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Escolhido·Operário Padrão 79 de·Jguá. do Sul.
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Dando início, o Presiden�e, pediu �os
membros da mesa que observassem' o. critério
de a\'al'iação dos candidatos, que seria: Vida
familiar contando pontos de 10 a 30; Vida fun
cionai de 10 a 110 e Vida Comunitária de, 05 a
20. Realizada a análise dos processos apresen
tados pelas empresas sobre es candidatos e
feito a apuração da contagem de pontos, veri
ficou-se que 0- primeiro colocado foi o candi
dato dá empresa Sociedad.e Gráfica Avenida
Lida., o Sr. Reinoldo Schulz, com um, total de

. 460 pontos. Em seguida, foi comunicado às
empresas que participaram, para que lá com

parecessem com seus respectivos funcionários
que concorriam ao título, para saberem do re-

Na terça-feira. última, dia 21 do corrente,. ger; Ind. Reunidas Jaraguá S.A., com o Sr. Ar
tendo como local as dependências do Salão No- no Duarte e Carroçarias Argi Uda., com o sr.
bre do Sesi, foi escolhido o "Operão Padrão Édio Holtz. O Jurado foi constituído

, pelas se-
79" de Jaraguá do Sul. Esta promoção vem guintes pessoas: Dr. Amaro Manoel da Costa,sendo realizada há vários anos pelo Sesi, coin Inspetor do Trabalho; Jurandir A,ssis Filho,
o objetivo de escolher o Operário Padrão den- Serviço de Higiene e Segurança do Trabalho;tre as empresas locais. O organizador de mais Tenente José Baia, Serviço Militar; Geraldo,
esta promoção foi o Sr. Ademar Lotin Fraset- .José, Jornal A Gazeta de Jaraguá; Jairo de
to, Agente Local do Sesi, que não mediu es'; Barros, Diretor da Rádio Jaraguá Ltda, e An
forços no desempenho do trabalho. As empre- tonto José. Gonçalves, representante do Jornal
sas que participaram do evento foram as se- "Correio do Povo". Feita a composição da me
guintes: Construtora Seria LIda., com 'o fun-' sa pelo sr. Ademar Lotill. FrasseHo, o mesmo
cíonärle Sr. Ewaldo Güths;

.

Sociedade Gráfica pediu que es membros elegessem entre eles oAvenida Uds., com o sr� Rei'noldo Schulz; Têx- Presidente para dirigir os trabalhos, quandotil Cyrus S.A." com o sr. João David Hintereg- então o cargo ficou com o Tenente José Baia.

sultado. Assim então, foi anunciado o "Operá
rio Padrão 79", pelo Presidente da Mesa dos
Jurados, Tenente José Baia e logo após fez
uso da palavra o empresário Udo Wagner, da
SOC. Gráfica Avenida Lida., que mostrou-se e

mocionado com o titulo que seu funcionário
havia conseguido. Fez uSO também da palavra
o Sr. Jairo de Barros e o sr· Aqemar, Lotin
FrasseHo.

Ao Operário Padrão 79, será oferecido'
oomo prêmio, unia viag,em à Capital do Esta
do acompanhado dos familiares, onde então
participará do ,Concurso Operário Padrão 79
de âmbito estadual e de �iversas outras pro
gramações.

Cedec receberá mais caminhões picas Igreja
Evangélica
adere a

campanha em

defesa do índío
Chapecó - Doze pas

fores da Igreja Evangéli
ca de Oonftssão Luterana
no Brasil que atuam no

Oeste catarinense decidi
ram em encontro ' regio
nal, fornece:r todo apoio
ao 'Conselho Indígena
Mis'iõnãrioi na luta pela
autodeterminação e de
fesa dos povos indígenas.

O .

encontro foi presidi
pelo pastor distrital Anil
do Wilbert, de São Mi
guel do Oeste e nele fi
cou decldldo que as mis
sões luteranas apoiarão
as ações da Regional Sul
do Conselho Indigenista
Missionário na asslstên
cia e amparo aos índios
nos toldos de Xapecó
(rnunlqíplo de Xanxerê) e

Nonoaí (Rio Grande do
Sul). Também serão as

sistidos os remanescen
tes dos guaranis e caln

gangues da extinta. reser
va de Chimbango, exis
tente no município de
Chapecõ.
Os membros da 'Igre'ja

luterana há vários anos

vem acompanhando e

participando do esforço
da Igreja Católica em be
nefício das nações indí
genas,' lembra o pastor
Nelson Kllpes, die Chape
c6.

EXEMPLO

Entre os passageiros
. de ontem do ônibus que
faz diariamente a linha
São Miguel d'Oeste-Flo
rianópoUs (800 quilôme
tros); ninguém menos que
o Secretário' da' Justiça,,

Deputado Neu-dy Massoli-·
ni. Desembarcou às 6 ho-

.

ras na rodoviária e às 8, '

já estava despachando
normalmente em seu g8-.
binete.

Em seu último despa
cho com o governador
jerge Bornhausen; o se
cretário da Justiça, Neu
,diy P. Massolini, recebeu
autorização pl a compra
de mais cinco caminhões
pipas, que serão entre,
gues às microrregiões,
em comodato, para ser
vir aos municípios, quan
do da ocorrência da es

tiagem e para aqueles
que' possuírem Corpo de
Bombeiros VoluFttários.

Estudos com as mlcror
regiões estão sendo, rea-

� llzados, vlsando dotar os

municípios do Bombeiros
Voluntários, tende sido
atendidos os municípios
de Joinville, Jaraguá do
Sul, Fraiburge, Caçador
e São Francisco do Sul,
que já receberam os ca

minhões pipas e numerá
rlo, estando assim seus

Corpos de Bombeiros Vo'"
'Juntárlos em pleno fun
cionamento.

Os planos do Secretá
rio da Justiça, cumprin
do deterrrânação do Go
vernador, é ampliar a re
de die Bombeiros Volun
tários, visando o máximo
em todo o Estado, dando
assim uma garantia ao

patrimônio particular, que
faz parte da assistência
prestada pela Cedec.

às prefeituras municipais
atingidas pela estiagem
de 1978/79 para constru
ção . de pontes, bueiros,
obras de arte, pontilhões,
aproveitando-se asslrn a

.mäo de obra ociosa. Cer
'ca de 20 milhões de C.fU

zeiros foram repassados
para cerca de 150 prefei
turas, para gastos com

transporte: die água, cons
trução de valas, açudes,
reservatórios, J.p� Cir·

seiros e artesianos.

Possui a Cedec,' Coor
denação Estadual de De
fesa Civil em sua sede,
aparelhagem rádion, 'com
freqüência própria, para
atendimento, em caso de
calamidade pública, as

comunidades, mantendo
tráfego com estações fi
xas e móveis, e integra
normalmente Ei rede rádio
da SSI.

Nove milhões de cru

zeiros foram re,p�s,sados

!lia 28 Guaramirim completa 30 anos
Ac'os\umado a utilizar

�sse meio de franspcrte
desde es tempos em que
era prefeito de Concór
dia, o sr. Neudy Massolini
pretende continuar a de
le fazer uso agora, cola
borando com os esfor
ços para a redução do
consumo de combustí
veis. O Secretário enten
de que, por estarmos em

plena economia de guer
ra, todos, independente
mente de po,ições, de
vem dar sua pincela de
cooperação para que os '

problemas econômicos
do País sejam superados.

Reuniões .uma

atívtdade necessária No próximo dia 28 de agosto, o
Município de Guaramirim estará come
morando 30 anos de fundação. Para co
memorar este importante acontecimen
to, uma programação bastante extensa
já foi elaborada, atendendo determina
nação do Chefe do Executivo. Ela terá
inicio no sábado, dia 25, com a realiza
ção de um Festival Esportivo, com a

participação de 12 empresas, devendo
se prolongar no domingo e no dia do
aniversári'o do Município.·

A noite,' à partir das 22 horas, ten
do como local a Soc. Atiradores Diana,
serä realizado o "Baile de Aniversário",
que será abrilhantado pela Banda do
Canecã'o de Ouro, e para o qual, espe
ra-se o prestigiamento· de todos. Do
mingo pela manhã, será �ealizada par-

. tidà de futebol entre os Prefeitos, Vi
ces e Vereadores de Guaramirim e de
Massaranduba, tendo como local o Es-

tadio Municipal. Na primeira partida,
a equipe de Guaramirim venceu pelo
placar de 4x3.

Para o dia 28, de agosto será cum

prida a seguinte programação: As 8 ho
ras e 30 minutos, será celebrado Culto
Ecumênico, tendo como local as de
pendências do Ginásio de Esportes, o
ra em fase de conclusão. As 9 horas e

�O minutos, será realizada $essão So
lene, tendo como local as dependên
cias da sede da Câmara de Vereado
re-s, que contará com a presença de
outras autoridades e povo em geral. As
10 horas será inaugurado o aparelho
de Raio-X do Hospital Municipal Santo
Äntôni,o, com capacidade para 300 mil
amperes.

'Prof. Paulo MoreHi

Detesto reuniões. Afirmação insensato que mui
tos fazem, por desconhecer, já não digo, as van

tagens das mesmas, mas sua própria necessidade.
Reuniões, debates, .encontros, círculos de es

tuoos, não importa a. roupagem de que, se revis
tam, o fato é que um grupo de homens pensantes
sempre trará novas. perspectivas a qualquer assun-
te que s:e coloque em pauta.

Além do mais, um grupo de homens reunindo
se, opinando, objetando, esclarecendo, decidindo,
além de gerar confiança recíproca, tem o mérito de
criar entusiasmo e ambiente favorável ao trabalho.

Criam-se, inclusive, oportunidades para o desa
bafo - catarse, segundo os psicanalistas - o que
é muito importante, sendo da

.

mesma forma uma
válvula de escape capaz de evitar atritos, comple
xos, inibições e mal-entendidos, provocando uma

benéfica aproximação.
Segundo Michel Ouolst, os homens têm neces

sidade de falar. Nenhuma ocasião é mais propícia
do que numa reunião, desde que' seus trabalhos
se desenvolvam num sentido de equlpe, que é a

forma moderna de trocar idéias, em todos os se

teres da atividade humana.'
As reuniões permitem, através de uma vivên-

I
cia farta de perspectivas e experlênclas fragmen
tárias, a coordenação e unificação de idéias, que.
se acrisolam para a elaboração de planos, a flxa

.

ção de metas, fruto da entrosagem de' sugestões
e pontos de vista.

Eis al tim exemplo que
, deveria ser seguido. Mas
que, dificilmente, o será.
("O Estado" - 09.08.79,

'pág.4).

Esta é a programação oficial refe
rente ao aniversário de Guaramirim, que
completará 30 anos de fundação.

Catarinenseo petróleo
DANTE MARTORANO

narias que viriam processá-lo.
E não era isto mera suposi

ção ou o amável consolo a Tan
gará_ se p'rometendo um retor
no para um dia. Vagam,ente si
tuado num futuro indefinido. .

O catarinense não "expert"
divagava, tentando diagnosticar
um futuro retorno à Tangará das
sondas.

Voltaria sim o berbcrlnhc
da perfuração antecedendo a

glória da presença do petróleo
alimentando refinarias. Quando?

Um dia como a Petrobrás
acenava sim, num dia quando na

combustã'o de petroleo Cio Vale'
dó Rio do Peixe, a expansão da
quela cidaCle abalaria Santa Ca..

.

tarina•.Quando?
Na ultrapassagem da água

mineral e do vinho ao preço do
petróleo•.Quando este fosse ra-

perfuração e desmontando o

maquinário e o pessoal transfe
rido _" as esperanças de trans..

formação de todo � Vale· se 'fo
ram.

Ao que parecia, para sem
pre. E duas. décaClas após, já
muito esmaecida a lembrança
da primeira sugestão de petró
leo em todo o Sul do Pais.

Apesar da retrospecção da
empresa, hermética' à' época -
não foi possível esconder o fato
que a perfuração não havia sido
útil:

A existência. de p,etróleo
foi mesmo sugestão nos seus
próprios posteriores relatórios.

.

Dizia-se da necessidade de
ser bo�beado, eis.que à grande

. 'profundidade e não,acompanha
do de gás algum.

Concluia-se também que o

apf\oveitamento face à quantida
de, também se tornava anti-eco
nômico pela distância'das refi-

Em 1957 em pleno centro
de Tangará com gigantesca son
da, a Petrobrás iniciou perfura
ção em busca de petróleo.

Na bucólica cidade, o rebo
liço foi intenso, eis que à Rua
Francisco Narci se lecatlzeu a o

peração.
Aos cidadãos do Vale do

Rio do Peixe foram generosa
mente exibidos, além do maqui
nário em funcionamento, OI vai e
vem de engenheiros, técnicos e

operários. No impacto da expec
tativa de desenvolvimento de
sua cidade _ muito presságio
se trouxe para o então Prefeito,'
o empresário Júlio FuganU, co
rno também pará todos os seus

munícipes.
Já em ,1921 por sua c'onta e

risco, o engenheiro Erich Amann
em vão tentara o grande prêmio
do "ouro negro" Inicialmente
convicto ide seu êxito.

Meses após se conclui a

explosão no país...
Quando se fosse atrás dele

onde se encontrasse e em quan
tidade que houvesse...

Após vinte. e um anes, tudo
e novo•.Não é éPOca de se des
cartar da sisuCies. catarlnense
quando se transpõe a faixa que
a separa da área Federal?

Não chega de perguntar
,

sem esperança de resposta, e
de sem siquer cebrá-Ia?

Não chega de, indagar sem
que ninguém siquer ouça dos
destinos do petróleo de Tanga
rá? '

Não é Chegada a hora de
descontraída e convictamente
informár a afoitamento esperan
çosa' e convictamente buscar
uma solução?

...o.

!
!: por isto que as reuruoes são indispensá

veis. Através delas tortalece-se o senso de respon
sabilidade e desenvolve-se a sistemática da coopera
ção, acelera-se a maturação psicológica, vivifica
-se o intercâmbio de experiências.

, Levando em conta a opiníão de cada partici
pante de uma reunião, a dinâmica' do seu desen
volvimento . substltulrá o gelo dia. submissão pelo
calor da participação, numa abertura de diálogo
que condena a agressividade negativa, OI monopó
lie da palavra, o silêncio enfadonho, o cenflito de
interesses e as intrans.igências descabidas. .

Criando um clima favorável de trabalho em

conjunto, toda reuniãe, se constituirá numa semea
dura de idéias e de ideais, cuja execução se trans
formará em fértil colneita die resultades, tahto mais
pródigos quanto maior for a participaçãe de to-
do,s para um lebjetivo comum.

.

É tempo de entocar e apon..
'

tar o dedo dizendo: - Hai vo
cê, ai da Petrobrás não é hora
e a vez do petróleo cafarinense?

ro.·.

Na iminência de se encos
tar-- quase todos os motores de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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N.O T I C I A S

Os manequins foram
todas pessoas que cola
boram com a Jarita, que

.

são: MauríliO, Luiz, Wal
mir, Lourdes, Marcia, E
liane, Jackson e Nadia�

SOCIAIS

JUBILEU

Com inicio às 21 h3G
min do dia 18 deste mês,
tendo por local a Socie
dade E. João P�sso�
com animação a carg10 do
Conjunto "BrasilanCor
pus" de Timbó, teve inicio
a grande festa do Jubileu
Jarita.
Como atração . inicial

da grande festa, houve o

maravilhoso Show de Mo
das Jarita, apresentando
um total de 30 modelos,
criados para os segmen
tos de mercado Infantil e .

Adulto, com maravilhosOs
lançamentos. Todas as

peças apresentadas, fo
ram inteiramente elabo
radas pelo corPO de estl
listas, seguindo determi
nações' da Gerência Na
cional de Marketing, na

pessoa de Flávio Benhke,
e executadas pelos de
mais setores envolvidos.

CONCURSO, RAINHA
'00 JUBILEU

Concorreram 10 candi
datas, todas colabarado
ras da empresa, e dentre
as 10, sagrou-se a Rai
nha do Jubileu, Terezi
nha Tomaselli, e 1 a e�' •

princesas, respectivamen
te, segraram-se, Marli
Reck e ladlra 'Issbermer.

A
_
ComiSSão julgadora

para o concurso "Rainha
do Jubileu", esteve as

sim composta: Victor Bau
er, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Helmuth
M.G. Hertel, Prefeito Mu-

)

JARITA - A maior festa ..do ano

nicipal de Schroeder, Ge-'
raldo José, do jornal A
Gazeta, João Carlos Viei
ra, do . jornal A Notícia,
Jairo de Barros, da Rádio
Jaraguá, Jerônimo Loz,
Diretor do SENAI, e esta
colunista que vos escre

ve.

Após a difícil escolha
da Rainha do Jubileu,
pois todas apresentaram
se maravilhosas, . foram

premiadas todas 'as con

correntes, com valiosís
simos prêmios, salientan
do-se o das ganhadoras•

•

PREPARAÇAO E
COORDENAÇAO

A apresentação e .eeor
denação esteve a cargo

.

do famoso estilista Luiz

Augusto, o qua! repetiu
O sucesso que tem con

seguido o que se propõe
a fazer, resaltBndo tam

bém, os maravilhosos ar

ranjos do salão, feitos

por Luiz Augusto.
'

.

APRESENTAÇAO

Flávio Benhke e Aldo
Pasold,

.

respectivamente,
Gerenfe Nacional de Mar

keting • Gerente Fi""'-,
ceiro da empresa, foram·
os mestres-de-cei'imÕnia..

HOMENAGEMA
DIRETO�IA

Foi prestad� através

sui-generís obra de arte,
executada especialmen
t&l, em atelier de São Pau

lo, a qual retrata em tom

sépia o passado e a a-

. tuaf Jarlta.

O trabalho foi executa
do pelo artista Yoschida
Matsiburo, seguindo cria-

tividade e orientação da
área de Ma�keting da Ja
rita, na pessoa de Flávio
Benh'ke.

.

O maravilhoso presen
te foi entregue a Direto
ria, através de José Ja-,
cobi e sra. Augustinha Nil
za dos Santos,

.

represen
tando. os' colaboradores.
Todo o cerimonial foi

muito bem, comandado
por Flávio Benhke e Aldo
Pasold.

PRESENÇAS

O sr. João Lúcio da
Costa (Olga),. Diretor Pre
sidente, Varério aa Costa
,(Arlete), Diretor Comer- .

cial; llson Bastos (Ama.;.
. zilda), Diretor Técnicoi
lsolde Behrendt (Roland}, '

Diretora Adjunta, Geren
te Nacional de Vendas -

Roque Tadeu Alves e es

posa, Gerente Nacional
de Marlketing - Flávio
Benhke e esposai Geren
te Administrativo - Ivaldo
Sacht e esposa, Gerente·
Financeiro - Aldo ·Pasold
e esposa, Presidente do
Grêmio Recreativo Jari
ta - Dorival Lange, Acir
dos Santos (Nilza), mem
bro da Comsisão Jubileu.
A festa do Jubileu Jari

ta, foi a maior festa do a

no, repleta de emoções
calor humano, colabora-

-

ção e enorme destaque _

mas a festa contin�a, no

dia de amanhã, com uma

sensaéional churrascada
de confraternização, . pa-

.

ra aproximadamente _

1.000 pessoas, tendo por
local a sede do Grêmio I

Recreativo Jarita.

Nesta oportunidade se

rão homenageados todos
os colaboradores com

mais de 10 anos de tra-
.

balho, que receberão uma

belíssima placa de prata)
bronze e ouro.

,

Os que tiverem acima
de dois anos de serviço,
também receberão prê
mios (ações da Jarita).
Todo colaborador pre
sente receberá um lindo
caneco decorativo.

'A comissão responsá
vel por todos os eventos

. relativos áo Jubileu Jari
ta, sob o comando de
Ivaldo Sacht, . Aldo Pa
sold, D'orival lange, Flá
vio Benhk&l, Roque Tadeu
Alves e Acir dos Santos.

Agradeço o honroso
convite para a churrasca
da de confraternização,
a realizar-se amanhã,
pois me farei presente
mais uma

.

vez, partici
pando da grande família
Jarita.

'

"

Comissão julgadora

Presença na coluna de hoje. do casal,
João Lúcio (Olga) da Costa, ele Diretor-Preside.,te

da Incf. Têxtil Jarita S.A.

Doação

NASCIMENTO

No último dia 13, nasceu
no. Hospital Jaraguá, o 'I'indo
gareto, Rafael Egídio Buzarello,
filho do casal Aldo luiz (Emmy
Hagedorn) Buzarello.

O nascimento do ltndo ga
reto, fol motivo de muita ale-.
gr'ia para seus pais, seu lrmão
zinho Fernando- Luiz, seus a
vós matemos.. Emma (Geraldo.
in memórien) Hagedorn, seus
avós paternos, Egfdiio e Emma
Buzarello.

ANIVERSARIO

Aniversarieu no dia 21
deste mês, o garete Angele
André Vieira, filho. do casal
Cláudio José e Jussara Viei
ra. Seus avós paternos, Oláu
die O.' e Maria Teresa Vieira, e

seus avós maternos, Angele e

Ester Menel, particlparám das
comemorações do seu 1.° ani
nhe, cem muita feliéidade.

. CONFEcçõES
SUELI. LTDA.

Oferece enorme quantlda
de de novidades vindas ,de
grandes centros, para sua
belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munda

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

Srta.' Terezi'lf1a Tomaselli, foi eleita a

Rainha do Jubileu Jarita.

No dia 18 deste mês, o Lions Clube Integração, de nossa cidade, efetUOlu a' entrega de
enorme quantidade de roupas para os hospitais São José e Jaraguá de nossa cidade, para que estes

. hospitais, entregassem estas roupas, à p,essoas necessitadas. '

Nas fotos abaixo, destacamos o Presidente do Integração, Roque Tad.eu Alves, ·João Gas-
cho, Nivaldo Bauer, Mário Stein. .'

.

Parabéns ao Lions Integração, por esta maravilhosa realização.

O LOJAO DE
CONFEcçõES SUELI LTDA.
fica na Av. Mal. Deodoro, 1085

.

li �m frente à Praça Paul Har-'uriS•.

Enlace.:
SCHWARTZ-SCHIOCHET

Ne dia 1.0 de setembro,
estarão recebendo a bênção.
nupcial, es jovens, Marialva
Schwartz e Olívio. Schiechet. A
cerimônia religiesa será na

Igreja Matriz São. Sebastião., às
20 heras, e es convidados se
rão. recepclonados após a ceri
mônia, no Restaurante Marabá.

Marialva é filha do casal
Migue.l e Alice A. Schwartz, e
será apadrinhada por Ismar A.

· Schwartz e sra., Osmar Ä. Sie- .

· werdt e sra., Afonso Siewerdt e
.

sra., Eng. Gunther Boss e sra.
Olívio. é filho. do casal, Ri

cardo. e Ida M. Schiechet, e se,.
rá apadrinhado per Eng. Jaime

·

Witasky.e sra., Ambrpsio Schie
chet e sra., Jeão Schie,chet e
sra. Ingeberte Haake e !?ra.

Ao. jóvem casal, es cum

primentes desta felha.. '

L10NS CENTRO COM
MAIS UM INTEGRANTE
O Gerente de Marketing da

Jarita, Flávio Benhke, o.ficiali
zeu sua transferência, para e
Liens Clube Jaraguá-Centre.

No último dia 21, em ma
ravilhe.se jantar festivo., o dite
leão. recebeu d� seu ex-qlube,

. eU' 'SIeja, de Liens'Clube .lein
ville-Sul, belíssima placa de
eure alusiva a sua preducente
gestão. na presidência daquele
órgão. de serviçol.

KROGERHAUS•••

Agora você ta�bém pOderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?1

Solange
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CVosfer

EGIDIO (ALAIDE S.) DE
AMORIM

o simpático 'casal, em ju
lho, andou pelo. Paraguai e tor
naram a visitar a Capital do
País amigo. - Assunclón, Os ro

tarlanos que não esquecem
des Companheiros que fipam,
lembraram do diretor do. CP .e

.

compraram as edições de 25 de
julho de COLOR ABC, 12 anos
e 64 páginas e lA TRIBUNA,
54 anos 'e 28 páginas. A data
para nós era de hemenagem ao.
Dia do colono, da lmlqração,
do Santo des Meteristas e e a
no. 103 de Jaraguá. Mas lá es

.Arnorlm assistiram, também,
algumas comemorações e a

mais importante vem contada
em lA TRIBUNA: "Ayer (entern
em pertuguês) se comrriemorõ
un aníversárie más del natali
cio dei Mariscai Francisco. so
láno-López, héroe máxime dei
Paraguay, que colnclde tarn
bién .con el naclrnlento dei Li
bertador Simón Bolívar. Per di
chos motivos, varias entidades
y personas deposltaron ofren
das f lorales en el Pantsón Na
clonal de los Hérees, y ante. el
buto dei prócer amerlcano, res
pectivamente". ,

Pele que se vê lá como acá
es vultos naclonals e contlnen
tais são evocados,

CINDERElA,

CINDERELA ,

(Agora com 3 lojas para
melhor servir).

Visite a lola 1, da COMER
CIAL DE CAlÇADOS CINDE
RELA, cem sobre-tola, na Av.
Getúlio. Vargas; 198; lola 2,
na Av. Mal. Deodoro, esquina
Praça Angele Piazera, ende.
você encontrará miudezas e

avlamentos para costureiras
e alfaiates; e, lola 3, na Av
Mal. Deedere, 183.

sempre atualizada com a mo
da da temperada, para ve('q
desfilar elegantemente.

NJVER

•

Cem grande satlstação, registra-
mos em nessa coluna, no dia de ho
je, o. natalício. do sr. Arnoldo Schmidtt,
ocorrldo no dia 21 .deste mês, quan ..

do completou seus 88 anos,

AD sr. Arnoldo, es cumprimen
tes desta tolha, com votos de muita
saúde.

.

BAILE DO LEAO
Estâ com data marcada

para o. dia 06 de eutubre, e

sensacional Baile de leão., en
de se reunirão. es leões de di..;
verses clubes, cem suas res

pectivas demaderas, e também
cenvidades especiais,. para e

sensacienal Baile de leão, que
terá a an.imaçãe a cargo. 'de
Erinho. e Sua Orquestra, tendo'
per lecal e Clube Atlético. Bae
pendi.

"iro'.
:TA v AN DER I A AS Ê co:'
.

à seco e também à água?
Você sabia que lavamos,

CORTINAS - TAPETES - VESTI
bos - TERNOS,- CONJUNTOS?
E com um maquinário modernís
simo japonês?
Sabes onde é? Bem ali pertinho
do Açougue do Mahn1<:e.
E que apanhamos e levamos as

roupas em sua casa?
E' só nos avisar que já estamos
'chegando aí - fone: 72-0686.

KRQGERHAUS... ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMENTARIO DO F�TO
lungsfreiheit von irgendwelchen Selos, Taxen und Abgaben

zur Registrierung únd Erlaubnis zum Tragen ihrer Jagd�affen
erlanoten. Dr. Erich Kaufmann mantem um anúncio para ín

formar que mantem consultório à Rua Presidente Epitácio

Pessoa, 139. Em lingua alemã ele assegura: "Man steht auch

Nachtos zur Verfügung". Na ata da reunião da Cmara Muni

cipal de 6.7.54, há uma afirmação. "O 1.0 . secretário sr.

Mario Nicolini, assumiu a ,presidência" declarou aberta a' reu

nião e ordenou ao sr. 2.0 secretário que procedesse a leitu

ra da ata da sessão' anterior no que foi atendido. A referida

ata não foi posta em votação por falta de número legal. Es

tavam presentes os vereadores Mário Nicolini, Alfredo Lan

ger e Gerhard Roeder. Faltaram os seguintes edis: Ney Fran

co, Adolfo Ant. Emmendoerfer, Frederico Curt Alberto Vasel,

Otavitfno Tissi, Walter Jarck, Alvim Seidel, Kurt Hillbreeht e

Villy Germano Gessner. A Clinica Dentária do dr. Osny Cubas

D'Àquino com moderno tratamento de canaes ,
sob controle

Radiográfico informa os horários de atendimento: Manhã -

.

das 8 às 12; Tarde - Atende com horas marcadas e Noite

Terças e Quintas das 8 às 10. Antonio E. Auroso anuncia:

VENDO OU TROCO POR OUTRA EM JARAGUÁ. '88 1/2

morgos de terras, contendo 4 ranchos, 25.000 pés de aipim

de 1.1/2 ano, mato e bõa agua. 10 minutos de escola, igre

ja e ponto de onibus. Possuindo também 3 machuchais de

categoria. O Foto Piazera .tern à disposição aparelhos foto

gráficos alemães "VOIC3LÂNDER" e outros de ótima quali

dade. Grande baile dos velhos no Clube Atlético Baependi,
A Diretoria do Clube Atlético Baependi, tendo em vlsta o ex

traordinário êxito do último BAILE DOS VELHOS, resolve re

novar essa festlvldade, "para o que convida todos so sócios

e exmas. famClias para o baile dos velhos de 1954, que térá

lugar no dia 21 do corrente, com lnlcio às 20,30 horas. A-'
.,

gradece a Diretoria e a 'Comissão composta de Leopoldo
Janssen e Heinrich Geffert Senior.

UM PAPA .QUE ·FALAJaraguá do SuL
... ha 30 anos

.. MANOEL VITOR

de manifestou-se o
espíritõ ativo. 'Tam
bém vós, caros Ir

mãos, deveis am

pliar os espaços
do amor".
Enfim, 'estamos

diante de um Papa
que fala. Se o fina
do Paulo VI, as
saltadp como o roi
pelas inovações
est�uvadas, pro
clamou, por diver
sas vezes haver
uma certa auto

-destr.uição da I
greja, o novo con

dutor da seára de'
Cristo, senhor ab-

.

soluto dos proble
mas gerais, tem ti
do uma. palavra
'candente, embora
sempre paterna,
para todos os des
vios, presente com
a autoridade do
seu verbo a 'todas
as situações, do
minand'o os espíri
tos na beleza as

cética da sua hi
pertrofia vocal pa
ra conduzir, acer

,tar,
.

concertar e

colocar na curul
da sua dig
nidaae a Igreja mi
lenar de Cristo.

t••.•••• ,

Umas das mani
festações mais ad�
miráveis de des
cortino, .eomunlca,
ção, sabedcrla,
versatilidade ver

bal que apresenta
em sua figura im
par o ,Papa Jo'ão
Paulo U, - é a,

palavra.
Nenhum dos úl

timos Papas, nem

Bispos, Sacerdo
tespu Santos, com
raras exceções,
demonstraram
com tanta pujança
e tanta capacidade
,diplomática a so- '

berania paterna de
suas sábias' atitu
des, advertindo, a
conselhando', lem
brando, exaltando
princípios, causti
cando erros, com,
tal serenidade, que
as possíveis ove

lhas negras do re
banho, se as há,
ou se escondem,
têm p'referido o si
lêncio que é a a

ceitação oculta da
sua reparação.
Assim mesmo,

S. Santidade, pre
sldindo ultimamen
te, na Capela Sisti-

na, uma solene
concelebração eu

carística, ante 70

Bispos de varias

países da Europa,
(entre os quais se

achavam' Suenens,
de Malines; Hume,
de Westminster; e
Benem, de Floren
ça), referindo-se
ao problema que,
na "Evangelii Nun- .

tiandi" foi definido
como "auto-evan
gelização", teve as

seguintes pala
vras:

"A Igreja deve
sempre evangeli
zar-se a si mesma.
Ela precisa. de tal
evangelização,
porque nela mes

ma se delineam as

correntes da "mor
'te' de Deus;', da

secularização. pro
gramada e do or

ganizado ateismo
militante". E refe
rindo-se ao Sino
do. de 1974 disse
que "esse, havia
fornecldo não pou
co material a esse

propósito" .

Disse mais o

Papa. Dis$e que
"é possível exami-

nar tudo isso se

gundo critérios his
tóricos-sociais. O
Concilio Vaticano
II

_ indicou-nos, pe
rém, outro crfté
rio: o critério dos

s�nais dos tempos,
isto é, de um es-

'pecial desafio da
Providênci�, .

d'A
quele que é o do
no da messe; Pen
semos naqueles
que foram os pri
meiros anunciado
res da Boa, Nova,
como Pedro e

Paulo, e pense
mos naqueles que
através da histó
ria aplainaram os

caminhos, como

Agostinho ou B'oni
'fácio. Também e

Ies não estavam
certos do futuro

.

humano da sua

missão. Mais po
derosa,. cóntudo,
que essa humana
incerteza foi a fé e

a esperança. Mais
poderoso, foi o a

m:o'r de Cristo que
os "constrangia".
(as. aspas são do
próprio texto pa-

,

pai). Em tal fé, es
perança e earlda-

'Há 30 anos, ou melhor, há 60 anos, informa o CORREIO

DO POVO, em sua edição nr. 1.556, de 28 de agosto de

1949, teriam-se, verlflcado os seçulntes acontecimentos: Fun

dava-se a Sociedade Hospital de Jaraguá, hoje Hospital São

José. Era inaugurada a primeira linha de diligência entre

Jamguá � Blumenau; em carros de mola e de propriedade
do sr. German Radke. Fazia 8 viagens semanais. O "Correio

do Povo" encabeçava e enviava a Assembléia Legislativa um

abaixO assinado pedindo a criação do município de Jaraquã,
Era solenemente instalado' o distrito de Bananal, hoje Gua

rá-Mlrim, Alcançavam grande' destaque na
� Exposição de Ce-

.

reais, no Rio de Janeiro, as amoâtras de fumo do lavrador

Henrique Piazera e os queijos da fábrica de Guilherme Wee

ge, que, segundo os jornais 'da época "era a tortura cubi
çosa dos visitantes". Egon Ehmke escrevia no dia 25 de ju
lho cid 1949 extenso artigo intitulado DIA DO SOLDADO -

DIA DE CAXIAS. Lesou os colonos em mais de trinta mil

cruzeiros! Além de vender, 'como seus, 43 porcos, tomou

ainda dinheiro emprestado - Vltlrnes do larapio agricultores

,
de Pirabeiraba e de Campo Alegre. O sr, major Asteroide

Arantes, Delegado Regional de Polícla, esteve no distrito de

Plrabelraba, presidindo um Inquérito instaurado' .para apurar
.

um crime de estelionato que 'teve por teatro aquela locali

dade. O individuo José Fellclo, tambem conhecido por José

Dico, dizendo-se comprador da Companhia Jensen, Agricul-
� tura, Indústria e Comércio, conseguiu, ludibriando a boa fé

de vários colonos, adquirir dos mesmos 43 porcos, pesando
cerca de 3.700 quilos Iiquldos, no valor de mais - ou menos

Cr$ 29.600,00. Os Deputados. Aroldo Carneiro de Carvalho,
Ramiro Emerenciano, Waldemar - Rupp, Konder 'Reis e Artur

Müller apresentaram a Assembléia um projeto de lei man

dando que dentro de 30 dias o governo deverá proceder os

estudos para a construção das seguintes rodovias: a). uma
que partindo de' Volta Grande, pelo Vale do Rio do Peixe,
sirva às cidades -de Piratuba, Capinzal, Joaçaba, Tangará,
Videira, Caçador, e desta a Porto União e,. sucessivamente

a Canoinhas" Mafra,. São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Vila

Corupá. b) uma que partindo de Ourltlbanes, conduza dire

tamente ao Porto de Itajai. O projeto foi amplamente justi
ficado em brilhantes discursos pelos deputados Aroldo Car

neiro de Carvalho e Ramiro cmerenciano. O deputado sr,

Paulo Fonfes iniciou na Assembléia violenta campanha con

tro o jogo que campeia livremente na Capital e alguns muni

cíplos do Estado. "A Gazeta", festejou o seu 15.0 ano de

fundação. Seu diretor, jornalista Jairo Calado, tem recebido

centenas de felicitações pela data: O sr. deputado Oswaldo

Cabral iniciou uma serie de criticas ao projeto de aumento

,do funcionalismo, mostrando as injustiças feitas aos peque

nos servidores do Estado. Engenho Rau oferece' batata para
semente (Pflantzkatoffeln). Procure estas sementes hoje mes

mo. Precisa-se de uma moça, com bastante pratica como bal

conIsta. Poderá co-habitar com a famílla de um dos Direto

res. Derijam-se á Manoel F. da Costa S.A., em Itapocuzinho.
,

Declaração. Eu abaixo assino, 'A.F., casado, residente em

Corupá, declaro por melo deste Jornal, "serem injustas as

palavras que proferi contra a 'sra, - ,M.S., e, pelo que peço _

as devidas desculpas à ela.e aos vizin�9s. ' .I

.. , HÁ 2 ANOS

Werner assume a presidência da FIESC pela 3.a vez -

Corpo de Bombeiros completa no dia 22 de agosto 11 anos.

Banco do Guarda-Chuva será inaugurado dia �6. Reunião

entre edis - Presidida pelo vereador, Presidente da Câma-

ra de 'Vereadores desta cidade, sr. Mário Krutzsch, reunl

rarn-se na Associação Comercial e Industrial de Jaraauä do

Sul, os edis das Câm. de JS (anfitriã), Oorupá, Schroeder

Guaremirim, Massaranduba e São Bento do Sul, oportunlda
de em que foram discutidos e analisados vários problemas
da região. Por intermédio de offcio, datado de. 8 do corren

te, o governado� do Estado Antonio Carlos 'Konder Reis co

munica ao Prefeito Dequech já ter remetido ao órg�o pró

prio de sua administração, o expediente a ele. dirigido, v!
sando a construção de um Palácio <Je Esportes para Guara
mirim. Ingo (343) Greuel (Müller) aniversaria. A data de 21

,de agosto(amanhã) marca a passagem do 56.0 aniversário

do sr. Ingo Greuel, popularmente conhecido por Ingo Müller

ou nr, 343. BESC CLUBE assina éonvênio com Hospittil San
to Antonio, de Guaramirim. Victor Bauer, Prefeito Municipal

publica artigo de primeira página, com o trtulo AOS ETER

NOS DESCONTENTES, referindo-se à poda das árvores em

Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul já te�- operáriotl'p�drAo. En

tre es aspirantes ao Utulo eram alinhados: Faustino Rosá,
Wandar P. W. Pereirà, Isorita Schünke, Adolar. Berner, Rena

to Ewe.ld, João Kitzberger J!1nior, José Lásio Gadds, Arno

Bertoldi e João Marciano de Qliveira. Breve, policiamento na

SC-301: Posto 4 em Guaramlrim, atuando nas rodovias de

, Jaraguá do Sul-,Guaramirim-BR-101, Blumenau-Massaranduba

-Guaramirim e BR-101 até o Porto' de Silo Francisco do Sul .

Vereador quer proteção aos peixes. O Prof. Paulo Morettl

escreve o artigo PALAVRAS AO LÉU - do meu arquivo pa

ra você. RFFSA responde as ponderações da ACIJS. O a

gente ferroviário de Jaraguá do Sui já está Inteirado desta

nova tomada de posiçilo e apto a aceitar as mercadorias,
desde que dentro dOS padrÕes estabelecidos pelo órgão su

perlor.

MEC quer ajuda
dos municípios
O ministro Eduardo

Portella disse que
OI, Ministério da Educação
está procurando estabe-

. lecer novas alianças com

os municípios com a fina
lidade de conseguir o for-

talecimento do ensino de
10 grau nas zonas rurais
do País.

FalandO! a 30 prefeltos
da região Sul do Pars,
Portella assegurou que
o esforço do MEC tem sl-

do não apenas o de for
talecer o ensino nas áreas
rurais, embora essas,
juntamente com as perife
rias urbanas, sejam as

faixas carentes da educa
ção nacional, mas tam
bém o de procurar apoiar
os municfpios para elevar
o rendimento da implan
tação da nova política de
ensino básico.

.
.

,

"

•.• HÁ 25 ANO�
,

"

.� )
Na Deutsche Beilage des "Corre,io ,do Povo", depara

mos com um artigo __;, Bornhausen und Luiz 'de Souza Bes

ehuetzen die Landwirte. Somit sind die Landwirte unseres'

Staates zu beglückwünschen, die dank des duch die Herren

Gouverneur Irineu Bornhausen und Dr. Luiz de Souza fü.r· die

gezeigten Interesses eine vollkommene und gerechte Zah-

.

O Skylab,
"engenhoca" .que

fez "jibúD1"

a

Com base em dados
,levantados em 1974, os

estudos do MEC revelam
que o ensino (je 10 grau
é mantido predominante
mente pelos governos es

taduais seguindo-se, em
importância o municfpio,
que detém 27, 15%, da
matrrcula total.

Maio de 1973. Enquànto o mOço cantava, ale
gre e feliz, o "Barracão de zinco" pendurado no

morro, pedindo socorro", subia, triunfai e soberbo,
o Skylab, uma casa de luxo, um paláciO deslum
brante, a mansão, celestial suspensa e flutuan,te:

- 36m de comprimento
- 6,60m de diâmetro
- 80 toneladas
- Local pata dbrmir, espaço para exercício·

físico, sala de refeição; oficina de trabalho
corri móveis, aparelhamento e tudo. \

- Um "pequeno" armazém com 670 Kg de
alimentos.

'

- Um "r�rvatoriozinhQ" com 2,7 to�ela-
das de água. .

- 6 tanques de oxigênio de 1.225 kg cada
1 depósito de filmes de 1.816 K

� Ficou 1.855 dias no espaço A região Nordeste é
- Deu 34.981 voltas aOi redor da terra. resp,onsável por 47% da
- Abrigou 3 tripulações de astronautas. matrícula municipal de
1.° grupo: 29 dias 10 grau, enquanto a Su-
2.0 grupQ.: 54 dias deste manifesta apenas
3.0 grupo: 84 dias 12,96% da matrrcula nes-
Os 3 grupos não foram 'apenas dar u'mas vol- se nrvel. Não existe cer-

tinhas "pelar" nem fazer um giro de férias. Tra- r�!ªçijo .:_ dizem os estu-
balharam duro:

. "" .

dos - entre a 'riqúeza
..... Tiraram 182 mil fo,tografias 'astronômi-' dos municípios e sua par-

cas, mais de 40 mil foto's, encheram 86 qui.lôme- ticipação n,o ensino de 10
-tros de fita magnética com informações... grau. Enquanto no Estado
, Cerca de. 75 bilhões de informações e 35 mil de São Paul'OI a matrícula
fotografias do sol". (Jornal do Bra�il, ca,q .. B ,qe . municipal alcança apenas
10.7.79).

.

8,17% do total de' alunos
Além disso:

, !"I.o 10 grau, o Maranhão
Os ,cientistas ganharam também enorme" aprese t 57 80,1,

quantidade de conheciment,os sobré- a 'capacida:. , ..... , .

na, 0.

de de adaptação. do homem à ausência' dê pese' '. O
.

t Pro-Munl'cl'-
f·t d' d bTd d· b proJe o

en. os ehelos a IEmpon e�� I I
.. � � SOd' re o _?rga- .. '. pio; do' MEC, será intensi-

ISmo umano. m co"sequencla a gra�fldade ' f' d d"
-

'd' d' . b
. .'

.. - Ica o com a ISPOSIÇa:O
zero, 'os me ICOS - esco mam que ,a,s, �np,-,Iações d'

.

t . d f
do Skylab aumentaram até cinco centrmetro.s na'

'" � miniS ro e azer u�a
estatura... Isso aconteceu porque os' fluídos dó

� ��I�nça, com o.S mumcr-

corpo se deslocaram das partes ihfe rio res
'

para"
'. PU?s. Ate ªste ano o pr�-

as superiores. De voUa à terra, no 'entanto;
,

0$ , "

grama env�lv?u 1.361 �17
astronautas foram retor'nandOf à . estatura' no'r- '"

dades b_rasllelras, que ja

mal". (Jornal do Bras,jJ - Cad:. B 10.779).
' possuem cadastro da re-

, . de escolar e professores
titulados em exercício.

Die
.

spiessbuerger

ROTARIA Raízes'COLUNA Satt, mit vollgefuelltem Leibe,
Folgen sie von acht bis sehn

Taeglich vor der Flimmers-

I cheibe I
Dem politischen Gescheh'n.

Und von Jeden und von Alien

Haben sie was mitgekriegt,
Wer gewonnen bei den Wah-

lien, I
Wer beim FussballspiElI ge-

I siegt. I
Ob die Bergarbeiter streikén,
Was ,im Orient passiert,
Wann die Mindestloehne stei-

I gen, I
Was man alles exportiert...
Weinen koenner sie und la

I chen I
. Traurig-froehlichen Gesichts

Ueber Alles. Selber machen?
Selber machen tun sie nichts.

Soll halt Alles doch krepie-
I ren, I

Alies in die Brueche gehn,
Hauptsache, sie existieren,
Hauptsache,

.

ihr Haus bleibt
I steh'n. I

Meine Bank ist gegenyeber,
Der Venddist gleich nebenan,
Sage selber doch, mein Lie-

I ber, I
Was geht mich das Andre

I an?" I
,Diese ganze fàule' Horde
Sollt' man schiessen auf den

I Mpnd, ,
Da sin die am rechten Orte

Und wir sind davon vers-

, chont. I
Ruelolf Hirschfeld, S.P.

Apesar disso, o �nsino,
mUnicipal apresenta defi
ciências e carências cu

mulativas, que vão desde
a insuficiência de recur

sos financeiros, rede físi
ca e professores titula
dos-, às elevadas taxas de
evasão e repetência.

,

COMO Oe.TER 10,0% DE
FREQOßNCIA

Teologia moderna

(Iogia ilógica)
,

fábrica de produtos humanos
fogo morto

ciência export�cIa
dos seminários hodiernos
avassaladora de púlpitos .

na retórica

dos sermões.

Palavras sem vida

moldadas

I
sem transcendência

sem ponte
no abismo

I
do EU -

Cataclismo da alma

I moribunda

que interroga aos Céus
sem horizonte
sem bússola
na !'lave
da ml>rte.

TeOlogia cristã
sem sen:Jlnárlos
sem letras

sem anéis

n�s madrugadas
na oração
de joelhos.

Durante algum tempo ancou �m moda formu

lar decálogos em Rota,ry. Havia .10 mandamen!os
para tudo, até para fechar um CI,ube... Com cer

teza fizeram, também, 10 mandamentos' para ob

ter-se uma freqüênc:ia de 100%., Não sei, mas"

mesmo que tenham feito, vai áqui um novo exem-

plar. .

_

,

1. Ter o maior cuidado na admissão do sócio.

2. Organizar' bons programas.' :

3. Realizar sessões em lugar' acessíwi, em ho

ra conveniente decente, com a melhor comi

,

da possrvel.
'4. Tornar atraente aS"reunloes; alegres sem e

xageros; ou euforias, sérias sem sisudez ou

soturnidade.
.

'

5. Dar ênfase de . responsabilidade de ser rota.,.

riano um representante de Rotary em seu

me!o pro,fissional.
6. Divulgar ,periodicamente notícias sobre ,o que

faz Rotary em' outras partes do mundo.
,

7. Proc�urar interessar os sócios nos trabalhos

do Clube, fazendo-os participar de comis

sões e sub-comissões.

8. Atribuir tarefas específicas aos mais faltosos.

9. Evitar a ,formação de grupinhos nas refei

ções.
10. Combater a implantação de l;lma aristocracia

.em Rotary.
".

(Transcrito do Boletim do R. C. de Vitória, ES,
Distrito 457).

(José R. Coelho)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agora tamhém aos sábados
PALMIRa DA SILVA

Co�o prevíramos em artigo anterior, a espada caiu sobre nossas cabeças. A partir de quatrode agosto (e não venham me dizer que este mês
não da, azar), os postos de gasolina estão fecha
dos a todos os pObres consumíclores de gasoli
na, que precisarão, assim, ' eneentrer uma saída

,

para as 58 horas de jejum forçado nesta socie
dade de onde o aulomóve','muito antes de se
constituir' um luxo desnecessário, é um indispensável melo de locomoção para um consliderável
segmento da p'opulação.

Um país que possui um precaríssimo siste
ma de transporte coletivo de massa,' onde à fer
rovia está relegada a um plano secundário e queatravessa um acelerado processo, de metropoli
zaçã� d-:. sua, população, resolve agora, por determtnaçao do todo-poderoso Conselho Nacional de Petróleo, praticaménte impedir amplos se-'
to�, de classe média urbana de fazerem o seuturismo doméstico de fim de semana, e se retem
,p�rarem para enfrentar a vida que, por sinal jánao anda muito fácil. '

O que irá acontecer com as pequenas elda
de,s turísticas do Brasil qUe vivem das receitasorlunda� ,do pequeno turismo de fim de semana?O que Ira acontecer com as centenas e milhares de restaurantes de es,trada que se equilibravam com o refo,rço do movimento do fim de se- Imana?

Isto ninguém comenta, e os homens do governo preferem ficar acionando as sofisticadascalculadoras eletrônicas para tentarem encontraros índices de ecenomla a serem 'obtidos com aadoção da medida.
E os prejudicados devem se queixar comquem? P�r mais 6oa-vontade que um dono de

,,!m hotel numa cidade turística possa ter, n'o sentido de pr?curar tentar descobrir um' pseudo-al- '

cance social da medida, torna-se difícil explicara el� que ,a Embratur, aquela empresa que lhe'deu incentivos, de toda sorte para ampliar ou realizar o seu negócio, pertence ao mesmo governo que agora, passados apenas dois ou três anosbaixa uma medida que inviabilizà de lima vez p'o;todas os seus empreendimentos. '

A menos que me provem 'O contrário estou
in,clinado ,a aceitar a hipótese de que os ;esponsaveis pela politica econômica estão abs'ollitamente perdidos, tateando entre medidas casuísti
cas e opiniões desencontradas.

Acredito ter chegado 'o momento de substituir a pOlítica casuística dos mesmos homens poruma pOlítica duradoura de homens diferentes.

• J'1
, .

Vendo ,ou troco
Vendo ou troco uma barraca Alba, capacida

de para 6 pessoas, nova, ou, troco com m'Oto 50 ci
lindradas.

Tratar nesta redação ou pelo fone 72-0091.

Viacão . Canarinho
Transporte urbano 8 Interurbano

A CANARINHO preocupa-se com ,a sua locomo-
,

ção colocando a sua disposição, modernrsslmo13
ônibus com pessoal especializado, posslbllitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran-
qüila. ..

-' CANARINHO -

Transporta, com �arinho.

VEfCULOS USADOS

vw 1600;,. branco ••••• III' ••• t' ••••••••••••••

Corcel cupê luxo - vermelho ..........•....
Selina " - preto �

.

, Selina lu�o - amarelo ....•........,.,., .

Srasrlia - marron .........•.....•.•......
Corcel cupê - branco ..............•.... �
Corcel cupê luxo - vermelho •..•...........
Selina' luxo - amarelo , •..... < ••••••••••••

Corcel " - laranja
'

•.....••..•.............

Corcel " L - branco ••••..................
Srasrtia - branco .•.•.•....••.•..•

'

..•.•.••

Galáxie LTO - marron •........•..........

Opala cupê luxo - marmn ••••.. , .••• ; .•• ; ...

Belina luxo - amarelo ••••.•.•.•...• �' .••..•
F.75 4x2 6 cil. - verde •••••••••••••••••••••
F.75 4x4 4 cil. - amarelo ••.•••••.. ',' •.••..•
F.75 4.><4 4 cil. - amarelo .

1977
1977
1978
1977
1978
1977
1976
1973
1978
1978
1977

1977
1977
1977
1975
1976.
1978

, Paraguai'
ASSl:JNÇÃO - O'gover

no paraguaio publicou,
ontem, dois decrétos con
cedendo a Ordem Nacio
nal do Mérito, no grau de
Grã-Cruz, ao • vice-presi
dente brasileiro Aurelia
no Chaves e ao general

.
Roberto Viola, da Junta
Militar da Argentina. A
concessão das condeco-

'�ASAQOI. 25 DE AGOSTO, DE; 1979

Aureliano
rações 'aos "do'is g'OJver
nantes foi interpretada
em Assunção como uma

conseqüência da grande
importância que tem :para
este pars o bom relacio
namento com seus princi
pais vlzlnhos.

de delegações estrangei
ras venham também a re
ceber condecorações do
presidente Stroessner. A
cerimônia de entrega das
medalhas poderá ser rea
lizada ainda hoje, após o

encerramento 'dos feste
jos oficiais do 25° aniver
sário de Alfredo Stroes-
sner- no poder.

I

Espera-se, '
em Assun-

ção, que outros chefes

IDstituto� Cembranelli
reivindicação �

de
"

Taubaté (SP) O Insti
tuto Internaclonat de Pes
quisas Cancerológicas
I.I.P.C-Prof. Doutor' José.
Luiz Cembranelli, anun-.'
ciou em Taubafé que a
tenderá seus clientes
despachando os medica
mentos, via aérea.

O Prof. Adriano Viterbo
, Souza da Silva, Diretor
Geral do "PC acaba de
despachar, favoravelmen
te, uma aspiração antiga
dos clientes do Instituto
Cembranelli que reivindi
cavam, desde 1970 esta
medida.

Geralmente o paciente
atacado de câncer igno
ra por completo a sua

situação e quase sem

pre é uma parente que
se desloca para Taubaté
para apanhar as vacinas.
Então o Prof. Adriano Vi
terbo Souza' da Silva, Di
retor-Geral-Superinten
dente do Instituto Cem
branelli resolveu o se

guinte:

.ateade velha
seus clientes

1 . O cliente deverá
enviar uma carta, ao Di
retor Geral do Instituto,
para a Caixa Postal 229,
com uma cópia' do diag
nóstico, a ficha completa
do paciente, e I;1m relatö-

,

rio pormenorfzado da'sí
,

tuação de saúde do mes-
mo.,

,,'

li distribuiu as vacinas
, contra Oi' câncer urucas
existentes.' Desde 1958
'estão sendo usadas' com
grande êxito. As mesmas

.

não fazem 'mllaqresrnas,
. comprovadamente, ali-

,

viam as.dores de muitos
portadores de cancerose,
curam 'outros e mantém a

muttos em pleno 'trata-
2. Deverá se ,desta"" .jnento, O Instituto Cem-

car o número de um 'tele- 'brarrelü luta pelá reco-
.

fone para que o Instituto nhecimento de seu trata-
Oembranelü possa se co- .mento há muitos' 'anos.

'

municar com o .cllente as- Atualmente o tratamento
sim que a correspondên- 'pelas vacinas vem se
ela seja recebida. impondo tendo em vlsta
3. O cliente enviará os. resultados positivos

uma "ordem .de paga- obtidos em todo Oi Brasil
rnento". para Taubaté ,e ,Informações'
as vacinas e medlcarnen-. 'compl�mentarestos serão' 'déspachados, .

pela VARIG, às terças e
"

, .Qualquer ,dúvida quan
quintas-feiras. Sem estas ,to a esta notícia .poderá
exigências o pedido de ", ser dlrlrnlda pelos tele-
remessa não será, aten-, fones, (0122) 32-4957,
dido. (0122) 32.,.3�60 ou (0122)

31-4957, (0122), 31-�,960,
ou, alnda,

"
pelo . Telex

'(0122) 113, com os srs.

Valter 01-Í Valmir:
O Instituto Oernbranel-, _'

... ', o\, • �_,

.VACINAS
ONICAS NO MUNDO

AUTOADESIVAS?

C:onfeccionamos
GRÁFICA AVENIDA LTDA.

.

A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA
QUE SASE TUDO SOBRE O OPALA.

AGORA VOCI: ESTA MAIS (PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no' concessionário

EMMENDÖRFER Com. 'de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72"()969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Foi feito para' você

PÁGINA 4

Os . últimos dias de
. . .

Pompéia
Paulo Silva Meira

A 20 de agosto do ano 19, 'OI Vesúv!o ruqlu..
Os pássaros do golfo de Nápoles silenciaram, o

gado mugiu, os cães uivaram. Pompéia, rica ci
dade Junto à foz do Sarno, contínuou �ua vida, co
rno também, Herculaneum e outras cidades meno
res situadas ao redor do vulcão,
; Pornpéla não ,c�pre,ndera a lição. Em 63, vio
lento terremoto a destruira parcialmente. Em 79,-(. ,,'

já estava, reconstruída, ,

,

.

No dia 24 de
T

agosto, um grande estrondo, .e
a vulcão começa a lançar, com violência para o

ar um volume' incalculável de fumo, enxofre e pe
dras Incandescentes. O céu se .obscurece. Rios
de lavas cobrem num . instante Herculaneum, pe
'trlflcando-se com uma espessura de 16 metrosl
,Eis como uma testemunha, Pllnlo - o Moço -
descreve, a eruP9ão,: 1

'

• I
'

'.'As, cinzas Já começavam a.carr sobre nós,
embora em

�

pequena quantidade: volto a cabeça e

vejo atrás damlmume fumaça espessa :que nqs
persegue, expandindo-se, como uma, torrente so

bre a terra ... Não se ouvia senão as lamenta
çõe�\ das mulheres',' os gemidos' das crianças, os

gritos' dos homens. Um _ chamava seu pai; outro,
, seu filho ou sua 'mulher... Uns imploravam o so

corro dos deuses; outros Já não acreditavam ne
les e viam essa noite como a derradeira, como a

noite eterna. que devia ,engúJir o' universo".,

Durante três dlas a noite infernal cobriu
. Pornpéla. As cinzas dQ Vesúvio chegaram até a

Blrla, Toda. a costa junto, ao. vulcão foi sepulta
. da e.'nenhum ser vivo 'ali permaneceu. Durante,
séculos, ninguém ali voltou 8. 'habitar.

Foi somente no século XVIII que as escava
ções arqueológicas", revelaram os remanescentes
'que atestam às, 'cenas apocallptlcas vividas pela
cidade em seys ültlrnos Jnstlilnte�. Seus habitan
tes, tomados de surpresa, não

.

ttveram tempo de
escapar das nuvens de .enxofre ,que os sufoca
vam, ou das pedras que caiam, do alto. As cinzas
.rnodelararn seus corpos, perpetuando, os gestos'
.que cada, um estava tomando. no momento da
tragédia. Havia' g.ente asslstlndo festivamente no
teatro a luta dos gladiadOres. Muitos ali perece
ram. Os prlstonelros foram encontrados em horrt
veis contorções, atados' q,s suas cadeias. Como
também um cão' ganindo de dor, p'reso pela co- "letra, Uma mulher tenta fugir com. sua caixa de
jóias; o enxofre a faz encrlspar e dilacerar a pró
pria carne.' Um homem cai de costas, segurando
no alto suas moedas de' ouro e prata.,Nos antros
de perdição, os que ;ali .se encontravam não pu-

" deram fugir. E tudo foi .petrlflcado, para perpetuar
aqueles três diaS", ,d� i,�. '

,

Mil e novecenios anbs se passaram.; Como
Pompéia, o mundo não aprendeu a ,ouvir os rugi
dos de duas guerras mundiais. Nem mesmo as
advertências misericordiosas. de Nossa Senhora
em Fáti9a.�. - (Abim).

,,-

A TI,
Oferto-te estas flores mui singelas
com agradecimento, com ternura.
Farã,ó belo conjunto tu e 'ela�
em forma, em recato, em candu,ra.

Sejam vermelhas, brancas, amarelas
bem singelas, 'são todas formósura.
.Rivalizam conttgo as mais belas
por serás' uma siJllples criatura.

Prof.a Alafde Sar
dá Amorim

. "

As flores enfeitam a natureza.
Tu mulher convertida em pureza
completam a magia d'uma vida.

Sois conjunto de afeto, realeza
espargindo real delicadeza.
Tornando a existência colorida.

SIMILAR EM

BELEZA

QUALIDADE E PREÇO.

Lojas
Breithaupt

Revended�r autorizado:

Av. Mal. Deodoro, 338 -

'Jaraguá do ,Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MIL
, ,

O ROMPIMENTO DA BARRAGEMMORTOS
ram em consequência do

rompimento da barragem
do rio Mahcu, enquanto
o mau tempo dificultava

as tarefas de socorro e

o resgate (Ie corpos.
Funcionários do 'estado

de Gujarat disseram que

pelo menos mil pessoas
morreram afogadas _. na

cidade de Morvi e em

suas imediações, cerca

de 500 qußômetros a no
roeste de Bombaim.

As estimativas extrao
ficiais elevam: esse nú-

Nova Deli - CálcUlos
ext.raoficlais da imprensa
indicam que entre 10 mil
e 25 mil pessoas morre-

I Ninguém faz nada
sozinho.
Nos esportes, no

trabalho; na educação, até
nas brincadeiras de

.

criança, a participação
. integrada de um grupo é
fatorfundamental de
sucesso.

Participaçõo é uma
velha palavra no
Dicionário.
Para nós é um dos elos

da nossa corrente
administrativa. Um dos
e/os mais fortes e

importantes.
O Governo do Estado

de Santa Catarina é
. formado por uma soma
de esforços, onde as

idéias, osplanos e as

realizações visam sempre
toda a comunidade.
E para isso que ele

existe: Para planejar,
trabalhar, construir,
realizar e gerar em todos
os setores da opinião
pública, uma irresistível
corrente.positiva de
trabalho, onde a

participação de todos é O

fator determinante do
sucesso.
,

Mas não bastá a

participação de alguns.
Participação, para nós,

é uma grande força
coletiva, que acredita,
trabalha, cria, coopera e,
até, critica os erros.
Somente com asua

participação, junto com a
-,

de todos os que acreditam,
é que tudo o que
desejamos realizar será
alcançado no tempo certo.
Participação.

Uma palavra que deve
estar sempre no seu

coração.

.

.

DEPOSITE NO :!E SESC· o BANCO DOS CATARINENSES.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOL,HA LTDA.

Madeiras tmunízadas v Forro - Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - t.ambrls - Mela.,.Cana.

Constr�indo �m madei,ra o progresso de nossa região
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

, t

.TIBÉRIOOFICINA DO

Especializada em Volk&Wagen) com serviços de mecânica,

retifica de motores, regulagem de carburador

e com latalria e pintura em qualquer marca de carro.
Terraplenagem VARGi\S

de lido Domingos Vargas

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

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

Jaraguâ do Sul Sama Catarina

.

TUBOS SANTA HP!LENA

TUBOS.E ARTEFATOS l1E CONCRETO

R�a Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

mero consideravelmente.
'O diário "Hindustan Ti
mes" diz que o total das
mortes poderia ir além

de 25 mil, com base na
cidade de Morvi, onde
moravam 60 mil pessoas,
e nas aldeias próximas,
arrasadas pelas águas.

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS: VfRTICAIS:

1 - Lançar de.. boca qualquer 1· Firmamento. 2 - United

líquido. 7 - Pessoa imóvel. 9 - statos Ship (sigla). 3 • "Estre-
Fazer uso de. 10 - Que te per..
tonco (fern.), 12 - Risada. 14 •

Banco do Brasil (sigla). 16 - Srm
boto químico do' Rádio. 18 -

Enganavam. 21 - Descerra; 23 ..

Olá. 24 - Símbolo químico do

Níquel. 2'5 - A primeira, terceira
e quarta letras do verbo Lesar.
26 - Nome de mulher, 28 - As-

Ia", em inglês. 4 - Serra brasi

leira. 5 - Encanto pessoal. 6 -

LibN::Iacle Intelectual. 8 - Sim

bolo químico dó ouro. 11 - As

sociação Brasileira de Impren
sa (sigla). 15 ..; Estandarte. 16 �

Passaste no ralador. 17 - Coor

denada de um ponto sobre uma

reta. 19 - Irmã da mãe. 20-,
soclação ComerciaI e Industriar Imitareis a voz do gato. 22 -

(sigla). 29 - Sorri. 30 - Aero- . "Gradil", em inglês. 26 - Opl-
náutica (abrev.). 31 � Som artl- niões. 27 - Flutuo. �2 - Verte-

calado, 33 - "Morrer", em in- brado com o corpo coberto de

glôs. 34 - Teresa Sodré, atriz. penas, com os membros ante-

38 "Seis", em algarismos rio res transformados em asas e

romenos. 36 - Marca de calça. que se reproduz por oviparida-
37 ' Perfurar. 40 - Perito. 41 - de. 36 - Penacho. as - Coloca.
Alberto de Oliveira, poeta bra- 39 - Albert Einstein, físico ale-·

sllslro. ·42 - Soberano (pi.). 44 - 'mão. 43 - Costumar; ter hábito.

(?) H'lltoun, jorna�ista. 46 - Es- 45 - Long-Play. 47 - Colégio
murra. 49 - Pontilhar. 51 - Anglo-America,no (sigla). 4S -

Transplreree. "Arte", em latim. 50 - Despido .

,.

.

� ....,

2 5 63 41

" 87

9 11

20

21

·25

28

31

34

37 .

41

49

51

��. ------------------------

RESPOSTAS: •

I !
"

!'.J.,�

'svavns - I:IV31NOd -

_..:. VQOS =rta - S131:1- OV - SV -I:IVl

-3dS3 - Il:!OQ - 11\ - S.L - 310 - V8V1JS ,.
-, l:!3V - Il:! - IQV -- VÇlNVI/IIV - VSl -

IN - 10 - Vl:!8V - I/IIVI.LN31/11 - Vl:I - 88 -

,OSIl:! - Vn.L'- I:Ivsn - Vn.L\f.LS3 - VldSnQ

LIVROS GRÁTIS - Cortesia.do seu Jornal

Envie este anuncio junto C'0m seu pedido e ganhe
inteiramente grátis um best-eeller no valer de Cr$ 40,00!
A MONTER�EY garante!

CLASSICOS E OUTROS

Deus existe, eu o Encontre'i :_ Mistérios da na-

tureza - Frossárd ...... .: ... :........... 90,00
Deuses e Astronautas no MunQo Ocidental -

W. Ragmond Drake .... , . . . . . . . . . . . . . .. . 90,00

-Prátic� ?e Re�istros Públicos -14.a Edição -
Plfnlo Mann 180,'00

Curso da BBC de Londres - Let's Speake En-

glish - Ing'lês para iriiClàrites � "Kft: éonten-
'do 1 livro e 4 cassetes .. ,' " 1.200,00

Curso' da BBC de Londres'< Modern Office LI-
mited - Aprenda Cultura inglesa - Kit, con-
tendo 1 livro e 4 cassetes. . . . . . . . . . . .. 1.600,00

Formação Histórica do Brasil - 9.a edição-
Nelson W. Sodré '-............ 170,00

Golpe ou Contragolpe? - História Política - Hé-
lio Silva

/

.. : • : .,: . . . . . . . . . .. 170,00
Componentes Eletrônlcó - � fácil compreendê-

-los - Waters .. : , .. . 120,00,
Psicologia dos Superdotados, - Rachel Lea Ro-

semberg . -, '
.. 1 •.•••••.• : ." •..•••••••••• '. • • 40,00

, .

Não precisa, enviar dinheiro! Você. só paga ao retirar
os livros na Agência Postal

'

de sua cidade. Escreva
para EDITORA ,MONTERREY' LTOA. Rua Visconde de
Figueiredo, 81" Tlluca, R'io de: Janeiro. CEP - 20.550 _

Caixa Postal' 24.119 '- ZC-09.'
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Esclarecimentos aos contribuintes
Informa a Delegacia da

Receita Federal em Join
ville, por sua Divisão de
Arrecadação, que no dia
1.° a 10 de cada mês, a

partir do fluente mês de
agosto, os contribuintes
do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI),
deverão entregar sua "De

claração e Notificação do
IPI" '- Modelo I à rede
bancária autorizada a re
ceber tributos federais.
Aquela ,repartição es-

, Assinatura:
Anual ..•.••.• 190,00
Semestre .

. . • .. 100,00
N.o do dia..... 4,00
N.o atrasado •. 7.00

Endereço:
Caixa PostaJ 19
Rua 2, n.O 130

Telefone: 72-:0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto' e tmpresso
na:

Soe. Gréf. Avenida Uds.

CóDIGO INCORR�O
NA RETENÇ.lO DO IMPOSTO

DE RENDA NA FONTE

.

Em nota dlvulçada à
imprensa e rádio, a Dele
gacia da ,Receita Fede
ral em Jotnvtlle; por suas

, Divisões' de Arrecadação
e de Informações' Eco
nômico-FiscaiS, solicita a

maior atenção dos con
tribuintes no preenchi
mento do Documento de
Arrecadação 'de Receitas
Federais (DARF), quanto
à citação do CÓDIGO, fa
to este que vem causan

do embaraços à adrnlnls
tração fiscal e aos con
tribuintes, no caso do Im
posto de Renda retido
na fonte.

Aniversariou dia 22.08.79
Jean F,er.nal\do Engellmann

Aniversariou dia 23.08.79 '

Glaci Adriana Schulz
Aniversariam" hoje, dia 25.08.79

Sr. Artur Gumz, industrial (R. Cerro II)
Sra. Josefina Satler Piccoli
Lorenó Alperstaedt

'

Sra. Milda Schütze
Marcinei Tõwe, em Jaraguazinho '

Aniversariam, amanhã, dia 26.08.79
Sra. Ollvla, esposa do sr. Bonifá
cio Petri
Sra. Ivete Vosgerau Hornrnerdlng, em

Curitiba'
Sra. Clementina Zapella Abelino, em

Itapocuzinho
Sr. Gustavo Alperstaedt, em ltapo
cuzlnho
Jovem Arnildo Carlos, filho do sr. An�
tonio e Maria Ana Mann Pereira
Sra. Reintraut Lepinski
Sr. Herberto Flscher

Anlversa,riam dia 27.08.79
Sr. Alberto Sbardelatte
Sra. Leny Maria Silva dos ,Reis, .em
Corupá

Como exemplo, men
ciona que várias' vezes
tem sido utilizado o có
digo 2.090 (Taxa de O
cupação de Imóve'is),
quando o correto é 0924,
no campo 20 (Aluguéis
Pagos).

Na mesma nota, a su

pracitada repartição fis
cal esclarece, alnda, que
os contribuintes deverão
observar rigorosamente
a "Tal;>ela de Códigos"
de "Retenção do, Imposto
de Renda no Fönte" apro
vada pela Instrução Nor
mativa da Secretaria da
Receita' Federal n.O 069,
de 26 de dezembro de
1�78, publicada no Diário
Oficial" da União da mes

ma data, cuja cópia com

diversos esclarecimentos
e Tabelas de Oálculo do
lrnposto Retido na Fon
te se encontra à disposi
ção na DRF e Agências
da RF no interior.

'

Sr. Wilson Baggenstoss
Srta. Mirian Bauer
O Jovem Agostinho da Silva Duarte
Sr. Ivo Ristau, em Schroeder

Aniversariam dia 28.08.79
.sra, Emma Bleich

I

Sra. Norma Lange Krogel, em Schro&-
der

Rudi Konell
Moadr Gualberto

Aniversariam dia 29.08.79
Carlos Günther Heinzle
Sr. Helnz ,Ziem�r
Sr. Haroldo Wolski
Jovem Ademar Osvaldo Borges
A garota Mjugaret Denise Schmidt
Leonor Adolfo Leier,

Aniversariam dia 30.08.79
Sra. Maria, esposa do sr, João Car
los Stein

"

Sr. Otto Pawlol'lski, em Gaspar
Sr. Ângelo Scheuer� em Itapocuzinho
Ivo Menestrini
João Oechsler.

Aniversariam dia 31.08.79
Sr. Siegmar Ehlert
Sra. Yvonne A. S. Gonçalves
Sr. Tarclslo Satler

Sr. José Bãumle

Sr. Lauro Adenir Bortolinl
Sra. Hllda Henschel Brunner, em São
Paulo

Sr. Rudi Nei dos Santos
Sr. Bernardo Fodi, em

Três Rios do Norte

Aniversariou no dia 21 de a

gosto, o sr. Ingo Greuel, mais co
nhecido como IÍlgo Müller, ou 343,
o qual ele ostenta desde os velhos
tempos de batalhão.
,

O amigo 343 é muito conheci
do por todos nesta cidade e de
vez em quando faz as suas festas,
atraindo assim os desconhecidos
e porque não dizer as suas fãs.

O Ingo sempre sorri, e quan
do partam na gozação com ele,
sempre leva "tudo na esportiva,

.

pois é admirado pelos seus ami
gos. A maior satisfação dele, é

'., quando pode' estourar foguetes e
bombinhas, o que demonstra o

seu espírfto aleqre e eufórico.
Além do mais, o 343 (Ingo) é'

muito educado com os seus ami
gos, trabatha.. e sempre soube
respeitar e ser honesto.

,Ao amigo Ingo Müller, grande
prestigiador deste jornal, os cum

primentos e muitas felicidades,
são os votos desta redação pela
passaqem de seu 58.0 anfversário.

\.

drando-s.e nesta regra os

estabelecimentos que
dêem entrada ou saída
somente a produtos isen
tos eIou com alíquota ze

ro.

Afinal, a referida DRF
comunica que todos os

esclarecimenloS sobre a

nova sistemática do IPI

poderão ser prestados
na respectiva unidade de
controle. local da Receita
Federal.:

clarece, ainda, que a pri
meira entrega, referente,
ao mês de agosto cor

rente, 'deve abranger to
dos os contribuintes ca

dastrados e,. responsá-
'

veis pelo recolhimento do
IPI, não importando se a

Declaração é com ou sem

movimento, se é com sal
do devedor ou credor,
se ê produto tributado.ou

.

'sento, ou. mais, se se

trata de p�oduto com,alí
quota zero, pelo que, res-

salta, todos devem; apre
sentar sua . �'Declaração

..

e Notificação - MoClelo I"�

No caso de ser apre
sentada a Declaração
"Sem Moviinento", acres-

. centa o órgão informan
te da DRF de Joinville
que o estabelecimento
fica des'obrigado dessa
Declaração nos períodos
subsequentes, enquanto
persistir a condição çle
"sem movimento"y enqua-

Nascimentos
Nasceu dia 04,08.79

Rudinei, filho de Marga(ida Mathias

Nasceu dia 05.08.79

Amarildo, filho do casal Adernar (Cla rlce Jung) Mayer

Nasceu dia 06.08.79

Joelane Chrystine, filha do casal Nicacio (Waltraud) Gonçalves
Nasceu dia 07.08.79

- Evandro, filho do casal Juvenclo (Ma ria Salete) Dallagnelo

Nasceu dia 11.08.79

Lella' filha do casal Luiz Carlos ,(Lucia Decker) Floriani
,

Nasceu dia 13.08.79

Rafael Egidio, filho do casal Aldo üuíz (Emmy Hogendorn) Buzarello

Nasceram dia 16.08.79

Marceis, filho do casal Cireneu (Maria Ribeiro) Junkes

Moacir, filho do casal Cireneu (Maria Ribeiro) Junkes (gêmeos)
Mariza, filha do casal Paralllo (Natarcia de Paula)
Sl,indro, filho do casal Valderi (Verani Moro) Sargi
Izabel Cristina, filha do casal' otavlc (Herminia Ana) Filia

Nasceram dia 19.08.79

Benilde, filha do casal Alvino (Salete Terezinha Salvador) 'da Silva

Denis Rubens, filho do casal Danntl (Maria) Wuerz

Letfcia Joerdens, filha do casal, João
-

Manoel (llona Joerd'ens) Marques
Ivanilda Maria; filha do casal Antonio (Nésia Salete) Berns

Fernanda, filha do casal José Alberto (Dariene) Klitzke

INDICADOR
,

P R O F·I 5 5 tON A L

I

Falecimentos
Fal�eu dia 14.08.79

.' Leandro Zanghelini, oom a idade de 26 anos, em t-lereu Ramos

Fal�ceu dia 15.08.79

Leandro Vidal da Cunha, com a idade de 71 anos, nesta'
.

Fàleceram clia 17.08.79

Lydia Ribeiro Kaiser, com a idade de 57 anos, nesta
,

Bertha Konel! Siewert, com a idade de 84 anos, em Rio da Luz II

Faleceu dia 19.08.79

João Carlini Junior, com a idade de 89 anos, nesta

Faleceu dia 20.08.79

Sidnei Jaroczinski, com a idade de 8 dias, nesta

Faleceu dia 21.08.79
.Gustavo Hang, com a Idade de 75 anos, em Itapocuzinho

CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul' Harris,
Fone: 72-0466

.

I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escritório:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguá do SUI-S�---

Organização Contábil "A COMERCIAL S/C LTDÁ"
CRC-SC- n.o 0048 .

Téc. Cont. Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

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

Agente 'do ECAD. - Recursos Fiscais e Administrativos -, Con
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotocópias de le
gislação .

Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços.

Aéreos VARIG.

j Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fóne,: 72-0091

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
.

IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas .de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Pres._ Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-01210
(perto do Dr. Waldemiro Mazureehen)

CRC :--- 0772 '

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

ESCRITÓRIO: AvenIda Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 :. JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil -III
MARLIAN-EMPRIU!NDIM.NTO. E SERVIÇOS' LTOA;
---

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E ASSISTENCIA 1eCN'ICA
- .._--

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

,I

,

"jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
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SABADO, 25 DE AGOSTO DE 1979

\

.Weg
.;

to'i a l.a
Brasileiro,

colocadà: 'no"

lôtegraç'ão
Torneio
Sesiano'

.

",

' .....

.

Repres�ntando a Agên
cia' do Sesi de Jaraguá
do Sul, a equípe de fute
bol da' Eletromotores'
!Weg S.A., esteve no 'ulti- "

mo .final de semana na
, '

Registro Civil
!

domiciliado e residente em Jaraguazinho, neste distrito, filho
de Alfredo- 'Schuml:mn,' e HilC:legard Krehnke schumarin. Ela,
brasileira; soltelra, do lar, natural de Corupá, neste Estado, do
miciliada e residente em Jaraguazinhö, neste distrito, filha de

Osvaldo Marquardt e Sofia Marquardt,
Edital nr. 10.946 de '16.08.1979
Hermes Hanemann e Marli Gumz

Ele, brasileiro, softeiro, pedreiro, natural de Jafaguá 'do
Sul, domlclllada e residente em Barra do Rio. Cerro, neste dis
trito, filho de Had'wig Hanernarin e Helga lsberner H�nemann..

.-

'{I ' I' . ,'.
Ela, .brasüelra, solteira, do lar, natural de Rio do Sul, neste

Estado, domiciliada e residente em 'GaribaIdi, nesta distrito,
filha: de Gerharod Gumz e Helga Gumz.

. ,

Edital nr. 10.947 de 16.08,.1979
. , . "., ,., I,

Amaro Franciseo de Souza e ,Raulln� RO,epke
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Itajar; neste

'

Estado, domiciliado el r.esidente na Ru;! -João Planlnscl1eck, hes
ta Cidade, filho de Amancio Francisco de Souza e Maria Perei
ra de Souza. Ela, brasileira, solteira, Industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Epitácio Pessoa,
nesta cidade, filha de Fridolino Roepke e Helga Dorow Roepke.
Edital nr. 10.948 de 16.08.1979,
Aldir Chiodinl e Jeanele'�aeslh f

, .;Ele, brasileiro,. solteiro, industrial, natural de lúiz Alves,
nesta Estado, domiciliado e residente na Rua João danuarlo Ai...

roso, nesta cidade, filho de.Lulz Ohlodlnl-e Altrude Chiodini. I

Ela," brasileira, solteira, 'do lar, n�tural de Jaraguá do Sul, do�
miciliada e residente em E�trada Garibaldi, neste distrito, fi
lha de' Vit�i José Maestri e Amabile':Satrer Maestri.

Edit:aI,�n�.'�0.94� �� �0,�8.1979 ., .

, . ,
. Carlo�'t;lonório 'Brt,jns :e Rosell Wallràud Me'.ch'ert

�íe,bra�iléirö';:solteiro, �Imo�arifado, natural de. Jara�tld;
do Súl, domiciliado e 'resideote na Rua Venâncio da Silva Por-

o' ,. •
.

'. _

L �

to, nesta cid�de, filho de4tudt Bruns e . luiza 'Kopsch Bruns.

Ela, br.asi'leira,":soltßira, auxfriar','d'e .escritório, natural de. Coru
pá, nél!'te"'Estado, -'domiciliada .� residente na Rua Francisco ;Za
caria� Lenzi, nesta 'cidade, 'f\l.ha", d� ,Ercne�to . Melchert, e Hilda
Me!cfiért:

" , ,

Edital nr. 10.950 de 21;0'8.1979,

I Wilson,Berwaldl e Laurila 'Weiss" "

Ele; brasileiro, solteiro, natural ide Jaraguá ,do Sul, domi
ciliado' e residente em Rio, Cerro li, neste distrito" filho de Ru-,

I. -

dolfo Berwaldt 'e Erlca Baade. Berwaldt. Ela, brasileira, solteira" ,

lP'!dustriária, naturai de Guaramirim, neste. Estado, éI'omiciliada
e 'residente em Schmeder; neste ,.Estado; filha .. de Frederico
Weiss e SeJma D{5ge Weiss.

.

;

Edital nr. 10.951 de 21.08.1979

Jorge Luiz Rosa e Marií IKbsl�
'Eie,' brsHeiro, solteiro, l:!e'n;ente/natllral de Jaragul\l do Sul,

.dc�jciliada à residente em Vila Le�zi: �este distrito, I filho de
Mathias R'ósa e Maria Freiner 'RoSá: Ela;; brasileira, .: solteira,
servente,

: �atural de S�hroedé;' rieste Estado� domicmá.da e re� ,

sk;ente em 'Estrada NoVa, neste' distrito, filha de Bruno 'Koster
e' Avelina 'Pereira Koster••

"
.,'

Edital nr. 10,9p2 de 21.,08.1�79 " "'.'
.

José Carlos Majc�er: e Apar�idil Maria Maser

Ele, br·asileiro, solteiro, mecânico, natural de' Ma�ingá, Pa-'

raná; domi.ciliado' e· residente na Rua Domingos da Nova, nesta

cidade, filho de Stanislaw Majcher e Olga Piazera ,.Majcher.
.

Ela, brasileira, solteira, awxiliar de escritório, natural de Massa
I'anduba, neste Estado, domiciliál:fà e residente na Rua 225,
nesfa cidade;'�fillia,i'íÍIe:'Natâfe, Moser 'e ÍMiranda Sardagna.

'... . �!c' � jl,:r
Edital nr. 10:953 de '22.08.1979,., '

Pedro Savi e Eunice Maria Piccoli . ,
.

,
,.' reI ..' " , t\

Ele, brasilf[!irq, solteiro!?, au�iliar, de $lscritório, na�cid'o em

Pedras ßrandes -_ Twbarão\ neste. Estaq.0, domiciliado e resi;' ,

dente na RUa José Alv�s' Pereira' nesta cidade, filho de joão
'. • •• �

,
, 4

i

Sevi e Carmela Silvestre Savi. Ela, brasileira, solteira; comer-
.

ciãria, natural de 'Jaraguá Ido Sul, dbmiciliada e residente na

Avenida Marechal Deodoro, :nê,sta cidde;< filha de Vergilio Pic

coli e Helena leut)'J'recht Piccoli. .

E para que cheg4e ?b
.

conhecimento -de
'

todos mandei

passar o presente edital,' que ,será publicado pela imprensa e

em céjlrtório on�'ê será" afixado 'durante 15 dias. Se alguém sau

ber de al�um impedimento, aCUSe-o para·-m�. fins lega\s.
ÁUijEA MÜLLER GR�B.BA -. Oficial

Noticiário "Esportivo

Sul'

.Munlcipal Adelfno-Haufe,
, que o muntcfplo de Ooru-'

,

pá 'será brindado" C0'l11 ,á"
.construção de -uma- car=
.' cha de D�(ortes coberta,
i cujo modelo será adota

O Secretário de Cultu
ra, Esporte e 'Turismo do
Estado dé Salilta 'Càtàri
na, Dep. Júlio Cesar, ga
vantlu .acs ...dirigentes da
f;ME 10caU�'ao Prefe.ito

do doravante 'em todo o

Estado. O 'terreno pata ai
rea'lzação desta obra, se�
'rã doado pela Munlcípa
lk'ade corupaense.

..' cb/Jaraguá. do 'Sul, 23 de agosto' d,e 1979.
"

Áurea Müller Grubba
.

tabeliã Designada.
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-- Estad'o' , de Santa Catarina' >

Muôici�âl de JáraguáPrefeitura
LEI N.o 754119

.

'de,Jaraguá do Sul, Estado' dê Sanfá t�á- '.' TéhitGri'al e do Subsistema da Super'vi-
,

' "'.' '. I"� tarlnà, :00 uso ti' exercrclo das àttibtii..
'

sãó Global .:�. SUSUG. ".

Autoriza o Chefe d!) 'Executivo ,Mir- .,,,,ões que lhe �ão, cOF!feridáá' ,pel� item
,

,nicipal a Vender Ações da CELESC "x.xix clö 'artigo 70; dk Lei COfnplemen:",
., Art. ,�.o -;:- Ficam os cargos da CO-

- Centrais Elétricas de Santa Ca� .,tár nr, 5. de 2fhle' novemgrt; dã� t97S;-'hIl7lUN oêúPàêlos por voluntários das/fO'r-
tarina S.A. e dá oulras provldên� 'DECRETA:'.� ,

• I,
ças representatlvas 'da comunldada e'

,

cias.'
'

,<' '>"

i j r

"pôr élemetltós da Prefeitura M'unicipal;,
>" ."'\ ;:' tL Art.' '1 :�) ....:::l..Fica ��hstituida a ;"CO> nest� ato c

deslqnadosr(. .
' ,

VICTÓR BAUER, Prefeito !VÍunicipai 'M!SSÃO MUNICIPAL :__ COMUN .:_ .de
'

• •• o ,� ••
1'" , _� .... '

'" •

de Jaraquá de Sul, Estado de S�nta Jªraguá do Sul�, 'resP9n�ável pela:' é>.t:a:: 4 PRESID(::NTE: Eug�nio strebe, ca-

Catarina;.no uso e' exercício de ��á';l'r:c�çã{�o i. p�ogra�a 'l!e, "Ali�b�tiztÍção'� ,sad9;:?�cnico em Contabilidade, elc

atríbulções," ..., �,'" !
•.F::mc.ional,e outros Programas/Projetos' 004.409.229'-68; ',.,' ,

,
'.

' ..:.
:

'ii ,�.�:t(""" "

,,' � . .� -. "" ". , :� ';
.

,'Faço sabElr· a-todos' os ha,bita�t�s'; . ,el;O convêntQ com 'O 'MqBRAl, objeti- r
�ECRETÁRIO '. �XECUTIV0: ,'Sofia

deste Munic(pio que a Câmara �de Vê,,; v��do ·a' erradicaçã,o do' analfeyb,etismo e o,' �,Har!lT1ann', .si9Iteira, Exten. Social, i. OIC'
reador:es".l!provou e eu sanciono a,',se-' :educação��orítjnJlada ,g_e')!ç!.p!@�ºenJ��.2e... ,��.�9.,�5.E);10�",,10;
gui!1te, lei; "

\

adultos, em âmbito municipal. ENPAC: Neri Alvinó' ÉnR'e, 'casado, -

.

Art. 1.0) - Fica o Chefe :do Exe-, Parágrafg únic<?T ,.fr 9?mjss.ão a Servid()r Público Municipal, CIC .•....

cutivo Municipal . autorizado a' vender que alude este 'artígo, fica estruturada 030.738.729-91;
"

, • , "
' '.

as Aç\ões' da CENTRAIS ElETRIÇAS DE com os seguintes cargos:.
.

ERAPE: Sigol(SChünke', casac;lo, in- �

.' ." �

c._.�
•.. -."""�"'

.. ;""",,.,.'''',-'�. ,....',...".r.�... _""'"f'l... i""'- ro!r""�' - "'\ _.

J-I"...... ,

SANTA CATARH\ÍA S.A.,':;l seguir distrh,� �,� . +�. , ,�:.".�. ./;: '.fi;: ';; " "�ust�i�i, CIY. 004.356.�3'9-91; '�., �:"
minadas, sendo o seu'válor nprriin�1 ,de

. Pr�side�I�,,', �;�': &i;-=.�, ':1, ".,.' � :EGU).;",: : Jussara' Vi�én'te;",:<sóltêhar:, � "

Cr$ 1,00 (um .cruzeiro).: ': �. r E'�carrega�b "�!l\:ílr�!.�,d�""Ação ,CÓ� ;:,.s,érr�fd(!�e, ':'ública MunicIpal,· CIC
'

Ações Ordiná�ias ... :I .... ,'425,146· '" munitáriS'-;ENPAC"'" .,' 352.424.269-34; .'.

Ações Preferenciais •.'... . ,662.80,1:, Éncar�eg�do' dà·,4'r�'''éi� , A:poio e, ,5NI:;Êgf: Dr. ßlênio Baiar Rosa de
•

- f'" _ '.
.�. 0'-, ,

-

_ ......": -I
Total de ações

'

.... :... 1,087'.947, Informação '., ERAPE, ", Figueij(Eléfo� solteiro, Odoritólo.go, CIC' •

Art. 2.0) - O ,CMefe do ��ecuti�o··. Encarregado; dàr, Ál:�á cuitur�( _ E-, '?,73;??2.7(10-S3; t i F"1 \ tl .,.

Municipal' podera vender os trtulqs. � c ,CULT, ' "'�' ....... .' gMESp:,iSandro lessmann, casado,
própria emi,tente ou 'a qUß.lquer pessoa' fí- :,

.'.

Encarregado- déEd�C�Ç�o �. Sanitã:" sJi\licÍöFP!jblico rMuniéipál, CIP .. , .... ,

sica óu Wrrdica.. ,
ria" ENPES>: '.. .' :

�

\"- : "

1.5.4.1���.�69-68;'- .

.

. .

',',

Parágrafo único - No caso da aq�isi;. 'En,c�rregado'de :J:sp,�rt�';":"�.�,!!,�$P,� .'
"

),
EflAFE.;' ,'Renato José BO,rtolini, ca-

ção ser feita pelá Centrais Elétricas··de Encarregado"da- Área ,Fin!ili1é�ira .. �. sa:dó,"'Servid�r Público Municipál, elc ••
,

o
_,

.

• ...
I

�
, •.

... � tot '

,. I" ._' ',1 l �
,

Santa Catarina S.A., o seu pagamento -, ERAFE, ,'�.
-

'.' �
.

"t,,". :';'''' ;!330�799,379�53'; -

poderá ser efetuado através de
.

execu- Enc�rregado da Äre� !.!'!ªªg��!��;,-�;:� � '��PÊ'?,� Jússara Vicente, solfeira,
. çãó de obras de eletrificação '-ruràl"e "�'"

EPEI)É; ......- '--'-�-.'-"-""';'.;"t ',�-,,,,:.,,., SeiVidôfIi'Pública Municipal, cle' .,:: ••
' -

ou iluminação p(iblica. Encarregado da Area de profissio- 352.424.269-34;
Art. 3.0) - Esta lei entrará em vi- nalização - EPROF, .' ,

EPROF: Dolcídio Menel, casado,
.gör na data de sua publicação, revoga_' Encarregado da ,�uP.8rvisão. Glob!,.1 - Proff'ssor, CIC 030:775.199-68;
d::>� as disposi.ções em contrário. ENSUG. ENSUG: Jussarà ViGente.. solte'ira,

'

Palácio ,da Prefeitura Municipal de S_;n,!idora. Mu�icipal, CIC 352.424.269-34;
Jaraguá do Sul, aos 21 dias do mês de Art:'2.�'-·-- À-COMÚN cón"Stitui.:s�" ,Artipo 9.0 - Fica constituído o pa-
agosto de 1979. como órgão autônomo de natureza .00-

.

trimôn,io �a. COM_lJl'k atr�v�� da incor
muni+árla a 'nível muniCipal, vinculada poração de ,[jens, valores, rendas; direi
exclusiva�ente, à Prefeitura Municipál; tos e do�ções.
sem �çmuneraçãõ' �os'"�arg9s. , '>��

"

Parág�afJ ci�icOi - Em c�s; de ex-
,

Art. 3.ei _: A Prefeih.Jra
'

M.·unicipal ':'ti�;ãO dei COMl)N,'os" �eus ben's serão
• ., , ti ( '.'

cederá, ,na, ����ida�'90 possry,��" alé"!1 ip'poJPor�ldo� ap patrimônio da. Pr�feitu-
. dos' recursos humanos, também os de rá Municipàl.
natureza financeira e material.

Ar!. 4.0 - Em caso de,se t�rnà;ê'm
< ,i'Artigo t 10 ':_:.� presente Decr�to

vagos ou ocorrer a substituição de al- entrará em vigor na data de sua publi
�um m�mb(o 'da COMUN,. caberá 'ao cflção, revogadas' as disposições· em

Pref�ito Municipal aPr.ovar ',a !ndic'açã;1 �ctlnit?rio. "

do fespectlvo substituto e designá�lo â:'
�

; b Palácio da Prefeitura Muniéipal de, /
•
•• -' J,;., ,

través; de Portaria.
,.' �?ra€luá do. Sul, aos 17 dia� do' mês., �e

, "',! 'àgosto da 1979... ..
Art. 5:0 - 'A,COMUN terá'. com.o,'a-

, .,- -

.. '

!lvidades básicas o planejamento,..ar .00- VICTOR ,BA!.IER
ordenação, a -exec::tiçáo, o controle .� ä PREFEITO MUNICIPAL

Avaliação dos programas do MO�RAl.'
..

Art. ': 6.0 ":.__ ,As at'rie�lções �;pectfi-C"
o

'0 'presente Decreto foi registrado e
�

cas:'de 'cada membro Ê1a CGMQN -defini:�i"publiéado nesta Diretoria de' ,EkpedlEmte �

dàs,.,'no"DPcumento Bási�o do 1JJOBRAl. Educação ,e Assistência Soci�I/a:os �1';
dias do 'mês de 'agosto de 1979.

VICTOR BAUER
,

PREF�TO MUNICIPAL,
, ,

. I
A PJe�ente lei foi registrada e pu

blicada nesta
. Diretori? de Exp,edientê,

Ed,ucação ß Assistência Social, aos, 21

dias dó mês de agosto Id,e 1979.

I \ j

ASTRI'T !K. SCHMAUCH
DIRETORA

DECRETO N.C) 542/79

� _",' Cria a Comissão Municipal - CO

MUM - de Jaraguá ; do. Sul, res

" • poÍ1sáv�1 pelo Programa de Alfabe

tização' 'Funcional ,oulros, em

.

i "convênio. com a Fundação Movi

,mento 'Brasileiro de Alfabetização
MOBRAL e d� outra� providências. Art. "7.0 � 'A COMUN receberá 'as-

sistência' ,técni.ca 'Permanent�, .

d'o MO- ", ASTFUT. K. SCHMAUCH
BRAl, através da Coordenação Estadual!

"

DIRETORA
,....;_-'-> f,

���-� -��
VICTOR BAUER, Prefeito M�nicie!1

BAE'PENDI INAUGURA.
NOVOS: ,i

. REFLETORES, DIA 7

EsI�' oficialmente mar

cado para o dia,7 de se'

lembro próximo," a Inau
g,uração do.s noves réfr�
tores do ,Estádio f'l\IIax�'
Wilhelm", do' Clube Allé-,
·,tico ,�aep�di. A progra-

'

,l1)aç�o está, sendo earl-. '

nhosam�nte �" �elaborada
para .. que, tenl1am·o�·. UW" f

,

bonita festa no dia da
·�Independ'êncial. ',:do; .Bra-
sil", ,." .. ', ....

. .;
, Na próxima semana, es

lilremps, , divulgando ,o

,prQ_gra�a' de :,·in�Ulgura- ,

!:ão,\ podendQ I;Idia�t�r:,'
no entanto, que a partida ,

princ�pal i das ,f�$tividades '

provavelmente,será entre
Baependi e Juventus.
VAFt(O/79:

F,iguei,ren�e
e ,Rio'Molha

. � ��
. ",',

.

-

s,aem" na

frente.", ,,;';' '-,'

Domingo'último come..

çou a .fase '.finar
'

ao II

Campeonato Varzeano de
Futébol·!VarjàoIi9'; com, a
efetivação die duas partI
das. Na prirnéira,' que te
ve início às 13h30min, o

Rio ' Molha' 'derrotdu o

Gneipel por 2 tentos a '1,
assinalando Camacho e

:Chico Krause os gols do
.. Rio Molha e Arlindo o ú-
nicQ ténto da, equipe
'séhtoedense: Na 'partida
de fundo marcada para
15h30min, o E.C. Figue,i
rense não encontrou mui
tas dificuldades e 'àba
t�u o' Pr'üsse de Guara
f'!lirim por,4 tentos a O.

< .Os 90ls pa equipe da Ilha
da Figueira foram marca

dos por Seta (3) e Chi
quinho.

.':. ..;. -

Pr,õxim·a· rodlada·

Ä próxima· rodada está
�marcada'�para a tarde de
amanhã 'e marca os 'se

;";lguifltes jogo's: ',às 13h30
min - F.igueir�l)s.e x Rio

- Molha:· éàs 15h30rnin
G"neiper ,CPrüsse.

'
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Saraiva já acha viável'
contatos para harmonizar

bidrelétricas
Buenos Aire,s - O chan

celer brasileiro Ramiro,
Saraiva Guerreiro 'decla-'
rou que considera "ma-,
dura" a situação para o
reinício em breve, "talvez
muito discretamente", as

neqoolações entre o Bra
sil e a Argentina e Para-.

; guai para harmonizar o
bras hidrelétricas no Rio
Paraná.
O chefe do, Itamarafi

, fez declarações em Brasr-,
lia a Ricardo Kirschbaum,
enviado especlat do diá
rio "Clarim", que esta se
mana as publicou com

destaque. Saraiva, decla
rou, entre coisas, que:

,........, Existe uma aparente
"dicotomia" no governo
norte-americano. "O go
verno, o Executivo, e pru
dente. Mas há coisas' in;.
ternas. O Congresso nor
te-americano quer fundo
nar um pouco' como: uma

espécie de juiz. Nós, den
tro de nossas maneiras,
não nos adaptamos a es-

te tipo de relações inter-'
nacionais" .

- Em relação com o

problema das 200 milhas
de jurisdição marítima,
questionadas pelos Esta
dos Unidos, Saraiva (um
reconhecido técnico em

direito internacional) de
clarou. ,que "... nossa

posição na conferência
(do mar) é que não há
urna norma de direito in
ternaolonal sobre a ex:'
tensão do mar territorial.
Então, a interpretação
norte americana é uma '

lnterpretação unilateral. E
tão unilateral, digamos,
como a dos países 'que
têm 200 milhas sxatamen
te a nível de terra, a par
tir die um ponto, digamos,
de viabilidade jurídica".
Reiterou que o Brasil, "de
um ponto de vista prático,
tem um mar territorial de
200 milhas e cuida essen

cialmente nessa área da
'preservação de interesses
econômicos".

Benzedura centro
o relcxcmento e

•

a preguIça
Eu te saludo

'

(Zé da Tuca) contra a presença
da ,Santa Engracia no fracasso da tua vida rique
nha.

Se ela por aí passou e nas tuas obras di-'
nheiristas.

,

Se sentou e te atrasou, que o sol carregue o
mal que ela te enliç'ou para as profundezas do
mar sagrado ou para o fundo dos brejos sem fim
sem te deixar mal algum, para que no fut�ro

, não venhas ter aborrecimentos, porque tudo o

que ela começou nunca terminou.
'

,

Se teus operários têm ovos da preguiça sob
os braços, que sejam tirados e jog�dos dentro
do t,raço.

'

Se o dinheiro do teu bolso foge, usa dentro
dele folhas da espada de São Jorge.

Se' a sorte não 'te ajuda, usa atrás das ore
lhas um galho de arruda.

,Se teus eperärlos vivem só fazendo cafuné,
usa no pescoço uma figa 'de Guiné

,
amarrada

com uma corda de imbé.
Se no teu trabalho sentires cheiro de bode,

usa no bolso, do paletó folhas de comigo nin
guém pode.

Para te livrares de aperturas, troca teus ve

lhos .sapates por um novo par de ferraduras.
Não passa por baixo de escadas, porque a

Santa Engracia está sempre ali sentada.
Não bota arreparo nas obras nunca acaba

das, porque a santa pode estar ali eentratade,
Mesmo que estejas com o corpo f�chàdo

com as chaves da benzedura, não passa por rlba
de sepulturas.

---1.01---

Palavra da benzedeira:
Mô fihio, se acreditas nas santas palavras da

benzldura que saiu da minha boca prä fora, este
malL que tá ruendo o teu corpo e o teu isprito
será curado, pro mode que eu vô atirá ele lá na
boca do trasgo, 'nas profundezas do mar sagra-
do.

•

Beto Convida'
) A todos para prestigiarem
o sensacional show com a can
tora Vanusa e o humorista El-f
mo "o Garçon Arlista", dia 02
de setembro, às 20 horas, no

Ginásio de Esportes Artur Mül
ler, quando da passagem do
4.o aniversário d� "Beto P,ro
moçõ�s". Os ingressos para es.;
te show poderão ser adquiri
dos n.o Posto Marechal e Far
mácia Avenida, ao preço de 50,
cruzeiros ,para adultos e 30 cru
zeiros para crianças.

Participe Cle mais esta rea

lização.

I,

Na semana qúe passou
os

. Secr.etá[jos ,Di.eter
Schm:idt eJngo Zadrozny,
da Indústria e Comércio
e do Planejamento, fize
ram algumas importantes
observações ao Chefe,
do D�parta'mento de Piainejamento do BNDE
sr.' Ricardo Rebouças,
lembrando que os técni
cos eatarlnenses estão su

ficientemente habilitados
para definir as priorida
des do Estado, "mesmo
por.que qu�m conhece
profundamente nossos

problemas somos nós",
dizendo a.inda .que o Go
verno :Federal estabeleça
prioridades gl'obais em'
seus programas de ln-,'
vestimen,to e desen'folvi
mento aplicáveis, igual
men,te a todo o Pais, por
que em eada Estado, há
uma realidade difere,nte.
Disse ainda o Secretário
Dieter Schmidt, que o Es
tado de Santa' Catarina,'
por ter uma estrutura, um
pouco diferenciada dos
demais Estados da região,

Sul, ficou um pouco mar

ginalizado do processo.
Em resposta .e Chefe,

do Departamento de Pla
nejamento do BNDE, dis
se que não veio ao Esta
do ,"para fazer mais pro- ,

messas, porque vejo que
vocês estão cansados de
recebê-Ias", decídindo;

de Localização lndustrial
Serviços Urbanos

contudo, 'que dez .fécnl
cos analtaarlam os pro
gramas estaduais, para
definir claramente um pro
grama de ação.

O Programa de Locali
zação Industrial e Se,rvi
ços Urbanos divide o Es
tado em sete regiões in

dustri�is e visa, notada
mente, localizar novas
indústrias e projetos em

regiões adequadas, tan
'to ein matéria-prima co
ino em recursos huma
nos, com o objetivo de
gerar novos empregos e
neutralizar ao máximo a

'migração e o êxodo ru
ral. O programa consagra
que recursos podem ser
investidos em regiões, com
características industriais
já definidas e. a partir da
divisão, a idéia ê montar
um programa de apoio a
estas áreas fomentando a

implántação de indústrie's
melhor adequadas à es-

,

\ trutura global 'da.. região
em,que, se localizarão. As
sim, o programa caracte
riza a região.. industrial
de.. FI,orianópolis.. como
uma prestadorà de servi
ÇQs, mas que se ressente
de indÖstrias.. produtoras
�so se planeía.. redimen
de insumos urbanos (por
sionar

.. o Distrito.. Indus
trial de São José,.. como
novos projetos).

��
'!$�I

Administração
objetiva

O crttérlo de objetividade da organização da
política governamental do Senhor Jorge Konder
Bornhausen leva-o a palmilhar o território cata
rinense, a fim de observar possibilidades ou ca

rências, sanáveis estas medlante ação imediata e

superior do Governo do Estado.
'

E o que tem visto das excursões que realiza,
atento a reivindicações q�s populações rnals re:'
motas e clarividente no que diz respeito ao ínte
resse da evolução social e econômica de Santa' ,

Catarina.
Agora mesmo em Jaraguá do Sul e áreas vi

zlnhas, experimentou ele quanto, a seu critério de
governante dinâmico, as vantagens que o siste
ma de implantação die microrregiões oferecerá ali
ao desenvolvimento de amplas áreas municipais
carentes de mais direta e efetiva assistência do
Poder Público. I,E a propósito anuncia a criação de novas mi
crorregiões de modo a abrir perspectivas -mais, cla
ras e definidas à' expansão de solo fértil e pro
missor.

A simples declaração do intuito governamen
tal, no sentido dessa política de mals dtreta e pró
xima intervenção do Estado em próf .do aprovei
tamento de tamanhos potenclals de riqueza das
terras, já constitui precioso estímulo ao braço
produtor e fortalece a confiança pública e parti
cular no futuro de áreas exploráveis que não, po,..'
dem passardespercebldas no conjuntei panorâmi
co das terras municipais.

O Governador Jorge Konder Bornhausen re
vela a sua disposição de enfrentar, com vigor,
,problemas que escapam à vulgarização das questões de ordem administrativa comum, para abrir
caminho em plano de desafio a grandes e mais
.promissores efeitos da atividade pública em solo
que se ágregue a microrreqlõas propostas a mais
direta influência na execução da obra de plena
e lnlludfve] valorização da superfície geográfica
oferecida à inteligente ação do Governo.

Não dlstoa, portanto, dOI plano 'estadual de
administração, com que o Governador Jorge Kon
der Bornhausen vem dando passos progressistas
no lnrcro de, sua gestão, pensando que dedicá à
implantação de nov�s miçrorregiões, abertas a es
tudos e práticas de ,imediato aproveitamento, no
concerto do programa administrativo dos Municí-
'ipjos e do Estado.

Estejamos certos de que a esse propósitonão se furtarão as comunidades mais esclarec'i
das e dispostas a contribuir'para mai,s rápida, se",
gura e eficiente atividade progressista.

Esperemos, assim, que a clarividência óficial
corresponda plenamente à lucidez d/o homem inti
morato e consciente de q�anto ihe cumpre dar
em esforQo e tenacidade ao desenvolvimento po
lítico, social, eoonômico e cultural do Estado, a

poiando a visão do futuro esplendor de sua terra
natal.

Gustavo Neves

A segunda região in- RAGUÁ DO, ,SOL � S�o
dustrial, JOinville, está __ Francisco do Sul (lßdus-
dividida em dois eixos tria metal-mecânica), e o

urbanos industriais: um outro por São, Bento do

rormado- por Joinville, JA- Sul e Rio, Negrinho (in-

Manchel'es

esportivas
'da semcnn

'- JoinviJle começa ae finais empatando com o Cri
ciúma, 2 a 2.

, )
- Chapecoense derreta :01 Joaçaba por 2 tentos a O

na estreia de Vacaria no comando técnico.
- Caçadorense dominou mas o Figueira venceu:

3 a 1.
- Figueirense quer Elizeu mas a Caçadorense pe

de muito para liberá-lo.
- Derrota do ínternacíonal deixa ,Grêmio,mais per

to do tHuIE).
- Colorado vence o Coritiba 'em partida bastante

tumultuada: 2 a O.
- Situação de Teixeira complicou-se após a derro

ta do Oorlnthlans no último domingo para o Pal
meiras.

_ Declarações de Zenon a respeito de sua não con
- vocação para o jogo com a Argentina: "prefiro

não falar em seleção":
- Após declarações do Presidente da CCO de que

são grandes os preparativos para que esta com

petição 'Seja a melhor da história dos Jogos A

bertos, Blumenau ameaça afastar-se -doe JASC
àpartir do, próximo ano.

- Emilon Peçanha levou Katinha para o Vasco da
Gama.

- Palmeiras vence o Paysandu por 2 a 1 em amis
toso realizado quarta-feira à �oite em Blumenau.

� Cruzeiro é bi no adulto e a Tigre é campeã no

futebol de salão de Joinville.
- Guarani de alumenau é tricampeão Estadual de

Punhobol,
- Co:rf,' a aberutra

, quinta-feira e o encerramento
marcado, para amanhã, realiza-se em Blumenau
o IX Campeonato Sul Brasileiro de Tiro ao Alvo.

- Gol de Llco deu vitória ao .Jolnvllle,
- Joaçaba derrota a Caçadorense e foge da lanter-

na: 2 a 1
'

- Chapecoense goleia ' o Criciúma e passa a lide-
rar o hexagonal: 3 a O.

'

- TentatiVa de suborno por parte dOI Criciúma fez
a Federação mudar escala de árbitros nos jo-
gos de Chapecó e Joaçaba. '

- Começam hoje em Joinvllle os VII Jogos Esc,o...

lares de Santa Catarina.
-' Carlos Renaux apresenta projeto de ampliação

do estádio "Augusto" Bauer e aguarda tão so

mente a liberação da verba oriunda do FAS.
-- Marcado para o dia 7 de setembro, a inaugura

ção dos novos refletores do Clube Atlético Bae

pendi.

,
,

RESULTADO DA DECISAO DO "FS" EM
JARAGUÁ DO SUL

(Jogo realizado qüinta-feira ,à noite)

MENEGOTTI 4x1 EMMENDOERFER

Com este resultado a S.E.R. Menegotti sagrou
se "campeã" do II Campeonato de Futebol de Salão
de Jaraguá do Su.I.

dústria moveíelre)- A ter

ceira é Blumenau, forma- ,

da pelô eixo Blümenau,
Brusque e Itajai (indústria
tradicional), e a quarta é
a indiistria madeireira.

SENHORA'S MAES!..•

No ano internacional da
criança, vamos .propor
cionar a elas, 'o melhor
'presente! Para isso basta
levá-Ias a um Posto de
Vacinação.

Nesta campanha há um

posto perto da sua casa!
"A vacina proteje o seu

, filfio".
�or isso cuide hoje do

nesse amanhã!

Novo Forum'
pronto em

fevereiro
\ Quem trafega na rua

Walter Marquardt, pode
avistar numa lateral, a

nova construção do Fó
rum de Jaraguá do Sul,
um edifício' moderno, e

'muito bonito que, se na

da der em contrário; fi
cará pronto para inaugu
ração em fevereiro' de
1980.

Campanha
do '. Pedágio

Colabore hoje /e ama
nhã com a "Campanha
do Pedágio".

,

É para colaborar com
a APAE de Ja'raguá do
Sul, na sua luta para edu
car os excepcionais de
nossa cidade.

CORUPA

Pontilhão de Rios
Correa

Por indicação dio 've
reador Ernesto, Felipe
Blunk,' a Prefeitura já
concluiu a construção de
um pontilhão na Estrada
Rios Correa, antes da Es
cola Estadual. O prefeito
Adelino Hauffe determi
'nou a, construção da o

bra, por ser de grande
importância para aquela
região, beneficiando os

alunos que vão à Escola
bem como os agriculto
ress.

Humor
,

,

do 'Leitor-
..

Segundo .um artigo publicado em

alemão, no jornal "Evangelische Zei
tung", de Säo Leopoldo, R.S., (Nr. 16,
de 31.08.79, pág. 05), estaria a popu
lação da Chiná, que já agora se palcula '

erri Um bilhão de pessoas, até fins do
ano atual crescia p�ra um bilhão e du
zentos milhões ,de almas". (Almas vi-

I vas, é claro! Si é que consigam conti
nuar vivendo).

E isso significa uma explosão de
população, sem espaço onde viver e

quase' nada para comer. Pensando' nis
so, como poderiam se alimentar?!

'No Brasil pretendemos (ainda pre
tendemos) plantar e transformar a man

diQca em álcool-motor, apesar de que,
como todo o mundo sussura ou pre-

, tende provar, desde tempos existia ga
solina-de-sobra, a qual estaria sendo

exportada a preço irrisório e que esse'

pequeno montante monetário estaria in
do para algum "fundo secreto'''? (Tal
vez esse tal fundo seia um "Fundo sem·

fund'o"?)� Está bem! Mas apho que ain
da não está bem! pois deverramos plan
tar muita mandióca, mas sim para usá
-la' como "combustível-de-estômago",
transformando-a toda em FARINHA e o

, excedente desta, exportaríamos para a

CHINA e de lá obtivéssemos em troca
alguns milhões de' ikulis chineses,
pois eles, sendlo bem alimentados com
farinha e ainda com reforço de algum
feijão, nos dariam um ótimo "serviço
-de-tração, cada' um' puchando uma

rrksha, para a nossa individual locomo
ção. E como já existem gasolinas bran
ca e azul, poderia esse novo tipo ener

gético ser enominado de "amarelo".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


