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Sentido de 'castigo -

Sentimento de
. culpa

o sentido de certos castigos, sobretudo quan
do prevalece ,a freqüência com que são infligidos,
pode transmudar-se de uma terapia salutar para
um caso patológico, pela criação dp sentimento
de culpa.

Tanto a psicologia, como a psicanálise reve

lam a importância da primeira formação do psi
quismo, desde a mais tenra idade. É necessário
muita cautela para não criar,exageros, nem 'falsas
atitudes, o que provécarfa, tl;llvez, um sentimento
de culpa danoso' à' formeção da personalidade,
ponto de partida para naturats desvios, capazes
de transformar-se em p�icoses ou neuroses.

Que a correção e as sanções fazem parte da
educação da criança ninguém o nega. O que se

faz necessário é que as mesmas tenham um sen

tido de orientação disciplinar, sem gerar o senti
mento de culpa mórbida, nem criar uma situação
de angústia ê de dúvida.

É preciso julgar os atos da criança com uma

consciência adulta, tanto para evitar 'o exagero,
quanto para punir com excesso. Isto, evitaria criar
uma mentalidade adulterada, como a Clecorrente
da seguinte situação,:

.
,

- Você. desobedece, ein casa, a seus pais e

irmãos?' .
.

- Não.
�

- Por que entã'o Você disse que vai confes-
sar esse pecado?

.

- Porque, em casa, todos me chamam de de-
sobediente. .

É o caso típico de a criança não so julgar
culpada, mas assumir o sentim,ento de culpa. Ao
invés de criá-lo e impregná-Iö das naturais con

seqüências, será mais aconselhável fazer com que
a educação da criança evolua para o sentido de
responsabilidade pessoal, assumindo com, liberda
de orientada, os desdobramentos dos seus pró
prios atos.

'

Educa mais e melhor quem faz a criança tor
nar-se responsável e não culpada. Isto estimula a

força de vontade, a par de tornar á criança ca

paz de'discernir, com retidão de censclêncla o
bem a executar e o mal a evitar.

'

.

Nem excesso de zelo, nem exagero de casti
go� A mania de castigar, até as mínimas faltas,
pode mergulhar a criança numa atmosfera de

'. culpabilidade, decorrende daí o sntimento de cul
pa que a leva a ver-se exclusivamente através
dos erros que pratica. 'É' a morte da confiança
e o surgimento da apreensão. Acaba-se a espe
rança e prolonga-se a incerteza. Falha o sentido
de formação e prevalece o da correcão,

O ideal seria valer-se do binômio formação
correção, não como resultante de mera operação
aritmética, mas como decorrência do justo equilí
brio, que evitaria dois pecados capitais, duas po-
sições extremadas:

.

.

.

a da omissão, por car.ência de afetividade;
a da intervenção, Po! excesso de zelo.
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Multinac'ionais
podem dominar

.
-

nosso carvao

,
. '

Supremo confirma pena de O
assaltante com brinquedo

..

semestral
Griciúma - Se os em

presários não tiverem
condições de explorar
o carvão suficiente para
o ,país, o' Governo Fe
deral terá que permitir
a invasão de multina
cionais no setor.' Este
alerta foi feito pelo Pre-

I
feito A,ltair Guidi duran
te entrevista coletiva.

Na sua opinião este
é o grande risco que
enfrentam e a Sidersul
só será realmente im
plantada dentro de a

proximadamente 20 ar
nos.

'''Es,tamos correndo
um grande risco de ter

que entregar tudo a em

'presas multinacionais",
disse, 'salientando en

tretanto acreditar na ca

pacidade e nas condi

ções da, classe empre-
.

sarial, se todos traba
lharem juntos para en

contrar a solução". T9-
dos devem dar um pou
co de si com cada um

c�endó um pouco" fri-lsou.

'Delfim

Quem utiliza arma' de

brinquedo ou fantazia pa
ra roubar, desde que com

esse artifício consiga en

ganar a vítima, está sulel-
c/

HR-280

O Conselho Adminis
trativo do DNER homo

logou o contrato para a

realização do projeto
final de engenharia do
trecho Porto União-Ca
nolnhas da BR-280, nu
ma extensão de 110

quilômetros:

O DNER realiza, tam
bém, o estudo de vlabl
lidade técnico-econômi
ca do trecho SãQ Bento- '

-São Francisc-o do Sul;'
..,qa mesma ro:dO'Via.

Netto

to à mesma pena imposta
pela leí a quem pratica ri
roubo com arma verda
deira. Essa é a decisão do

Supremo Tribunal Fede
ral,' que manteve a conde
nação de cinco anos e

quatro meses de reclusão

aplicada a Antonio Aze
vedo, em julho de 75, na
8a Vara' Criminal de São
Paulo.

Azevedo assaltou uma

loja comercial na capital
paulista, ameaçando de
morte o proprietário que
se dispunha a resistir.

Como o assaltante em

punhava: uma arma, a ví
tima acabou não se opon
do ao ladrão. Presse de

pois. Azevedo provou que
a sua arma era de imita

ção e fora comprada nu

ma loja de brinquedo.
Mesmo assim foi conde
nado.

.

Plrrà�s j(ÍfZéS d�
"

Grupo de Câmaras do Tri-
.

bunal de Alçada, em São

reajuste
Paulo, O ladrão não tinha
razão. Ele queria a, revi
são da sua condenação,
dizendo 'que, pelo menos,
não cabia o agravamento
da pena, prevista no arti

go 157, parágrafo 2°, in
ciso I, do Código Penal,
que dispõe como motivo

para aumentar a condena

ção o crime praticado
com '''violência ou amea-

·pode mudar
O ministro' do Traba

lho, Muríllo Macedo, ad
mitiu ontem que a propos
ta de reajustes semestrais
para quem ganhe até 30
salários mínimos poderá

Inconformado com es- sofrer modificações. Es-
sa interpretação do Tribu- ta será outra mudança na

nal de Alçada' o ·Iadrão 'economia após a queda
que era verdadelro por- de Mário Henrlqi.e Simon-

que sumiu com o dinhei- sen, que, já havia aprova-
ro do comerciante, recor- do a idéia. O projeto da
reu para o Supremo Tri- 'nova política salarial da
buna! Federal. Mas o seu governo irá ao conçresso
recurso foi .repelldo .pela' na próxima semana e Ci)

unanimidade dos : minis- 'ministro lembrou que o

tros da primeira turma, próprio presidente Figuei-
que acompanharam o vo- redo pedira urqêncla pa-
to do relator, ministro Ra- ra a questão. Macedo a-

fael Mayer. Se a arma de firmou que ainda não dls-

brinquedo foi suficiente cutiu o projeto com Del-
para a ameaça bem suce- fim, mas não crê em difi-

dipa, pouco importa que culdades no seu encami-
� nã6 Cflstyara!lse. nliamen õ.

ça".

assume transmitindo otimismo
Brasília - Em uma cerimô

niá que durou apenas oito minu
tos e a qual a imprensa teve a

cesso dois minutos após o iní

cio, o presidente Joã'o Figueire
do deu posse. Delfim . Netto e

Angelo Amauri Stabile, respec
tivamente novos ministros, do

Planej�mentq e da Agricultura.
Em rápido improviso, o pre

sidente Figueiredo. enalteceu as

qualidades intelectuais do minis
tro Delfim Netto afirmando que
o escolheu devido ã sua von,tade
férrea de ver realiiadas as coi
sas em curto prazo. Quanto ao

mlnlstre Stabile, o Ch&fe do Go
verno disse que �'nínguém me-

. Ihor do que ele tinha condições
de dar ,continuidade ao progra
ma organ,izado pelo sr. Delfim

\

Netto". Estavam presentes à so

lenidade todos os Ministros de

Estado, mais os Governadores
de São Paulo, Paraná, Goiás e

Distrito' Federal, além do novo

presidente do Banco Central, Er
nani Galvêas, e do prefeito de
São· Paulo, Reinaldo de Barros.

O ministro Delfim NeUo
transmitiu o cargo de Minisfro
da Agricultura a Amaury Stabile

- às 12h10min, no salão térreo do·
Ministério, completamente lotado
de políticos, empresários, Gover
nadores e Ministros. AOI transmi
tir o cargo, 'o ministro Delfim Net
to afirmou que "este país não po
de se contentar com um cresci
mento ·menor, este país só en

frentará a crise crescendo mais:
este país vencerá suas dificul-

dades olhando .de frente e di,.
zendo presente".

.

O novo Ministrol do Plane
jamento saudou seu sucessor

na Agricultura com um, voto de
confiança em que "a ágricultu
ra responderá aos desejos da
nação e se unirá ao esforço na

cional para superar os proble
mas de inflação e balanço de
pagamentos" •

, - "Quem vive sem luta
'trinfa sem glória", essa foi a fra
se do ministro Golbery do Couto
e Silva, dita em francês. ao pas
sar o cargo de Ministro-Chefe
da Secretaria do. Planejamento
ao seu novo titular, ministro Del
fim Netto. "A época é difícil mas
o senhor esta habituado a en

frentar essas situações", aeres-

centou o ministro Golbery .. Se

gundo ele, o tercei�o PND "está
quentinho no fornto e o orçamen
to está pronto para ser .enviado
ao Congresso". Golbery disse
ainda ao ministro Delfim que',
"como principal assessor eco

nômico do Presidente, proiete a

política eccnêmlea. do Governo
e ponha as mãos à obra". Em.

resposta, o ministro Delfim Net
to afirm'ou que recebia o cargo
disposto a trabalhar duro' para
construir uma nação desenvolvi,-
da e livre.

'

Ernani Galvêas,. que esteve
presente à solenidade de posse
de Delfim Ntto, aeelto .. o convi
te para a presidência do Banco

. Central, em su6stituição a Car
los Brandão.

Ueki- diz que Imprensa
entender o sumiço . 'do
BRAsrUA - o presi

dente da Petrobrás, Sr.

Shigeaki Ueki, lamentou
que, "a, imprensa não

queira entender o que' o
correu com o petróleo do
navio "Brasllla". �firmou

. também que a .comissão
de inquérito ínterna que
apura o; sumiço "foi for
mada muito antes da pu
blicação de qualquer no

tícla na imprensa! por is-.

so não tem sentido a afir-
mação de que tomamos
conhecimento do assunto

Relas jornais".

Admitiu o Sr. Ueki que
"a diferença constatada,
de 13 mil toneladas para

.

um carregamento de 140
niil toneladas e realmen
te anormal". Disse' que
pequenas faltas e até
mesmo sobras são nor-

#III

nao quer
petróleo

mais na manipulação do

petróleo "e por isso mes

mo a Petrobrás tem uma

Divisão de Perdas e So
bras para fazer o balan

ço dessas diferenças. No
final do ano, os resultados
são apresentados à Com

panhia Seguradora".

O Presidente da Petro
brás explicou que "o na

vio certamente recebeu

OFERTA DO EVANGELHO

Realizar-se-á, nos dias 12 a 16
de setembro a Grande Campanha
Evangelística, com a presença do

a carga completa no Gol:.
(o Pérsico', mas quando
fpi descarregado no ter
minal de São Francisco
do Sul, os operadores do
terminal acusaram a falta
de 13 mil toneladas, fato
imed'iatamente comunica- '

do ao Departamento Co
merciai". Diante da per
gunta de se há possibili
dade do comandante do
navio ter vendido as 13

, !TIil toneladas no caminho,
o Sr. Ueke disse: "Eu não
estou dlzendo isso. A 00'
missão de Inqúerito está
analisando todas as pos
sibiITdades e chegará a

uma conclusão".

Motoristas fizeram su.a

homenagem a FigueiredO
BRASfUA - o Presi

dente Figueiredo, ao se

dirigir ontem pela manhã
ao Paláclc, foi homena
geado pelos motoristas
de táxi de Brasília por ter
decidido abrir os postos '

de gasolina aos sábados
para eles, quando soube
de suas dificuldades dian
te da possibilidade de
não poderem trabalhar.

Cerca de 700 táxis se

guiram o 'Chefe do Go
verno da Granja do Tor-
to ao Palácio dó

.

Planalto, . tendo 'du-
rante o percurso parado

três vezes. Na primeira
parada, no Eixo Rodoviá

rio, o Presidente Figuei
redo afirmou aos moto
ristas: "Eu não fiz mais do
que a minha obrigação;
que é de proteger quem·
trabalha, É dar condições.
de trabalho a quem quer
trabalhar.' Se eu não fizer
isso, vocês têm todo o
direito de reclamar,

.

Agora, se eu estiver fa
zenda' isso vocês. nem

precisam agradecer por
que é minha obrigação".
Até a segunda parada,

na Rodoviária, Figueiredo

teve seu nome saudado
várias vezes ao som das
buzinas. Nesta parada,
um dos motoristas de tá-
xi entregou ao Chéfe do '

Governo uma carta con

tendo um relatõrto "so
bre as dificuldades que
passam os motoristas de
táxi de todo o País". Na
rampa de acesso ao Pa
lácio . do Planalto, onde
as terças-feiras forma a

gl,larda presidencial, os

motoristas organizaram
duas alas e o Chefe do
Governo entrou sob a

plausos.'

missionário Celso Lopes dos San

tos, de São Paulo. São çonvidados
os enfermos e todos quantos crêem
no poder de DEUS, a estarem nos

dias acima mencionados às 19h30
mino no pátio em frente ao Mercado

Municipal. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASC,MENTO
Nasceu no dia 07 '

do cor

rente, na Maternidade Rio Ne
gro (PR), a linda menina Mor
gana, filha do' casal eng.9 Edi
son (Dolores) Drefahl, Os avós
paternos, Paulo (EI,sa) Drefahl e
os avós matemos Alvim (Hella)
Seidel, como! não poderia dei
xar de ser, estão radiantes com
a chegada da netinha, não'me
nos corujas estão oe pais de

'

Morgana. .

NOTíCIAS S O C·I A IS
NAS C I M E N T Q S,

'" Nasceu dia 02.08.79

Alessandra, filha do casal Arno (Ingrita Gelsler] Hasse
'" Nasceram dfa 03.08.79

,

Kelly Elisa, filha do 'casal Agenpr (Maria Irene Gerent) Pl)ffo
Sidnei, filho de Mária de Lourdes Jaroczinski

'" Nasceu dia 13.08;79

..

Allan Oarlos, filho da casal Mauricio (Dolores Moskorg) Petry

/

Ao jovem. casal, que ora
tem enriquecido Seu lar com o
nascimento de Morgana, os

:

cumprimentos desta folha.

CONFEcÇõES
SUELI LTDA.

Oferece enorme quantida
de de novfdades vindas de I

grandes centros, para sua
belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munda

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

O LOJAO DE
CONFEcçõES SUELI LTDA.
fica na Av. Mal. Deodoro, 10às

II -:m frente à Praça Paul Har-IU riS.

BOUTIQUE CLÁUDIA

Acaba d� chegar do Rio de
Janeiro, com mil e uma novida
des para o próximo verão, a
proprietária de Cláudia Bouti
que, Berenice TeixeJra.

Você que sabe se vestir e

gosta de andar bem na moda,
visite a Cláudia Boutique, e sai
rás radiante.

NOTrCIAS DO SESI
Domingo, 19.08 - A Bandinha

do Sesi "Filho do Trabalhador",
estará se apresentando na

PROEB em Blumenau; no oita
vo aniversário do programa de
televisão "Salve a Banda".

Quinta-feira, dta 23.08, as

'crianças da pré-escola do. Se
si, estarão visitando o 23.0 BI,
na cidade de Joínvtlle, em cum
primento ao cronoqrama da A
gênci�.

As crianças se farão. acom
panhar pelas ,recreadoras e a
Asslatente Social Adelina Ma
ria Zanatta, e encarregado de
esportes Sergio Luiz da Silva. '

As crianças estarão visitando
todas as dependências do �3.0
BI.

,

SÁVIO M. VERf$SIMO

Dia 7 do corrente, na cida
de praia de Santos, S. Paulo,
o casal Acácio. José (Roselane
Mahnke) Verrssimo fo,i agracia
do com o robusto menino - via
cegonha -, que na pia batismal
deverá chamar-se Sávio Mahn
ke Verísslmo. A avó de Sávio e
mãe de Roselane, Cecflla Ers-

, ching Mahnke, a dona Cilli ou
simplesmente a Cilóca para PS
Intimos, não coube dentro de sr
de tanto contentamento e gas
tou "aquela" grana via telE�fone
para comunicar o fato que ora

registramos com muito prazer.

GINÁSIO DE ESPORTES

Quem está satisfeito da vi
da é o Prefeito Salim Jósé De
quech. Nereu Guidi Secretário
da Casa Civil, pelo telegrama
n.o 570, de fO do corrente, in
formou ao alcaide do vizinho

municrpio,' que foi liberado. para
'pl:Jbficação o decreto aprovan.
do convênio no valor de Cr$ ..

1.200.ClOO,Oq, entre o Governo
do Estado é Prefeitura de Gua

ramirim, visando cooperação
técnica e· financeira para a

conclusão do Ginásio de Es

portes.

Solange CVaster

Baumer, Presidente da Ação'
Social de Jaraguá do Sul e

da sra. �runhilde Mahnke'

SchmückeI, esposa do nosso

diretor. O almoço do dia 8

do corrente realizou-se no

Paláçio da' Agron,ômica, ten-
•
do si(:lo proveitos9 o encon

tro, sob todqs os aspectos,
especialmente no campo da

assistência social catarinen
se possibilitando a integra-

, çã� entre o trabalho da Pri

meira Dama do Estado e de

cada um dos municípios.

Liga de Apoio, ao Desenvolvimento
\ Social Catarinense

Semana passada, de ter

ça a quarta-feira', em FI'oria

nõpolis, no Centro de Treina
mento do BESC, teve lugar o
1.0 Encontro Microrregionaf
de Esposas de Prefeitos, que
contou com extensa progra
mação presidida pela espo-

.

sa 'do Governador' de San,ta
Catarina, sra, Eudéa Barreto

Bornha�sen� De Jaraguá do
Sul fez-se presen,te a sra. El
vira Bauer, esposa do Pre
feito Victor Bauer e, esteve
acompanhada da sra. Marlí

.

Patricia, filha do casal Oelio (Olandina Pereira) Gili
Eliane Cristina, filha do casal Osmar Francisco (Dolores Olska) Lenriert
Elisabeth, filha do casal Deoclerio (JQanil!1e Wilsen) Kuhnen .'

Marli, filha do casal Huberto (Valtraut Borchardt) Carl
." Nasceram dia 04.08.79

Diognes, filho do casal Bonifácio (Madalena Dalri) Formigari
Moacir, filho do casal Irineu (Lucia Steierlin� Leithold

'" Nasceram dia 05.08.79

Gilberto, filho do casal Valter Manoei (Iracel'J'ls) Gonçalves
Jaime, filho do casal, Conrado (Irma Borchardt] Konneriberg

'" Nasceram dia 06.08.79

Izolete, filha do casal Ingo (Irene Kopsch) BUÚ;ndort
Richard, filho do casal Mário (Rogéria de Azevedo) Krause
Thiago Moreno Batista, filho do casa! João A. (Ligia L. Schoen) Pedroso
Pablo Homero, filho do casal Manoel (Márcia Hebello) Sóares

'" Nasceram dia 08.08.79

Josiarie, filha do casal Paulo Mario (Irene) Depin
Eliane, filha do casal Osvaldo '(Efelina) Franke
Glauce Luciane, filha �o casal Amandos (Léa Medeiros) Klabunde
Marcio, filho ,do, casal João (Marlene Kath
Gisela, filha do casal João Balista (Ana Alzira) Ronchi
Josiane, filha do casal Luiz, (Elisabeth Stenger) Demarchi

." Nasceram dia 09.08.79

Jaison, filho do casaf Ewaldo (Oassilda Maria) Wolframm
'

Solange, filha do casal Renato (Aregina) Leithold
Jesiane, filha do casal José (Lurdete Melo) ToU
Marcilene, filha do casal Norberto (Frida Hilé) Kreutzfeld

'" Nasceram dia. 10.08.79

Jader, filllo do casal Sebastião (Inês Rosa) Bona
Jeferson Jose, filho do casal Osmar (Nelsita) Steindl

'" Nasceu dia 11.08.79

Valdemiro, filho do casal Gabriel (Lu.cia Mócua) Burger
'" Nasceram dia 12.08:79

JUBILEU JARITA

Quem estará acontecendo
nos dias 18 e 26 do mês em cur

so é a JARITA Ela completa 25
anos de existência, e o Gerente
Nacional de Marketing, Flávio
Behnke, na carta que nos en

viou, pede que seja "Acentua
damente divulgado" o fato a 0-

'

correr e afirma que a nossa

presença é irrdtspensável,
Consta da programação, o

, 'sensacional Baile Jubileu, a rea

llzar-se hole, na Socfedade Es
portiva João Pessoa, à partir' das
21 h30min,. quando estarão pre
sentes colaboradores, convida
dos especiais, e acompanhan
tes. A animação do baile esta
rá-a cargo do Conjunto Brasillan
Corpus,' de Timbó, quando' na
oportunidade haverá um mara
vilhoso desfile de modas

'

Jari
ta, com manequins .da própria
,empresa.

E para marcar ainda mals
esta maràvilhosa 'festa, será es

colhiÇl'à' a Rainha do Jubtleu..
sendo 10 candidatas que con
correrão ao

. título, todas elas
colaboradoras da Jaríta: ladira
Isberner, Mirian Scheffler, Lacy
Anacleto, Zenaide Correa, Te
rezinha Tomazelli, Marly l.eonl..
Marli Reck, Gulnete Schmauch,
Anair T. Buzzl e Terezlnfia Kanz-
ler.

.,. ,

Às 23h50min haverá uma

homenagem à Diretoria, e' logo
após; a festa continua.

E ainda, no Q'ia �6 deste
m'ês, aquela churrascada para
os colaboradoras e convidados
especiais. •

Agradeço o honroso convi
te para fazer parte da mesa jul
gadora, quando farei parte do
corpo de [urados para a esco
lha da Rainha do. Jubileu.

No, convite que' recebi,
consta estas palavras, que gos
tei muito e transcrevo para vo-'
cês ná rntegra: "No$ mais slm
pies canteiros, no'rmalmen,te en
contramos as mais lindas flo
res" - Palavras de, quem lhe
quer bem... p'alavras da Jarita.

.

Parabéns JARITA
\

pelos
seus 25 anos, e com enorme

satisfação, no dia d'e hoje, farei
parte desta sua grande famllia.

IRMÃO' LUIZ ALCANÇA
JUBILEU DE OURO

P. Osnildo Carlos Klann,
SCJ - Diretor da Escola Apostó
lica SCJ, de Corupá, SC, está
8nviando conVtte para as co

memorações do iubileu de OUfiO
de profissão réligiosa do IR.
LUIZ GODOFREDO GARTNER,
SC,J. No dia 1.0 de setembro,
às 20h15min haverá Sessão
Te'atral com a peça "O menino
do dedo verde" e; nlO dia 2 -

missa solene concelebrada,
inauguração do monumento em

homenagem ao Ir. Luiz G. Gart
'ner, almoço., competições es

portivas e bênção. solene.

KROGERHAUS•• �

Agora você também poderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?!

KROGERHAUS •••

VICE-GOVERNADOR DA
REGIÃO "B"

Assumiu o cargo de Vice
-Governador da Região "B", o

CL Oto Ernesto Weber, de Co
rupá. A posse aconteceu no dia
28 de julho em Brusque, e cer

tamente o CL Oto, mals. uma vez .

'irá demonstrar toda a sua ca-

pacidade e dedtcaçäo em favor
da causa do leonismo. no Dis
trito L-10.

WILSON SANTOS EM
CORUPA

Esteve em Corupá no dia
de ontem, o' CL Wilson Santos,
.Governador do L-10, quando
realizou sua visita oficial ao
Lions 'Olube de Oorupá.

Estiveram' presente ao e

vento, um grande número de"
CCLLs e Domadoras de cida-
des vizinhas.

.

à seco e tambem à água?
Você sabia que lavamQs

CORTINAS - TAPETES,. VESTI
DOS - TERNOS - CONJUNTOS?
E com um maquinário modernis..
simo japonês?
Sabes oncte é? Bem ali pertinho
do Açougue do Mahn1(e.

E 'que apanhamos e levamos as
,

roupas em sua casa?

E' a6 nos avisar que já estamos
chegando ai - fone: 72-0686.

MVER

I
Estará aniversariando no

dia de amanhã, o jovem Mareio
Kluge, que encontra-se atual
mente na cidade de Curitiba,
preparando-se para aquele ves.,.
tibular.

Ao Márcio, os cumprimen
tos da coluna, com' votos de
muitas felicidades.

ANIVERSÁRIO

É com enorme satis.faç'ão
que registro na coluna de hoie,
o. aniversário do meu pai, Adal
berto Kral:Jse, que transcorrerá
no dia de amanhã,

Ao meu pai, os cumprimen
tos de sua filha, esta colunista,
que vos escreve, com votos de
muita saúde e muitas felicida
des,.

BODAS DE PRATA

,

No próximo dia 21, estarão
completando Bodas ÇJe Prata, o
casal Ovrdio ,e Maria Spézia.
São 25 ano's vividos lado a la
do, hoje partilhando. com a feli
cidade de seus netos e familia
res, e para marcar este mara
vilhoso acontecimento" o' casal
estará recebendo' seus ' convi
dados no próximo dia 25, no

Agropecuário.

EM SAO BENTO DO'
SUL, O 1.° ENCONTRO
LOJISTA DO, NORTE

CATARINEN,$E
Tendo por local as depen

dências da Sociedade Guarani,
no Bairro de Oxford, na cidade

de ,São. Bento do Sul; está

se realizando hoíe, o 1.° EN

CONTRO LOJISTA DO NO,RTE
CATARINESE.

'Este Encontro de cedéllstas
do norte de Santa Catarina, tem
a coordenação do Delegado Dis

trital para a Região Norte de

" nosso Estado, sr, Udo Wagner.
Dtversos assuntos que di

zem respeito a classe, estão
sendo debatidos neste aconte

cimento.

LEIÁ:
'Natalícios, na pág. 4

AGUARDANDO A
CEGONHA

Quem está aguardando a

chegada da cegonha, com enor

me entusiasmo, é o casal arnl

.so. P.rofessor Alolslo Guesser
e sua esposa Lülan' Egert Gues
ser.

CINDERELA
(Agora.. com 3 lojas para

melhor servir).

Visite a loja 1, da COMER
CIAL DE CALÇADOS CINDE
,RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas, 198; loja 2,
na Av. Mal. Deodoro, esquina
Praça Angelo Piazera, onde
você encontrará miudezas e

aviamentos para costureiras
e alfalatest. e, loja 3, na Av
Mal. Deodoro, 183. )

CINDERELA,
sempre atualizada com a mo

da da temporada, para VOCq
desfilar elegantemente.

BAILE
..

Hoje, à partir das 22 horas;
o baile público, com animação
a, cargo. do conjunto "Os Fre
néticos". Realizaç,ão do E.C. Fi

gueirense. Aonde? Na Soe. Vi
tória, na Ilha da Figueira. Parti-
cipe!

'

BAlLE DAS ORQUfDEAS

A Agremiação Corupaense
de Amadores de Orqurdeas, no

seu décimo ano de existênCia, e
na floração dos Olhos de Bone
cas, realizará no' próximo dia
25 um grandios!o baile no salão
Hansa Humboldt.
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Jaraguá do SuL
... ha 30 anos
Os bancários homenageiam o sr. Bina Martins. No res

taurants "Marabá", os bancários ofereceram, no dia 2, um

jantar ao casal Pedro Bina Martins, por deixarem esta cida

de como já tivemos oportunidade de noticiar. Além' dos

funcionários dos bancos locais e de suas exmas, esposas,

tomaram parte nessa homenagem os snrs. deputado Artur

Müller, Prefeito Waldemar Grubba, dr. Luiz de Souza, pre
sidente da camara Municipal e exma. esposa, Ney Franco,
Escrivão do Juizo, Eugenio Schmõckel, diretor de A Co

merciai Ltda.", Com a idade de 82 arios, faleceu dia 11 ás

8,30 horas, a snra. Helena Schulze Czerniewi,cz, viuva do
snr. Jorge Czerniewicz. A extinta, depois de longos anos

de enfermidade, veio a falecer, deixando os seguintes fi

lhos, Ernesto Czerniewicz, Erna e Helena Czerniewicz Kel�
lermann, casada com o sr. Eduardo Kellermann. O Brasil

esta se preparando ativamente para enviar socorros ao E

quador, que 'foi assolado por terrivel catástrofe. O Presi

dentre Outra e o presidente da ABI enviaram mensaçem

de pesar ao presidente ido Equador. O Registro Civil dava

BS proclamas de Tugend Steinert e Ire�e Borchardt, arn

bos de Rio Cerro, que se habilitam para casar-se. OINE

GUE, nosso atual diretor escrevia o artigo CULTURA FI
SICA. ACABAR com o analfabetismo não é apenas um

programa de Governo. E' uma tarefa para a qual cada cl
ddão deve contribuir com todos os esforços. Você, que já
sabe ler" ensine a uma pessoa de sua família a um vizi;.,
nho, a um amigo. Egon Ehmke escreve sobre o que foi o

úogo America, de Joinville e o Baependi. Os azurras não
resistiram e perderam a partida pelo elastico escore de

Bx1. A Sociedade Recreativa "Rio da Luz", por seu presi
dente Carlos Eichstaedt publicava os estatutos sociais.

Baependi e Bonsucesso, do Rio de Janeiro, jogarão dia

21 de agosto de 1'949, no campo do primeiro. Tudo indica

que o cotejo em questão, revistir-se-á em grande brilho,

••• HA 25 ANOS

J. de ,Castilho Pinto assina o artigo intitulado OTIMIS
TAS 'INGENUOS - Não mudou a conduta politica dos co

munistas. �raves acontecimentos no Rio. O atentado ao

jornalista Carlos de Lacerda - O povo ataca a policia -
Dissolvida a guarda do presidente - Espera-se a renun-.

cia öo Snr. Getúlio Vargas. Entre os candidatos da U.D.N.
à vereança em Blumenau figuravam os nomes de Ingo He

ring, Aldo Pereira de Andrade e Bernardo Wolfgang Wer
ner. Tarcisio de Oliveira Motta, no dia ;15 de agosto esta

va de aniversário. O PRP - Partido de Representação Po

pular de. Santa Catarina recomendava aos seus correle

gionários os seguintes nomes para o próximo pleito: Para

deputados estaduais - Honorato Tomelin, dr. Luiz de

Souza e Livadario Nobrega. Para deputado federal - dr.

Jorge Lacerda. Para senadores - Dr. Adolfo Konder e Ge

nésio de Miranda Lins (Suplente) Aristiliano Ramos e dr.

João Bayer Filho (Suplente). O Comunicado era assinado
-

por Carlos Góes Bessa. Aniversariava no dia 15 'de agos
to o menino Flávio, filho do sr. Giàrdini L. Lenzi, A Socie
dade Atiradores Progresso realizou a sua tradicional fes

ta de Tiro de Rei, Guilherme Spongler era o rei, que foi
saudado pelo sr. Lourinor Seifert. Octacílio Pedro Ramos,
como Diretor do Déeas da 'Prefeitura Municipal" divulgava

,

os Requerimentos Despachados. Waldir O. Rubini escrevia

a página ESPORTES - O Baependi passou 'mal com o

Botafogo. Juiz: Heinz Manke, Regular. Quadros: Baependi -

Rolli, Octaclllo e Jorge, Walter, Baloquinho e Zépi, Ame

ricano, Zadéco, Hermes, Turíbio e Bramorski. Botaíoqo -

Mário, Olindo e Lombardi, Bubi, Tarcisio e Walter. Olívio,
Keiser, Girola, Zico e Nestor. Eleições no Clube Recreati
vo Guaramirense - Presidente de Honra: Leopoldo Lemke.
Presidente: Pedro I. Veiga (reeleito). Dr. Fernando A.

Springmahri. Formado pela Faculdade de Ciencias Médi

cas da Universidade do Distrito Federal. Atende chama

dos de dia e a noite.

••• HA 2 ANOS

Castilho Pinto lança "DA TERRA E DO COSMOS",
dia 19, livro impresso, nas oficinas da Gráfica Avenida

Ltda., desta cidade. Abdon Foes déixa a direção do JOR

NAL DO POVO, que se edita em Itajaf, Eugê�io Victor
Schmoeckel finalisa a nota dizendo "Santa Catarina muito

tem a agradecer ao jornalista Abdon Foes. .Urn merecido

descanso, velho guerreiro!". Bancada arenista manifesta

apoio à candidatura de Bender a govlirnança estadual. Sa
mae amplia Rede de Distribuição ß mais 3 mil metros pa
ra Jaraguá Esquerdo. Oinegue escreve artigo sobre frau
de na aquisição de adubo, com o título: Quando o adubo
é do papel e a vergonha vira cara de pau. Em Massaran
dube o 2.0 Baile Branco. No Senado, Becker registra Sim

pósio sobre Abelhas. Magnus Victor Kaminski, de Curitiba,
PR., envia carta agradecendo e destacando a divulgação
do trabalho do povo de Jaraguá' do SuL Em setembro, o

Baile das Debutantes do Gremio das Orqufdeas, com meni�

nas-moças de nossa sociedade, de Guaramirim, Rio do
• Sul, Concórdia, Curitiba e Piçarras. São Patro-

,

nesses: Elvira Bauer, esposa do Prefeito Municipal; Cacil-'
da Menegotti Schünke, esposa do Vice-Prefeito e Lucy Ra

mos, esposa do deputado estadual e 1.0' Secretário da

Assembléia Legislativa do Estado. Arnoldo Àlexandre, de

Curitiba� envia artigo 'UM BENEFICIO ABSURDO, referin
do-se ao abono de permanência do INPS. Rudolf Hirsch

feld, de S. Paulo, com os versos VATER. Konder Reis,
renova o Conselho Estadual de Educação. Democracia não

apenas no papel. O Ministro Armando Falcão, pela passa

gem do 69.0' do Presidente, ,destacou as qualidades do lí

der do Presidente Ernesto Geisel assinalando que "vossa

excelência não quer a democracia só rio papel". Pesquisa
sobre consumo de óleo em 2.320 indústrias que consomem

mais de 5ào toneladas de óleo combustível por ano. Veja
como é maravilhoso ajudar a APAE. E quanto mais cedo

"ele" começar a receber ajUda da APAE, mais rápido ele

pode correr, brincar e viver. Última hora, esportiva. Ju

ventus goleou o KIndermann, de Caçador por 3 tentos a 1,
quarta-feira à noite.

Sou um

estranho
(Miguel Nenevê)

Parei

Narclsisticamente
Para olhar no espelho '

E contemplar o meu eu

Ver a minha imagem:
Um estranho num mundo
Que não é seu.

Mas não vi 'imagem
,De alguém
Não vi ninguém
Mas coi'lfusão de figuras
QUe ,se desfaziam·

Numa intensa procura
De ser um vivente

,
Faces que vinham

Faces que iam

Corpos sem estrutura

Pernas caíam

Amontoados de braços
Coração aos pedaços
Perambulando inseguro

Quanto mais olhava

Mais observava

Aquela realidade

Não, eu não tinha uma face

No espelho eu não via
A fisionomia

De um ALGUÉM
Que pensava ser.

E 'ágora vou caminhar,
Não quero mais me ,en,xergar
Num espelho impiedoso
Que me mostrou

Como eu sou

Desmantelando os disfarces.

Desnorteado

E desmascarado
Vou seguir
Meu caminho

Bem sozinho.

Como estrangeiro
A'busca de paz
No meio dum mundo

Onde sou totalmente

Verdadeiramente

Um estranho.

Súplica
Prof.a Alaíde
Sardá de

Amorim

Dá-me, forças, meu Deus

para suportar dores

e também dissabores.
Que eu possa Senho,r
amar e aceitar

tudo que de Ti vier.
Poder diferenciar

o certo do errado

discernindo a verdade.

Peço-Te Senhor,
afasta-me do mal

quero Te ser leal.

Liberta-me da paixão,
dá-me bom coração.
Que saiba perdoar
para poder Te amar.

Meu Deus, meu Criador

confio no Teu amor.

I,

Weg Ohne
Wiederkehr
Dem jungen Tag entg.egen
Ziehst du, Schritt eder Trab,
Und hinter deinem Wegen
Brichst du die eruecken ab.

Ver dir der' Sonne Klarheit,
Der lange Weg ins Glueck

Dech bitter ist die Wahrheit:

Du kannst nicht mehr zurueck.

Der schmale Weg durchs Le-

I ben I
Hat ja nur eine Bahn,
Dein ganzes Erdenstreben

Heisst immer nur: voran.

Was hinter dir verschwindet,
Das ist Vergangenheit,
Erinnerung nur kuendet

Von ferner Jugendzeit.

Die ganze Menschheit sch

I reitet I
,

Mit dir ine beudrot
\ Die Herberg' dir bereitet

An deinem Ziel der Tod.

São Paulo

Rudolf Hirschfeld

t.

#8 COLUNA· ROTÁRIA
"MAís ROTARIOS EM ROTARY"

José F. L. Castigl�one

Nossa divisa está dada. E' clara e cheia de substância

humana. Não é um invento nem um descobrimento. E' o

resultado de uma experiência, resultante do aprendizado
através d!3 uma prática executada) com devoção.

Queremos e necessitamos "Mais Rotários em Rota

ry". Quer dizer, desejamos multiplicar a energia criadora
de nossa devoção, pondo enquanto fazemos cada vez mals
alma, mais espfrito serviçal. Queremos e devemos saturar

nosso ideal de serviço, nossa disposição de espírtto fa

zendo um nobre sentimento, talvez o mais nobre e, dura
douro: A AMIZADE. Esta será a ferramenta mestra com a

qual faremos "Mais Rotarismo dentre do Hotary", este lu

gar privilegiado aonde se cultiva a fecunda planta da a

mizade e a boa fé.

Nossa divisa é simples, mas transcendente., Tem a

simplicidade de uma gota de água ou a vida de uma crian

ça. Os que formamos esta falange de homens de boa von

tade, que entendemos que Rotary é o trabalho em que se

descansa "trabalhando", estamos plenamente' persuadidos
de que representamos uma das colunas humanas' dotadas
das melhores forças morais para executar a grande em

presa ,de semear e promover o ideal de servir".

Queremos, pois, que todos os sócios sejam mais ro

tários... e ansiamos que aqueles que ainda não o são, qué
tenham esclarecida alma rotária, sé arrimem às nossas fi
las para fazer amigos, para compartilhar a tarefa missio-,
nal no serviço da comunidade.

Em suma, dito em outras palavras, nossa aspiração ob

jetiva e máxima: fazer a nossos sócios e amigos, cada dia
mais rotários; e aos que não o são, mas tenham uma condu
ta tal, atral-los e assimilá-los a esta universal militância de
servidores públicos do bem, da bondade, da solidariedade e

convivência soctal: do direito, da justiça, da lel e a ordem, sem
discriminações de nenhuma espécie. Homens do mundo pa
ra todo o mundo, sob a bandeira universal da boa vonta
de e da amizade, virtudes que igualam e nivelam a indivf
duos e povos; valores permanentes da civilização cuja es

sência não se discute. - Boi. do R.C. de Piracicaba, SP;
(Distr. 462) - Brasil Rotário.

--.--

,"Não meça sua personalidade _pelo nämere de quedas, mas
pelo numero de vez" que teve coragem. de rec0n;'eçar".

Imagem da Virgem chora
.

em Portugal
George Antoníadls
Oorrespondente

,

Lisboa - No dia 22, de abril último, o povo
de Soalheira estava emfesta. Essa 'Pequena aldeia

perdida entre os rincões da Beira Baixa, em Portu

gal, celebrava mais uma vez com a traJdicio�al pro
cissão o dia de Nossa Senhora das Necessidades,
padroeira da capela da Santa Casa de Misericór

dia local.
Terminada a procissão, realizou-se o "Adeus à

Virgem", para o qual, entrando de volta na capela,
a imagem de Nossa Senhora das Necessidades
foi dirigida para o público, que acenava com seus

lenços brancos.
Foi então que um rapaz, próximo ao andor,

quando batia uma fotografia, exclamou:
, -"-6 Sr. Mateus, Nossa Senhora está a chorar!"
-"Já vi isso", respondeu secamente à provedor

da Santa Casa, Mateus Paulo da Silva Duarte. Ele
mesmo explica sua resposta: "Pois não acreditava
no que via nem no que ele me dizia". Mas o prove
dor veria pouco depois nova lacrimação. Eis como

ele a descreve, em depoimento escrito e firmado,
publicado pelo semanário "Notícias da Covilha",
de 11 de maio:
"Ficando ali sentado a fazer companhia a Nossa

Senhora, comecei a ver-lhe na vista direita um pe
queno brilho pouco maior que a cabeça de um al
finete, começando a aumentar de volume até a vis
ta ficar completamente rasa de água, transbo"dan ..

do uma lágrima no canto da vistá do lado direito.
Então áí não tive dúvidas do que via, mas mesmo

assim nada resolvi dizer, supondo que essa visão
fosse apenas minha.

.

Entretanto, diz-me a Maria Clementina: "O Sr.
Mateus 'já viu que Nossa Serihora está a chorar?"
Eu não tive coragem de lhe dizer nada; mas a Ma
riazita Pedro, pessoa a quem nunca me lembro de
,falado, que estava sentada entre nós, fez esta alLi
'são:' "Quem sabe se Nossa Senhora está a chorar
por lhe tirarem o ses manto novo. Eu apenas res

pondi-lhe que Nossa Senhora não era vaidosa e

que as suas lágrimas: nunca poderiam ser por isso,
que se a Senhora chorava era pelos nossos, peca-
dos".

'

E então o sr. Mateus soiJbe que muitos haviam visto a

imagem chorar, mas curiasamente, todos foram to-
,

mados pelamesma e inexplicável inibição que o

impedira de falar sobre o milagre. Algumas senho
ras do lugar enxugaram as lágrimas da Imagem em

lenços, que foram recolhidos peliQ Vigário e énvia
dos ao Bispo diocesano (ABIM).

Baile das Saudades
r Clóvis Junior

O convite surpreendeu-nos. Mas, logo de�fez-s.e
a surpresa, ao constatarmos que t�do� os Jornalis
tas brasileiros, associados a Associação dos Cor

respondentes Internacionais, também foram. Tra

tava-se de um convite do Sr. Leonel de Moura

Brlzolla para oomparecermos �o Congresso de

Re-organização do P.T.B., em Lisboa.

, Como um convite a Lisboa é sempre coisa boa,
e uma chegada ao Chiado não pôde e nem pode
ser por um vivente, recusado, Ia fomos de armas

e bagagens.

Tudo bem! Porém, para os neotraba�hist�s tudo

mal. Prepararam uma farsa à PTB �, �mguem. deu
as caras; Dos 1.300 Iornalistas brasllelros na �uro

I pa, apareceram cinco. Mais um grupo de bctstetas.

Não mais...

E, todo pomposo, o sr. Leonel M.Brizolla ':refun
dou" ou re-afundou o trabalhismo no

.

BraSil. Le,u
um extenso comunicado aos congressistas (8 pa

ginas.) e sem discussão em nenhum nfvel, procla
mou "alta e sonoramente com esta voz que �e
deu Deus", que desenvolverá uma lut.a lern vános

nlvels, Oh! que exemplo de democracia.

,

E disse mais: - "�preciso reconduzir o Brasil

.a uma institucionalidade democrática! Que tO?O .0
poder em nome do povo! E seja por ele perlodl
eamente controlado".

Como o último controle PERióDICO do. povo o

correu em 1958 e como antes desta data �vemos 20
anos de controle "à Getúlio" do poder, nao vemos
como voltar atrás tanto' tempo.

Propôs NOVAS NOVIDADES: "Dire2to. de �re
ver Liberdade sindical! Volta dos autentl.cos líde

res dos trabalhadores I!! - Pois é, não exlste Lula,
Marcílio, o Slndlcato de Contagem, nada ..;

Volta

ao Remo, aoDante e ao Salvador, se possível, ao
Tenorinho.

Porém como nem o fiel Dante e nem o infiel

- Remo, 'apareceram em Lisboa,. o

Salvador I morreu, e o.. Te�onnh?'
ninguém sabe em queRepúblic'a sO�I�tlca vive eXI

lado, não havia Ifderes sindicais proximos, ,�presen�
tes passados ou futuros a representar os traba

Iho:dores do Brasil" no Congresso do defunto PTB.

Do Brasil atual, só presentes, uma pess�a. A��e
la loura, gorda, patusca senho�a, que alia ��noAs
predicados fantásticos. A cepacldade de eml�lr bô
nus pela Anistia quase com a mesma vslocldade

que o Ministro Simonsen emite ?R.T.Ns. A �apa
cidade de ser um Imenso coraçao. A_ capactdade
:de ser uma ninfomaníaca. �, a .

capacidade de pa

recer santa aos olhos ecleslastlcos.

Na mesa, a ouvir o "caudilho", Tiago âe .Mello',
Vinícios de Morais (sóbrio" milagre I!!), a dita se

nhora e Francisco Julião, mexicaname,nt�, com o

cabelo pintado de preto. Causou espec�e:-. a au

sência dos líderes sindicais atuais, a aus:ncla dos

líderes socialistas e até dá representaç�� com�
nista tradicional. Não estava Lula, Marcllio, Frei

tas Nobre, Marcos Freire, e nem �equ�r Prestes

ou seu representante. Alencar (pai ou tllho)e, m�
nhos ainda, nenhum católico.

Leu-se a Carta (por sinal um documento imen

samente respeitável) do Preso Vargas. Le�:se o

prólogo da C.LT. (outro documento respeftável).
E, finalmente, acabou-se. Faltou apenas a v�z �e
Francisco Petrônio para ser completo o Balle

das Saudades".

Ah! 'O Getúlio Dias estava presentíssimo, como
também (bêbado, milagre I!!) Doutel ,de Andrade.

O correspondente internacional Hermano Alves

recusou o .convite e disse porquê ... (Plana)

Viacão Canarinho
'Transporle urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

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

qüila.
CANARINHO

Transporta com carinho.

Ate n çao!
"i ri c ê n d i o'Em de

pelo 139

caso

chame Fone
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Graças a Deus trabalham juntos co

nosco pela nossa grandeza" catárinense.
Suam suas camisas. Não ,é necessário n�,
:darmos nos cuidados,.' de ' catarinensizá-Ios.
Cón\livem ceneseo com, suas próprias per
sonalidades. 'Falam o Qaúcho. f1Ião -esque-
cem o Internacional, se -vestem, a, camisa
do Aval, 'e.'a do Grêmio, quando estão com

à do' Figueirense., .Não jogam fora. o ,amor
'oor .Novo. Hamburgo" quando amam B,lume- l
nau, 'nem o I de, Vacaria .• .quando gamados I

, por "Lages, o �Ii! ,Caxias pelo apego. à Videi-lra e. muito menos o", namoro com o",Rio,
Grande pelo p de Laguna. I',', ,'.',

I
"

,
Ficam com o que trouxeram ,e ,..,ais o

1que acharam aqui, nos adotando ,com ca- ,

rinho. I
I

\., ' I
Não precisam� ser catarinensizàd�� à I

força.. A .. ternura· pela terra- pega suave-:
mentê; 1 E péga taillo que é, úiil um� adver- :
tAneia para �uem chega: Avls.-Io que vol- i

'

tê de Imediato, sel pretende ficar, $omente ,I
por algum tetnpo., G,arania 'seu retorno aos fi
pagos r gaúchos. Aois aós poucos, "eu in- 1:
transigente gauchiiimo v�i' sendo esqueci- ;
,dp, 'esquecido até ,S'eTsuavisaf ,numá tênue

'

nostalgia. Nem o lt:himarrlo fará explodir'
d.e �OV(l.10, ,g�uchl�o :que 1Iurica':.:�,irá do;:
peito deles,�' ' •

,I'
'; .

1,r�t(LJ'i.
....

' 't;, :n.- __ o : • i"

DESPACH�NTE'O,FI'CIAL>DE· TRANSITO,
IVO; ZANLUCA"

Gaúchos
'

na
' terra

CORREIO DO POVO �ivers3li(UDtes Aniversariam dia 20.08.79,

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL" DE JARAGUA DO SUL,

DECRETO N.O 541/79Fundação:
\

10.05.1-919 , I
'

Concede aposentadoria por tempo de, }. 1 �

serviço ao funcionário Atayde Ma-
chado. '

), .,. 'J

_.f
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1979 -
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CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. 'FRANK BARG

I
I

I

,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
. Defronte a Praça Paul Harrls

Fone: 72-0466

"-_,-- ---------�--------
\ '

,

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184

__F_o_ne (0473) 72-0495
- 89.25o-Jaraguá do SUI-S�

Sr. Erwino Grankow
,

Sra. Benta- Ma�carenhas de Olivei'ra,'
residente em Curitiba
Sra. Dorothéa Mascarenhas, 'nesta
Srt�. Solange Loewen BllSedorn, nesta

Aniversariam dia 21.08.79

I

Sr. Arnoldo Leonardo Schmitt (indus-
trial), nesta
Donilda Friedel i

"

Orieta Raquel Vieira
Sra. Hildegard G'effert Grubba

,

, Sr. Álido Drews, residente em Rio da'
Luz I I

Jovem Lucélla lIÀargareth Padri
f'" Sta. Neíta Maria, esposà do Sr.

Luiz Beleti
' ,

Ingo Grenel
I 'I ;

Zélia, filha de Brun6 e Janice H. Brei-
t'tJ:taupt

I

�, '-' _f; Ani�eisariam dià 22.08.79
"

� � -,
.

Sra. Delorme Wunde�lich Steingen
0\ <' �� S!E!- .. Maria Madalena, esposa do,

sr. Antonio Schmitt
.Sr. Joel Paulo Pereira /

'"§'r. Álfredo :\,ogel, res. em -ltapo- ..

cc:u�inho' . " .

., " Sr . .Nilton Petry
Sra. Alzina,Winter SChmítt, '.

, José, Stoinski

Aniversariam dia 23.08.79

Dr. Norberto Hafermann '

Sr.' Álvaro Stingen, em Cambé
Vva. Sra. Frida Bauer
Lino Gadotti
Rudolfo Hufenuessler
Charles Müller ;,

.,1 'ort'""'. � I '-rr:ar".IH

Aniversariam di� 24.08.79 ' i '

VICTOR BAUER, Prefelto Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exercício das atribuições que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n.? 5, de

.

,26 de
. rio�embro de � 9!5, e, »coT: �ase,!,lg ite'llJ,'!t'll8 sr! ! I do', artl'gOn107r,.:cofíilbmado! CQJII Q: Item i, ..do}.arti-."-I ,'r; g-or108,'·.I'etra YAu, da �ei n.o"':34ft,;,�dA,30_GÍeLmãr,�6:':.

I'
)�L r! r.:::')l .. IJ iG (..�.�::r.... ��1J. �Eugê�io Victor Schmöcke(" :':'1: d d�:(19�2; f E_statut,o ,dos,Fu;nci�páE!�S1PúBliq0,9 M,u-, '�nlCI!pals, .� -;ap P'ß' 'I _"

'

"',
», -

�I" ... I', .

f '�>j ... , ••

_�, DEORETA: ,,.,. t, ,Iy,r' ÇlQ \,i:'

Organização Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"\

CRC-SC n.o· 0048
.

,Téc. �Cónt. Àntônio José Gonçalves
CRC-SC n;o 7�786

,
Téc. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves

CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Gon-"tabilidad� - Serviços de Mar,cás e Patentes - Foto,c6plas de Le
gislação Trabalhista e INPS - Segurps 'em geral - ,ServiçosAéreos VARIG. '

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

MAReiO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a., R. ,CART. 3806-D
REG. NO. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS, E ASSISTENCIA TECNICA

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

Sra. E(isabeth Gressingel'l 1 "

Sra. Hermine Penske, res. :em Jolnvllle :
Sr. Herbert, Bürger·

' "

, -' ;
Sr. Wiegan; Roeder )':
Sr. Ewaldo Ziemann,' residente -em
Três Rios do Norte I, '!
Jovem Rllb�ns, filho' da sra, ELvJ.c:J�,
ra Voigt j

,

"':'1':"
'

Sra. Eliane" Schmitt Ide Bem," esposa
do Capitão Sérgio Laíz Rosa de Bem,
residente em Curiti�a-PR; '"

- " ,cn

",:-'1! .Ein adisntado I estáglo de cat�rlnensl- .i;,

, r" ,, ��zaç'ãO'; cf-gaUCho não�vö"à mals.-:-tiiio tem
,

mals forças p'arà�'abandonar Santt i'Catarl-
'

< ':- - ,> �,. } Cc ria., Entre ·terf àali�adE!$ Idestas, nossas ter-,

't'O'715:'" ras lá :"0 suf, pref�r� �qul �Car'c�m sau-

en' =,.' -

... :�dades·tdaque,a, terra>'dê'ltlá.' ,

,
, "'1 DU •

i '�·�·I ;' ii.
;

.k ._ - __�. � 4- i) ��� I: � :j Tl
•

� �;
t � ; .�,' .Qu�:i�� 'nlo":nos -��val���a�t'Jlto as-

i
.

sim. Os g�uphos �hegam e fl�}!"!í:rossos, 1_,

mas,.:os catarinens,-s,;v1ão e fic·am��c:feles. E' i)O.' ... '11..�
•

/...\4.;0 '!')-;. 1�
I � t: ;.J •

I •

���,!�frase �e pOJl��Pf é válida. l.ambém i
são gauchos oa catarinenses,qUIl, yiVem no
.. ._. . -1" ..... ·Ê" IRio Grande ,do Sul, mas - também "barrigaI , ' ,

verd,es ,,!'.sr'i��y,c�oS.._qH!t ,,�oram e:� Santa
Catàrina.

"

',i ,

, '\
- r. """,_.,r.(' ,n;o ,�t �",'i t fl<r_:_-" N�'''' _ ..•• �. o.' . ..J�

,

Está ,i �! gra�e e �nica Iverda�e - a

Je. que nélite País, .,.�n,�l!m,�rasile..lro po- ;
ele se ,achar :;fora )1'e

. ca,sa. N,ós -es,tarinen- i,
, !��; �o.� g.!l_�C?hos t ,�s 1��ci�os -�"l outros !

, ,Estados,. fiab,e.mos qQ" e'fl r:;.qQalq,:,er' p�acl- i

nho da Tima. Mas há sempre voz dé tra- i
balhar por ela. E sem medo. A �udade :

que mata e que, dói, não' ataca brasileiro i
nenhum, enquanto "estiver �Ie abrigi!dC) 'por;
nossoa CéQS ·e pisando o nOssQ solo. :

�) .... :, II" ••

,{"<! � \', .. I
. I

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emphicament�s - T�ä�sferê�cia$ - S�gU(OS
Negativas 'd.e Multa ,- Gúi�s .-: Atés;tados Diver�os.":.

Ocorrências PoliciaiS, - Requerimentos .

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - teme: 72-0210
(perto do Dr. ,Wa]demiro Màzurechen)

III, ,,', " ",
MARLIAN·IQIP.......,-.nv. IE SI!RVlQOS' L1'I)A;--_., "

CRC - on2

CONTABILIDADE -:- SEGl1ROS - PRQJETO,S.DE
FINANCIA�ENTO - CONTRATOS' E SÉRVIÇOS, EM GERAI-.
ESCRI;röRJO: Avenida Getúlio Vargas; 79

Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa. Catarina

• .I

DANTE MARTORANO

Henrique PongeHl, na arte, Imensa de

sua crônica, definia eomo carioca, o brasI
leiro residente na Cidade Maravilhosa. Mas

se ser carioca é importante, ser catarlnen-
se o é? Por certo que sim.

. '

.... ...

E a prova disto é o grande número de

gaúchos qua- aqui vivem conosco. O�tem
sua 'presença no Oeste catarinense era a

mais nolada. Dizia-se ser aquele nosso, pe
daço" uma ,reserva de 'gaúchos.

Hoje é' bem 'outro o p�nor�ma clínico,
em Sant� Catarina.' Gaúchos há por todos
os lados. E 'bastante. - No Vàle do itajaí,
na Serra, no "Norte e 'no Sul ... até na Ilha!,

- •. ,. I. "

"

,

"

., � ,,'�, .J ,'..,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PAGINA 5
CORREIO DO POVO

-
I

l
SABADO, 18 DE AGOSTO DE 1979

--�----��--�--�------,--�--,----��,�----�------
"

"

. ,

-, .

plano I energetíco ,'paraCNE aprova
O Secretário do Plane�' jamento Ingo Zadrozny,

Palavras Cruzadas'
HORIZONTAIS:

1 - Denuncie. 7 - Unifique. 10
- Proviu; saiu de. 11 - Criatura;
ente. 12 - Algarismo sem valor
(pl.), 13 - Norne 'da letra H. 14
- Colocaram tampa em. 17'- Fa

ça desaparecer. 20 - Preposição
indicativa de lugar. 21 - Símbo

lo químico do Telúrio, 22 - A

margo. 24 - Naquele lugar. 26 -

,

Abril (abrev.). 27 - Raspava. 30
- Dá risadas. 31 - Joga. 32-

Sair; partir. 33 - Torne - outro;
modifique. 35 - (7)-Ts'é, espécie
de mosca da África. 36 - Par-

VERTICAIS:

tias. 37 - Nome da mulher. 39 -

Antes de Cristo. 40 - Elvis Pres

iey, cantor, norte-americano já
falecido. 4� - Vantagem; provel-,
to. 43 - Pôr manchas em. 46 -

,

(?), Gomes, atriz de TV. 47 - Ri

banceira (pL): 51 - Tento, mar

cado no tutebot. 52 - Rurnlnan

té que tem duas' gibas ou cor

covas. 53 - Membro empenado
das aves. 54 - Área central dós

circós, coberta de areia, onde
se exibe o pessoal do circo.

1 - Uma dezena, 2 - Nome da

letra M. 3 - Residência. 4 - To

mar nota. 5 - Tosquia. 6 - Pro

'nome pessoal da primeira pes

soa do singular. 7 -' Pôr em uso.

8 - Espírito de negação siste

mática. 9 - Fio de metal flexí

vel. 15 - Parte inferior da per

na, que assenta no chão. 16 -

Macapá 'é a sua capital. 17 -

Deserto afrlcano. 1 � - Bemelhán
te a umbigo (pi.). 19 - Oceano.

23 - Rezar. 25 - Sexta nota mu- ,

sleal. 28 - Carne do lombo do'

boi. 29 - Terreno de areia. 31 -

Herói da mitologia' grega. 34 -

Está (pop.). 35 - Possuir. 38 -

Causa opressão a. ,39 - A que'
tem amizade; amásia. 41 - PI'u

ral (abrev.). 44 - Silencia. 45 -

Lavrar a terra. 48 - Jorge (7),
cantor e compositor brasllelro.
49 -. Fileira. 50 - Pedido de so

corro em código Morse. 52 -

Aqui.
I

RESPOSTAS:

• .lI • 8:)8� • IH • 8A8d8H - Jq"

.SBU8J" - "" - OJ8W8:) • 109 - .IIY - OJ8W" • 8� - IN:! - ew

_ 88q!H - 8PI • J81n08IN .' 10Jd· -ns· W8J8d8� - ,.,,,. 80J8Z -

dEI - �" - IIwaow ": �s� - 8.1811"
'

JeS • nouaui:! • eun � 811118a

',.:
I

7'. 8 964 '.51

11-10

48 49 50

·4443

46 47

5251

5453

LIVROS GRATIS - Cortesia do seu Jornal

J;:nvie este anúncio junto com seu pedido e ganhe
inteiramente grátis um best-selter no valer de Cr$ 40,00!

,

A MONTERREY garante!
-

(
,

ENGENHARIA, ADMINISTRACÃO E
OUTROS

Bombas - Hidráulicas,' de sucção, compres-
são etc. - Pery Black ..... ;............ 180,00

Tratamento TérmiCO de Ferramentas - R. Jens-
son •..••...•.. :...................... 110,00

O Espião que Sabia Demais - Espionagem rus-

sa .: John Le Carré ....•..........•.... '135,00
Ö Esquadrão do Crime - Segredos de Guerra -

W. Blankenship •... ,.................. 100,00
Como Requerer em JUrZlOi - Mo<;lelos de Recur�

. sos Civis - Vara Leite •.• : ...••_. .• •. .. .. 130,00
Como Requerer em Juízo - Modelos Proces-

suais em Separação, Judic'ial, Nulidade e

Anulação de Casamento - Vara M. leite' .. 330,00
Estado e Planejamento' Econômico - Octávio

.Iannl •.•.•... ;'
'

•...••••• : .' ••.
'

•...•...•

' 120,00
Introdução à História Econômica do ocrden-

te - Alfredo Browe .•.•...•..•..•...... 120,00
Edição Hlstörlca Comemorativa - 200 páginas

ilustradas - Ant. ••..•••.•••..••....... 80,00
First Book o,f Transisto:r Eqsivalents - B.B. Ba-

banni •....
'

•.••.•...••••••. ; . • . . . . • • . . 60,00
Viagem Fantástica pelo Corpo Humano - Rosah

,

aussomano •.....•... '. . . . . . . . . . . . . . . . 60,00
Admlntstração Rural - 2 vols. - Secretaria' do

Trabalho' - RS .•.•••.•.....•.•...••••• � 40,00,
Matemática Financeira e'Análise 'de Investi-

mentos - L Puccini •..•................ 120,00
Estúdio Sobre Selección dei Ganado - Manual

. do admlnlstrador e do Homem do campo.
Em espanhol - Bonsma ..•............. 80,00

,J'1l!',

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar

os livros na Agência Postal de sua cidade. Escreva,

para EDITORA MONTER'REY LTOA. Rua Visconde de

Figueiredo, 81., TiJuca. Rio de Janeiro. CEP - 20.550 -

Caixa Postal 24.119 - tC-09.

I

Estado' de Santa Catarinao

conseguiu a aprovação
da Comissão Nacional de

Energia (CNE) para o

Plano Energético' de E·'

mergência para o Estado
: de Santa Càtarina. Ao
deixar o prédio: do Banco

do Brasil (onde se reali·
zou a reUnião de quase 4

horas), o s�cretário anun

ciou também que o Yice�
-Presidente da República
e presidente da Comissão
Nacional, de Energia, Au-

reliano 'Chaves, deu '0 si
nal ver.de para o inicio da
construção de usinas de

gaseificação em Santa
Catarina, destinadas ao

atendimento das indús
trias da região.

Ingo Zadrozny iniciou
os. primeiros contatos

com o pr�sidentedo Gru

po Executivo do Carvão
do Ministério das Minas
e Energia, Carlos eam-

" / '

pos, visando a implanta-
ção das quatro usinas de
baixo teor que se�irão
para o abastecimento e

nergético da,s quatro prin
cipais regiões industriais
do Estado�

-, I

Diz um antigo ditado
chinês que uma imagem,

r valepor dez milpalavras. \
-NOs acrescentamos que

uma imagempode
simbolizar açao, trabalho,
realização e união.
Esta é a imagem que ,

escolhemospara sintetizar o
plano de trabalho do ,.i
Governo Jorge Bornhausen. 1
Mas não queremos que

esta Imagem seja apenas
uma moicaestãticâ e

.

ilustrativa das coisas que
representam o Governo do
EStado .

. por trás dosimbolismo-
da corrente e das três

"

figuras unidas, em ação,
está um convite a todos os.
homens, mulheres; jovens
e ctianças.de Santa.

'

Catarina. \

,

Umaproposta de que; '.

somente com aparticlP_ação
de todos, com o trabalho
continuo, com união e' ,

espírito ae colaboração é
.quepoderemos chegar às
metas que definimospara
atender aos superiores '

interesses do fiem comum.

l':linguém j{Jz nada
sozinho. Nenhum Governo

, pode ser bom e eficiente se
\

nao tem, a sintania e a

participação dopovo que
governa.
Esta. nova imagem de

Santa Catarinapretende ser
o 'símbolo desta união é

'

desta soma de esforços. '

O símbolo do tempo
novo que todos nós

.-

precisamos viver, para
realizar as tarefas 'que estão

l

em nossa frente e vencer
"as crises vindas de Ionge, .

que estão batendo em
'

nossasportas.
VP1J1os, todospor todos,

participar.deste tempo
novo, para a nossa Santa
Catarina das realizações.

i
d

'�.�"

APLIQUE NA.CADERNETA DE POUPANÇAmBESC.

SERRARiA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda- I

Pé - Assoalhos -' Lambris - Mela-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo
,

'

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

OFlel,NA DO "T I B É RIO

Especializada em Volkawagen, com serviços de'meCânica, I
I

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

retmca de motores, regulagem de carburador

e com lataria e p)ntura em qualquer �arca de carro.
, '

.
- I

(
,

Rua Leopoldo Malhelros, 67 - fanes: 72-0107 e 72A1059
, \

SERVICOS ,COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

. Rua Frederiço Bartei, 181 .,. fone 72-0208

TUBOS SANTA He'LENA

TUBOS E ARTEFATOS f\E CONCRETO·
Rua Joinville, 1016 ..:. Jaraguâ do Sul

.. Jaraguá do Sul Saffia Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMENTARIO DO FATO

A virtude· da resigna�o
'Manoel Vitor

Não raro exsurgem da epiderme social das gran
des cldades, derivadas ou da morbidez apatica do
povo ou da sua própria petora, indiferentemente
avulsos, certos males que se caracterizam pela
inopinada ação ou pela intermitênoia. '

São as doenças da vontade. O espírito se tantall
za na opressão do negativo e a razão se atoleima,
incapaz, diante das supremas decisões que esse
mal provoca. Assim é o suicidio.

.

Não há justificativa no suicidio. Se o homem s'o"
fre e a dôr moral ou física 'lhe abate as forças ou
lhe esqote os nervos, talvez o

paroxismo de um sofrimento. ainda
maior encontre alivio e resignação mais real e mais
eficaz que o ponto final do sulcldlo, Os extremos
tocam os extremos e a melhor e mais segura força
de viver a vida quando se faz, ingrata, é a resiqnação.
A virtude da resignação é um dom divino. Qu:em

a puder sustentar como. o melhor esteio para suas
lutas interiores, pode conslderar-sa invulnerável,
ao desespero,
Se todos os suicidas tivessem tido antes um só

pensamento sobre a preciosa virtude da resigna
ção, não haveria suicidas. Não se derruiriam os
alicerces da alma na idéia covarde de escapar da
vida pelo abismo ignorado da morte.

Não se lhe movem as fibras a tais homens
quando atentam contra a máquina gloriosa do cor:
Po que carregam como um prêmio de D�us e não
se lhes acordam as tessituras da alma ante a lem
brança desse Deus que lhes deu também a facul
dade de esperar.

'
.

.

Quão nobres e quão gloriosas tem sido a resignação dos martires, martírios que em todas as
epocas se reproduzem e em todas as idades se
renovam formando os valores espirituais do ho
mem.

?nte.m, eram a �o'gueira, 'a tenaz, o calabouço, agUllhotma, as armas que agusavam e cultivavam a
resignação. Hole, é simplesmente a vida, esta Vida
que para alguns é a tortura insana de viver pelos
aspetos diferentes da dôr, da miséria, da paciência,
porque não encontraram Deus para pôr no cara-

.

ção,
,

Quantas historias iguais existem a daquele poe-
'

ta que morreu contemplando as l,o'ngas mãos, asclaras mãos esguias, por cujos dedos se transfluiano estilicidio da alma, o pensamento da arte engolfado pela tísica, assaltado pela ' pobreza' 'e ahistória daquele médico que assistiu em si prÓprio-a marcha da moíestla que conhecia inteira o queequivále dizer que acompanhava os períodos da
sua agonia com o pensamento vivo apenas na �or-
ça de uma resignação heroica... e todos esses ou
tros batalhadores anonimos que lutam na conquista diária do pão, todos os meses, numa escala dlfl
cil às suas forças, para que não se resinta_m os fi
lhos da sua tortuosa tr.ajetoria. São esses os ver
dadeiros herois obscuros, são esses os verdadei
ros ricos, pois que .é transitoria a sua penuria, co
mo transitoria é a riqueza dos nababos.

--'�

VEICULOS USADOS

vw 1600'- branco ........................ 1977
1977
1978
1977
1978

1977
1976
1973
1978
1978

1�77
'.1977
1977
1977'
1.975
197f3.
1978

Corcel cupê luxo - vermelho
, .

Belina " - preto � ..
Belina 1U}�o - amarelo ....•...............
Brasília - marron

.

Corcel cupê - branco
.

Corcel cupê luxo - vermelho :
.

Belina luxo - amarelo
.

Corcel " - laranja ;
.

Corcel" L - branco .

Brasflla - branco
.

Galáxie LTD - marron
.

Opala cupê luxo - manon .

Belina luxo - amarelo
.

F.75 4x2 6 cil. - verde .•••..........•..•...
F.75 4x4 LI- cil. - amarelo ',' .

F.75 4x4 4 cll, - amarelo

SEM

SIMILAR EM

BELEZA

QUALIDADE E PREÇO,

Revendedor autorizad,,�

Av. Mal. Deodoro, 338 -

Jaraguá do Sul

Lojas
Breithaupt
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Fiéis foram
por ladrão.
ser um

enganados
Pensaram
ínilagre"

Pietrelcina - o manto
de uma estátua da Vir
gem começou a se movi
mentar e os fiéis da pa
róqu_ia deste pequeno po
voado meridional acredi
taram ser um milagre. Al
gumas mulheres chega
ram a desmelar..
O sacristão, entretanto,

duvidou do milagre, apro
ximou-se da imagem e

Concurso
do Livro

Catarinense
Infantil

descobriu .aue se tratava
de um ladrão que estava
roubando as pedras pre
ciosas

.
encravadas no

, manto. ,As autoridades a

diantaram que o ladrão
conseguiu escapar, ape
sar de tudo, com pedras
avaliadas em cerca de 25
mil dólares, que tinham
sido doadas pelos devo
tos.

Comemorando o ANO
INTERNACIONAL DA
CRIANÇA e criando con

dições para que os nos
scs autores se dediquem
ao fascinante mundo da
literatura infantil,' a Edito
ra Lunardelli idealizou e
está lançando o I CON
CURSO, CATARINENSE

.

DO LIVRO INFANTIL, ini
ciativa pioneira que ob
jetiva 'o aparecimento de
uma variada quantidade

ETIQUETAS
AUTOADESIVAS?

Confeccionamos
-

Qualquer. Tipo
GRÁFICA AVENIDA LTDA.

Venda em 1.0 leilão: dia 02 de agosto
p.v., às 16 horas. Venda em 2.0 leilão: dia
24 de agosto p.v., às 16 horas, por qual
quer preço, Autos de Execução nr. 6.255. E�
xequente: Felix Wawzeniak. Executada: TRI
BRASIL LTOA. Local: Ediffcio do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Bens a serem
leiloados:' 1.) Uma plaina para m'àdeira, mar
ca Marumby, acoplada com ,motor marca
Kohlbach de 5 HP, modelo de duas facas
de corte, em desativada e em mau estado
de conservação, avaliada em Cr$ 5.500,00;
2.) Uma plaina para rnadelra, marca Zocca,
modelo' de duas facas de corte, em bancada
de ferro, sem motor elétrico, em precário es
tado de conservação por estar fora de uso,
avaliada em Cr$ 1.500,00; 3.). Um aparelho
para afiar cerras de corte, marca Schiffer,
sem motor elétrico, totalmente construldo . de
ferro, em regular estado de conservação, a�
valiado em Cr$ 4.000,00; 4.) Uma serra cir
cular, sem marca, toda' em bancada de fer
ro, sem motor elétrico, em mau estado de
conservação, avaliada em Cr$ 2.500,00; 5.)
Uma 'prensa, marca Bromberg, sem motor e

létrico, utilizada para gravação em madeira,
em mau estado de conservação, avaliada em

Cr$ 1.500,00; 6.) Uma prensa, marca Harld,
sem motor elétrico, utilizada para gravação
em madeira, em mau estado de conserva

ção, avaliada em Cr$ 1.5001,00; 7.) Uma pren
sa, sem marca, sem motor elétrlco, utilizada
para gravação em madeira, ein mau estado
de conservação, avalida em Cr$ 1.500,00; 8.)

, Um prensa, marca Ricardi, sem motor elétri
co, utilizada para gravação em madeira, em

mau estado de conservação, avaliada em Cr$
1.500,00; 9.)' 8 (Oito) prensas menores, sem

marca, sem motor elétrico, utilizadas para gra-
, vação em madeira, em mau estado de con

servação, avaliadas em Cr$ 8.000,00; 10.) oi
to (8) prensas pequenas, sem marca e sem

motor elétrlco, utilizadas para gravação em

madeira, em mau estado de conservação, a

valiadas em Cr$ 5.600,00; 11.) Uma serra

circular, de bancada de ferro, para 4 lâmi
nas pequenas, marca Continental, sem, motor

\ elétrico para sua movimentação, acoplada a

um equipamento superior de roldanas cujo
equipaménto tem um motor elétrico, tudo em

mau estado de conservação, avaliada em Cr$
1.500,00; 12.) Um compressor de ar, sem mo

tor elétrico, em. péssimo estado de' conser
vação, avaliado em Cr$ 500,00; 13.) Uma ser

ra circular, marca Raimann, toda de ferro
com motor elétrico de 4 HP, marca Búfalo,
desativada,e em regular estado de conserva

ção, avaliada em Cr$ 4.000,00; 14.) uma ga
lopa, toda, de terro, com um niotor de 1 1/2
HP" marca Kohlbach, fora de uso e em mau

estado de conservação, avaliada em Cr$ ..

1.000,00. 15.) Uma frezadeira, toda de ferro,

marca Raimann, com motor elétrico marca

Kohlbach 1 1/2 HP, fora de uso e em mau
estado de conservação, avaliada em Cr$ ••

3.500,00; 16.) Uma máquina para cortar os

palitos. para grampo de roupa, sem marca,
equipada com 2 serras circulares pequenas e
duas frezas, acoplada a 1 motor Weg de 1
HP e mais dois motores sem marca, em mau
estado 'de conservação, avaliada em Cr$ ••

6.000,00; 17.) Uma máqulna furadeira pará
madeira, toda de f�rro, com motor elétrico
marca Weg, tora de uso, e em mau estado
de conservação, avaliada em Cr$ 1.500,00;
18.) Um esmerilho, em bancada ·de macelra,
com motor elétrico sem marca, aparelho des
montado e em péssimo estado de conserva
ção, avaliado em Cr$ 1.0001,00; 19.) Uma fu
radeira pára madeira, marca Kolkmann, com
motor elétrico' Weg, for:.a· de uso, em mau es
tado de conservação, avaliada em Cr$· ....
1.500,00; 20.) I,Jma prensa manual, de uso
de escritório, avaliada em Cr$ 200,00; 21.) 1
prensa man. de uso indus., aval. em Cr$ 300,00.
22.) 1 guarda-roupa de madeira, envernizado,
de 3 portas, em mau estado de conserva

ção, avaliado em Cr$ 700,00; 23.) Um armá
rio para escritório, com 3 ms. de compri
mento, por 40 em. de largura, com duas por
tas, de correr, parte delas em vidro, os quais
alguns já quebrados, avaliado em Cr$ ....

1.500,00; 24.) Um balcão de uso de escrttö-,
rio, com 4 ms. de comprimento por 50 cm.

de largura, bastante usado, avaliado em Cr$
1.000,00; 25.) Um cofre de aço, em péssimo
estado de conservação, apresentando vestí
gios de arrombamento,todo quebrado, avalia-

,

do em Cr$ 500,00; 26.) 1 escrivania para
escritório, com 4 gavetas envernizadas, em

mau estado de conservação, avallada em Cr$
700,00; 27.) Uma escrivania para escritório,
com 11 gavetas; envernizada, em mau estado

,de conservação, avaliada em Cr$ 1.000,00;
28.) Uma sscrlvanla para escritório com 4 ga
vetas, a qual deixo de avaliar por não estar

mais nas mãos da depositante; 29.) Um mo

tor elétrico e, atualmente, 'de 5 HP, bas
tante usado e, atualmente fora de uso, ava

liado em Cr$ 1.500,00; 30.) Um motor elé

trico, marca Kohlbach, de 1 "'P, que deixo
de avaliar por não se encontrar nas mãos
da depositante; 31.) Um motor elétrico, mar

ca Búfal9, de 3 HP, bastante' usado e, atual
mente fora de uso, avaliado em Cr$ .... ,.

1.500,00. Total Cr$ 62.500,00. Fica ainda in

timada por este edital. a executada Tribrasil
Ltda., na pessoa de seu representante legal,
Sra. Anna Fontaoa. - Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos 03
dias do mês de Julho de 1979. Eu, Adolpho
Mahfud, Escrivãol o subscrevi.

Gal,vão Nery Caon
Juiz de Direito em exerc.

de novos originais dedl
cados à infância, suprin
do assim uma lacuna, e
xistente em nossa litera
tura.

Ao primeiro colocado
será oferecido' um prêmio
de Cr$ 20.000,00 (vinte
mil cruzeiros), além da

publicação
.

do livro e a

sua consequente divulga
ção em todo o terri!ório
nacional.
Os originais devem ser

encaminhados em 3 vias
datilografadas e com ilus
trações respectivas, ao

.

endereço da editora (Rua
Victor Meirelles, '28 - FIo
rlanõpolle) até o prazo
máximo de 20.12.79.

. I

Os autores 'interessa..
dos podem obter

.
maio

res informações, com a

quela Editora,' que pro
mete para breve o forne
cimento de maiores deta
lhes, bem como' a apre
sentação do regulamento
geral do concurso.

NOVENA PODEROSA AO· MENINO
JESUS DE PRAGA

PhI Jesus que dissestes: peça e receberás,
procure e acharás, bata e a porta se abrirá. Por
lntermédlo de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu ba
to, procuro e vos rogo que minha prece seja a

tendida. (menciona-se o pedido). - Oh! Jesus que'
dissestes: tudo que pedires ao pai em meu no-

.

me, Ele atenderá, por intermédio de Maria, Vos
sa Sagrada lV!ãe, eu humildemente rogo ao pai
em Vosso nome que minha oração seja ouvida.
(menciona-se o pedido). Oh! Jesus que dlsses
tes: o céu e a terra passarão, mas a minha pala
vra não passará. Por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mãe, eu oonfio que minha oração seja
ouvida. (menciona-se o pedido). - Reza-se 81 ve
zes, terminando sempre com três Ave-Maria e

uma Salve Rainha, em 9 horas. Re.cebendo a gra-
ça, coloca-se a oração no jornal. - (B.M.S.)

e Ferrovias'
Celso, Cavalcanti

Todo país desenvolvido não pode dispensar-se
de certos serviços públicos: hospitais, energia
elétrica, estradas, etc. Nenhuma nação pode pro
gredir sem vias de comunicação, e, entre estas, as
ferrovias são' das mals eficientes e econômicas.
Foram elas que abriram .as trilhas do progresso
nos Estados Unldos como no Brasil.

Alemanha, França e Japão, entre outros países,
possuem avançada tecnotoqla nesse setor. Os bri
tânicos levaram o transporte ferroviário a tal per
feição que um atraso de cinco minutos' para um
trem de passageiros, é motivo de reclamações.
Entretanto, paises há que teimam em contrariar O'

bom senso,
A revista "Time", em número recente, cita por

exemplo, as incongruências da política norte-ame
ricana a -esse respeito. Sob a alegação! de que Am
trank, gigantesca empresa ferroviaria subvenci�
nada pelo governo federal, vem apresentando dé
ficits crescentes, o Departamento dos Transportes
planeja resolver o problema de modo simplista:
suprimindo milhares de quilômetros de linhas e

ramais.

Ora, se IO'S trens deixaram de dar lucro, foi pre
cisamente porque uma série de medidas governa
mentais anteriores desencorajaram o uso do trem
em benefício de outros meios de transporte ob':..
serva o editorial do "Time". A mala postal, que nos
.Estados Unidos contrlbula possantemente para o

,

barateamento das tantas, foi transferida para os
caminhões.

,

O Ieltor terá notado como o problema norte-a
mericano é rico em analogias com a situação bra
sileira. A

•

citada revista compara os orçamentos
destinados à ferrovias nos Estados Unidos, Japão
e outras nações. Se utilizarmos o mesmo método,
comparando a situação ferroviária do Brasil com
a do Japão, a conclusão é clara: as ferrovias japo
nesas recebem do governo 4,1 bilhões de dólares
(rnals de 100 bilhões de cruzeiros). em um ano. O
Brasil destinou a suas ferrovias durante o período
1974-78 (cinco anos), pouco mais de 20 bilhões de
cruzelros, Convém salientar que o Japão possui,
20 mil km de ferrovias, enquanto no Brasil o total
é de 30 mil km.

.

No Estado de São Paulo, muitos sentem sauda
des dos bons ternpos da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, empresa particular cujos servi
ços pontuais, rápidos e confortávels nunca foram

. igualadOS contam hoje 'com menos horários de,
trens - por vezes a metade - do que há 20 anos
atrás. '

Se uma velha e incompreensível ímprevldêncla
não tivesse' relegado a um plano s�cundário nos
sas ferrovias, certamente sentiríamos menos hoje
o aguilhão da crise do petróleo. Nossa imensa
capacidade hidrelétrica permanece indevidamen
te aproveitada para a eletrificação das, linhas fér
reas. E enquanto nossos transportes continuarem
baseados nas rodovias, estaremos vinculados aos
senhores do petróleo (Agência Boa Imprensa)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fNoticiário

Comunicacão
A PREFEITURA MUNICIPAL, de Jaraguá do

Sul comunica aos estabelecimentos industria'is,
comerciais e prestadores de serviços, contribu
intes da TAXA DE LICENÇA ,PARA LOCALIZA
ÇAO E FUNCIONAMENTO que, de acerdo com
o OF. CIRCULAR/GM/DF!' n.O 34 do Ministério
da Previdência e Assistência Social de 05 de
julho. do corrente ano, no ato do pagamento
da Citada Taxa será'exigida a apresentação do
Certificado de Quitaçã'o (CQ) .e ou Certificado
de Regularidade de Situação (CRS) do INAMPS
o mesmo procedimen,to, ,será adotado para o�
fornecedores junto a esta Municipalidade à
partir da presente data.

'

Jaraguá do Sul, 13 de agosto· de 1979.

.VICTOR BAUER
Prefeito,MunicipalII
"

Despesas de meses anteriores .......•• ,

Depósitos de diversas origens .•....•• � •

Óutras operações .. , .'•.•.•••..•••.••• o

Restos a pagar ••...•.•.•••.•••••••••

Esportivo ------) por JAIME BLANK

brindo � g'oleiro' Zecão
num lance' de rara felici
dade. O Juventus usou

de todas as armas Para
chegar a uma vitória mas,

não conseguiu o seu in
tento, p'olis as oportunida
des surgidas durante o

transcorrer. da partida,
não foram traduzidas em

tentos. Se o; Juventus ti- I'

vesse vencido 'o jog1o es

taria ele participando das
finais, pols nem Inlerna
cional e ném o Paysandu
conseguiram vencer os

. seus compromissos', eh
quanto a Caçadorense
que corrla por fora, veio
a Jaraguá com quem não
queria nada, acabou ven

eendo e garantindo a sua

passagem para a fase se-
guinte do campeonato. A
arbitragem deste encon

tro foi de Roldão Tomé
de Borja Neto, auxiliado

Por Dircey da Cunha Es
.táclo e' Aparicio Mattos,
Jogou o Juventus com

Zecão, Luis, Chicão, Mau
re e Cizo; Jorgé Canca
Iier, tara e Tato; Caeta-

no, ronho' e Newton 'Go
mes (Chiquinho). A Caça
dorense jogou e venceu

com lvanír, Hermes, EIi
zeu, Miúdo e \filmar; To-

. ninho, Valmor (Celsinho)
e Délcio; Orland'o (Gale:
no), Ernani e Ademir. A
arrecadação foi de Cr$
16.080,00.

r

Juventus despediu-se do campeonato Clim derrota - 1 a O

ESTADO DEI SANTA CATARINÀ

Mesmo sendo superior
durante os novenla minu
tos da partida, o Juven
tus amargurou mais uma

derrota, desta feita nQ úl
timio domingo' diante da
Caçadorense por 1 a O.
Com esta derrota o mole

que travesso jaraguaense
deu adeus a classificação
para o hexagonal final. O
g,ol da Caçadorense, foi
marcado aos 22' minutos
do primeiro tempo pelo
ponteiro esquerdo Ade
mir que chutou a esmo,
.mals para se, livrar da bo-

., Ia do que cruzá-Ia ou chu
tar a gol e acabou enco-

! . Prefeitura .

Munú:ípal de Jmá . do: . Sul

Total

RECEITA
TITULOS Anterior

Até o mês Arrecadação
no mês

RECEITAS CORRENTES

Alienação de bens móveis e imóveis •

Transferências de Capital ., .•.....••.

Outras Receitas de 'Gapital- .-•.••••• o ;

65.0.0.0,0.0.
1.921.824,85

32.768,68

1.256.745,94
22.738,0.0.

3.863.0.70.,78.
97.0.52,19

-,-

467.248,0.4

. 11,456.635,61
"92.70.2,51

22.40.1.171 ,15
.573.763,61

65.0.0.0.,0.0.
2.389.0.72,89

32.768,68,

RECEITA EXTRAOR'ÇAMENTARIA

SOM AS 'o... Cr$ 31.30.4.259,50.· .5.�C6.854!95 37.0.11:114,45

Contas empenhadas e a pagar .•.•.•••

Depósitos de 'diversas origens •••.••••

,Outras Operações •..•.•.•...•.• ",' •••

Cheques não r�clamados •.••...•.•••

4.270..773,67
1'.0.16.327,32
11.0CO�CCC.OO

38;0.0.0.,0.0

276.935,72

217.853,89.
-.-

.......
,-

4.547.709,39
1.234.181,2.1 L

7.0.00.;0'0'0',00
. f

38.0'0.0',0'0'

SOMAS ••••••••••••••• � • 2 ••••••
12.819.890,60'

SALDO DO MÊS ANTERIOR

Cr$ 12.325.10.0.,99

,1
f'

494.789,61

119.888,30'
7.147.197,68
1.375.0.90',56

8.489.695,24
29.722.470.,0'9
6.926.350',58

94.569.520',96

SOMAS Cr$ 36.0.96.339,37
. ._ �

- _.

crS 79.725.699,86 14.843.821,1 C

8.642.176,54

TOTAL GERAL

44.738.515,91

DESPESA

TITULOS

�----------- --- ---
----------

Até o mês Despesa
Anterior no mês

DESPESA ORÇAMENTARIA

0.1 cc Câmara de Vereadores ••.••••• 0,0 •••

0.20.0' Gabinete do Prefeito .

0.30.0. Depto. d,e Administração •..•..••.•

0.40.0. Depto. Educação, Cultura e Assistên-
cia Social •..••••.••••.••••••••••

0'50'0' Depto. da Fazendl3. .•••••• �
'

.

0'60'0' Depto. de Obras e Viação .

0'70.0. Depto. Agropecuário .......•....• "

0.80.0 Depto. de Turismo "

..

Créditos Especiais .

375.248,80.
545.270',79

3.0.43.50:2,42

3.840..523,55
1.835.987,30.
16.0.54.634,94

521.453,39
'

12.357,81
638.0.00',00

86.60'3,80.

137.378,56
871.424,90'

697.580.,34
393.944,76

2.593.122,32
73.574,90.
3.664,81

Total

461.852,60.
682.649,35

3.914.927,32

4.538.10.3,89
2.229.932,0.6

18.647.757,26
5_?5.C28,29
16.0.22,62

638.0'0'0.,00.

DESPESA. EXTRAORÇAMENTARIA

SOM AS .•...••.•.•.•• ,......... Cr$ 26.866.979,0.0. 4.857.294,39 31.724.273,39

I 3.055.755,44
865.359,14

3.932.150',40
1'.743.235,08

617.532,49
316.460',55
659.322,0.2 .

1.0'0'0,0'0'

1.594.315,06 11.190'.815,12SOMAS

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Cr$ 9.596.50.0',06

768.325,25
,5.852.965,69
1.770.920',71'

VICTOR BAUER
Prefeito MuniCipal

3.673.287,93
1.181.819,69
4.591.472,42

, 1.744.235,0'8

8.816.258,97
35.197.388,65
7.640.784,83

8.392.211,65 51.654.432,45

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda

RENATO JOSÉ BORTOLINI
CRC SC n.o 5.400 - TécniCO em Contabilidade

última quarta-feira, quan
do esteve em nossa cida
de um diretor do Caxias

- -, ,. ,':. l'!'
e tudo ficou resolvido en- .

Menegóf'ii'j-" e I EDlmendo'erfé,lf>''' treae dues-equípes e {>
atleta que seguiu no rnes-

iguais na ", prímeíro partida mo\d'ia pàra o' Rio Gran-
de do Sul, devendo, faser

A primeira partida de-' .,'d�Menehotti foi ;, artilhei- arbitrage'; d� V�I�ei RQ� " sua estréia amanhã. As

cisiva do futebol qe..salijo •. .ro da noite, marcando os drigues. Estas duas equl- "b�ses salariais do atleta

de Jaraguá do Sul reallza-, _. 2,gols dä sua equipe, en- pes serão os provavels
.

nao f�ram revelad�s, mas
da quinta-feira da. semac. _-qual1tO que Rose e'Jorge finalistas, e,,, autcmatlca- ".,acredlta-se que gira em

na passada, apresetou um� Nagel (êontra) anotaram I mente claesltlcadas para, to�no.de ,10 a 12 mil men-

empate em dois .qols, ·en" _. .oa tentos do Emmendoer- o estadual. As equipes ja- sal� ..
Em 31 d� dezem�ro

tre Menegotti e Emrnen- Jer: I raguaenses intervirão no quand'o terminar o seu

doerter, .
num ioga de J:lí'; __

, •. >A arbitragem foi de Val- ,c�fl1P�onfltp \f;e�t�qy:�J. (<!� .,�- empr��ti!l20' com
,

a�uela,
vel técnico de reçular pa-. .nel Rod�igues, auxiliado

.

futebol "r.ça, salão A�ste ,agrer�lJ�çao" te�ml�ar�
ra bom ,e com 8:, presença ., nas laterais por Sérgio C. ano, dras 10 e 2,de,' setem- _' ,tambem ,o seu ernpréstl-
de bom público no,Glná- da Silvá e Alcides Ba- bro, em Blurnenau j,9ganr- "

mo junto ao Carlos Re-

sio de Esportes ,'�Artur _ .chmann. do 'com 'O campeão e vi- naux, dono do passe, e o

Müller". A primeira. fase _ �
, Na preliminar, valendo ce-campeão ainda não Juventus terá' que devol-

teve o dornfnlo. do," E;,m;",,_,p�o campeonato da ca- conhecidos e dias 8 e 9, vê-I<;> pu aqqui'rir o seu

mend'oeiier e na sesun-. ,tegoria juvenil, o' G.R. Ja-. de setelJlbr�;em nossa éi- passe em '�e,�;nitivo .

da foi o. Meneg_otU,-9011Q _
r.ita derrotou o G.R.C.· dade contra . estas mes-

das ações. Jorge N1:!ge,l,.:..� Marcatto por 4 a 3., com mas equipes.
I

Tonho emprestado a
O grande artilheiro [u

ventino Tonho, acaba de
ser emprestado a S.E.R.
Caxias" de Caxias do Sul

,

até o' final de dezembro. "

A transação deu-se na
., " f.

Caxias

"

Ele, brasileiro, solteiro, apontador de

produção, natural de Joimiille, neste Esta

do, domiciliado e residente na Rua Heins

Mahnke, nest!1- cidade, filho de Ovidio Nu

hes e ledi Maria Nunes. Ela, brasileira,
solteira, apontador de produção, natural

de Rio do Testo,' neste Estado, domicilia
da e residente em Corupá,

.

neste estado,
filha de Luiz Meier e Wally Klein Meier.
6dital nr. 10'.934 de 00.0.8.1979

Antonio, Horacio Weber e Anastacia Gesser

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na

tural de Massaranduba, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua José Teodo
ro Ribeiro, nesta cidade, filho de Eleodo
ro Weber e Ermelinda Weber. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, natural de Gua

ramirim, 'neste Estado" domiciliada e resi
dente em Ilha da Figueira, neste distrito,
filha de José Gesser e Olga Gorges Ges
ser.

Edital nr. 10.935 de 10.0'8.1979
Fridoliil Friedrich Schmld e

Udi Oeçhsler
. Ele, brasileiro, solteiro, contador, na

tural de Corupá, neste Estado, domicilia- .

�o e residente na �ua Jorge Czernievi'cz,

J t 'i

DEPARTAMENTO DA FAZENDA>
Divisão de Contabilidade

, BALANCETE 'DO MÊS DE "JUNHO" DE 1979

Receita Tributária ..••••••••.•• .', • •. 10.199.889,67
Receita Patrimonial ••••••••••••• ; ". o.. 69.964,51
Transferências Correntes •••••••••• o •• 18.538.10.0',37

Receitas. Diversas ••••••••••••
,

•••• o' o

.

476.711,42
.

RECEITAS' DE CAPITAL

Civil
Áurea Müller Grubba; Oficial do Re

gistro· Civil do_ 1.0: ,?istrito:�a Ci.)ry1ár�à de

Jaraguá do Sul, �stado de ,_§anti :Cat;:tri-
na, Brasil.

. ..... '_,

.

Faz sabér que comparecer�m em car

tório, exibindo os documentos' exlqldos
pela lei a fim de se habili.t�rem _para ca

sar:

nesta cidade, filho de Friedrich Schmid e

Hertha Zellmer Schmid. Ela, brasileira,
solteira, bor.dadêira, natural- de Guarami-'

" rim"p.r�tA Estado,�gom�m§tda:1 residen

te, ná 'RU�_R.ó6�rto 'Zje9ri)fnH:-�sl� ci�ade,
filha da.A!vi�0,_9�ch_sJ�r �:-Cilly' ""a� Oe- i

" "" ., lichsler. .

.... _ .• � •. _.) ,,' -.' lê r:::r ,:
Edital nr. 10..936 de' 10.0'8:1979:' t

João M;;qie��;'s�eíi F;m�ncÍ�;1 �.; I
.

Ele, b�asileiro, solteiro, lTi��à�fS�: na- I
tural da" LßÓp9ii�, -p�ri�4:.�d9!riiCiIJ�do e

resjdente, I'\a ,Fiua".Onélia Horst,. nesta ci-
I dade,. fí(h'� de Jo'rd�Hn� Joaqui�_Márques

� Va��a.Ma_r'q-���- _d���;4Z?.:� .. I=I�, � brasi
jaira, .servente, n�aJ�ral 9� yaranaguá, do

miciliaqa e !e�idenf� ",na Hu� pnélia Horst,
nesta cidade, fjlha de Sezihando F,eJ,nan
des e Cecilia Calado Fernandes.

,
..

Edital nr. 10..937 de 13.0.'8;1979

Mario ferreir@ e Ros,ecleia .de ;Souza
Ele, brasileiro, solteiro, conferente,

natural de Ibirama, neste Estado, domici-
'

liado e residente em Vila Baependi, neste

distrito, filho de Felicion Ferreira e Apo
lonia Ferreira. Ela, brasileira, solteira, ih

d�striária natural de Itapo'cu, neste Esta-
., .

.do, domidliada e residente em Vila. Bae
pendi, neste distrito, filha de José Jacob

,

de Souza e Marlene Motta d� Souza.
Edital nr. 10'.938 de 13.0.8.1979

Mauricio Santos e Iria Zomer

Ele, bras., solteiro, operário, nat. de

Jaraguá do Sul, domicilia,do e residente

na Rua Bolfvia, nesta cidade, filho de

Agenor Santos é Sibila Hass Santos.

Ela, br.asileira, solteira, costureira, natural
de Guaramirim, neste Estado, domiciliada
e residente em Guaramirim, neste Estado,
filha de Hilario,Zomer e Hilda Dalmolini

Zomer.

Edital nr. 10..939 de 13.08.1979

Arno Schreiber e Ivone Wroblewskl

Cópia recebida do Oficial de Benedito No

vo - SC.

Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Benedito Novo, neste Estado,
domiciliado e residÉmte· em Benedito No

vo, neste Estado, filho de 'Helmuth Schrei

ber' e lisa Schreiber. Ela, brasileira, sol

teira, industriária, natural de Jaraguá do

SuJ, domiciliada e residente na Rua João

Januário Airoso, nesta cidade, filha de

Thomaz Wroblewski' e 'Lidia Petry Wro

blewski.
Edital nr. 10.940 de 13.C8�1979

Celso Roberto Benetta e Hanelor Koehler
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, na

'tural de JoinvilJe, neste Estado, domici
.

'liado e residente na Avenida Getúlio Var
gas, nesta cidade, filho de E,fla Benetta
Ballock. Ela, brasileira, solteira, do lar,

Caixa .....•.•••..•••••....•• ; ••• ,.. 8.369.80'6,94,
Bancos - disponível ••••.••••••••••• 22.575.272,41
Bancos -_. vinculado •..••.••••••.•••. 5.151.260.,0'2

Caixa .... , •..........•..•.••.••.••. o', 8.0.47.933,72
Bancos - disponível ••••..•.••.•••••••• 29.344.422,96
Bancos - vinculado ..•..•... � • • • . • • • ••• 5.869.864,12

SOM AS...... . .. . . . • .. • • . • . • • . • Cr$ 43.262.220.,80

TOTAL GERAL ...•....••...•..•..• Cr$ 79.725.699,86 14.843.821,10 94.569.520,96

rjb I Prefeitura Muryicipal de Jaraguá do Sul, em 29 de "JUNHO" de 1979.

Edital nr. 10..931 de Oa.C8.1979

Augustinho Reiser e Sània'Maria An�cleto
Ele, brasileiro, solteird, operário, na

tural de Jaraguá do Sul; domiciliado e re

sidente na Rua Rio. de Janeiro: .nêsta· ci
dade, filho' de Antonio Reiser e Gisel;:t
Wasch Reiser. Ela, brasileir.a, solteira, cos
tureirl:l:, natural de' Jaraguá do Sul: domi- /

ciliada e residente' nà Rua R�bérto Mar
quardt, nesta cidade, filha de M�rc'os' A
nacleto e Marina da Rocha Anacleto.

Edital nr. 10..932 de 0.9.0'8,1979

José Leonido Murara e Erentraut Hoppe
Ele, brasileiro, solteiro, 'servente, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente 'na Rua' Bahia, nesta cidade, fi
lho de Faustino Murara e Joana Niemet
Murara. Ela, b�asileira, solteira, do lar,
natural de Witmarsum, nesú:i Estado, do

miciliada e residente em Jaraguá-84, nes
te distrito, filho de Gustavo Hoppe e Cle

mentina Hoppe.
6dital nr. 10..933 de 09.0'8.1979

Roberto �raz Nunes e Waltraut Meier

Cópia recebida do Oficial, de Corupá, nes-
te Estado.

natura de Rio do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente na Avenida Getulio
Vargas, nesta cidade, filha de Alfredo

KoehIer, e �m.élia .Koehler.

Edital nr. 10..941 �de 13.0.8.1979
M'aI'CDS Antonio .Bel1etta e

Ne.úSmar:hMenegollo
Ele, brasileiro, .. solteiro, 'auxiliar de

escritório, natural de Joinville, neste Es

tado, domiciliado e residente na Rua Prl:\
ça Air9�lo Piázera, nesta cidade, filho de

Arno' Banetta- e 'C+lly Panstein Be,netta. Ela,
brasileira, solteira" natural de Pirabeiraba,
neste Estado,. domiciliada e residente na

Avenida' Marechal Deodoro, nesta cidade,
filha de José Menegollo e Zilda Menegol
lo.
Edital nr. 10'.942 de 14.0'8.1979

Inaldo Seil e Florena Krüger
Ele; brasileiro, solteiro, servente, na

tural de Lontras, neste Estado, domicilia

do e residente em Rio Cerro li, neste dis

trito, filho de Alwino 8,efl e Irma Seil. Ela,
brasileira, solteira; do lar, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e residente em

Rio da Luz II, neste distrito, filha de Erich

Krüger e Frieda Zinke Krüger.
Edital nr. 10'.943 de 14.0.8.1979

Osmar Schwarz elidia HlSbbel

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em. Três Rios do Norte., neste

distrito, filho de willy Richard Eduard

Schwarz e Ana Engelmann Schwarz. Ela,
brasileira, solteira, zeladora, natural de

Jarl;lguá do Sul, domiciliada e residente

em Nova Brasilia, neste distrito, filha de

Walter H6bbel e Therezinha Junkes Hl5b

bel.
Edital nr. 10..944 de 15.0.8.1979-

Jairo Corrêa e Marilene Vieira

Cópia recebida do Ofi.cial de São Bento
do Sul, SC.

Ele; brasileiro, solteiro, industriário,
natural d� São Bento do Sul, neste Esta

do, domiciliado e residente em São Ben
to do Sul, neste Estado, filho de Bento
Corrêa e Carolina Corrêa.. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada. e r,esidente oa Rua João

Planinscheck, nesta cidade, f_ilha de Or
lando Bodenberg e Margolene Vieira Bo

denberg.

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

cartório õnde será .áfixado durante 15

dias. Se algué� souber de algum impe
dimento, acuse-o para os fins legais.

Aurea Müller �rubba
Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Oorreio do PODO"
AnO' LXI - Jaraguá do S�I - Santa Catarina

, SÁBADO, 18 ,DE AGOf3TO DE 1979
.

ESCREVE o LEITOR:

Colonização . alemã no
Brasil' e em Santa Catarina'

"Piraquara, PR. 4. de
agosto de 1979. sobre a
minha mesa o "Correio
do Povo" de 25 de julho
último. Quero chamar sua
benévola atenção sobre o

� fato de que es, jernalistas
e repórteres de "O Esta
dO' de S. Paulo", no su

plemento que aquele [or
nal lançou.sobra OI Sul do
Brasil, em fins de 1979, li
mitaram-se a fazer um le
vantarnento -soclo-econô
mico da reqíão, e ende
entraram a divagar sobre
a lmlqração e suas datas
cometeram erros que fe
rem a História. Os mes":
mos erres foram notades
no suplemente' que sobre
e Sul editou e "Jornal do
Brasil", na mesma época.
Ambos os [ornals rece
beram co rrespondêncía
minha sobre e assunte da
imigração alemã em San
ta Catarina. Sensaciena
Ilsmo é uma ce isa.. Histó
ria é outra. Dizer, COM
REFERl':CIA Á IMIGRA
'çÃO: "Die Deutschen
Kemmen an - es ist der
�2. April 1500", é uma un
dantilidade. Cem Pedre,
Alvares Cabral vieram
até espanhóis e até ... por
tugueses. "Correto do Pe
vo", evldenternente, não
quer dizer que eram imi
grantes ... Frlburqo, no Es
tado do RiO' de -Janelro.
A cidade de Frlburqo não
é fundação germânica.
Karl. H. Oberacker Jr.
("Der Deutsche Beitrag
zum Aufbau der Brasilia
nischen Nation", j� tradu
zido para 'O pertuguês),
na obra mais alentada,
séria e COMPLETA sobre
a imigraçãO'· alemã no

Brasil, nem sequer cita a

cldade de Frlburqo. Sem
pre entehdí, senher Dire
ter, que e jornalista quan
do se mete em assuntes
hlstóricos, precisa fazer
História, e não sensação.
Ouanto á Imprensa Catari
nense em geral, nós ges
taríamos (nós = catarinen
ses), gestaríames, dlqo,
que ela se tivesse ocupa
do cem mais interesse do
Sesquiceneteryário da imi- .

graçãe Alemã em Santa
Catarina assunte' de enor-

,

me curiosidade e interes
se em nessas' cidades de
fundação germânica. Fe
ram notáveis as' festas de
março em São Pedre de
Alcântara; e ainda açora,
em 12 de .outubre próxi
rno, coroando as festas
des 150 anos, lá estará e

pröprto Cardeal Arcebis
po de SãO' Paulo, cem e
Cônsul Geral da Alema
nha aqui de Curitiba. O
único jornal que se, ocu
peu do assunte, com ex- .

treme carinho e grandes
reportagens, em edições
sucessivas, fol "O Esta
do", de Florlanópolls, cl
dade ... portuçuesa. Mui
to lamentável, para Blu
menau, Jolnvllle,

.

Brus
qúe e Jarag'uá do Sul: De
Vessa Senheria, mui a

tenciesamente, frei Elzeá
rio Schmitt otrn, EM TEM
PO. - Envie-lhe, em sepa
rata, um exemplar da mi
nha rnonoqrafla "A Pri
meira comunidade alemã
em Santa Catarina", na
edição lançada pele Go
verno do Estado em SãO'
Pedre de Alcântara, a 3
de março de 1979 - data

.

do sesquícentenärlo da
ímlqração alemã' em nos
sO' Estado",

.

D1eclaracão
, Declaro que· ,foi. desviada de meu automóvel

uma Cédula de Identidade emitida em meu nome
na cidade de HOlzminden" Repl. Federal daAle

. manha, não me responsabilizando por uso inde
vido que pessoas estranhas. possam fazer da mes
ma.

J'araguã do Sul, 13 de agosto de 1979.

Jörn Ernst Karg

AUREA MULLER GRUBBA .

Tabelião e 'Oficial do RegistrQ de
Protestos

- EÓITj\J�!-,

Pelo presente' �dital de citaçãO' pedimes aos
senheres abaixo re;acienados que compareçam
em nosso cartóriO' para tratarem de assuntes de
seus intereSSEis:

"

'

Ernane Pedro dos Passes, Rua Mal. Deedero,
367, nesta. Helmuth Kienen Filho, Rua Joinville,
s/nr., nesta. J,osé de Ávqa, alc Construtora Seria,
Rua Joao Picefi, 94, nesta. Wilmar Klettenberg, Rua
25' de Julho, 1634, nesta,

'

cb/Jaraguá do Sul, 16 de agosto de 1979

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Começam amanhã as

emoções do quadrangular
final do II Oampeonato
Varzeano de Futebol-Var
[ão 79. Figueirense "A'"
RiO' Molha, Prüsse e Gnei
pel estarão a partlr de a-·

manhã disputando um

quadrangular para ver

quem e quem, no futebol
varzeano da região. Den
tre as quatrO' equipes par-
ticipantes, encontra-se
novamente o Gneipel
que sagreu-se campeãO'
do anO' passadO' e cem
ótimas chances de cen

quistar e trtulo pela se

gunda vez consecutiva,
no entanto as outras três

Jornais WEG
S'ESI

EstadO' de Santa Oatarlna
Pref�itura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.O 540/79

Reajusta o val'or das' tarifas e demais serviços
do SAMAE - Serviço Autônom:o Munici
pal de Agua e' Esgoto.

./
.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal _de Jara-
guá die Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exerclclo das atribuições que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei complementar n.o 5, deI 26 de novembro de 1975, e, com. base no Ofíciol
CIPICOSEC n.o 002480, do conselho Interminis-·

I

terial de Preços,
DECRETA:

Artige 1.° - Fica reajustado o valor das tari
fas e demais serviços do SAMAE - Serviço Autô
norno Municipal de Água e Esgote na ordern de
21 % (vinte e um por cento), conforme tabela a
nexa, que é parte integrante do presente Decre
to.

Artigo 2.° ...:... Este Decreto entrará em vigor
no dia 1.° de setembro de 1979, revogadas as dis
posições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 10 dias do mês de aqosto de 1979.

Victo'r Bauer
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado' e publica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e
Assistência Social, aos 10 dias do mês de agos-
to de 1979. '

Astrit 'K. Schmauch
Diretora

TABELA DAS TARIFAS E DEMAIS ,

SERVIÇOS DO SAMAE
I - Estimativa, de Consumo por Economia/Mês - Art. 37.

Até 50m2 de área construída ....•. , . •• 15m3
de 51 até 100m2 de área·construída •.. ; 20m3
de 100m2 para mais de área construfda 30m3

II - Tarifas de consumo - Art. 38 e 39

Cons. I % s/a I Val•.
básico I UFM I mês

1. - Categoria "A"
1.1 - C/limitador de consumo
1.2 - S/limitador de cons.

4,420 54,20
.5,399 66,2015m3

30m3
\

16,117 197,60,
2 - 'Categoria "B"

Jaraguá do Sul, em 10 de agosto de 1979.
VICT�R BAUER - .,refelto Municipal

- III - Consumo Excedente do Consumo 'Básico
- Preço por m3 na faixa de Cons. Indicada
1 - Categoria "A"

1.1 - 16 à 30m3 •••• ,. 0,530 6,50
1.2 - acima de 30m3 .•• �,791 9,702 - Categoria "B"

acima de 30m3 •.••.•

IV - Ligação de água - Artigos 24 e 25
0,885 10,85

1 - c/ramal predial até 25mm de diâm. 70,865 868,80
.
2 - o/ramal predial acima de 25mm de

diâm. •.....•.....•••••• 141,737<' 1.737,70V' - Restabelecimento do fornecimen.tQ de
Agua - Artigo 32

VI - Aferição de Hldr6m. - Art. 3'1
8,850 108,50
3,095 37,95

VII - Emissão de 2.a via 1,329 16,30Vaior da Unidade Fiscal do Municipio: Cr$ 1.226,00
A pres'ente tabela é parte integrante do Decreto nr.

,54017� de 10 de agosto de 1979.

Dos
CO,BRANÇA JUDICIAL O Tribunal de Centas

. não aceiteu como corre
tas as centas, glosando
e ex-prefeitO' e intiman-

.

do-e a recolher a glosa.
O sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo fez-se de de
sentendido e sua emissão
levou o TC a pedir a açãO'
judIcial.

O Tribun'al de Contas
decidiu pedir ao Procura
dor Geral do Estado que

.

pn)ponha ação de co

brança judicial ..contra o

ex-prefeito de Can:o'inhas,
Sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo.

ESsa medida extrema
do TC decorre do fato de
o então prefeito não ha- '

ver compn)vado a aplica
ção correta de CrS 200
mil que recebeLÍ do Go
verno do Estado em 1975,
resultante de,convênio da
Secretaria da Educação
com o-MEC e comprovado'.

a aplicação corréta de
certa quantia destinada
a construção de um Giná
sio de'Esportes em Canoi
nhas. Essa importância foi
depositada no BESC um

dia após o convênio ser

firmado, tendo sido saca

da, integralmente, na

mesma data.

Cerno se recorda, em,
, 1976 e entãO' G'overnador
Konder Reis baixeu de
creto, homelegado pela
Assembléia, destinado ao

�érmino das ebras de gi
nasio de Espo'rtes de Ca
noinhas, cem e conse

quente
.

afastamentO' de
seu Prefe'ito.

Espera-se agera que o
sr. Garcindo devolva o

dinheiro público com ju
res e cerreção monetá
ria. - ("O Esf�do")

ATEN'ÇÄ'O PARA ESTE
COMUNiCADO

f
.'O sr. LORIVAL SCHMU)T, comunica ao co-

mércio local e de cidades vizinhas, . que à partir
de 15.08.79, 'não se responsabiliza por qualquer
compra que seja feita em seu nome, pela sra.
IRMTRAUD KRUEGER SCHMIDT.

ESPORTES

Manchetes esportivas da semana
*

*

*

*

*

FLAMENGO CONFIRMA INTERESSE EM CARLOS ALBERT'O, DO JEC.
VASCO VENCE O PERUGIA E EMPATA COM O PARIS-SAIN-GERMAIN.
HELENO NUNES D'ÉSISTE DA CANDIDATURA A PRESID. DA CBF.
VIEIRA SAI E TO:VAR VEM PARA REFOR'ÇAR A CHAPECOENSE.
DILO-N E MÁRIO, DO CARLOS RENAUX'VAO DISPUTAR O NACIONAL PE-
LA A.A; ANAPOLINA DE GOIÁS. ,

PAULINHO, JOGADOR CONtRATADO' JUNTO AO FARROUPILHA DE PE
LOTAS, PODE ESTREAR PELÓ JEC, AMANHA CONTRA O CRICIOMA.
JOÃOZINHO QUER VO'LTAR A SELEÇAO CONTRA A ARGE;NTINÄ.
FLAMENGO CONTRATA BEIJOCA iE DIRIGENTES ESTÃO ANTEVENDO
UM B'OM DUELO ENTRl: ELE E CLAUDIO ADAO.
KATINHA-E BIRA 1.0PES PRETENDIDOS PELO CRIC10MA. ,

TONHO, NO CAxiAS E WILFRIED NO INTER DE SANTA MARIA.
ALVIR RENZI PODE VOLTAR.A APITAR NAS 'FINAIS DO ESTADUAL.
CATARINENSE 'Ê TETRA CAMPEÃO DE BOLA0 FEM. EM JOINVILLE.

'

FELIZARDO, CO'TADO PARA SER O TECNICiO DA CHAPECOENSE .•

INTER DE LAGES CCfMEÇOU AS' DISPENSAR SEU PLANTEL PARA CON.
TER DESPESAS.
MARCILIO nlÄs REFORMULARÁ' SEU' PI.ANTEL E JOGADORES SERAO
DEVOLVIDOS AOS· CLUBES DE ORIGEM.
JUVENTUS DE S. PAULO, CONTRATOU SAVIO, DO, RIO' DO SUL.
LOURIVAL, MAIS UM CATARINENSE N'O VELO CLUBE.
'lAVAI 'PREPARA-SE PARA o NACIONAL E REFORMULAR'A O, DEPARTA
MENTO DE FUTEBOL.

. PRESIDENTE DO RIO D,O SUL AFI RMOU QUE PRETENDE -UMA . VIRADA
DE MES'A PAR'A A INCLUSÃO D,O CLUBE DO ALTO' VALE NAS.'FINAIS
DO ESTADUAL.
FIGUEIRENSE TERÁ REGINALDO E CABRAL NO J'OGO DE AMANHA
CONTRA A CAÇ-f'DORENSE.

,
.

,

ISIDORO E PRADERA, OS MAIS RECENTI;S REfO'RÇOS DO CRICIOMA,
ADQUIRIDOS JUNTO A PORTUGUESA 'DE DESPORTOS, DEVEM ES-
TREAR AMANHA CONTRA O JOINVILLE.' '.� GRANDE O OTIMISMO NA CAÇADORENSE, QUE PENSA ATI! EM SER
CAMPEÃO-ESTADUAL. •

DIRIGENTES DO JOAÇABA ACREDITAM QUE SOA EQUIPE SE CLASSIFI
CARÁ ENTRE OS TRÊS PRIMEIROS E COM CHANCES DE DISPUTAR O
TiTULO.
LENILSON PODE TROCAR ,O PALMEIRAS, PELO CRICIOMA, JOINVILLE,
AVAl E FIGUEIRENSE TAMBÊM J,A DEMONSTRARAM NTERESSE PELO'
JOGADOR.
ADAO G'OULART RESCINDIU COM O JUVENT,US.
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VARJA-OJ79:

Quatro equipes
a

-

corrida em
começam amanhã

do lítulobusca
um maior número de e

quipes, atraídos pela ex':'
celente erganização, que
tem sido o ponto alto nes

tes dois anos.

agremiações farão de tu-.
do para que Isto não a

conteça e procurarão
mostrar dentro de campe
todo e seu futebol para
desbancar a representa
ção schroedense. Per es
te motivo, espera-se um

final sensacional, ganhan
do com isso e torcedor
que comparecer ao 'Está
dio "Antonio Ribeiro".
São três es municípios
envelvidos nas disputas,
Jaraguá do Sul, Guarami
rim e Schreeder, demens
trande mais uma vez que
esta cempetiçãe começa
a criar cerpo e a cada·

.

anO' que passa movimenta

.

.A programação de ama

nhã é a seguinte: às 13h
30min [oqarão Rio Mlha
x Gneipel e na partida de
fundos, cem inicie marca

do para as 15h30min esta
rão jogando Figueirense
"A" x Prüsse. Gompareça
aO' Estádió de Figueiren
se na tarde de amanhã,
pois assim vecê estará
dandO' um maior apOiO' ao
esporte amador da regiãO'.

REPRESENTA
DE JARAGUA

A equipe de futebo·1 da
Eletromotores Weg

.

S.A'i
estará neste final de se ..

mana' na cidade de Blu
menau, representando a

Agência do SEsi 'de Jara
gOá do Sul nas finais do
Torneio Sul Bra�ileiro de

seu términio marcado pa
ra amanhã a 'tarde. Todas .

as delegações Etstarão
hospedadas 'Ja C.M.E. de
Blumenau, e as 'refeições
serão realizadas no Ata
liba•.

Integração.Sesiano. As e-
J ,

quipes adver.sárias da
Weg serão a Celesc, de
Florianópolis; Tupy, de
Joinville e a Papel e Ce
lulose Catarinense, de La
ges. ,Os jogos terão, o iní
cio na tarde de hoje- e o

.)

iremos tirar é que existe um grande
esbulhode uma classe contra a O:utra
no seiO' de nossa- sociedade e isto
carece de um paradeiro. Caneinhas,

. a . cidade natal da autora, que lança
seu primeirO' livro, pede ergulhar-se
da escritora que possui. Que sentido,
sublime .. tem eutra página intitulada
"Mensagens aos Filhos de Ninguém".
Suas palavras sãO' de consolo, espe
rança e solidariedade, aO' tempO" e'm
que pede esforçO' e oolaberaçãe cens

trutiva da parte menos feliz, em vez
de vielência e agressividade. O sen
tido é que e diálogo trará a soluçãO',
para e que ela pede compreensão a
ambos iOS lados e sobretudo aes pe
quenos príncipes e princesas, pede a

graça de um soberano serrise, que a

prumem es portes e que elevem bem
alta suas cabeças reais. Beleza de pá
gina.! Nem tudo esfá perdido. IstO'
transparece nas páginas do livre
"ELO COLORIDO".

ELO COLORIDO
(Apreciação de Hugo José Kling)

.

Três Rios - RJo

Eis mais um'livre da literatura ca

tarinense. Foi escrito: por uma mu

lher, Resa Pasqual. . Em suas pági
nas notamos muitO' colorido bem de
acordo cem o títuro e sentidO' fil.osó
fico des .temas aberdades. Sua aute
ra é alguém que encara a vida cem
muito etimisme e busca transmitir aos
leiteres e que sente e observa sem

pre com uma finalidade construtiva.
, A página intitulada: '�A outra Fa

ce de Hemem", tem muito centeúdo
e extraerdinário e elevado sentidO'. E
este sentidO' nós o. interpretamos ce
rno um alerta, uma alarma, uma ad
vertência. De fate,. se raciocinarmes
com honestidade, a conclusãO' que
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