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será de 70/0 sobre o valor
do automóvel

TRU

Jaraguã recebeu Bornhausen UNA União dos
Negócios e Admin�tração

nados ao transporte pú
blico de pa�ageiros,
bem como para os mo

'vidos, a álcool, Jipes, fur
gões e camionetas o TRU

f,icou mantido com, a taxa

de 3 por eento- Esta de
cisão foi tomada na últi-,
ma terça-feira pelo presi
dente Figueiredo, durante
a reunião do Conselho de
'Desenvolvimento Econô
mico realizada no Palácio
do Planalto, e destinada
à pro'polrcionar recursos

,

para o Programa de Mo

bilização Energética.

A partir de 1.0 de ja
neiro dOi próximo ano, os
proprietários de carros

,de passeio, de esporte e

corrlda, camionetas de u

so misto e utilitários, vão
pagar Taxa 'Rodo,viária
única na base de 7% do
valor venal dos veículos.

No dia 27 de
julho, o Governador
do Estado,
Dr. Jorge 'Konder
Bornhausen,

'

acompanhado
dos seus

secretários,
estiveram em nossa

cidade; ,

quando na
,

oportunidade,
atenderam os

municipios de
Jaraguá do Sul,
Guaramirim,
Massaranduba,
B. Velha e Corupá. ,

. (última pág.)

Para exemplificar: um

veículo novo ou usado
que tenha o valor para a

venda de 100 mil cruzei

ros, pagará sete mil cru
zelros de taxa rodoviária.
Para os veículos desti-

Grupo americano pode
instalar fábrica de alumínio

em Santa CatarinaNo mês que passou, verificou-se em Belo
Horlzonte .,..... MG, a formatura de máis uma turma
de bacharéis da UNA, paran'infada pelo'-Vice�Pre
sldente da República, sr. Aureliano Chaves.

A "UNA: certeza de FAZER SABER para SA
BER FAZER" é dirigida, entre outros do colegia
do, pelo jaraguaense dr. Honório Tomelin, filho
de tradicional família de Itapocuzinho e brilhante
proressor na Capital das Minas Gerais, Clepois
de concluir o seu Curso técnico de Comércio, na
Academia dêComércio São Luís, desta cidade e

de se :-graduar, posteriormente, ein direito. D
São os jaraguaenses brilhando lá fóra" mos

trando fazer saber para saber fazer. Parabéns ao
dr. Honório Tomelin, pela conquista e abertura
de mais dois novos cursos: Comércio Exterior e

Ciências Co'ntábeis.

DEPUTADO
LIBERA

PEDRO
-,
COLIN '

,VERBAS
das j�zidas de baOxita lo
calizadas no município de
Lages, aval'ladas" em 54
milhões de toneladas,
mas o local mais prová
vel para a lnstalaçâo des
ta fábrica, é ne Distrito
Industrial de Imbitu6a. Se
isto acontecer, dlsse o

gerente de compras e

construções da Alcomí
nas, a capacidade de pro
dução anual será de 300
mil toneladas, passando
a exigir um 'investimento
na ordem de um bilhão de
dólares.

O Secretário da Indús
tria e Comércio, Hans
Dieter Schmidt, recebeu
na ultima quarta-feira em

seu gabinete, a visita de
diretores da empresa a

mericana Acoa-Alominium
Company of America, e
de sua subsidiária no Bra
sil a ALCOMINAS... que
vieram a Santa Catarina
com o objetivo de aqui
realizar um levantamento

preliminar para a instala

ção de uma nova fábrica
de alumínio. Durante o

encontro Sçhmidt lem
brou da potencialidade

Integrando a comitiva governamental ....:_que 6a.-feira, dia 27 de julho
de 1979, transformou a

nossa cidade em Capital
do Estado, soubemos a

través do Deputado Fede
Fal peja, região - -dr. Pe
dro coun, da �iberação
de verbas (a esta hora já
recebidas pelos interes
sados) para os seguintes
óogãos: Prefeitura Munl-:
cipal de Jaraguá do Sul,
Cr$ 230.000,00; Golégio
Säo Luís, Cr$ 30.000,00;
Colégio da Divina Provi
dência, Cr$ 20.000,00 e a

APAE de -Jaraquä do Sul,
e-s 10.000,00;
Não foi outra a razão'

das respostas aos telefo
nemas à Prefeitura. Sem
pre que alguém queria sa

ber com quem estavam
falando - a resposta vinha'
"invariavelmente: "Do Pa
lácio do Governo."

� aquela história da
cronista social de Itape
,runa: Quem pode, pode,
quem não pode bate pal
mas.

na

Prof. Paulo MoreHi

O gosto poderia ser analisado no seu sen

tido mais ou lato ou genérico, como também na in
dividualidade dos seus aspectos, como seria o

casá do gosto artfstico.

�-------------------------�

tiveram reajustes
per

: cento

PRESTIGIEM O FUTEBOL PROFISSIONAL
DE NOSSA TERRA

COMPARECENDO AMANHA AO
ESTADIO "J'OAO MARCATTO""

PARA ASSISTIR

,

Fretes
de

E, neste caso especlfíco, nem sempre a obra
reflete virtudes ou vfclos do autor. Exemplificàn
do: pode alguém ser um excelente e festejado
poeta e viver no mais imundo lodaçal do vício, O
seu gênio poético é uma alavanca de emoções.
Suas' pechas morais um preclpíclo de rnonturos.

16,9l
reajuste, a elevação do
preço dos fretes de janei
ro a agosto de 1979 atin
ge 77,43%, em compen
sação o preço ,do óleo
diesel que representa _

16,33% do custo do
transporte rodoviárip su

biu 89,'15% de fevereiro a

julho deste ano.

As tarifas de transP9rte
rodoviário de carga tive
ram quarta-feira última
um aumento de 16,91%,
conforme decisão da As
sembléia de Sindicatos e

as Associações membros
da Associação Nacional
das Empresas de 'Trans

portes' Rodoviários'de
Carga, (NTC). Com este

Juventus
X

Internacional

,

Gostar de tal poeta, de sua obra, não signi
fica partilhar de suas ignomrnias ou aprovar seus
atos. Significa apenas aderir a um processo de

adequação artística em termos de gosto literário.

Significa conciliar a arte como uma virtude, que
na, realidade o é, embora denominada pelos psl-.
cólogos de intelectual. 15 HORAS

Portanto, um poeta, nestas condições, não
obsante dominado pelos víclos, possui, uma gran
de virtude intelectual que o faz admirado: a arte
de poetar. Paralelamente, a mesma observação
poderia ser estendida a todas as artes, que ins

piram os mais variados e discutidos gostos, di
vidindo ou aglutinando crrticos e admiradores.

,SEMPREBELEZA
Dante Martorano

Na geografia da Ilha, O' ater
ro de parte da Baía Sul foi in
discutivelmente uma, conquista.
Ainda que Florianópolis tenha
ganho, não é menos verdade
que se pague um preço mexen
do-se na fisionomia da Cidade.
Sim, muita coisa saiu de cena

para dar lugar a novidades.
Pelo que se foi, ainda insis-

'te o saudosista pranteando o

que a seu ver foi sepultado no

aterro. A começar pelo mercado,
que já antes perdera sua per
sonalidade e agora em definiti
vo, quando não mals se enfeita
com as embarcações caracte
rísticas e com os seus não me-

nos típicos' tripulantes.
E também, por terem sido

apaqados os últimos vestfgios
da presença de um porto, que
chegou à importância de sediar
companhia de navegação marí
tima. E que dizer da perda do
bar península - no brismo do
Miramar?

E junto com o perto, termi
nal oceânico de viagens históri
cas, se vai a presença de mari
nheiros trazendo a Imbrança
dos muitos luqares de onde vie-

do verde de nossas plantas, que
se sonha exposto até com exa

gero para satisfazer a änsla de
olhos irritados por tanto cimen
to e fartos de tanto asfalto.

Pouco se dá para o "status"
concedido à prédios manumen

tais. O que importa é que venha
a descontração para a gente, de
todo o tipo, a qualquer hora,
despreocupadamente pedestre
perambulando na comunhão
com a simplicidade da natureza.

Ninguém quer que -se en

terre tamb-ém o fato desta terra
ser Ilha deixando as águas da
Bala com mero fundo de cenário
ou quase moldura. A Ilha requer
para sempre - SOli e mar, terra

cercada de águas por todos os

lados!

ramo

A sede dos Clubes Náuti
cos - há anos à frente para on

de era mar - fazem falta para o

traje marftlrno da Ilha.
Mas a' nada leva o choro. E

todos concordam com nenhum
ou com bastante ardor - que o

próprio tempo já havia desman
chado estas passadas situações.

Parecendo sempre a tudo
alheio, o ilhéu se mostra decidi
damente forte, quando se toca

,

no seu ponto mais sensível, O
destino do aterro.

Que é conquista da enge
nharia, está certo, mas não se

tolera se transforme isto num en

xerto exdrúxulo - A ponte é vá':
lida mas o aterro não pode ser

acessório, somente apêndice u

tilizado para ligação com o con

tinente numa pista de veloclda-
de.

" ,

da acolher quem chega aqui.
Mas para qualquer que seja o

fim, que ninguém tenha cora

gem de retalhar a paisagem. Pois
a Ilha - mesmo com a operação
plástica de seu contorno, deve
na paisagem, estufar o peito da
nossa gente, de orgulho e aca

chapar no impacto quando o fo
rasteiro' sente a importância de
pisar 00 solo ilhéu.

Tudo vai bem até aqora, por
que este dever maior foi cumpri
.do, quer por quem planejou e

quer por quem executa o remo

delamento do contorno da Ilha, .

isto porque o aterro representa
um espaço que, embora conquis
tado, seu destino é o de se in
cluir na paisagem da Ilha. E pa
ra ser enqastadc em deflnltlvo
no seio florianopolitano qual
quer pedacinho de terra deve
'contribuir para o fasclnlo da ima

gem da Ilha. � isto mesmo. To...

dos, ilhéus e catarinenses, não

podemos' permitir que para con

quistar espaço aterrando a Bala
Sul, nela se enterre um pouco
que seja da estonteante beleza
da Ilha amada.

E aqui é bom que se esclareça que o que
fecunda a alma do artista não é o' mal moral em
si mesmo, que é mais uma privação do que uma

contribuição à, arte. O que lhe fecunda a inspira
ção são os sofrimentos, a angústia, a solidão,
contingências naturais da própria vida que leva.
� uma espécie de extensão do próprio artista. E
com que maestria explora os dotes que possui
para ferir assuntos desta natureza. E 'por meio

deles se torna conhecido, elogiado e amado,' co
mo artista,malgrado escrachado como homem de

pouca têmpera moral.

Do que se conclui que a virtude intelectual
é imperfeita, como imperfeito é quem dela é do

tado, contrariamente às virtudes morais que, no

'dizer de Santo Tomás de Aquino, são perfeitas,
contribuindo para a perfeição de quem as pra
tica.

Isto e muito. mais, graças a

Deus, nós catarinenses temos
observado na vigilância "do povo
da Ilha pelo que é seu. Mas ape
sar de sua calma - no fundo de
cadaum evidente a paixão com

que espreita o desenrolar dos
fatos. Sim, pois se foi porto pa
ra receber gente com os navíos,
a baía sul, pelo aterro, pode ain-

Como gostos não se discutem, o polêmico
enfoque da consciência estética haverá de per
durar enquanto. o fato gerador o persistir, oQI que
vale dizer, enquanto o ser humano produzir ma

téria para a louvação ou pichação da picardia
crltlóa, que todos temos, em maior ou menor e-

, fervescência.

Se já se foi o porto;: o flo
rianopolitano exige que o aterro
lhe leve até o mar, e não o sepa
re dele.

Central é a área, de acor

do - mas nem por isso se po
derá impedir a gostosa curtição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Esta será uma das muitas
realizações que a Indústria Têx
til Jarita estará' promovendo
pela passagem aos seus 25 a
nos de fu'naaçãö:

"

,

;;" I' J ",'

Sábado,04 de agosto de 1979

,SOCIAIS
I'

,

N.O T I C I A S Solange CVaster

JUBILEU JARITA

Um dos pontos marcantes
do Jubileu de Prata da Jarita,
acontecerá no próximo dia 18
de agosto, quando será esco

lhida a Rainha do Jubileu, no

Baile a ser reallzado na oca

sião. As candidatas que con

correrão ao trtulo, são todas co

laboradoras da Jarita. Sãoelas:
Mii"iam Scheffler, Lacy Anacle
to, Zenaide Correa, Terezinha
Tomazelli, Marly , Leoni, Marli
Reck, Gulnete Schmauch, Anair
T. Buzzi e Terezinha Kanzler.

.... -,

Aniversariantes

Anfvenariam, hoje, dia 04.08.7IJ

Sra. Jalile Tobias Amódio
Sr. Vitória Lazzaris
Sra. Iracema M. Cópi
Sr. Wigando Voigt
Sr. Hilário Schiochet
Sr. José M. Junkes
Paulo Fernando Sprigmann, res. no
Estreito - Fpolis.
Jovem, Alcides Mannrich

Aniversariam, amanhã, dia 05.08.78

Sr. Nivaldo L. Petry
Sra. Marina S. Bos;
Sr. Álvaro Stingen, res. no Paraná
Sra. Olindina L. Garcia, residente em
Guaramlrim
Sra. Catarina Ersching
Srta. Waldinéia Strebe
Jovem, Jorge Kitzberger

Aniversariam dia 06.08.79

Sr. ,Victor Bauer, Prefeito Municipal
Sr. Moacir üuncker Junior
Sra. Terezinha Z. Soares
Sra. Inês Steinert
Sr. Artilano Piccofl
Sra. Milda Behrens
Sr. Osmar Gadottl, res. em Curitiba

Aniversariam dia 07.08.79'

Sra. Laura Hafemann
Marina Moreira
José Steilein �eto, res. em '

Jaraguazinho
Srta. Mércla Doering
Garoto, Marcelo Socreppa

AnIversariam dIa 08.08:19

Maria Madalena Vasel
Sr. Walter Bartel

'

Sr. Hermes Kuchenbecker
Menina, Adriana Reeck
Jovem, Lara Doster

Jovem, Guilherme Grosskopf Neto,
res. em, Joinville

' '

Jovem, Lúcia Terezlnha Mendonça
Anlversarram dia 09.08.79

Álvaro Wlschral
Diva Mondinl
Ovfdio Nunes
Ertha Schüncke

Aniversariam dIa 10.08.79

,

Sr. Pedro perry Mascarenhas,
res. em São Paulo
Sra. Josefa Silva
Sr; Artur W. Stlngen
Lufs Carlos Hintereger
Lori Doege

\

SAO LUfS COM
NOVA DIREÇAO'

ROTARACT EMPOSSA
NOVA 'DIRETORIA'

Assumiu a direção do Co
légio São Luís, no dia 30 de ju
lho, 'o já conhecidfssimo Irmão
Frederico Unterberger, pois o

, Irmão Guilherme, que tinha so

bre seus ombros a direção, en
contra-se no Rio de Janeiro, 'on
de estará participando de um

curso até o final do ano.

Ao Irmão Frederico, os vo
tos de enorme êxito no decor
rer de sua atuação como Dire
tor do São Lufs.

, �

, Tendo por local o Beira
Rio Clube de Campo, realizou
se no último dia 28 de julho, às ,

20 horas, com um coquetel o

ferecido aos convidados, a to

mada de posse da, nova Dire
toria do Rotaract Club de nos

sa cidade, quando Altair Au

gusto Pieper, entregou selJ car

go para a nova diretoria que fi
cou assim composta: Presidente
Oalva Maria Araldi; Vice-Presi
dente Maria de Fátima Silva; 1/1
Secretária - Eliana Orthamann;
2.a Secretária ösu Martini; 1.a
Tesoureira 1'haísa Barros Pinho;
Protocolo - Maria Rosângela A

raldi; Diretor da AveniCla de

Serviços Internos Iraci Maria
Fagundes; Serviços Profissio
nais Sidney Garcia Filho; Ser
viços Comun'itários lucimar
Maria Rita; Internacionais So

lanqe Maria Araldi e Diretor
sem Pasta Altair Augusto Pie

per.
BAILE DE DEBUTANTES

, '

O Clube Atlético Baependi, estará realizando no próximo dia 17 de
novembro, o sensacional Bailé de Dêbutantes, que contará com a, anlmação do fa-

'

moso Grupo Mus'icaIITAMONE, de Câxias do Sul.'
'

,

'Você qúe é a'ssociado do Clube Atlético Baependi, faça a inscrição de
sua filha para que ela' participe desta belíssima realização do clube azürra. "

"

, ,KROGERHAUS ...

Agora você também poderá
.desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizêr mais?!

�," .�ROGERHAUS...

,

3 ANINHOS
O dia de ontem, foi motivo

de muita felicidade' para o ca

sai Leonardo e Jussara Nechek,
quando seus filhos gêmeos Ke
nia e Albio comemoraram seus

3 aninhos de uma bela existên-

MARCADO PltRA
SETEMBRO

,

'Marcaram data para o mês
de setembro, os jovens Rita
Seidel, filha do casal amigo AI-
vin eHella Fuck Seidel, da so
ciedade corupaense e o Indus- � .>

trial sãobentense J. Roberto de
I

AraújO', para o elegante énlacé
,

'

que os unirá.
"

cia. - '. -',
.

Ao Albio"e Kniá, �curripri
,

mentos com votos" de múítas
felicidades.'

'-' •,... ....

, PABLO 'JOS'I!

No Hospital e Maternidade.
Jaraguá, à 1 h45min do dia 28
de julho, nasceu o lindo garoto
Pablo José, Fodi, filho do casal
amigo, Ademir e Teresinha Lu
cia Boaventura Fodi.

'

Pablo José também é mo
tivo de muita alegria dos seus
avós matemos José e Maria p.
Boaventura e de sua avó pater
na Maria 8.. Fodi.

Registramos com grande satisfação, em nossa

coluna, o' natalício do sr._ Victor Bauer, prefeito mu-

,nicipal de nossa cidade, que transcorrerá' no pró- CINDERELA
As 20 horas" do dia 28 de .lulho, subiram ao altar,•

d' 06 d t
'

� (Agora com 3 lojas paraximo Ia e agos o.
para receberem a bênção nupcial, os jovens Ana Elisa Mo,-A' V' t B

•

t d t ,melhor servir'.o sr. IC or auer, os eumpnmen os es a eo- J
retti e Aldo Pavanello.

luna, com votos de muitas felicidades.
, Ana Elisa, é filha do casal Vergrlio e Hilário L.'

Visite a.lola 1, da COMER-
eM*!)ii3�*!>i(!�E*!t::8(l���E:@(j€:@<lC8G**E>R<:t:iGCi(!�-t:@c3**, CIAL DE CALÇADOS CINDE." Moretti, e teve como padrinhos no civil, os casais Luls An-

N- ASC I M E NTOS RELA, com sobre-loja, na Av. 'tonio Negri e Márcia Marg'arida Bona, Antonio Pires' e Ro

,

Getúlio Vargas, 198; loja 2, sana Maiochi, e no religioso foram padrinhos os casais,
na Av. Mal. Deodoro, esquina Gilmar Antonio Moretti e Solange Beatriz da Silva, Valcir

,

Praça Angelo Piazera, onde Cimardi e sra., (adernar Olrnardí e Mariza Eliana Strebe.
você encontrará miudezas e Aldo, é filho do casal, Amadeu e Julla T. Pavanel
aviamentos para costureiras lo, e teve como pädrinhos no civil, O'S casais, Gilmar Ro
e alfaiates; e, loja 3, na Av, cha e Aurea Cristina Schmitz, Lorival Pellin e Imelde Za-
Mal. Deodoro, 183. neHa, e no religioso foram padrinhos os casais Nilo Pava-

CINDERELA, "neHo e sra., Roque Brighnolli e sra., Carlito Olaudlno dos
sempre atualizada com a mo- Santos e sra.
da da temporada, para você A cerimônia religiosa foi realizada pelo ex-Vigário
desfilar elegantemente. da Paróquia, Padre Elemar Scheid, e a, recepção aos con

vidados foi no Grêmio Esportivo Juventus.
Ao joveT casal, votos de muitas felicidades.

VICE-GOVERNADORIA
PARA FRASSETTO

ENLACE MORETTI-PAVANELLO

* Nasceram dia 17.07.79

Claus Rolf, filho do casal fludibeito (Florilda) Gartz

.Marllela, filha do casal Ademar (Vilm?) aceder
* Nasceu dia 18.07:79

Angela Regina, filha .do casal Flávio Rogério (Lenita Paula) Ewald
* Nasceram dia 20.07.79

Edson, filho do casal João Luiz (Adalgina) Silveira

Irani, filha do casal Antonio (Te resia Mader) Siomechi

Cristiano, filho do casal Bertolin o (Ana Jaroczinski) Pelfense
* Nasceram dia 21.07.79

Heintze, filho do' casal Lorival (lrntraud Krueger) Schmidt'

Ánt�nio Marcos, filho do casal Cosmo José (Isabel' Terezinha)
Sandra Cristina, filha de Lorena Berndt

* Nasceu dia 22.07.79

Patricia, filha do casal Waldir (Maria) Carvalho
* Nasceram dIa 23.07.79

Jones, filho do casal Mario (Ga cllda, Cevira) Cepley
Fablana, filha do casal Horst (Ros!, Lourdes) Rlkhoefel

Bezerra

ÄLTEVIR E LUCIA Marcante foi a reallzação
da tomada de posse do Gover
.nador do Distrito L-10, CL Wil
son Erasmo Quintino dos San
tos e do Vice-Governador das
regiões "A" 1 e 2, 'CL Adernar"
Lottin Frassetto, com um jantar
festivo na cidade de Brusque,
onde vários casàls de nossa

sociedade se fizeram presentes.

Lojas e Supermercados
Breithaupt, de nossa cidade, es':
tará abrindo as portas do seu

Supermercado 4, no próximo
dia 07 de agosto', a partir das
7 horas, quando estará aten
dendo o público em geral.

O Supermercado 4, será
instalado em Guaramirim, na

Rua 28 de Agosto, 1.665.

* Nasceram dia 25.07.79

Jonas E!iseu, filho do casal Antonio (Elfrieda Hausmann) Heck

,G�rmana, filha do- casal Esmeralda (Ursüla) <?amacho
Clarice Maria, filha do casal Egon (Alida Rowe) Gessner

* Nasceram dia 26.07.79 "',

Ricardo, filho do 'casal José Ro naldo (Renita Terezinha) Schiochet
'patricia, filha do casal Antonio Carlos (Mara) Gonçalves
Fabiane, filha do casal Lauro (Esmeralda Schmitz) Vegini

* Na.ceram -dill 27.07.79

Cleyton Alessandro, filho do casal Isaldino (Leonora) Forfin

'Claudia, filha do casal Raufino (Iris Priebe) Zick

Carlos Alberto, filho de Ruth Bruch

Crlstiane, filha do casal Arnoldo (Zilda) Decker
* Nasceram dia 28.07.79

Pablo José, filho do casal Ademir (Terezlnha Lúcia Boaventura) Fodi

Andersen, filho do casal Vicente (Maria das Neves) Rosniack

Karlna, filha do casal Jaime (Elfi) Riffel
Thais Alexandra, filha do casal Orlando (Anair) Mateussl

* Nasceu dIa 30.07.79

Cristiana, filha do casal Martinho João (Olivia) P'edroti
• Nasceu dia 31.07.79

Almando, filho do casal Almando (Vone Terezinha) dos Santos

BREITHAUPT

Subiram o altar, no dia 21 de julho, da Igreja Ma
triz São Sebas,tião, o jovem casal, Dr. Altevir Fogaça
Junior e Lucia'Márcia Menel, quándo 'disseram o tra
dicional "sim", que os unirá para sempre. ,

Após a cerimônia religiosa, os convidados foram
recepcionado$ no Salão de Festas do Clube' Atlético
Baependi.

Altevir e Lucia, curtiram lua-de-mel com um giro
pela linda Bahia.
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CORREIO DO POVO

,Pos 110

meu chão'
o lang_ e seu

carro de :oois.ti ·COIUn3Como era há 30 Anos Rotária
Na semana de 29 de ra o Brasil em 1898, sen-

julho a 4 de agosto de do natural do Libano
1949, o "CORREIO DO aqui residindo desde
POVO" trazia as seguin- 1914. Pessoa muito esti-
tes O'oUcias:" DIA DO mada, deixa ele viuvá

COLONO - 'Pela pas- Jusmane 'fobias, e 3 'fi-
sagem do "Dia do Colo- lhos. Neme Antonio To-
no" o Snr. deput. Artur bias casado com a sra,

Müller pronunciou na as.. Maria Dequech, Joana·
sembléia o discurso se- casada com o sr. Lauro
guinte: "Senhor Presiden- Donalt Ei Jallle, solteira. A
te, 'srs, deputados, não é enlutada família nossos

somente para os homens sentidos ,pesames. Trans-
que trabalham nos cam- corre amanhã (dia 1-8), o
pos que a data é signifi- aniversário natallclo, do
cativa. Atualmente" (e ve- Sr. Dr. Waldemiro Mazu-

jam que faz 30 anos)" o rechen, médico e diretor
mundo inteiro tem suas da Casa de saúde que
vistas voltadas para os traz o seu nome, a quem
que se dedicam a lavoura, enviamos 'o' nosso abraço
de onde esperam '� : de de feUcitações. Comércio
onde poderão surgir os e Germano Stein. S.A. A-
meias de evitar o entre- gentes Gerais e Dlstribul-

choque das camadas 1$0- dores para o Estado de
ciais, em busca da sub- Santa Catarina, da THE
sistência, grande fator CALORIC COMPANY, CO-"

de desassossêqo que rei� munlcarn que em virtude
na nas classes menos a- de sua Representada ter

fortunadas. "Domlnqo sido incorporada, e de a-

passado foi realizada a corda com novo contrato
festa do "Dia do Coíono", assinado com a Standard

que desde cedo alcançou Oll Company Of Brasil -

muito êxito e brilho' em S. Paulo, em sul5stituição
Jaraguá do Sul. Durante ao antigo, passarn de a-

os últimos dez anos, o gora em diante, sem ne-

governo dos Estados Uni- nhuma solução de contl-
dos executou 2.490 pro- nuidade e nas mesmas

jetos de restauração' e condições, à fornecer à

proteção da
'

sua Freguesia os afama-
fauna e da flora" (E nós dos produtos Essa-
nos dias de hoje?). For- GASOLINA, KERUSENE,
minhas para Doces todos óLEO DIESEL, [UBRIFI-
os tipos e tamanhos V.S. CANTES', GRAXAS. Join-

.enccntrará na Sociedade ville, 30 de Julho de 1949.

Gráfica Avenida Uda. O Henrique Ramos" Fiscal

preço do cafézinho subiu da 15.a Zona avisa aos

mesmo. Em todo o Esta- senhores comerciantes e

do o preç-o será um únl- lndustrlals de Corupá,
co, e foi fixado, a razão Guaramirim e Jaraguá do,
de 40 centavos. Acaba Sul, que, a partir de 1.° de

de ser .transterldo para Agösto próximo vindouro,
importante comissão na entrará em vigor a lei n�o

sede do Banco Industria 276, que aumentou o Im-
.

f e Oomercio em I tajai, o posto de Vendas e Con-
sr. Pedro Bina Martins, signações de 2<% para
que por -muitos anos teve 2,40%. Com "O Sabão
a seu cargo a gerencia ''VIRGEM ESPECIALlPA
desse' acreditado estabe- DE da Cia. Wetze I 1i1C1us
leclmento bancar!o nes�' ,

trial - Joinville, economl

ta cidade. Ontem na regi-
'

sa-se tempo e dinheiro".
dência dos pais Ida nol- Bolas pr. Futebol todos
va, contralram nupclas os os tipos e tamanhos' V.
jovens Hans Breithaupt, S. encontra na Casa Real
comerciante e filho do Sr. JOÃO COUN. Fez anos

Artur' e Paula Erna Brei- dia 2 do corrente o Snr.

thaupt, com a Senhorita 'João Colin, prefeito mu-

Carmen Piazera, dileta nicipal de Joinville, A

ülha do Sr. Affonso e EH- data de hoje assinala o

sabeth Wolf Plazera. Aos aniversárlo natalício do

nubentes "Correio do Po- exmo. snr. Dr. José Boa-

vo" apresenta sinceras baid, atualmente em visi-

felicitações. O lar do snr. ta ao nosso municfpio. O

Oscar Nagel e, de sua aniversariante, elemento

digna consorte Dna. Aizii� de destaque da política
ra Nicoluzzi Nage.l, resl- catarinense, é o presi-'
dentes em Francisco de dente da Assembléia le-

Paula, foi enriquecido, gislativa do' Estado e,

domingo dia 24, com o nessa qualidade, 1i'ã mais
, nascimento de mais uma de um ano vem exercen-

robusta menina, que na do o cargo de governa-

pia batismal receberá o dor. "Correio do Povo",
nome de Laurita.J.de Cas- apresenta a sua excia. os

tilho despediu-sé de Jara- seus cumprimentos pela
gUá. Fo-i uma noticia que feliz data. PROIBiÇÃO --

nos causou
_ surpresa,

Eu abalxo assinado, prol-
quando soubemos que bo terminantemente a en-

Castilho deixaria Jara- trada de animais em mi-

guá, "escreve o comen- nhas plantações, afim de

tarlsta Egon Ehmke. O Jo- estragar as mesmas. Não

ta que é um verdadelro me responsablllzo pelo
amigo do esporte, foi cria- que possa acontecer. Ita-

dor do programa "No pocuzlnho, 25.7.1949. ass.

Mundo dos Esportes", o
Alfredo Jordan. Gelo? Be-

. qual sempre soube diri-' bidas Boss Uda. Carlos

gir em a maior precisão. Leopoldo Mey, Diretor
-Presidente, convoca As-

'Castilho' viajou á Minas
sembléia Geral Extraar-

Gerais, donde deverá se-
dinária da Indústria de

guir para Juiz de Fora, Madeiras Janssen S.A.localidade onde fará um

_
Curso de Especialização.

Oficina Mecanica de João
Wiest - Está equipadaSão Luís 4 x Baeperidi 2.
com um modernissima

O time do C.A. Bapendi
formou c/: Olasio, Lucin- aparelhamento de solda

do, e Manique, Arlindo', eletrica, oxigenio, alumi-'

ni'o, antimonio etc. EspeBaloquinho e Nunes - Wal,
cializada'em reformas de

ter, Eti, Henr!que, Justino automóveis e caminhões.
e Silveira. OJNEGUE es-

crevia artigo sobre HI- Serviço rapido e garanti-
PISMO. Com a idade de do. Organizado' o progra-

68 anos, faleceu dia 25, ma pãra a Copa do Mun-

pela manhã, o sr. Anto- do. Importante reunião

nio "robias. O extinto, co- da C.B.D. Criada várias

merciante por longos a-
Oomissões.

nos em Jaraguá veio pa-

..-- BUSCA SERVIR -
Prof,a Alarde

Sardá. de Amorim Atrás dos montes
um verde vale
dorm'ia solitário <,

no leito da' natureza.
As manhãs bailavam
com suaves càntos
que a natureza oferecia,

Se tu andas triste, deamotlvadoj
Se 'a vida te fez um desiludido,

,

Busca servir �, 'como por encanto,
Tudo voltará a ter sentido!
Se

.

não mais crês Da fraternidade,
,

Nem "as palavras dos demals,
Busca servir a todas as crlaturas
E elas parscer-te-ão celestiais!
Se as tuas canções preferidas
Já não soam ao teu ouvido,
Busca servir e todos os acordes
Voltarão a ter beleza e oolorldol
Se o teu viver é dmcil e sem graça
Se o mundo não rnals te expressa nada,'

.

Busca servir e verás tua existência
Tornar-se resplandecente madrugada!
Se andas em busca de uma diretriz,
Se desejas encontrar novo caminho,
O Rotary te oferece o rumo do servir...
Vem sentir o calor do nosso ninho!
Se, após 'O' servir, não encontrares ainda
Da vida a sua mais elevada expressão,
Busca dar-te em cada ato de servir
E toda ação tua será uma benção!

N!lton de Oliveira Cunha

Em 17-06-1979

São seis horas da manhã
na igreja bate o sino.

" Vai ele pra seu afã
_

' seguindo, pois seu camlnho

Já bem cedo ele desperta
para O< dla iniciar.
A família fica alerta
esperando o regressar.

Calmo guiando o caminho
vai ele dos bois à frente,
com carro' carregadinho
da lavoura procedente.'

É dolente o chiado
lamento de quem labuta.
Descendo ao, povoado I

com vida cheia de luta.

canto sem 'letra,
'eante sem rimá,
sem poesia.

Ao morrer à tarde
já no horizonte;
os chaminés fumegavam,
eram brancas nuvens

que pàiravam
nos pícaros dos montes.
Vinte e cinco de julho
De um mU oitocentos e

setenta e seis
estalos 'inéditos
surpreenderam as matas,
•.• eram pés humanos

que se aproximavam.
Era o' fim de um sonho
que desafiava a história,
na realidade
em berço ei)(plênd'ido�
este chão nascia ...

De voltá à casa distante
o avlso se houve 'ao lonqe,
Chia O< carro segue avante
dos bois que à frente ele tange.

São essas coisas pequenas
que guardamos na lembrança
viver das coisas amenas

dos bons tempos de criança.

Voltei, pois a minha terra
pra recordar coisa assim
belezas que ela encerra

que ficou dentro de mim.

Lembrando com saudade'
do. - AdSon Renato Per1eira

(Em homenagem aos 103 anos

de fundação da cidade),

.Jo1!l6 Roberto Coelho

Disco-voador
não pousa
em pista
especial

- (MEU MELHOR AMIGO) - .

Relembrando as. músicas de Roberto Car
los que você curtia, uma delas faz lembrar o úl
timo momento em que lhe vi. Dizia: "EU DIS
SE ADEUS, NEM MESMO EU ACREDITEI MAS
DISSE ADEUSI" ...

,Neste instante, eu vi cair no chão, todos
'Os sonhos seus, de viver intensamente, amar

• abértamente, ser feliz ininterruptamente.
Conhecer o mundo, quebrar fronteiras, a

brir o peito, dar vazão a aleqrla, e no entan
to, quem diria ...

Você partiu repentinamente, sern que eu

pudesse ao menos acariciar as suas rnäos a
migas e dizer 'o "MUITO OBRIGADO", que lhe
devia.' /

'

Não pude sequer rever o seu rosto, a
quele sorriso, quando finalmente conseguiu

" comprar Oi "TEOBALDÓ" (fusca), todo branco,
de 68, com o qual tanto sonhou.

'

Lembro que, juntos farreamos, viajamos,
brincamos, estudamos, discutimos, dialoga
mos, mas,e agora "NANATD", onde vou poder
encontrar um, amigo/irmão, tal qual VOCt?

Quem vai rne machucar, sem doer, quan
do eu fizer -algo de errado, se você é INSUBS-
TITUíVEL?

'

E, quando eu for a Recreativa, quem, jo
gará canastra comigo, sem bronca, quando eu

der mancada?
,

NANATO, na escola, como será?
Quem deixará que eu encoste minha ca

beça em seu ombro, como você deixava, e
quem me ajudará na Maternátlca, ou na Física?

Você plantou, nestes longos anos, um ca

rinho todo especial entre todos e agora todos
viram seu corpo descer frio e inerte" numa se

pultura, perto do rio.
Do seu calor, ficou só a lembrança, o seu

sorriso, ficou como saudade mas a sua amiza
de, JURO "NANATO", não esquecerei Jarnalsl

- AVISO -

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
tendo em vista a contratação da construção da
nova ponte sobre o Rio Jaraguá, em substitui
ção da atual "PONTE TAVARES SOBRINHO",
avisa a todos os munícipes que, faoe a demoli
ção da citada ponte, interditará a passagem na

quele local a, partir do dia 06 de agosto de
1979, restabelecendo o trânsito somente após a

conclusão da nova ponte .

Comunica, 'Outrossim, que qualquer aciden
te que houver em decorrência da inobservân
cia do presente, não implicará em responsabi
lidade da Prefeitura Munlclpal ou da construto
ra contratada.

Jaraguá do Sul, 24 de julho de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

LONGMIRE, WASHING
TON - Até agora, os visi
tantes de outros planetas
não deram importância
para uma pista de aterris

sagem construída para
eles perto do Monte Rai

nier, nesta região do ne-
" roeste, dos Estados Uni
dos.
Menbro:s da "Fundação

Nova Era" que construi
ram a pista .

de aterris

sagem, estão erigindo a

gora uma torre de sinais,
em cujo topo haverá um

,

dlsposltlvo piramidal cu

ja fun"ção será transmitir
energia mental gerada
pelos membros do grupo.
Segundo Wayne Aho,

dirigente da fundação;
os membros da mesma

formação um círculo em

redor da torre, todos de
mãos dadas -para formar
uma "bateria" gigantes
ca. Os pensamentos be
névolos de todos os pre
sentes .partlrão da torre

para o espaço a fim de
�serem captados a bordo
das naves espaclals dos
seres. Jextraterrenos, ex

plicou.

estadualComissão de
•

energia
Importantes decisões

foram tomadas na área
do Proenergia além das
da duas mil unidades de

biogás. Nesses próximos
dois anos serão implan
tadas quatro usinas regio
nais de gaseificação de
carvão - no Sul, Vale do

ltalal, Norte e Planalto -,

uma usina piloto de alco-
01 de mandioca (no
Médio Vale do Itajaí),
uma de álcool de cana

(em São João Batista, pe-
lo Usati). ,

Com a implantação de

aterros sanitários em 10
cidades catarinenses de
médio, porte se pretende
extrair gás. de lixo.' ,

Outro plano prevê a

instalaçãc de
.

350 mini
usinas hldrolétrlcas em

todo o Estado e o reflo
restamento de mil hecta
res com plantio de 1 mi
lhão e 667 mil árvores
nos municípios de Urus
sanga e Siderópolis, pos
suindores e grandes fai
xas de terras estérlas de
vido a exploração do car

vão à céu aberto.
;

Ruth Milller - .Jguá. do. Sul, 18.07.79

2.a Reunião Latino-
de

-c,
,

Americana VEfCULOS USADOS

Belina luxo - amarelo .. , 1977
Belina luxo - amarelo ; ; 1977
Brasflia .;. marron 1978.
Corcel cupê - branco 1977;
Corcel cupê luxo - vermelho ; ; ; : .. 1976
Corcel II - Laranja � .,1978
corcel II L - branco 1978;
Brasília - branco ; ; .. 1977
Belina .luxo - amarelo . '," " 1975:
Corcel cupê luxo - branco 1975
Corcel cupê luxo - verde, teto vinil 'preto 1976 ';

Galáxie LTO - marron, teto vinil bege . . . . . . .. 1977,
Volks 1300 - vermelho ,'

'

.........• 1969:
Volks 1600 - amarelo , 1975'
Belina LDO - areia casablanca ' 1977
Opala cupê luxo - marron metálico 1977,
Chevette - bege .. ; ;............ 1977
Ford F-75 4x2 - verde 1975
C-10 - laranja ..............•......••..... 1973
Ford F-75 4x4 - amarelo� ..........•...... 1976
Fo'rd F-75 :4x2 - azul 1976
Ford F-75 4x4 ',. azul 1977
Ford F-75 4x2 - azul .............•......... 1965

Mulheres Universitárias
co e mental para a crian
ça brasileira.

A Associação Brasilei-
, ra de. Mulheres Universi
tárias - ABMU - comemo

rando o Ano de seu Cin- Partindo do princIpio
quetenário, promoverá de que o entrosamento per-
9 a 14 de dezembro no, feito Homem/Mulher nos Este Tema é portanto,

.

Rio de Janeiro, a 2a. Reu- diversos setores do coti- uma colaboraçãol com
nião Latino-Americana d,e diano, corresponde a Co- que a Associação Brasi-'
'Mulheres Universitárias. mu I'}, idades, Socj:edadesr". leira de Mulheres' Un'iver-

Grupos e Famílias melhor sitárias - ABMU, junta-
estruturadas, portanto mente com a mulher uni-,
com melhores condiçÕes versitária pretende home
de oferecer a criançaque nagear o Ano InternBcio
desabrocha os alicerces nal da Criança, buscando
básicos para o pleno de- oferecer subsídios at ra

senvolvimento. frsico e vés da pesquisa e expe
mental, permitindo que' riência de cada um,' para
tenham mais capacidade o. alcance do seu objeti
pªra enfrentar GOm, tran- va.

quilidade e segurança, as
oportunidades ou mes

mo as dificuldade!? que o

mundo atual oferece..

I
O tema central desta

reunião será "O ENTRO
SAMENTO HOME,M/MU
IHER NO CAMPO PRO
FISSIONAL, SOCIAL E

FAMILIAR", objetivando
criar com �ste entrosa
mento um melhor clima
de desenvolvimento

. (fsi-

Voltaremos.
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Novidades na legislação 'tributária
-

Catarinense RELIGIAO

>A -Virgem
do Carmelo

,

alterações posteriores,
.

entre as quais se inclui 'o
Decreto n.o 8.133, -de '28

todas .as- consultas res

pondidas anteriormente a

15 de março de 1979, ver
sanCio sobre matéria tri
butária no Estado de San-

. ta Catarina.
Essa medida prende-se à
necessidade de adequa
ção de todas as consultas
às disposições' da legis-

( lação em vigor, aprovadaI .

pelo'decreto n.o 5.577, de
18 de agosto de 1978, �

possibilita a renovação
das consultas respondi- _

das anteriormente a 15' : '

de março de 1979, desde
.

de junho de 1979, publi.. 'que o assunto esteja a-_
cado no Diário Oficial do. -dequado à legislação vi-
Estado do dià 18 de julho gente, dé conformidade
(Ie 1979, que disciplina a com' o disciplinamento
formulação de consultas. ' dado pela Portaria SEF/

N.O 68779, também publi
cada no Diário qticial do

j dia 18 de julho de 1979.

O Secretário da Fazen'"
da, através da Portaria
SEF/n.o 90/79, de 28 de
Junho de 1979, publicada

no Diário Olicial do Esta-,
do de Santa Catarina do
dia 18 de. julho de 1979,
cancelou os efeitos de

WALDEMAR 'FAHNDRICH
FLAVIO BRAGA

Tomamos conhecimento através d'O CARTAZ, edi
ção de 21 a 27 de julho' de 1979, do, falecimento do
sr. Waldemar Fahrldrich, fundador honorário do sema
nário que circula na região a grande Três Rios, Esta
do do Rio de Janeiro', ocorrido no mês de [unho,

Por este lnterrnédlo apresentamos ao confrade Al
berto Gomes Fahndrich e demais familiares, nosso
profundo, pezar pelo seu passamento.

Ao mesmo fempo, cabe
salientar que a' citada
Portaria SEF/N.o 90/79,

lugar sagrado devido às
invasões muçulmanas.
Foi então que se dirigi
ram à Europa onde se es

truturou a Ordem do Car
mo.

A 16 de julho de 1226,
o Papa Honório '" insti
tuía a festa de N. Sra.
do Carmo, pouco. Depois
de aprovar a primeira Re
gra para a Ordem Religiol..
sa do mesmo nome. A'
festividade permanece no

Calendário até nossos

dlas e lembra a mals an

tiga e uma das mais ,in-
o

• signes devoções maria
nas.

-,

ETIQUETAS
O ESCAPULARIO

Um dos mais belos fru
tos da "Vinha' de Deus"
foi São Simão Stock, fi
lho de uma das mais ilus
tres famílias da Inglater
ra do século XIII. Eleva
do a Prior-geral da Or
dern, enfrentou a primei
rá grande preseguição
movida contra os carme-

. litas no Ocidente. Nesta
situação angustiosa, o

Santo punha-se freqüen
temente a compor ver

sos pedindo. socorro à
Virgem do Carmo, quan
do úrn dla Ela lhe apare
ceu e entregou-lhe o Es
capulár:io,' dizendo: .

"'-: � ..
.

_�O,RNAIS
No curso da semana recebemos os jornais dos se

guintes confrades: Jornal da Semana, Fpolis.; O Cartaz,
de Três. Rios-RJ; O Grande Santa Rosa, de Santa Rosa
-RS; Gazeta de Canolnhas-Sö: A Imprensa Catarinen-

'

se, de Caçador-SC; Noroeste, de Santa Rosa-RS; Cor
reio da Tupy, de Joinville; Folha D'Oeste, de Chape
có-SC; Folha Popular, de S. do Livramento-RS; Cru
zeiro do Sul, de Joaçaba eHerval d'Oeste-SC; Nova
Era, de Rio doSul-SC; A Tribuna de Cianorte, de Cia
norte-PR; Folha de Irati; de Irati-PR; União dos Via
jantes, de Santa Maria-RS; A Tribuna Regional, de La
pa-PR; e A Notrcia, de Joinville-SC.·

AUTOADESIVAS?
<:>

Nove' séculos antes do
nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, um

eremita' vivia na Terra
Santa; à beira do Medi
terrâneo, a louvar a Deus
e a prescrutar o horizon
te. Era Elias,

'

chamado!
-

. o Profeta da Aliança ou

o Profeta da Virgem. O
monte chamava-se Car
melo ou do' Carmo,

.

que
quer djzer

.

"Vinha de
Deus" ou "Campo flori
do".

'

Confecclenamos Qualqu�r Tipo
.

GRÁFICA AVENIDA LTDA.
.-

UNI D A D E

"UNIDADE", revista. de excelente impressão ,gráfi
ca, circula em sua edição piloto (n.o O), lá na lon
grnqua Itaperuna., no EstaQo do Rio de Janeiro. Este
exemplar que marca o aparecimento de mais uma
bem feita revista,

.

nos �hega às mãos através da Ora.
Z�lá Rodrigu�s lei!e, ad�ogada mlütante nos foros, doRIO de Janeiro e e por mtermédio dela que queremos
cumprimentar o diretor-presidente Nicolau louzada e

to?a a equlpe da Revista Unidade, pélà, coragem e ar
roje dos ilustres homens que habitám á graiíde Itape
runa. Aliás, .é o edltor geral - José Cunha Filho (oJosé Ctln�a. ,nos. lembra o atual presidente do' ..RoíaryClub Flonanopolrs - Noroeste) escreve na coluna RE
DATOR DE P,lANTÁO, a quê \i'eio este novo órgão de
comunicação,:, "UNIDADE�',' em seu número zero preten
de deixar clara a SUIi posição politica:' defender a u
nidade e integração do Norte do Estado do Rio, uma
região. praticamente indefesa ante os interesses maio':'
res da área metropolitana a quáí fel.anexada pelo pro
cesso de fusão, ,A" região norte-fluminense, que foi
chamada por um ilustre economista, irritado com a fu
são - Gomo se ela tivesse sldo.do lnteresse.malor dos. '

fluminenses - como "burgo podre". O sr. Eugênio' (lá
vai o meu nome). Gudin deve ter se, penitenciado de
sua aflrmação tão leviana quanto irreal. O norte-ttumt-.
nense é, na realidade, uma região rica e em.. ccndl
ções de se desenvolver rapidamente e contribuir para
que sejam pagas as contas exageradas do cresci-'
mento urbano do' Grande-Rio e suas cldades-dorrnltó- �
rios, contas pagas pela União e avalizadas com a pro..

dução agrícola do Norte do Estado. Uma V02: a mais a
se juntar a imprensa independente do Interesse inte
rior do Estado. UNIDADE reconhece que, são muitas as
dificuldades a enfrentar".

Em Itaperuna Sociais, deparamos com o título -
TURIST-AND'O. E o que diz? "A Ora. Zilà leite, .que já
conhece mais de 20 países, embarca no próximo mês
para a Europa, numa excursão de 15 dias. Quem po
de pode, quem não pode bate palmas".

� isso aI!
Aos bravo.s companheiros da . REVISTA UNIDA

DE, os nossos curnprlmentos e à Ora. Zilá leite, as
nossas paaaaaaaalmas.

.

- "Meu amadíssimo fi-
Dali santo Elias divisou 1ho: recebe ,este Escapu-

, sobre o mar:i.Jma�·nüQezi-� I lário, da tua· Ordem, si-
nha e prótetlzou a chuva nal de minha confraternl-

, e o: fim da prelonqada sé-
.' .dade, privilégio' para ti e

'ca que assotava Israel. todos, os . Carmelitas;
'E discerniu ria pequena, quem 'com ele morrer,
nuvem um símbolo prefi- não pàdecerä o fogo e-

guriativo da Mãe do Mes- temo. Eis o sinal da sal-
sias que haveria de vir. v,ação; a salvação nos pe-
A chuva da graça e' da·,' rigos�} .contrato de paz e

'Redenção poria fim à vi--·,: aliança para sempre'.'.
da árida da humanidade Em outra aparição, ao

pecadora. Assim, Santo'-" Pàpa JOão XXII, 'Nossa
Elias iniciou o culto à nhora .do Carmo preme-
Mae -de Deus multo antes teu levar do purgatório

-

'de Ela ter r'lascido., as almas daqueles que
tivessem' morrido: pledo
samente com o Escapu
lário, no sábado seguinte
ao dla 'da morte.

PREÇO .

,

A PRIMEIRA GRANDÊ .SUR-PRESA RARA QUEM JU�A
_ QUE SABE rUDO SOBRE O OPALA:

.

Ao ser arrebatado ao

paraísoterrestre num car
, -

ró de fogo, conforme a-

/ testa o IV Livro dos Reis
do Antigo Testamento, o

mesmo esplrlto de zelo
pela lei de Deus e a de-
\ voção à Mãe do Messias

. o proteta transmitiu a seu-
, principal dlscípulo, San-

AGORA VOC� ESTAMAIS PERTO DE UM CHÊVROLET. . to Eliseu. E seus sequldo-
,

Vã conferir no C'oncesslonãrio res continuaram a cul-
..

-

. tuar a Virgem no Monte

EMMENDORFER Com. de Veículos L,tda. -'��r:���it���,e'ViVràm'CO-

A Virgem do Oarmelo
apareceu ainda em Fáti
ma durante o milagre do

, �;

sol perante 70 mil ,pes
soas. Mas só .0'8 três pas
torinhos A viram, de- mo-

, do glorioso, coroada Rai
nha do Céu' e da Terra,
com o Menino Jesus.nos
braços. , .. � certamente o

penhor de seu triunfo,
após os dias dramáticos
nos quais vivemos, em

� que o domínio do mal a

iingiu um 'grau,
.

inaudito
(ABIM).

Durante a Idade Média
os continuadores do Pro
feta' Elias foram obriga
dos a abandonar 'aquele

-c:

Av. Marechal Deodoro: 557": Fones: 72-Ö969, ,72-0655, 72-0060
'�.

.
.

Jaraguã do Sul Santa Catarina

Foi feito para você

P R O F 1 '5 S I O' N A L
,� .

INDICADOR
-

Organização Contábil "A COMERCIAL S/C LTDA"
ÇRC-SC n.o 0048

Téc. Conto Antônio José Gonçalves
.

CRC-SG n.o 7.786
.

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

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Servi!ios de Marcas e Patentes - Fotocópias de Le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços:-

Aéréos VARIG.
.

j, Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-0091

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUêACEACLIN • ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG Credenciado pelo DETRAN nO. 065

..

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

.

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

. 'Öcorrênclas Policiais ". ReqúerimÉm.tos.
'

,

,...

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

Av. Mal,. Deodoro da Fonseca, 1.114
, . '

,Defro'nte' a Praça Paul Harrls
. -Fone: 72-0466

III
MARLIAN-EMPREEIlilDIMEN'rDS E SERVlÇOS'L'rDA'aII__ ..

MARCIO MAURO MARCATrOHUMBERTO WOLF
.

'Engénhelro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

r <

- En'genheiro Civil

CREA·7a. R. GART. 3806-0
- ��EG. N°. 9f36Q - VISTO 5047 - 10°, R.

CRC- 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL•

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0:473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUÁ DO SUL _;_ Santa Catarina

.
PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA

"

.. Rua .Exp� Antonio Carlos Ferreira, 184

I Fon� (0,473),72-0495,- 89.25o-Jaraguá do Sul-SC;
.

�-..;..._.__....;..,.;._______;,__-,

_••_ r

Av., Mal. Peq�oro da Fonseca, n°. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ARRs o
Caminhada - S�lutar exer

cício que muita gente faz de
manhã até a garagem para pe
gar o carro.

Marido ........ Pessoa que quan
do a esposa diz que quer sair à
noite, fala que um homem que
trabalha o dia inteiro tem direi
to de ficar sossegado, pelo me

nos à noite!

Dici!onário maroto
Tira-Manchas - Substân-'

ela 'ou produto badaladíssimo,
que tira a mancha ... deixando
outra mator,

Cr1lzadas /

Mãe, só vou se tiver HORIZONTAIS:
'1 - Choça. 7 - Capitão (a

brev.). 10 - Terminar. 11 - A

cademia Filarmônica. Romana .

(sigla). 12 - Assassinar. 13 - Tri

bunal Regional Eleitoral (sigla).
14 - Centopéia. 17 - Ponta de

terra que entra pelo mar. 20 -

A segunda vogal repetida. 21 -

Símbolo químico do Césio. 22
- Desenrugo. 24 - "Chá", em

inglês. 26 - Laboratório de Tée
nica Cirúrgica (sigla). 27 - Efe-
tua prisão. 30 - Atmosfera. 31

Golda (?), política israelense.
32 - Osvaldo Cruz, médico ea-

nada mais.
A mãe insistia para que o

garoto a acompanhasse a uma

festa, mas o menino resistia. Ela
lhe explicou as atrações que 'O

separavam: bala, sorvete, fogos
de artifício, doce.

lua!

Flávio e o Jornalelre
Com quatro anos, Flavinho,

neto de Raquel de Queiróz, pas
sa por uma banca de jornais e

vendo o retrato da avó, naque
la última páqlna de "O Cruzei ..

ro", diz pro jornaleiro:
- Moço, me deixa dar um

beijinho naquele retrato que a-

quela moça é minha avó!
.

Bànheiro Dependência
sempre ocupada.
Seguro de carro -:.-Coisa que

a gente sempre lembra de re

novar depois da trombada ...
Geladeira - Lugar onde os

doces e sorvetes somem.

O menino não parecia se

duzido por nada.
A boa senhora continuava

tentando dobrá-lo, quando ele.
se sai com esta:

,

Condições de poeta '

Van Faja tinha três anos,

/

/

LEMBREM-Se: DE QUE VIOLÊN
CIA GERA VIOLêNCIA !'SE TODO
MUNDO PENSASSE: UM POUCO
ANTES DE USAR AVIOJ..ÊNCIA"
:reM'IAMOSUM MUNDO Me
LHOR" SeM GUERRA, SEM
:--------",...." ÓDIO e AGRES-

SÕES! ,...,.",,...--

TODOS RESPEITANDO s: SENDO
RESPEITADOS COMO SERE:S �UMA
NOS! O AMOR SUBSTITUINDO
o ÓDIO! A SOLID-ARIE-..--r-7"/\

DADE...

••• ALGUÉM NO PASSADO DiSSe::
"FAÇA AOS OUTROS o Que QUER

. Que t.:...,E F"AÇAM"'! ISSO RESUME
_____- ....

TUDO l

_- \ .

.,'�---.-.
.�

. AH,érENTÃO você NÃO
FOI COM'A MINI-IA CAR'A"

'NÉ?
L__._""

•

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHÀ LTDA.

( Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o pr�gresso de nossa ragllo
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 • nesta

DO TIBÉRIO
A· ,',

ESpecializada em Volk&wagen, com serviços de mecânica,

retfflca de motores. ragulagem de carburador

e com lataria e pintura c:m qualquer marca' de carro.
.Terráplensgem VARGAS
-, de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM,RETRO ESCAVADEIRAS
SERVIÇo.S COM TRATORES DE ESTEIRAS.
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS·SANTA HF.LENA

TUBOS E ARTEFATOS I'E CONCRETO
Rua JOinville,-1016 - Jaraguâ do Súl

Rua Leopoldo Malh�lros, 67 - Fones: 72-0107 e 72�1�59
. �ar�guá do

.
Sul Sama Catarina

nitarista brasileiro. 33 ". Sinop
se; epftome. 35 - Membro das
aves que lhes faculta a capaci
dade de voar. 36 - Indústria

(abrev.). 37 - Variação de sa

gu. 39 - Sigla do Estado brasi
leiro cuja capital é Porto Ale

gr�. 40 -, Sigla do Estado bra
sileiro cuja capital é Manaus.
42 - Lâmina metálica com que
se dá impulso ou resistência a

qualquer peça. 43 - Ousado. 46
- "Assentar", em inglês. 47 -

Caminhar. 51 - "Ás", em Inglês.
52 - Anldrlco; sem água. 53 -

Rurdo. 54 - Que co'a.

VERTICAIS: 23 - Marca de carro. 28 - S01,

1 - Filho de Noé. 2 - Mau rias. 29 - Cai' doente de cama.

cheiro. 3 - "Morcego", em In- 31 - Modificar: 34 Sfmbolo

glês. 4 - Tremores. 5 - (?) Leão, qufmico do Manganês. 35 -

cantora. 6 - Elemento vital. 7 - "Passado", em inglê.s. 38 - So

Procura, 8 - País cuja capital é lução de amonfaco. 39 - Pouco

Cidade do Cabo. 9 - Mamíferos profunda (pl.). 41 - Nociva. 44 -

roedores. 15 - Sigla do Estado Tópico de uma escrita. 45 -

brasileiro cuja capital é Forta- Prejufzo. 48 - Discagem Direta'
leza. 16 -' Segurar; ter firme. 17 a Distância (sigla). 49 - Argo
- Silencias. 18 - Que revela al- Ia. 50 - Multidão. 52 - Antes de

truísmo. 19 - Marca de caneta. Cristo.

2 3 4 6 7 8 951

10 11

43 44

47 48 49 5046

5251

53 54

RESPOSTAS:
.

'JOpBO� - �O - Jlaf/IJ - JV - BpuaJd - �J.'
- wOS - OJP!U\( - aov. - JapUV - - aal. - oS!lV - s� - 33 - oqa�

,US - opaJ!W - alOf/IJ - f/lJV - SH - B!BJOB;) - 3HJ. - JalBf/IJ - H:!V
- wn6as - PUl - asv - alnWI)S - Jaqaov - dB� - Buaqa�

LIVRO GRÃTIS - Cortesia do seu jornal

EnVie este anúncio junto! com- seu pedido e ganhe
inteiramente grátiS um best-satter no valor de Cr$ 40,00!
A MONTERREY g'arante!

.

JURfDICOS 'E OUTROS
-

O Divórcio no Foro do Brasil - José Fernando
S. Lopes 160,00

Crimes que Passaram à História - Alan Aynd 100,00
Desespero - Um drama de amor - Vladimir

Nabokov .--............................ 90,00

Iniciação à Matemática de Hoje - Irving Alder 145,00,
Conceitos Fundamentals da Matemática Ele-

I

mentar C. Brumfiel 150,00

O Brasil na Guerra - 1944 - História do Brasil -

Hélio Silva 160,00

o Descobrimento do Brasil - 2,8 Edição � Oapls- I

trano de Abreu .'....................... , 46,00

Circuitos de Varredura e Fonte de Alimentação
- Almeida Jr '110,00

50 Olrcultos com DiodbS Retificadores e Ze-
ner - Soar '.. . . . • . • • . • . . . • . •• ,100,00

Psicologia, A Aprendizagem e seus Probte-
,

mas - Aracy Souza •..••.••••.••..•••.• 55,00

Psleoloqla da Personalidade - R.W. Lundin ... 55,00

Coleção Principiantes--50 volumes com foto
grafias coloridas e textos simplificados do
vocabulário infantil, onde a criança encon

tra um mundo de-amor e felicidade - CA-
DA VOLUME 50,00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao' retirar
os livros na Agência Postal' de: 'sua

.

cidade. Escreva
para EDITORA MONTERREY LTOA: Rua' -Visconde de
Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro'. CEP - 20.550 -

Caixa�RQst.al, 24 . .119,""-ZC-09.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MTb - DELEGACIA REGIONAL DO
,

- TRABALKO ,0

Divisão de Proteção ao Trabalho
De conformidade com o disposto no ari. 630,

§ 7.° da conscndaçãc das Leis do Trabalho, relacio
namos abaixo os Agentes da Inspeção do Trabalho,
portadores de Carteira de Identidade Fiscal:

.

1. - Alexandre Estuqui
2. - Alzair Cleonice de Souza
3. - Anatólio Pinheiro Guimarães Filho
4. - Altair Ivo Ristow
5. - Alirio Antunes Livramento
6. - Anemarie Schlossmacker
7. - Artur Jacinto'
8. - Artur Nicanor de Souza Moreira
9,. - Ary Lehmkuhl
10. - Ary Neves Gonçalves
11. - Amaro Manoel da Costa
12. - Carlos Hamilton de Faria e Bllva
13. - Clovis Roberto de Lima
14. - Oomba Raquél Antonielli
15. - Dal�io João Holske
16. - Delair P"ereira Marques
17. - Evilásio José de Faria
18. - Fernando de Souza
19. - Fernando José Duarte Pires
20. - Hélio dos Santos
21. - Heitor Campos
22. - Ives Milton Ramagem Paz,
23. - IIta Schmidt de Oliveira
24. - IIza Dosollna Ghizzi Outra
25. - Janice Brincas
26. - Jarbas Pedro Pereira
27. - José Ferreira
28. - José Travasso
29. - José Antonio Daros
30. - Juarez Teixeira
31. - Jurcy Gouvêa
32. - Laércio Jacob Moritz
33. - Laércio da Cunha Silveira
34. - Laudellno Manerick
35. - Leonardo Baierle
36. - Liodovico Antonio Faria
37. - Lauro de Oliveira
38. -, Lieseiotte Kaestner
39. - Maria da Conceição Santos Martins
40. - Marilene Ema Frida Knoblauch
41. - Mário Lamego
42. - Manoel Antonio Pereira
43. - Nialva Sampaio Rodrigues Vilanova
44. - Nilton Bambinetti
45. - Osvaldo Garcez Outra
46. '; Paulo Cabral da Fonseca
47. - Paulo' Marino Leite
48. � Pedro Paulo Pavesi
49. - Ricardo Boabald de Carvalho
50. - Rioardo Backes Navarro Stotz
51. - Sonia Raquel Guindanl Thorné
52. - Valdemar Matos
53. - Waldir Gorges Alves (Licenciado')
54. - Vera Maria Medeiros Lauda
55. - Waldir Rosa

Fpolis, 04 de julho de 1979
JURCY GOUVI:A
Diretor da DPT.

() nosso pequeno
iornaleiro

Arnoldo Alexandre,

Angelo Gonçalves é o seu nome. Para uns

Pelézinho, para outros Ziquitinha, e para os seus

colegas,da Casa do Pequeno Jornaleiro, de Curi
tiba, simplesmente Chita.

Acontece que o nosso pequeno jornaleiro, no

dla 5 deste mês de julho, completou 15 anos, e

para o seu natalfçlo, um gJUpO .de clientes do
Restaurante Foryta (Bier Klause), da rua Dr. Mu
rici, se cotizaram e promoveram uma festa ao pe
queno aniversariante, com bolos, balas, presen
tes, e coca-cola, no que-participaram, além do sr,
Diettmar e, 'sra, Ezilda Foryta, os ,garçons e bal
conistas do estabelecimento. Após o tradlclonal
"parabéns p'ra você" e o lacônico, mas sincero
discurso do Pelézinho, dizendo "muito 'obrigado
para vocês todos", três ,pessoas entre os partici
pantes, encheram, um "Dodge Dart" e foram le
var o pequeno: aniversariante, com os presentes,
utilitários que ganhou e tudo o, mais, para que a

data fosse festejada entre os seus colegas da Ca
sa do Pequeno Jornaleiro. '

O escritor e poeta 'po'rtuguês, sr., Muralha,
dedicou ao Pequeno Jornaleiro, esta poesfa:

"Meu pequeno jornaíétrc
Que segues do teu caminho,
Trabalhas o dia inteiro
E te chamas Pelézlnho

Tu fizeste - quinze anos,
Quinze anos simplesmente,
Que não tenhas desenganos
E sejas ge�te entre a gente.

Equand'o venderes jornal
Aquele que te comprar
- Que nunca vendas o mal,
Sempre vendas o luar,

,

Sempre o luar em primeiro
Depo'i.s o �ol e o carinho

, � m�u p�q4�no jornaleiro
E meti grande. Pelézinho.

Corupá· oficializa Grupo Escoteiro·

Com uma solenidade
bem a moda escoteira,
.na localidade dé Ano
Bom, no município de
Corupá, .reallzcu-se no
dia 22 de julh�, a fun
dação oficial do Grupo
Escoteiro

,

Leão Dehon,
vinculado à Escola Te
'reza Ramos (Corupá),
fruto do Projeto Esco
tismo nas Escolas.

Grupo Escoteiro Jacori
taba de Jaraguá do Sul,
contando com a presen
ça de autoridades locais
e escoteira.

Da região Escoteira
de Santa Catarina, esti
veram presentes, o Co
missário Regional, Cláu
dio Tadeu de Souza, o
Executivo de Expansão,
Luiz Carlos Pamplona e

a Conselhei'ra Naciolnal,
Nivalda M. L. de Souza.

A solenidade ' desen
v:olveu-se juntamente
com o acampamento do

Na oportunidade foi'
entregue a Bandeira Na
cional ao Grupo Esco
teiro pelo Executivo de

Expansão, fazendo a

entrega do Lenço do
Grupo aos Chefes, o Co
missário Regional.

Após a sOlen,icfade, os
convidados foram re

cepcionados com uma

suculenta' feUoada, ofe
recida pela Comissão
Executiva do Grupo Es
coteiro.

São Paulo deve ter Petróleo
SÄO Paulo - Para o

geólogo Ernst Dieter
Lang, autor do livro "In
trodução à Geo:logia", e""

xistem mais de 5�L por
cento de possibllídades
de se encontrar petróleo
no municfpio de Piratinin
ga, do que porcentagem
em contrário.

procurar petróleo em so

lo paulista. Não acredito
que esteja fazendo poJrti
ca com isso".

O geólogo está no Bra
sil há sete anos e é pro
fessor da matéria na Ins
tituição Toledo de Ensi
no cJ'ã Baurú, Ernst Die
ter Lang é. formado pela
Universidaâe de Bom
,(Alemanha) e trabalhou
no Egito ein 1963, na

"Eu acho que o Governa
dor Paulo Salim Maluf
tem boas intenções em

prospecção de petróleo.
Ele esteve em Plratlnln

ga examinando o local
onde o DAEE perfurou
quatro poços procurando
"água e os fechou, por
que encontrou anomalias
no subsolo. Visitou a fa
zenda Santa Maria, de

proprledade do, Sr. Pe
dro kirillos, onde, segun
do os moradores "os in
díces de petróleo. são
maiores".

Ayatollah proíbe
,

musica

que é ópio .da
TEERÃ - O chefe espi

ritual e revolucionário do
Irã, o "Ayatollali" Ruhol
lah Khomeini, quer proi
bir a transmissão de mú-

sica pelo rádio a televi
são, comparando ao ó
pio que obscurece o ce

rébro dos jovens iraianos,
informou a agência ofi-

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
. JARAGUA DO SUL

Venda em 1.0 leilão: Dia 20 de agosto' p.v., às
17 horas. Venda em 2.° leilão: dia 03 de setem-
bro p.v., às 17 horas. Local: Edifício do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Carta Precatória n.
482. Exeqüente Mecânica Serafina Ltda. Executa
do: RENATO PIAZEFfA. Bem a ser leiloado: 1.) U.:.
ma serra fita" tipo horizontal, equipada com mo

tor elétrico de 30 hp, marca MESEL, com carro
e trilho acusador e chave compensadora de 30
hp e, mals o equlpamento de afiação completo,
recalcador, lquallzador e soldador, avaliados em

Cr$ 130.000,00. Fica ainda intimado por este edi
taI o executado Renato Piazera da data acima,

. caso sua intimação não seja possível pelo senhor
Oficial de Justiça. Jaraguá do Sul, 19 'de julho de
1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi,

Gaivão Nery Caon

Juiz de Direito em exercício.

NOVENA PODEROSA AO MENINO

JESUS DE PRAGA

Ohl Jesus que dissestes: peça e receberás, pro
cure e acharás, bata e a porta se abrlrá. Por inter
médio de Maria, Vossa Sagrada Mãe' eu Dato, pro
curo e vos rogo' que minha prece seja atendida.
(Menciona-se o pedido). - Ohl Jesus que dissestes:
tudo que pedires ao Pai em meu nom, Ele atende
rá, por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe
eu humildemente rogo ao Pai em Vosso nome' que
minha oração seja ouvida. (Menclona-ss o pedJdo).
Ohl Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão,
mas a minha palavra não passará. Por intermédio
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha
sooração seja ouvida. (Menciona-se o pedido). - Re
zam-se três Ave-Maria e uma Salve-Rainha. Em ca

so urgente deve ser feita em 9 horas. Mandar pu-
blicar a graça depois de -alcançada. M.E.C '

dizendo

mente
clal Pars.

Khomeini se referiu à

proibição ao falar peran
te um grupo de funcioná
rios 'da rádio Darya que
abrange a zona dos con

corridos centros turísti
cos da Costa do Mar Cás
pio - numa audiência que
lhes concedeu em sua
residência da cidade de
Quom, a 160 quilômetros
ao sul de Teerã.

Disse-lhes que "a músi
ca é algo que atral a to
dos naturalmente mas os

afasta da realidade e os

leva a um estado vital fú
til e inferior. A

'

música,
como oóplo, turva arnen
te das pessoas que a ou

vem e desatlva seu cére
bro", acrescentou á agên
cia PARS.

Brasil firmará
com Espanha

. acordos para
a pesca

. BRASfLlA - Um ambi
cioso acordo de pesca,
prevendo a

. mobilização
de parte da frota pesquei
ra espahola para operar
nas costas brasileiras
com a bandeira do Brasil

.

e ainda a realização de
investimento espanhóis
na instalação de frigorr
ficos e equipamentos in
dustriais no pals, será
um dos principais resul
tados práticos da visita
que o Primeiro-Ministro
Adolfo Suarez fará a Bra
sma no próximo ..

dia 6 de
agosto.

taurante do complexo tu

rístico de Oanasvíelras,
Djalma Araújo, informou

que se o preço a ser no

vamente proposto pelos
paraguaios for compatl
vel com o do mercado
imobiliário de Florian6-

pofls, "aceitarei a nego
clação" e acredita qua
nos próximos dlas "eles
retornem para um reestu-

.

do de oferta.

Grupo. de Stroessner
quer

.

comprar o

HoUiday Center
Um grupo econômico

paraguaio, que detém o

monopólio do turismo no

país, já propôs a compra
do H01Hday Center, de
Canavieiras e a 'negocia
ção poderá se concreti
zar dentro de cinco me

ses, O presidente Alfredo
Stroessner é um dos prin
cipais acionistas do gru
po.
O proprietário do res-

LIVROS EM APRECIAÇAO

Dico o Sertanejo Herói
A Editora e Livrarias

Lunardelli lançaram mais
um interessante livro so

bre coisas,de Santa Ca
tarina, estimulando os es

critores barrlqa-verdes.
DICO - Herói Sertanejo,
ou melhor - 'OI Sertanejo
Herói, é de autoria do es

critor José' Gonçalves
(que não se confunde
com o genro dó nosso di
retor que é Antonlo José
Gençalves), nascido' no

sertão do IIse, na locali
dade de "Terra Bonita"
no município de Indalal,
contador e atual diretor
da Fundação "Casa Dr.
Blumenau" . Anteriormen
te lançara o ELE SOBRE
VIVEU - Um soldado' ale
mão com espírito brasi
leiro - a história de um

jovem alemão, de vinte
anos, doze dos quais vi
vidos no Brasil de Blume
nau, que fora trabalhar

-na sua pátria quando foi
surpreendido pela Segun
da Guerra Mundial, dela
tomado parte e sofrendo

, ' i
todas as suas conseqüen-
cias de um quase brasi
leiro que deixara os seus
pais no Brasil. Nosso
constante colaborador
Jefferson Davis de Paula,
residente atualmente em

Curitiba, fez a apreciação
do livro e acabou conclu
indo pela leitura que
"são páginas humanas,
em que o colorido da nar

rativa dispensa, sem pre
[uízo do' livro, o concur

so da fantasia."

Mas, voltamos ao DICa,
o Sertanejo Herói. DICO

. é, na
.

verdade Hercílio
Gonçalves, nascido tam
bém no sertão do IIse -

Indaial -, Vale do Itajaí,
filho de José Augusto
Gonçalves e Maria Mafra
Gonçalves (a D6ca) e ir
mão de outros nove. Des
de cêdo se

.

identificou
.

com a natureza com a

qual convivia integralmen
te. Era seu ambiente pre
ferido estar em contato
com as árvores, os anl
mais e as! aves do seu

"mundo" na localidade
.

do ribeirão IIse. Estudio
so e inteligente, conse

'guiu apenas a escolarida
de da roça, mas a leitura
persistente fê-lo abrir no
vos horlzontes, tornando
se, na famflia, o seu men

tor, Pouco antes de com

pletar os seus 20 . anos,
conhece Ana Maria Aran
tes, filha do agrimesor
Prudêncio Arantes, que
viera do Rio de Janeiro,
para cumprir compromis
so profissional em Santa
Catarina. O romance en

tre os dois floresce, não
sem algumas contrarie
dades. Sua namorada

voltá tio Rio e ele é con

vocado para servir o E

xérclto, no Batalhão de
Joinville. Estoura a Guer
ra e ele é um dos convo

cados que, depois de pas
sar por treinamento em

Caçapava e no Rio de Ja

neiro, embarca para a I
tália como Expedicionário
ambos jurando juntar-se
em casamento após a

guerra. -DICO é apanhado
por um estilhaço, morre

em meio a uma tormenta

de nove, aos pés de Mon
te Castelo. É a narrativa"
de tantas e tantas outras
histórias que ocorreram

com 'Outros soldados que
caíram no "front", en

quanto as namoradas e

as noivas aqui permane
ciam na espera de seus

amados e
.

Ana Maria que
fora estudante unlversltä
ria, onde concluiu Servi
ços Sociais, após muito'
sofrer acabou dedicando
se a serviços assisten
ciais num orfanato, como
irmã religiosa, em cuia
Ordem é chamada de Ir
mã Terezinna, em home

nagem à Santa de devo

ção dos dois namorados
que não puderam con

cluir o seu sonho de a

mor.

Os Gonçalves tão dura
mente atingidos pela fa

talidade, tempos depois,
mudaram-se para Jara

guá do Sul, onde os ir

mãos de DICO iriam tra
balhar em fábricas e as

sim ajudar a suportar o

pesado fardo da vida.

O autor, que vem a ser

amlqo e parenta de DICO
.

- O Sertanejo Herói, con
clue a narrativa eminen
temente biográfica, di
zendo do "porque" deste
livro : "Senti um desejo
nunca antes experlmen
tado de voltar àquele lu

gar e lá rever O' passado
tão distante e

.
então' re

compor na lembrança os

quadros mals belos da
vida de Infâncla e de ju
ventude, que ficaram gra
vados na minha memó
ria. Tudo isso aconteceu

após um sonho que tive,
numa noite destas. Sonho
em que-vi tão claramente
à minha frente, a figura
çfe"DICO, o meu inesque
cível amtgo e cornpanhet
ro de infância." ..

Este livro que a Editora
Lunardelll lançou cem

tanto sucesso, deve figu
rar nas estantes dos mui
tos E){pedici'onários des
ta região, como enterne
cedora bibliografia d� Se
gunda Guerra Mundial.

E.V.S. - 07/79.

"i n c ê n d i-o'
II Atenção!
Em caso .d e

chame pelo ,Fone 1.39

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Ä:R. wég. A preliminar
deste jogO será entrá Bo
tafogo e Juventus na ca

tegqria juvel}iL_ O Juven
tus partlclparã 'öo cam
peonato, em razão da de
sistência da A.R. Weg.

De repente"
- -

äpilte�u
.

<_ Tonho colocando. o Juvenlus no páreo
o jogo' de Brusque che:1

gava ao seu final e tudo'
levava a crer que .empate
sem gols seria o resulta
do definitivo, afastando
de vez o Juventus

: de
qualquer possibilidade de
classificação para .as fi
nais. Mas, de repente sur
giu o pé salvador do jo
gador Tonho lmpul
sionando a bola no fundo
do gol de Dilon e decre
tando a vitória do rnole
que travesso llaraquaen
se e consequentemente
fazendo voltar as espe
ranças de alcançar, uma

vaga entre os seis finalis
tas do campeonato -esta
dual. Multes jogos se pas
saram e Tonho não mar

cava. Estava com 10 gols
na tábua de artilharia e

parecia que não sairia

dàquüô, mas finalmente
accnteceu.ieeste gol po
derá desencabular o
grande. artilheiro juven
tino, uma vez' que - veio
num momentö lrnportan
te e quando o" Juventus
mais precisava dele.

, delrota "delxou o Renaux

completamente afastado
de qualquer chance de

classíflcação. no Torneio
da Repescagém. Como
anormalidade, tivemos a

expulsão de Newton Ga
mes, aos 37 minutos do

, segundo tempo por recla

mações.
'

As duas equipes prati
caram um futebol tecnica
mente fraco, apenas se

valendo da voluntariedade
dos 22 jogadores que pro
curaram com muito esfor
ço superar as dificiências
técnicas. O Carlos Re
naux sempre esteve me

lhor durante os noventa

minutos, procurando mais
seguidamente a meta de
Zecão, -enqugnto o Juven
tus .procurava explorar
os contra-ataques. Esta

Baependi e Es,lrella
O Campeonato da 1.a

Divisão de Amadores da
Liga Jaraguaense de' Fu'-

tebol tem o seu início
marcado para a tarde de

hoje, quando no Estádio

(

Max Wilheim jogarão C.A.

Baependi e S.S.C. Estrel

Ia, de Nereu Ramos. An-

, Óigä-se de passagem,
que este jogador foi ex

pulso três vezes consecu
tivas, sempre prejudican
do o Juventus, tudo isto
em virtude de seu tem

peramento agressivoJun
ja aos árbitros. Achamos
que caberia ao Départa
manto de Futebol do Ju
ventus tomar .provldên
elas . mais sérias com es

,te atleta, quem $abe apll-
• ,f r

, ,
_

cando-Ihe uma severa

multa ou então rescindir
o se-u contrato, em bene
fício do prõprlo clube.
,

A arbltraçem de Juven
tus 1, Carlos Renaux O
foi de Leonardo Delavéc

quia, outra vez apltando
péssimamente.

-

Os seus

auxiliares foram Daly Cos
ta e Dirsey da Cunha Es
tácio. A renda em Brus
que somou a importância
de Cr$ 13.345,00. Formou
o Carlos Henaux com Di
Ion, Lico, Ademir, Coral
e Clóvis; Reinaldo, Egön
Luiz e Almir; Jair [Ade
mir Toto), Mário e Valada
res.

lter,' Larae Tato; Caetano,
Tonho e Newton

�
Gomes.

Mais dois Jogos com
pletararrrä 2.a rodada do
returno no grupo da re

pescaçem, cujos resulta
dos foram estes: em La

ges o' Internaclonal não
encontrou dificuldades e

goleou' a Oaçadorense
por 3 a O. Os gols da e

quipe serrana foram mar

cados por Jones, aos 4
e Vanusa, aos 14 do pri
meiro tempo, para Jones
completar o marcador lo

go-no primeiro minuto do

segundo tempo. No ou

tro jogo disputado em Joa ,

çaba, o Joaçaba E.C. der

jotou o Paysandu por 1
a O. O único gol da parti
'da foi anotado por Paulo
Roberto, aos 18 mlnutos
-do segundo ternpo, �

O Juventus com ze
cão, Luiz, Odilon, Mauro
e Chicã<;>; JOlrge Cance-

. '.

Jogam hoje na

REGISTRO CIY-IL�
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro

Civil do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estapo de Santa ,Catarina, Brasil.
�

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

'

Vilmar Eichinger e Vera Liicia Haering

..

'Ele, örasileiro, solte-iro, 'bancário, natural

,de 'Igaporã,' 'Caetite, Bahia, domiciliado e resi

dente, em- Joinvilre, -neste Estado,' filho de Pe
. rilio Nunes de Queiroz e Maria Amélia de Quei-

, roz. Ela, bras., solt., bancária, natural-d'é Jaraguá
do SUl, domiciliada "e'-residente em Rio Cerro

I, neste distrito, filha de Lau;� !fengel '� Lêo-
nilda Demar�hi Reng�í:

.

Edital nr. 10.912 de 30.07.1979

Edip Luiz AIi�vl de Souza e Teresa Kirschen

,

Edital nr. 10.913 de 3J.07.1979

Alfred9 GadoHi e Leonir Franceski

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máqui
nas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Nereu Ramos, neste distr-ito,�filho -

de Alceste Gadotti e Elsa Floriani Gadotti. Ela,'

brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Nereu Ra

mos, neste distrito, filha de Atilio Franceski e

Cecilia Cecatto Franceski.

Edital nr. 10.914 d,e 31.07.1979

Gerdi Bihr e Gisela Böder
I

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Mirador, neste Estado, domicilido e residente

em Rio da Luz I, neste distrito, filho de Johann

Georg Bihr e Wanda Uhlmann Bihr. Ela, brasi

leira, solteira, industriária, natural de Jaraguá
'

do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz

I, neste distrito, filha de Ervino Boder e Elsa

Grützmacher Bäder.

Edital nr. 10.915 de 31.07.1979

Nelson Comim e Lucimar Palmira Leier

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritó

rio, naJural de Criciuma, neste Estado"domici

liado e residente na Rua João F,'laninscheck,
nesta cidade, filho' de Benjamin Comím e Ma-

ria Laurinda Comim. Ela, brasileira, solteira, es- ,_

"criturária; natural de Jaraguá do, Sul, domicilia-
da e residente na Rua João' Planiiischeck, nes-

"ta, cidade, filha de Conrado Leier e_Olinda

Sanson Leier.

,Edital nr. 10.913 1e 31.07.19Vg
Nelson Marco,s Stinghen e Ana Maria KI�!1

E' pars que chegue ao çonhecime_nto�'de 'ib_',
dos 'mandel passar o present�' e�ital, q�e '�7rá
publicadQ pela impren,sa e em cartóriô onde se

rá áÚxado rdu'rante 15 di�s. Se alguém' souber-
� , .

.

- .. . ...". - ��

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

gais.
Áurea Müller Grubba

Oficial

.-1- .' 'I

GRUPO DOS
VENCEDORES
Pelo grup·o dos vence

dores tivemos no .últlmo

domingo a realização de

quatro partidas, todas-vá
lidas pela 3a rodada do

segundo turno, apresen
tando> estes resultados:

em Criciúma, aconteceu

um empate em um gol en
tre Criciúma e Joinville.

Os gols foram anotados
todos no primeiro tempo,
Nana fez o primeiro para
o Joinville, aos 3 -e Ade
mir empatou para o 'Cri

clúrna, aos 10. Em Flo-'

rianópolis, no classico 10-
cal, o Figueirense obteve
fácil vitória sobre o Avar,
3 a 1 foi 0 marcador. Os

gols do Figueirense fo- 1

ram "marcados por Sebi:::_
nho e Édison, no primeiro

tempo e por Cabral, na

fase final. Juti fez o único
gol dó Avar, na primeira
fase, cobrando pênalti.
Em ltajal, 10 Marcilio Dias
foi supreendido pelo Rio
do Sul e perdeu por 2 a

1. Savio, aos 2 minutos
abriu a comtagem em fa
vor do Rio do Sul e Peni

nha, aos 26 ainda no pri
meiro tempo empatou pa
ra o Marcilio. No segun
do, Otávio marcou o gol
da vitória do time do Al
to Vale," aos 15 minutos.
Finalmente em Blumenau,
o Palmeiras que vem em

franca ascenção técnica

"após a contratação de
Natanael Ferreira, der
rotou a Chapecoense por
1, gol a zero, tento. assina- _;.

lado por Lenilson, aos 15
'

minutos da fase inicial.

abertura ",p R I M E I R 0-N A,"da
tecedendo o jogo 'princi
pal, os juvenis das ºua_s
equipes, farão a- prenmt-

nar, valendo pelo'
,

cam- '

peonato da' cafeqorla,
que estará sendo, dispu-

tado paralelamente ao

-des"amâdores,
f"

- t:'<--.....
.

..
"-

Ä rôdada será cornple
méntada

�
amanhã, com o

Botafogo F.C, recebendo
em seu estádio a visita da

InternaeiODal,
,

,

amanhã no João

-
-'

engrandeceram
nosso

. esporte

Juven-tlls,

Edital "r. 10.906 de 23.07.t979
Ele, brasileiro, solteiro, do comércio, natu-

Rudi Krehnke SChu�ann e Erica BuHendorf "

ral de Passo Fundo,
.

Âi� Grande 'do Sul, dornl-

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de ciliado e residente na Rua tubarão, nesfa cl-

I Jaraguá do SJI, domiciliado ereeldente em Vila dade, filho de' Gcim�rcincío Alves de Souza e

Lenzi, neste_distrito, fiib-,o �e Alfredo Schumann Emilia Luiza Alievi de Souza. Ela, brasileira,
e Hildegard Krehnke Schumann, Ela, brasileira, solteira, do lar, nhturalCde Jaraguá do Sul, do-

•

solteira, doméstlca,' natur.al �de Jaraguá do Sul, miciliada e residente n'� Rua Tubarão, nesta
domlctltada;e rêsjdents ná Rua Antonio Carlos cidade, filhà' de Pedro- Kirschen e Cecilia Stein-

Ferreira, nestà Cidade, rilha de Fred�rico But- macher Kirschen.
',\ 'r.

.

.. "-

lendorf e _linda Arndt Buttendorf.
Edital nr. 10.907 de 24.07.1979
Jair Garibaldi Quintino-e' SaleteJlosinha Kisner

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de

ilhota, 'nesfe Estado, domiciliado e residente em

Vila Rau, neste distrito, filho de José Garibaldi

Quintirio e Selma de Souza e Silva Quintino.

Ela, brasileira, solteira, servente, natural de Ro

deio, neste Estado, domiciliada e residente em

Estrada Nova, neste distrito, filha de Anastácio
'Kisner e Irma Sardagna.

Editai nr. 10,908 de 24.07.1979

Luiz Gustavo Mueller e Lourdes 'BortoloUi

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administra

tivo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

:residente na Rua Venancio da Silva Porto, nes
ta cidade, filho de Giga Mueller e Edeltrau'd
Schmidt Mueller. Ela, brasileira, solteira, bal

conista, natural de Jaraguá do Sul, domicilia

da e residente na Rua Afonso Bartei, nesta ci

'dade, filha de Marina B'ortolotti e Hilda Ponti

celli Bortolotti.

Edital nr. 1 0.,999: d� 25.07.1979

alivio Schiochet e Marialva Schwa�

Ele, brasileiro, solteiro, latoeiro, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Joinville, neste Estado, filho de Ricardo Schio

chet e Ida Murara Schíochet. Ela, brasileira;'

solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, do�,
miciliada e residente lia :A.venida Getúlio Var

gas, nestá cidade, filha' de Miguel Schwartz e

Alice Ayroso Schwartz.

Edital nr. 10.910 de 25.07.1979

o públicO desportista·' nhã, de assistir a um gran
jaraguaense terá oportu- .de espetáculo de futebol
nidade na tarde de ama- ne Estádio "Jcäe Marcat-

Eles
o

to", Lá estarão jogando
Juventus e Internacional
de Lages, ambos buscan-

Continuando a nos

sa série de "Eles en
grandeceram o nosso,

esporte", apresenta,
mos hoje a famosa e-,

quipe "azurra" de Ja
raguá do Sul, que na

tarde de 09 dé agos-
'

,

to de '1959 enfrentou
o seu mais sério ri
val da época, o Amé
rica Futebol Clube
da Manchester Cata
·rinense.

Foi um jogo muito disputado, como todos os demais em que foram pro
tagonistas, e o resultado final marcou um 'empate sem abertura de contagem. O

velho e acanhado estádio localizado na Rua Jorge C�erniewicz, foi o palco do es

petáculo futebolístico, que por muitas vezes viu desfilar os grandes astros da épo
ca, como estes: Gaulke, Piazera, Taranto, "Americano, Schünke, Zico (que não é o

do Flamengo), Babá, Horst, Bujão, Amilton e Turíbio.
Estes, juntamente com muitos outros, ajudaram para o ,engrandecimen

to do nosso esporte.

VARJA0179

O
•

sal
cipação e o Figueirense ,"A','
obtendo a segunda vaga, 'de-,

pois da ,vitória no domingo úl-:
timo sobre o Vila Lenzi por
.3 a O, também em ,jogo trans

feridö !'leio mesmo motivo -aci

ma.

Assim sendo, a classi,fica

ção ficou desta maneira:

O-::."�· grãnde
Marcatto

do uma classificação pa
ra o hexagonal final. O ti
me de Adão Goulart está
colocado em 3.° I�gar, a
um ponto do vice-líder,
justamente o Internac'io
nal que' amaéhã estará
aqui em Jaràguá do Sul,
tentando manter esta di..

ferença ou quem sabe
consolidar de vez a sua

situação. Mas, isto, não
será tatefa fácil para o'

quadro lageano, uma vez

que o Juventus após a

estupenda vitória diante
do Carlos Renaux, viu re

nascerem as suas espe
ranças em termos de clas
sificação e tudo fará pa
ra conseguir uma grande
,vitória que o deixaria nu- '

ma situação privilegiada.
No entanto� isto só será

possível com o apolo da
torcida, que deverá ir ao
estádio, para torcer e a

iudar a empurrar o moTe.. ,

qu� travesso em, busca
do triunfo.
Do seu apoio depende

rá o sucesso -do futebol
,

,

profissional em Jaragliá.
Atentem pará este deta
lhe.

Como

Gneipel
podem observar,

e Mecânica Burges,( Ele, brasileirQ, sÕlteiro,: estofador,
-

natural

Ele, brasileiro, solteiro, Industriário, na�- de Jaraguá do $ul, domicll'iadQ � resjdente na,

tunili de Jaraguá dq, SuJ" domiciliado e resi�'. Rua Angelo Rubini, nesta cidade, filho de Eleto

dente' na 'Rua Alagoás, �e'sta cidade, filho de 'Stinghen e Vitalina Girolla Stinghen. Ela, bra

Emerich Eiching�r e Olga, Klein Eicbinger. Ela" sileira; solteira, auxiliar de escritório, natural de

brasileira, solteira, auxiliar de escrif6rio, natu�.; Jaraguá do Sul, domiciliada e �esiden.te na Rua

ral de, Jaraguá do Sul, domiciliada e residente • Walter Marquardt, nesta cidade" fllba de Luiz

na Rua. ,Procópio Gomes 'çle Olivéira"nesta ci:- KI�in e Cili Klein.
dade, filha de Guilherme' Haering' 'e Almida Fe':'
lippi Haering.

• . \. '

I Edital nr. 10.911' de 27.07.1979
Gimmimo Carnt;!iro de ,Queiroz e

. Lourdes"M!lria Rengel [,'
,

Gneipel e Mecânica Burges
farão amanhã à tarde, as •..•

15h30min jogo extra para ver

qua'm fica com a segunda va�
g8. da Chave C, do II Campeo
náto' Varzeano de Futebol pa-

, tro"inado pelo Figueirense F.C.

dá 'Ilha da Figueira. A primeira
, • - '''', .

,- ,�,;; .: vaga da chave ficou com o

. Prüsse, de' 'Guaramirim; , que
, derr-otou o Gneipel no último

domingo por 4 a 2, em jogo
transferido da 1.a rodada em

, ',' face' do mau tempo na opor

,hinldade. Na chave O, tudo já,
está definido, com o Rio Mo

'Ihä' :classificando-se por ante�' h'

quarto
.

finalista
al11anhã

terminaram a fase semifinal

,empatados, cada qual' com 3

pontos ganhos, fazendo com

que amanhã revivam a decisão

d,o campeonato do ano passa

do, só que desta feita a deci
são será em .I:lusca de uma va

ga 'para -o quadrangular final,
'e quem perder estará fora das

CHAVE "C" - 1-.0 Prüsse, disputas. Será realmente um

'4 pg; 2.,0 'Gneipel e Mecânica jogo"sensacional, e um grande
Burges, 3 pg e em 3.0 Vila No-; ,público a: ex.emplo do domingo
lia, 2 pg. CHAVE" HO" - 1.0' 'passado se. fará presente ao

Rio Molha e Figueirense "A", Estádio, ,"Antonio Ribeiro". No
'5 "P!iI; 3.0 Vfla Lenzi, 2· pg e em1 - perlodo da'-manhã, às 8h30min

4.0 Flgu(lirense_ "B",_º � _ jogarão os veteranõs do Fi-

gueirense F.C. e Borracharia

Wolf, de n'ossa cidade.
� "

QUADRANGULAR
FINAL

Na próxima, semana" os pro

motores do, II Cam!'leonatQ
Varzeano .de Futebol - Var-:

,

jão/79, darão por. conhec�r,a
tabeí'á dá fase finíll-dó torneio,
ou seja,' do quadrangular finsl

que farão -F-lio 'Molha, Figuei-'
rense "A"', Prüsse e 0,4;0 clu

be a, ser conhecido, amanhã.:
Então no domingo, dia 12, te

remos o inicio--,co,m. a,realiza
ção da 1.a rodada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Ambrósio Pinter
Quando ele, com 4 anos de vida, chegava,

nos braços de sua mãe, ao Vale do Itapocu, eon
tava o povoado apenas 9 anos de exisfência. A

f�mília se radicou, como todos os húngaros, na
VIla de Garibaldi. No começo, nem casa havia.
A copa frondosa de uma figueira servia para prl
meil'?, abrigo; a choupana. vinfla depois, e a ca
sa rustica de táboas, mais tarde. Genuino destino

,

e labor de imigrante. Duro. A exigir fibra, mús-
.

cu los de feno e muita fé.
'

A familia de Franz e Ana Fix Pinter tinham
fé que não faltava aos católicos. Ambrósio foi
um dos muitos filhos da família, imigrante, os Pin
ter. Ambrósio Pinter viveu desde os seus 4 dias
até aos 45 anos, em Garibaldi. Contraiu núpcias o

com 'Helena' Leyer, de cujo mattimô'nio' nasce
ram 8, filhos, Clara, Francisco, Henrique, Conra"
do, Osvaldo, Rudolfo, Jorge e' Martin. OS' filhos
lhe deram' 54 netos e estes, 34 bisnetos.

Durante 49 anos; Abrósio Pinte'r e sua nu
merosa fà,,!,flia residiam, quase todos, na hoje' rua
C�bo, .

Hadhch. Ambrósio, filho de im.igr;tnte e dos
pnmerros cOlon'izado'res, humilde e valoroso" lem
brava seus tempos de adol,escente quando, para
fazer compras, saía de Garibaldi a Blumenau a
pão Ambrósi'o viu surgir a Vila, a Cidade. o' M�ni
cipio. Na cidade, lavrador de origem,

_

cuidava
das carrocerias da então firma Jordan. Mas nun
ca descuidava de sua lavoura, do seu aipim, do,
repolho, de suas galinhas e porcos, para oferecer
aos parentes e amigos, o mundialmente, famoso
"Strudel" húngaro.

Agora Jaraguá do Sul perde mais um de seus

c,ollionizadores, filho de imigrantes:, Ambrósio, Pin
ter veio a falecer na última segunda-feira dia 30
às 6' horas, aos 94 anos de ip'ade. Quiz d destin�
que ele' não participasse do desfile, organizado'
oficialmente, destinado' "aos mais velhoS" de Ja
rAguá do Sul, por ocasião do Centenario. Fora a
sua g'rande e única' magoa.

Querido por todos, admirado pelo seu inque
brantável espírito de luta, o' falecido foi avô do
sr. Walter Pinter, 'por todos também" conhecido
como ardoroso fã do glorioso Vasco.

I·
AUREA 'MOLLER GRUBBA

Tabelião. e. Oficial do Rregistro de
Protestos

EDITAL

Pelo presentá' edital de citação pedimos aos'
senhores abaixo re:acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interessE,s:

.

Cleide Becker, Rua João Tozini, 604, Corupá,
SC. Constante Voltolinij Rua Francisco de Paula
114, nesta. Com. Inst. Hidroelétrica Kamer Lda.'

.. ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699, nesta. Evaldo
Becker, Rua J,oão Tozini, 1.750, Corupá, SC. José
Nicoleti, Rua Carlos May, nesta. Pedro Victor, a/c
C!a. Jansen, Blumenau, SC.

nv/Jaraguá do Sul, 02 de agosto de 1979

Aurea Müller Grubbá
,Tabeliã Designada.

Juventus
mil' da

recebe 100
Prefeitura

Na última terça-feira, dia 31 pai de Jaraguá do Sul.
de julho, o Presidente do Grê- ,

mio Esportivo Juventus, Anto

nio José Gonçalves recebeu

das mãos do Prefeito Munici-.
pai, Victor Bauer, a verba de
10'0 mil cruzeiros, destinado a

subvencionar o desporto pro
fissional do clube de Jaraguâ
Esquerdo.

Este ato, poder p'úblico
municipal, beneficiou enorme

mente o Grêmio Esportivo Ju

ventus, que com muitas difi
culdades financeiras vinha pas
sando por momentos difíceis,
agora amenizados por esta

ajüda substancial. A Diretoria
juventina, vem através desW

órgão de imprensa, agradecer
de público a Prefeitura Muni

çipal de Jaraguá do ,Sul, na

pessoa de;> seu Prefeito Victor
Bauer, pela compreensão ,'e
apoio que vem dando ,a este
clube no intuito de fortalecê
-lo cada vez mais.

Esta verba provém da aber-
. tura de "Crédito Especial",
Decreto nr. 536L79, de 05 de

julho de 1979 e autorizada pe
la Lei nr. 571/79, de. 05 de ju
lho de 1979, do Departamento
de Educação, Cultura e Assis
tência Social - Divisão de E

ducação, da Prefeitura Munici-

reivindicações feitas
JARAGUÁ DO SUL

O maior volume de relvlndl-.

cações por municípios, to] a

presentado pelo Prefeito' de

Jaraguá do Sul, Victor Bauer,
num total de 28. Entre elas.,
duas se destacam pelo pronto
atendimento' dado pelo gover-'
nadar: a construção de três

pontes urbanas, num investi

mento de 11 milhões de cru

zeiros (Bornhausen liberou 3,5
milhões da cruzeiros para es

te ano e 7,5 milhões de �ru
.zelros para 1980) e iluminação
pública em 39 fruas,. onde se

rão instaladas (531) luminárias
num valor global de Cr$ ....

1.417.124,92. Deste total, Cr$
900.000,00 são oriUndos da

Taxa de iluminação Pública e

Cr$ 500.000,00 serão pagos

pelo Estado.

Os demais pedidos de Jara

guá do Sul toram estes: sediar

os XXI, Jogos Abertos de San

ta Catarina, auxilio de Cr$
2.000.000.00 ao Juventus (ver
ba do FAS); auxíli de Cr$ .. ;. I
1.000.000,00 para o Clube A

tlético Baependi construção de

complexo soclal-esportlvoj ; e

levação da Comarca de Jara

guá, de3.a para 4.a Entrância

ou criação de uma' 2a vara;

continuidade nas obras de

-construção do novo Fórum;
ocupaçao dos cargos vagos
dos oficiais de Justiça; auxílio

p/construção do Centro, Empre
sarial; agilização da Cohab pa
ra construção de núcleos ha

bitacionais; . construção �e um

centro social no Bairro de No

va Brasília; subvenção para a

APAE e Ação Social. Para a

'APAE o' Governador autorizou

para este ano subvenção no

valor de Cr$ 200.000,00 e para
a Ação Social Cr$ 80.000,00;
auxilio financeiro para promo

ção da Festa do Colono e

substituição de bOVInos e suí

nos concedidos ao ·Posto A

grop.ecuário "Ministro João

Cleophas", participação finan
ceira para pavimentação de 4

quillômetros (asfalto) de ruas

e uma estrada. numa exten-
.

são total de 15 quilômefros;
sequência das obras de cons-,

trução da nova subestação da
Celesc. Esta obra, por informa
ção do,diretor financeiro da

empresa, Luiz' Goriles, deverá
ser inaugurada em outubro. E

xecução de' linhas de eletrifi

cação rural; construção de es

colas, ampliações'e reformas;
implantação de' cursos de 20

grau estadual; construção de
.

uma unidade sanitária e trans-.

formação de uma outra em

centro de saúde, alémde do

tá-Ias dos equipamentos ne

cessárlos: dotar a .deleqacla
de polícia de maior contlnqen-
'te; destacar policiamento para

o trânsito, recursos para a de- >

le9flcia .necessárlos às des-.

pesas de gasolina, limpeza,
móveis e instalações. Ao tlnal

da audiência, o Prefeito Victor

Bauer entregou um documento
ao Governador, assinado por

ele,pelo deputado Octácilio

Pedro Ramos e pelo presiden
te da Arena jaraguaense, onde

eles se comprometem, após a

retormulação partidária ii' se
integrarem ao mesmo partido
polftico que for escolhido p-or
Bornhausen.

,

GUARAMIRIM

Das 13 reivindicações apre
sentadas por Guaramirim, cu

ja delegação que compare
ceu à audiência ,erá com

posta por mais de trinta' pes
soas, uma também se refere a

área de segurança publica e

pede uma nova viatura para a

deleqacla de polícia, além de

reforma e ampliação do' prédio
existente e aumento do contin
gente de homens. Os outros

pedidos referem-se as seguin
tes áreas: Celesc - reforço de

linhas extensão de iluminação
pública e mais eficiência nos

serviços de reparos: Erusc -

conclusão do plano de eletri

ficação rural elaborado em

1976; Justiça - construção de

prédio próprio para o Fórum;
Casan - extensão da rêde de

abastecimento de água; Trans
portes e Obras :__ conservação
do antigo acesso, ao município,
além de calçamento das ruas

de acesso a SC-301; Besc -

maiores acilidades para finan-

o
ciamento aos recolhimentos do

INPS e ICM e' tramitação mais
_

rápida no julgamento dos p'ro
cessas de crédito agrícola,
com nomeação de maior núme

ro de inspetores; Telesc':Z
concesão do código DOO para
o município; Badesc - apres
sarnento no processo para exe

cução de 'obras que incluem

calçamento de ruas, esgotos;

pontes e Qutras' obras; Educa

ção - reconstrução de seis

escolas e equipamentos para

supervisão local; Besc-Clube
- auxílio financeiro ao Hospi
ta,l Municip'al "Santo Antônio"

e Sociedade Atiradores Diana.

(Para o hospital o Governador

liberou Cr$ 85.000,00'); Agri
cultura - projeto para cons

trução de um canal condutor

de água para irrigação de ar

rozeiras que proporcionará um

aumento de 56 mil sacas de

50 kllos na produção atual;
Saúde - auxíllo para saldar

dívida contraída pelo Hospi
tal Municipal "Santo Antônio

com a Caixa Econômica Fede- ..

ral. Além dlsso através da Se

cretaria de Esportes Cultura e

Turismo o Estado mandou a

importância de 1,2 milhão de

cruzeiros para conclusão das

obras do ginásio de esportes.
o

MASSARANDUBA

ras diversos.

BAßRA VELHA

Da comitiva do Municíp'io de

Barra Velha, o Governador Jor

ge Konder Bornhausen rece

beu seis pedidos encaminha

dos pelos presidentes da Câ

mara de Vereadores, Pedro

G. de Borba Coelho e do Dire-.

tório Municipal ,da Arena (em
exercício), José do Patrocínio

de 'Oliveira, contendo as se

guintes reivindicações: conclu

são de obras nas escolas de

Rio do Peixe, Medeiros, Pe

dras Brancas, obras estas que

estão sendo executadas em

convênio com a 5a UCRE; pro-.

longamento da rede .de água
até a divisa com o município
de Piçarras, p'assando pela
Praia Pano, construção do tre-.

va de acesso Sul a . cidade,
.construção de uma sala de aula

.

na localidade de Encruzinhada

de Medeiros; reforma geral
mi Escola Prefeito Aguiar e na

Escola Isolada de Ribeirão do

Salto, além da con'strução de

uma quadra de esportes na Es

cola Bási.ca "Professora Elvira

Faria Passos"; pavimentação
asfáltica entre �a ponte de

1. FELD

Wo steH der Weg vom Serra-Rand
Zur Ebene sich windet,
Da ward am Itapocu-Strand
Jaraguá gegruendet.
Mit Fluessen klar und Bergen gruen,
So lacht es uns entgegen,
e:i'n fruchtbares und reiches Blueh'n,
Land unter Gottes Segen.

2. FELD

OIE: MAUERKRONE

Ais Schutz und Wehr in· Kriegesnot
Erblickt man, gut fundieret,
Die Mauer, die dem Feinde droht,
Die unser Wãppen zieret.

'Wir flehen, dass uns Gott verschont

Vor boesen Kriegsgewalten,
Denn nur da, wo der Friede wohnt,
Kann sich ein Volk entfalten.

Du stehst beachtet ,ín der Front,
Wo gibt es Deinesgleichen?

� Der Geist des Fortschritts, der hi'�r wohnt,
Soll niemals von dir weichen.

4. FELD

Brasilien unsre Heimat ist,
Wir scnwoeren's auf die Fahnen.

Doch, Freund, damit du nicht vergisst
Die Herkunft deiner Ahnen,
Erscheinet zu der Vaeter Ehr'

"-

In unserm Wappenschilde
Oer Adler mit der Krallen Wehr,
Der Loewe auch, der wilde.

Ein arbeitsamer Menschenschlag
Ist's, der hier taetig wohnet,
Dem gute Frucht am Ernfetag
Die schwere Arbeit lohnet.

Blond, von germanischem Geschlecht,
.

Schafft er mit frischem Blute

Als stolzer Herr, Niemandes Knecht, '

Auf dem ererbten Gute .

3.
.

FELD

Rastlos in reicher
Sich tausend Raeder drehen ..

Jaraguá, o moege. nie

D,ein Rythmus stille stehen.

DIE INSCHRIFT
Aus Arbeit Groesse uns entspringt,
Nur Fleiss kann Wohlstand geben,
Wo hell der Hammerschlag erklingt"
Kann man sufrieden leben.

Wer arbeitsam und fleissig ist,
Der ist von gutem Hglze.
J'araguá, sei mir gegruesst,
Du schoene Stadt, du Stolze.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

rado como de grande impor
tância; foi a abertura da Estra

da Duas Mamas, num. trecho

de, 4 quilômetros, ligando
Schroeder a Joinville. Sobre

este assunto, "o Secretário Es-,

perldlão Amin informou que

dentro de poucos dias deve

rão ser iniciadas as obras em

um trecho inicial de 2,5 qullô
.

metros. As demals solicitações
deste município, envolvem a

construção de cancha poliva
lente, implantação do ensino

de 2.0 grau, inclusão do mu

nicípio nas placas indicativas

ao longo da SC-301, implanta

ção de uma central telefônica,
extensão da rede de energia
elétrica nas localidades de SiI�

vado, Camaradas e Saibreira,

construção de um ginásio de

esportes' � designação de pes-,

soal administrativo para o

posto de saúde local.

ao Governador
ltajuba e divisa' com Piçarras;
conclusão de obras energéti
cas nas locatidades de Braço
de Santo Antônio, Ribeirão da

Lagoa' e Itinga.
Da Prefeitura de Barra Velha,

o Governador· recebeu os se-

19uintes pedidos: construção'
de ponte de concreto na Estra

ga Geral de Itajuba, com inves

timentos da .orcem de Cr$ ....
1.295.000,00; doação de uma

Kombi-ambulatório para aten

dimento médico; aumento da

capacidade .do reservatório de

água da Casan. Esta obra es

tá em 'fase final de conclusão

e duplicará a capacidade atual

do reservatório; construção de

largos para barcos em B. Velha,
Praia do Grant e ltajuba: dra

gage(T1_ da Lagoa de B.Velha,
e dos Rios do Peixe, Parati e

Cancela; construção de trev�s
no acesso principal e .nas lo

calidades de Madeiros e Ser

tãozinho; auxllíç para o .térmi
no das obras do GrupoEsco
lar de ltajuba; ajudá para cons

trução de uma balsa para

transporte no Rio ltapocu; ver-
bas pare o término do prédio
da delegacia de policia; cons-

alargmento para a estrada lta-

juba que liga Medeiros a Luiz

Alves; compra de uma máqul-

te equipamento, ri Governador
autorizou o repasse de uma'

.verba no valor de Cr$ .

400.000,0'0); normalização da.

voltagem e' melhoria da rede

de iluminação pública; eletri

ficação rural para várias loca

[idades: auxílio para o término
do novo prédio da Prefeitura,
(este pedido, o Governador foi

taxativo: em suas viagens pe
lo Estaco, já recebeu cerca- de

cem solicitações semelhantes,
porém, não atenderá nenhu

ma delas porque não consi,dera

tais obras como prioridades
da população).· Aindá com a

Sociedade Cultural e Esporti
va Barra Velha, foi assinado

convêni'o no valor de Cr$ ....

150.000,00 para constru-
'

ção de uma quadra polivalen-
te.

SCHROEDER

A p'rimeira solicitação diri�
gida ao Governador, pelo Pre

feito Helmuth Hertel, de Schroe

der foi a' construção de um

hospital. Entretanto, Bornhau

sen anunciou que os recursos

disponíveis para este setor, no

momento, serão destinados

apenas para a construção .'de
hospitais regionais, que vão

consumir do Estadovultosas
verbas. Outro p'edido conside-

CORUPÁ

Ltderada pelo Prefeito Ade

lino Hauffe, a delegação do

Município de Corupá obteve

do governador a liberação de

recursos da ordem de Cr$ ...

400.000,00 que serão empre

gadqs em 'obras do acesso sul

a Corupá (SC-301), recursos

estes a' serem repassados a

través de convênio com Fundo

de Assistência Rodoviária:' Os
demais pedidos apresentados
por corupá, foram estes: o�

bras em escolas das localida

des de Vila Isabel e Itapoá,
ramais elétricos para as re

giões de Rio Paulo Pequeno e

Estrada dos Morres; constru

ção de uma cadeia 'públic_a,
que hoje funciona no porao

da. Prefeitura e um ginásio de

'esportes.

AMVALI

Terminadas as audiências

individuais, os .prefeitos retor

naram a sala onde o Gover

nador se instalou para eis des

pachos, para apresentar· um

memorial reivindicatório da re

cém-criada Associação dos

MunicípiOS do Vale do Itapo

cu, com sede em Jaragu� do

Sul. O documento, de três lau.

das, contém Redidos que én

volvem assuntos de todos os

setores administrativos do go

verno estadual e deverá se�

distribuldo às Secretarias com

petentes para a devida análi

se. E'ncerradà a visita a. Jara

guá do Sul, _o Governador e

comitiva retornaram a Floria

nópolis a bordo de dois ônibus

especiais,. utilizados em subs

tituição aos veículos ,
oficiais

como medida econômica. '

COPA ITAÚ DE BOLA0

Seleção de Jaraguã impõe
.o seu jogo e derrota Iodaial

Em jogo válido pela 4.a ro

dada da Chave D, e tendq_ por
.

local as canchas do CA Bae
pendi, a Seleção Jaraguaense,
represelÍtda pelo Baependi,
derrotou na última quarta-feira
à noite, a Seleção de lIidaial

por uma diferença de 57 pali-
.

tos. A.contagem final registrou
3.592 palitos para' Jaraguá do

Sul e 3.535 palitos para In

daial!.

CAMPE'ONATO�
INFANTIL DE FS
TEM RODAD'A.

AMANHA

A exemplo de outros muni

cípios, Massaranduba também

reivindicou a construção de

um ginásio, de esportes.
O Governador como já o fez

em outras ocasiões, explicou
que a meta, no .momento, e a

conclusão das obras de giná
sios em andamento e que o

Governo está estudando uma

forma mais barata de se inves

tir em tais emprendimentos;
cujos são bastante elevados,
Nos demais pedidos, o Prefeito

.

Davlo Leu soHcitou ao gove'r-.

nadar a construção (je um pré
dlo para a d�legacia de polí
cia e cadeia pública; instalação

-

trução de um posto salva-vidas;

de uma central telefônica a ní

-vel de prioridade; instalação de

uma agência do Besc; implan-
tação da rede de abastecimen-. na moto niveladora (para es-

to de água e auxílios financei- ..

A 2.a rodada do Cam�
peonato Citadino de Fu
tebol de Salão, categoria
Infantil, será desenvolvi
da amanhã pela manhã
no pavilhão 'Horst Verch'
da AABB.
A tabela marca 'OIS se-

guintes jogos:
Urbano x Marcatto
AR. 'Weg x Jarita
AABB x Menegotti
Emmendoerfer x Brei-

thaupt.

Foi bastante destacada, a a

tuação dos bolonistas jaragua
enses, pois conseguiram obterr"
uma média de 598,6 palitos
p-or homem, sendo até o pre
sente momento a mais alta da

competição.
Por Jaraguá jogaram e mar

caram:

Nelson

Arno

Amba

Viro

609 pinos
. 597

571

604" "

Rainer 583 "
.

Por IndaiaLjogaram e mar-

Caram:

Américo

Acácio

Inácio

Lourival

Eloy
Stark

574 pinos
550

588

586

594

643

"

CLASSIFIOAÇAO

Após realizada a 4.a roda

da, a ciassificação das equi
pes na Chave O é a seguinte:
1.0) Jaraguá do Sul, 6 pg;

2.) Blumenau, .' 4 pg; 3.) In

daial, 2 "g; Itajai, 2 pg.
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