhO' de Hellmuth (Zenir) M�
thes
Cristiane. filha de MáriO' (Angelina)
Resa

Nasceram dia 07.05.79
Jesinas, filha de Jesé (Tereza Ines)
MauríciO'
Selange, filha de Wilsen (Iracema),
Geerg
Gilmara, filha de Silvestre (M.a Mada
lena) Markiewicz

Selange Beatriz, filha de Walfrede
(Inge) Hafemann

AgradeçO' a placa de prata. eferecida a

mim, como aqradeclmento especial pelo meu

desempenhe nesta Il,a Expearte, oferecida

peles meus coleqas desta dlretorla, pols faço
parte da mesma. Ao sr. João e sra. Inês, es
cumprimentes pele dellelose cascudo, prepa
rado cem tanto cartnho para e nosso jantar de
coníraternlzação. ,

OOAÇAO DE QUADROS
GI.

Os artistas de Flerianópelis Jeel Figueira,
'Leepelde Guesser e E;leah Naschenweng, fi-

zeram a deaçãe de um trabalhe seu, a AçãO'
Secial, Damas de Caridade e Senheras da

Comunidade Evangélica após e encerramentO'

da II.a Expearte.

Os quadros feram gentilmente deades,
atendendO' aO' pedidO' de nesse celega da Rá

diO' Jaraguá, JairO' de Bárres, em uma entre

vista realizada nO' últimO' dia 28 de abril. quan
dO' es mesmes aceitaram e pedidO' e fizeram a

respectiva deaçãe as e�tidades mencienadas.

As' entidades pederãe fazer um serteio,
eu alge que melher cenvier. cem es maravi

lheses 'quadres que lhes feram deados.

·1 BOUTIQUE KELLI
I Você que' tem bom g'osto em se ves

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

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

Siga o bom gosto da moda, compran
do em BOUTIQUE KELLI, na Avenida Ma
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu

nicipal.
A vista ou a prazo, como você dese-

,

jarl

LlONS INTEGRAÇÃO

O Liens Clube Jaraguá do Sul lnteqração,
e Clube caçula da nessa Jaraguá, empenha
do pela causa leonística, tem proqramado vá

rlas campanhas, vlsando aludar es menos fa�
vorecidos pela sorte. E' cerne estames no Ano

I da Criança Brasileira, e Liens Clube Integra

çäo quer também dar um pouco de si a elas.

Cerne campanhas pregramadas teremos:

Junho - A nolte da Nestalgia; Ageste - A Feira

do Livre (já tende entrado em contato .com

dlstrlbuldoras -de Florlanópolls e Curitiba);
O Baile do Leão. Setembro - Campanha da Ár

vere; Outubro - Hemenagem as Crianças (na
semana da Criança) .

Outras campanhas. estão sende estudadas

e elaboradas pela dlretorla e membros do

Liens Clube lnteqração.

CAMPANHA REALIZADA � Hemenagem
às Mães pela passagem do seu dia, realizada

nó dia 08 de maio durante e jantar festivo. Te-
Além des membros da dlretoria, conta- ve: entrega de rosas às mães, e cerne convl-

mos cem a honrosa presença de Joel FigueJ- dada da noite, para hemenagear as mães, a

ra, Leopoldo Guesser e Waldenir Luiz· Frei- 'senherita lvete Fagundes declamou um linde
berge;' (Tuti), da nessa RádiO'; Jaraguá, que

_ ._�p.q,ªmª� � . r �_

nos deu cobertura total no decorrer da Il.a '

Expearte ..

"AO' enseje de 60.0 aniversáriO' desse

cenceituade jemal, em nO'me da Dra. Orieta

Passes PaulO', eventualmente substituindO' e

Juiz Titular da Cemarca, em meu neme pes

seal, des serventuáries e demais auxiliares

deste JuizO', desejames,manifestar as nessas

mais caloresas hemenagens nO' transcursO'

de mais um anO' de existência de iemal "COR

REIO DO POVO", a serviçO' da cemunidade,
nãO' semente nO' caráter infermative aO' peve

desta terra, mas também cerne órgão divulga-
dor des mais variades assuntos, seciais e cu1-

lure.is, capa:ifes de
.

ensejar uma celaberaçãe .

eficaz aO' desenvelvlmento de municípiO' e sua

O C.C.E. Cál. Emflie - Caries. Jeurdan. de. prejeção, nãO' só nO' ,cenário estadual, mas em

Celégie SãO' Lüís, estará realizaAde nO' dia de tede e territóriO' brasHeire. Sinceras sauda-

heje, as (iltimas tarefas entregues as equipes ções: Marcírie Cardese Finger, Juiz Substitute.

da 1.a Gincana Estudantil/79 que teve s,eu iní-

ciO' na neite de entern. O tetal de equipes que
estãO' participandO' desta gincana, sema e tetal

de 13 equipes, sende que as mesmas, rece

berãO' seu devidO' prêmiO' e classificaçãe;' nO'

G.E. Juventus, na neite de heje, quandO" será

realizadO' e' Baile da divulgaçã� des' resulta
dos e da entrega des prêmies. A animaçãO' de
Baile, estará a cargO' de cenjunte, GrupO' Mu
sical Tele Sem, da cidade de Blumenau, e oen-.
tamos cem a participação de tedes, para mais

esta realizaçãO' de C.C.E. CeI. EmíliO' 'Carles

Jourdan, do Celégie SãO' Luís.

C'INDERELA
Sempre atualizada' com a moda da

temporada, para você desfilar elegante�
, mente.

.

Presentes chiques e um mundo de no

vidades que você nem pode imaginár.
Visite a COMERCIAL DE CALÇADOS

CINDERELA, um lojão com sobre-loja, na
Getúlio Vargas, 198, e agora também, na

Marechal Deodoro, esquina Praça Angelo
Piazera, para melhor s.ervir.

CINDERELA! Sempre a sua espera. A
vista ou a prazo, eomo você desejar.

25 AN'OS DE 'JARITA

AgradeçO' cenvite tãO'
.

henresamente re

cebidO' da Indústria Têxtil Jarita S.A., peis es

tará cempletande seus 25 anes nO' decorrer
deste anO'. Tive e prazer de visitar tedas as

suas repartições, nO' últimO' dia 10 de maie,
. ende estiveram presentes, convidades da im

prensa falada e escrita, para uma visita à fá
brica e um deliciese almeçe eferecide pela
Jarita, nO' seu própriO' refeitóriO'.

Jarita já pessui !';lua bela
.

imagem, ende
existe um grande cale,r numane, desde seus

direterês até seu mais simples operáriO'.
Parabéns a Jarita, pela sua maravilhesa

expansãO' e pela passl:!.gem des seus 25 anes

de luta e trabalhe.
ENLACE EICHSTAEDT-RITA

Ás 18h30min de heie, na Capela Nossa
Senhera de Fátima, da Barra de RiO' Cerro',
acentecerá e enlace des jevens Resane Eichs
taedt e Santine Rita, quando dirãO' e tradicie
nal "sim", que os unirá cem as bênçães de
Deus. Resane, é filha de OswaldO' e Gerda
Eichstaedt, e será apadrinhada per Darcy e

Miracy Wilbert, de Capinzal. Santine, é
filhO' de AntôniO' e Luzia Rita, e será apadrinha-

.

do per Dr. Murile e Dalila Barrete de AzevedO',
da nessa sociedade.

Os cenvidades serãO' recepcienades após
a cerimônia religi,esa nO' Restauran�e Pavaneie.

Aes neives, es cumprimentes da celuna,
extensives aes seus pais; e e meu agradeci
mentO' pele cenvite.

DENARA
O nascimentO' de uma bela menina, é a

alegria de casal Valter e Marlene Da!va Baz

zanella. Ne úJtimO' dia 04 de maie, às 16h30min

riO' Hespital SãO' Jesé, nasceu a linda gareta,
que' receberá na pia batismal e belíssimO' ne-

mê de Denara.
'

AO' jevem casal, es, cumprimentes desta

celuna.

NIVER

Ne dia 13 de maie, amanhã, estará cem

pletande mais um nrver nesse celega Ordeli.
O. RafaeHi Redrigues, Direter Industrial de

Dalmar Cenfecções.
AO' Rafa, es cumprimentes da celuna, cem

vetes de muitas felicidades.

VENHA VIVER O MAR !

PX CLUBE FLORIANóPOLIS premeve:
Dia de Operader da Faixa de CidadãO' a Ber

de de FLOMAR; dia 12.05 -: heje pertante. Du

raçãO' de passeie: das 20 às 24 heras. Para

lelamente a este acentecimente, estará acen

tecendO' uma bem mentada expesiçãe de arte.

1.a GINCANA ESTUOANTIL/79

CONFRATERNIZAÇAÖ
Cem muitO' prazer, participei, na última.�a.

feira, de uma missa em açãO' de graças, em

homenagem às mães, e de um deliciese café,
quandO' as Damas de Caridade e as senheras

da Ação Secial de nessa cidade, hemenag�a
ram as mães, pela passagem de seu dia intei-

.

ramente de,dicade, cem tedo amor de múnde ..

ENCONTRO DAS DOMADOR,AS - Se en-

centrarão no próximo dia 15 de malo, as de

maderas do Liens Clubfl lnteqração. na resi

dência da domadora Osmarina RibeirO', espo-
,

'

sa do CL Flávio Hlbelro, gerente da Transpor-
+adora Blumenauense.

CONFECÇõES SUELI LTOA.

Oferece enorme quantidade de novidades
vindas de grandes centros, para sua belís

sima coleção inverno 1979.
Você encontra um mundo de novida';

des em bijouterias e c'onfeéçóes em geral,
para todas as idades.

O LOJAO DE CONFECçõES SUELI LTDA.

fica 'na Av. Marechal Deodoro, 1085, em
frente à Praça Paul Harris.

CUMPRIMENTOS PELOS 60 ANOS

l.

A Câmara Municipal de Gu�ramirim, San
tá Catarina, apreveu per unanimidade .� Indi

. caçãO' de Vereader Inge Wagner, e através do
.

presente vem cengratúlar-se cem a dinâmica·

direçãO' ,desse cel)ceituade le�nái "Cerreie de

Peve", fazendO'.vetos pará que censiga ainda

maier integraçãO' nãO' só nO' EstadO', mas em
.

tede nesse País.

Nesta epertunidade parabenizame-nes pe
le sexagésimO' aniversário de flmdação..

Atenciesamente, VictOr Kleine� Presiden

te da Câmara de Vereaderes.
�

"

,
,

KROGERHAUS ...
É p�ciso dizer mals ?!

Você que desfruta da qualidade do Krü·
gerháus, agora pdderá desfrutar. do

"KROGERGARTEN"
.
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CORREIO DO POVO

pedem capital\Isrsadores ' mudança'
HOTÁRIAGD COlUtfA· víotento e sem "condições

de se expandir, os verea

dores disseram que a so

lução está em levar a' ca

pital para o interior e su

geriram como local a cl-
-dade de Curitibanos, por
ser o ponto central do E,s
tado. Argumentaram tam

bém que hoje já se pro
jeta uma terceira ponte
para ligar a ilha ao con-

tinente e outras se farão necessárias, até que a �i- gação se transforme nu

ma massa de concreto,
','e todos sabemos que o

Estado .parou quatro anos

quando da construção da

ponte "Colombo Machado

Salles ". Para Girardi e

Weiers, Curitibanos, geo
graficamente é a melhor

região para se sítura a
I

capital catarlnense. A A-

rena, através dos verea

dores Rodolfo Sestrem e

Carlos Braga Muller,
considerou a" idéia um

"qrande sonho", mas os

proponentes centra ar

gumentaram dizendo que
o sono de Juselino Ku

bistchek era ainda mais

alto e Brasília foi cons

truída
.

ßLUMENAU - Os verea

dores Jair Girardi e Beno

.j=raderfco Weiers, ambos

do MDB, rrucraram

na Câmara, Municipal de
Blumenau um movimento

visando sensibllizar os

homens públicos quanto
a necessidade da Capital
da Estado ser transferida

para o interior.

Correio do PovoEM DIA COM O R'OTARY

REAVIVAMENTO DE ROTARY

se
'

todos rotarianos sonolentos acordassem,
E os que estão parados se movimentassem,
E todos os que andam tristes se alegrassem,
E todos os que vivem aborrecidos não mais se a

borrecessem,
E todos os desalentados se animassem,

"

'E todos os que não se falam se falassem,
E todas os que são galhos secos se tornassein ga

lhos verdejantes,
E todos esquecessem a: palavra NÃO empregando

sempre o SIM, .

E todos cumprissem bom suas obrigações rotárias,
.

E se deixassem de dizer 'que não tem tempo, pois
o tempo, aparece, bastando para isso querer,

E todos que sempre ocupam as mesmas posições
nas refeições, procurassem ocupar outras di
ferentes para' melhor conhecer a todos os

companheiros,
Aí sim, teríamos um grande reavivamento rotário

teríamos um ROTARY como o imaginou paui
Harris.

' ,
,

Neunzehnhundertneunzehn,
am zehnten, Ma!,

D� kroch ein Voegleih aus dem Ei, .

Nicht Huhn war es, nicht Gans, nicht Schwan.
Was fuer ein Vogel war es dann?

.

Es was in diesem schoeneh Staat
Das allereste ZeitUngsblatt,
Das nun schon seit so langer Zeit
Mit Jaraquá waechst und gede'iht.
Was, sechzig lanqe Jahre waehrt

,.
"

Ist und bleibt immer lesenswert.
Ein dreifach "Hoch" toent heut im Chor
Der Zeitung und dem Direktor.

Enumerando os gra
ves . problemas de infra
estrutura, a maioria deles
insolúveis, observando em

Florianópolis, hoje es

trangulada porum tráfego
Nossa

União
\

AOSJORNAIS
DO INTERIOR

(19 de maio)
,

Herzliche G'ratulation zum sechzigjaehrigen ,Bestehen des
, "Corréio d'o Povo", Jaraguâ do Sul, mit dem 'aufrichtigen

Wunsch, das,s sowohl die Zeitung als auch ihr Direktor

Eugen Victor Schmoeckel erfolgreich 'und In Ges�ndheit
noch viele Ja�rz-:�n�e e!)eben moegen.

In treuer Verbundenheit'

(Rudolf Hirschfeld)

Fo'i num dia feliz
do mês de maio
que pelo braço trêmulo
e amigo
fui levada ao altar
e sem ensaio.
Pra sempre me unir
então contigo.
Jurei, juraste amor,
fidelidade
'perante Deus fizemos
.nossas preces.
No caminho da
vida em verdade

procuramos juntar as

nossas messes.

Hoje, passados já
bastante anos

.
mesmo sentindo dores,
desenganos, '

só cultivamos muita

'alegria.
O presente vivemos
confortados.
Velhos e de cabelos
empoados
olhando a vida com

sabedoria. 19/5

Eno r. Wanke-FÚ

Eu 'amo
. os jornais do interior,

.
os pobres'

jorriaizi!'lh9s semanais,
.do lírico

soneto sofredor
coroando

aniversários nas
-,

,,', .soclals ...
Ad9ro os humanísticos

jornais com'
seus artigos

contra (ou a favor)
'. da Prefeitura,

com seus editais de
casamento,

crônicas de amor ...

I Não há quase o

que ler nos coitadinhos,
mas, feito!i com'

. mãos negras de
carinhos ...

Meus olhos se

.umedecem se os vou
- . -

ler...
Retratam nos seus

tipos gastos
a alma da VIda

docemente alegre' e
calma, - da vida

que eu nasci

para viver!

(Evaristo Ghambarelli
RC Nova Iguaçu - RJ

rr

Mônica Daisy Krobel Pereira.

-
'

inspiradora, pode competir contigo, Mãe.
Mas aqui na terra, quem tem mesmo

significado entre as criaturas, és Tu.

Nã,o-és um simples ser.

És uma criatura ligada ao, mundo e que
me acompanha a vida, mesmo

, ainda antes .de nascer.

Não.leve amal minha presença nas tuas

horas tristes. ,

Sei que vezes, consciente te magoei e
muitas outras quem sabe, sem -

'

querer te fiz chorar.

Hoje, quero que saibas, dou o máximo

de mim mesma para pod.er retribuir o
teu' amor, a tua compreensão,
a tua paciência, a tua sede
pelo bem estar familiar que te é tão caro.

Te agradeço por minha vida.
.

Te agradeço, por seres minha Mãe.
Porque se não, fosses tu,
onde estaria eu?

Mãe, tu és mãe de verdade.
Sei que isto não é fácil.
E estou mais consciente disto,

'

porque hoje, também sou Mãe.

É hora de tu óuvires.
É hora de !'lós filhos, termos consclêncía
das nossas qualidades e dos
nossos limites. ,

Consider:o-me com. sorte.

Tenhö Mãe.
'

Mãe, que está proletada dentro da
minha história.'
Participante de ummundo nosso. Nosso,
porque está 'presente a humanidade,
dentro da qual desenvolveu e

desenvolve a sua maneira de 'ser.
Está colocada diante de si e
de muitas responsabil'idades.
A sua aspiração eu sei: é sempre
construir, personificar,
produzir forças, qualidades,
inteligência e saber amar cada vez mais;
principalmente para a

realização de nós filhos.'
Senhor, obr:igada por me ter
feito "ser humano", ,

Se não agradecesse seria ingrata.
E posso dizer:
Afinal, só mesmo a estrela I'.ongínqua e

Os despachos do dr. prefeito
,

"-�r
!

. Esta edição assinala a passagem do 60.0 ano de
fundação do ".CORR�I�, DO POVO". São anos e anos
de luta em prol de um' mundo' melhor e de maior com

I
preensão. Ai�da não chegamos lá, porque o mundo é
vasto e a cada instante novos habitantes nele se incor-

, .poram e, quando chegam aos 17 ou 18, ,já não sabem o

que es- antecessores fizeram e pensaram. Mas vale a

pena a gente tentar, porque já se disse que os que falam
ou escrevem sempre são ouvidos ou lidos. É o que te
mos feito ao longo desses doze lustros.

,

, .r: lembramos o' dr. Carlos Moacyr de Faria Souto,
q'r'e Ia do seu burgo - Itaocara, no Rio de Janeiro _

q�ando prefeito, tentou com algum sucesso .a �roxima�
çao dos homens �e boa vontade, objetivando uma meta
maior - a fraternidade humana.

De há longos anos vimos publicando os seus des
pachos em,verso e prosa. Ainda sobram alguns e des':

s�s • v�mos destacar mais dois, que mostram o extraor-
'

dlnaflo estado de alma do alcaíde de ltaoeara.
Vamos aos despachos:

'

ProP
Alarde S. de
Amorim. '

Biguaçu-SC,
maio179

A. ---,- - -

t

'.

Alzira M. pede .aluda
para reparar seu barraco
semi-destruido com as
últimas enchentes. Sim,
Dentro da verba de assis
tência social" verifique
-se<) que

I
podemos fazer.

Forneçamos as telhas
para' o: novo

.

barraco.
Quanto rnals pobre mate
rialmente, mais rica tor
ná-se sua alma aos olhos
de Deus. Sua pobreza é

.
' ,

pois, 'Passageira. O que
representa um século de
vida terrena comparado
à eternidade? Dia virá em

que Alzira rir-se-á das a

perturas e dificuldades
que pàssou na mlsera
crosta terrena. Continue
pois Alzira, tranqüila �
com fé, pois encontrará
serenamente porto segu
ro e salvamento após es
se segundo de existên
cia.
"Depois de procelosa
tempestade

.

Noturnas sombras
slbllants vento',

.!

Traz a manhã serena

claridade,
Esperança de porto e
salvamento" .

, (Camões)

não inteligênciaprimamdizMarlene Dietrich astrosqueProc-. 879 - Orlando
do Couto. Pede certidão
de quitação da Venerável'
Mitra Diocesana. Sim ..

.

Forneça-se a certidão,
cuja redação deverá ser

especial. Parece que es

tamos dizendo' que Deus
nada nos deve. E isto é
ilógico. E o requerimento
da Mitra chega-me às
mãos neste fim de dia
quase à hora da Ave-Ma-
ria:

'

norteamericanois com os

quais contracenou não

primavam ,muito pela in

teligência e que se desi
ludiu com os Estados U
nidos depois de regressar
de uma Europa arrasada

pela guerra.

.

Dietrich sustenta que a

maior parte dos atores

tempo",
Ao falar dos atores que

trabalharam com ela,
Marlene Dietrich afirma
"meus colegas norteame
ricanos nos filmes de

Hollywood não eram ri
camente abençoados pe
la mãe natureza em ter
mos de cérebro".
Estas revelações estão

contidas no livro "Mar"
ne Dietrich: Minha Vida"
a autobloqrafía da céle...

bre berlinense que aca

ba de publicar a editora
C. Bertelsmann, de Mu

nique.

numa homenagem ao cé
lebre artista falecido.
"Foi o filme "Julgamento
de Nurenbergue", onde
desgraçadamente meu

papel era muito pequeno,
Mas trabalhar aom Tracy
foi uma grande experiên
cia".
A maior parte de suas

lembranças de Hollywood
está longe de ser amável.
E neste caso se inclui o

que diz de John Wayne,
com quem ,se encontrou
quando o futuro ator, de
fama mundial, tinha es

posa e dois filhos, e ga
nhava' um magro salário

"quando trabalhava".
Marlene Dietrich obser

va que Wayne só se inte
ressava em interpretar
suas linhas de texto. "Eu
o ajudei o mais que pude.
Ele me disse que nunca

lia livros. Hoje John Way
ne é rico como Creso.
'Já não precisa da mlnha
ajuda. Venceu sem ler li
vros. Mas não deverfamos
tomar isso como exem

plo",

BONN, ALEMANHA O
CIDENTAL - Marlene

COLUNA LITERÁRIA

Em suas memórias,
que estão sende publica
das em série pela revista
alemã "stern" a atriz de
74 anos diz também que
se apaixonou pelo escri
tor norteamericano Er
nest Hemingwáy à pri
meira vlsta, mas nunca

teve um verdadeiro ro

mance com o autor de
"Por Quem os Sinos Do
bram?".
,Segundo a atriz,' seu

.

amor por Hemingway co

meçou numa viagem de
navio da Europa para os

Estados Unides logo de
pois dá Guerra Civil Espa
nhola, mas garante que
tal paixão nunca se con

cretlzou porque "sim
plesmente não lrlamos
viver juntos por muito

minha,A
-

.mce

(Lira dos 17 anos)Ave-Maria!
Cheia de graça ...
Nest'hora calma, do
fim do dia
Que doce paz na

melancolia
Da triste prece que no

ar esvoaça

Sei que tu te recordas, mãe querida,
Dos meus saudosos dias 'de criança:
Eras, no desdobrar de minha vida.
Doce canção num eco .de esperança.
Daqueles tempos - quando sempre unida
Tinha minh'alma à tua meiga e mansa -

Resta-me hoje u'a saudade... uma florida,
Alentadora e mlstlca lembrança!
O destino, bem sabes, é fatal ...
Se para mim na amarga hora final,

,

Assim como agora és, vivi alegria.
E depois, quero que em teus santos braços
Tu ine leves, mamãe, com lentos passos,
À luz da lua para a tumba fria!

.
Do veterano James Ste

wart,' a atriz diz que fa
zia as cenas de amor "co
mo se tivesse posto um

sapato e estivesse procu
rando o outro;". Mas apon
ta James Stewart e o

falecido Gary Cooper COa

mo seus principais cole-
gas. ,

"O único verdaâeiro gran
de ator norte-americano
com quem eu trabalhei
foi Spencer Tracy", diz,

ó Virgem Mãe,
Dulcissima luz'
Bendito' o fruto do
Ventre teu
O filho santo, que nos

prometeu
'

O perdão do Pai.
Amém Jesus.

SANDOVAL JOS!: DOS REIS

11=========================================

==========================================�================��=============================

Sentimo-nos sumamente honrados em

partícípar das comemorações alusivas

ao 60.0 aniversário deste venerando e

atuante semanárío, cuja ideologia, nes-
,

'

ses sessenta anos, foi pautada nos JI-
dimos interesses da terra e, Iamílía

[araguaense. '

làraguá fLbril s.a,
"
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Comunicação
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

comunica a todos es proprietários de terrenos

localizados neste Município, cujas áreas tenham

sido alteradas em conseqüência de alargamen
to ou abertura de vias 'públicas, consnuções de

preças e jardins e exploração de saibreiras, pa
Ira comparecerem no Departamento de Topo
grafia da municipalidade, no prazo de 60 dias, a
contar desta data, e, através do citado Departa
mento, regularizarem as áreas para posterior
correção do Cadastro Imobiliário Municipal.

Comunica, outrossim, 8'OS proprietários pre

judicados pelas alterações causadas em suas

áreas pela Prefeitura Municipal, para se apre
sentarem no mesmo Departamento, munidos dos

documentos de comprovação de posse do ter:
reno, para que se possa proceder um estudo de .

viabilidade de doação ou indenização da' área
atingida.

Jaraguá do Sul, em 7 de maio de 1979.

VICTOR BAUER

Prefeíto Municipal

anse
CONCORR@NCIA POBLICA N.Ci) 04/79

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL (SC), faz saber aos interessados que en-

, contra-se aberta, Concorrência Pública, para re

ceber propostas c?m vista à alienação de veí

culos, máquinas e sucatas diversas, pertenceu
tes à Municipalidade, pelo prazo de 15 dias, com
encerramento previsto para o dia 25 do corrente.

O Edital completo e, demais informações,
poderão ser obtidas na Secretaria Geral, Praça
Ângelo Piazera nr, 247, no horário normal de ex

pediente.

Jaraguá do Sul, 04 de maio de 1979.

VICTOR BAUER
, Prefeito Municipal

t AGRADECIMENTO
\

A Familia enlutada do saudoso

EMILIO ,M'EYER
Ainda profundamente consternados com o

seu faiecimento ocorrido no dia 2 de maio último

vem por meio desta agradecer a todos os pa

rentes, amigos e vizinhos, e a todos que envia- '

ram flores e acompanharam o extinto até a sua

última morada.

Agradecimento em especial �o D�., Edson,
Schulz Pelo pronto atendimento; ao Dr. Gelasio

de S'ouza Freitas, do Hospital Santa Isabel, de
Blumenau; ao Pastor Ingo Piske pelas palavras
confortadoras proferidas em casa e à beira do

túmulo.

Outrossim, eonvtdsmes pará a missa em

ação de graças, que será realizada' dia 20 de

maio, às 8h30min, na Igreja Evangélica Luterana

de Jaraguá-Centro.

Viação ·Canarinho
Transporte urbano, e interurbano

'

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

ção, colocando a sua disposIção, modernísstrnos
ônibus com pessoal especializado, possibilitando
a seus passageiros, uma viagem segura é tran

qüila.
- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Spézla Cía,& Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

I

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Aposentadoria por tempo de serviço
.,

tal monta que o Preside':1te Gei-

sel editou o DeCreto 80.595, de
21.10.77.

trabalhos publicados na impren
sa paranaense e catarinense, as
sim �nrma, objetivando, inclusi
ve, razões para tanto.

Não sabemos nem quere
.mos saber onde o respe'itável
Dr. Regis Teixeira ouviu cantar

o galo.

Se este ou o futuro governo,
vir a decretar tão absurda medi

da, sofrerá, por certo, mais um

recuo e conseqüente desgaste.
Partindo da aprovação a

toque de caixa da Lei Orgânica
da Previdência Social {3.B'07} em

, 1960, a primeira alteração se

deu com a Lei n. 4.130/62, abo

,

lindo a exigência dos 55 anos

de idade para a aposentadoria

Arnoldo ALEXANDRE

A propalada extinçã'o da

Aposentadoria Por Tempo de

Serviço vem colocando uma le

gião de autônomos e emprega
dores de orelha em pé e o espi
rito em prontidão para reagir a

essa eventual e desumana medi
da que virá mais uma vez provar
os males que o totalitarismo que
nós dirige provoca em prejuízo
da sccledade brasileira.

Honestamente não acredl
tainos que essa medida possa
se concretizar, mas ocorre que
o ilustre escritor trabalhista, pro
fessor catedrático Dr. Regis Tei
xeira, de Curitiba, em repetidos

o .sexagéslmo ano

do "Correio do Povo"
"Correio do Povo" -- bela página da im

prensa catarinense, completa 60 anos de sua

fundação. Seu atual diretor Eugênio V. Schmõckel
formulou-me honroso convite para participar de
suas festividades- do sexagésimo ano,

Ao par do convite para a minha participa
ção, soücltou que me fizesse presente na sua

edição especial comemorativa, com um escrito.
O escrito não poderia ser outro quanto o

que versasse sobre o' que modestamente sei de
sua história.

Ein dois períodos fui o seu diretor. O pri
meiro de 1936 à 1937, exerci interinamente a di
reção, cujos proprietários eram Artur Mueller &

Cia., e, outro período' de 1937, do seu n. 887, de
5.06.37, em seu artigo de fundo, a nota começa:

'

"Reassumiu a direção do Correio do, Povo a par
tir desta data o sr. Horenato Tomelin, que o já
dirigiu a tempos atraz". O edltorlal continua.
Nesta situação permaneci até 1943, como seu

diretor-proprietário, daí transferindo-o aos seus

atuais dlretores.,

UM POUCO DE SUA HIST'óRIA

Em 1919, Venâncio da Silva =orto, escrivão
do registro civil, adquiriu modesto equipamento
gráfico, que a 5 de maio de 1920, fez circular o

seu primeiro número, cujos dados constam do
editorial da edição n. 890, de 3.07.37, quando se

inaugurava as oficinas 'próprias. O mesmo edito
rial não fora contestado pelos seus antecessores
e seus futuros seguidores, presentes, a maioria
com saúde, para orgulho de todos, que'para elu

cidação vai aqui o primeiro trecho: "A 5 de maio
de 1920, nesta mesma rua onde nos encontramos

(Rua Preso Ep. Pessoa) tangidos pelo fatalismo
da evolução polltlco-soclal do momento, em ve

lha casa que não existe mais -- justamente no

alvorecer prornlssor desta vila, era fundado por
Venãrrclo da Silva Porto, o jornal que tomou o

nome de "Correio do Povo". -- Era redator nes
ta época o sr. Célio Vieira que exercia altas fun

ções públicas federais.
Linhas adiante: "Venaneio' da Silva Porto

escrivão do registro civil vitalício dirigiu o sema

nário órgão do povo de Jaraguá por 4 anos".
De 1924 a 1926, Correio dOI Povo passou a

ser dirigido interinamente por Artur Mueller, cuia
proprietário ainda era Venâncio da SilVa Porto.
De 1926 a 1936 passou a efetivo exerclclo nas

mãos de Artur Mueller,.daí seu proprietário.
Denomina-se aqui "interino e efetivo" por

que a propriedade era de um e a direção de ou

tro, por circunstâncias que não necessita enume

rar.

E historiando ainda: Na edição n. 895, de
7.08.37. correto do Povo lamentavelmente' regis
trava o falecimento. de Venâncio da Silva Porto,
em cujo editorial, consta o tópico: "Foi o funda
dor deste jornal; que manteve com grandes sa

crifícios para defender uma política que lhe fora
ingrata".

Com os dados acima divulgados, temos na

pessoa do finado Venancio da Silva Porto, o seu

fundador e no gráfico abaixo, a situação e, os

períodos que poderão servir de base para os

historiadores:

1919/1924
I

Venâncio da S. Porto -- Funda
dor' e diretor efetivo.
Artur Mueller - dlretor interino
Artur Mueller - diretor efetivo
Horonato Tornelin - dir. interino
Horonato Tomelin - dir. efetivo
Artur Mueller e seus sucesso

res, diretores efetivos.

1924/1926
1926/1936
1936/1937
1937/1943
1943/1979

'OBS.,: Houve um período anterior a 1935

que Correio do Povo não circulou, não se saben
do certo a data.

HONORATO TOMELIN
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, especial.
Em 1969 com o DL n. 710,

o governo foi forçado a suspen
der sua vigência e revigorá-lo,
com alterações, pelo DL 795. Não podemos admitir que a

eonscíêncla jurídica brasileira

se transforme em, nódoas dano

sas à sociedade brasileira, per

mitindo que seja conspurcado
um direito consagrado daque
les que vêm contribuindo ao

longo de uma existência.

Suprimam o Abono de Per

manência; suprimam os festivais

de fiscais que assolam o Brasil;
suprimam os gastos desneces-"

sários com
.

instalações luxuo

sas. Mas não sacrifiquem.um Di

reito adquirido.

Com a Lei n. 5$90/73 que,
entre outras incongruências, im
'plantou um desconto de 5% pa
ra os aposentados e Umitou o

retorno às atividades, também

teve que recuar, alterando seu

procedimento pela Lei 6.210/75.

E mais recentemente tive

mos aquele Parecei' CJ/MPAS
n. 15/77, subtraindo dos autôno

mos e' empregadores o direito '

da contagem de tempo de servi
ço, cuja agitação nacional fol.de

Volkswagen
Motors do Brasil

Schmuecker visitou
e a Chrysler
- A Organização Volks
wagem mantém inaltera
do o seu plano de investir
US$ 600 milhões no de
senvolvimento das ativi
dades da Voikswagem do
Brasil, até 1985.. Foi o

que assegurou o sr. Toni
Schmueker, presidente
mundial do Grupo VW

após visitar no último
fim-de-semana a Volkswa

gen do Brasil e as insta
lações da Chrysler Moto-.
'rs do Brasil, empresa na

qual a Volkswagen AG'
adquiriu, rec�ntemente,

,

uma participação de 67%.
Na fabrica da Volkswa

gen, em São Bernardo, o

sr. Toni Schmuecker reu
niu-se com o prssldente
Wolfgang Sauer e toda a

diretoria da empresa e,
seu presidente, sr. 00-
nald e o sr. WoHgang
depois, visitou o Centro
de Pesquisa de Emissões
Veiculares, pioneiro na

indústria automobilística
latino-americana e que a

caba de entrar em regime
de operação normal.

.

dição de motores,
A Chrysler Motors do

Brasil Ltda., já iniciou a

fase de expansão e am

pliação do seu quadro de

pessoal, visando o apri
moramento técnico e o

aumento de produção de
suas linhas de veículos

Dodge Polara, Dart, Ohar
ger, Le Baron, Magnum e

caminhões. Seu novo ca

pital social é de Cr$ ....
2.262.000.000,00. consti
tuído por 33% da' Chrys
ler Corporatlon dos Esta
dos Unidos e 67% da

Volkswagenwerk AG, da
Alemanha.

Na visita à Chrysler,
seu presidente, sr. Donald
Dancy e o sr. Wolfgang
Sauer acompanharam o

sr. Toni Schmuecker, que
esteve na fábrica de São
Bernardo (defronte à

Volkswagen) e também
na unidade industrial de
Santo ,André" onde são
produzidos os caminhões
Dodge e funciona a fun- Novo mínimo

em SC é de
Cr$ 2J01,90

I
\

CERTifiCADo' EXTRAVIADO
Eugênio Vitor Schmõckel, residente em Jara

guá do Sul, extraviou o seguinte documento: Cer
tificado de propriedade do automóvel Volkswa
gen, sedan 1300, nr. 0112636, placa ,JS 5003, cor
branca, chassis BJ 531002, potência 46HP ano
'de fabricação 1977.

'

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

.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1979.

,BRASíLIA- -- O Presi- '

dente João Batista Figuei
redo assinou déçreto fi
xando os novos níves do

.

salário mínino para .todo
o País com um aumento
de 44 por cento em Rio"
São Paulo e Brasília" e de
45 por cento para as áre
as menos desenvolvidas.
O salário mínino nestas
três regiões passará de

. Cr$ 1.560,00 para Cr$
2.250,00. Em Santa Cata-

I
rina, o novo mínino atin-

"ge Cr$ 2.101,90, resultan
te de um acréscimo, de
45% sobre e-s 1.449,60.---_-.:

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi extraviado o seguinte documento, cons
tando o-nome do sr. Bruno Henn: Certificado nr.
103832, do automóvel -Volkswagen sedan 1300,
placa JS 0363, cor branca, chassis B6910014, 46
HP, ano de fabricação 1970. .

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

,

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1979.

VARIG Comunica
Novos' horários da RIO-SUL, Serviços Aéreos Regionais S.A.

-

'

LINHAS SAO PAULO -- JOINVILLE E CURITIBA -- JOINVILLE

IDA VOO Freqüência Partida Chegada
SL-757 2.a, 3.a, 5.a, 6.a , 8,45 10,15

Joinville SL-751 4.a, sáb. 12,15 13,45
a SL-753 Dom. 12,15 13,45
São Paulo SL-755 Diário, 17,45 19,15

VOLTA
SL-756 2.a, 3a., 5.a, 6.a 7,00 ' 8,25

São Paulo SL-750 4.a, säb, 7,00 8,25
A SL-752 Dom. 9,00 10,25
Joinville SL-754 Diário 16,00 17,25

IDA
Joinville SL-761 4.a, sáb. 8,45 9,10'
CWB - Curitiba SL-763 Dom.

.

10,45 11,10

VOLTA
CWB .;. Curitiba SL-760 4.8, sáb. 11,30 11,55
Joinville SL-762 Dom. 11,30 11,55

VARIG S.A.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 130

Fone: 72-0091
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O pobre de caixinha
Joãozinho, de cinco anos,

passava, todos os dias, por a

quele pobre com a caixinha. Os
meninos colocavam, sempre um

níquel de esmola naquele co-

,frezinho improvisado.
Joãozinho, então, já cruza

va a rua Para não deixar de

contribuir com o seu donativo.

Certo dia reparou que, tam

bém se botavam fichas na cai
xa do ônibus' e perguntou:

Mamãe, o ônibus também é

��e?'
'

que a filhinha vai mexer na bo

neca a mãe grita logo:
- Cuidado! Pode sujar.

Cuidado! Pode quebrar!
A certa altura. a menina,

-, com os olhos cheios d'água de

volve a boneca à mãe e pede:
- Mamãe, a senhora quer

me comprar uma boneca de
brincar?
Uma de Iara

Iara, que só tem quatro a

n.os de idade, está viajando de
ônibus com a mamãe e com a

irmãzinha Ani.
Como as três ocupavam um

'só banco; a mamãe comprou
somente duas fichàs.

Iara pede para seguYar as

fichas e estranha:
'

- Só duas, mãe?
- Só - responde a mãe.

- Uma pra você, outra pra
Ani.

- E você?
.

- Ah! eu vou de graça.
,

E Iara muito intri-gada: ,

- E eu vou de sério?

O menino Ivo

O cirurgião Ivo Pittangui e
ra pequenino quando, às vés
peras de ganhar um Irrnäozí
nho, lhe explicaram que criança
vinha do céu.

Quando recebeu autoriza
ção de visitar a mãe e a viu
cercada de tantos cuidados e
tanto algodão, observou:

- 1: ... Chegou do céu mes
mo.

o

E apontando os pedaços
de algodão:
- Olha só quanto pedaço

de nuvem.

O Céu
Quando Ivanzinho olhou a

quele céu da estação de águas,
ficou em pânico. Nuvens bai
xas,

\ ameaçadoras, rentes, ne
gras, davam um clima estra
nho. O gamto, que sempre, ti
vera grande tendência para dra
matizar as coisas, virou pra
mãe e exclamou apavorado:

_;_ Olhe, mamãe. O-céu ar

rebentou e já está caindo.

O �chado
Vera Maria Nunes, sobri

nha de Gladys, estava visitan
do um protético quando, repen
tinamente, entrou pela sala a

dentro, com uma dentadura ar

ticulada que havia descoberto
numa prateleira, gritando:

- Titia! Titia! Encontrei
uma risada.

...

JOGO DOS SETE ERROS

\ \

oeu UM "PE-DE,VENTO" E OS CABELINHOS DO ce ..

BqL\NHA FUNCIONARAM COMO HELICES. ENQUANTO A MONICA TENTA
SALVAR O AMIGUINHO, VAMOS AGUÇAR A VJSTA E ENCONTRAR AS'
SETE DIFERENCAS DO NOSSO uOGOINHO ,DE HOJE�

,

TIBÉRIOOFICINA DO
Especializada emNolkswagen com serviços de mecânica,

retifica de motores, regulagem de carburador

e com lata�la e pintura em' qualq�er marca de carro.

Rua Leopoldo Ma:heiros, 67 - Fones: 72-0107 e 72u1059 '

Jaraguà do Sul Santa Oatarlna
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PALAVRAS CRUZAO'AS
/

HORIZONTAIS:

1 - "300" em algarismos romanos. 4 - Fruto

da parreira. -i- Betty (?),ratriz de cinema. 9 - Boca

do; bigalha. 11 7""'" Fui em socorro. 12 - Pronome

pessoal, segunda pessoa do plural. 13 - Estuário.

14 - (?) de Falco, ator. 17 - Membro empenado
das aves (pl.). 19 - Vento brando. 20 - Desacom

panhado. 21 - Ofertou. 23, - Bípede emplurnado.
25 - Rio entre o Brasil e o Paraguai: 27 - Elisabeth

(?), atriz. 30 - Partir. 31 - Peixeira. 32 - Existe,

33 - Isola. 35 - Oceano. 36 - "Carro", em inglês.
37 - Senhora (abrev.). 39 - Ali. 40 - ,IOU", em in

glês. 42 - Argila colorida usada em pintura. 45 -

Fruto do aveleiro (pl.), 48 - Exprime dúvida ou des-
.

confiança. 49 - Ordinário. 50 - Fio de metal flexí

vel. 52 - Transfiro para outro dla, 54 - Tudo aqullo
em que esse rei (?) tocava transformava-se em ouro.

55 - Assinatura (abrev.). 56 - Forma sincopada de

maior.

VERTICAIS:

1 - Pedaço de louça quebrada (pl.). 2 - Expedi
ção mltitar que ria Idade Média se fazia contra here

ges ou infiéis. 3 _.(?) Möreira,'noticiarista de tv. 4 -

Nome do algarismo. 1. 5 - Tem vida. '6 - Dá con

selho a. 7 - (?) de Belém, cantora. 8 - "Ar", em

inglês. 10 - Exponho à ação do fogo. 15 - úrsula

1'!'3-+-....-��-"--... Andress, atriz. 16 - Valorosa. 18 - Sergipe (sigla) .

22 - Fazer uso de. 24 - Interjeição designativa de

repulsa. 25 - Gritos .de dor. 26 - Prevenida. 28 -

Mau cheiro (pl.), 29 - Rio da Suíça. 31,- Lanterna

de automóvel. 34 - Instrumento agrícola. 35 - (?)
de Assis, escritor brasileiro. 38 - Rondônia (sigla.
39 � Limpa banhado. 41 - Tipo',de batráquio. 43 -

Dirigir. 44 - Gostes muito de, 46 - (?) Regina, can
tora. 47 - (?) Peckinpah, cineasta. 51 - Víscera du

pla. 53 - Artigo definido masculino plural.

2

2 3 4

4

HORIZONTAIS e VERTICAIS:
I':CORTE'ESTREITO QVE LIGA 0015 MARES:
2-FIO DE METAL FLEXIVEL; 3-SERPENTE
VENENOSA, ÂSPlOE,(PL.); 4-PREFERIDA"
,ADORADA; 5; MOLESTAR, CONTUNDJR ,

CAUSAR LESA0!' ,

, ,·�VS31fVa�WV
'SVí'VN ' 3W'v'�\1 '1V'N":> :V'lS0dS38

PREENCHA OS ESPAçoS PONTILHADOS,.

o QUE e" o QUE e-,?

. Q.UE Tgt7 UJ�JETaLr
TEMO" NU OUl//f70?-

'D�/ZJl73 3 fJNz:r!1t;J19 ID1312Jl:JW

[... �
VEICULOS USADOS REVISADOS

_ Financiamento'próprio

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Corcel II L - bege 1978
VW 1300 L - amarelo 1977
F.75 4x4 - azul ...• _. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. 1977
Variant - azul 1974
Belina luxo - bege � .-.. 1977
VW 1300 L - bege _ .' :......... 1976
Corcel cupê - branco

'

:.. 1975
VW 1600 - marron 1976

5

12

2 3 456

1097 8

11

13

17

25 26

30

33

36

39

45

49 50 51

fi

52 53 54

55 56

RESPOTAS:
.

JO,W - SS" - seplW ---\ olP" - aweJ" - liA -

wnH - s@laA" - eJ:>O - JO - 1J1 - 'eJS - Jeo -

Jew � eJedas - IJH - e:>e,:l - JI - eleAes - ed"
- aA" - nac - 9S - J" - ses" - suaqnl::l - zO,:l
- s9J\ - lpn:>" - e:>IW - e!Je:l, - eAn - 00

LIVRO GRÁTIS - Corte,sia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ga

nhe inteiramente grátis um best-seiler no valor de

e-s 40,001 A MONTERREY garantel

Jurídicos, Computação e Outros
Técnica Processual- 6 volumes -' Busca 'e

Apreensão na Alienação Fiduci\3.ria; A-

nulação de Casamento; Mandado de Se

gurança; Usucapião; Habeas Corpus;
Manutenção e Posse - Vários Autores ., 600,00

Novo Dicionário Jurídico Brasileiro - 3 vo-

lumes - José Náufel .... � .'. . . . . . . . . .. 600,00
O Pobre Homem Rico - Romance apaixonan-

te - Irving Shaw. . . . • • • • • • . • • • . . • . • •. 200.f'�

A Beleza Insolente - Alucinação e beleza se-
,

xual - GW des Oars . . . . . . . . . . . . . . . .. 110,00
Iniciação à Análise de Balanços - ;2.a Edição

_ Arnaldo Rezende 110,00
Princfpios de Contabilidade de Custos - Ro-

,

bert E. Schmiedicke . . . . . . . . . . . . . . . .. 220,00
Prlclnplos de Computação - Peter Calingeart 170,00
Processamentos de Dados -Técnlca de com-

'

.pütação - G. Rahmstorf '. . . 90,00
O Motor - Ilustrado - vários autores . . . . . . .. 170,00
Técnica de Montagem Cinematográfica - O

guia do operador clnematoqráflco - Ka-
sel e Gavin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220,00

Handbook Of Integrated Circuits Equivalents
- And Substituts 80,00

Handbook of Rádio TV. Industrial e Trans-
miting - Babani Press.............. . 80,00

A Escalada - História ß biografia - Afonso A...

rinos M. Franco !. . . . . . . . . . . . . 90,00
Gilberto Amado e o Brasil - Romero Senna 80,Oe
Três Vezes FBI - Façanhas inéditas' poli-

ciais - L. C. Carr .•................. 50,00

Não precisa enviar dlnhelrol Você s6 pa'Qa ao

retirar os livros na Agência Postal de sua cldade,
Escreva para Editora Monterrey Ltda, Rua Visconde
de Figueiredo, 81, Tiju·ca. Rio de Janeiro. CEP -

20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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547 'corpos", dos
BASE DA FORÇA At- ção da 'operação na da concorrência Cada caminhão, num

REA DOVER, DELAWA- ,----�---:",
___:'--.. ---.:...:.:.��::�------===---=::.:.:::.:..:.:::::!__:_:_:.�:

RE - Uma empresa de
transportes que realiza',
mudança de Wilmigton
vai-se encarregar da re,·

moção, para a Califórnia,
dos corpos de 547 mem

bros da sena "Templo do
Povo" que morreram por
suicídio ou assassinados
no ano passado na Guia
na.

Um caminhão de 13 rne

tros da empresa Larmo
re Movig Systems trans

portou os primeiros 51)
cadáveres. William Lar

more, presidente da firma.

não revelou à rota que o

veículo percorrerá nem as

escalas de descanso das

'equipes que transporta-
rão os ataúdes através do

país, numa empreitáda
que durará ate junho.
Larmore explicou que
sua firma foi 'contratada
para o traslado dos cor

pos a Califórnia, onde se

rão sepultados, devido,
fundamentalmente, aos

cuidados planos que a

presentou para a realiza-

suicidas' Califórnia
ta, que está em vias de

dissolução a ser decre

tada por um tribunal de

São Francisco.

Dos 547 cadáveres a re

mover para Califórnia,

248 não puderam ser

idenficados, a maioria

deles de crianças.

-

sao levados
"

a

Correio do
Homenagem'

.

compromisso

Povo sessenta

ao passado
com o futuro

O tempo, que é inexorável na

sua marcha e prenhe de evocações
saudosas em seu calendário, tem o

mérito de J-igar fatos a nomes, reali
zações a datas. E, do seu, registro
do passado, 'projeta-se, pelos corre

dores do presente, uma data: 10 de
maio - um ano: 1919 ...:_ um sema
nário: Correio do Povo _:_ dois no

mes: Artur Müller e Venâncio da Sil
va Porto.

anos

Prof. Paulo Morettí

mesmos que desejamos multiplicar.
Tudo quanto realizamos e foi graças
à vontade comum e à acolhida gene
rosa que temos tido de quantos vêem
na seriedade do nosso' trabalho uma

forma de sermos sempre mais aceitos

e nosso semanário sempre mais di
fundido e valorizado.

Correio do Povo, ao curso
.

dos

seus sessenta anos, tem ,sido uma

trincheira intransponível de dignida
de jornalística, ao mesmo tempo em

que se constitui em tribuna de alto
sentido regional e jaraguaense, ten
do a virtude de jamais haver deslem

brado os fatos marcantes que a hls
tória de nossa cidade assinala, no

dia-a-dia de sua existência.
A frente de todos os aconteci

mentos marcantes de Jaraguá, Cor

reio do Povo se tem constituído em

veículo lücldo, presénte, atuante, de

penas e vozes inspiradas na experiên
cia e na sabedoria, proporcionando
aos seus leltores formação e informa

ção, no contexto, do seu conteúdo.

Invariável na sua linha de infor

mar, desprezando a popularidade fá-
'

eil, forjada no sensacionalismo vazlo,
'exaltando o primado das idéias, coor
denando os valores da informática,
Correio do Povo é o amigo que entra

nos lares iaräguaenses e de outras

plagas com o fito de traduzir uma e�

xistência valorizada por tantos edito

riais, crônicas, artigos e reportªgens
estampados em cada nova edição
que vem a lume.

I

Neste instante em que, como

seu modesto colaborador, ine com

praz saudar o 60.0 aniversário do
Correio, do Povo, reverencio a memó

ria dos saudosos Artur Müller e Ve
nânelo 'da Silva Porto e almejo ao seu

atual diretor, jornalista EUG�NIO
VICr'OR SCHMöCKEL,' a alentadora

esperança de que, enquanto persis
tir a pertlnácla de alguém que, eo-:

mo ele, valoriza a sobrevivência de
um jornal interiorano, haverá seü se

manárlo de perlustrar novos caml-'

nhos, obter novas conquistas e re-
"

gistrar novos aniversários que, a ca

da comemoração, nos faz apresentar
efusivos cumprimentos e renovar nos

so propósito de fazer do teclado de
nossa .máquina de escrever a trin

cheira de redação' do nosso sexage
nário Correio do povo.

Sessenta anos sãe transcorri
dos... Sessenta anos creditados à te
naeidade dos seus fundadores e di
retores que, amantes das' letras e a

paixonados da informática, tiveram
mãos hábeis e milagreiras, mente lú�
cida e destemerosa para embrenhar
-se' num terreno sabidamente adver
so: jornal de interior.

Aceitaram o desafio. Um desafi'o
que dura mais de meio século. Não
há negar: Correio do Povo enfrentou
e enfrenta centratempos, Suscitou e

suscita controvérsias. Nem sempre
foi, -nem continua sendo do agrado de
todos. E nem pOderia ser de outra for
ma, nem poderia ser diferente, pO'is
diferente estaria sendo de qualquer'
outro similar.

Devemos convir que, se nos co

locamos numa linha de combate, se
ria um contrasense deixar de lutar.
com as armas que temos. Com a dis

posiçã'o que possuímos.'Com a boa
vontade que tem marcado todas nos-

sas horas de trabalho.
'

.

O que deseja.ríam� mals? Vida
gráfica fácil. Aceitaçã'o, pública fe,sti
va?' Recompensa fiumana eompens
dora? Faturamento invejável? Jornal
de interior que fosse ganha-pão ex

clusivo de uma equipe de trabalho?' E
o idealismo, a vontade de servir onde
ficariam?

Só receber confetes não deve
satisfazer - como não satisfaz - o

ideal dos que, se'm esmorecimento,
nem receios, nos propomos a reallzar

.

um trabalho em que, a cada nova con

quista, a cada novo obstáculo trans

posto, mais nos anlma Q. perspectiva
do dever de formar e informar.

A quitação das dívidas de grati
dão com, o passado é a melhor manei
ra de apresentar nossa disposição de
luta para o futuro. Os resultados que
somamos em anos e esforço são os'

101al de _ 11, transportará
50 caixoes hermetlca

mente fechados, calcu

lando-se que cada via

gem demorará quatro
dias. Larmore receberá
55 mil dólares a serem

sacados de um fundo de
300 mil dos bens da sei-

"[DR RUO DO POVO"
Fundação:

Artur Müller
-1919 -

CGCMF:
84.436.591/0001-34

- 1979 -

Diretor:
'

Eugênio Victor Schmöckel

Assinatura:

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

Terraplenagem VARG ...�S
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 ("IE CONCRETO

Rua'JoinviUe, 1016 - Jaraguá do Sul

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

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
na:

"

I Soe. Gráf. Avenida Ltda.

AtléticoClube Baependi

SERRARIA E BE�EFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras Irnunlzadas > Forro - Taccs - Roda-
'

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia:-Cana.

PROPOSTA DE VENDA

O Clube Atlético Baependi comunica a quem

interessar possa que, aceita proposta de com

pra 'para aquisição de uma área' de 14.056m2,
localizada no centro desta cidade, na flua Seme

Mattar, onde se achava .locallzada a antiga sede

deste Clube, por preço não inferior a Cr$ ....

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cru

zeiros), pagáveis no máximo em 10 (dez) par

celas mensais.
As propostas deverão ser remetidas a se

cretaria do CLUBE ATL�TICO BAEPENDI, até o

dia 28 de junho de 1979 no expediente das 08

às 12 horas e das 14 às 18 horas, devidamente

lacradas. ./

No envelope deverá constar:

Ao \

CLUBE ATL�TICO BAEPENDI
Rua Augusto Mielke, 466
PROPOSTA DE' COMPRA DO IMóVEL DA

RUA SEME MATTAR
Nesta
As propostas recebidas dentro do prazo es

tipulado serão abertas no dia 28 de junho de

1979, às 20 horas. na sede deste Clube.

Construindo em madeira o progresso de nesse região

-I .

Rua Curt VaSel, 658 �
fone 72-0550 - nesta

PASTELARIA TON JON,
'

,O Clube Atlético Baeoendi reserva-se o di

reito de rejeitar todas as 'propostas caso não o

satisfaçam. "',

Jaraguá do Sul, 08 de maio de 1979.

HAROLDO BISTOW

PASTELARIA TON JON, de propriedade do

mestre-cuca João Serafin, atende' encomendas

para aniversários, festinhas ou para qualquer
finalidade.

Av. Mal. Deodoro - ao lado da Farm. Avenida

-I N Die A D O R PR-OFISSIONAL

BALCÃO DE EMPREGO
Você está sem trabalho?

Deseja melhorar de emprego?
Procure o Balc�o de Emprego no Pesto Cul·

tural do MOBRAL.

Local: Ao lado da Prefeitura Municipal, Av�

Marechal Deodoro. Horário: 8h às 11h30min, e

das 13h30min às 17h.

•

I

CEACLIN - 'ANÁLISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0166,

----
---�------------

INGO PAULO ROBL
Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

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

_

Cx.' P. 200 - fone: 72-0411 - Säo Bento do Sul-SC
.. I

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - T�i;hsferências � Seguros
Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos

Ocorrências Policiais .. Requerimentos.

Rua Preso Epltáclo Pessoa, 616 � fone: 72-0e{0
(perto do Qr. Waldemiro Mazurechen)

••••
::::'I:-EMPREIENDIMENTO. E SERVlQO.'LTDA;

CRC' .; 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL.

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUÁ DO·SUL _;_ Santa Catarina

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO

IVO ZANLUCA

"

Dr. Luís Fernando Dellagiustina

CIRURGIAO DENTISTA
CRO - FP - 4973

Clínica Geral

Atende adultos e crianças.
Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defronte ao Fer-

ro Velho Marechal ;;:::_ Telefone: ,72-1222. ,I

DRA. IZABEL KIKUE MAUL

, Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

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

Jaraguá do Sul �'Santa Catarina

..

HUMBERTO WOLF

.

Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.
I

, Escritório:

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

MARCIO MAURO MARCATTOCLfNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

Ex-Residente Hosp. Infantil: Cesar Pernetta

Títul� de especialidade em Pediatria.'

Horário para atendimento:

das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas'

. .Ol.nlca Santa Cecrlia .. Fone: 72-0101
Rua Walter Marquardt, 77

Engenheiro Civil

CRfA 7a. R. CART. 3806-0 ,

REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 -,100• R.

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNi,CA
"

-_ -

Av. Mal. Deodoro dá Fonseca, n°. 1.179
I '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Juventus
Após uma serre de in-

sucessos consecutivos

.
na primeira fase da Taça

Santa Catarina, o Grernlo
Esportivo Juventus es

treiou no domingo último

na segunda fase do cam

peonato derrotando Avai
F.C. da capital do Estado

REGISTRO C I Vu
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro

Civil do 1.0 Distrito da Comarca de .Jaraquá
: 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. 10.771 de 02.05:1979

Alton'so José Hüpner e Maria Schmidt

Ele, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliado e resl

dente na Rua João Piccoli, nesta cidade, filho

de Paulo Hüpner e Agnês Müller Hüpner. Ela,
brasileira, solteira, lndustrlárla, natural de _Jara
guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Leo

poldo Jensen, nesta cidade, filha de Wendelin

Joaquim Schmidt e Florentina Momm Schmidt.
Edital nr. 10.772 de 02.05.1979

Vanildo' Spezia e IIse Coradini

Ele, brasllelro, solteiro, servente; natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente. na Rua

Bahia, nesta cidade, filho de Mario Spezla e A

nastacla Spezia. Ela, brasileira, solteira, lndus

triária, natural de Taió, neste Estado ,domicilia
da e residente na Rua Bahia, nesta cidade, filha
de Paulo Coradini e Gisela Coradini.

Edital nr. 10.773 de 02.05.1979

Walter Geffert e Tania Marisa da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Procópio Gomes de Oliveira, nesta cidade,
filho de Heinrich Geffert e Olga Breithaupt Gef
fert. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, filha de Eg
gon João da Silva e Laura Augusta da Silva.
Edital nr. 10.774 de 03.05.1979
Antonio José Spezia e Ivone Maria Zimmermann

Ele, brasileiro, solteiro,. industriário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
Rua João Januário Airoso, nesta cidade, filho

de Hercílio Spezia e Maria Madalena Rumpf
Spezia. Ela, brasileira, solteira, industriária, na

tural-de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

na Rua Vera Fischer, nesta cidade, filha de An

tonio José Zimmermann e Maria Schiochet Zim

mermann.

Edital nr. 10.775 de 03.05.1979

Claudio Christovão e Beatriz Schmitz

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural

de Londras, neste Estado, . domiciliado e resi

dente na Rua José Teodoro Ribeiro, nesta ci

dade, filho de Laurico Christovão e Mercedes

Brüning. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de la

boratório; natural de Jaraguá do Sul, domicilia

da e -residente na Rua Domingos da Nova, nes-
J

ta cidade, filha de Waldemar Schmitz e Olinda

Ropelato Schmitz.

Edital nr. 10.776 de 03.05.1979

Maurito de Araujo e Sandra M'aria Fossile

Ele, brasileiro, solteiro, op-erário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

José Emmendoerfer, nesta cidade, filho de José

de Araujo e Maria da Cunha Araujo. Ela, bra

sileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua José Em

mendoerter, nesta Cidade, filha de Germano Fos

sile e Màfalda Lehmert Fossile.
Edital nr. 10.777 de 04.05.1979

Valentim Pessatti e Marli Maria Reuter

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filho de Arduino PessaUi

e "Ana Pretti Pessatti. Ela, brasileira, ' solteira,
cozlnhelra, natural de Rio do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Joinville, nesta

cidade, filha de Marcos Nicolau Reüter e Irma

Reuter.

Edital nr. 10.778 de 04.05.1979

Alcides Sevegnani e Evanilde Stãhelin

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administra

tivo, natural de Rodeio, neste Estado, domicilia

do e residente na Rua João Januário Airoso,
nesta cidade, filho de Arcänqelo Sevegnani e

Gentilia Sevegnani,' Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Corupá, neste Estado, domi

ciliada e residente na Rua João' Januário Airoso,

nesta cidade filha de Floriano SUihelin e Mar

gàrida Roux Stähelin.

Edital nr. 10.779 de 07.05.1979

Lírio Hornburg e Tusnelda Schweder

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de

Jaraguá do Sul,' domiciliado e residente em Rio

da Luz III, neste distrito, - filho de Victor Horn

burg e Berta Hornburg . El� brasileira, solteira.

do lar, natural de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente em Rio da Luz III, neste

distr!to, filha de Alfredo Schweder e Erna Sch

weder.

Edital nr. 10.780 de 07.05.1979

João Carlos Zapella Fagundes e Janete Bertoldi

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente em Estrada.Nova, neste distrito, filho de

Vitor Fagundes e Hilda Zapella. EI!,!, brasileira,

solteira, industriária, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliada e residente em Estrada Nova, nes-'
te distrito, filha de Adalberto Bertoldi e Ro�a
Frelberger Bertoldi.

Edital nr. 10.781 de 07.05.1979

Vald�r José Schwarz e Edite Schevinzky
Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

25 de Julho, nesta cidade, filho de José Schwarz

e Tereza Peng' Schwarz. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Garibaldi, neste distrito, filha de

Martim Schevinzky e Cecllia Straub Schevinsky.
Edital nr. 10.782 de 07.05.1979

IilValdo Gruetzmacher e Luzita Maria Eggert
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residehte em

Três Rios do Norte, neste distrito, filho de Emi-.
lio Gruetzmacher e Helga Klitzke Gruetzmacher.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório,
natural de Guaramirim, neste Estado, domicilia

da e .resldente na Rua Miguel Salai, nesta cida

de, filha de lolando Roberto Eggert e Gertrudes

Maria Kinas Eggert.
Edital nr. 10.783 de 07.05.1979

Luís Antonio Müller e Márcia Georg
Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural

de lrineópolis, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Victor Rosenberg, nesta cidade,

filho de João Müller e Làlita Müller. Ela, brasi

leira, solteira, industriária, natural de Jaraguá

do Sul, domiciliada e residente em Estrada Ga

ribaldi, neste dlstrlto, filha de Rolf Georg e Mil

da Ruediger Georg.
Edital nr. 10.784 de 07.05.1979

José de Oliveira Correia e

Maria das Graças de Oliv�ira
Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de

São João Batista, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Uruguai, nesta cidade, filho de

Manoel Polycarpo Correia e Thereza Antonio de

Oliveira Correia. Ela, brasileira, solteira, auxi

liar de escritório, natural de Curitiba, Paraná,

domiciliada e residente na Rua Uruguai, nesta

cidade, filha de Ruizenir Policarpo' de .Ollvalra

e Maria de Oliveira.

Edital nr, 10.785 de 07.05.1979

José Amaral Pereira Filho e

Vivian Mery Pereira Sousa

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de

ltajai, neste Estado, domiciliado e residente em

Florianõpolis, neste Estado,. filho de José Ama

ral Pereira e OdeUe de Assis Pereira: Ela, brasi

leira, solteira, professora, natural de Jaraquá do

Sul domiciliada e .resldente na Rua Padre Pe

dro"Franken, nesta cidade, filha de Mario S'ousa

e Jandira Pereira Sousa.

Edital nr. 10.786 de 08.05.1979

Elpídio Stinghen e Wanda Mabba

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritó

rio, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Barra do Rio Cerro, neste dlstrtto

filho de Eleto Stinghen e Vitalina Girolla Stin

gnen. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de crono

metrista, natural' de Jaraguâ do Sul, domicilia

da e residente em Ribeirão Molha, neste distrito,
, "

filha de Oswaldo Mabba e 19ne� Weinfurter Mab-

ba.

Edital nr. 10.787 de 08.05.1979

Valdir'Westphal e Sônia Kreyssig
Ele, brasileiro, 'solteiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, ç1omiciliado e residente em Ga

rlbaldl, neste distrito, filho de Curt Westphal E!

Nelsa Bloedorn Westphal .. Ela, brasileira, soltei

ra, do' lar, natural de Jaraguá do Sul, domicilia

da e residente em Garibaldi, neste distrito, filha

de Lorbert Kreyssig e Erlca Becker Kreyssig.

Edital nr. 10.788 de 08.05.1979

Altair Augusto Pieper e Marly Marlene Gonçalves

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em conta

bilidade, natural de Presidente Getulio, neste

Estado, domiciliado e residente na Avenida Ma

rechal Deodoro, nesta cidade, filho. de Augusto

Pieper e Olga Dannehl. Ela, brasileira, solteira,

professora, natural de Jaraguá do Sul, domici

liada e residente na Rua José Teodoro Ribeiro,

nesta cidade, filha de Holando Marcelino Gon

çalves e Felomena Schmitz Gonçalves.
Edital nr. 10.789 de 09.05.1979

Arno Schumacher e Erica Will

Ele, brasileiro, solt. operário, nat. de Jguá

do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão

Molha, neste distrito, filho de GoUiieb Schuma-
.

eher e Amanda Hornburg Schumacher. Ela, bra

sileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá

do Sul, domiciliada e residente em ltapocuzinho ..

heste distrito, filha de Udo Witt e Hildegard

Geisler Witt.

Edital nr. 10.790 de 09.05.1979

Valério Butzke e Zeli Marcelino de Jesus

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

RUa Francisco Todt, nesta cidade, filho de Har

ry Butzke e lnga Glasenapp Butzke. Ela, brasi

leira, solteira, do lar, natural de Bom Retiro,

neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filha de João Marcellino
.

de Jesus e ldelvira da Silva Amado de Jesus.

E para que chegue ao conhecimento de to

dos mandei pasllar o presente edital que será

publicado pela imprensa e em cartório onde se- .

rá afixado durante 15 dias. Se alguém souber

de algum impedimento, acuse-o- para os fins le

gais.
Áurea Müller Grubba

Oficiai

Sábado, 12 de maio de 1979 PAGINA 1
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pelo marcador de 3 ten

tos a O.
O moleque travesso

entrou em campo dispos
to a devolver com Juros
a derrota sofrida na pri
meira partida realizada lã
em Florlanópclls, quando
perdeu pelo placar míni
mo.

Foi o Avaí que inciou o

jogo pressionando o Ju
ventus na sua defesa mo

tivado pela vitória sobre
o Carlos Renaux por 4 a

1 e ainda pelo fato de es

treiar Luiz Alberto no co

mando técnico e promo
ver a estréia de Katinha
adquirido junto ao Atléti
co Paranaense. No entan

to o Juventus conseguiu
suportar muito bem o as

sédio azurra, pois tinha
um sistema tático bem
definido pelo seu treina
dor Joaquim Felizardo,
anulando porconseguinte
todas as ínvesttdas adver
sárias.

O lateral esquerdo 0'
rivaldo descia constante
mente em apoio ao seu

ataque, do que se. apro-

veitou o Juventus, jogan
do Chico Samara nas

.suas costas. Esta arma

deu resultado logo aos

11 minutos, quando Sa
mara foi lançado livre de

marcação,' poderia ter

progredido; mas preferiu
o centro que alançou To
.nho completamente sem

marcação, ele só' teve o

trabalho de escolher o

cante e cabecear sem a

pelação para Zé Carlos.
Aos 19 minutos surgiu

o segundo gol, num video

tape do. primeiro gol.
Desta feita föi Tato cai

do pela direita, outra vez

aproveitando-se da subi
da de Orivaldo, que cru

zou na medida para To
nho, que sublndo : mals
alto que Maneca, cabe
ceou encobrindo o go
leiro Zé Carlos.
Na segunda etapa o

Jogo continuou no mes

mo ritmo, com o Aval a
tacando constantemente
em busca do gol, porém
não conseguindo o seu

intento.
Aos 25: minutos acon

tecia o terceiro gol juven-
- - --r

AUREA MULLER 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:

Angelina Tesch Berthol, R. João Januário
Ayroso, nesta. Dorival Borges de Lima, a/c R.F.F.

�.A., nesta, Egon Dunker, a/c Weg 2, Rua Join
vllle, nesta. Freimundo Leverenz, Rua .Joinvllle,
C.P. 179, nesta. Paulo Artur Correa a/c Jara-
guá Fabril, nesta.

'

Jal"aguá do Sul, 10 de maio de 1979

Áurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Noticiário Esportivo ) porJAIME BLANK

----

estréia com o pé direito. no 'segundo turno da taça
.se

tino, desta feita através los, Célio M,aneca, Adair-

de Newton Gomes, que ton e Orivaldo; Rosa Lo-

aproveitando-se da au- pes, Carioca' e Lourival;
sencia de Maneca, que Katinha, Mickey e. Zé

estava sendo atendido fo- Paulo (Joãozinho).
ra das quatro linhas do OS OUTROS JOGOS

gramado, invadiu' a área J DA 1.a RODADA

passou por dois zageiros Os outros jogos válidos

'na corrida e ante a saída pela 1.a rodada do segun-

de Zé Carlos desviou a do turno da Taça Santa

bola no canto esquerdo. Catarina apresentaram os

O Aval ainda chutou seguintes resultados: em

três bolas na trave de Ze- Caçador, Caçadorense
. cão, que foi o destaque '2x1 Joinville, gols de Tui-

do jogo, praticando de- co e Cabinho para a Ca-

fesas sensacionais e pa- çadorense e João Paulo

ra coroar sua brilhante a- para o Joinville; em Joa-

tuação defendeu um pê- çaba, Joaçaba Ox2 Cri-

nalti cobrado por Mickey. .clúma, 9'oiS de Laerte (2);
Detalhes Técnicos em Brusque, Paysandu

Jogo: Juventus 3x O Ox1 Chapecoense 99'
Avaí Local: Estádio JoãoÍ' de Eusébio; em Blume-

Marcatto Gols: Tonho nau, Palmeiras 2xO Inter-

(2) e Newton Gomes Ren- nacional, gols de Lenilson

da: Cr$ 15.660,00 'Juiz: e Márcio; em Florianópo-

Francisco Simas Auxi- lis, Figueirense 2x2 Car-

llares: Norberto Balsanel- los Renaux, gols de Ed-

li e Alfredo E. Schulz. son (2) para o Figueiren-
JUVENTUS:, se. e Aõernir e Jair para o

Odilon, Chicão, Mauro e Carlos Renaux; e em Rio

Cizo ;Jorge Cancelier, do Sul, Rio do Sul 1 xt

Chico Samara é Lara; Marcflio Dias, gol de AI-

Tato, Tonho e N. Gomes clr para o Marcflio Dias e

(Caetano). AVAl - Zé Car- Sávio para o Rio do Sul.

EM PLENO ANDAMENTO O TORNEIO DE

FUTSAL·DA A.R. BEMAWI

A Associação Recreativa 6emawi, fundada em 15

de janeiro de 1978, composta por diretores e.�olabora
dores de três grandes empresas de nossa reqiao 'ou se

ja: Bebidas Max Wilhelm Ltda., Irmãos OUveira.Ltda.
(com matriz e 5 filiais em nosso Estado - MatriZ em

Jaraguá do Sul e filiais em Flori�n6polis, Rio do Sul,

Tai6 Itajaí e Balneário' Camboriu) e Transportadora MW

ltda:, contando atualmente com 400 associados, o.bje
tivando a incrementação do esporte amador, organizou

um torneio interno de futebol de salão que teve seu iní

cio no dia 19 de abril.

Os jogos estão sendo reali�ados todas as quintas

-feiras tendo por local o Pavilhão Artur Müller (Agrope-

euárlo), .'

\

O regulamento do torneio foi d�finido da seguinte

forma: a) terá turno e returno; b) será campeã a equipe
que no flnal.dos dois turnos tenha alcançado o maior

número de pontos ganhos; c) em caso de empate entre

duas ou mais equipes, será considerada campeã aque

la que tiver o maior saldo de gols, e persistindo o em

pate haverá nova partida; d) ao artilhe'iro do torneio se

rá oferecido uma medalha; e) o goleiro menos vazado

receberá também uma medalha; f) a equipe campeã re

ceberá um troféu e seus atletas receberão cada qual
uma medalha; g) aos atletas serão oferecidas medalhas.

A· classe empresarial de Jaraguá
do Sul, através de seus

6rgãos representativos,
associa-se ao rigosijo da comunidade

pela passagem do
60.'0 aniversário'de fundação
do semanário Correio do Povo.

Sessenta anos de jornal do interior.

'Quanto representam de

trabalho, de sacrifício,
dehoras indormidas, de lutas

desinteressadas;

Quanto representam de

diatribes, de incompreensões e

de críticas injustas;

Quanto representam de dificuldades
materiais e financeiras e de
carência de material
humano.

. Mas, 60 anos de circulação
ininterrupta atestam receptividade e

influência no seio do povo;
comprovam o interesse
e o prestigiamento do público: o
grande e implacável juiz.

Diante dessa realidade, as
incompreensões, as críticas, as
diatribes - e mesmo os erros -, se

evaporam, para dar

significado e relevância
maior aos serviços prestados.

Na certeza da continuidade 'perene
do Correio do Povo,
cumprimenta diretores e

funcionários do combativo 6rgão
de imprensa jaraguaense.

•

SINDICATO DAS IND. DA

ALIMENTAÇÃO DE JGUÁ DO SUL

SIND. DAS INDÚSTRIAS DO

VESTUÁRIO DE JARAGUA DO SUL

SINDICATO DAS INDúSTRIAS

METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE

MAT. ELÉTRICO- DE JGUÁ DO .S.UL

SIND. DAS INDúSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO -E DO MOBILIÁRIO DE

JARAGUÁ DO SUL

SINDIOATO DO COMÉRCIO

VAREJISTA DE JARAGUÁ DO SUL.

Jaraguâ do Sul, maio de 1979
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Uso do álcool não trará prejuízos para'a Petrobrás
, ,.f

I

.

SÃO P.AULO - o ,Mi
nistro das Minas e Enér
giB, Sr. César ,éals" afir

.

mau à salda de tim' en
centro -óom o' Comandan-

. te. -do II E�ército, general
J'osé,,1·fragQmeni .eq",e a

PetroRrás"n,ã<;> se!&. pr�ju
dicada pelo uso progres
slvo do álcooj" H

"pcrque
quem vaitrabalhar na se

tor é a' Petrobrás como

distribuidora.· Tanto. faz o

;o tipo de comhustfval, E a

Petrobrás'é -,que Irá ,ifíàu..

gurar dezesseis oostos
de álcool hidratado em
cinco capitais do Brasil."

motores a álcool pelo
Centro Técnico Aeroes

pacial e não pela Petro

brás" �firrirQlu� "a, Petrol
brás var dolabörar no-pro-

l, grama do álcool na dis

tribuição do álcool car
burante e nas suas espe
'clflcações. Desta forma,
toda a tecnoloqla indus
trlal "pertence. IilO" Mlnls
tério da lndustrla e Co
mércio e n,ão. ao.das Mi
nas e Energia. Em virtude

disso, o conyênlo é com
,

o CTA e não com a.Petro-
brás".

'

Ih •

-O,,�lcool,cp'mq �sub::'
Sobre ',o. estabeleci- produto dó açucar., fica

�ento: de ..:, padrões para .
com o Ministério das Mi�

.'" ,-�,
t

.

'

'I

LIVROS EM APRECIAÇÃO

Hugo José Kling

Três Rios .(RJ)

"Desafio aos olhos azuis",
Este é outro livro primoroso de autoria de

'Evaldo Paull. Em suas páginas é contada a histó

ria dos emlqranfêa alémães que em 1828Ide'ixaram

às marg-e"n'g dos rios, 'Mosela e"R'enO! no pais de ori

gern, para virem tentar a vida nas terras novas do

Brasil. Este, um livro que muito apreciamos. O que
nele se descreve nos -toeeu- a alma sobremaneira

porque tambéin< descendemos "de .emigrantes ale-

'mães.' Nossos antepassados vieram da região do

Hunsruck. Foram integrantes de uma leva de nu

merosos outros que passaram por' dificuldades e

sofrimeAtos 'semelhantes aos que são narrados por
Evaldo e deles ta:mbém ja nos ocupamos. Os nos

sos transferiram-se para o !Brasil em 1845 e se fi

xaram no Estado dó .Rio" mais propriamente, na'
Fazenda, Imperial do Córrego Seco na época uma'

mata virgem, que eles desbravaram e no local fize-

'ram aparecer uma cidade, a 'famosa e mundial-,

mente conhecida, Petrópolis. Mas tudo foi muito

difici Ie do que 'naquelas serras ocorreu, já nos

ocupamos várias vezés, nos jornais que hoje cir

cul� na Cidade Imperial. Um dos n01ssos escri

tos, "Do Hunsruck ao Córrego Seéo", ocupou de

zesseis páginas de um tablóide dominical do

"Jornal, de Petrópolis". Razão porque estamos

por dentro do a:ssunto e dar nossa admiração, nos
so ,apreço, 'por tudo\ que Evaldo, num estilo ele

gante e atraente, escreyeu sobre a epopéia dos

alemães_qu� se· fixaram �n; Santa Ca!arina:, O, au
tor do livro, ao qual ligeiram_ente nos estamos re

fe:rindo, é um historiado1r que sobremodo se desta

ca enfre aqueles que relatam o desbravamento de

certas áreas e corria nasceram certas cidades nu

ma época em que tudo era tão diffcil, pela distân

cia e carência de estradas e meios de transporte.
Quem se dedicar a'ler "Desafio Aos 'Olhos Azuis.",
se convencerá que foi mesmo um desafio, desbra
var regiões inóspitas e fazer' aparecer t�ntas ci

dades, come as que,'os alemães fundaram em San

ta Catarina. Evaldo Pauli deu aos brasileiros um

régio presente com a 'obra que escreveu. Quetn

perlustrar suas p,áginas terá um grande prazer,.

pois ó· qúe ':no livre foi enfeixad'o prende de fato Cl

atenç'ão: -Dificilmente' alguém 'o c-olocará""n\a'=estan

te antes, de ,concluir,-a leit.ura iniciada. A obra de

Pauli aguça a curiosidade, o que é 'outra apreciá
vel quàlidade c'onstante nas páginas a que nos

estamos referindo. Auguramos sucesso total a pá
ginas tão lindas.t::'c :'

10 DE MAIO DE 1979
�?-'

Jubileu de Diamante
Apesar do jubileu de diamante.
"Correio do Povo" sempre vai avante

Mesmo nã'o existindo. mais 'o_fundador

Ele conta hoje Com' dinâmico diretor
Em suas tarefas tão abnegado
Em seus ·deveres· muito chegado
Isto nos deixa com grande esperança

Q",e estes de hQje, aind,a' crianças
Sejam em se-us anos de métió-res
Os necessários e contín�o� leitor�'- , • ,

Será que.e�iste entre nós, alguém que·leu
O primeiro exempla� que apareceu?
Muitos obstáculos foram vencidos .

Nestes 60 anos, já caídos'
. No mar do passado, deixando:-no,s c�m, �.�foria .

Recordando do jornal a sua hisfórlia.
Despercebido esta data .não era de passar
Correio reu�iu num festivo jantar
Oolaboradores e colaboradoras

.

Alguns de Jaraguá, outros �de .fQr@ .

C'
1.. ;, I

E c'omo um brinde não deve faltar"
Só resta rios a desejar
Que o no�so jo,mal continue vivo assim
E sua existência jamais encontre fim.

, CL�R9. VAL!=NTE

Corupá, Maio de 1979

: ·t,!

Ceará e Rio Graneie do
1

.

. Norte.estarão em 1981 cl .

, uma produção aproxima
-cda de. 50,· mil ' barrls/d!a.

t �fNo,momento não Sß po-
,.,de pensar em autosutl
ciência de petróleo .no

Brasil. O que .se pretende
é ter autosuficiência- e

nergética" .

.

produzir o álcool através
das usinas e o 'Mir1Ístério

da Agricultura cuidará da

parte do plantio.

.HQJJlenageandQ
•

.

.

r"" '. >� "., 'J, ' '/.. ,��'�-,.: \��
. � 'as m,ae·s :',

'

.J" t f. It 'IS' I '.

.

-. :"�. "�,.'+' l

,,:.' o mlnis·tre 'Gesar Cals

informou . também que
.

até 1983 Campos estará
produzindo comerclal
mente 450 mil baris dlá

'rios e que os poços do,

nas e Energia, que deverá
dizer ao pars onde hã cá
rêncla de álcool e o seu

devldc, . prazo 'de provl
dêhtia e garantirá a sua

distribuição através das
empresas privadas e da
Petrobrás.

.

','
, ,.,

.,

., � J �

O Mi;,isté�ià ;,da .Indús
trtà e' éomérci,�" deverá

. '.

, I

POR JOSÉ CASTILHO PINTO

.6·0
de primogenitura ' (valor ético ..supe

ríor) por um prato de lentilhas (va!o.r '

sensível inferior) e·, tantas: .outras in

ferioridades e superioridades... Tan-

'to qúe sabemos do padre em distin

cão' ao padreca, outro sestro génerali
lado e bastante cômico: 9 das com

pàrações, do jornal e do jornaleco.

POr outro lado, do, ponto oposto
à crítica,' de meio qullo (verdadeL d�
meió quilo), o 'vici:o· de elogiar. A en-.

· , tlea' dé muitos críticos, nem sempre

com uma descrjminação . precisa de
· -

alvos, quase sempr� mistl!rando má

ximós e'mlnlmos, os extremos do ta-
I

lento e da burrice; .a inteligência e a

àsnitit'e. Estupidez e basófia formam"

quase sempre; a outra metade, o ou-:

Iro meio quilo.'
A • • •

.

Meus quatro decêníos pra mars

de sofridas e"insofridas labutas .pro
fissionais bem lastradas, ,talvez me

ofereçam' razões'a esta
.

p'onderação
a fazer: há o entusiasmo' que se ex

cede' no louvo,r como decorrência da

capacidade de admirar e há, bem di

ferente, o elogio que' 'requer co�cor
data 'preventiva por 'outros m.otJvos.,
E a1nda: tanto se louva indiscrimina

d�mente tudo que' sai no jornal: o,

mau e o péssimo, 'o mau gosto e 0_

período, conformeAas ha�i!ida�!� �m" ,

penhadas nisso, tem mais privileg lOS

na larga, generosa,. perdulária publi
cidade do jornal que, diante do, bom

e do ótimo, do generoso e altruista,

do sacrifício e da renúncia, é com-

'preensível que se exagere o elogio
num esforço de jumento para ao me

nos atenuar o desequilíbrio e a cQn-
'

fusão com que se inflaciona uma in

dispensável tá�a d! ._valo�e� �.l:n!,�:
sociedade de carbotlnlsmos, de quilo
inteiro. .

.

Como se apercebe do meu esti-

lo,
-

ele' me revela a suspeição. que, é

evidente, não se pode negar, de co

lega, calejado no ofício, no magisté�
río também, na literatura. igualmente,
já enfiado n'o chine,lo e no pijama que,

no entanto, jamais será repouso. :

O, fato é que a data do dia 10 de,

maio assinalou nada mais nem menos
,

.

_

do que o 60.0 an]v�rs�rio do�CQrreio
. do Povo, de_Jaraguá do Sul, J;stado

.

de Santa Catarina, o mais antigo dos
catarinenses, um dos mais antigos
dãs brasileiros.

"

É o que pretendo transmitir. Que

remato com um abração a este ho

mem que, como o seu (o nosso) se
manário, sofreu o diábo para' receber
finalmente hoje, à maturidade de sua

vida, dele, o homem, as compensa

'ç6es oficiais que �empre se manipu
lou lhe fossem surripiadas, negadas:
Eugênio Victor Schmoec.ke[ Elogiá
�'o não possá, por suspeição não só .

dé ofício mas sobretudo de amizade.
Amizade consolidada através' de 25
'"ànos' de convivio, não obsta�te (ou.
justamente por isso) haveremos esta

do às vezes em campos opostos, po- '

· lítico�partidariamente falando. Mas.

, em espírito, sempre identificados e

"próximos.' ,

.

\
.

. A.Você, S_�tll)1öclçel,_UI11 JI�r.açã_o;

Augusto SylviQ Prodqhl

.,
I

CUltuam:ô,s ,ámà�hã, Sêgu�do I,' domingo de

maio, mais uma passagem do DIA,DAS �ÃES,.
EFEMÉRIDE que é internacionalm,ente comemo-

::.. .
. . � .'

rada. .

�.
,. .

.

É a oportunidade aprazada pa.!a uma home-

nagem agradecidQ de todo!! o_s
. _f_il1'0s,. �q�ela,

que nos deu:o ser e que é toda carin�o e c�l�a-
. dos no trato da família: Desvelo que e a sollctta

ção intima e poristo regra gerál n�s mães,. em
bora existam algumas que não- merecem slqu�r
o nome de babás, tal é a maneira como conss

deram e -tratam seus filhos.' Tratamento estra�ho
.

e humilhante que gerá 'um trauma 'psicológico,

que' infelicita a criança para sempre, �as trata�
mentos assim ehocantes) f,elizmente sao .

exce-

ções e não a regra. . .. .'

Em contrapartida, �á PO! aí' afora multes

filhos que .ao inves. de trazerem'alegria Ei. 'orgu

lho aos pais, só lhes causam tristeza e vergo

nha, principalmente às pobres mães, que sempre

, são as que mais sofrem com os desmandos do.s
filhos. E muito infelizmente, os filhos de.ste f�l
tio não são exceções c'onquanto tambem. nao

sejam maioria.

Mas o passar dos anos e principalmente os

"

tropeços da �i�a, aS}feZeS, .�oe��� .na ��ópria' �

carne acabampor modificar-lhes o p�nsamento,
,. trezende a tão desejada récuperação. Pena é

que muitas ve�es -essa reabil,itação ,.chega-:t�rde
-

de'm'a'·IS qúando. não mais podê ��r ..·apreclada
, • \' 1;'1 ,t_" � I

d
' ..

pelas mã�s que então j� ��rtir�m. le!sn •

o
_
p�ra •

'o túmulo o. desgo$to, de que �alamos aCII!1a.,
" De 'qualquer maneira, neste DIA DAS MÄ�S, .

não' seria demais aconselharmos ,certas maes �
,

p�ra' que nunca eÍ1éâ�em �eus fi�h�S ·'.co�o um
-

estorvo, bem c'omo lemb!�r,a . mUlt�s .f!lhOS, �u�
evitem' caUsar desgosto ,aos, seus ,pal!\.e �a�s,

já' que atitud�s assim, partindo de '!laes �u. de
.

filhos -trazem como conseqüência arrependimen-

to cr�tiante e lágrimas, mu�tas lágrimas.
.

...

Ião
pretendo fazer,. em linhas .Ia·

pidares, mais do que' um esboço
ao qual, certamente, outros se

guirã'o em razão direta do acon

tecimento. Nãá tenho preferên-
cia, confesso, e meus traços afirma
tivos 'e 'n'egativos. pitorescos e des
eolorldos, porque a vida tem de tudo
isso. Se 'lhe tivesse apenas 'uma das
partes, seria tão somente meio quilo'
de vida, .nãe seria vida inteira.

I
iNão tencícne fazer crítica. Elo

'gio, tão pouco. 'E"isso', sem dúvida,
explicará as imprecisões, o' quase.
hermetismo que a crítlca quase sem

pre 'aponta, de recorrer às alusões
vagas, aos subentendldos, à lingua
gem parabólica, para podermos insi
nuar -o que não é permitidb, aos ou

tros, proclamar explicitamente no des
folhar a verdade inteira.

A verdade é que o dia 1à de maio
próximo assinalou uma data altamen
te s'ignificativa na vida do jornalismo
provinciano, às vezes dura, às vezes
molemente escrita e mantida" no In
terior do Brasil. Evoco o espaço geo

.

gráfico nacional porque certamente
vai rf!gistrar, ocasionalmente, o ani

vers�rio de um. dos mais antigos. se-
m�nários do país; vai registrar, mas

não ocasional mas afirmativamente o

aniversário do mais antigo, hoje,' em
Santa Catarina e,' por envolver e pro
jetar desta maneira seu nome, o mais
antigo semanário que se edita há 60
anos em Jaraguá do Sul: este nosso

"Correio do Povo".
Escrevia eu, faz precisamente 20

anos, oeste mesmo jornal, o que ago
ra' transcrevo de que "era uma vez o

prazer tUJIl)'ilde'de'abrir,um jornal, ler ..

editoriais de verdade, telegr,amas, no
tícias localistas, de sabor contraver
tido, de gustação ainda mais contro-

"

.

vertida; o rádio então, um pesadelo, .

de xingamentos mexidos nos cox·os

das porcarias político-partidárias de
todos os chique'iros.· Todos os olhos
estavam então míóp�s de ver tanto

elogio, .

em jornal; os ouvidos moucos

d� tanto 'ouvirt'tanto coro de elogios.
O paraíso da humanidade compulsó-

. ria parecia um pouco cQm o inferno,
,quando, menos, cOm quilômel'Í'o e"
meio de purgatorid'.

Se não--posso, fazer, por injução
do próprio oficio já tão penado (e de
penado), não lhe 'posso fazer, por ou
tr\O lado; porque sus'peito. elogios•.
Para as pessoas que, dando-se embo
ra ao víc';o de ler' jornal, é sempre
uma ·aventura instrutiva e div�rtida a-!'
foitar"se em incursões vàdias pela'
provineia jornalística co,mo turistas
sem roteiro certo �nem objetivos defi
nidos.' (Ai eu,'lembro de� "Memórias'
de Um MeniAo Pobre", um colosso de
vivências humanas,. do confrade Sil-

veira-Júnior)...
,

' Alguns dos melhores críticos fo�
ram homens governados por paixões
grupalistasj·· partidárias ou pessoais.
O turista da província jd.rnalística no

Brasil, terá muito . a 'observar igual-
,mente'quanto a aspectois curiosos das
atividades críticas atuais. A verdade.

é que tábuas· de valores apresentam
às vezes vérdàdeiras inversões. Aí te

ríam'os, por exemplo, na inversão de

valores, Esaú. trocando o seu direito

, I

, t

Faienda 'descooré
I

na,lei que fixou pr�ço à vista

A descobertá, de frau

des e a intenção d� re

primf-Ias,. &asticamente
foram comunicadas .pelo
Sr. Rischbieter ao Minis

tro do Planejamento, Sr.

.Mário Henrique. Si,mon-
sen, que aprovou imedia

'taméJÍte, a .. necessidade

áe pun.íção. A _çIisposição
, �overnãmental , ,é penali
'zár loJas' de :parte,

...

para
aar o exemplo, 'e por is:

.

to ,Os·nOmes,'. do;; trans-

.grassores vem
.

s�ndo
mantido'em s.igilo. . t

·

'BRASIUA-O Ministro
•

da Fai:énda, Sr. Karlos

Rischbieter., já detectou
-

burlas à resolução do CIP
·

(Conselho; Interministerial
de préçàs) que fixou em

, ,30 por ,cÊmto do preç.o à

vista o Hmite do va'lor fi-

. ,nanciado nas ven9as a
.

pràzo pelo, crédito direto

ao consumidor e está 'dis�

posto a puni-Ias com se

veridade, através 'do pró
prio CIP ,e da Secretaria

da Receita F.ederal.··

NDuet.e:'ln�ustrial de Ro�pas,
I . Rua Wattef. )yfar.quardt . Jara�uä::�?'��_I� ,::"1 I;�, , ��:,�, '_ .0'
,

,

Congrátü1a:se 'rtom O CORREIO" DO. lOVl
I pela'>' 'pa�$.�ltm, do. seu sexagenário de

� ._ '�'::�:::�:�:_�'�-:'�:'�fundatão
'
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CORREIO DO POVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de

J a r 'a g u ä doS u I
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Divisão de Contabilidade

BALANCETE DO M!eS DE "MARÇO" DE 1979

Até ô'mês
-

Arrecadação
Anterior no mês

RECEITA
TITULOS TOTAL

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 2.758.997,72 4.490.584,13 7.249.581,85
R.éceita Patrimonial 29.496,00 17.750,00 47.246,00
Transferências Correntes 6.127.770,66 4.464.806,42 10.592.577,08

Receitas Diversas 161.218,85 135.328,29 296.547,14

RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de

. Capital 605.430,79 312.647,63 918.078,42
Outras Receitas de Capital 32·768,68 -,- 32.768,68

SOMAS ................... Cr$ 9.715.682,70 9.421.116,47 19.136.799,17

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a' pagar 3.496.943,85 383.614,39 3.88Ó.558,24
Depósitos de diversas origens 322.939,50 144.998,04 467.937,54
Outras operações 7.000.000,00 , 7.'000.000,00
Cheques não reclamados 38.000,00 S8.000,Oa,

SOM A S ••••• 0"0 ••••••••••• Cr$ 10.857.883,35 528.612,43 11.386.495,78

SALDO DO Mt:S ANTERIOR
C a i x a 1.602.901,20 1.978.884,58 3.581.785,78

o

Bancos - disponível 5.530.093,53 5.268.147,05 10.798.240,58
Bancos - vinculado 1.934.934,50 950.830,33 2.885.764,83

30 MAS ••••••• 0 •••••••••• Cr$ 9.067.929,23 8.197.861,96 17.265.791,19

TOTAL GERAL"
---_- . __ ._-' ,-_._-

o.' 0.0 ••••••••••• Cr� 29.641.495,28 18.147.590,86 47.789.086;14

DESPESA
TITULOS

Atéo mês
Anterior

Despesa
no mês TOTAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0100 - Câmara de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeito
0300 - Departamento de Administração
0400 - Depto. de Educação, Cultura e

Assistência Saciai

0500 - Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e Viação
0700 - Departamento Agropecuário

0800. - Departamento de Turismo
Créditos Especiais,

71.851,50
210.102.70

.845.621.39

, 93.824,50 165.676,00
.

103.058,62 313.161,32
609.777,29 1.455.398,68

403.311,41 2.812.240,29
298.034,42 1.077.647,76

3.911.858,83 9.593.818,50
50.376,48 378.611,64
2.866,28 5.81'4,64

520.000,00 52a.000,00

5.993.107,83 16.322.369,10

1.244.570,80 1.744.081,59
1.000,00 1.699.235,08

1.528.968,35 2.528.968,35
147.322,51 472.314,57

2.921.861,66
.

6.444.599,59

2.40f!.928,88
779.613.34

5.6131.959,67
328.235,43

2.948,36

SOM AS.................. Cr$ 10.329.261,27

DESPESA EXTRAORÇAMENTAR IA

Despesas de meses anteriores

Restos a pagar
Outras Operações .

Depósitos de diversas origens

499.510,79
1.698.235,08
1.000.000,00
324.992,06

Sõ-M AS.................. Cr$ 3.922.737,93

SALDO PARA O Mt:S SEGUINTE

C a i x a 3.140.024,26 2.416.649,72 5.556.673,98
Bancos � disponível 10.420.193,45 5.963.310,93 16.383.504,38
Bancos - Vinculado 2.229.278,37 852.660,72 3.081.939,09

SOM AS -.-•.-.-.•-.--C-r$-15.789.496,08-�.232.621,37-25.022.177,45
TOTAl. GERAL ......•........ Cr$ 29.641.495,28 18.147.590,86 47.789:086;14

RJBIPrefeitura Municipal .de Jaraguá do Sul, em 30 de "Março" de 1979

VICTOR BAUER JOAO MODEST'O SILVEIRA.
Prefeito Municipal Diretor da Fazenda

RENATO JOSÉ BORTOLINI
CRC SC n.O 5.400 - Técnico em Contabilidade

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O·PALA.

AGORA VOC� ESTA MAIS PERTO-DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

EMMENDÖRFER Com. de Veiculos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72"0969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul Santa Catarina nrrJIw
foi feito para você

Sábado, 12 de��aio de 1919
PAGINA "9

Dentre esses homens de visão

esclarecida, um existia que julga
va da necessidade que tinha Jara

guá de possuir um jornal para no

ticiar não só os fatos citadinos

mas; também, para apontar as coi

sas erradas que certamente já ha

viam e batalhar pelo progresso de

que falamos acima. Este cidadão

chamava-se Artur Müller, ,falecido
há 22' anos, fundador deste jornal

,

que anteontem completou o seu

sexagésimo aniversário e que con-

Os 60 anos do CORREIO DO POVO
Em 1919 Jaraguá do Sul era tinua sendo o jornal mals antigo do

uma cidad� bem pequena mas já' Estado de Sta. Catarina.
-

contava com cidadãos de idéias

Por José C. Pinto

arejadas, de horizontes alongados
e que desejavam a todo custo o

progresso da comunidade.

São 60 anos de existência e

que em termos de impressa de ci

dade. pequena representa. muito,

pois conhecemos vários jornais de

localidades'pouco desenvolvidas e

que por não contarem com o apoio
necessário ou por falta de persis
tência, ficaram no meio do cami

nho e acabaram saindo de circula

ção. Aliás, diga-se de passagem,

que 'a nossa longa atividade jorna
lística em pequenas e grandes ci

dades e que vem de 1942, nos au

toriza a dizer com segurança que
a imprensa interiorana subs:iste

mais por abnegação e capricho do

que propriamente por fins Jucratl-

vos.
o

Mas o CORREIO 'DO POVO, '

embora sendo um jornál de cidade .

pequena e deparando-se com as

dificuldades naturais do' meio, não

ficou na metade da �strada, conti
nuou e aí está a completar 60 anos
dedicadós aos anseios de Jaraguá
do Sul e gosando do conceito de

toda a comunidade iaraguaense.

.É por tudo iss'o' que hoje' cum

primentamos o CO·RREIO DO PO

VO, bem como o seu atual diretor

sr. Eugênio Victor Schmoeckel e

todos os demais que militam no

jornal, cumprimentos que estende

mos ao fundador o saudoso sr. Ar

tur Müller.

Jaraguá do Sul, 07.05.79

,A Delegacia Regional
I .

do Trabalho no Estado,
de Sant aCatarina, atra
vés da Divisão de Segu
rança e Medicina do Tra

balho e a Fundação Jor�
.

ge Duprat Figueiredo de
,

Segurança e Medicina do

.................._ _--_ _ _ ...:.. .....
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! i . Transportadora·· II
hGRAMKOW Ltda.Í]
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Rua Felipe Schmidt, 256 � Jaraguá
do Sul

.

II
�'. Leva até o "CORREIO DO POVO" felicita- II
1 i ções pela passagem do seu 60°. aníversárlo i 1
11 '

d f d
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e nn açao-.
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BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

Barra do Rio Cerro

EDITAL,DE CONVOCAÇÃO

AsseJ11bléia Geral Ordinária

Jaraguá do Sul (SC)I 08 de maio de 1979.

,A DIRETORIA

FALECIMENTOS'_-

'Faleceu dia 22.04.79
Maria Ester Beníslo, com a Idade de dez

dias, filha de Carmem Benísio, residente no

Alto Garibaldi.
Faleceu dia 01.05.79

Herta obertter, com a idade de 63 anos, res.

na Rua 25 de Julho.
Faleceu dia 02.05.79,

.

Emíllo. Meyer, com a idade de 8 sanes, res.

na Rua Walter Marquardt.
Faleceu dia 05.05.79

Florinda Menegazzi, com a idade de 82 anos,

residente em Itapocuzinho.

SEGURANÇA DO TRABALHO, EM DEBATE

������,����---.G��---..(!I--.!I�
�� � �l
) i1------+---------�----�-------Ü,

li! 60 anos de "CORREIO DO POVO" II i
, u.

.'

II t
) li (Pela sua participação no progresso II ,
� II de nossa' comuna a homenagem de ti

.i) "
.

"1til Alimenticios SASSE ltda·l! 1
�lI' -� II
) II Rua Jorge Ozernlewlcz - Jaraçuä do Sul' , li i
�H=================�===========ui
����������������

Pelo presente, ficam convocados todos os

associados, para uma Assembléia Geral Ordiná

ria, à realizar-se no próximo dia 27 de maio em

sua sede social na Barra do Rio Cerro, às 9h30min

em 1.a convocação e não havendo número legal,
em 2.a e última convocação às 10 horas para a

discussão do seguinte:
1.0 Prestação de contas ref.:ano 1978.

2.° Eleição da nc;>va diretoria.

3.0 Assuntos diversos.

JARAGUA 00 SUL- s.c.

\

Rua Enr:ico Fermi, 113 - .Jaraguá do Sul

Apresenta seus cumprimentos ao jornal
(

"Correio do Povo" pela passagem do

/ seu 60°. aniversário.

Trabalho,' prosseguindo
nas atividades da Campa
nha Nacional de Preven

ção de Acidentes do Tra

balho - CAMPAT, em to

do território nacional e

objetivando atingir a to

das as empresas de um

modo geral e, ainda as

entidades de classes, téc
nicos e demais interessa

dos em Segurança e Me

dicina do Trabalho, ,reali-
,

zarão nos dias 21 e 22

de maio em Lages, no sa-
,

Ião nobre do colégio Dio

cesáno ê 24 e 25 de maia

em Florianópolis, no au

ditório da Escola Técn,ica
Federal de Santa Catari

na, ii semana de preven
ção de acidentes do Tra

balho - SPAT/79.

A programação a ser

desenvolvida na cidade

de Florianópolis será em

forma de Seminário e a

Delegacia Regional do

Trabalho de SC, encare

ce a colaboração de to

dos, participando ativa

mente da SPAT/79 e Se

minário Regional .

de Se

gurança e Saúde Ocupa
cional, cujo objetivo é

promover a diminuição
dos infortúnios do traba

lho.

Além das autoridades

locais far-se-á presente
ao evento o Dr. Roberto

�aphael'Weber, Secretá

rio de Segurança e Me

dicina do Trabalho do

Ministério do Tra6alho.
As inscrições serão

gratuitas e atendidas nos

locais da realização da

semana, ou seja, Lages
Posto Regional do Minis..

tério do' Trabalho, Rua

Frei Rogério 541 e em

Florianópolis na. Delega
cia Regional do Traba

Itio, 2.0 andar, Divisão de

Segurança e Meaicina do,

Trabalho, Rua Vitor Mei
relles 44.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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anula 'golJuiz de lonho
Desde o início do cam

peonato a Federação vem
escalando Juizes sem as

minimas condições para
apitar jogos do Juventus,
sempre prejudicando o'
nosso .representante. Na
últlrna quarta-feira, isto
novamente se repitiu lá
em Brusque, -quando ,foi
escalado Silvio Tadeu Le
mos Vieira, cidadão que
andou complicando, a si-

/

tuação em várias outras
partidas em que interveio.
Na partida em que o Jo
inville realizou contra a '

Caçadorense este mesmo

árbitro coagiu os joga�
,

dores do Jóinville, amea·

çando-os de expulsão ca:
so viessem a, reclamar da
sua arbitragem e quarta�'
feira foi a vez do Juven
tus sofrer nas suas mãos.
Ele anulou um gol claro,
feito por Tonho, de cabe
ça, depois da cobrança
de um escanteio. Tonho
subiu com um zagueiro
do Carlos Renaux, ganhou
e testou firme para mar-
car, e aquele cidadão'
vestido de preto, que se

LEI N.o 747/79

Dispõe' sobre denominação de
Via Pública

VICTOR BAUER; Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercfcio de suas atribuições;'
Faço saber a todos, os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1.0 � Fica denominada de rUFIE MAH

FUD a Rua 277, localizada nesta cidade.
Artigo 2.0) - Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Palácio da Prefetura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 08 dias do mês de maio de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

, I

A presente Lei foi registrada e publicada
,

nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social, aos 08 dias do mês de maio de
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
DiretoraI

-X-

LEI N.o 748/79

Dispõe sobre den'ominação de Via
,Pública.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipa'l de Ja;
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no usó
e exercício de suas' atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono e seguinte lei: -

Artigo 'i .0) - Fica denominada de JULIUS
VERCH, a Rua 264, localizada nesta cidade.

"

Artigo 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na
data' de sva publicação, revogadas as disposi-'

,

ções em contrário.
,

- Palácio' da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 08 dias do' mês de maio de 1979. '

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social, aos 08 dias do mês de maio de
1979. , : ,"M

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

P'RECISA·SE,
De empregada doméstica.
As interessadas deverão entrar' em contato

nesta redação, ou pelo telefone 72-0091.

Comunicado
O, Clube Atlético Baependi, comunica aos

seus associados que funclona em sua sede prõ
pria "O CentrQ de Estética" com 'gin,ástica m'o

deladora e massagem redutora.
, Um centro criado para ele e para ela acabar

c'om o sedentarismo, excesso' de gordura, dores
musculares, indisposição.

�ocê recebe: sessões de ginástica para
gastar as calorias acumuladas diariamente, não
deixando assim acumular gorduras.

,

Massagens manual e c'om moderníssimos

ap�relhos como: Vibraformg, .Vacuobel... para
modelar :0 seu corp'o.

,( Durante este mês todo associado terá, gra
tuitamente, uma sessão de massagem e ginás-

,

'tica modeladora.
:Horário de atendimento:,
2.a, 4.a',6.a·feiras - das 8 às 15 horas
3.a, e 5.a fêira - das 20h30min às 22h
Informações na secretaria do Clube ou com

o Professor Durval.

boje os treinamentos da Seleção Jaraguaense
, Regionais.,

'

Reunião de terça contou com a presença d�
,

imprensa esportiva local.

'Na última terça-feira
tendo por local as depen-'
dências da Churrascaria
Pavanello, a Liga Jara

guaense de Futebol' de
Salão realizou uma lnte
ressante reunião, seguida
de um excelente jantar
servido pelo nosso, amigo
Aldo; a qual tratou de as-'

suntos muito importantes
relacionados a própria
Liga e principalmente a

partlclpaçâo da nossa se

leção nos Jogos Abertos

Regionais em julho pró
ximo.

e Juventus empata'
diz árbitlo de futebol, in

terpretou como lance íal-
,

toso do avante [uventlno.
Se não bastasse isso,
quase no finalzinho da

partida ele confirma
,

um

gol do Renaux.
Zecão fez uma defesa'

monumental após um a

remate de um avante

brusquenss. desviando a

bola pela linha de fundo,
incontinente o rnassaqis
ta do Carlos Renaux pe
gou a bola, levantou a. re

de e colocou a bola den
tro do gol juventino, a

proveitando-se da forte
neblina que caia sobre
o Estádio Augusto Bauer,
procurando confundir o

árbitro. Porém todos os

jogadores do Juventus
cercaram Silvio Tadeu
Vfeira e este depois de .

ser presi'Onado, pelos' jo
gadores do Renaux que
queriam o gol, acabou.
não validando o tento a

pós consultar o bandeira.
O .jogo em st, teve pau-

'

ca movimentação técni
ca, com' os jogadores
procurando dar tudo de
si em meio a um forte ne

voelro que acabou estra

gando o espetáculo. Em
certos momentos da par
tida houve muita mono

tonia, muitos passss er

rados e 'chutes de longa
distância procurando sur
preender os goleiros que
encobertos pela neblina
estavam ameaçados a

qualquer momento de ver

a bola morrendo naß fun
do das redes sem saber

, de lande veio. O Juventus
ainda teve uma outra

grande oportunidade a-

. través de Tonho que chu
tou displicentemente em

cima do goleiro Wilson.
A grande chance do Re
-naux aconteceu ainda na

primeira etapa, quando
Lico desperdiçou a frente
de Zecão chutando par�
tora,
Outro, detalhe do jogo,

foi a expulsão do técnico

Joaquim Felizardo do

"aorreio do PODO" Começa
Os 14 atletas convocados pela Comissão Técnica,

iniciarão na manhã. de hoje a fase de
tr��namentos visando os Jogos Abertos

em Brusque, .

,

O x

Gremio Esportivo Juven

tus, acontecida no mo

mento em que o árbitro

anulou o gol de Tonho.

Felizardo não poderá di':

rigir a equipe dentro do

campo no próximo jogo,
que acontecerá amanhã
em Caçador, contra a

Caçadorense.

Detalhes Técnicos
Carlos Renaux" O x O Ju

ventus"

apresentaram os seguin
tes resultanos:
em Jolnvllle, Joln
ville 6 x O PaysandU, gols
João Paulo (4), Wágner
e Britinho; em chapecó.
Chgpecoense 3 x 1 Joa

çaba, gols de Claudinho,
Décio e Jorge, marcando

.Júlio César para o Joa

çaba, em Florianópolis, )

Avaí 3 x O Caçadorense,
gols de Katinha (2) e 0-

rivaldo.

Local: Estádio Augus
to Bauer, em Brusque
Renda:' Cr$ 15.500,00
JUiz: Silvio Tadeu Lemos

Vieira (péssimo). CARLOS
RENAUX - Wilson, Lico,
Adilson, Gérson e Almir;
Paulo Sérgio, Mário (Mil
tinha)' e Pepê; Jair, Mau

rício (Ademir II) e Vala

dares. JUVENTUS - Ze

cão, Odilon, Chicão, Mau
ro e Cizo; Jorge Carice

lier, Chico Samara e La

ra; Tato, Tonho e Newton
Oomes.

'

Próximos iog'os
Amanhã - dia 13/05

'

Figueirense x Marcilio

Dias' .

Palmeiras x Criciúma
'Rio do Sul x Chapecoense
Joaçaba x Jolnvllle
,Paysandu x Avaí
Caçadorense x JUVEN
TUS
Internacional x Carlos
Renaux

Quarta-feira - dla.. 16/05

Criciúma x Figueirense
Joinville x Rio do Sul

<,

Avaí x Joaçaba ,

JUVENTUS x Paysandu
Carlos Renaux x Caçado
rense

Marclllo .Dlas x Interna

cional
chapecoense x Palmeiras

OS DEMAIS JOGOS

,

Além de Carlos Renaux

O x O Juventus, os outros

jogos válidos pela se

gunda rodada do returno

da Taça Santa Catarina

,Curso de
Psicologia aplicada

à vendas
Dias 5 e 6 de maio úl- mente. Teve a duração de

timo no SENAI -, Centro 15 horas, com excelente

de Treinamento de Jara- programação e efetiva
guá do Sul, realizou-se o participação' dos cursan-

Curso de Psicologia Apli- dos,
cada' à Vendas com a Muito digna de elogios
psicóloga Neusa de Oll- a idéia de duas empresas
veira Figueiredo.

'

conqêneres realizarem

Os participantes foram conjuntamente tal traba-

em número de 28, inte- lho.

grantes das empresas Ao final do curso hou-

FRILUSA S.A. e FRIGUMZ ve um festivo jantar nas

LTDA., de Rio da Luz e ' dependências da Chur

Santa Luzia" respectiva-, rascaria Pavanello,

de

,O deputado Federal Vlctor Fontana, um dos

mais votados de Santa Catarina, esteve na se

.mana passada no Munlclplo de Guaramirim,
mantendo diversos contatos com as autoridades

municipais. Na oportunidade, participou de ai"

moço, quando esteve presente o Prefeito Salim

José Dequech, o Vice-Prefeito e Vereadores da

bancada da Arena. Aproveitou a oportun'idade
o Chefe do Executivo Municipal, para fazer uma

série de reivindicações, da mais alta importân
cia para Guaramirim, que necessita da interve
niência junto às esferas Federal, para' sua con�

cretização. Uma dessas reivindicações, se re

laciona com a liberação de, recursos da ordem

,

de ,2 milhões de cruzeiros, para a ampliação do

Hospital Municipal Santo Antônio de Guarami,'

rim, sendo que, o 'projeto jã foi aprovado pela
Caixa Econômica Federal, havendo necessida

de 'de seu apressamento, para liberação dos re

cursos, por Parte do FAS - Fundo de Apoio aó

Desenvolvimento Social.

O deputado Federal Victor 'Fontana, agra

deceu a amabilidade da recepção, prometendo
que não medirá esforços, para que as reivindi-

, No último dia 30 de abril, foi inaugurada a

Pedreira "Rio Branco", de propriedade do Gru

po Marcatto, na localidade de Ilha da Figueira,
Município de Guaramirim. À solenidade de inau

guração, estiveram presentes, o Prefeito Muni

cipal Salim José Dequech, vice-Prefeito, José

P. de Aguiar, Vereadores da Arena, assim como

os diretores do' Grupo Marcatto, além de con

vidàdos especiais, O vigãrio da Paróquia São

Sebastião, de Jaraguã do Sul, Padre João Held

mann esteve presente, quando procedeu a bên-
'

ção das instalações. Posteriormente, os pro

prietãríos ofereceram uma: chopada, para come

.morar o aconteclmento .

O investimento feito atinge a expressiva ci

fra de 15 milhões de cruzeiros, devendo a Pe

dreira Rio Branco, abastecer toda a região do

Vale do, ltapocu, contando com equipamentos
modernos para a extração do material.

Notícias
PEDREIRA FOI INAUGURADA

FONTANA EM GUARAMIRIM

Guaramirim
,cações sejam atendidas, notadamerite esta da

ampliação do Hospital Municipal, que é, sem

sombra de dúvida, da mais alta importância.

PROSSEGUEM OBRAS DE ESCOLA

,O Prefeito Municipal ,de Guaramirim, Salim

José Dequech informou que os opetárloa da

Municipalidade, estão realizando em regime de

urgência, os trabalhos de construção da Esco

la Municipal, da localidade de "Perdidos", no

interior do Município. Esta será a quinta Esco

la a ser eenstrurde, no Governo de Salim José

Dequech, devendo os serviços estarem concluí

dos, dentro dos próximos meses. A obra é de

grande Importância, pois vai facilitar muito para
as crianças em idade escolar, que atualmente

precisam se deslocar a grandes distâncias em

busca do saber.

Os operãrios da Prefeitura continuam reall
zando a construção de passeios, nas principais
ruas do Municfpio. Vãrios quilômetros [ä foram
feitos, o que sem dúvida alguma, proporcionará
melhor aspecto à cidade.

O Prefeito Municipal Salim José Dequech,
se fará presente no próximo dia 18 em Joinvil

Ie, quando o Governador do Estado, Dr. Jorge
Konder Bornhausen, Instalarã seu Colegiado no

Centro Social Urbano do Bairro Itaum. Na opor

tur:lf.dade, acompanhado do Vice-Prefeito, Verea

dores, e Presidente do Diretório, apresentarão,
uma' série de reivindicações, 'do mais alto sig
nificado para Guaramlrlm.

A construção do Ginãsio de Esportes de

Guaramirim, Jã atingiu sua primeira etapa. A

P·refeitura Municipal" Jã apresentou prestação
de contas, informando detalhadamente onde

foram gastos a, primeira ,parcela da ordem de

Cr$ 1.000.000,00. Juntamente com a presta

ção de contas, a Prefeitura Municipal, jã entrou

com pedido de suplementação de verbas, junto
à Secretaria da Edu.cação e Cultura, para dar

prosseguimento à obra, que deverã estar con

cluída, confórme o cronograma previamente es

tipulado.

o

Estiveram presentes, o

Presidente da entidade
Valério da Costa, o vive

presidente Alcione de Si
mas. e ainda Milton Ado
lar Stange, lnvaldo Sacht,
David Correia e José Dal
marco Filho que também
fazem 'Parte da atual dire
toria da LJFS, além da

imprensa esportiva de
nossa cidade, 'especial
mente convidada,

Dentre os assuntos tra

tados, um diz' respeito a

ausência dos árbltros por
ocasião da realização dos

jogos válidos pelo cam

peonato citadino. Parece

que os homens do apito
não estão cumprindo com

as determlnações da Ll

ga" Simplesmente delxam
de comparecer .na hora

ao jogo marcado', criando
com isso uma série de
transtornos,

Para solucionar estes

problemas. a LJFS estará
convocando todos os ár
bitros que pertencem ao

seu quadro: para chamar
-lhes a atenção com re

ferência a estes fatos.
passando então a punir
os infratores, aaueles
que porventura voltarem
a usar deste expediente.

, Foi tratado sobre a lo

calização da nOVÇl sede

da Liga, que atualmente
acha-sé instalada na Av.

Mal. Deodoro da Fonse':'
ca, mas que por motivos
vários, não está preen-
'chendo as necessidades,
prlnclpalrnente pelas Ins-.

talações inadequadas.
Outro local será escolhi
do, e este poderá ser no

Edifício Jorge Maier, na

'Rua Mal. Floriano Peixo

to.
'

O Presidente Valéria
da Costa fez uso da pala
vra para garantir apoio
total e irestrito a Comis
são Técnica da seleção
jaraguaense de futsal

que irá disputar os jogos
reqiónais em julho e por

certo, os jogos abertos
em Blurhenau no mes de
outubro.

Disse, que Alcione de

Simas (técnico) e 'Milton
Adolar Stange . (supervl
sor) são pessoas de to

tal crédito e por isso es

pera deles um trabalho
a altura de suas capaci
dades, contando com a

colaboração dos atletas
ividentemente.

Por sua vez a Cornls-:
são Técnica está imbuida

-

dos melhores' propósi
'tos, visando com isto a

'paqar aquela imagem ne

gativa deixada pelo nos

so 'futebol de salão nos

Jogos Abertos de Criciu
ma. Já defiinu pratica
mente o seu plano de
trabalho e o esquena de
treinamentos. Serão tam

bém feitas palestras com
.

os atetas com o objetivo
de concietizá-Ios da res

ponsabilidade que terão,
doravante, pois os mes

mo estarão defendendo
o prestrgio e as cores de

'Jaraguá do Sul. Incutir
neles uma coisa que mui- ,

tos não sabem, isto e sa

ber ganhar e perder, 'pois
o objetivo do esporte e

de Futsal'
I

competir e no final haverá
sempre um vencedor e

um derrotado.
Os treinamentos serão

iniciados hoje pela ma

nhã, com início as 9 h 30
min tendo por local o Gi..;

náslo de Esportes da A.
A.B.B. bs jogadores con

vocados : para formar a

seleçãó são estes: Tati

(AABB); David e João

(ArWeg); Sérginho (OLl-
"P�); Dalbergio (Cyrus);
Renato (Cer. Urbano); Al
ceu e 'Arizinho (BESC);
Darci, Emilio, Küster e

Sérgio Peters (Marcatto);
Roeder e Jorge Negel
(Menegotti).

Campeonato Juvenil

As inscrições para o

campeonato de juvenis de
,

1979 estarão abertas ao

clubes filidos _ até o dia
01 de junho. O início do

campeonato tem a, sua,

data oficialmente marca

,da para o dia 09 de ju-
nho.

.

Com relação ao campeo-
,

nato infantil, não foi ainda
estabelecido a data para
o início da competição,
o que será feito opotuna-
mente.

.

Auto ..
falante e panfletos

para melhorar
arrecadações

Ficou decidido nesta

mesma reunião, que a

partir da próxima rodada

serão colocados panfle
tos nos jornais locais e

ainda distribuidos no co

Passará a funcionar tam
mercio e na indústria.
bérn o serviço" de auto

falante em dia do jogos.
Isto tudo, visando melho

rar as arrecadações que
tem, sido muito fracas,

nem mesmo superando
as do ano passado.
Nós da imprensa soli

citamos ao público des

portista, aquele que gos
ta do futebol de salão, que
prestigie o nosso esporte,
comparecendo ao Giná-

, sio de Esportes Artur Mül
ler todas as quintas-fei
ras, onde poderá assistir

excelentes espetáculos.
, ,

Curso de
Introdução
à Segurança
do Trabalho ·

CIPA
O SENAI' comunica a

todos os interessados,
que recebeu o credencia
mento da Delegacia Re

gional' do Trabalho e

Fundacentro para minis

trar cursos de Introdução
à Segurança do Traba!ho
- CIPA; num total de 12

horas/aula conforme de

terminação legal. Para
tanto as empresas interes
sadas poderão entrar em

contato com o Senai atra-.
vés o telefóne 72-0722 ou

pessoalmente na Rua Isi

doro Pedri, 263, pará me

lhores informações acer-
,

ca do evento.

PROCAPE:
Os Sindicatos Patro-

nais colocam 'à disposi
ção 'de seus associados,
e das empresa$ em ge
rai, a Resolução No'rmati
va nr. 248/78, do Progra
ma Especial de Apoio à

Capitaliza�ão de Empre-
,
sas - PROCAPE, que dis

ciplina ,a participação a

cionária no órgão e ,tra
ta de outros assuntos de
interesse das empresas.
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