
Guaramirim
Dia 28 de agosto de .

1979 marcou a passage)l1
do 30.0 aniversário de

emancipação político-ad
ministrativo do município
de Guaramirim. Uma pro
gramação bastante exten ..

sa e muito bem elabora-
J

da, foi cumprida.
As ah30min. foi celebra-

comemorou
do Culto Ecumênico nas

dependências do Giná

sio de Esportes, ora em

eonstrução e em fase fi

nal de conclusão, presti-
J

giado por um grande pú
blico. As 9h30min foi ins
talada a Sessão Solene
da Câmara de Vereado
res de Guaramirim, tam-

u seu 30� .• Aniversário d� Emancipaçlo Política
sas competiç.ões esporti
vas tendo .por local 'o Es
tádio Municipal, inclusi
ve a decisão do Torneio
de Empresas iniciado no
último dia 25 de agosto.

PEQUENO HISToRien

Guaramirim situa-se no
Nordeste do EstaClo de

Santa' Catarina, na região
do Vale do Itapocu, sen
do um município essen
cialmente agrícola, repre
sentando .a agricultura.
mais de 70 por cento do
que produz e arrecada. A
localidade foi erevada a

Distrito em 19 de março
de 1921 e a instaração' do
município deu-se em 28
de agosto de 1949, sendo

[Data:_ . o.�, f::=.__-J

seu, prímeiro prefeito o

Sr. Emílio Manke Júnior•
Atualmente Guarami

rim conta com 18 mil ha-
.

bitantes, dos quais 7 mil
residem na zona urbana
e 11 mll na zona rural.

Possld 1 �5 esta5eleci
mentos comerciais, 66 ir·
êfústrias, 38 oficinas, me

cânicas e 220 prestadores

de serviços autônomos.

Guaramirim está ligada
a Jaraguá do Sul e Jeln
ville através da SC-301 e

dentro em breve a Massa-
.

randuba e BliJmenau tam
bém por via astãffica. O
atual Prefeito é 'o dinâmi
co e eficiente homem pú
blico Salim José De-
quecl1.

bém com a presença de
.

outras autoridades e do

povo em geral. Ainda na

parte da manhã, por volta
das 10 horas, foi inaugu
rado o aparelho de Raio
-X do Hospital Santo An
tonlo, ,com caparidade
para 300 mil amperes. Pa
ra o período da tarde fi
caram reservadas diver-

o SEMANÁRIO MAIS ANTIGO DE SANTA CATARINA
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Agora que Corupá
.

lerá ligação asfáltica
�gosto passou
Brasileiro que é muito

bonzinho, na opinião ae
'Kafe I..yra, tem" carradas
de razões para ser crédu-
.Io. Principalmente quando

.

ele atravessa o sempre
conturbado mês de agos
to. Quando a sexta-feira
é dia 13 e cai num mês de
agosto, então o aconteci
mento vira éaso sérlo,
No ano da graça de mil

novecentos e setenta e

nove o fatídico dia treze
caiu numa 2a. feira e,

---'"n"'e"stes empos ele abertu
ra, pãrece, o profético ou

o trágico aderiram aos

tempos novos, atravessan
do incólume os seus trinta
e um dias, já inaugurando
a temporada que decorre
entre o frio e o calor, a

primavera que o calendá
rio marcou para a segun
da quinzena de setembro,

, logo d.epois dos festejos
de nossa Independência
verde e amarela.

Até'a hora em que es

crevíamos, nenhum fato
maior deixou a marca trá
gica do mês de agosto de
muitos anos brasileiros.
Coube ao' oitavo, mês man

ter a preocupação das
greves que se espalham
em vários pontos do País
e quase estoura nas nos

sas ventas, em plena urbe
jaraguaense, felizmente
confornad!O pelo bom sen

so de patrões e emprega
dos. Exemplo de, como de
ve conviver '!O capital e 'o

trabalho. Mais uma lição
que exportamos para lOS

conglomerados �aiores,
vindo de uma pequena
porém ordeira comunida
de. Agrosto 'deixou, porém,
no seu rastro a saída de

SimQnsen e a entrada tri-

uníante de D'elfim. A anis
tia, si não de todo uma

conquista de todos os de
sejos, foi a aprovação que
deixou um saldo 'positivo
para esconjurar os azares
de agosto.

Em 'outros tempos, o ca

peta deve fer andado sol
to no mês de ag'osto. Aos
11 de agosto de 1975 um

desmiolado deputado de
nunciava nosso Cliretor da
tribuna da Assembíéia.
Queria ver o tom!O do
EVS e, no entanto, quem
caiu do galho, ou do ca

valo, foi nada menos que
o próprio. O feitiço, virou
contra o feiticeiro. Este
foi um episódio jocoso,
enquanto que outros foram
de molde a abalar a Na
ção.

Em 24 de agostG de 1954
Getúlio Vargas dava um
tiro no coraçã(j; a 25 de a

gosto (dia do soldado) de
1961, Jânio Quadros re

nunciava à presidência da
República; a 30 de agos
tIO ue 1969, o presidente
Costa e Silva caía doente.
de morte e a 22 de agos
to de 1976, Juscelino 'Kubi
tschek morria num ael
dente de automóvel.

.

.

Outros menores figuram
na grande lista dos aeon

tecimentos de agosto. Os
espanhóis costumam dizer'
que não acreditam em bru
xaria, mas afirmam que a.

bruxaria existe.
O agosto de 1979 deve

ter ficado à cargo de um

lúcifer que já aprendeu a

conviver eom os homens.

Evi Sinsval, 9/79

Conforme telegrama
datadQ de 28. OS. 79, que
abaixo publicamos, será
finalmente realizado a Ii
gaçãQ asfáltica da Estra-.
da Corupá-Jaraguá do
Sul, benificiando grande
mente os dois Municípios
e- demais Municípios vi
zinhos.

O telegrama, também
recebido por outros lide
res políticos da região,
diz o seguinte:

Como se sabe, AJvim
Seidel tem Sidó 'OItf dös
maiores lutadores para
que tal benifício se tor-

CONV�NIO,S COM

A AJ?AE E

AÇAO SOCIAL JÁ

TIVERAM LIBERADAS

AS SUAS

PUBLICAÇõES NO DOE

. A nossa redação rece

beu na última terça-feira,
.

dia 28 de agosto, telegra
ma assinado pelo Asses·
sor de Imprensa da Casa
Civil, SecretáriQ Nereu
Guidi, anunciando a libe-

.

ração da publicação, no
Diário 'Oficial de dois de
cretos aprevando convê
nios com a APAE e a A

ção Social de Jaraguá do
Sul no valor de 80 a 70
mil cruzelros respectiva
mente, para a manuten

ção de seus serviços.

Sem dúvida uma agra
dável notíela, sa6er que
o governo estadual olhou
com muito carinho as ne

cessidades de nossos

excepcionais e_menores
abandonados.

Novo salário deverá vigorar em novembro

nasse realidade, como a

góra já está assegurado,
e isto durante década$,
quando Corupá ainda per
tencia a Jaraguá do Sul
e ele era Vereador eleito
por Corupá.
Atualmente formou-se

. entretanto um grupo de
políticos que cada vez
mais tenta-ram conseguir
esse benefício do Gover�
no. do Estado� liderados
naturalmente pelos Pre
feitos dos municípios fa
vorecidos, seus presiden
tes das Câmaras Munici
pãis e- oiJti'ô§ politicas:

POlr' isso é de euforia a

GRAVAD'ORA ALEMA LAN'ÇOU DISCO.
O PAPA É O CA"NTO'R

MULHEIM, . 'ALEMANHA
OCIDENTAL - Foi lança
do à venda na Alemanha
Ocidental, um dlsco em

cuja gravação o Papa
João Paulo" participou
como cantor e letrista.

situação em toda a re

gião que será benificiada
pelo importante aconte
cimento, e o ,povo agra
dece ao sr. Governador
do Estado, e seu operoso "i: a primeira vez naSecretário de Obras e história do pontificado eViação, aos Deputados da indústria fonoqrátlcaOctácilio Pedro Ramos e

que se apresenta um re-Pedro COlin, por estarem trato papal, deste tipo,"finalmente em condições declarou Bernd Gloleke,de atender a ésta aspira- f
ção, sem dúvida conside-

che e de produção da
Crysta Records.rada como a maís iMpor- O disco inclui seis can-tante e desejada p'or to- ções religiosas e folclódos os Corupaenses, Ja- ricas nas quais o Paparaguaenses e morado�.r.e-:...........

dOS -outros municípios vi-
eaßt-a.-..só GU-r-aeompallltl8-

zinhos.

-

de
CIP

Centro
Primeiro

Interescolar
Grau

..,�%F'�
-�

-c.,O Diretor Gera' do Cen
tro Interescolar de Pri
meiro Grau '''Mário Kru
tzsch" está. comunican
do às autoridades civis,
militares e ecleslásticas,
os senhores empresários,
industríais e comercian
tes, diretores ae clubes e

chefes de serviço, o iní
elo das atividades na Edu,
cação Especializada (in
dústria, comércio, agricul

.

tura, lar, artes e ciências)

e coloca a Escola a intei
ra dísposlção dos interes
sados para uma breve vi
sita.

A direção do estabele
cimento está conflada aos

seguintes educadores:
Horlando Marcelino Gon
çalves - Diretor Geral;
Peonir Pessate Pruner .,'

Diretor Administrativa e

Waltraud' . Lessmann Si
. mon - Diretora de Ensino.

Clube do Galo
Catarinense

Realizou-sle às 12 horas
do dia 22 de açosto, na

Ctíurrancaria Riosulense,
no Estreito - Florlanópolls,
o 420 Almoçi do Clube do
Galo Oatarlnense, patro
'cinadopela ACAV - As
socíoção Oatarlnense de
Avi.cultura. A organização
do almoço, que acontece
uma vez ao mês e sempre
numa quarta feira, estev
a cargo da firma jaragua-

O projeto da nova política de rea

juste salarial, que o presidente João Fi

gueiredo deve encaminhar ao Congres
so na próxima semana para que seja
transformado em lei e entre em vigor'
dia 1.0 de novembro, prevê reajustes se

mestrais, tendo como referência a data
-base do dissíduo de cada categoria e

como critério de cálculo o índice Na
cional de Preços ao Consumidor -
INPC, a ser levantado pelo Ministério do
Trabalho e o IBGE em 14 capitais. Para
os que recebem (Ie um a três salários
mínimos, o reajuste' será de 110% do
INPC, para quem ganha de quatro a dez
mínimos, 1:00% do lndice, de 11 a 20 sa

lários mínimos, 80% do índice, de 21 sa

lários mínimos em diante, 50% do INPC.

O projeto prevê também que o au

mento real dos salários será discutido
uma vez por ane, na data-base de cada
categoria, e será aplicada a taxa anual
do INPC do período, mals o aumento
da produtividade da cateqorla,

Um exemplo �ara o cálculo dQ n'ovo

reajuste, para quem ganha o correspon-
dente a 21 salários minimas (Cr$ _ .. -

47.628,00), 110%
-

do Indice para faixa dE!
um a três salários mínimos, 100% para
a faixa de quatro a dez salários, 80%

para a faixa de 11 a 20 salários e 50%
para o 21.0 salário mínimo. �Esses per-

.

centuais serão po.nderados e, na verda
de, quem recetie acima de 21 salários
terá um reajuste superior aos 50%.

ense FRILUSA - Frigorífi
co Rio da Luz SIA. e con-

. tou com cerca de cem
pessoas entre criadores,
empresários, técnicos,
autoridades e convidados.

.

O Correio do Povo part'
cipou do. evento, através
seu diretor. Cumprimen
tos aos diretores dä-FRI
LUSA - Piazera, Duwe e

Rabock.
-

---STE-MMER A FAVOR DA MUDAN'ÇA DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS

O reitor da Universida
de Federal de Santa Ca-'
tarina, Caspar Erick.
Stemmer, deixou transpa
recer, em sua conferên-

. cia sobre a importância
da UFSC no contextol edu
cacional do Estado, que
é fovorável à transforma
ção das universidades fe
derais em autarquias,
porque isso simplificará
e âesburocratizará a ação
educadora.

Essa poSiçãlol do reitor
foi manifestada quando
comentava os tramites
burocráticos da UFSC na

aquisição de material de
consumo· e a necessida
de de seguir rígidas nor

mas impostas pelo Mt:.li.
Em seu pronunciamento,
Stemmer reoolrdou todo
o passado histórico da
UFSC e os 30 anos de e

xistê(lcia que levaram a
sua consolidação.

do por estudantes duran
te a sua peregrinação a

Polônia, em junho pas
sado.

O disco também apre
senta o tema coral "O
momento da vida inteira"
com letra do sumo pon
trfice e executado pela
Orquestra Sinfônica e Co
ro da Cracóvia, além äe
seis canções gravadas
em igrejas da Cracóvia
durante 101 Festival da Can

ção Sacra, idealizado pe
lo próprio João Paulo li,
há doze anos, quando
era arcebispo dessa cida
de.

DNER DESTINA QUOTAS DO
FUNDO RODOVIÁRIO PARA MUNICíPI,OS

CATARINEN'SES
O 16�Distrito Federal

do DNER vai liberar a im-

portancia de Cr$ .

9.781.389,65, referente ao
10 trimestre de 1979 das
quotas do Fundo Rodo
viário Nacional e por 'se

encontrarem devidamen
te habilitadas foram bene
ficiadas as prefeituras de
72 municípios, entre elas
os de JARAGUA do Sul,
Guaramirim e Massaran
duba.•.

CO,MANDO DE CAÇA AOS COMUNISTAS
AMEAÇA BRIZOLA

PORTO ALEGRE - - timozin (MOS).
"Leonel Srizola pisará rio As cartas postadas: nes-
território brasileiro, mas ta capital, afirmaram que
por pOUCIOIS' momentos, "chegou a hora de acer-

pois aqui não ficará vivo" tarmos as contas com es-

é a ameaça que O "Co- se violador de lei ( ... ) que
mando de Caça aos Co- subverteu as mentes aos
munistas" esta fazendo estudantes, trabalhadores
em cartas enviadas a vá- e polítlcos", embora não
rios políticos trabalhistas pretenda comunicar o fa-
gaÚchos ligados a reartí- to aos órgãos de seau-
culação do PTS entre. rança, o Sr. Serenai Chai-
eles o ex-prefeito Sereno se disse que os trabalhis-
Chaise e o presidente da tas "tomaram precauções
Câmara Munlcipal de Por- quando da chegada do
to:. Alegre; Dr.' Cleon Gua- ex-governador exilado.

AS PEGADAS MAIS ANTIGAS SOBRE A
FACE DA TERRA

As pegadas, preser �

vadas em cinza vuleêní
cas durante 3,6 milhões
de anos, revelam que' os
humanoides já andavam
eretos meio milhão de
anos antes do que se su

punha, de acordo com

provas fósseis anteriores.
Essas pegadas são as

mais antigas marcas -ee

nhecidas deixadas por
seres semelhantes ao ho
mem sobre a face da Ter
ra. Foram descobertas na

região de Laetoli, na Tan-

zânia, pela- Ora. Mary Lea

'key, antropóloga cujas
pesquisas têm o apoio da
"Nationar Goegraphic So�
ciety", de Washington. A
antropologa ainda' não
chegou a- uma conclusão
sobre se as pegadas fo
ram deixadas por duas
pessoas andando lado a

lado,ou uma atrás da ou
tra. As marcas foram re
cobertas com areia negra
para torná-Ias mais visí
veis.

"MUSEU DO, INDIO" VAI RECEBER AJUDA
DO G'OVERNO DO ESTADO

O pes:quisador Indio
Machado Vieira deverá'
entregar à secretaria de
Cultura, Esporte e Turis
mo um documento espe
cificando os benefrcios
que seu acervo' de His
tória Natural - com mais
de cem mil Reças - pode-

rá prestar à comunidade.
Em oontrapartida, rece

berá dio Governo Estadual
uma ajuda para continua
ção de se.u trabalho e de
um prédio de cinco an
dares onde futuramente
funcionará o Museu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Áurea Müller Grubba, Ofi
ciai de Registro Civil do 1.0 Dis
trlte da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado-:--cre Sanfa Catarina,
Brasil.

.

Faz saber que comparece
ram em cartório; exibindo os

documentos exigidos pela lei a
fim de se habi'litarem parã ca
sar:
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NOTICIAS
SHOW DE PATINAÇAO

REGISTRO CIVIL

O Rotaract de nossa cida
de, juntamente com

-

o Uons
lnteqraçêo, estarão promoven-

Edital nr. 10.954 de 22.Q8.1979
IIdemar Erdmann e

Terezinna Köpp - Cópia recebi
da do Oficial de SChroeder,
neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente

.

em Santa Luzia, neste distrito,
filho de Willy Erdmann e-Herta
Thomsen Erdmann. Ela, . brasi
leira, solteira, Industrtána, natu
ral de SChroeder, neste Estado,
domiciliada e residente em Sch
roeder, neste Estado, filha de
Herbert Köpp e Sofia Alõrecnt
Zoz Kßpp.
Edital nr. 10.955 ae 22.08.1979
Antonio Berti e
Edeltraud Erdmann

Ele, brasileiro, solteiro, sol
dador, natural de Corupá, nes

te, Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Nova, neste
distrito, filho de Paulo Berti e

Senhorinha Berti. Ela, braslleira,
.solteira, industriária, natural de
Verê, Paraná, dbmiciliaâa e re

sidente em Estrada Nova, neste
distrito, filha de Curt Erdmann
e Loni GansKe.
Edital nr. 10.956 de 22.08.1979
Silvio Chaves e
Salete Garcia da Silva
Ele, brasileiro, solteiro, indus

tríárlo, natural de Rio do Sul,
domiciliado e' residente na rua

Domingos Demarchi, nesta ci
dade, filho de Antônio Chaves e
Daria Malizeski Chaves. Ela,
brasileira, solteira, professora,
natural de Corupá, neste Esta
do, domiciliada e residente na
Avenida Marechal Deodoro
nesta cidade, filha de João d�
Silva e Lucinda Garcia da Silva.
Edital nr, 10.957 de 23.08.1979
Joel Gödk e Teresa Murara

.

Ele, brasllelro, soltefro, me
cänlco, natural de Campo Lar
go, Paraná, domiciliado e resi
dente na Rua Rio Branco, nes
ta cidade, filho de Oflávilo: Gödk
e Cristina Holouck Gõôk Ela,
brasileira, solteira, balconista,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e resídente na Rua
Rio Branco, nesta .cldade, filha
de Roberto, Murara e Elisa'6eta
Niemet Murara.

<, Edital nr. 10.958 oe 24.0;8.1979
�

,...Yalmor 'Waliii-:-é Solvinete Soares
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente
na Rua Fritz Bartel, nesta clda
de, filho de Alfredo' Jorge Rahn
e Edeltrudes Heinert Rann. Ela,
brasileira, solteira, lndustrtârla,
natural de Mafra, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Paraíba, nesta cidade, filJí�a de
Uno Soares FUno e Izolae $:Qa
res.

Edital nr. 10.959 de 24.08.1979
Luis Carlos Tra�ssOs e
Marina Pereira' \

Ele, brasileiro, solteiro, te- .

celão, \.natural de' Guaramirim,
neste Es.tado,/domiciliado e re
sidente na Rua Paulo Kreimer,
nesta cidade, filho de Aristides
David' Travass1o:s e Belarmina
de Borba Travassos. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, na
tural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Pau
lo Kreimer, nesta. cidade, filha
de Valéria Pereira e Eugenia de
Oliveira Pereira.

do na semana da criança, um

sensacional Show de Patina
ção. Aguardem, pois voltare
mos com maiores detalhes.

Edital nr. 10.960 de 28.08.1979
Haroldo Kissling e

_
Traudi Utpadel

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá do
Sul, domlctllado e: residente em

Três Rios do Norte, neste distri
to, filho de Alois Kissling e Her
ta Engelmann Kissling. Ela, bra
sileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Ri
beirão Grande do Norte, nesíe
distrito, filha de Walter Utpadel
e Arlinda Lemke otpadel.
Edital nr. 10.961 de 28.08.1979
Bráulio Gaedke e Iraci· Mathias

Ele, brasllelro, solteiro, bal
conista, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em
Barra do Rio Cerro, neste dis
trito, filho de Adwin Gaedke e

Verónica Belitzki Gaedke. Ela,
brasileira, soltelra, do lar, natu- .

ral de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio Cerro
I, nesta distrito, filha de Werner
Mafhias e Alida Kõhn Mathias.
Edital nr. 10.962 de 28.08,.1979
Wilson. Flotír e Iris Krehn:ke

Ele, brasileiro, solteiro, al
moxarife, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado, e residente
em Rio Cerro II, rreste ,distrito,
filho de Frldoltn Flohr; e Irena
Volkmann Flohr..Ela, brasileira,
'solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente em Rio Oerro I, neste
distrito, filha de Curt Krehnke e
Elfrieda Giese Krehnke.
Edital nr, 10.963 de 28.08.1979
Renê DaUmann e

Raulina Kl'Üger
Cópia recebida do Oficial de
Pomerode, neste Estado.
'Ele, brasileiro" solteiro,

lndustriário, natural de Pomero
de, neste Estado, domiciliado
e residente em Pomerode, nes
té Estado, filho de Albrecht Pau-' .

lo Ricardo Dallmann e Gertrud
Dallrnarm, Ela, brasileira, soltei
ra,

.

industriária, natural de Jara
guá do Sul, domiclliada e resí
dente em Rio da Luz II, neste
distrito, filha de Arnoldo Krüqer
e Erica Peter Krüger.
Edital nr. 10.964 de 28.08.1979
Rubens da Silva e
Terezinha Souza

Ele, brasileiro, solteiro, au
xiliar de escritório, naturare-e
.Jolnvllle, neste Estado, domici
liado e residente em IJoinville,
neste Estado, fill10 de Manoel
Damasio da Silva e Naâyr Lemos
da Silva. Ela, brasllelra," soltei
ra, auxiliar de escritório, natural
de Jaraquá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Procopio
Gomes" nesta cidade, filha de
Luiz Souza e Irene Souza.
Edital nr. 10.965 de 29.08.1979
Israel Sebastião Borges e
Iraci Planinscheck

Ele, brasileiro, solteiro, mo-
torista, natural de São Bento do
·Sul, neste Estado, domiciliado
e residente em Estrada Garlbal
di, neste distrito, filho de Jacin
to Borges e Maria Juvelina Bor
ges. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Oorupá,
neste Estado, domiciliaâa e re
sidente em Ribeirão-das Pedras,
neste distrito, filha de Ceopoldo
Planinscheck e Elísabetn Pla
ninschek.

E para que chegue ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital, que
será publicado pela imprensa e
em cartório, onde será afixado
durante 15 dí�s. Se alguém sou
ber de algum impedimento, a-

, cuse-tol para os fins legais.

Aurea Müller Grubba
Oficail

SOCIAIS CJJosteiSolange

Confraterniz�ção Jarita
ICom imensa satisfação,

participei da deliciosa
churrascada de confra
ternização da Indústria
Têxtil Jarita S.A., pela
pasagem do seu Jubileu,
realizado no dia 26 de a

gos�o, nas dependências
do Grêmio Recreativo Ja
rita, com inlclo às 10 ho
ras da manhã.

{
Através da comissão

responsável, todos os

convidados, lnctuslve co

laboradores, foram recep
clonados no päteo de a

cesso a dita agremiação,
recebendo na oportunida
-de um llndlsslmo caneco
de chopp produzido es

pecialmente cara o even-

to, como também o' j:o.r
nal informativo da empre
sa editado em caderno
alusivo a data festiva.

'solenidades, com todos
os empregados antigos
(com mais de 10 anos de
serviço), recebendo das
mãos dos diretores, pla
cas de ouro, bronze e pra
ta, respectivamente, co
mo também acentuada
quantia de ações, aten
dendo assim a filosifia
direcional dos mandatá
rtos da organização, ou

seja dlvldí-la com seus

leais seguidores.

ma d� expectativa, teve
lníclo o sorteio de uma

infinidade de premios ae
alto valer, como: (jeladei
ra, máquina de lavar rou
pa, blclcleta, fogão a gaz,
etc. etc.
Toda a preparação es

teve entregue a comissão
jubileu, composta pelos
srs. Ivaläo Sacht, Acir
Santos; Flávio Benhke,
Dorival Lange, Roque T.
Alves e Aldo Pasold.
Apresentaram todo o

evento o sr. Aldo Pasolr'
Gerente financeiro e Flá
vio Benhke Gerente' Na
cional de Marketing da
empresa.

,

As 11h30min, com a

pJ\1s:�nça 'surpreenden:'1!e!
de todos os convidados,
inclusive um bom núme
ro de fornecedores, des
tacando-se, o prestigia
menta constante do Ex
mo. Sr. Prefeito Munici
pal, Sr. Victor Bauer; te
ve inlcio o ágape, onde
pontificou sob todos os

aspectos um clima de
contaqlants alegria e feli-

.

cidade.

As 13h30min, a Prefei
tura da cidade, represen
tada por seu alcaide, Sr.
Victor Bauer, prestou ho
menagem a Jarita, perpe
tuada em lindo texto gra-

, vado em maravilhosa pla
ca de prata.

As 13h, em local apro
priado, tiveram início às Todo o brilhante suces

so das- Festividades do
Jubileu Jarlta, coube a

maravilhosa cormssao

responsável pela Festa,
e a eles, os sinceros cum

primentos, pois
-

tomados
pelo nervosismo e pelos
momentos 'â'e enlormes e

moções, souberam con

âuzir tudo na mais per
feita organização, pois
tudo foi muito cem cro

nometraâo eapresentadlO.

As 13h45min, através
portentosa placa de pra
ta, o SESI, por seu Agen
te , sr. Adernar L Prasset
to, deixava também regis
trado, seu aplauso.

As14ti, em céna impos
sível de ser descrita, o
diretor comercial da em

presa sr. Valéria da Cos
ta, transmitindo o pensa
mento de seus colegas,
entregóu ao Diretor Pre
sidente e sua esposa,
imorredoura nomenagern.
Às 14h30min, em total cll-

Aos amigos- da Jarlta,
que são muitos, desejo
que o calor

--

humano e a

harmonia ex�tente, per
dure :por multes 25 anos.

'/

Momento em que o sr. João Lúcio, fez a entrega da
placa de ouro e certificado,· a mais antiga colebora
dora da empresa, sra. Edeltrudes Schwarz.

Flagranteldo agradecimento do Prefeito Municipal,
Sr. Victor Bauer, através de uma

placa de prata.

, Aspecto geral do grande número de participantes
da maravilhosa churrascada de

confraternização

Oferece enorme quantida
de de novidades vindas de
grandes centros, para sua

belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munda

de. novidades em bijouterias Ie confecções em geral, para .

todas as idades.

CONFECÇõES
SUELI LTDA.

CINDERELA
(Ag'ora com 3 lojas para

melhor servir).

Visite a loja 1, da COMER-
.

CIAL DE CALÇADOS CINDE
RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas, 198; loja 2,
na Äv. Mal. Deodoro, esquina
Praça Ângelo Piazera, onde
você encontrará miudezas e
aviamentos para costureiras
e alfaiates; e, 'Ioja 3, na Av,
Mal. Deodoro, 183.

O LOJAO DE
CONFECçõES SUELI LTDA.·
fica na Av. Mal. Deodoro, 1085_

II -:m
frente à Praça Paul Har-

ris.
.

.

CINDERELA,
1 ANINHO

No último dia 30 de agosto,
completou seu primeiro' aninho
a menina Jeanny Aparecida
Kazmierski, filha do casal Valé
rio e Edeltraud Kazmie..ski.

Jeanny comemorou o a-

contecimento ao lado de seus As 20 horas de hoje, na Igre-familiares e amiguinhos, ofere- ja Matriz São Sebastião de nos-
eendo-thes um delicioso café.

sa cidade, estarão' recebendo
A Jeanny, os cumprimen- a bênção nupcial, os jovenstos da coluna, com votos de Marialva Schwartz e Olívio

muitas_fe_li_c�id,-a_d_e_s._--::-o=--=----= Sch iochet.
NíVER - E' com imensa satisfação, que regis-

tro na coluna desta semana, 'o natalício do grande Marialva é filha do casal Mi
artista plástico e amigo de 'Florianópolis, LeopoldOgueJ (Alice) Schwartz e Olívio
Guesser, tfanscorrido no dia 30 (Ie agosto. é filho dia, casal, Ricardo (Ida)

Ao Leopoldo, os cumprimentos da coluna. .Schiochet.

sempre atualizada com a mo

da da temporada, para VOCq
desfilar elegantemente. MARIALVA E OUVIO

r

NA.SCIMENTO
.... Nasceu no dla 2'3 de agos
Smyrna Elisa, filha do casal a·
Smyra Elisa, filha do casal a
migo, Alclvandro e Salete Es
pezim.

O nascimentO' de Smyrna,
foi motivo de grande felicidade
para os seus !pais e avós.

VEM AT - FIEL Ao jovem casal, os cumpri
mentos desta folha, extensivos
aos seus pais.

O Dons lntegração, junta
mente com o Rotaract de nossa

cidade, estãol unidos na cam

panha da FIEL -: Feira Interco
legial . Estudantil dos Livros,
contando com o apoio ao Coor
denador de Ens,ino de nossa

cidade, do. Vigário da Paróquia,
Pe. João Heidlmann, direção do

Colégio SãO' [urs e Divina Pro
vidência, impren�a escrita e fa
lada, entre outros.

KROGERHAlÍS .• :

Agora você também poderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?1

KROGERHAUS..•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Usina de álcool no oeste
DISTRIBUIÇAO DE

ARVORES,

o SOL o Lions Clube Integração,
estará realizando no dia 23 de
setembro; no pátio da Paróquia
São Sebastião, a distribuição
de aproximadamente 3.000 mu

das de árvores" dos .mals va

riados tipos. Esta distribuição
será gratuita, ao público.

.

Parabéns pela iniciativa.

Os técnicos da Secretaria
do Trabalho, Indústria e Co
mérelc d& Chapecó e da Pla

nalçucar - Programa Nacio
nal de Cana nde Açucar, deci
diram criar uma estação expe
rimentaln no Distrito de Goio-

_ Enn, nestne Munincípio.
A estação analisará 4 mil

quilos de diferentes variedades

de sementes,' para descobrir

aquelas que mais s adaptam
ao clima local e que será ma-

.

ciçamente empregada no cul
tivo: Dessa maneira 'o' projeto
da Companhia de Desenvolvi
mento de Chapecõ, para insta

laçã·o de uma usina de ,álcool
carburante, começa a ser eon
cretizada. O prC)jeto técnico já

foi encomendado e deverá ser

entregue antes do final do ano.

Por outro lado, Hugo Mathlas
Biehl, diretor do Depto. de A-

gricultura do Município, viajou
IIpara 'Qs'ório (RS) onde fará um

estágio nas usinas de cana-de- .

l[11-açúcar e conhecerá as técni- �
cas de produçã'o dessa planta.

COLUNA ROTARIA·
MENSAGEM 0,0 PRESIDENTE

JAM�S L. BOMAR, JR.

Prezados companheiros rotarianos:
Por, 75 anos, os rotarianos têm sido os pre

cursores que iluminam o caminho de uma vi�a
melhor para um grande número de pessoas d.e
diferentes países. Como os corredores olímpicos,
nós recebemos uma tocha daqueles que nos pre
cederam � a tocha do serviço, que traz luz às
áreas sombrias da humanidade, cerno á intolerân
cia, a ignorância, a doença e a fome.

Em 1905 foi acendida a tocha do serviço ro

tário. Desde então, foi passada de mão em mão,
e hoje é levada por mais de 850.000 rotarianos
em 18:000 comunidades do mundo inteiro.

Os horlzontes do Rotary se expandem cons

tantemente. Encontramos sempre novos meios de
levar, a luz do serviço, da boa vontade e da com

preensão às vidas das outras pessoas, onde quer
que elas se encontrem. Que o ideal de servir ilu
mine o caminho, neste momento em que avança
mos com maior determinação de expandir a visão
dá paz. Que todo rotariano, em uníssomo com os

milhares que expressam a mesma esperança de
paz, reconheçam efetivamente a dignidade de to
dos os seres humanos, considerem as suas ne

cessidades e procurem dar-lhes solução. Que as

'Pessoas se conscientizem de que o Rotary se

preocupa - e age.
Nós somos os benefioiários de uma heran

ça, A nós toi lançado o desafio. Diante de nós
se abriram os caminhos da oportunidade. Avan
cemos agora no espírito da boa vontade univer
sal ...' 'e que o ideal de servir ilumine o caminho.

chegada
refírcmíes

dosA

Eno Teodoro Wanlke
I

Escorraçados do norte

chegaram os nordestinos
sem alento, sem destinos
amontoados num, transporte.

Viajaram demais. A morte
levou oa mais pequeninos ...
- Quem sabe os outros meninos,
quem sabe tenham mais sorte?

São Paulo é tão grande! Assusta
..embora 'pareça justa,
banhada em jôrros de luz, ..

Desembarcam. .. A esperança
.

se esvai. A cidade avança
e os prega, vivos, na cruz!

Do livro futuro

OS ABISMOS DA· ESPERANÇA

=====-----_._-

G e r r,au
Liáne Piccoli

Guerra,
Nas noites fria,s de meu quarto,
Eu relembrava> aquelas horéls de agonia,
Aquelas vidas em minha frente
,Que eu jamais visto teria;
Aquele soldado tombando subitamente,
�Ivejado por tiros que eu disparei.

Guerra,
A tristeza de suportar a crueldade
Ver toda essa gente inocente ... morrer.

EnquantQ seus líderes escondiam-se atrás da mesa

Discutindo compras bélicas, e. mostrando poder;
Tudo isso apenas por dinheiro e grandeza.
- Afinal, aqui �u SDU o rei.

Guerra,
Eu estava lá,
Lá eternamente fiquei,
Não meu coipo, mas minha alma,
Pens�ndo na vida. que tirei.
De mim, c que sobrou fo'i o trauma;
E nesta noite infinda eu me pergunto:
- Será· que a paz eu encontrei?

RIO BRANCO, 11· I
DE JULHO DE 1929

Silveira Júnior

o meu velho amigo, farmacêutico
João Lyra, de Güaramirim, me manda
alguns recortes de jornais, que noticiam
a pasasgem dos 50 anos da fundação
da sua farmácia. Por esses 'recortes fi
co sabendio que 'esse tradicional esta
belecimento foi fundado em 11 de julho
de ,1929, em Rio Branco, na estrada
entre Guaramirim e Massaranduba, a

quela cujo asfaltamento, agora em vias
de conclusão, pedi e obtive do honrado
Governo Konder Reis, que tive a honra
de servir.

Lembrö-me como hoje do dia em

que seu Marcelino, homem muito habi

lidoso, carpinteiro e awi.culf.or, pai do
-, meu dileto amigo, Vale da Silva, .atual
funcionário da Prefeltura de Guarami

rim, foi ao engenho de serra de seu A

quino para comprar uma tábua de ariri
bá, que ele cortou no tamanho certo,
sepílhou e nela escreveu com zarcão
"PHARMACIA LYRA", tabuleta que fica
va acima da porta prlnclpal da peque
na farmácia que existiu na sede da lo
calidade de Rio Branco, exatamente na

esquina oposto, àquela onde hoje exis
te a Escola Básica São José.

I �.--
I·

Sei agora que aquilo- foi em julho
de 1929, quando este cronista tinha 12
anos. Iniciativa pioneira que perdurou
por pouco ternpo, porque a indigência
do lugar obrigou "seu" Lyra a mudar o

>

estabeleCiimento para Guaramirim, dei-
,

xando Rio Branco sem farmácia até que
o professor Cantalício Flores, se esta
belecesse com outra pequena farmá
cia que funcionaria até a sua morte em

princjplos desta década
'

Os que me deram a honra de ler o
meu livro "Memórias de um Menino Po
bre" terão notado que' falo repetida
mente em seu JIDão Lyra e na sua far
mácia, mas não se,j se mencionei tam
bérn que ele foi outro inovador, Nesse
recuado ano de 1929, levou para Hlo
Branco um gramofone que ele tocava
81DS domingos e dias santos de guarda.

I Numa dessas audições um rapaz me

disse que as músicas eram gravadas
em um prato; que seu Lyra mudava

. sempre que queria trocar
.

de repertó-
rio. E eu fiquei bestificado, pensando
como um prato (o disco) podia guardar
coisas tão lindas como a "Rapaziada
do Braz': e outras do gênero.

Quanto à farmácia mesmo, o esto

que era pequeno. Se bem me lembro,
o principal eram' as pílulas de quinino
contra a malária, que assolava a pobre
gente de Rio Branco, o "BiotôniclQ. Fon
toura", a salsaparrilha do'Dr. Ayer, não
sei exatamente para quê, . lombriguei
ras fabricados em Brusque,"'"'Pelo labo
ratórjo Boetger, Elixir 914 para "depu
rar o sangue", "A Saúde da Mulher",
do, chimico (nós pronuncíavámos .xími

co) farmacêutico Joaquim Lagunila, e

c'antenas de vidrinhos de sais e ácidos
com que o senhor João.' Lyra aviava ,o

remédio que ele próprio 'receitava, na
falta de um médico, que só existia em

Jaraguá. Se eu pessoalmente CiOlaborei
um pouquinho· no progresso da farmá
cia hoje cinqüentenária foi com pílulas
contra malária, que.me atacava> o ano

inteiro. Bem que a Mamãe gostaria de
comprar um ·vidnD, de Olea de Figado
de Baoalhau para

.

curar a minha -.arie
mia crônica, mas isso era luxo, que nós
não podíamos sustentar.

Hoje a farmácia do senhor João
Lyra cOQ1pleta cinqüenta anosl. Conser
vo-lhe io, mesmo amor de quando, seu
Marcelino me mostrou a famosa tabu
leta de ariribá: PHARMACIA LYRA,' do
chimico . pharmacêutíco João Lyra. Era
o dia 11 de julho de 1929. Uma quinta
réira, conforme me garante o Marcos
Buechler, depois de breve' cálculo na
sua maquininha eletrônica.

--.-

Prof.a Alaidé Sardá de Amorim

O sol como um rei, espreguiçaMo-se surge

por detrá� das montanhas, cheio =. alegria pare··
cendo um medalhão dourado que vat se levantan
do com toda a maqestade.

Como enorme lâmpada que o mundo clareia,
distribui raios em todas as direções, iluminando
a terra.

Vai saindo devagar, aprasível e maravilhosol

Pendurado no flrmamentc. brilha com todo o

esplendor espiando a terra distante, beijando com

amor a natureza.

BETO CONVIDA
Amanhã, à partír das 20 ho

ras, sensacional show com a

cantora Vanusa e o humorista
Elmo "o �arçon Artista", que
estarão se apresentando no Gi
násio de Esportes Artur Müller,
quando, da passagem do 4.° a

niversário de "Beto Prorno
ções". Os ingressos poderão
ser adquiridos rro Posto Mare
chal e Farmácia Avenida, ao
preço de Cr$ 50,00 para adultos
e Cr$ 30,00 Rara orianças.

Prestigie-mais esta reali
zação de Beta Promcções,

SUPER LOJAO KRAUSE

Sem trono,' com seu olho enorme, espia nos

so planeta com carinho, como sendo um sobera
no dono do mundo irradiando explendor!

Essa lâmpada que o

no mar raios éintilantes.
mundo ilumina reflete

Distribui calor às matas virgens que se em

briagam extasiadas e agradecidas elevando seu.s
ramos em direção ao firmamento distante em ati
tude de oração.

Ac entardecer o Astro-Rei vai desaparecen
do como uma bola dourada por entre montanhas,
despedindo-se.

I
Sumiu e' veio a noite lentamente envolvendo

em penumbrá toda a terra que .val dormir.
t
.'

'

de Blumenau, para atender o serviço eleitoral

J .'
"

d S I nesta zona. A época era p'ra política e, geral-

a:ragua· OI r0 mente a coisa .fervia ��r estas banda�. Hoje jáII ••, não se faz rnais politica como antigamente.

ha 30'· Brederodes publicava as seguintes quadras:

anos "Esse homem gorduchão!'Que anda bem per-
"' .. fumado / Vae deixar do Tabelião, / Diz que

quer ser Deputado. A eleição, seu Tavares, I
No final de agosto e começo de setembro Não se meta que é cilada / Como, vae sair nos

de 1949, o CORREIO DO POVO, registrava mares i Com, uma canoa furada? - Queres,
para a posteridade, um artigo assinado por sair dum lugar largo / Pra se apertar num bê-

,

Artur MQller, com o título JOHANN WOLF- co / Vaes deixar tão bôm encargo / Prá pu-
GANG GOETHE, nascido aos 28 de aqosto de lar num galho sêco? - Fáz lembrar mesmo o
1749, .na cidade de Frankfurt "um gênio da li- ditado / Do tál Antonio Fiúza / Quem nunca
teratura alemã e uma das mais belas expres- comeu melado / Quando come se lambusa".

.

sões do humanismo, pelo seu sentimento e Waldir O: Rubini, redator da página ESPOR
naturalidade". A. S. escrevia o 7 DE SETEM- TES, comentava o "Espetacular triunfo do D.
BRO, extenso :e chelo de .sentlmento patrióti- Pedro II frente' ao Baependi - 3x1. Ouadros:
CD - INDEPENDt::NCIA OU MORTE! O dia 9 D. Pedro - Antonio, Tião e Moretti, Mafezól
registrava "mais um anlversárlo natalício do li, Munga e Manske, Taranto, Tlãozlnho, Bagé,
sr. Albrecht Gumz, vereador pela UDN e eleito Horávio e Nilo. BaepenCili - Samir, Otacilio,
pelo eleitorado de Rio da Luz". A família Em- Zépi, Walter, Baloquinho e Turibio. Cirineu,
mendoerfer, registra dia 7 do corrente, um dia Chadéco, Bramórski, Hermes e Jorge. O Aca
feliz, pois, Dna. Maria Lulza Emmendoerfer, ral derrotou o Seleto - 3x2. G. Eggert lnfor
viuva, completa 92 anos de idade. Seus filhos ma esportes pela 2.a Divisão: João Pessoa 2 x
José, Jacob, João, Floriano e Adolfo Emmen- XV de Novembro, de Corupá O. A Deutsche
doerfer, Cristina Emrnendoerfer, casada com o Beilage des "Correio dlo Povo", trazia artigo in
sr. Walter Prochnow, e Dna, Elisa Emmendoer- titulado - HUMOR AUF GEDENKSTEINEN.
fer Eggert, viuva da sr. Max Eggert, ·reunir- "Auf dem alten Waehringer Friedhof in Wien

. -se-ão numa festa íntima, para comemorar tão steht ein verwitterter Grabstein: "Hier ruht der
grata data para eles". João Marcondes de Mat- Caspar Vogel, Vater und Metzger von 24 Kin
tos, Presidente da Junta Eleitoral da 17.a Zona dern." Grabinschrift' auf einem Kaertner Frie
_. divulgava edital, nomeando os cidadãos dhof: "Hier ruth der ehrsame Jotmann Mise
Henrique de Arruda Ramos, Emilio Silva, Edgar gger, auf der Hirschjaqd'

.

durch einen unvorsi
Piazera, Julio Zacarias Ramos, Julio Maffezzo- chtigen Schuss erschossen aus aufrichtiger
li e Paulino Pedri, para exercerem as funç-ões Freundschaft von seinem Schwager Ant. Ste
de escrutinadores. O Juiz Eleitora.! da 17.a zo- ger, Lavantal". Mànche inschrift lautet wieder
na FAZ SABER que a União Democrática Na- kurz und bündig: "Hier fiel Jakob Hosenknopf
cional, por, seu delegado Snr. Serqlo Thorn-: vom Hausdach ln die EWigkeit. "'Hier liegt Elias
sen, requereu e teve deferido o rgistro de seus Psarr, gestDrben im 70. Lebensjahr. Kaum hat
candidatos ao pleite Municipal de Guaramirim, er das Licht der Welt erblickt, hat ,ihn eln Wa
ex-Massaranduba, marcado Para o dia 11 de genrad erdrückt. "Köstlich ist auch der Ge
setembro próximo vindouro, que' são os seguin- dankengang der folgenden Witmung.: "Duch
tes: Para Prefeito - Arnoldo Bilaardt Junior. einen Ochsenstass kam ich in des Himmels
Para vereadores: Paulo Wagner; Carlos Guí- Schoss: Musst ich. auch gleich erblassen und
Iherme Vogt; Tornaz Raimundi; Erich Borchar- Weib und Kinder lassen, so ging ich doch ein
dt; Frederico Hille; Joãc Mosca e Oscar Set- zur ewçen Ruh durch dich, du Rind vieh, du!
ter. Wô.ldemar Grubba, Prefeito Municipal, san- - Caspar Werndli, Passeyer".
cionava a Lei n.o 43, de 29.8.49, que "Regula
o fechamento e abertura do comércio aos sá
bados, na Vila de Corupá Art. 1 - Fica esta
belecido aos sábados na Vila de Corupá, para Dia 7 de setembro, vista a camisa do Bra
o comércio varejista o' seguinte horário,: Aber:... sil. Participe das programações cívicas. ASi 17
tura - às 7 horas - fechament6 -- ,às 18 ho- horas passeata a pé pelas ruas da cidade,
ras; das 12 às 13,5 horas os estabe'leciniehtos rromoção da COMUN. Colaboração dlo, "Cor"7
conservar-se-?o fechados para o almoço. Art. reio do Povo". Funcionário da fVJarisal é o no-

. 2 -:- Os infratores da presente Lei., incorre�ão va Operárilo. Padrão de JS.' Na pres�nça de
na multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 100,00 e I() do- autoridades, imprensa e familiares do aUlor, foi

. bro nas reincidências. Pela Portaria n.o 23, 0- solenemente lançado em memorávef noite de
távio Dana era designaClo para substituir a pro- autógrafos, o livro do conhecido escritor e
fessora regente Sofia P. Lenzi na escola des- jornalista José Castilho Pinto, intitulado "Da
dobrada municipal "General Osório" de Ribei- Terra e do Cosmos". Sindicato, Samae e Car
rão Grande do Norte. Egon Ehmke, da página teini de Habitação., tema de reunião na ACIJ.
O CORREIO DO POVO NOS ESPORTES, co- Guaramirim realiza baile, onde será escolhida
mentava ,lO Festival do Baependi quando, às a Rainha do Muljicfpio, promoção d�s eslu-
8,30 horas se enfrentaram as representações'dantes guaramirense's. Konde'r Reis visitou mu�
do Caçula e Marabá, ganho pelos últimos de nicípios do norte catarinense. Semana da Pá-
3x1. "Os quadros: Marabá - Manoel, Sebastião tria tem orientação. Aeroporto de Navegantes
e Ado, Vino, Marina e Zigol, 'Euclides, Ivo, Má- interrompido. Salário Família: Atestados de va
rio, Jorge e Nesto'r. Caçula - Manfredo, Nil- cinaçÃo obrigatória. Jaraguá do Sul. O Nacio
ton e Evaldo, Nutzi, Neni e Norberto, Oswaldo nal chegou. Av. Getúlio Vargas, 100. Banco Na-

.

Raimundo, Norberto II, Gembiga e Guido. Os cional - o banco, que está a seu lado. Guara
melhores da equipe foram Manfredo, Nutzi, mirim _. 28 anos de emancipação, política-adNorberto II, Nilton e Oswaldo. ministrativa. Arlindo Salai em Paranaguá. Jor-

nalista fluminense aprecia Caderno Literário
Catarinense.. Jaraguá sediou reunião entre edis
da 'região. Bombeiros VoluntnárilDs de Jaráguá

O atentado contra Carlos Lacerda.. Qua- do Sul tem nova diretoria. Seu Presidente:
. si concluídas com êxito as investigações poli- RaulOriessen. Vida Rotária. Dino Gorinj, Go
ciais. J. de Castilho, Pinto escreve artigo com vernador do Distrito 465 e sua esposa Augus
títulO' UM LUGAR NA IMPRENSA - Demanda ta Trc.ntD Gorini, iniciaram no último dia 15 (q_
espera, 'luta e algumas aecepções'. Pelo Tribu- goSto) a série de visitas aos 52 ativos clubes
nal Eleitoral Regional, foi designado o dr. Ari ,semeados pelas diferentes cidades. de

.
nosso

Pereira Oliveira, Juiz da 2.a Vara da Comarc@ Estado.

Abriu suas portas, na última
quarta-feira, o SU'Per Lolão Krau
se instalado na Rua Reinaldo, ,

Rau, 757.
Vá ao Super Lojão Krause,

sentir de perto, a beleza de sua
,

grande linha de estofados.

.. ó HA 2 ANOS,

HA 25 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, f. Talaia O'Donneli
,

O.A.B. - R.S.

CONCUBINATO - O Supremo Tribunal Fe
deral, em acórdão unânime da Primeira Turma,
no Recurso Extraordinário n.O 79.079, de São Pau
lo, traçou nrtida dlferenclação entre os direitos da
concubina e os da mulher, que contribuiu C0m o
seu' trabalho pessoal para O enriquecimento' do
companheiro: "Deve-Se distinguir no concubinato
a situação da mulher que contribui com o seu es

forço ou trabalho pessoal, para formar o patrimô
nio do companheiro prestou a ele serviço domés
tico ou de outra natureza, para o fim de ajudá-lo
a manter-se no lar comum. Na primeira hipótese,
a mulher tem o direito de partilhar com o compa
nheiro o patrimônio que ambos formaram, é o que
promana' dos arts. 1363 e 1366 do Cód. Civil; do
art, 673 do CPC de 1939, este ainda vigente no

pormenor por força do art. 1.21-8, VII do CPC de
1973 e do verbete 380 da Súmula. Na sequnda hi
pótese, a mulher tem o direito de receber do
companheiro a retribuição devias' pelo serviço do
méstico a ele prestado, como se fosse parte num
contrato civil de prestação de serviços, contrato
'esse que,

.

ressabldamente, outro 'não é senão o

bilateral, oneroso e consensual definido nos arts.
1216 e seguintes do Cód. Civil; isto é, como se

. não estivesse ligada pelo concubinato, ao compa
nheiro. A quantia da remuneração não pode

�

ser

superlor à do salário mtnlmo fixádo em lei para
o Municrpio em que o serviço foi prestado, isto
é, deve ser o da remuneração média do serviço
doméstico registrada 'em tal Município no trans
curso da 'correspondente prestação e na conformi
dade do que for apurado mediante arbitramento
na execução".

-

Concubinato - Decidiu 10' Tribunal de Justiça •

do Rio de Janeiro, à unânimidade de votos, nos

Embargos Infringentes da apelação cível n.o 1.677
que "o patrimônio constltuldo no curso do con

cublnato, longo e fértil, presume-se resultante do
esforço comum e configura a sociedade de' fato
se a concubina, trazendo uma pensão e 'receben
do sucessivas heranças de seus pais, atribui ao'
amáslo toda a sua admlnlstração e passa. a exer
cer, de direito, cargo diretivo de sociedade anô
nima por este de fato dirigida e cujo controle a-
clonárlo veio a adquirir".

'

Concubinato - Na apelação clvel n.o 5.533"
decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que "o princípio, segundo' o quál só entram ria
sociedade os bens adquiridos em decorrência da
mesma, não pode ser aplicado de modo absolu
to. A contrlbulção para a conservação, do patri
mônio é, em 'certos casos, tão valiosa quanto a'
contribuição para seu acréscimo".

Divórcio .;_ O Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, por unanimidade de votos, decidiu na a

pelação crvel n.o 6671, que "mi conversão de 'se'
paração judicia!', não consensual, em divórcio o
corre �ucumbência nos casos dOs incisos I ,e "
parágrafo .único do art. 36 da lei h.O 6.515, de:
1977, bem como na hipótese do' art. 40, da mes
ma lei. Se a conversão não se enquadra nesses
'casos� incabrvel condenação nas custas e em ho-
norários de advogado".

.
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Estando neste mercado
hã 25 anos e conh�cendo
perfeitamente as necessi
dades do nosso chão, te
mes absoluta censclêncía
da importância d'e nossos

motores, tanto na área ru

ral, como na da' constru
çã'o civil e serviços públi
ces-

,CORREIO DO t:rOVO SABADO, 1.° DE SETEMBRO DE 1979

����-��O�p�rim�e�iro�m�otor do �undo, a ilcooLO Direito estacionirio, de produção em série
"Para nós, da. ,.Onan· ências de uma to'rma gra- Com o advento das mi-

r
'

t·
-Montgomery, omotcr a ál- dativa e agora estamos ni usinas para produção

'na ra Ica cool já é uma realidade". em condições de, imedia- de/álcool, a energia e o
Desde os primeiros ins- tamente, iniciar a produ-, progresso estarão pre-

tantes em que , o Progra- çã'o de motores
,
movidos sentes em todos os re-

ma N,acional do Alcool foi a 'álcoor. cantos do BrasO e, junto,
lançado, acreditamos nele. os motores Montgomery a
Em íntima colaboração Vislumbramos um vas- álcool.

, com o Centro Técnico Aeu \tfssimO mercado para nos-

sos motores em todo oroespaelal (CTA), na pes- território nacional onde e-soa do 'Professor Ernesto
xistir a necessidade deStui11lpf e sua equipe, que máquinas de preparar ra-transfcrmcu o primeiro ção (forrageiras),. trilha-motor Montgomery para deiras, motobombas efuncionamento a álcool,
conjuntos geradores. A-iniciamos nosso trabalho.
tenderemos esta vasta fai-

Como programas em' xa . de pequenos e médios
andamento absorviam' to- agricultores que se utili-
talmente nosso tempo, de- zam de motores nas po-,
cidimos acumular experi- tências de 3,5 a 13 ev.'

ARTIFEX VON BLAUEN
'- Augusto Sylvio Prodõhl -

A uns poetas (não confundir com {toe- . terminam 1 mas sempre se dão.
trastes) impõe-se o dever de amelhofar o ,A poesia, conceitue-se, o modernismo,
mundo" acentua-se neles a preocupação do que de lnícío fôra objetiva, evoluiu para o

. sentimento humanitário, define-os a noção subjetlvo e de particular fez-se pública, de
da responsabilidade social e política. Outros, individual e pitoresco, encaminha-se para o
fazem-se messiânicos e apocalípticos, são transcendente, o essencial e o ,reflexivo.' An-
vozes a prever calamidades, expiações e tes meramente estética e evasiva chega ao
dor."Há os que, insatisfeitos com a terapêu- polluco e à participação total, 'Social. Goza-tica pslcanallsta, e conscientes do vazio da .

,� dora, superficial às vezes terna-se sofrida,
-alrna humana, provocada pela ausência da profunda e até trágica a rir da comicidade
ânsia esplrltual num tempo que se desen- dos homens e seus sistemas.

.volve sob o :signo' da técnica e o primado t uma nova visão e conceituação do
do econômico, saem em busca de algo rnais fenômeno poético, da concepção da forma,
que de personalldades postiças, que Deus da função das imagens e de todos os re-
já lhes foi caricaturado. cursos técnicos da expressão artlstíca, pa-

Meu poeta de hoje é prata cá de casa, ralelamente a nova visão. social, política e
das margens, do Itapocu. Já me visitou com econômlca de nossos dias, de todos os dias.
3 livros e só agora os analiso, ainda inse- Não só mudaram as idéias inspiradoras
guro onde situá-lo na sua inquietude [uvenil da poesia, como também os moldes em que
que é este Artifex von Blauen, o nosso mui- ela se encerra. Encaixar na rigidez de um
to jaraguaerise Loreno Luiz Zatelli Hage- sonêto todo o baralhamento da vida rnoder-
dorn.

.

na - o social, o político, o econömlco, -
Estréia em 1977 com a poesia "Bara- seria absurdo e rldfculo como rldlculo se-

fuste",estréia não na terra-natal (que santo ria o cara aparecer na praia com trajes de
de casa não faz milagre) mas no Paraná, em banho de seus avós.
Paranavaí, precisamente. No ano seguinte O, poeta de hoje traduz; em verdade,
Junta-sé com .outros jovens, após publicar esta tese sociológica ou psicossomática: o
"Oancyonero Americano", para publicar, homem é menos destino' de Sli mesmo do
"Reis Magros" e, finalmente, "Sala 17" com que da sociedade, do ambiente em que vi-
mais outros 16 poetas jovens; estreantes.' ve, ·E a poesia vibrante, angustiante, irreve-

Vozes há nele que se aplicam não tão rente e viril dos moços de hoje é seiva no-
só em dar 'testemunho da deeomposlção dos va que não se despeja em pucaros velhos
valores éticos e sociais vigentes, vozes não num mundo em plenas e integrais transfor-
'de méros sismógrafos da crise; vozes que mações. Esta é a geração do nosso Artifex
gemem na fatalidade sem ser a de Maomé; von Blauen, ("o artífice do Azul"), o nosso
mas que 'Ora denunciam a prisão no vazio Loreno Haqedorn, [araquaense. das margenssilencioso, ora do' homem, urbano, a quem do Itapocu.
falta, espacejar, ganhar de novo a necessida- - J: a noite escura, na CÇlma, na laie
do simples de ser feliz, desreificando as ro- molhada de sereno e mijo 'I que se fabri-
tinas complem�ntares e suplementares do cam 'j os sonhos I 'os JTledos I as verdades
'seu noite.;dia; ora do homem oprimido e hu- I e os amanhãs-venturosos 1 que nunca con-
milhado, reduzido à massa amorfa de pura seguem 'I se erguer com o sol.
'subexistência, a êfuplicidaJd� angustiante do Artifex von Blauen perfila na nossa dou-
humano-vegetal, inerte e mudo que deve ser trina: acredita que todas as possibilidades
urgentemente reconstruído na canção, saudo- de mudança para melhor está dentro do
sa do 'futuro, no prsente. próprio ser humano, e nele deposita suas
- Nutre-se a noite I da vã esperan- esperanças�

ça I de que amanhã vai raiar outro sol. E
raia o sol formoso 1 e segue-lhe a noite I e
vem outro dia 1 num moto-contínuo de diasJ
de noites 1 de noites, de dias I que nunca

Jaraguá do Sul, às margens do Itapocu;
agosto'/1979.

IN DICADOR PROFISSIONAL

a marca do
sobrenatural

MANOE� VITOR
. \

"Um verdadeiro sacerdote que viv�
com intensidade de sabedoria e de �acrl
fício o seu sacerdócio, Já tem a Virtude

e a graça de acender nas almas a c�a
ma que nele arde, do amor to,tal a Cris-

to".

Disse assim o Santo �adre. o Papa
ao referir-se, ao drama do cehba!o. que
chegou a criar borbulhas na superflcle da

Igreja.
, '

E acrescentou Sua Santidade qu�
"a prática generosa da castidad� p.erfel
ta, não só é possível como constituI fon- -.

te de santificação".
De fato, é preciso preservar os va

lares eternO$ contra as cil�das do m,un
danismo. A' questäe do cehb�to, embo�a
não seja dogmática, é, toaavla,. a mars

bela tradição do Cristié�n.i,smo l�tlnO que

se tem 'dignificàdo, sobrenaturahza�do a

condição humana ante a sua, funçao de

refletir ó "divin'o.
,

O celibato marca o servo de 'Deu�'
'com tal valor de renúncia, com tal !SPI
rito de n06reza, que, justamente pensao,
mais o distingue e o exalta.

O padre toi chamado. para se� �e
diadar e' não interessado. Sua !,ussao,
uma vez aceita, passa a ter tambem fun

ção sobrehumana e a linha da sua condu

ta fica presa mais ao céu do que a terra.

Pastor e pai, passa à ter. um reb�nhorde
, filhos espirituais, e à partir desse Instante

clistánciou Cio inundo 10 interesse pess?�1
pelo mundo e se fez· instrumento do dlvl-

Já não se' fez pertence totalmente,

���que Deus dele precisa, libertado dee .

prazeres da matéria, para .que Lhe,possa
ser lidimo intermediário e, portanto, o ee

Iibato está Ii_gado à missão d.o padre co-

. mc questão de honrá funci,onal.
'

E não se diga que vocações !e per
dem porque o� candidatos. g�starlam d�
se casar e as normas atuais nao o permi
tem. Vocação é vocação, e, nesse caso,

quando se trata de aceitá-Ia por �I!'0� �o
C ·sto com as cruzes do seu' mínlstérto,ri ,

.

'f' marjá não se pensa em identl rear esse a

com o gosto pelas cou�sas �? mundo,
mesmo que seja a atraçao legitima de um

lar.

1;, mais uma vez, o Sumo �ontífice,
guardião que é dos tesouros da fe, deela-.
rou: "Somente aos sacerdotes que. te
nham permanecido fiéis ,às su�s obrlg�
ções, a Igreja continuara confl,ando o di

vino ministério da palavra, ,da fe e dos sa

cramentos.

Uma árvore é tanto mais forte quan
dó podada dos galhos �ue exorbitam do

seu espaço e tanto mais bela qu�ndo re

verdece da mutilação. Assil_'!', a crise �ue,
por vezes afeta a Igreja, nao lhe val ao

cerno mas à' casca, não lhe tocando �s
dOgm�s de revelação ,.divin�', �orque 'fiel
depositária da soberania de Cristo, a ve

lha árvore guarda sempre a p�omessa da

Eternidade.
'

AlCOOlVAlEIÉ CRIADA COM UM CAPITAL
DE Cr$ 7� MilHõES

, O secretário Dieter
Schmidt, da Indústria e

do Comércio, presidiu em

seu gabinete, uma re�
nião áestinada a definir
a constituição da "Desti
laria Autônoma Alcool
vale S.A.",' emprésa que
vai explorar uma destila
ria autônoma de álcool
carburante e seus 'Cleri
vados, utilizando a man

dioca como matéria-pri
ma, com um investimento
global da ordem de Cr$
175 milhões.

O capital social' será
de Cr$ ,75 'milhões, sendo
Cr$, 40 milhões em ações

ordinárias distribuídas em
uni terço para a Krin:tberg
Alimentos S.A., de Rio do
Sul, um terço �ra a Ba

rag Ltda., e um terço pa
ra 'Máquinas Walter Sie

gel; Cr$ 35 milhões em

ações preferenciais, das

quais Cr$ 30 milhões se

rão reservadas ao Proca

pe e as restantes a inveSq
tidore,s diversos. O, Ba
desc ,'s, compromete a

financiar com recursos do
Próalcool a diferença até
o volume do investimen
to total. A nova empresa
produzirá 60 mil litros' de
álcool carburante por dia.

CEACLIN - ANÁLISES CLfNICAS

DR. FR�NK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72.;.0466

MARCIO MAURO MARCATT.O

Engenheiro'Civil

, CREA 7a. R. �ART� 3806-D
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 -10°. R.

./

PROJETOS E AssisTENCIA TECNICA

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

Organização Contábil "A COMERCiAL SIC lTDA"
CRC-SC n.o 0048

Téc: Conto Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

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

. Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade '- Serviços de Marcas e Patentes - Fotocópias de le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviço!;
Aéreos VARIG. \

I'1 I Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
Av. Mal. Deodoro da ,Fonseca" 130 - fone: 72-0091

III ' ,,' .....
MARL'AN.EMP"'IENDIMENT�. E SERVlÇ�.' L'rDA;
---

CRC -,0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS PE \

FINANCIAr./IENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL.

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616' - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUA DO �UL - Santa Catarina

'Vendo ou truco
I ' ,

Vendo ou troco uma barra�a Alba, capacida-
de para 6 pessOas, nova, ou, troco com moto 50 ci
lindradas.

Tratar nesta redação ou pelo' fone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Palavras
H9RIZONTAIS:

....1 - Moléstia. 4 - Casal. 7

� Formosos. 9 - Vinho, con
siderado como excipiente me

dicinal. 11 - Sortear objeto
por umeio de bilhetes namera

dos. 12 -, Nome de mulher.

13 - Argola. 14 - Recorrem

por apelação. 17 - Curo; sa
no. 19 - Atmosfera. 20-
P�",ersa. 21 ..;_, Fruto do jua
zeiro. 23 - Período. 25 - U
nidade das medidas. agrárias.
27 - Tira de onde estava. 30
- Simbolo .químico do Telú
rio. 31 - Marilia (?), atriz. 32
- 'Ele", em francê,s. 33-
Verificar. 35 - Passa d� den
tiO para fora. 36 - Ave Pe
nalta. 37 - Reza. 39 - Ala

goas (Sigla). 40 - Pronome
pessoal da segunda pessoa do

singular. 42 - O que rep�e
senta um teatro ou estúdios

,
de· cinema. 45 - Caem de no

vo.' 48 - Mau cheiro. 49-

Espaço de 365 dias. 50 - Cau
sar dan<> a. 52 - Cada uma

das divisões dos artigos' de
uma exposição. 54 - (?) Nu
nes, cantora. 55 - Nome da
letra M. 56 - Membros em

pel'r!do das aves.

1 2 3

87

11

49

53, !52

RESPOSTAS:

Cruzadas
VERTICAIS:

"

1 - Tarcislo (?), ator. 2 -

Duplo saco, fechado nas ex

trem'jdades e.aberto no meio.

3 - Apologia. 4 - Parte in

ferior da perna que assenta

no chio. 5 - Substância azul

extraida das folhas da anilei
ra. 6 - (?) Murtinho, atriz. 7
- "Mem6rias Póstumas de

(?) CUbas", romance de Ma

chado de Assis. 8 - Senhora

(abrev.). 10 - Lodo; barro. 15
- Instrumento agrícola. 16 -

Lecantada. 18 - De outro mo

do. 22 - Medida de uma au

perfície. 24 - Graceja. 25-
Fruto da ateira. 26 - Que re-.

. I

pele; repugnante: 28 - Enga-
no. 29 - Naquele lugar. 31 -

Mário (?), novelista. 34 - Oni
co. 35 - Espírito das trevas.

38 - Símbolo q,uímlco do Rá-
,
dio. 39 - Lavrai a terra. 41 ..,..

Interjeição que exprime es

panto. 43 - Praça de taba.'

44 - Extraordinária. 46 - Fil
trem. 47 - "1.600", em alga
rismos romanos. 51 - Filei
ra. 43 - Pronome pessoal
(caso oblíquo).

12

4 5 6

9 10

20

29

44

50 51

54

56

130,00

170,00

110,00

115,00

250,00

100,00

120,00

,200,00

190,00

90,00

40,00

70,00

65,00
70,00

250,00
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Manoelzinho recebeu da sua mãe a in

cu'mbência de lir ao supermercado. Ar che

gou a hora de atravessar a rua ele ficou pa

rado olhando pra um lado e pro outro. Fi

cou assim uns 10 rnlnutos até que um guar

da que estava na esquina resolveu chegar:
O que é que hã filho? Você quer atravessar

a rua? Quero sim sim senhor. Então por que
é que você não atravessa? E' que a,mãe dis

se pra eu atravessar depois que os carros

passarem. E até agora não passou nenhum. �

SORRIA
A barra está superpesada, a grana mais

curta que calça !;!e escoteiro. M�noel e Maria
resolveram então apertar o cincto e dizer

não à inflação. Os dois viviam disputando
quem economizava mals, Um dia o Manoel

chega todo resfoleQante em casa com a lln

gua arrastando no chão. Que foi que tu 'fi

zestes homem? Hoje eu economizei as cinco

pratas do ônibus. Em vez de vir dentro dele

eu vim correndo atrás. Tu és mesmo uma

cavalgadura! Economizarias 50 contos se

viesses correndo atrás de um táxi.

--,-,-.

Um motociclista todo incrementado, da
queles com jaqueta de couro, botas pretas"
óculos especiais e o escambau, vinha sen
tando pau na sua mota Honda 1000 Gold

Wing, quando começou a chover. Ar ele viu

que o zlper do seu casaco de couro estava

emperrado e prá não molhar o peito, virou

o casaco prá trás (ou seja, vestiu o casaco

com a frente para às costas). Nisso ao fazer

uma curva fechada ele derrapa e cai. Junta

um monte de gente, aquele neg6cio todo, a
té que imediatamente (6 horas depois) chega

a ambulância. Salta o médico e pergunta
pro rapaz que, estava ao lado do já . então

cadáver: - Ele morreu na queda? Não se

nhor, quando eu cheguei aqui ele ainda es-.

tava vivo, s6 tinha uns arranhões, mas com

o pescoço virado ao avesso. Então eu desvi

rei e ele morreu •

VEICULaS USADOS

--.--

1977

1977

1977

1977

1975
1978
1975

1976,
1974,

·1975

1977

1977

1977
1975
1973

1976
1977

1978

1965

Instalaram um equipamento eotíatlcado

no aeroporto do Rio que faz a identificação
foto-eletrônica dos passageiros. O "'1anoel,
que voltava para Portugal, nunca havia visto

aqullc e ficou maravilhado quando ao passar
pelo portão escuta o alto falante: - "�r vai
o sr. Manoel de Oliveira para o Vôo 431;1 da

Tap com destino à Lisboa". Tão maravilha

do ficou que tornou a passar pelo portão e

o alto-falante repéte a identificaçãó. Sem

compreender o mecanismo de tão fantástica

máquina o Manoel resolveu fazer um teste.

Corre ao toalete, descola uma peruca, ó
culos escuros e bolsa e sai disfarçado pelo
portão, quando ouviu surpreso: -- Ar vai o
.sr, Manoel de Oliveira, que por causa de sua

frescura acaba de perder o vôo 438 da Tap
com destino à LIsboa.

Belina luxo' - amarelo •...........••..•••••

Brasflia - branco ••.......•..... " ......•..

Corcel cupê luxo -' vermelho .•...•. ' ....••.

Corcel cupê - branco .

Volks 1300 L - branco •

Belina II - prata •••..••..• '. '. '" .•.••...••..
Corcel cupê luxo - br-anco •...••..•..•.••••

Corcel cupê - branco ...•. '
........••....•..

Maverick sedan - vermelho ..•.••••....••••

Corcel sedan - amarelo •.••.• ' .....•• , •••••.

Volks 1600 - branco ; .

Opala cupê luxo - marrorr • .•.

Belina luxo - amarelo •..•.•..•.•...•.
'

.

F-75 4x2 - verde .•••.. ' •...
'

.

C-10 - laranja ..•••.•....•••. ; .

F-75 4x2 - azul ' .•••..•.••.••••

F-75 4x4 - azul.,•••....••.••••..•••.•.•.•

F-75 4x4 - amarelo •.••.. : .

F-75 4x2 - azul ..••••••......••••....••.••

--.---

DIA DOS PAIS
Na escola: - luis como se explica que

sua composição está igualzinha a do seu ir
mão?

- Ora, Professora, nosso pai é o mes

mo!

Aten çao!
--.--

chame ,'pelo

COMPREENSlO
Mulher ao marido: - Meu bem apague

a luz perqua eu quero dormirl -- Mas que
rida, preciso ler um pouco. Estou selecionan
do material para meu trabalho no jornal. Po
de ler 'à vontade meu amor, mas apague a

luz.

Em caso de "i n cê'n d i o'

Fone; 139

,- ..... ,

�",.
I \' �.;!.-

r'<. ';

([)
-

--

()
-

·'tIS'tI -- 3V113 - 'tI!::I'V1� -- V113.l1
- l::I't1N'tIO - ON'tI -- 'tI�v. - V113't1�31::1 -1::I0.l'tl - n.1 - 1't1
- 'tI!::IO -- 'tIVII3 -- I'tlS -- l::I\fl::1nd'tl -- 11 - 'Ifl::I3d - 3.1 - V!::I

-I.l3!::1 -- 3!::1't1 - \fl::I3 - 'tInr - \fVII - !::I'tI - O!::l'tlS - VII'tI13dV
- O!::l'tl -- 'tISI - 1::I't1.:!1!::I - 10N3 - S0138 - !::I'tId -- l't1V1r

Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe
inteiramente grátis um best-seiler no valor de Cr$ 40,00!
A MONTERREY garante!

Jurídicos, Clássicos, Engenharia e

outros
Como requerer em Juízo - Modelos de Proces-

sos CaUtelares - Vara .' ...••......

Como requerer eJ:T1 J�.rlzo - Modelos de proces
.

sos de Execução - Vara ....•...........
Espião de Espiões -- 2.a Guerra Mundial - A.W..

Sanson '.' .

Eva Braun, a mulher de Hitler - 2.a Guerra
Mundial - Nerin Gun •. ' .•..............

Princlpios e Análise Meteorológica - Walter J.
Saucier .' .

Resistência e Estática das c.onstruções - Jay-
me F. Silva Jr, : .

Tratado Geral dos Chatos - Amor, ironia e clú-
me - Figueiredo , ..

Curso Básico de Ungua Russa - 2 volumes -

Custódio Sobrinho : , .

Curso Simplificado para Mecânico de Refrige
ração Doméstica ...................•..

Diode Characteristcs, Equivalents and Substi-
tuts - B. Babani •....•.••..•.•.••.•.....

O Menino do Ded'o· Verde - Literatura infantil -

Maurice Druon .: ....••...................
q ,Menino Mágico - Literatura infantil - Rachel

de Queiroz ...••......................
Esportes para Crianças - Pedag,ogia escolar -

Liselott Dien .•.•......••............••
Circuitos de Ginástica Escolar - Hans Berthag
Qufmica Moderna - Preparado pelo engenheiro

qulmlco da 'Comissão Nacional de Enge-
nharia Nuclear - Jorge Luiz Mello - P�olfes-
sor do Instituto Militar de Engenharia-
Cada volume .....

'
••..... '.' ....•.......

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar
os Jlvros na Agência Postal de sua cidade. Escreva
para EDITORÄ MONTERREY LTOA. Rua Visconde de
Figueiredo, 81, Tiiuca. Rio de Janeiro. CEP - 20.550 -

Caixa Postal 24.119 - ZC-Q9.

SL��"J\

);
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Viacão Canarinho
Transpo" urbano e Interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção. colocando a sua disposição, modernrssimos
ônibus com pessoal especializado, posslbllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran
qüila.

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Terraplenagem VARG.AS
de lido Domingos,Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, ·181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HP!LENA

TUBOS E ARTEFATOS OE CONCRETO
,
Rua Joinville, 1016 -:- Jaraguá do Sul

Estado de 'Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

I

Prefeito Municipal

, 'I

CORUPA:

Carteiras
de Trabalho
emitidas na

Prefeitura
> ,.,,,,••• �,�� I!,--".�,: ,�...---:)i:,��!L��, \

A Prefeitura Municipal .

de Corupá e a Delegacia
Regional do Ministério do

Trabalho, firmaram con

vênia e' a partir do dia 09
do corrente as .Oarteiras
de Trabalho, e outros do-

'

cumentos ligados ao se

tor são realizados na Pre- ,

feitura Municipal. Sendo
esta também uma solici

tação do vereador Ernes-
. to F. Blunk, com o apoio
de todos os vereadores e

a peculiar atenção do

prefeito Adelino Hauffe.

�========,=============================�

SERRARIA E BENEFICIÁMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA'LTD�.

,

Madeiras lmunízadas - Forro > Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo
.

.

I

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

�====================================
I

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Comunicacão
Embora exista acentuado interesse e colabo

ração na construção de muros e passeios por

parte dos senhores proprietários beneflclados
com ruas pavimentadas, ocorre que muitos pas
seios foram construfdos de forma irregular ou se

ja, contrariando as deterrnlnações e normas mu

nicipais, principalmente no que se refere aos desnl

veis necessários, ou mesmo a construção de de

graus, que não é permitida.
Obletívando a regularização dessa ocorrêncla,

a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul comuni
ca aos proprietários para, antes da construção de .

passeios, solicitarem as órientações corretas Jun
ta ao Departamento de Serviços Gerais e Obras
Públicas; que está apto a prestar es esclareci
mentos necessários.

Jaraguá do Sul, 24 de agosto de. 1979
VICTOR BAUER

.

Prefeito Municipal
-'------ ---- ._- -._ .. _ .. _-- -------

Nascimentos
Nasceram dia 19.08.79

Karmen, filha do casal Geraldo
(Ingrid) Raduenz; .Jean Alfredo,
'filho do casal Reinaldo (Sueli
Helga) Eicheberger; Adriano, fi
tho do casal Valmor (Jaci Mar-

.

cos) Machado.
.

Nasceu dia 20.08.79

Sidia, filha do casal Alido (Este
lita Prestini) Pavanello.

Nasceram dia 21.08.79

Marceie, filha do casal. Mário
Luiz (Inês Teresinha) Pasquali
ni; Cleison Giovani, filho do ca

sai Adernar (Luzia) Drews; Ohar
les, filho do casal João (Sueli)
Fernandes. Vanderley Antonio
filho do casal Antonjo (Mirian
Jansen) de Azevedo,

Nasceu dia 22.08.79

Roberta, filha do casal
.

Paulo
Roberto (Vania Terezinlia Mar
tinowicz) Emmendoerfer.

Nasceram'dia 23.08.79

Helena, filha do casal Francisco
(Antonia Campelo de SbuZia)'
Silva; Smyrna Eliza, filha do ca

sai Alcivandro (Maria Salete

Küster) Espezirn; Ga6riel, filho
die casal Helio (Mariléa da Sil
va) Rengel.
Nasceu dia 24.08.79

Roberta Paloma, filha do' casal
Miguel (Noeli Lucia Pietruza)
Ribeiro.

Nasceram dia 25.08.79

Viviane, filha do casal Guida
(Iracema Krueger) Prochnow;
Daniela, filha do casal Osmar
(Iracema Maria) Engel; Silvia
Helena, filha do casal logo (Iria
Marcelia) Manske; Fabiane, fi
lha do casal Mário (Olalr Maria)
Dal-Ri; Dietmar, filho do casal
Adolt (Ivone stretowj

:

Keiser;
Valdilson, filho do casal Valde
mar (Leonora Stenger) Todt;
Nasceram dia 26.08'.79

Fernanda Terezinha; fillia do
casal Vandi (Terezinha Lopes)
Nunes; Cimara, filha do casal
Edvino (Ilca Klein) Buttendorff.

Nasceu dia 27.08.79

. Mario MIchel, filho do casal Re-'
nato (Lorena) Borchardt.

.

Nasceram dia 28.08.79
Cristiane, filha ao casal Nivaldo
(Terezinha Maria) Michelluzzi;
Adriane Marli, fllha do casal

.

,

Guida (Cecilia) Wienen; Milene
Cristine, filha do casal Osmar

, (Leonida Maria) Pedrl.

.

- AVISO '_

A PREFEITURA MUNICIPAL de �araguá do
Sul, tendo em vista a execução do novo projeto
de pavimentação asíáltlca, avisa a todos os se
nhores proprietários de imóveis localizados nas ruas
a seguir relacionadas para, junto ao SAMAE, so-

Ilicitarem a ligação do terminal, de abastecimento
de água antes do início das obras do astattarnen-

. to.
Rua 37 - João Planincheak; Rua 62 ---:- Expedi

cionário Gumercindo da Silva; Rua 156 - Leopol
do Janssen; Rua 34 - Emilio Stein; Rua 17 -

Venãnclo da Silva Pôrto; Rua 55.- Angelo Schio
chet: Rua 227 - Beira Rio; Rua 51 - João Pi
colli; Rua 52 - Exp. Cabo Harry Hadlich; Rua
72 - Walter Janssen; Rua 15 - Rudolfo Hufe
nuesler: Rua 14 -'- Jorge Czerniewicz; Rua 155 -

Motoristas de 1936.
A inobservância deste aviso implica numa fu

tura obstrução do leito asfáltico, cuja previsão de
custo, segundo experiência em casos idênticos,
atinge à cifra aproximada de Cr$ 10.000,00, valor
este que deverá ser pago pelo proprietário do
imóvel, ou requerente da ligação.

.

Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 1979.

VICTOR BAUER

� .

r?
< Temos umCorcelD do jeito que você gosta.

L.,
Eplanos depagamento9ne você vai gostar,aindamais.t; t A linha Corcel II 79 tem dois motores,

r� para você escolher: o 1.4 que você já conhece,
l'" e que está aindamais econômico. I

m:r,
, - -==;;;;:;;;;:;;;=;;;;:;;;:;;mmm�L.411

���==���--��-----�

. . � IAILAR�NA RUSSA PEDE_ ASILO
-

....
-

�� .M:f:s�U:o�::�!oRTO
, '" '<::!!�j Nova Iorque - Os passageiros de um

"-'<'l.' avião' comercial soviético permaneciam
.

" ., sentados no interiolr do aparelho, onde
.. passaram-a noite,- enquanto os funcioná

cros norte-americanós e soviéticos dis-
o , ·cutiarr. a sorte da mulher do· bailarino A-

lexander Godunov; que pediu asilo politi-
, " ·co nos Estados .Unldos durante uma ex-

-

cursão do Balé Bolshol. I

, .. �' Vários funcioná�ios do Departamento
de Estado interrogaram Ludmilla Vlaso

va, também pertencente à famosa compa
nhiado balé, a bordo do avião três vezes.
Mas' mesmo assim, negaram-se a permitir'
a saida do aparélho porque tinham à es
.perança .de poder conversar com ela em

particular para que se expressasse livre
mente. Anteriormente, na presença de fun
cionários norte-americanos e soviéticos,. a
bailarina havia dito: "Amo meu' marido,

.

mas ele tomou a decisão de ficar 'e eu to
_�t__"-I!!Ii-·-!!!!!I!I'I����������!!!I!'!!'I----�-II!fII----------lIII!fIII!IlIIIII"-IIII!�!I]IIlIII!!I]IIlIII!1!!!!I!�!I]IIlIII!!I]IIlIII!!!!I!I_I!!!I]IIlIII!--mei a de ir .embera",

I. co�=C:'7::enho, ir'�"""�"'�"'�t
l �""!j:loOSnR":l.�� depagmnenlo,

"���__�-"""�
��:'�J� �.��:��.�_�:,,�:.'�";�:-�;_����

._���:� ...
" ,"

..... ����::

I
!'o'

�... �
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

motor

1.4.

�otorl6

4/11.

� PARA13ENSI

Aniversariou dia 31.08.79

O menino Emiliano E!-Igênio Rossio

Aniversariam, boje, dia 01.09.79
Sr. Manfredo Fuck, em Corupá
Srta. Diana, filha de Alvin e Hel
Ia Fuck Seide], em Corupá
O jovem Fernando Fischer '

José Luís Gir'ardi
Rolando Scflünke
Maise Kreiss

Aniversariam, amanhã, dia 02.09.79

Sra. Romilda Pedri
Sr. Rudi Bruns
Sr. Laerte Stein
Jovem Walter Germano, filho de
Germano e (Sra. Milda) Behrens Jr.

Alex Bolduan '

Ademir Siqueira
Aniversariam dia 03.09.79

Sra. Irene H. Soelter, na Alemanha
Sr. Waldemiro Nagel
Sr. Narciso Morbis .

Sra. Martha Porath, em R. Cerro I

Alvaro Pereira
Renato Stahelin

Aniversariam dia 04.09.79

Sra. Karollna Burow Bühler

Sr. Waldemar Van Vossen

Jairo de Barros Júnior, tllho de

Jairo e Acioli de Barros
Valdir Kllnkoskí

Aniversariam dia 05.09.79
v

:

Sr. Pedro Borges, em Corupá
Jovem Eliany Hornburg
O jovem Ronaldo G. Schmidt_
Airton Paul
Flávio Streit

Aniversariam dia 06.09.79
Sra. Euclair P. [. Hinscking
Sr. Hugo Hoepfner
Sr. João Hoepfner

, Srta. Elani Borgs
Sr. Arnoldo Pasqualini
Sra. Traudi Kanzler
Sr. Rui Romero Bauer

Aniversariam dia 07.09.79
Ondina de Oliveira
Sr. Werner Mey, em S. Paulo

.

sra. Sezelahda Maria da Costa, em
Laguna
Sr. Nelson José da Costa
Sr. Renato Rabock, contablllsta
Sra. Mercedes Silva Saade
Sra. Maria Idà, esposa do Sr. Er
nesto TorineIli, nesta.

t Falecimentos
Faleceu dia 18.08.79

João Fraga,' com a idade de ,1 dia,
em Santa Luzia

Faleceu dia 19.08.79

Sergio Zapella, com a Idade de 1

dia, em Guaramirim
Faleceram dia 23.08.79

o •

Alfredo Pinter, com' a idade de 54

anos, nesta.
. ..

Jeny Fiedler Lemke, com a idade
de 50 anos, em Rio da Luz III

Fáleceu . dia 24.08.79
,

Thereza Brugriago Thomazzelli,
com a idade' de 79 anos, em Sch
reeder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. Notiéiáio ,. Esportivo ----) por JAIME BLANK

. --

estadualBaependi·· .
e Juventus,

das
.

festividades do
FSdeatração máxima Campeonato

Azur/ra o Campee,nato Esta- na categeria Juvenil, te-
dual de Futebe'l de Salãe des de Blumenau.
tem o se_u lnlclo marcado

para este final de sema-

na. Menegletti e Emmen

deerfer, campeã e vice
na cateqorla adulte,' Ja
'rlta e Arweg, campeã e

vice na categeria [uvenll
'

estarão representande
Jaraguá do Sul nesta fa
se de classificação. Os
adversáries de nesses

representantes serão as

equipes do Guarani e

Três Peixinhes, campeão
e vice na categoria adul-

O Clube Atlético Bae-
to, Sul Fabril e Três Pei-'

pendi e a Prefeitura Mu- xlnhos, campeão e vice
nicipal de Jaraguá do ,

Sul convidam o povo ja
raguaense a comparecer
a estas festividades.· Os

portões serão abertos ao

público, numa promoção
da municipalidade Jara-
guaense, em comemora
ção à Semana da Pátria.

a
Clube'

nhã, tende por local as

dependências do Pavl
lhão da PROEB. Para. ho
je, são estes es jeges
marcados:

A programação marca

jeges para heje e ama-

tores do Estádio "MaxWi
Ihelm".

O Clube Atlético Bae
pendi estará inaugurando
na próxima sexta':'Jeira,
dia 7, o seu novo_sistema
de iluminação no Estádi�
"Max Wilhelm", que di
ga:'se de passagem é um

dos mais moaernos do
Estado, conforme tivemos
oportunidade -as obser
var em . testes anterior
mente feitos. Trata-se
uma importante obra, que
devem ajudar enormÉlman
te o esporte ae Jaraguá
do Sul e porque não di
zer de todo território bar
rigavercfe, uma vez que
são poucos os élubes que
possuem um estádio des-

rão as equipes do Bae

pendi e Estrella, na cate

goria juvenil. As 16 horas
um interessante encontro
de futebol entre- o Bota
fogo da Barra do Rio Cer
ro e o Estrella de Nereu
Ramos, com suas equi
pes titulares. As 18 horas
dar-se-á o) arriamento
das Bandeiras.

ta envergadura e uma Ilu

mináção deste nível. Mas,
para tanto, a diretOriã Cio
Clube Atlético Baependi
em combinação com a

Prefeitura Municipaí de
Jara'gua do Sul, procurou
organizar uma programa
ção para

-

marcar a
-

'pas
sagem deste evento.

O programa de festivi
dades está assim elabo
rado:

8 horas - Hasteamen
to das Bandeiras: Nacio
nal, do Município e do
Clube Atlético Baependi
As 14h30min iniciando

as festividaaes esportivas
propriamente ditas, joga-

Sul. Fabril x

Três Peixinhos x

• I

Três Peixinhos x

Guarani x

Jarlta, cat.. juvenil
Arweg, cal, juvenil

Finalmente, às 20h30m,
está marcada

-

a partida
entre Baependi e Juven

tus, a atração mäxíma e

ponto culminante das fes
tividadés do clube azul-e
-branco da Rua Augusto
Mielke.

Menegetti, cal, adulte
Emmendeerfer, cat adulte

Os jogos de amanhã:
.

Sul Fabril
Três Peixinhes

Arweg, cal, juvenil
Jarita, cal, juvenil

x

x

As 20 horas serão inau
gurados os novos portões
de entrada, e que dão a

cesso ao Estádio "Max
Wilhelm".

. As 20h15min acontece
rá a tão aguardada inau

guração dos novos refle-

Três Peixinhes
Guarani

Emmendeerfer, cal, ado
Menegetti, cal. adulto,

x

x

Manchetes esportivas
semana

da Os árbltros escalados
pela FCFS para esta pri
meira rodada serão es

tes: de Jaraguá do Sul -

Velnei Redrigues e Wil
son N. Bastes, de BJume
nau - Mário Fischer, Re
gérie Duwe e Preclr Lei
te. O Delegade da Fede-

. ração será Aletone de Si
mas, da lJFS e e Anota
der Oronometrlsfa será
Ari Deege, da LBFS.

- Figueira vence a Chapeceense e assume tam
bém a liderança: 2xO.

- Criciúma: depois das vaias, a vitória sobre e

Jeaçaba: 2xO.
- Galina tol e herói do Jege em Jeinville.
- Fazende uma péssima exibição especialmente

no prtmeüo tempo, o JEC passou dlflculda
oes para empatar em um gel cem

-

a 'Caçade
rense.

Paranaenses venceram e IX Sul Brasllelro de
TirO. Santa Catarina ficeu em segunde.

- Fluminense e América empataram em um gel.
....,. Grêmio vence Internacienal e fica bem- perto

do título: 2 a 1.
- Oorlntlans passa pele Sãe Paulo e afasta a

crise; 2 a O.
- Reinaide voltou mais artllhelro que nunca,

marcou deis na vitória de 3xO do Atléticó so

bre o Cruzeiro.
- Palmeiras e Paysandu ficaram no zero a zero,
- Rie do Sul e Operárie não saíram do zere7eim

Joqo bastante violento.
- Alan Jenes, cem Williams, venceu 10 GP êJra

.

Holanda,
- Dalmo anulou gel líclto e tlrou vitória do Fi-

gueira.
�.

- Daniel fei e rnalor destaque no empate sem

gels entre Criciúma e Figuêírense.
..;_ JEC perde pênalti e empata cem o' -Jeaçaba:

OxO.
-

- Era nolts de Délcie. Azar aa Chapeceense.
- Cem a vitória de 2x1 sobre a Ohapecoensa.i a

Caçaderense quebrou um. tabu, pe is desae a
sua· fundaçãe nãe censeguia derretar a Asse-
ciaçãe. ,-

- Reinaide pederá veltar a Seleçãe.
- Grandes� clubes b rasilei res, pederãe se unili

para óeicetar'e Nacienal. .

- Flamenge empateu cem e Atlétioo de Madrid:
1x1.

- Grêmic e Inter pretestaram centra a tabela da
Cepa Brasil.

- Presidentes de Federações se reunirãe dia 6
ne Rie.

- Chapeceense e Caça venceram a se-

gunda etapa de Campeenato Estadual de Vô
lei adulte.

- DaimIO Bezzane e Jesé Caries Bezerra viaja
ram aIO Rie de Janeiro esta s/emana. Eles par
ticiparam da reunião de árbitres da COBRAF.

- Será decidide 1i1eje a realizaçãe de Campee-
nate Sul Brasileiro.

.

- Treféu Independência-Sul América reunirá es
melhel"eS nadaderes.

- Riveline: "Seleçãe precisa de um trabalhe mais
racienal".

- Besc vence a III Preva Piratuba de Ciclismo.
I l '

,

TIBÉRIOOFICINA DO VARJAO-79

Figu'eirens::::-e__
derrota' Rio
Molha e

especializada em Volk_agen, com serviços de mecânica.

assumeretifica de motores, regulagem de carburador

liderança isolada SELEÇÃO

• com lataria e pintura em .qualquer,marca de carro.

Cem a vltörla de do

minge último sebre o Hio
Melha por um gel a zero,
tente assinalade por Emi
llo cobrando falta, e Fi

gueirense assumiu a lide
rança isolada do II Cam
peenato Varzeane de Fu
tebel.

Neste jego, Emílio e

Bruch, do Figueirense,
receberam cartão amare

le, enquanto Ohlco Krau
se, do Rie Melha, fol ex

pulso pOr [oqada desleal.
A outra partida prevista

entre Gneipel e Prüsse,
não fol realizada em vir
tuae de nãe oempareci
mente da equipe de Gua
ramirim, e per este meti

ve,' e Gneipel ganheu es

pente's.
Após estes resultades,

a classificaçãe per pon
tes ganhes ficeu sende.
esta: 1. Fi"gueirense, 4; 2.

Gneipel e Rie Mellfa, 2;
.3. Prüsse, O.
úLTIMA RODADA
Neste deminge será

desdebrada a última re

dada da fase semifinal de
Varjãe, !1odaäa esta que
deverá apentar es deis
finalistas deste campee
nate,

.

que numa melher
de quatrIO pentes aecidi
rãe e títule.

As 13h30min jegarãe,
Prüsse e Rio Melha, e às
15h30min estarãe se de
frentande Gneipel e Fi
gueirense..

A Seleçãe Jaraguaen
se de Futebol de Salão,
que vem treinando desdie
e dia 17 de julho, contl
nua intensificando seus

preparativos vlsando uma

brilhante partlclpação nos
JASC a ser realizade no

próximo mês de outubro
na cidade cfle Blumenau.
Os cemandades de Alclo
ne e Milton Stange estão
se exercitando todas as

terças e qulntas-felras,
devende doravante até e

lnroto des Jeges Aber
tIOS, acentecerem treines
também aos sábados.
Oonstam também na a

genda des hemens que
dirigem a n'essa seleçãe,
alguns amiSItlOses cem

seleçqes de eutras cida
des. •

Rua Leopelde Malhelres, 67 - Fenes:_72-0107 e 72p1059

Sama CatarinaJaraguá do Sul

ETIQUETAS
AUTOADESIVAS?

\.

Confeccionamos Qualquer Tipo Por falar em seleçãe,
estará neste sábado na

cidade de Blumenau ô
membre da Cemissãe
Técnica, Milten Adelar
Stange, para ultimar es

detalhes cem relação ao

alejamento, de nesso se

lecienado naquela cida
de per ecasião dos JASC,
devende es contates se

rem mantides cem e sr.

Ramire Rüdiger, Vice
-Prefeite, e Presidente da
CCO..

GRÁFICA AVENIDA LTDA.

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

/

SINDICATO DOS EMPREGADORES·
-RURAIS DE JARAGUA -00, SUL

'

Rua Deminges R. da Neva, 462 - Jguá db Sul - SC

ELEiçõES SINDICAIS

-AVISO�

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do .Registro de'

Protestos
- EDITAl. -

Pele presente edital de citaçãe pedimes aIOs
senheres abaixe relacienades que cempareçam
em nesse cartórie para tratarem de assuntes de
seus interesses:

- " Almir, Bernardo· Zimmermann, Rua Erneste,
Lessmann, sem númere, nesta. Beutique JL Ltda.,
Praça Angele Piazera, 15,' nesta. Dalcie Buzzi, aIOs

cuidados Caixa E'conômica - Federal, nesta. Mar-
eie· des Santes, Av. Getúlie Vargas, sem númere,
nesta. Orlande Benkenderf,. Faua Estrada do'- Funil,
'nesta; Sérgie Pereira, Rua. Jesé" TeeEIer<}. Ribei
-m, sem número.

Será realizada eleição, ne dia 01- de dezem-
brIO de 1979, na sede desta entidade, sito na rua

- Demingos R. da Neva, 462·, nesta cidade, para
cempesiçãQ· da Dire.toria; Canselhe Fiscal e Dele�'
gades Hepresantantes, -de��nde·o, registre de cha-

. pas ser apresentado à· secretaria, ne he'rárie de
8 às 1 � heras, ne perrede de 20 (vinte) - dias ,a
·centar da publicaçãe deste Aviso, Edital de Con-

-

vocação ·da Eleiçãe en-centra-se afixade na sede
desta entidade e em diversesl locais públices:

Jaraguá 'de Sul, 29 de ageste de 1979." - �

RENATO PIAZERA - Presidente· .-

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

EMMENDÖRFER . Com. . de Veiculos· Ltda.
�

Av. Marechal Deodero, 557 - Fenes: 72-0969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul santa calarina .i_
Fei feite para vecê

calJaraguá do Sul, 30 de agesto de 1979

Aurea Mülfer Grubba
Tabeliã Designada.

Neta: Per metives alheies .-a n-ossa· vontade;
nãe fe,i pesslvel realizar a reunião prevista para
e dia 03 de setembre.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ESPORTES

Jogos das equipes de
SC na Copa Brasil

t
"

JOINVILLE
r'

23.09 - Jlo:inville x
30.09 - Joinville x
07.10 - Joinville x
21.10 - Joinville x
24.10 - Joinville x
28.10 - Joinville x
01.11 - _Maringá (PR) x
04.11 - Rio Branco (ES) x
07.11 - Colatina (ES) x

11.11 - S. Paulo (RS) x

15.11 - Grêmio (RS) x

18.11 - Chapecoense x

AVAl

Londrina (PR)
'Operáriöi (PR)
Desportiva (ES)
Caxias (RS)
Brasil (RS)
Criciúma
Joinville
Joinville
Joinville
Joinville
Joinville
Joinville

16.09 - Operário (MT) x AvaJ
10.10 - Atléticó (PR) x - Avar
21.10 - Avar x Figueirense

�
-

-

r

25.10 - Aval x Colorado
28.10 - Avaf x Oomerclal (MT)
04.11 - Sergipe (SE) x Avar
07.11 - ltabalarra (SE) x Avar
11.n - Ävar x Confiança (SE)
15.11 - Ava! x Internacional (RS)
1.8."f1 - N. HamDur. (RS) x Ava!
21.11 - Avaf x Juventude-
24.11 - Coritiba (PR) x Avar

CHAPECOENSE

16.09 - R. Branco x Chapeooense
23.09 - Orlclúma x Chapeoo'ense
03.10 - Londrina (PR) x Ohapecoenss
14.10 - Chapecoense x Maringá (PR)
28.10 - Chapecoense '1< Desportiva (ES)

'- 01.11 ,- Chapecoense x Colatina (ES)
04.11 - Operário (PR) x Chapecoense
OB.l1 - Caxias' (RS) x Ohapecoense
11.n - Brasil (RS) x Chapecoense
18.11 - .Ohapecoense x -Jolnvífle
21.11 - Chapecoense x Grêmio (RS)
25.11 - S. Paulo (RS) x ' Chapecoense

, CRICIOMA �

23.09 - Orlolüma x

3'0.0"9 - Desportiva {ES) x

03.10 - Colatina (ES) x

07.10 - S. pauro (RS) x

10.1'0 - Grêmio' (RS) x
14.10 - Orlcíúrna.. � .. -- ,_.*�
21 �"i 0"-�criéiÚma x

28.10 - Joinville x

11.11 - Criciúba x

15.11 - Criciúma x

21.11 - Criciúma x

25.11 - Maringá (PR) x

FIGUEIRENSE

23.09 - Colorado (PR) x

03.10 - Figueirense x

07.10 - Figueirense x

14.1'0 - Figueirense x

21.10 - Figueirense x

25.10 - Internac. (RS) x

28.10 - Juventude (RS) x

04.11 - Figueirense x

11.11 - Itabaiana (SE) x

15.11 - Confiança (SE) x

18.11 -, Figueirense x

25.11 - Comercial (MT) x

Chl;lpecoense
Criciúma
Criciúma
Orlclúma

qripiúl!l� .

.

.

Rio Branco (ES)
O:perário (PR)
Criciúma
Londrtna (PR)
Brasil (RS)
Caxias (RS_)
Criciúma

Figueirense
Coritiba (PR)
N. Hamóurgo (RS)
Operário (MT)
Avaí
Figueiren'se
Figueirense
Atlético (PR)
Figue'irense
Figueirense
Sergipe (SE)
Figueirense

nos da Pré-Esoola ao pe
ríodo vespertino. Dia

_

...

07.09 - 8h - Hasteá
mento das Bandeiras.
Participação da Bandinha
"Filho do Trabalhador"
na abertura das solenida
des oficiais do Municr

pio, em homenagem aIO

Dia da Pátria. Posterior

mente, participação da

mesma, no desfile oficial'.

do torneio oe Tênis de
Mesa entre alunas dos
Cursos Populares; 18h -
Arriação das Bandeiras

pelos alunes e maestro

da Bandinha "Filho do
Trabalhador' \; 20h PI10S

seguimento do torneio de
tênis de mesa. Dia 04.09
- 8h - Hasteamento
das Bandeiras; 14h

Prosseguimento do Tor
neio de tênis de mesa;
15h __;_ Palestra alusiva a

Semana da Pátria, para

SESI organizou programação interna da Semana da Pátria
A Agência do Sesi de

Jaraguá do Sul organi
zou um vasto programa

-

interno, incluindo ativida
des esportivas, palestras
e de cunho cívlco, no pe
rlodo de 1.° a 7 de setern
bro (Semana da Pátria).
Da programação consta o

seguinte: Dia 01.09-
Hasteamento das Bandei
ras; 18h - Arrlação das
Bandeiras. Dia 03.09 -

8h - Hasteamento das

Bandeiras; 14h - Início

'Num quadro de
formatura - A volta ao

passado
Prof. Paulo Moretti '

Na marcha inexorável do tempo, os anos pas
sam, os amigos tomam rumos diferentes e um ca

sual reencontro encarrega-se de provocar carra

das de saudades.
E nada é tão portador de saudades quanto

um quadro de formatura. Nada reaviva tanto as

reminiscências do Colégio - em que se estudou

quanto sua imagem refletiaa, na retentiva das nos

sas gratas rec'ordações da adolescência.

O tempo escolar, de existência mais ou me

nos longa, sempre teve o mérito de conter, em

seu acervo, uma interminável lista de amigos e

não menor de peripécias que marcaram indele
velmente este ou aquele colega, esta ou aquela,
classe, num quadro pitoresco escondido na som

bra de um quadro de formatura.

Muitos passaram pela Escola sem provocar
grande alarde; Outros, em contrapartida, se encar
regaram da compensação, tornando notáveis e

antológicas as peripécias . que deixaram atrás de
si.

Hoje, passados os anos, curtidas as sauda

des, os circunstantes das façanhas de ouTrora vi

vem, alguns apagados na sociedàde, 'outros ex

poentes de primeira grandeza, na constelação da
vida profissional.

_." .....
",,Nãll,/.:I.hsta���-p.s.� ee...d!ção do j:::;�icionamen-

I to na sociedade e na profissão, a força da sau

dade traz de volta à Escola o seu antigo aluno.'
'� a vontade de rever a antiga sala de aula, a-
quelas escadarias, aqueles pátios, aqueles dormi

tórios, os professores de 'outrora, aquele quadro
de formatura.

E diante daquele quadro imenso de saudades,
o passado se faz presente, o rosto menino se

transformou em adultp, o solteiro já é avô, o pró-(,

prlo cabelo preto se tinge de branco. E começa
o desfile de nomes, de amizad'es, de valores inte

lectuais, de capacidade profissional, e.os verdes
anos transformados em idade madura fazem me

ditar sQbre a vida que foi e a vida que é.

De tudo isso resta um consolo. Reavivadas
tantas cenas do passado, derramadas, quiçá', lá
grimas .de saudades, o antigo aluno deixa, uma

vez mais, seu antigo Colégio, deixa-o entre emo

cionado e remoçado, e, sObretuáo, satisfeito por
tudo quanto lhe foi proporcionado em termos de

gratificante recompensa de um tempo, de um

saudoso tempo que não volta mais.

com o interesse de ._em

presas de outros estados,
prontos a participar da

)
SIDERSUL.

Mas lembramos que as

sim que o movimento da
siderúrgica foi levantado"
grupos outros passaram
a combater o projeto, sob
as mais diferentes alega
ções sobre a sua inviabi
lidade. Mais tarde, mesmo
sob grande pressão dos
catarinenses junto' às au

toridades maiores, o pro
jeto recebia as sãcudide
las que davam ao espec
tador como se alguma
'manobra estranha estaria
a afastar o mOVimento do
seu verdadeiro caminho.
De longa : data sabs.:se
qUe o poder economico
o ,nacional e talvez mais
o internacional, em ou

tras oportunidades tem
se infiltrado em áreas g.o
vernamentais, para parti-

cipar das decisões. e fa
zer valer o que é do seu

mais imediato interesse.
'A transferência da pli
meira data, mesmo com

a presença do Vice-Presi
dente Aureliano Chaves
e a exigência das opções
que devem s'er ofereci
das para dar continuida
de ao "sinal verde", dei
xam transparecer que a
euforia inicial jã desenha
no horizonte uma -nuvem

que poderá atrapalhar 'os

planos do dr. Fernando
Marcondes de Matos.
Mais se acen,tua -o nossQ

receio, quando depara
mos com uma "recomell'

dação" do direto,r de co

mércio da Comunidade
Européia', Ettiene Davig�
no, aos países em desen
volvimento, assunto este

publicado no jornal inglês
MANCHESTER GUARDI
AN WEEKLV. Diz ele pa
ra aqueles países em de

senvolvimento, onde se

Estaria
.

a nossa Sidersul ameaçada?
sitúa 'o Brasil e por via de
conseqüência Santa Cata
rina, que os paises desen-
volvidos não querem "par
tnehs" na divisão, do bolo
e o diz de uma forma mais
deslavada ao dar a cha
madj.l .,"Rec'om:endação":
"Que não desenvolves
sem atividades indus
triais, ESPECIALMENTE
A SIDERURGIA,' que com

petissem ,com o mundo
dos ricos."

Vai daí que os catari
nenses deverão enfrentar
um verdadeiro vendaval
'para fazer valer os seus

planos nos Ministérios do
Presidente João Batista
Figueiredo� A menos que
as multinacionais nã'o a

pitem em nosso País. A
finai, temos o direito de
possuir a nossa própria
siderúrgica que a estas
horas já está chegando

.

com muito atrazo.

OINEGUE -9/79.

alunas dos Cursos Popu
lares e Integrantes de
Clubes de Mães, estando
a palestra a ca-rg1o da
professora Ligia Emmen
doerfer; 18h - Arriação
das Bandeiras pelas alu
nas e maestro da Bandi
nha "Filho do Trabalha
dor". Dia 05.09 - 8h -
Hasteamento das Bandei
ras; 14h --- Prossegui
mento do Torneio de Tê
nlsde Mesa; 18h - Ar
rlação das Bandeiras pe
las alunas e'maestro da
Bandinfra "Filho do Tra
balhador"; 20h - Pales
tra alusiva a Semana da

Pátria, para alunas do

MASSARANDUBA
PODERA TER
SISTEMA DE

ABASTECIMENTO,
DE ÁGUA AINDA ESTE

ANO

As obras do Sistema
de Abastecimento de A
gua da cidade de Massa
randuba, estão lncluldas
no "III Programa de Co
munidade de' Pequeno
Porte", foi o que infor
mou Nereu

-

Guidi, Secre
tário para Assuntos da
Casa Civil do Governo do
Estado.
Disse ainda, que' o pro

grama
.

elaborado pela
CASAN, tem o seu início
previsto para este ano,
condlolonado a obtenção
de recursos do Governo
do Estado e do Banco
Nacional de Habitação.

Santa Catarina inteira
está empenhada na apro
vação do projeto que se

transfo:rmará na siãerugi
ca sul catarinense - a nos

sa SIDERSUL. ..POUCf,'ls
tem sido as vezes em que
todos os organismos se

uniram em torno de uma

meta que reconhecemos
não e só do govern,o, mas
do interesse imediato do
estado e de

.

sua gente.
Até os pOliticos arenistas
e emedebistas das áreas
municipal, estadual e fe
deral .. uniram-se como
sendo uni tema que não
ad�ite contestação'. O'
que o governador e ;os
secretários da indústria
e comércio e do planeja
mento já viajaram para
Brasília, onde se locali
zam as áreas de decisão
do governo central, bem
demonstrar o grau de in
teresse e necessidade da
instalação de nossa side
rurgica, a esta hora já

Cursos Populares e Inte

grantes da BandTnha, a

cargo do palestrants Dr.
José Alberto Barbosa.

Dia 06.09 - 8h - Has
teamento das Banâeiras

pelos alunes da Pré-Es
cola do período matutino;
14h - Prosseguimento
do Tornelo de Tênis de
Mesa; 18h - Arriação
das Bandeiras pelos alu-

o Incra entrega títulos a

colonos expulsos no sul
"O governo brasileiro

é o maior latifundiário do
mundo", afirmo,u em Por
to Alegre o presidente do
Instituto Nacional de Co

lonização e Reforma A

grária - INCRA - Pau
lo Vokola, ao explicar
que "p'or isso temos que
fazer uma melhor distri

buição e isto já está co

meçando a ser feito". No
entanto, garantiu que
"não existe nenhuma in

tenção de desorganizar a

situa'ção agrária brasilei
ra".
Paulo Vokota esteve na

reserva indigena de

Nonoai, entregando a 360
famílias de colonos ex

pulso� de Nonoai, Planal
to e Tenente Portela os

titulos de pr:olpriedade na

localidade de Terra No
va II, na eslrada

-

Cuiabá
-Santarém. ,Este.. procedl
mento, _segundo__ o presi
dente do Incra, .. 'oe inédi

to, pois antes os colonos

DOS JORNAIS:

eram., deslocados.. e de

pOis de já estareiif traba
lhando a terra.. ê que re

cebiam o titulo.. de pro
priedade" .

.....Cada -uma das., 360 fa
mílias receBEm 100 .. hec
tares em .. Terra... Nova II,
cujo projeto foi reaUzado
pela Cooperativa Can8ra
na. ,O presidente do Incra
revelou que., "esta .. -ação
conjunta do Incra com as

cooperativas__ .. traz., três

vantagens: são eficientes
na escolha dos., colonos,
oferecem auxilio agríoola
aos trabalhadores da ter

ra e se moetram., eficien

tes na comercialização
dos produlos por eles tra
balhados". "Mas justifi
cou a participação do g.o�
verno explicando que "as

cooperativas não contam'
com recursos suficientes,
e então recebem do Incra

a propriedade da terra

que revendem aos colo
nos".

Santa, Catarina tem pressa
ampliar as esj)éranças 'do nosso Esta

do na melhor partilha de riquezas do

sub-solo, por onde se distribui a coo

peraçãio estadual na valorização e ex

ploração da herança que nos cabe, co
mo povo capaz de realizar um destino

esplêndido da história sulamericana.
E não será sem justo orgulho que

veremos ao nosso lado o altivo' e pro

gressista pOVD bandeirante, com o qual
o gesto patriótic'o do Governador Maluf

nos irmana.
O Governador Jorge Konder BOT'

nhausen tem sabido tornar-se digno de

atitudes assim amistosas, gra(..'8s ã sua

. visão panorâmica do progresso que in- '

tegrará Santa Catarina na unidade evo

lutiva de São
-

Paulo e de outras re

giões conscientiz�das de
-

que o Brasil

do futuro se fará grato a tudo quanto,
contribuindo para garantir-lhe solidez

econômica, esplendor cultural e triunfo
contra os empecilhos naturais do seu

evolver, definir:,á em termos duma gl:o
riosa história, a sua posiçã'o entre as

nações da América.
E, sem dúvida, a disposição amiga

em que se nes oferece, através do com
promisso cívico e moral do Governador
do Estado de São Paulo, o apoio ban
deirante ao esforço barriga-verde ser

virá de consolidar na alma da nossa

gente a amizade que terá de ser tràço
indestrutível, vinculando as ações pa
trióticas des catarinenses às atitudes
de autêntica brasilidaCle do nobre es

pírito paullste,

De "O Estado" - Gustavo Neves

Santa Catarina tem pressa... Des
perta para a ofensiva do desenyolvi
mento, acelerando a sua marcha histó
rica sob o mesmo rítmo que marca a a

vançada nacional para os grandes des
tinos do Brasil na América.

A visita do Governador Paulo Sa
lim Maluf, de São Paulo, ao nosso Es
tado, deve ser motivo de regozijo para
todos os catarinenses que, em tomo a

gora do Governador J'orge 'Konder Bor
nhausen, prestigiam a política, vinda
de gestões governamentais anteriores,
no rumo" da cooperação intensiva com

as demais unidades da Federação, pa
ra sol?repor o nosso País acima dos
embates que castigam os povos em

crescimento.
A atitude do Chefe do Governo'

paulista, que oferece seu apoio aIO es

forço catarinense nesta tiora de vigoro
sa arremetida para a conquista da po
siçã'o que lhe cabe na operação do ae
senvolvimento politico e econômico do
Brasil, é eminentemente simpática à
gente barriga:verde e, não desmentin
do a tradicional unidade espiritual en
tre paulistas e catarinenses, assegura
ao ideal da unidade nacional fatores
decisivoS na expansão das

.

áreas geo
-econômicas e sociais que definem a

ação progressista do Brasil no Conti
nente Novo.

A perspectiva do achado de reser

vas minerais de petróleo em s'ollál cata
rinense, caso em que Santa Catarina de

Jorge Konder Bornhausen terä o con

curso do interesse de São Paulo de
Paulo Salim Maluf, não pode deixar de

..

Assistência Médica à Empresa
Sede: Rua Presidente Epitácio Pessoa, 746 - Telefone: 72-0402

JARAGUÁ DO SUL �ANTA CATARINA

A AME (Assistência Médica à Empresa), com grande satis

fação e seguindo o espírito de constante aperfeiçoamento na sua

, prestação de serviço, comunica às empresas cooperadas e ao pú
blico em geral, que além das especialidades já oferecidas, quais se

-

jam: Clínica Geral, Gastroenterologia� Clínica Cirúrgica,· Ginecolo
gia e Obstetrícia, Urologia, Oftalmologia, Cardiologia, Ortopedia, e

Tral:'matologia, Pediatria, passa a ofe recer, através do Dr. RICARDO, MA-

RINHO, a assistência em Otorrinola ringologia.
-

Senhor empresário - ofereça ao seu colaborador a oportu
nidade da livre escolha médica com total assistência laboratorial.

Comunique-se com a AME para inteirar-se de sUa forma de

'Eserviço.
""'"
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