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Barra V·elha integra-se na
Estiveram em Barra 'Ve

lha, na última segunda-
-feira os Prefeitos Muni-

I [

cipais Victor Bauer de
. Jaraguá do Sul, atual

Presidente da Associação

Advogado·do
ex-nazista comenta
decisão alemã

SÄO PAULO - "O Par
lamento alemão tomou
uma decisão política.
Respeito-a, juridicamente,
mas é preciso apontar pa
ra um absurdo: lá se a-

.

boliJ" um Instituto Univer
saiO dá prescrição", afir-

mau o advogado Flavio
Augusto Marx, que defen
deu o ex-nazista Franz
Wagner.

O advogado-que teve
ganho de causa, no Su
premo Tribunal Federal,

•
I

em

O Secretário do Traba
lho e Integração Política,
Sr. Fernando Bastos, que
retornou de Genebra

(Suíça) onde partici:pou
durante 20 dias da 65a

Reunlão da Organização
Internacional do Traba
lho (OIT), disse que osB
mil delegados de todo o

mundo e que representa
ram as classes patrona',
trabalhadora e governa
mental neste encontro,
concluíram que a assis
tência ao trabalhador ru

ral, na atualidade,' deve
ser uma meta prioritárla
ein qualquer país "por
que a agricultura torna-sé
cada vez mais importan
te como um fator de de
senvolvimento e paz uni-

que

versal".

O Sr. Fernando Bastos
foi o único representante
governamental brasileiro
na reunião da OIT e des
tacou, numa rápida entre
vista no Aeroporto Hercí
lia Luz, a grande maio
ria dos países filiados a

OIT está concluindo que
não terá resposta para
explicar a' formação de
focos de proletariado ur

bano gerados a partir de
, contingentes que abando
naram as zonas rurais.

Porisso, concluiu, a prin
cipal preocupação da
reunião fol .o estudo de
meios para ampliar, vio
lentamente, o amparo ao

trabalhador rural.

que negou a . extradição
do ex-sa para a Alema
nha Ocidental-acrescen
tou' que a decisão do
STF realmente contrlbulu
para o resultado da vota
ção no parlamento euro

peu. "Ao assistirmos o
inconformismo de alguns
países, ressalte que o

STF foi soberano, mos
trando realmente que é
um poder independente".

O Sr. Flávio Auguto
Marx frisou que o Brasil
tem a sua leqislação e as

sinou a Convenção de Ge
nebra, "comprometendo
se a julgar os crimes de
genocídio com base na

sua própria lei".

-Temos uma lei ex

tradicional e o Código de
I Processo Penal. E foi as
sim que Franz Wagner te
ve seu caso julgado.' O
STF não adentrou no mé
rito. Inclusive, a minha
defesa não entrou no mé-
rito - explicou ele.

.

O advogado recebeu a

notícia da abolição da

prescrição
. pelo parla

mente alemão como uma
decisão política, "rnals .

um passo numa série de
artifícios jurídicos já usa

dos na Alemanha".
Informou que espera

mais detalhes sobre a de
cisão alemã para analí
sar, detalhadamente a

questão da prescrição
naquele país.

Alvaro Vale analisa

problemas. críticos da
educação no país

FLORIANóPOLIS - O
. deputado federal Alvaro
Vale, (ARENA-RJ) ao ana

lisar os problemas na e

ducação brasileira em es
pecial do 1.° e 2.0 graus
reconheceu que existem
varias pontos críticos

que precisam ser sana

dos, lembrando que a lei

5692, embora tenha re

presentado. um grande
passo, está a indicar, pelo
seu próprio uso, que pre
cisa ser aperfeiçoada.
Nesse sentido, salientou
que Santa Catarina foi o
Estado. pioneiro na im
plantação da reforma
que, em certos aspectos,
inspirou a reforma fede
ral.
Ao apontar os pontos

que considera "críticos",
em especial no ensino do
1 o grau, destacou o salá
rio dos professores, a ela-

boração dos currículos, a
promoção automática e

maior definição nas áreas
de ensino. No primeiro
caso - salários, - disse
que esse não é apenas
um problema social, mas

também de ordem peda
gógica. Quanto ao currí
culo considerou ser este
um dos pontos "nevrálgi
cos", do ensino, frisando,
da necessidade de se fa
zer no Brasil o que já
existe em outros Países,
que é uma listagem de
conteúdos mínimos.

No que se refere a pro
moção automática, disse

que ela deve ser acopla
da a outras medidas.
Uma delas seria acoplar
o estudo de módulos á

promoção automática.
Informou o deputado

Álvaro Vale que foi elabo

rado, na câmara Federal,

um projeto de ,lei, que no .

momento tramita no Se
nado, apontando so I u.,.

ções para os problemas
do ensino brasileiro.

.' . O deputado federal AI
clr Pimenta (MDB/RJ)
que também integra a Co
missão de Educação e

Cultura da cämara que
veio a Florianópolis co

nhecer de perto os pro
blemas e as soluções en

contradas no ensino ca

tarinense -. fez antes uma

rápida explanação sobre
o projeto-de-Iei de sua

autoria, que tramita na

Câmara, propondo a cria

ção da ordem dos Pro
fessores do Brasil A or-

.

dem, segundo ele, visa,
fiscalizar o exercício do
magistério e promover a

defesa da classe em' to
dos os níveis.

AMVALI
dos Municípios do Vale

do Itapocu, Salim José

Dequech, de Guaramirim,
e Dávio Leu, de Massa-

" randuba, onde foram re

cebidos pelo Prefeito Ma

noel Plácido de Freitas,
que em ofício endereçado
à AMVALI, preocupava-se

, com o seu afastamento'
da AMUNESC para inte

grar-se a AMVALI, por
motivo do andamento de

projetos em seu Municí·

pio.

No encontro existente
na úitima segunda-feira,I

Barra Velha decidiu inte-

. grar-se a Associação dos

Municípios do Vale do lta-
.

pocu, podendo assim ser

elaborada a redação final
dos estatutos para a im

plantação oficial, pelo go
vernador J'orge IKonder

B-prnhausen, no próximo
dia 27 de julho.

Os prefeitos visitantes
à Barra Velha, foram tam

bém recebidos pelo Pre·

sldente da Cãmara de
Vereadores de Barra Ve
lha manifestando total a·,
poio à participação do

Município na Associação
dos Municípios -de Val�
do Itapocu.

Farmácia Lyra
completa meio

século

A tradicional
Farmácia Lyra, de\

Guaramirim,
dirigida pelo prezado

amigo
-João Lyra, no dia

11 do
corrente mês completou

os seus 50

anos de existência.

A sua atuação
tem sido

sempre no da

preservação da saúde

de· todos os

guaramirenses, a

quem se

tem dedicado
inteiramente.

Pela passagem do

cinquentenário de

fundação de
tão modelar

estabelecimento

farmacêutico,
apresentamos ao

prezado
amigo João· Lyra, os

nossos mais
cordiais

cumprimentos,
acompanhado dos

votos de
outros tantos anos

de vida na
Comunidade de
Guaramirim.
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1 Capital Sul Americana ao

Chapéu

Presidente do
do 'Brasil em

,Catarina

Participe, hoje e .amanhä,
(da Festa de São Sebastião

'empossa
diretoria

na Rua 28 de Agosto,
1863, em Guaramirim.

Na mesma oportunida-
.

de, a entidade diplomará
o Empresário do Ano e o

Empresário Destaque de

1978.

Banco
'Santa

Brasil e o Estado de San
ta Catarina, paralança
mento de obrigações rea

justáveis do Tesouro do

Estado, no valor de Cr$
500 mihões. ÁS 9 horas

participou da reunião do
conselho de desenvolvi
mento economico e do
Conselho de desenvolvi
mento Social de . Santa
Catarina.
Oswaldo Colin veio a

Santa Catarina acompa
nhado do Vice-Presiden
te de Administração, Di
nar G. Gigante, dos Dire
tores de Crédito Rural,
Alessio Vaz Pr.imo, Cré
dito Industrial, Roberto
Pinto de Melo Carvalho e

do Diretor de Finanças,
Antonio Arnaldo Gomes
Taveira.

Bastos diz o

foi debatido no
. encontro da OIT

Genebra

Cacex
do

O município de Joinville,
entre os onze, sob juris
dição da Carteira de Co
mércio Exterior (Cacex),
foi o que mals exportou

.

no primeiro semestre
deste ano, registrado o

montante de Cr$ .

489.925.235,45. Em rela
ção ao mesmo período do
ano passado, Jolnvllle
praticamente dobrou
suas exportações. Em se

gundo luqar, conforme a

Cacex ficou JARAGUA
DO SUL, seguida de São
Bento do Sul, o total das

exportações no semestre

alcançaram a soma de

Cr$ 637.548.450,23, en

quanto que as importa
ções feitas pelas indús
trias da região ficaram
em e-s 536.571.020,65.

A Estatística fornecida

pela Cacex revela um

grande incremento das,

exportações nos primei
·(os seis meses do ano.

Joinville, que exportou
erri 1978 Cr$ .

273.683.792,21, passou
para Cr$ 489.925.235,45:
JARAGUÁ DO SUL,' de
e-s 52.617.095,25 para
Cr$ 101.570.564,5"0, São'
Bento do Sul, Cr$ .

16.834.349,26 para e-s
31.028.258,98; Rio Negri-

ACIG

relata
.

exportação
primeiro semestre
nho, de Cr$1.977.820,45
para Cr$ 8.582.974,44;
Fraiburgo, de Cr$ .

200.000,00 para Cr$ .

961.200,66; Guaramirim
que não exportou em 78,
para Cr$ 285.219,00; Co
rupá, de Cr$ 1.683,653,95
para Cr$. 2.992.647,75;
Caçador, que não expor
tou em 78, para Cr$ ....
791.465,53; Canoinhas,
de Cr$ 108.534,41 para·
e-s 1.157.405,92;. Itaió
polls, que não exportou
em 78, para Cr$ .

253.478,00. A única exce

ção ficou por conta de
Schoerder, que em 78 ex

portou Cr$ 11.388,24 e

que neste ano deixou da
comercializar com o ex

terior.

Um quadro comparativo
feito pela Cacex mostra
que os municípios sob
sua jurisdição expo.rtaram
no semestre um total de
Cr$ 637.548.450,23, supe
rando o montante de 78,
que foi de Cr$ .. � .....
347.119.573,75. As impor
tações, por sua vez, que
no semestre acusaram o

valer de Cr$ .

536.571.021,65, haviam a

tingido em 1978, a soma

de e-s 343.140.454,49.

nova
A Associação CQmer

cial e Industrial de Gua
ramírím estará empossan
do no próximo dia 21 do

corrente, sua nova dire

torla, em solenidade a

realizar-se às 16'
.

horas,

Para uma permanência
de dois dias ao Estado de
Santa Catarina, chegou a
Florianópolis .qulnta-fel
ra, -o Presidente do Ban
co do Brasil, Oswaldo Co
lln,

De sua programação
neste dia, constou visita
ao Governador Jorge
Konder Bornhausen às 15

horas, entrevista coletiva
a imprensa às 15h30min,
encontro com líderes em

presariais às 16 horas e

reunião com os Gerentes
do Banco do Brasil do Es
tado às 17 horas.
Ontem, dia 13, sexta-

feira, o Presidente as-
, sinou às 8h30min, no Pa-I
lácio Cruz e Souza, con
vênio entre o Banco do

MOVIMENTO DE condicionado e peças,
JUN.HO . conexões de ferro, peças
No mês de junho, as para motores de veículos,

exportações atingiram vestuário, utensílios do
Cr$ 129.034.458,92, tlcan- mésticos, folha de aço
do os Estados Unldos co- cromado, artefatos, plás
mo o país Ilder entre os ticos e conexos, material
importadores, seguido da para isolamento eletro
Argentina e BolíVia. As técnico, artigos de cama

indústrias da região co-. e mesa, artigos de madei
mercializaram co.m 41 ou- ra, fios de algodão, entre
tros países, entre os outros.

quals a República Fede- Os municípios que mais
ral Alemã, Paraguai, ltá- exportaram em junho, fo
lia, Chile, Venezuela, Ca- ram os seguintes, :pela or
nadá, França, Irã e Uru- .. dem: Joinville Cr$ ..... '

guai. 9.6.233.990,69, Jaraguá do
.

Entre os produtos ex- Sul Cr$ 23.003.690,52, S.
portados, figurou em pri-. Bento do Sul Cr$ .

meiro lugar os motores 7.293.966,52, Rio N�gri
elétricos. Além deste, nho Cr$ 1.127.428,53, Co
com volumes menores, rupá Cr$ 681.179,18, Ca
os seguintes produtos: noinhas Cr$ 440.725,28 e

refrigeradores, congela-' ltalópolls Cr$ 253.478,00.
dores, aparelhos de ar

.

Comunicado
A direção' deste 'semanário comunica que

o mesmo não estará circulando nos dias 21 e 28
de julh�, por motivo de "Edição Festiva", que
circulará dia 25; data da fundação

.

de Jaraguá
do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS

Nasceu dia 22.06.79
Ederiilson, filho de Reino (Ger
da) Kickhoefel
Nasceu dia 25.06.79
Silmara, filh� de Bruno C. AI-

'

berto (Dorotéa) Güths
Né!sceram dia 26.06.79

•

Marcos Allan, filho de 'Manfrid
(Darci) Meier

I

Márcia, filha de Laurinda (Pal
mira) Rocha
Nasceu dia 02.07.79(

.

Ederson, filhO' de Alcir José (Ma
ria Anésia) Maffezzolll
Nasceram dia 03.07.79
Leandro, fLTFío de Pedro (Alber
tina Lourdes) Pessate
Zuleica O., filha de Benício Ro-
gério B. (Marlete) Pedri _,

Valmor, filho de Valmor (Tere-
sa) Tomaselli'

.

, Nasceram dia 04.07.79
Oenilson, filho de Altamiro (Pas
quina) Adriano
Wanderlei Antonio, filho de Jo-
sé (Josefa) Mader
Daiane Cristine, filha de Hélio
(Clara) Zonta

-

Nasceu dia 05.07.79
Pericles, fi·lho de Valdir (Berna-

-

dete) Winter
Nasceram dia 06.07.79
Elaine Cristina, filha de Mario
Antonio (Neuseli) Hoepfner
Adriano, filho de Willy (Ingrid)
Boddenberg
Nasceu dia 07.07.79
Luciane Beatriz, filha de WaF
demar (Claudete Beatriz) Ri
chert
Nasceu dia 09.07.79
Deise Regina, filha de Agosti
nho Fernando (Vilma) Zimmer
mann
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CINDERELA
(Agora com 3 lojas para

melhor servir).

Visite a loja 1, da COMER"".
CIAL DE CALÇADOS CINDE
RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas,' 198; loja '2;

I na Av. Mal. Deodoro, esquina
Praça Angelo Piazera, onde
você encontrará miudezas e

aviamentos para costureiras
e alfaiates; e, loja 3, na Av.
Mal. Deodoro, 183.

CINDERELA,
sempre atualizada com a mo- ,

da da temporada, para. você
desfilar elegantemente.

VI ENCONTRO DE
VENDAS'

, Com inícío no día 12 de lu

lho, a Indústrias Reunidas J1à'rà
guá S.A., realizou seu VI Encon
tro da Equipe de Vendas, even
to que, a cada dois anos, mar

ca o congraçamento dos seus
representantes, primordialmen
te precedido -de treinamento e

auto-avaliação das -atlvldades
que caracterizam sua partici
pação no ciclo compreendido
entre produção-vendas-clientes.

O encerramento do VI En
contro, ocorre'U no, dia de . on- •

tem, opörtunldade "em que, no " 'I"

Restaurante ltajara, às 20 horas,
houve um jantar de confraterni-

. - \

zaçao.

ele 82 anos e ela 78, mas ple- Dp feliz matrimônio o ca- suas promessas de amor eter-

namente ativos para grande a- sal teve os seguintes filhos: no.

legria e' satisfação' de seus fi- Siegfried, casado, com Irene;
lhos. Arno, casado com 'Olga; Ràland; 26 neto-s e 16 bisnetos com-

'O acontechnenió é muitd casaClo com Gertrudes; Alfons, pletaram a vida fértil do casal

raro' nos dias' atuais' e fo,i cen- c�sadö com Valmira; Astrid, 'ca- que óra completou as suas bo

dignamente assinalado, com o sada com Ivo; Ingrid, casada' das de diamante.

comparecimento dos eternos com Rudibert; Siegried, cäsada
t,. ,. ,,-

•

namorados a um Culto na Igre- com Wiegand e Hellmufh (in Para os nossos" leitores,

ja Evangélica Martin Luther, às memoriam) casado com Gerta. que têm no nome Schneider

10h30min do acima citado dia, muita famíliarldade, lembramos
na cidade de Blumenau, onde No dia 2 de julho eles lan- que o sr. Carlos é irmão do sau-

voltaram a ser abençoados pe- çaram um olhar retrospectivo, doso Otto Schneider, que du

lo Pastor da Comun'idade . em para esses 60' anos de vida em ranfe longos anos ,res'!diu na rua

que vivem. O, almoço' que reu- comum, e só encontraram moti- Jorge' Czerniewicz, nesta cida

niu todos os familiares dos vos de alegria. No· culto deram de.

Schneider, realizou-se na So- graças ao Altíssimo, por havê-

O dia 2 de julho de 1979 Na mencionada data o dis- ciedade Cultural 2'5 de Julho, -los conservado' juntos e .elizes Ao distinto casal, a nossa

marcou' um acenteeímento mui- tinto e muito benquisto casal, onde Carlos e,Waltrudés foram nesse dilatado' tempo. Foram maior homenagem, extensiva

to especial para a grande fami- Carlos 'Scl1neider-Waltrudes novamente alvo de manifesta- naquele' instante agradecer os aos demais familiares e que

lia Sehn'eider, radicada na vi- Schneider completava os seus ções carinhosas e J!e regozijo frutos ótimos que brotaram do Deus os conserve por muitos e

zinha cidade de Blumenau. 60 anos de casados, contando pelo tradicional clã. seu enlace. E renovaram as muitos anos.

Bodas de Diamante

, .

Em elegante enlace do mês
de julho, estarão subindo ao al
tar no próximo dla 21 de julho,
às 20h15min, na Igreja Matriz
São Sebastião de nossa cida

de, os jovens Dr. Altevir A Fo-
, gaça Junior e Lucia Marcia Me
neL

o Casamento "chic" do
mês de julho:

ALTEVIR FOGAÇA E

LUCIA MARCIA
"

O noivo é filho' da vruva

Carmela Fogaça,' de Santo An-'

tönío da Platina, e a noiva é fi,.
. ,�

lha do casal da sociedade jara-
.

guaense, Angelo (Ester) Menel.
Serão padrinhos do .noivo:

'. Dr. Carlos Emmendoerfer e sra.,
Dr. José Alberto Barbosa e sra.,
.Moacir Oizeskl e ' sra., Hélio
'Cunha e sra, (Joinville),'Dr. Ma-

o

"'rio Q. Fogaça e sra, (Santo An

tonio da Platina), Cláudio José
" Vieira e sra., Dr. Dorival . Mor

geti e sra. o (Londrina) e Lothá
rio G. Becker e sra. (Panambi).

Serão padrinhos da i1oiva:
Dr. Alfredo Güenther e sra., Eu

gênio Vlctor Schmöckel e sra.,
Dr. Gerson B. Ferreira e sra.

(Guaramirim), Hans, 810sfeld e

sra., José F. Crüz e sra., Ma
ristela Menel e Luiz Joaquim
de Estawoly, Durval Vasel e

sra., e Armando Rasá e' sra.

. ,

Após as cerimônias rellqio
sas, os 'convidados serão recep
clonados nos salões do Clube

,Atlético Baependi.,
Aos noivos, os cumprimen

tos desta coluna, agradeço o

convite; estarei presente.

BAILE DA SAUDADE

Hoje, à partir das 22 horas,
o Baile da Saudade, e amanhã,

, ) domingo, aquela �oire.�,} p_�rtir
" das 15 horas, com anrmaçäo a

cargo de-Apolo Jovem.
Aonde? No Doeril1g, claro.
Realizaçã.o' de Celso Luiz

Nagel. - Participe !

) -

ENLACE

CRISTINA-ISAIAS 'Um
•

sim
. Nossos bons amigos de lta

peruna-RJ, Denil e Hélio José
Viana, residentes à Rua Rota

ry, nr. 96, enviam-nos gentil
convite para a cerimônia do en

'lace de sua filha Cristina com o

jovem 'Isaias, filho de Anísia e

Homero Coelho Ferreira, resi-
dentes à Rua Tir�dentes, n. 104.

A cerimônia -

se realizará"
às 11 horas do día 28 de julho

, de 1979 na Matriz São José do

Avahy, situada à Av. Cardoso
Moreira, na cidade de Itaperu
na.

.Fazemos o reqistro anteci-:
pado 'para a edição d.e 14 de

julho, tendo em vista que a edi

ção de 21 deixará de circular

para dar lugar a edição festiva
do 103.0 ano de fundação de

Jaraguá do Sul, por isso que
deixamos consignados os nos- -,

sós melhores votos de muitas
felicidades ao jovem par e dis-
tintos pais.

'

"

COmO' a distância nos im

pede de comparecer como se

ria do nosso desejo, usamos da

alternativa que faremos com to

do o prazer, de incluir nas nos

sas orações tão festivo aconte
cimento nas famílias Vjana-Fer
reira.

Esta coluna sente-se hon
rada em cumprimentar os noi
vos e pais.

NASCIMENTO,

Nasceu no dia 09 de julho,
às 18h30min, no Hospital e Ma
ternidade São José, a linda me

nina, que receberá na pia ba
tismal, o nome' de Cyntia Sei-
del.
'- :.,

.

.
,,'

'

Cyntia 'é filha do casal Do-'
nato e Arlete seídel, residentes
em Oorupá,

NíVER

I
'No próximo dla 21 de Julho,

estará comemorando rnais Uma,
data natalícia o titular agente do
SESI - SerViço Social da Indús
tria, de nossa cidade, Ademar

Lotjil;) Frassetto. \

Os cumprimentos desta
coluna, com votos de muitas
felicidades.

Na Igreja Matriz São Sebas
tião" realizõu-se no dia 06 de

julho, às 20 horas, o enlace de
Vivian Mery, filha do casar Dr.

, Mario (Jandira) Sousa com Jo
sé Pere'ira, filho do casal José
Amaral (Odete) P'ereira.

'

Vivian Mery Sousa, teve

como padrinhos, Dr. Vanderley
Q. (Rosa Maria) Pereira, Dr.

Luiz Martins (Mármara) Gon

çalves, Dr. Fr�ncisco Vieira (E-
. liane) Rodrigues, Dr. Paulo
Maurício (Vilce) Pereira, Dr.
Ireneu (Brunhilde) Pasold, Sr.
Durval (JuHa) Marcatto, noivos
Gilberto Marcatto e'Ana Lúcia
Haffermann, noivos Antoni'o
Normário Bona e Debbie' Mara
de Sousa, Antonio Cabral (Názi
Ia) Pinho e Ivo (Norma) Ewald.

José Amaral Pereira Filho,
teve como padrinl1os, 'João do
Amaral (Jandira) Pereira, Elmar
A'udolf (Gilda) Heíneck, Francis,. .

co de Assis (Marilia) _ Zimmer
mann, Dr. Eliziário Pereira
(Neide) Filho, Wilson (Lony) ,

'Kolílbacl1, José Venâ'ncio Perei--

elegante

ra (Ieda) Jr., Adolfo Morais (Cé
lia) Assis, Alceu (Safira} Zim
mermann, Edson Assis Pere-ira
e Ora. Maria da Graça . Morais
de Assis, e 'o' casal Túlio Araújo.

Após as cerimônias religio
sas, os noivos reeepelonaram
seus convidados na sede social
do Clube Atlético Baepêndi.

"

Ao jovem- casãl, es cum

primentos da coluna, extensi
vos aos seus pais.

ROTARY CLUB DE
GUARAMIRIM TEM
NOVA DIRETORIA

No último dla 05 de julho, no
restaurante da. Represa, no vizi
nho município de Guaramirim,
foi realizada a solenidade de
transrnissão e posse do novo

Conselho Diretor do Rotary Clu
be. I

Estiveram presentes, associa
dos dos Clubes de Florianópolis
-Estreito, São Francisco do Sul,
São Bento do Sul e do Clube de
Jaraguá do Sul, que é padrinho',
representado por seu Presiden
te, recentemente empossado,
Januário Stinghen, Lourival Ro
tenberq, ex-Presidente, Dorval
Marcatto, Waldem�H Behling e

Norberto Emmendorfer. Todos

os associados do Rotary Clube
de Guaramirim, estiveram pre
sentes para prestigiar o evento.
O. Prefeit,o Municipal, Salim 'Jo-

.

sé Dequech, como convidado
especial também se fez presen
te, além do Coordenador de En� ,

slno Municipal, Francisco
Schork, Gerente do Banco Ba
merindus, Antonio José Borto-
lotti, entre outros.'

,

A nova diretoria do' Clube
ficou assim composta, para o

ano 79/80.
Presidentec.JorqeLuiz Carnar- . }

go Inchauste, Vice-Presidente:'
Isolmiro João' Corrêa, 1.° Secre
tário: Osmar Klein, 2.° Secre-

.
tário: lzldlo Carlos Peixer, 1.°
Tesourelro: Geraldo ToneIli; 2.0
Tesoureiro: Francisco José
Doubrava, 1.° Diretor do Proto
colo: Anton.io Carlos Zimmer
mann, 2.° Diretor dó Protocolo:
Gerson Boaventura Ferreira,
Diretores de Avenidas: Serviços
Internos: Nelson José Pereira,
Serviços Pro,fissionais: Roland'

.

Behr�ndt, Sehtiçbs', a Comuni
dade: José Constantino de Ar:.'
'buquerque, Serviços Internacio-

..

nais: Ta-inio Kida. '.

í���������·
tir no sensacional Baile de Féria s, a sei' reali'zado na sede sôcial do Clube ,At,lético Baependi.

� 'A animaç-ão do B ail&'e,star.á a cargo de .Erinho e
.

sua Orquestra. Ii§ . As, mesas se enc ontram . à -venda, ao preço de , CrS 400,00.,
,

�
Um lembrete! Vo cê que é sócio do Clube Atléti co Baependi, não se esqueça

I
de -levar sua cartelnnha de .06 cio•• Traie: esporie.

.
.

'

_-. ' I.
����!1.8f��������������n!S?J�

KROGERHAUS•••

Agora você também pOderá
,

desfrutar do seu.

MfNI-RESTAURANTE'
é preciso dizer �ais?!

KROGERHAUS•••

�-------------------,---

CONFECÇ6ES
SUELI LTDA.

I Oferece enorme quantida
de de novidades" vindas de '.

'

grándeS centros, ,para súa
belíssima coleção inverno 79.
Você eneontra um mund..,

de novidades, ,em bijouterias
e confecções em geral, para
todas as idades.

o LOJAO DE
CONFECçOES SUELI LTOA.
fica na Av. Mal. Deodoro, 1085

,

II �m frente à Praça Paul.Har-Iris. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SALVE OS DEZ ANOS DO
ROTARY CLUB LONDRINA-NORDESTE

E.V.S.

Uma reflexão sohre
o mundo

A visão que' o mundo'
nos oferece, neste mo

mento, é dessas coisas
profundamente preocu
pantes que angustiam o

espírito dos que pensam
e. não se contentam em

apenas. constatar que o

mundo vai mal e os remé
dios até agora invocados
nada resolvem.

Nunca se falou tanto
-em paz e nunca estive
mos tão longe dela. Nun
ca se debateu tanto so

bre a 'democracia e os

gevernos cada vez s,e a

pegam ao arbítrio e ao

despotlsmo, Nunca' se

apelou tanto para Cristo
(até em música) e ° po
bre Nazareno continua
esquecido e vilipendiado
pelas inúmeras contrafa

ções pseudo-religiosas
que assoberbam os nos

sos tempos. O próprio
Islamismo, que conse

guiu espetaculosa vitória

·política .no Irã, se vê a

braços com a violência,
a distorção de seus prin
cípios, os fuzilamentos e

o ódio.

Parece que um vento

mau, verdadeiramente a
, pocalíptico, tomou' conta
da nossa era.

E então, que fazer?

t: a. pergunta angustio
sa.

Não·é fácil a resposta
mas ela tem que ser da
da.

Na verdade ela já foi
estabelecida há mais de
mil anos e só a maldade

humana, a ganância in

discriminada, o apego'
'aos bens materiais é que
jogou sobre a cristalina
verdade do Cristianismo
esse manto negro de am

bição, de. luxúria, de
'despotismo; 'de loucura
que varre o nosso plane
ta.

O mal está nos homens,

O que persiste na hu
manidade é o espírito de
Caim. O fratrícidie que a

Homero Silveira

Bíblia nos apresenta co

rno exemplo e deveria
servir de escárnio e afli
ção, infelizmente só con

seguiu libertar os maus

instintos que dominam
esta desgraçada alma hu-'
mana em permanente
conflito consigo mesmo.

Entre o bem' e o mal,
uma tendência desastro
sa fez pender a balança
para o lado do mal. E ele
hoje se espraia em mil

direções que estamos ro

tulando agora de guerras
no Oriente Médio ou no·

Vietnã; a questão do pe
tróleo; a devastação das
matas e a poluição do ar

e dos rios; a deseduca

ção; o desamparo dos hu
mildes; a ganancia sob
todos os moldes e feitios;
a corrupção; o suborno;
a imoralidade; o despo
tismo; a violência; a dis

torção religiosa.

t: tempo de que o ho

mem sofrido desta época
de tamanho, progresso e

de tamanha miséria pare
urnfnstante para refletir:

Porque a continuarmos

nesse plano inclinado em

que estamos não ficará

pedra sobre pedra desta

pretensiosa civilização de

eletrons, viagens espa- .

ciais, filosofia
,

moderna,
teologia da libertação, li
teratura de protesto, mú

sica de ruidos, espírito de

contrafação e de materia

lidade.

Na verdáde, na poesia de S;olange
Doster, não encontramos um verso, si

quer, de revolta contra a vida., Em sua

iluminura romântica, que é a fé e a espe

rança 'dos cristãos, ela nos ensina a com

preender '0 humano, o cotidianamente hu

mano; o encontro a dois para valorizar-se

e valorizar o seu próximo que ele merece.

E ela, a poetiza; o traduz bem em sua pro

sa, sobre "a valorização do homem co

mum".
Numa terra onde se desconhecem ou

mesmo se c;lesprezam os valores poéticos;
numa -terra como esta é necessário mos

trar ao público os nossos valores nascen

tes' ou já consolidados.
Este' foi o meu intuito e não o de a

presentar Solange Doster à terra e sua

gent�, onde' seu nome já se perpetua. E�
ta é a minha colher de argila, quando mUI- .

to, que será um dia reun1da a �uitas .'o�
tras e com as quais se erguera, na inti

midade intelectual de cada um, o grande
significado que �os merece, a todos, es
sa poetiza conterrânea, pelo que vem dan

do de si, silenciosamente, semanalmente,
para alento, devaneio e conforto poético
de cada um.

E então, também eu repito as palavras
da minha poetiza Solange em seu poeme-

to "Saudade":
..

"Em cada instante,
apesar da longa distância,
tu tomas conta do meu pensamento
e consegues ser mais forte
do que meu próprio eu".

Jaraguá do Sul. julhoj1979

(às margens do Itapocu)

A poetiza Solange· . Doster (Augusto Sylvio)

ELA se manifesta não só como poetl
za mas também como prosadora, igual
mente cálida e profunda, ao afirmar que
"todo ser humano tem seu valor como

gente� como membro de umacomunldade,
de uma sociedade". E, na poesia, se inte
rioriza neste chamamento humano:

"Em cada canto uma saudade,
com aquela vontade louca
de sentir-te bem perto de mim".
Lembro-me bem, de que, muito rapaz'

ainda, quando mal acabava de abrir os o

lhos ingê.,uos e sonha(Jores para a gran
deza da vida; quando via o mundo com

os olhos coloridos da juventude e desco
nhecia ainda todo o 'peso dos grandes dra- .

mas ignorados·- lembro-me bem de que
foi nesse período fague'iro .da vida que eo

mecei a sentir, lá bem fundo da alma, os
primeiros clangores. da poesia:

"Amanhã•••
a, esperança de um reencontro
repleto de feli'cidade,

.

'onde••• tu e eu..:
'

__

formamos um só nós,
nõs.; dentro de nós,
e ninguém mais".
Falo com a poetiza dos rumores que

vinham dos recessos da minha sensibiUda

de; rumores que vinham tangidos pela for

ça de ritmos desconhecidos e me faziam

notar que alguma coisa nascia dentro de

mim para um outro, tal uma font� brotando
no coração da terra-mãe para desaguar
num rio 10U tornar-se, a própria fonte, um
rlo. E aos poucos, de acordo com o turbi

lhonar dos anos, esta fonte foi crescendo,
se tornou mais que um rio até o dia em

que, inundando todo o meu ser, explodiu
nó ritmo e nos versos do primeiro poema
que a poetiza ora me traduz:

"Em cada lágrima uma saudade,
daquilo... que de maravilhoso
entre nós dois existiu,
daquelas palavras de afeto,
carinho e calor que teus lábios
em meus ouvidos sussuravam".
Data daí, donde encontro a poetiza de

hoje, o meu encontro com a poesia - en

contro com aquilo, que vinha do meu pró
prio coração. E daí por diante nunca mais
tive descanso.

Descanso nunca mais terá minha poe
fiza de hoje. Ela, Solange Doster, a minha
poetiza de hoje. A nota dominante na poe
sia de S-olange, sempre presente_ 'nas pá
ginas deste semanário, é o romantismo ad
mirável com que a poetiza se veste para
iluminar a vida, tão simples, de dcls-a-.
-dois, num, só, como já indicado antes:
"
••• nós... dentro de nós, e ninguém mais".
Eu + tu = nós.

ACESC ALER'TA SOBRE
Brasileira de Cronistas
Esportivos - ABRACE, no
Nacional so será permiti
do ingresso nos Estádios
os portadores da carteira
ABRACE, podendo so

licitá-Ia os portadores de
registro em carteira no

Ministério do Trabalho
Profissão Jornalista, ou
os radialistas que com

provadamente trabalham
em programas de espor
tes das emissoras de rá-

R.C. LONDRINA-NORDESTE

Foi no Boletim Mensal nr. 110, de maio/79
Que deparamos com o "Bilhete Premiado"
Um, o primeiro. anunciou a data que comove

Depois, do Governador. o importante recado,

Já lá vão no túnel do tempo os multes anos

Ouando o Norte do Paraná ainda era floresta
Lembro bem dos meus vividos anos curitibanos'
Ir à Londrina, PÔ, era "fogo", nada de festa.

Mas o homem destemido fecundou dadivosa terra
Deitou nas covas as mudas, troncos de permeio
Suou camisa e lutou p'ra construir a sua Era
Com o café colhido disse ao Mundo a que veio.

Hoje a cidade de Londrina é feita de povo feliz
Tem todo conforto que uma definida urbe pode dar
Temem da natureza somente a geada, é o que se diz
Espectro terrível que tolhe um tranqüilo caminhar.

Habitam em ,Londrina valorosos Amigos rotarianos
O dia 30 de junho firmou no cenário a "big" data

. Dois lustros foram dedicados ao "SERVIR", em anos
Mereceu o Londrina-Nordeste, sua canção e serenata.

A ACESC/ está alertan
do seus assoctados, as

Emissoras de Rádio, Te
levisões e jornais, quan
to ao credenciamento

tanto para o Campeona
to Catarinense, como pa
ra o próximo Campeonato
Nacional de Clubes.

Segundo a Associação

CREDENCIA,IS
dio e Televisão. A ACESC
possue fichas para cre

denciamento.
'

Técnicos e fotografos
credenciados por emis
soras e jornais receberão
uma credencial numerada
ao preço das carteiras,
Dentro do alambrado

só será permitido ingres
so aos cronistas ou téc
nicos que apresentarem
cartão PISTA, dois por

emissoras de rádio e 1

por jornal.'
Tanto a P.olícia Militar,

como a FCF, Ligas e Clu
. bes já receberam infor
mes destas medidas que
são, as medidas da CBD,

, FCF e ABRACE. Solici
tar PISTA à ACESC, ho-,
rárlo comercial - Sala

1015, Ed. Dias Velho,
Centro. Prazo para cre

denciamento na ABRA

CE, até o dia 15 de Ju
lho de 1979.

Lucros
Pra muita gente' passa

despercebida a agressão
quotidiana de certo tipo
de indústria ao meio arn
biente. Têm, os jornais
divulgando os efeitos tó
xicos dos defencivos, tan
to nos animais como nos
homens. Problemas respl-

-

ratórios, genéticos, vlsu-

Estará o homem mo

derno, tão cioso de sua

superioridade, em condi..:

ções de- parar um mo

mento e refletir?

Não é fácil a resposta

O que surge, entretan

to, é que ele se esqueça
um pouco do seu desme

dido orgulho (que não le

vou a nada de bom) e

num instante de reflexão
-

preveja que não é o mun

do, que está naufragando
- é ele- mesmo. Que a ter

ra desmorona, mas sobre
ele. Que a ausência de
amor ' sufocá-lo-á.

(. PLANA)

CAMINHADA.
Segue tua caminhada bem tranqüila.
Sem quebrar o gracioso encanto

que a clara madrugada emoldura
num ritmo harmonioso e contínuo.

Escuta com amor a passarada
que louva o Senhor, o Poderoso.

Geme o vento uma canção de amor

repleta de mistério, de saudade!

Adiant� um riacho que caminha triste

por entre longa� terras sínuosas,

Árvores elegantes e alrosae
.

emolduram a paisagem.

,E beleza! É vida!
Um amontoado de paz
que guia o viajante.

,

Quanta ternura!
Prof.a Alaíde S. de Amorim,

Blquaçu-Sõ - 07/79

,

e alcoólatra?
. Qualquer um poderá
ser alcoólatra, Todo tipo
de pessoa pode cair ví
tima desta doença' que
ataca, indiscriminada
mente, uma em cada tre

ze pessoas que bebem;
ricos e pobres, analfabe
tos e intelectuais (sobre
tudo estes), brancos ou

negros, descrentes e reli

giosos (é espantosamen
te alta a taxa de alcoolis
mo entre o clero-ameri

cano), gente "boa" e gen
te "ruim",

Todas essas frases vêm
de suposições erradas e

hoje desmentidas, embo

sejam mantidas, consci-'
ente ou lnconscrentemen
te pela grande maioria da

população. Têm ainda o

alcoolismo como "um ví
cio", Um erro: Trata-se de
uma doença, a mais gra
ve que assola a humanl
dade toda.

Este' fato parece sem

pre surpreender a muita

gente.

Infelizmente ainda
subsistem os que tem

uma concepção totalmen
te falsa acerca do' alco
olismo: de que o alcoóla
tra é aquele que está
"caldo na sargefa" , é

_"aquele que anda carnba
leando pela rua"; ou é
"aquele que não tem ver

qonha de beber desse
jeito... "Estas ficções
morrem devagar diante
do realismo que é a do
eriça do alcoolismo, ma-

nifesto ou oculto.

Constantemente se ou

vem frases como estas:
"Ele não pode ser alco
ólatra. Veja só quanto di
nheiro ganha!" Ou então:
- "Ela simplesmente não
se enquadra. Não lhe fal

tava nada em criança,
Casou-se bem, Tem três
filhos. Não é possível!" -

Ou, ao outro extremo:
"Ele bebe por sem-ver-'

gonhice. Não parou vári
as vezes já? Bebe porque
não tem força de vontade
e não quer parar".

Os alcoólatras têm muitas
coisas em comum além
da.' doença. Nota-se com

surpreendente frequên
cia, que o alcoolismo a

taca justamente o mais
simpático membro da fa
mília, o mais estudioso, o
mais culto, "aquele que,
se não fôsse a bebida,
teria um esplêndido futu
ro pela frente ...

"

Ameaçar um alcoöla
tra, apelar para seu bom
senso, impl'orar-Ihe a u

sar sua "força de vonta
de", expulsá-lo da casa,
da farnllla, é ridiculo, se
não um crime como se
ria ridículo dizer a um' e
piléptico que deva usa;
sua força de vontade para

evita� futuros ataques.

Se Você quizer conhe
cer os problemas, do al
coolismo e o modo de po
der curar-se dessa .doen-

,

ça, procure-nos ou escre
va-nos. Lembre-se: "Sem
pre que alguém pode aju
dar, a mão, do AA lá está
para ajudar. E ajudar de
verdade."

Grupo Serenidade de A,A.

Rua Gumercindo da Silva. 370

Reuniões todas as 3as. e 5as. feiras. às 20 horas.

que
ais, têm sido observados,
com bastante 'regularida
de em indivíduos sujeitos
ao frequente contato com

esses produtos qulrnicos.

Nem por isso os produ
tores e as vítimas poten-.
clals têm demonstrado
uma séria preocupação
a respeito das medidas
dé proteção, tais como o

uso de trajes, óculos, uti
lização adequada das fór
mulas de adubos e inse-

'

ticidas, observação quan
to ao rumo dos '\fentos na

hora da aplicação, etc.
O que tem importado é' a
tendência' consumista de
toda a população, 'onde o

obletlvo de lucro e o ga
nho para adquirir bens
torrtarn relevância maior

que, a propria sobrevivên
cia.

Cada dia vemos acon-'
tecerem atos e fatos lesi
vos ao meio ambiente

que, como conta-gotas,
vão enchendo o grande
recipiente dos problemas
nacionais. E a tática dos

responsáveis pela. dete

rioração da qualidade de

vida é sempre a mesma:

deixar borbulhar: o assun

to, deixá-lo acalmar, dei
xar o esquecimento atin

gir a maioria da popula
ção, ate que esta acabe

por aceitar tudo como

fato consumado.

Já denunciados foram,
com abundância, os pre
juízos causados pelas in
dústrias de papel, pelas
fábricas de cimentos, pe
las petroquimicas, pelas
úslnas de açúcar, etc.
Agora, além de todo o ti
po de poluição denuncia
do, surge mals um: a po
luição que ameaça as hi-

destroem
J. Ely Coutinho

drelétricas, construídas
com os recursos .colhldos
a custa. do sacrificio de
toda à população.

Trata-se de Hidrelétri
ca, de Jupiá, tão neces-

_

saria para a região sul do

país. Seus 14 transforma
dores estão ameaçados
de serem paralisados se

não for fechada a Usina
de cimento Itaú. segundo
relatou a diretoria da
CESP aos jornais,

.

a Usi
na Itaú instalou filtros nas

chaminés de clinquer,
mas a acumulação de de
tritos no!? isolantes tem
causado circuitos e pro
blemas que estão se a

gravando,� Essa situação
esta ameaçando o forne
cimento de 1.400.000 kw

para toda a região.

Não sabemos a que
grupo a Usina pertence.
Mas, seja quem for o pro
prietário, 'entendemos

que deve ser paralizada
e transportada para outro

local, previamente esco

lhido e -com urgência, já
que, se tal não ocorrer
sofreremos sério déficit
no fornecimento de ener

gia.

Todos sabemos que,
com tais acidentes, o cus

to de manutenção da U
sina Jupiá é aumentado.
Quem paga esse aumen

to? Direta ou indireta
mente somos nós, contrl
buintes e usuários, para
que seja mantida uma U
sina de cimento que tem

pouca 'relevância para o

'dàsenvollvim'ento econô
mico e social da região,
e que pode ser transferi
da para outro local mais
conveniente. ( PLANA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II 'FErEMI
CORREIO DO POVO

A Associação Comer
ciai e Industrial de nossa

cidade, recebeu da Se
cretaria da Indústria e

Comércio de Santa Cata
rina Q seguinte ,expedi
ente:

,
"Senhor Presidente,
A exemplo do que, foi

feito nc ano passado; eS"7
tará a CI'TUR realizando,
em setembro próximo, a

Il.a FEPEMI - Feira da Pe
quena e Média Indústria
de Santa Catarina, tendo
por local o Pavilhão, de

Exposições, em Balneá
rio Camboriu.
A .conslderar as ca

racterísticas presentes na

formação do setor secun
dário da nossa economia,
o evento se nos afigura
de grande lmportãncia,
podendo em muito con

tribuir para a divulgação
e promoção do parque
industrial catarinense.

E assim sendo, aco

lhendo sugestão que nos

Fundação:
10.'05.1919

CGCMF:
84.436.591/0001-34

- 1979-

.Diretor:
Eugênio Victor Sc;hmöckel
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Anual ."...... 190,00
Semestre r • • • •• 100,00
N.o do dla ..... 4,00
N�o atrasado •• 7,00

E"dere�:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.o 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
.na:

! Soe Grãf. Avenida Uda.

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do R'egistro de

Protestos

- EDITAL -

Pelo presente edital- de citação pedimos aos
senhores abaixo relaclonados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

.
.

CornI. de Cereais Liva Ltda., Av. Getúlio, Var
gas,' s.nv., nesta. Ademir Albrecht, ai c Eletromoto-

.

res Weg, nesta. Com. Mats. Constr. 'Empreiteira
Mão de Obra Correa Uda., Av. Mal. Deodoro,
1699, nesta: Orlando Luiz Pradi, Rua Emílio C. Jo
urdan, nesta.' Transportadora Duas Rodas Ltda.,
Rua Jorge Diener, 186, nesta.

,

nvlJaraguá do Sul, 12 de julho de 1979..

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

/ .

l

João," WiestMet,• S�A:
Indústria de escapamentos para automóveis e

.

máquinas
EM NOVA FASE DE EXPANSÃO, oferece para colocação

imediata as seguintes vagas:
.

a. áuxiliar de escritório (ambos os sexos)
REQUISITOS - ótima datilografiã; experiência com

provada.-

b , soldadores
REQUISITOS - maior de 18 anos;

- experiência em aparelho MIG.
I OFERECEMOS - semana de 5 dias

- ótimo ambiente. de trabalho
- salário de acordo· com as aptidões
- asslstêncla médica a si e seus dependentes

Os interessados poderão dirigir-se a rua Presidente Epitácio
Pessoa, 2388 - departamento pessoal :. horário industrial.

,

SEM
SIMILAR
EM
BELEZA
QUALIDADE E PREÇO

_ Revendedor autorizado:

LOJAS BREIT�AUPT
Av. Mal. Deodoro, 338 - Jaraguã do Sul:SC

" - '"

sera em
.

setembro\ .

PÁGINA 4

I encontro dos COLs do norte de SC
O,Clube de ,Diretores

Lojistas de Jaraguá do
Sul patrocinará a, rean-

'

zação do' I ENCONTRO
DOS CLUBES DE DIRE
TORES COJISTAS DO,
NORTE E NORDESTE DE
SANiA CATARINA, a rea-

'!izar-se no próximo dia

14 (hoje), portanto;. em
·

nossa cidadir.
.

Além do CDL local,
pa'rticipar�o do impor
tante conclave os CDLs

· de" JOinville, São Bento
do Sul, ,Rio Negrinho e

Mafra:
Os objetivos fundamen-

tais do Encontro, que !e
rá por local o auditório
da Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá
do Sul, com, início às 15

horas, é a integraç'ão do

comércio norte-catarinen
se e a troca de experl
·ências.

O conclave será encer

rado na noite ,de' hoje,
com um jantar' de confra

ternização no Restauran

te It�jara.
o. CDL local,:por nos

so lntermédle, convida os

comerciantes, a. partici
parem do Encontro.

Simensen autoriza Estado
contrair empréstimo de

milhões no 'exterior�250
O Ministro do Planeja

mento, Sr. Mario Henri
que Simonsen, autcrlzou
o Governador Jorge Bor-

nhausen a contrair um

novo empréstimo externo
de US$ 20 milhões (Cr$
520 milhões) para investi-

Comércio lojista terá
Convenção Nacional
Em Belo Horízentejé

está sendo -preparada a

20.a Convenção Naciol)al
do Comércio Lojista, que
terá lugar na capital mi
neira no período 'de 16 a

21 de setembro prõxlmo
vindouro. A Comissão Or

ganizadora está distribu ...

'

indo folhetos, contendo

amplas informações so

bre o magno' conêTave, a

todos os órgãos de im

prensa, CDLs e Associa

ções Comerciais. Já se

acham abertas as inscri-

por José Castilho Pinto

Este acidente que vitimou Senira, igual a tantos ou
tros que tem eliminado milhões de pessoas por esse mun
do afora, está a evidenciar que precisamos criar um dis
positivo de lei que enquadre os causadores de atropela
mentos fatais na faixa dós criminosos comuns, sujeitos a

todos qs trâmites normais da Justiça, como prisão pre-
» ventiva, processo, julgamento e condenação penitenciá

ria; Há necessidade imperiosa de um instrumento assim,-

pois sabemos todos que hoje em dla o automóvel está
sendo usado não só para o, trabalho, o passeio e, as vla-:
gens, mas, também, para disparadas suicidas, para rou

bar, assaltar, fugir e até como arma de ataque, pois te
mos conhecimento de casos de motoristas que tem lan
çado o carro contra seu desafeto com- o sentido de assas
siná-lo.

Cunhada Senira, você fez aquela viagem que não tem
regresso e por isto jamais voltará ao nosso c.onvivio. Fi
camos, dessa forma, sem a sua presença maternal,. mas
esteja certa de que a sua imagem .querlda

-

continuará vi
va, e para sempre, entre nós.

Agora minha cunhda de estimação descanse em paz
ao lado de Deus e até logo mais, pois, não há dúvidas
que mais tarde um pouco estaremos nos encontrando em

algum lugar.

vem de ser feita pela CI
TUR, permitimo-nos soll
citar a çolaboração eo

apolo dessa Assocíação
meáiante a montagem de
um "stand" conjunto, reu
nindo ás empresas de
maior expressão, no äm-

. bito. dessa Associação.
.

À guisa de. ilustração,
estamos anexando tote
do "stand" montado pela
comunidade industrial do

murucrpro de Brusque .

durante a La FEPEMI,
.

O

qual apresentou efeito e

resultados bastante posi
tivos.

Registramos ainda, por
oportuno, que idêntica

solicitação estamos fa
zenda às Associações
Comerciais e lndustrlais
de Blumenau, Jolnville,
Florianópolis e Criciúma,
posto que a intenção da'
CITUR - que acolhemos -

é de ver o processo de

instalação de "stands"

conjuntos liderados por
essas. Associações.
Certos de sua habitual

atenção, aproveitamos
para reiterar-lhe nossos

protestos' de considera
ção. (á) Dleter Schmidt,
Secretário da Indústria e

'Comércio",
Em princípio, esta As

sociação acha a idéia vá

lida, razão pela qual soli
citamos o pronunciamen
to de nossas empresas
sobre seu lnteresse em

expor seus produtos na

FEPEMlde posse des-
sa manifestação, a enti
dade solicitará maiores
detalhes si a exposição.

Jaragúã do Sul, 10.07.79

ções para a Convenção,
que até 10 de agosto po
dem ser feitas pelo envio
da Ficha via Correio. A:
pós essa data, Os interes
sados poderão inscrever
-se diretamente no Cen

tro de., Convenções.. do'
Belo Horizonte Othon Pa
lace Hotel. Nas remessas

pelo Correio"._ a.. corres

pondência deverá se'r en-
,

dereçada -à Confedera-
-

ção. Nacional dos Dire
tores Lojistas, Rua Acre,
83, 6.° andar, Rio de Ja
neiro-AJ -' CEP 20081.

a

mentos nas áreas da

saúde,- educação e eletri-

ficação rural.
_

,Logo após a audiên
cia com o Ministro do

Planejamento" o Sr. Jor
ge Bornhausen informou

que o Governo catarinen
se iniciou contatos com

banqueiros internacionais
para a contratação dos

primeiros US$ 30 milhões
- de um total de US$· 50
milhões -- já aprovada
'pelo- Senado Federal. -<;

Em Brasília, o gover-

nador do Estado avistou
-se com o' presidente do
Banco Central, Sr. Car

los "Srandão, para acer

tar o lançamento de Cr$
500 milhões em Obriga
ções Reajustáveis do Te- ,

souro Catarinense, já a

provado pelo Conselho
Monetário Nacional.

.

As
ORTC deverão ser lan

çadas no mercado em ju
Ibo, agosto e setembro

próximos e. seus prazos
variam de dois a três a

nos.

lulas . de Judô
Encontram-se abertas

no Clube Atlético Bae
pendi, as' inscrições para
aulas de judô. As pessoas
interessadas, poderão en

.trar em contato com a

Nice, na secretaria do

Clube, no horário comer-:

cial.

Cunhada· Senira

Poderão se inscrever,
crianças à partir de 5' a

nos e adultos.'

A VIAGEM QUE NAO, TEM REGRESSO

Aniversariam, hoje, dia 1�.07.79
Sr. Bruno Paulo O. Mahnke
Sr. Roberto Granberg
Sr. Victor Viergutz
Srta. Norma Sueli Hoeft
Srta. Leni Prestini

,
_

Sr. Henrique Seick, res. Linh,ares-ES

Aniversariam, amanhã, dia 15.07.79
•

Sra. Amalia Gumz
Sra. Ana R. Scheuer
Sra. Helena Wolski
Menina Daniele Janice, filha de Hilá

. rio (Guiomar) Kreis
Sra. Dirce Volkmann

· Adolar Heese

Aniversariam dia 16·07,79

Geni Lindermann,
Sr. Alcides Dias Raimundo
Sr. Valdemar da Silva
Sr. Harry Beck

Aniversariam dia 17.07.79

Sr. Pedro Rengel
Sra. Lori S. Mundstock
Sra. Ellen S. P. Hansen

,

Jovem Jaime A. Bortolini
Sr. Alvaro Bassani

,Aniversa,riam dia 18.07.79

·Sr. Eugênio Gascho, res. em Jaragua-
zinho

.

Sr. João Weiter

Laudir Dalplaz
Sr. Reinaldo, Diel

Senira Mafra Duarte da 'Silva. Era uma cunhada que
estimavamos profundamente, estima que vinha' de 1949,
quando trabalhamos juntos na Rádio Jaraguá ZYP-9, isto
muito antes de sermos cunhados.

J
Senira faleceu quarta-feira da semana passada; dia 4,

em Blumenau, deixando enlutados o esposo Genésio Duar
te da Silva; os filhos Telmo, Talmir, Túllo, Tito, Tair, Tel
.ma e Teomar; os irmãos Cezar, ceue, Cirene,

-

Senizia,
e rnals outros parentes.

Seu sepultamento realizou-se em Jaraguá do Sul,_ dia
6, às 17 horas, tendo o f�retro saido de Blumenau dire
tamente para o Cemitério Municipal de nossa cidade, a

companhado por aproximadamente 100 pessoas, que lota
vam 26 automóveis, sendo que no campo santo, aqui, nu

meroso grupo de amigos e conhecidos -

aguardava a che
gada do ataúde.

Senira morreu atropelada por um desses criminosos
do volante, que em alta velocidade, foi apanhá-Ia justa
mente no lugar onde ela se julgava em segurança, isto é,
na calçada, bem longe do leito da rua.

,E o mals doloroso, o que 'nos enche de sentimento,
de revolta e de ódio, é que o· motorista ,assassino" numa.

demonstração do seu instinto de covardia: e perversidade,
evadiu-sé do local sem prestar à vítima o socorro que era

de sua obrigação, o que seria facilimo; uma vez que o a

tropelamento ocorreu a 50 metros do Hospital Santa Ca
tarinà.

Anive'rsariam dia 19.07.79

Sr. Osnir Meyer
Garoto Diego Djones Brandenburg
Paula Hibelro
Sr. Pedro Schrnidt

, Mônica Zilz
Sr-. 'Ivo Kamchen

Aniversaria'm dia 20.07.79

Sra. Diva Sabino Tavares da C. Mello
Sra. Terezinha Reck Dumker
Arno Junge, res. em' .Joinvilla
Sr.. Rudolfo Keiser
Garoto, Júlio César Morbis

Aniversariam dia 21.07.79

Sr. Mário Müller
Sra. Udia Beyer
Tânia Mara dos Reis
Sra. Gerta Wielke Lawin, res. em Ne-

reu Ramos
.

Sr. Osmar Bortolini
Sr. Reinaldo> Bartel

.

Sr. Adernar Lottin Frassetto
Jovem, Carim Leithold

Aniversariam dia 23.07.79

Sra. Yolanda W. Driessen
Sra. Marly M. Silva
Sra. Margit MOdebrecht, res. em Rio

do Sul
'

.

't

Rév� Pastor Egberto Schwanz, res. na
Alemanha

Rev. Pastor Hermann Waidner, res.
na Alemanha

Sr. Delflno Radüenz, res: em Joinville
Sr. Ismar Antonio Schwartz
Sr. Edson Duarte

. Sra .. Angelina Schmitz
Sr. Guilherme Spengler
Garota Kelly Cristiane Brandenburg

Aniversariam dia 24.07.79
Sr. Harry Buchmann
Laurita Nagel

'

Sr. Curt Kuchenbecker, res. no Rio de
Janeiro.

Sra. Gerda .Tõwe, res. em Jaraquazl
nho

lolanda Anacleto
Anadir Vicenti
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