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Aberta concorrência 1Iara as,faltamento � da
,

.

O Departamento de
Eslradas de Rodagem de
Santa Catarina, através
do Grupo, Executivo de

Licitações (G1:L), divul
gou no Diário Oficial do
Estado de 29 de agosto
de 1979, Aviso de Licita-

o que se comenta na capital
COMENTA-SE ...

- a ameaça, via bilhetes escrltos a base
de letras recortadas, a professor do Colégio
Catarinense, dizendo: "Este é um dos muitos
avises que Você vai receber. Te cuida! Ass.: Les
gansters". O mestre que já morou na origem
das ameaças, afirma que os rapazes na reall
dade lião querem nada com nada, achando
péssimo se' ele exige mals do que demonstram,
Beta Stodieck conclue: "E se exige é porque
sabe que os caras podem corresponder - ca
so contrário 'os recomendaria a uma das a

paes ... ".

- o memorial do preso da Firjan, dr. Má
rlo Leão Ludolf, endossando denúncia do Preso
da Fiesc, dr. Bernardo Wolfgang :Werner, aler
tando sobre a publicidade promovida pela' Pre
vidência e Assistência Social. O Ministro Said
Farhat recebeu o expediente e nele se afirma
que não apoiam "medidas que objetivem anis
tiar ou amparar, devedores de obrigações fis
cais, por entender que iniciativas cessa, nature
za premiam o devedor em detrimento de quem
paga corretamente e, além do mais, acabam
por estimular. ..uma..c.a.pcorr,êncW1.... desletll-lIIÓElS
que não pagam aos que pagam".

- o artigo de primeira página de "O Luta
dor", de Belo Horizonte, que aqui circulou, a
bordando os protetas de desg.lWa da atual
conjuntura brasileiro e finaliza: "é preciso que
se encare o País, sua adrnlnlstração, sua cons

trução, COM FERVOR. Para que nosso otimis
mo não seja o otimismo balofo, ufanista, que
dura apenas alguns dias. Pois "o País não está
tão. ruim assim; a situação é contornável". "O
Brasil está é gripado" (Golberi). Por isto, como
Nélson March'ezan, "não acreditamos em catás
trofes mas convém não exagerar" em otimismos
frouxos. Só a fé salva. Não o otimismo' deslum
brado. Aí está: o Brasil crê ou morre".

- a fala do dep, Aristides Bolan, num dís
curso de seis laudas, defendendo o minerador
Santo Guglielmi, que acabou por confirmar o

destino que já se antevia ao pedido de licença
que o minerador fez para processar o' deputa
do Stélio Boabaid, que o acusou de gansteris
mo. A defesa foi o caminho acertado pelas li

deranças da Arena e do MOB para que não
fo-sse atingida a imunidade parlamentar, única
maneira encontrada para satisfazer os deputa
do') que pretendiam autorizar o processo con

tra o deputado da Oposição.

- a notícia de .que mais um deputado pode
ser processado. O Tribunàl de Justiça enviou à
Assembléia Legislativa novo pedido de licença
para processar um deputado. O pedido tem ba
se numa queixa crime movldapelo suplente de
senador da Arena � Oiomício Freitas, que quer
processar o deputado Manoel Carlos de Souza,
conhecido por Maneca Santos, por infração, ao
artigo, 138 do �ódigo Penal, porcalúnla. Oio
mfcio Freitas quer mover a ação- porque o- de

putado acusou-o de ter contratado um pistolei
-ro que matou um pescador em Laguna, no dia
17 de [unho passado.

'

- a possa no 'Mrgo de intendente do Ri
beírão da' Ilha, na Capital do Estado, do sr. An
tônio Antunes da Cruz, lembrando que .em 2
de fevereiro de 1935 assumia a Intendência por
indicação do prefeito interino Aristides Ramos
"e só deixei o cargo em.1 O demarço de 1974".
Antunes da Cruz enfatizou que "como político
mllltante e no desempenho' da função sempre
rui e sou leal aos amigos, que nunca me aban
donaram 'e a quem nunCa abandonei". Partici-
param da solenidade OiS' ex-governa,d:ores Cel
sc Ramos, Aderbai Ramos da Silva, representa
do pelo ex-vereador Baldicero Filomeno, Ivo Sil
veira, secretários Fernando Bastos, do Traba
lho e Integração Política, Ary Oliveira, 'da Segu
rança, deputadas, vereadores e empresários.

Evi Sinsval, 09/19

ção, levando ao conheci
mento dos interessados,
que se acha aberta a

concorrência para a exe

cução de serviços de ter
raplenagem, 'obras de ar

te correntes e drenagem,

pavimentação asfáltica e

s�'rYiços complementares
na Rodovia SC-30'1, tre
cho Corupá-Jaraguá do
Sul, numa extensão de
18,Okm, devendo .as pro
postas serem entregues

· Trechu Corupá- Jaraguá
até às 15 horas do dia 27 ·SC; localizado n'o 7.0 an- veira, n.O 32, em Floria-·
de setembro de 1979, no dar do Edificio das Dire- nópolis.
Protocolo Geral do DER- torias, à Rua Tenente Sil-

estrada SC/301

CASO IN,ÉDITO EM SC: JULGAMENT'O DE
'-

INDIO QUE MATOU BRANCO

En Xanxerê, foi julgado o índio da tribo Kaigang,
daquele município, acusado de assassinato do "bran
co" João Aiberi de Oliveira Ribas, no dia 28 de 'maio
de 1977. Segundo o advogado do indio D,orival Fer
nandes,

.

o bacharel Vicente Luiz Cargnin, "trata-se de
caso inédito aqui no Oeste catarinense e creio que no

Brasil, em que um índio é julgado ·pelo Tribunal do
Juri, por ter matado um branco, embora em legítima
defesa de terceiros".

.

o caso, na �poca, chamou bastante a atenção da
população, levando inclusive dols professores univer
sitários, os sociólogas Luls Carlos Ralfpap e Remy
Fontana, da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) a empreenderem estudos e publicações poste
riores dos mesmos, abordando toda a problemática do
indígena e sua interação com o "branco".

PENNA PREVÊ CRESCIMENTO DE

7% em 79

Depois de afirmar que não há crise de encomen

das nas indústrias de base, desmentindo denúncia da
Abdib, o ministro Camilo Penna, da Indústria e do
Comércio, adiantou que o crescimento do Brasil, es
te ano, ficará em torno de 7%.

"Os investimentos em andamento .permltem pre
ver que o próximo ano manterá essa mesma taxa:
um crescimento de 10 ou 12% serão estágios febris,
e não queremos estágios febris, queremos cresci
mento com saúde", disse o ministro. Suas declara
ções foram feitas durante visita à fábrica de barrilha
que está sendo construída pela Álcalis do Rio Grande
do Norte (Alcanorte - subsidiária da 'Oompanhia Na
cional de A!calis), no município de Macau, a 220 Km
de Natal.

Um .arrugo
Na edição de 1.° de setembro

o meu parceiro escrevia AGORA
QUE AGOSTO PASSOU, em que
comentava os lutuosos aconteci
mentos no defasto mês de agos
to. Esqueceu ele de arrolar en�
tre os atingidos o jornalista dr.
Adolfo Zigelli, Secretário Extra
ordinrio para os Assuntos da Im

prensa, 'no dia 30 de agosto de

1975, vítima de acidente aviató
rlo, Prestou desinteressados ser-

.vlços, combateu o bom combate
e defendeu certa vez a autenti
cidade e a verdade, quando em

jogo a honra deste signatário.
Era um benfeitor. Sempre foi
considerado assim. Até o sempre.

Neste agosto de 1979 o ca

lendário mostrava o dia 27, para
assinalar a partida de um 'outro a

migo, também benfeitor, que pes
soalmente não' cheguei a conhe-

,

cer. Mas era' amigo. Isso revela
vam as suas cartas. Era amigo ,à
primeira vista. Pela intercessão
de Hugo José :Kling, de Três Rios,
RJ. Um súbi'to mal estar decre
tou a sua despediCI'a desta vida

terrena, embora tivesse muita
coisa ainda para concluir. Histo

riador, descendente dos coloni
zadores alemães de Petrópolis
era apegado às suas

.

origens.
Colhia as folhàs no seu Jardim
do Indaiá 'para prepará-Ias co

rno mensagens de 'Natal, o que
nos faz lembrar um outro Ho
mem por sinal agora residente

que.

crescente que ainda está
sendo discutida pelos mi
nistros do, Trabalho e do
Planejamento.

Acima de dez salários
mínimos, as correções te-

, rão orladas faixas em que
o percentual de correção
será inferior ao Indlce.
nacional de preços ao

consumidor, como forma

Govern O decide
Os trabalhadores que

ganham atés três salárlos
mínimos serão reajusta
dos semestralmente em
valor acima do nível do
índice nacional de pre
ços ao consumidor, en

quanto os empregados
com salários entre três e
dez salários mínimos te
rão a:plicada a mesma fór
mula mais a fórmula de-

. salarial' gradativo
de diminuir a distância
entre a base e o ápice da
pirâmide salarial.

De acordo com Said
Farhat, a produtividade
de cada setor será dis
cutida, diretamente e os

fndices serão definidos
por convenção, acordo
ou pela Justiça do Traba
lho, que voltará a ter po
der normativo.

E os fracassos... Também educam? Prof. Paulo Moretti

O cartã,o mais recente é de
13 de agosto de 19'19. Nele o

meu', amigo escreveu no verso:
"Em meu poder mais um livro
que veio aumentar o' val,or da mi
nha modesta biblioteca. O autor
deve ter o �!om da_paciência chi
neza, para pesquisar biografias,
o que não é nada fácil, pois nem
todos estão com ,os dados dispo-

Quem, em sã 'consciência, não
admite ter fracassado ao menos uma
vez na vida? E quem não se terá, ao
menos uma vez,valido das lições de um
fracasso no aprendizado da vida? Es
tabelecida a premissa, conclui-se que,
indubitavelmente, o fracasso também se
constitui em agente da educação.

Viver só de êxitos é uma utopia.
Daí a necessidade de sabermos convi
ver com o fracasso, para extrair-lhe os
ensinamentos que tem o mérito de p-ro
porcionar, por força das circunstâncias.

, Os êxitos podem ser entendidos
�p...p�rª&. Q.Yß e$ttuturaDl um�ití.".
cio, um monumento. Bastara, entretan
to, uma falha na construção para que
a obra venha abaixo, ou sofra nas suas

estruturas.
I: verdade que, na construção da'

nossa vida, devemos ter em mente edi
ficar a estrutura de uma forte persona- "

lidade, de forma que represente' soli
dez inabalável e reflita o gênio de -des
temido construtor.

Isto não significa, todavia, que es

telamos imunes a qualquer revés. Bas
tará uma im'previdência, uma precipi
tação para provocá-lo. E ele será tanto
maior quanto menor for nosso cuidado
em evitá-lo. A ampliar-lhe as conse-

.qüências estarão 'o nosso orgulho e a

nossa mediocridade, a nossa indiferen-

näo
de PetrópOlis - o dr. Carlos A primeira, de 23.7.79, dizia
Moaoyr de Faria souto, ex-prefei- entre 'outras: 'Em primeiro lugar,
to de ttaocara-RJ, com os mes- devo agradecer-lhe em nome do
mos> hábitos. Conh'ecedor profun- nosso Clube e, no meu pröprlo,
do da Ecologia e apaixonado pe- os cumprime,.tos, que recebe
Ia História, escrevia muito. Era mos pela passage"" do 20.0 ani
intransigente defensor da tradição versário do Clube 29 de Junho.
e do respeito aos valores do Ao mesmo tempo, tambénf;- a

passado, assim como o é em gradecemos sensibilizados a ca
nosso meio o Mestre Emílio cl rinhosa noticia publicada pelo
Silvà,· cujo livro não chegou a veterano e conceituado "Correio
comentar. Foi um dos fundadores do Povo" que, em seu bem ela
do Clube 29 de' Junho, onde a borado resumo, divulga a data
morte o colheu,como seu presi- histórica de Petrópolis: _ 13'4.0
dente. Pertencia aos quadros do Aniversári,o da Colonização e o
Instituto Histórico de Petrõpmis. 20.() aniversário do nõsso Clube.
Fundador da Asso'ciação p'etro- Por essàs 'preciosas referências,
politana dos Pacificadores, con- 'o prezado Amigo, Eugênio Victor
decorado com a medalha "O· Pa- Schmõokel, tornou-se um perma
cificador", de Caxias. Pertencia nente credor da gentileza e aml
ao famoso e sofisticado Clube zade de todos os petropolitanos.
dos 13, integrado' por 13 asso�' Envi'o-lhe em anexo um mapa do
ciados que se reúnem em jantar, Land - Rheinland - Pfalz, no
no dia 13 de cada mês. Uma es- qual assinalei duas aldeias, das
pécie de Muguee Clube local. quais vieram meus antepassados
Funcionrio do ONER, executou as do lado materno: 'Kling e Dupré
mais diversas missões. Esteve na região do Huns�üc!k, do qual veio
Alemanha e, expert em circuitos a maior parte de colonlzadores
elétricos, dirigiu um trem eletrico. para a Imperial Colonia".
Nosso confrade "Tribuna de Pe
trópolis" conta- outràs tantas fa
cetas do homem extraordinário
que foi o amigo que não conheci
pessoalmente. Mas, guardamos
gratas lembranças.

Duas cartas que não for.am
respondidas, servem para marcar
a extraordinária personalidade do
ilustre extinto.

conheci
J

'ça e o nosso desânitno.
A primeira lição que devemos tirar

dos fracassos é a humildade 'em reco

nhecê-Ios. Muitas vezes, temos 'objeti
vos excelentes, mas, para sua execu

ção, tomamos meios inadequados ou

insuficientes. Serramos, no entanto',' tei
mosos e estólidos se nos limitássemos
a lamentar nossa derrotas, sem a con

seqüente preocupação de transformá
-las em vitórias.

Passaremos do fracasso ao suces
so sé nos dispusermos a lutar sempre,
com objetividade segura de escopos,
.eom esooUJ3L�a0a� me;E>8t, com
severança pertinaz de ação, .Iembrando
-nos de que as dlflculdades foram cria
das para serem vencidas.

Por fim, se estamos numa luta, é
preciso coragem. Coragem que não e
sinônimo de temeridade, mas dis:posição
de firmeza no desdobramento de nos

sas ações. Se advierem everituais fra
caesos, que não sejam pela nossa o

missão, mas como, conseqüência de
nossas limitações.

Se Balzac dizia-que a coragem e o

.
trabalho fazem a felicidade, constitua
mos este binômio a força, propulsora
de nossas ações. que, reconhecendo as

lições do fracasso, não conhece obstá
culos quando se luta tenazmente pelo
sucesso.

pessoalmente
níveis. Peço-lhe apresentar ao sr.

Emílio .da Silva os meus primei
ros, agradecimentos, que serão
completados depois, com uma

,

nto,ffcia em um jornal daqui, sobre
'o livro "Jaraguá;'. Em nome da
diretoria do Clube 29 ele Junho
agradeço ao ilustre consócio,
as boas notícias' e referências
publicadas pelo conceituado' jor
nal "Correio dó Povo'". Inclusive
a remessa do número especial,
que foi cuidadosa,men-tel coloea
do no meu arquivo particular".

Isto e o que me resta do a

migo que não conheci pesscal
mente. Dele fica o diploma, rece
bido no primeiro trimestre de 79,
que hoje enfeita o escritório. Ne
le está escrito o histórico do'Clu
be e a assinafura: G.E. Bauer.
G.E. Bauer que quer dizer Gusta
vo Ernesto Bauer. É a memória
que guardo para sempre do meu

amigo que não cheguei a conhe
cer pessoalmente. Esta a lem

brança que guardo para todo o,
sempre. Descance em paz, que
rido amigo e Companheiro!

E.V. Scnmöckel,
ou melhor,

Eugênio Victor SChmöckel,

sócio correspondente do Clu
be 29 de Junho, de Petrópo-
lis - R'J. Em 09-79.

'
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Aniversariantes
I

Aniversariam, hole, dia 08.09.79
Sr. Lourinor Seiffert, Joinville
Sra. Vva. Elsa Müller
Sr. Alfonso Erdmann
Sra. Wally Friedel
Sr. Nelson. Amorim, Joinville
Sra. Terezinha Hafferrnann Pe
reira, res. em Curitiba
Sra. Maria D. Nagel, nesta

Aniversariam, amanhã, dia 09.09.79
Sr. Damásio Schmitt
Sr. Waldemar Schrnltt
Sr. Albrecht Gumz, (comerc.)
Sr. Hartvieh Hanemann
Vitti Bona
Sra. Maria Anézla Gonçalves
de Araújo, em ltapocuzlnho
Sr. Reinaldo Ucker, em
Nereu Ramos
Sra. Cecrlia Pedri Papp,

Aniversariam dia 10.09.79
O jovem Adolar Steilein, no
Paraguai

'

Dênis Allan, filho de Sido (Vil
ma Maria) Doering
João Lopes
Orlando Packer
Arno Blick

Aniversariam dia 11.09.79

Srta. Mariza Doering
Sra. Traudi, esposa do
Sr. Arno Henschel
Mário Maas
Valdir Moretti
Martins Tilles
A jovem Cleusa Cristina, filha
de Maria Ida e Ernesto Tori
nelli, nesta

Aniversariam dia 12.09.79
Sr. Inácio Lemke, em Rio da
Luz Vitória
Sr. Eloi Wasch
Denise Seick, em linhares-ES

Aniversariam dia 13.09.79

Sra. IIse Mey Duarte, Joinville
Sr. Alexandre Costa
Sra. Noemia da Cunha Jacobi,
em Itapocuzinho
Iris Pawlowski, em Blumenau
AI,fredinho Scklba, em Curitiba

Aniversariam dia 14.09.79

Sr. Rudolf Ehlert
,

Sr. Hugo,Horst
Sivonei Tarcísio Gretter
lia Tironi
Eno Maas

Saudades

Prof.- Alaíde S. de AmorIm

Saudade que dóe
Amor que constróe.

Lembrança que resta

Coração atesta. .

Coisa esquecida
Na mente vivida.
Fazendo chorar
e dor recordar.

Agora o passàdo
ficou enterrado.

Aegria constante

reflete o semblante.
Tristezas passaram
Lembranças ficaram.
É tudro alegria
que o mal escondia.

SABADO, 08 DE SETEMBRO DE 1979
--------------------------------------

NOTíCIAS
NASCIMENTO,S DA

SEMANA

Nasceu dia 06.08.79

Luiz, filho do casal Edovirgo
Matheus (Walli) de Souza

Nasceram dia 27.08.79

Fabiana, filha do casal Sebas
tião (Fani liesenberg) Fuzi
'Cassio Sidnei, filho do casal
Aristide, [Helqa Specht) Fe
lippi

Nasceram dia 29.08.79

Simone, filha do casal José

(Carmelita) Bellarmlno
Anderson Jair, filho do casal
Jair Garibaldi (Salete Hosinha) ,

Quintino

Nasceu dia 30.08.79
�

Deise Rudineia, filha- õo casal
Osnir (Renita) Erthal

Nasceram dia 31.08.79

Joy Cristina, filho do" casal
Siegfredo (Maria) Braatz

I

Maira Sibele, filha do cas�1
Faustino (Ladir Maria) Marti-
nelli
Martina, filha do casal Mario
(Irene) Siewert

Nasceu dia 01.09.79

Gilberto Luiz, fillio do casal
Valéria (Silvia Bachmann) Fia
monoini

Nasceu dia 03.09.79

Edson, filho' do casal Norber
to (Eiland i Schmidt) Sprede
demann

CONFEC'ÇõES
SUELI LTDA.

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

belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munda

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

O LOJAO DE
CONFECçõES SUELI LTOA.
fica na Áv. Mal. Deodoro, 1085
em frente à Praça Paul Har-

II ris. ' "

IS ANINHOS

No último dia 5 de setem
bro, completou seus 8 aninhas,
o garoto Carla Andrei Emmen
doerfer, filho do casal Euclides
(Irene) Emmendoerfer.

Ao Carla Andrei, os cum

primentos da coluna, com vo

tos de muitas felicidades.

OS MONTANARI

No próximo dia 16 de se

tembro, o Grêmio Esportivo Ju
ventus, estará realizando sensa

cional baile, com animação a

cargo do famoso conjunto "Os
Montanari".

A reserva de mesas pode
rá ser feita no Shalon, ao pre
ço de Cr$ 400,00 p�ra �ó?ios,
e Cr$ 600,00 para nao sacias.

PAGINA 2

SOCIAIS

FO,RMATURA

PRECISA-SE

Formou-se no Curso de Di
reito da U.F.S.C., Lauro César
Radtke Braga, da turma Prof.
Lauro Luiz linhares. Constou da

programação, um belíssimo
baile no Clube Doze de Agos
to, missa de' Ação de Graças,
na Catedral Metropolitana e Co

lação de Grau, nó Ginásio
Charles E. Moritz.

Lauro César é filho do, nos
so velho amigo, Lauro Braga
(Braguinfía).

Ao amigo bacharelando,
os cumprimentos com votos

de pleno êxito na carreira que
ora inicia.

KROGERHAUS...

Agora V1o�ê também poderá
desfrutar do seu

-

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?!

KROGERHAUS ...

'I

BONECAS VIVAS

Encontra-se em pleno an

damento a próxima promoção
do Uon� Clube Jaraguá Cida
de-Industrial, no Concurso de
Bonecas Vivas, cuja arrecada
ção será beneficente.

"

As 3 horas da tarde, do dia
26 de setembro, as crianças
irão desfilar mostrando sua

graça a� público presente.

A vencedora do concurso,
será aquela que vender maior
número de votos.

BODAS DE PRATA

Comemoram Bodas de
Prata no dia 11 do corrente, o
casal Arthut e Hildegard Z. Ro
de. O Culto Solene será às ..

19 horas, na Igreja Evangélica
Lutherana de Jaraguá do Sul,
sendo os familiares recepcio
nados em sua aconchegante
residência.

.

Aos amigos, as mais sin
ceras felícitações.

1 rapaz, maior, que saiba andar de bicicleta,

conheça bem a cidade, boa caligrafia. Paga-se
bem, a base de comissão. Os candidatos devem

d,irigir-se a CIRO'S - /(v. 'Mal. Deodoro da Fon

seca, 746 (fundos).

ANIVERSARIO

No último dia 6 de setem
bro, completou os seus 93 anos,
a nossa Irmã Cupertini, do Co
légio Divina Providência. Natu
ral de Itajaí, está em Jaraguá
já há vários anos. Tc:>d'a a sua

vida dedicou a rel19ião e aos

seus alunos, ensinando traba
lhos manuais. Possui inúmeras
artes manuais, especialmente
pinturas. A querida Irmã Cup�r
tini um grande abraço, multa
saúde e felicidades.

SMYRNA ELISA

A cegonha trouxe no dia
23 de agosto, às 12 horas,
Smyrna Elisa, filha do casal a
migo Alcivandro e Salete Es

pezim. A alegria foi geral entre
seus pais, avós e irmãzinhas
Daniele e Francine- que ansio
sas esperam a Smyrna crescer
I para com ela brincar.

Parabéns e muitas felici
dadesl

DEBUTANTEsn9

No dia 17 de novembro, o

Clube Atiético Baependi, esta
rá realizando seu famoso Baile
de Debutantes, que contará
com a animação do Grupo Mu
sical Itamone, de Caxias do
Sul. As inscrições estarão aber
tas até o dia 14 de setembro,
na Secretaria do Clube.

Destacamos na coluna de

hoje, alguns nomes das debu
tantes que constam em nossa

agenda: Márcia Silva, filha do
casal Eggon João (Laura) da
Silva; Sonia Maria Mannes, fi
lha do

,
casal Bfáslo (Laura)

Mannes; Jane Simone Moretti,
filha do casal Aristides Adolar
(Odila) ,'Moretti; Ana Paola
Bruch, filha do casal Rolli (Joa
nlra) Bruch; Márcia Rudolf, fi
lha do casal João Germano
(Maria Matilde) Rudolf; Cláudia
Mahfud, filha do casal Mário
(Gerda) Mahfud; Rita de Cáss�a
Correa, filha do casal ASSIS
(Maria Casagrande) Correa, da
sociedade flórianopolitana; Lu
ciane Saade, filha do casal A
dolfo Osvaldo - (Mercedes) Saa
de, e Deyse Jackeline Zimme.r
mann filha do casal Antonio
(Iria) 'Zimmermànn, ele, dedica
díssimo vice-presidente do-Clu
be Atlético Baependi.

-

í
I CINDERELA

(Agora com 3 lojas para
melhor servir).

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

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

CINDERELA,
,

sempre atualtzada com a mo

da da tem:porada, para VOCq
.

desfilar elegantemente.

I
,

DOAÇAO DIA 10
O lions Clube Industrial

fará a entrega de- uma casa

residencial, no próximo dia 10,
às 17 horas, ao sr. João Arndt,
à rua 209 (Francisco Hrusch

ka), n.? 705, no bairro d,? J�ra
guá Esquerdo. A residencla a

ser doada é fruto de campanha
promovida pelo Clube de Ser

viço e no ato da entrega e�t�
rão presentes além de auton
dades do nosso município, o CL
Wilson Santos, Governador do
Distrito L-10 do Lions Interna
cional. Aos companheiros
Leões os nossos cumprimentos
pela brilhante tarefa

, � por. fa-Izerem mais uma famllla feliz.

VISITA

Recebemosi em nossa reda

ção a visita da sr� ..Eugênia Bel

Ia Cruz Silva. ítajaíense de nas:
cimento e sobrinha da Irma

Cupertini, veio para comem?r�r
os 93 anos da Tia. D. Eugenia
mora no Rio de Janeiro há 30

anos, é poetisa e. escritora e

confessou-nos ter ficado encan

tada com Jaraguá do Sul, pela,
sua beleza, pela naturez�, pelo
ar puro que há anos nao res

pirava.
Ficãmos muito felizes em

conhecê-Ia e aguardamos an

siosos por receber poesias suas

e que volte sempre. FeHcidades.

PRESIDENTE DA WEG,
ELEITO MEMBRO DO,
CONSELIfO p� SNI

S. Eggon João da Silva

'IODiretor Presidente
da Eletromotores Weg
S.A, Industrlal Eggon J.
da Silva, aceitou con-

, vite para integrar o Con
selho de Comércio Ex
terior da Confederação
Nacional da Indústria.
O ato de posse ocorre
rá no próximo dia 10,
segunda-feira, às 16 ho-

-

ras, no auditório da
CNI, em sua sede no Rio
de Janeiro, seguindo-se
coquetel comemorativo
ao evento. Naquela o

casião, será instalado,
ainda, o Conselfío Eco-
nômico da mesma en

tidade.
Ao aceitar o convite

formulado pelo Presi-
dente da CNI, sr. Dlo- "i

mício Velloso da Sil
veira, o Presidente da
Weg, Eggon João da
Silva, salientou que se

colocava ao inteiro dis-
por da entidade para
colaborar, na medida
do possível, na concre

tização dos altos obje
tivos estabelecidos pelo
Conselho que passou a

integrar, na : qualidade
de membro. O titular da
We,g embarca para o

Rio de Janeiro, na pró
xima semana, quando
participará das cerimô
nias de posse no im

portante Conselho da
CNr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA ROTARIA
QUE O IDEAL DE SEflVIR ILUMINE

O CAMINHO,

EM SEUS CLUBES - Participem maís ati
vamente dos programas e atividades do clube.
Iluminem o caminho para os novos sócios. Aju
dem o Rotary a crescer em número e em força,'
fazendo com' que outros participem também do
companheirismo e da dedicação ao próximo.

· " EM SEUS NEGOCIOS E PROFISSÕES _
Promovam uma' maior conscientização e interes
se quanto às práticas do ética em seus negócios
e profissões. Demonstrem maior respeito pela
dignidade de todas as ocupações úteis e pela
importância de todo indivíduo no mundo em virtu
de de seu trabalho. Orientem os jovens para car
reiras ae valer,

· .. EM SUAS COMUNIDADES - Coloquem
em realce os problemas que dtvídem as' nossas

comunicfades, para que possarnos
I

encontrar-lhes
solução e para que os estranhos se tornem vizi
nhos, e se tornem amigos. Auxiliem os jovens e
os velhos, os aleijados e os pobres a concreti
zarem o potenclal de uma vida feliz e profícua. .

· " NO MUNDO INTEIRO - Eliminem a in
compreensão \e o sofrlmento - na busca de
maior boa vontade, entendimento e paz - atra
vés do Programa "Saúde, Fome e Humanidade",
dos Serviços à Comunidade Mundial, da Funda
ção Rotária, do .proqrama de distritos e clubes
parceiros, e do intercâmbio de pessoas. - James L.
Bomar, Jr. - Presidente do, Rotary Intern. 1979-80.

-0-

ELEiçõES - O Rotary Club Florianópolis -
Leste elegeu Presidente para o ano rotário 1980/
1981, o Comp, Eugênio Victor Schmöcke1. A Se
cretaria ficará à cargo do Comp. Renê Jarbas
dos Santos.

.

Olhos que me

iluminam
li nos seus olhos a vida
Invejada por mim cada dia
Captei a mensagem que traziam
Indicavam-me um belo caminho
A ele devia me dirigir
Na sua alegre companhia.
Ali desfrutaríamos a alegria.

I
Corri com Q pensamento, ao longe.
Avistel um mundo tão risonho
Risonho eu fiquei ao vê-lo.
lmaqinei nos dots luntlnhos
Meu mundo, seu mundo, tudo belo.

Pedi a Deus que fosse real
Aquilo que imaginei ao vê-Ia
Os seus olhos azuis sem igual
Iluminando-me como uma estrela,

Ah_! que sempre fosse assim
Você ali, bem perto de mim.

Caminharíamos por via segura
Você iluminando-me a VIDA
Sentiríamos o amor e ternura
A envolver cada passo dado
E o mundo a nos sorrir.
Ao ver-nos assim animados

Vócê seria sempre a luz,
Oom sua presença menina.
Você seria a 'força, o incentivo
Caminharíamos, sem medo na esquina.

(Miguel Nenevê)

RELIGIAO

s. Luis, Cruzado e Estadista
. Fausto Pinheiro

HOMENAGEM AO Ir. LUIZ G,ODOFREDO GARTNER, SCJ.

A 25 de agosto de 1270, subia ao Céu a alma
de São Luís IX, cuja glória percorreu os séculos

para chegar até o Brasil, onde um dos Estados
da federação, o Maranhão, o tem como padroeiro.

Rei de França, chefe das duas últimas Cru

zadas, é célebre SUa bravura nro campo de bata
lha. Dar nasce uma- feliz relação com nossa Pá
tria: também no dia 25 de agosto nasceu Luís Al
ves de lima e Silva, Duque de Caxias e patrono
do Exército. Por isso, a festa de São Luís coín

eide, entre nós, Icom o Dia do Soldado.
,

Admirado até pelos muçulmanos por sua jus

tiça e eqüidade, o monarca francês fpi ainda mo

delo de chefe de Estado católico .. "São Lufs que
ria que a França se assemelhasse ao Reino dos

Céus", observa Mautlee Druon. Acrescenta 'o his
toriador francês: "Assinalava para cada profís
são, '0 código instituido sob 10 seu reinado, os di
reitos e deveres dos artesãos e comerciantes, re-

.

guiava as relações de mestres e' ernpreqados, de

patrões e operários, fixava o tempo de férias, os
salárlos, definia as características: e o preço dos

produtos, e reprimia as fraudes".
Essa verdadeira legislação do trabalho e co

mércio supunha uma sociedade estruturada se

gundo uma hierarquia social harmônica. Por isso,
São Luís podia, como conta seu contemporâneo
e biógrafo Joinville, "Ir depols da Missa, sentar
-se ao pé de úm carvalho no bosque de Vincen

nes", onde o Rei atendia qualquer pessoa do PiO;'
vo que lhe quisesse apresentar algum lltlqlo com

outrem ou uma questão a resolver.
Sem contrariar o esplendor de seu cargo, o

monarca costumava 'servir pessoalmente os po
bres em certos dias. Outras vezes, cuidava dos

leprosos. Entretanto, sua autoridade era tal que
�oi chamado a servir de árbitro em todas as gran
des questões da época, entre o Papa e o lmpe
rador do Sacro Império, as' duas maiores autori
dades da terra naquela época. - (ABIM).

Jubileu do Irmão Luiz
o Seminário feliz

,

Festeja o Irmão Luís!
Os dourados jubileus
Na casa de Nosso Deus
São datas bem jubilosas
Lembrando um jardim de rosas
Com mil flores, cem mil palmas
Bafejando as nossas almas
Meio século de trabalho
Prova a força. do carvalho,.

Que co'o o papo diz glu-glu.
Ai! Que gracinha o canário
É jóia do Seminário.

Tucano escancara o bico
Espantando o tico-tico
Mais do que num outro dia
O pavão com alegria
Vem mostrar aos quatro ventos
Olhos e cores aos centos.

Aqui junto do rio N'ovo
Progride este nobre povo
Do qual já é cidadão
Luís Gartner, nosso irmão,

O peralta do marreco:

Quá, quá, q_uá... quebra o caneco.

Chega a vez do piriquito
Faz barulho e solta um grito.

Neste grande jubileu
As peças deste Museu
Ficam novas todas elas
Form'osas ricas e belas

Um Museu não envelhece
Parao porvir permanece.
Essas lindas coleções:
Vêm falar aos corações:
As imagens com seus nimbos
Armas, moedas, cachimbos

Ele nunca fez o curso
Não pode dar o discurso
No seu poleiro de cõr
Tosse o maior falador
E se en.gasga o papagaio
"Eu daqui é que não saio,
Gaiola cheia de traves,
Que "Paraíso das Aves!"
E vem gem'endo a' rolinha,
Chega toda enroladinha:
"Não m'e toque, não me toque,
Tenho medo de bodoque".
O's pombos abrem o leque.

INDEPENDENCIA
\

OU

MORTE
(Gemaeide von Pedro Americo im, Museum

Ipiranga, S�o Paulo)
Wer kennt es nicht, das der grossen Stunde,
Als man die Ketten bracht in unserm Land,
Die Offiziere reiten in die Runde
Und heben zu dem Freiheitsschwur die Hand.

Ein Bild, wohl wuerdig unserm Vaterlande,
Das jedes Brasilianers Herze ruehrt.

Dabei vergisst man gern den Mann am Rande,
Der auf dem Pfade seine Ochsen fuehrt.

I

Denn dieser Mann, abseits der noblen Scene,
Ist nicht von hohem adligen Geschlecht,
Er, aus dlem Volke, achtet nicht auf jene,
Sie sind die Herren, er ist nur ein Knecht.

Ihn kuemmert dieses Schauspiel herzlich wenig,
Er wendet kaum zur Seite das Gesicht.
Ihm ist es gleich, ob Kaiser oder Koénig,
Hat er nur jeden Tag sein Maisgericht.

Und waehrend Weltgeschichte auf dem Huegel
Schon bald den ganzen Erdenkreis erregt,
Fuehrt er die Ochsen ruhig an dem Zuepel,
Von dem Geschehen gaenzlich unbewegt.

So war es gestern, und so ist's auch heute,
Die Masse schweigt und fordert ihren Lohn.

Das Schicksal waehlt nur wen'ge tapfre Leute

Zu Architekten einer Nation.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

O' leão cheio de paUia
Pareie que ruge e ralha.
E mete susto esta onça
No meio da geringonça. o- macaquinho moleque

As vezes tão malcriado

Ägora mais esganado
Quer dar também hômenagem
E não sai da macacagem.:

.

"Quero festa com banana
Sete cachos por semana".

Pintassilgo é tua vez

Vem gorgear neste mês.

Hoje as aves do viveiro
Vão cantar o dia inteiro
Cada qual com sua voz
Em nome de todos nós.

No meio da passarada
Solta aquela gargalhaCla
Ä. arara de cauda longa
Vem guinchando a araponga
Com um tiro de trabuco
La vem piando o macuco',
Vem dançando o tangará
Vem cantando o sàbiá

.

Alegrando Corupá
Vem trinando o curlõ,

Eu te cochicho, te lembro
É primeiro de setembro
Mimos'o,· tu cantas bem
Alto trila o parabém
"Jubileu, jubileu de ouro

Da vitória, 'traze o louro
O Seminário feliz

Festeja o Irmão Luiz !".
Garnizé: ....:._ Corococó
O faisão, perdiz, nhambu
Fazem roda co'o peru

Corupá, 01.09.79
Pe. Afonso Miranda

ETIQUETAS
AUTOADESIVAS?

I ..

Confeccionamos Qualquer
.

Tipo
GRÁFICA AVENIDA LTDA.

Nicarágua: ·Junla já conseguiu
confiscar 18 milhões de déleres

ter confíscado 18 milhões
de dólares como resulta
do do decreto de "des,,;
monetarização" de cédu
las de 400 e 1.00 córdo
bas, emitido no final da
semana.

emitido o decreto porque
funcionários e militares
do antigo regime de A
nastásio Somo'za saquea
ram o Tesouro Nacional e
levaram mais 30 milhões
de dólares.

MANÁGUA - O Gover
no Provlsórlo anunciou

A atração da pompa
Pergunta-se por que

muitas pessoas, antes ni
tidamente católicas e fi
éis à sua igreja se demo
vem facilmente a abraçar \

outras religiões 'ou clutos,'
embora temporariamente,
apenas pela figuração po
licrômica que estas apre
sentam na extravangância
de suas festas.

t

Vale dizer que isso de
mostra que o cristão pie
doso necessita da sedu
ção que o paSSado lhe
impunha, na frequência
do culto, em festas espe
ciais como datas litúrgi
cas dos padroeiros, quer
messes, leilões, procis
sões luminosas com o

canto das ladainhas, etc.,
coisas que estão desapa
recendo ou já desapare
ceram premidas pela e-

xorbitância do demasiado
pro'gressismo, sempre
dlsnlvelado dos seus ver

dadeiros objetivos.
Li, numa revista católi

ca de grande projeção
internacional que "o ho
mem do interior que vive
na sua cidadesinha, ao

migrar para a metrópole,
tem na mente a tristeza
de quadros que desapa
recem nesse novo cená
rlo: a fe'sta do Divino', a

própria proximidade da

presença paternal do vi

gário, a prática das às

soclações religiosas, os

marianos e as filhas de

Maria,' e, em âmbito, mais

avançado, mas sempre
fiel à tradiçã'o religiosa,
a congada, o reizado, o

"bumba meu boi", e etc."
Pois bem. Ocorre que

faltando tudo isso lhe en-

;=====_-: "�''''''-='=========�=== De acordo com o de-

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE ereto, o dinheiro deveria
.'

permanecer nos bancos
MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

.

por seis meses, rendendo
Madeiras Imunlzadas - Forro _ Tacos _ Roda-

• um juro de 8% ao ario.

Pé - Assoalhos - Lambris _ Mela-:Cana. I. Para estrangeiros-e diplo-',
matas acreditados na Ni-

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo
.

carágua, foram instalados
guichês �speCiais nos

Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-055.0 - �esta bancos.
.

O Banco informou ter

MANOEL VITOR

ainda há muitas e belas
igrejas no Brasil, dedica
das à Virgem Maria e ou

tras a seus padroeiros,
mantêm, jungidos ao seu

poder de imantação, os
paroquianos fiéis.

Citam-se, entretanto,
casos desoladores de 'ou

tros templos de rica e ve

lha tradição religiosa, on
de os altares floridos, que
eram a beleza

'

do cená
rio emotivo que só por
contemplar nos faziam

ajoelhar, - foram abati
dos a picareta com o pre
texto de que o espaço a

li se alargasse em favor

nora a devoção e o ape
go à sua fé, devido ao a

bandono ou cortes que
certos sistemas de atua

lização 'introduziram na

Igreía, o povo inseguro
porque tambem lhe fal
tam orad.ores sacros, re

almente oradores, vai
sendo atraido pelos ter

reiros, embora o façam
sem frequência, ou o que
é pior, simultaneamente
à presença dominical à
sua igreja.

Há longo tempo, e ven

cendo o próprio tempo,
no decurso dos anos, o

povo católi�o se habituou
à beleza da pompa reli

giiosa das procissões, à

alegria das quermesses,
em torno, de cuja fartura
ellTmesmo ajudava os pá
rocos à lévanfar suas ma
trizes. E nesse sentido

de mais povo, na imita
ção d..s recintos protes
tantes de pregações pe
riódicas.
Em face a tal descala

bro, há que formar, por
janto, não apenas o es

pírito das vocações para
o aumento da messe, mas

principalmente a forma
ção sobrenatural do sa�

éerdote, na prática ora

tória sadia e clara para
as missas. A palavra es

clarece. e aconselha e,
se é bela e santa,' ela
mesma atrai e manfém o

ma�inetismo dos compa
recimentos.

Um porta-voz da Junta "Diante' dessa situação,
de Governo disse que o

que poderia levar nossa
dinheiro foi confiscado a economia a um colaspso
ex-funcionários e milita- total, decidimos' adotar
res somozistas, mas não essa medida, além de or-
explicou como 'se fez. O denar er' fechamento de

. decreto de desmonetari- todlas as nos!sa fronteiras,zação foi emitido ,de sur':, para evítar que esse' di-
presa,. obnqandc a quem 'nheiro, roubado pelos so

POSSUI� ce9ulas co� as· mozlstas e levado para o

denommaçoes. assinala- ., exterior, entrasse de no
das e "deposlta-I�s nos

vo no País", disse Sérgiobancos ,antes que perdes- , Ramirez membro da Jun
sem .0 valor.

ta de G�verno: Adiantou

que muitos somozistas,
que ainda estão livre nas

cidades, 'ou asilados nas

embaixadas em Manágua,
conseguiram trocar alg4-
ma quantidade de moeda
nacional por dólares à
razão de 50 córdobas
por um, quando O' câmbio
oficial é de 10 '

cörõavas
por um' dólar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ESTRIPADOR DE
YO,RKSHIRE" MATA
UMA ESTUDANTE

Sonda cósmica
aproxima

se

Saturno
CORREIO DO POVO

Fundação:
10.05.1919 de Bradford, Inglaterra ,_

O chamado "estripador
de Yorkshire" atacou no

vamente - como tlavia
prometido - fazendo, sua
duodécima vitima: uma.
estudante universitária
de 20 anos.

desburocratizaçãoSobre Silveira JúniorMoutain View, Califór
nia - A sonda cósmica
Pioneer II', que se apro
xima a toda velocidade
dos misteriosos anéis de
saturno, transmitiu suas

primeiras amagens de la
petus, um dos satélites
mais distantes do gigan
tesco planeta dourado.

. tres.
O controle da mrssao

disse que tudo' se desen
volve. de acordo com o

previsto e que a sonda
completará sua, viagem
de seis anos e 16 bilhões
de quilomêtros com uma
exploração do gigantesco.
planeta, seus anéis e oi
to de seus 10 satélites. A
principal preocupação
dos cientistas é 'a possibi
lidade de que a sonda fi-'
que inutilizada se houver
um choque com o pó cós
mico que cerca lOS anéis
e que é visivel da terra ..

Apesar disso, a nave já
captou com êxito várias
tormetas die intensas' ra
diações. a: 42. 560 quilo
mêtros de Júpiter, A Pio
ner foi lançada, ao es

paço em abril de 1973.

CGCMF:
84.436.591/0001-34

- 1979-

Diretor:
poupança, apareceram aqueles fugazes
e malditos saldes devedores que tan-
to escandalizaram o guardião da rnora

lidade das finanças brasileiras. Sirito,
porém, que o Banco Central é como I'essas piedosas virgens que não distin

guem entre um simples olhar cobiçoso
e uma Irreverente cantada.

Conclui hoje que o nosso amado
Brasil está salvo. Pois que, estando eu

posto em sossego como a bela Inês de

Castro, eis que me chega às mãos um
cerimonioso offcio - confidencial - do
Banco Central, dizendo que havia ins
taurado um processo contra mim. Dizia
mais que o meu crime estava capitula
do no art. 34, inciso I e § 1.°, da Lei n.
4.595/64 e no MNI 16.7.2.15. "a". I e

16.7.18, razão pela qual, de acordo
com o § 1.° do art. 4.° da Lei n.O ...

4.728/65 eu tinha 30 dlas para me de
fender. Por sua vez, séguindo essa ní
tida linha' de desburocratização, o ofi
cio q.ue procedia de Brasília tinha a

numeração· simplificada de DIFEB1SE-·
FIC-79 122 Pt 3512910 e era datado de
14 'de agosto recém findo.

,

Eugênio Victor Schmöckel ·0 corpo de Barbara
Leach foi encontrado es

ta semana numa ruela,
perto do distrito de casas
noturnas,

.

com as mes

mas marcas deixadas pe
lo estripador nas 11 víti
mas encontradas anteri
ormente nos últimos qua
tro anos. A polücla não

quis descrever essas

"marcas" do assassino.
O estripador de, Yo,rks

hire já matou o dobro
das vítimas feitas' . pelo
seu herói - "Jack, o es

trlpador", que mutilou e

assassinou seis mulheres
.
em Londres há um sécu
lo•.0 mistério desse as

sassino nunca foi des
vendado.

Assinatura:
Anual ..•..... 190,00
Semestre . . • . .• 100,00
N.o do dia •..•• 4,00
N.o atrasado •• 7,00

Os cientistas do Centro
Ames de Pesquisa, uma

unidade da Adminisração
Nacional de Aeronáutica
e Espaço - NASA -, acre

:ctlitam que próximos dias
a sonda espacial, que se

desloca a UITla velocidade
de 80 mil quiliomêtros por
hora, transmitirá imagens
do planeta e de seus a

néis, com muito maior
clareza do que as conse
guidas até aqora através
dos telescópios terres-

-
.
.....;...

Envergonhado do meu delito, oon

tei naturalmente apenas as minhas ra

zões mas o puritano Banco Central tem
as dele: não vê que eu era suplente do
Conselho Fiscal -do BESC, função que
nunca exerci e pela qual nunca recebi
um centavo, quando dei esse rombo no

cheque nobre do mesm.o SESC.

Endereço:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.o 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
na:

Soe. Grãf. Avenida Lida.
. Então o Banco Central 'lançou a

mão da caneta e me escreveu uma lon

ga carta, informando-me que instaurara

.
um processe centra mim, mas genero
samente me concedia 30 dias para a

defesa. Como nestas alturas eu já ha

via me demitido do alto e importante
cargo, não sei exatamente como pro
ceder: se nomeio um bom advogado
para me defender em Brasília ou se re

signadamente aguardo o man

dado de-prisão, Quem decide é um tal
Oarllndo Galha (ou Gralha, porque o

seu honrado nome foi assinado por ci
ma das letras do carimbo e não consi

go ler direito o seu sobrenome), che
fe em exercício do Departamento de

Fiscal·ização do Banco Central, que as

sina o já cltado DIFIB/SEFIC-791122
Pt 3512910, reservado, .de 1-4:8.79.

_ Quem não s,e assusta com uma coi

sa assim? Pois se o Banco Central que
controla as finanças deste País, que' é
tão criticado por coisas que a gente
pensa serem desacertos; pior gas.tar 2

bilhões na sua sede de Brasília, confor
me denúncia nacional da revista "VE

JA", nem se defende, certamente quan
do instaura um processo contra uma

pessoa é por crimes piores do que a

queles do bom Burguês, sem se falar
dos Luftalas, dos Abdalas, dos Atalas

e de outras entaladas.

Violência contra fauna marítima: japoneses
caçam baleias, ne Brasil Há vãrios meses, a p��

lícla recebeu uma grava
ção de quatro minutos,
ande o suposto assassi
no prometia - falZel' uma

neva vítima "em setem
bro ou outubr:o, ou mes

.mo antes, se tiver iii opor-
tunidade". Sua undécima
.Vítim� foi assassinada no

dia 5 de abril.

JOÃO PESSOA - Em a Copesbra já tem cota
dois meses de caça na estabelecida: de junho a

temporada deste ano, a dezembro' serão captura-
Copesbra capturou até o das 978 baleias.
momento 158 baleias no A direção da Copesbra,
litoral da Paraíba e até empresa de capital [apo-
:dezembro atingirá a cota nês que explora a captu-
de 786 animais prevista ra de baleias no Brasil,
para o Brasil. Para 1980, informou ontem que a-
--------------------------------�--

guarda a chegada de um

grupo de trabalho com

posto por integrantes dos
ministérios da Marinha,
,Agricultura e Interior pa
ra estudar a parallzação
da atividade, já decidida

.. pelo governo para o- inr
rcio�de 81.. �

'--.-"

:0 meu" racloclnlo era-Jóqlcc» Pois
num pais . em pleno procéssoríe des

burocratlzação,' quando o -Governo Fe

deral perdoa débitos fiscais de até Cr$
1.000,00- para evitar papelada, uma car-'
ta tãoJonqa e. com tantos artigos e

paráqrafos só poderia me enquadrar em
crime de alta pericufosidade.

i..eacli, ao contrário de
nove, vítimas anteriores,

.... .não. era prostituta· mas
estudava na Universidade
de B.radford'. Domingo,
Leaeh foi vista pela última
'vez, ao sair para um pas

. seio depois de participar
.'- de uma festa· na univer
sidade. '.

Donde concluí com ganas de pa
triota basco: se o Banco Central, nes-·
ta época aguda oe desburocratlzação;

.

instaura um processo centra mim, por
que há 14 meses passados usei mode
radamente o meu saldo descoberto do

cheque nobre é porque o resto vai tu
do bem, tudo ótimo, tudo maternatlca
mente certo, como aquela conta do Ro
berto Carlos que sorna dois mais dois.
e acusa o resuitado de cinco. . .

'

:
-

..,

-.-

-.

Não dispondo de. uma boa biblio
teca' da Direito Comercial para saber

-que-artlqos e paráqrafos e aHneas .e

letras eram aquelas que. eu, havia

transgredido, continuei a Ieltura e -sö
então me inteirei dá hediondez do meu"

crime. Pois em junho do ano passado
tive. saídos neqatlvos na minha conta

dê óheque nobre do BESC. Esses sal

dos chegaram a Cr$ 6.900,00 no fatídi

CIO dla :16.6.78, pará passarem a Cr$
2.300,00 em '29 do mesmo mês e final

mente desaparecerem e apresentarem
resultados positivos j� em 1.° de julho
do citado' 'ano dá' 1918. Não esquecer

que .essa conta de: ehequa nobre me

autoriza. a sacar a descoberto até Cr$
20.000,00, llmlte que, cerno se vê, nun
ca atingi n�m chequei .perto.

como "Jack 'o estripa
dor", . que matava de for
ma cruel as mulheres do

. "E'.ast En�d" de Londres,
onde vivem as prostitutas,
o . "estripador de

.

Yo'rks
hire" parece odiar as mu

l_heres de vida fácil. Nove
de suas onze vítimas an

teriores - com idades
entre 16 a 42 'anos - e

ram prostitutas: Segundo
a pólícia, (I) assaseêno de
ve ter _ pensado que as

outras vitimas encontra
das na rua eram também
prostitutas. Ä maioria das
vítimas foram atacadas
em bairro 'onde campeia
a prostituição, em Man

chester, Leeds e Brad

tord nas regiões d& Vor-
.

kshlre e t.ancashlre, no

norte da Inglaterra.
As Vitimas foram corta-

.

das, esfaqueàdas e es-'

pancadas até morrer.

-.

� ..
,

<Vá agorá mesmo" ao 'seu concessionário 'Chevro

let. Você ainda pode levar hoje ci 'seu chevette,
.

Opala, ou -caraven pelo preço de�agosto.. .!
',o'

Esquecia-me de dizer: o já citado
DIFIB/SEFIC-79/122 Pt 35129�0, reser-'
vado, de 14 de agosto de 1919', me in

forma que "o processo ora instaurado,
encontrar-se-á durante o período men

clonado no item precedente à sua dis

posição, ou de seu procurador devi
damente constituído que dele poderá
ter vista no horário normal rje funcio

namento desta Autarquia, no Edifício

Engenheiro Pau.11O Maurício Sampaio,
2.° andar, Setor Bancário Norte, em

Brasília" .

"i'
t,

AGORA VOC� ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no cencesslcnärte

EMMENDÖRFER Com. de VeicuJos
Poderia dizer ao austero Banco

Central que 'não, prsclso.de chequeno
bre, que sou Cliente de depósito com

saldo credor permanente no mesmo

BESC é que só por comodidade, para
evitar transferência de 'safdo da conta

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72u0969, 72-0655, 72"0060
�.-

Jaraguá do Sul Santa Catarina O tal edifício que vai custar ao re

dor de 2 bio

'PROEJSSIONAL
AUREA' MOLLER GRUBB�

Tabelião e Oficial do Registro de
. Protestos .

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

.

Téc. ,Co,nt. Antônio José Gonçalves
'CRC-SC n.o 7.786

.

,
"_.

Téc. Conto Yvonne' A. S; C;;onçalves�
CRC-SC n,o 7.638

CEACLIN - ANALISES CUNICAS

DR. FRANK BAR�6
EDITAL -

Pelo presente edital de 'citação pedimos aos"
senhores abaiXO re;acionados que compareçam"
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interessEis:

Av. Mal. Deodo'ro da .F.orisá��, 1.114 1"

_� _._ -_ •

" ft,.g�nte do ECAD�:.. ,Recursos Fis.cais e Administrativos - Con-
.

tabilidade - Serviços de Ma�càs e Patentes - Fotocópias de La
-',

.

ê.
';"

. gislação Trabálh]sta e "INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos ,VARIG. '

-I Desde 1944' a seJViço do progresso de Jaraguá.dQ Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonse.ca, 130 - fone: 72-0091

,'o

'Defronte a Praça Paul Harr:ls
Fone:· 72-0466

Artematic S.A., Rua JOÃo Pauli, 203, nesta.
_

Guilherme Correia, R. Carlos Egert, 142, nesta.
Helmuth Kienen" Filho, R. Joinville, s/n.o, nesta.
Valdemar Pereira, Rua Anto.'1io Zimmermann, 240,
Blumenau-SC...

MARCIO MAURO MARCATTO
I

• � ,
...

�

DWIJa'raguá de Sul, 05 de setembro de 1979

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

�

Engenheiro Civil. ,... ,-

"

GREA 7a. R. CART. 3806-D�
.'

RE:G._N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.
•

',. PROJEtOS 'E As'sisT�NCIA TEéNICA

CRC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - P.ROJETÇ)S DE

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL.

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83 -

89.250 - JARAGUA 0.0 SUL - Sanfa Catarina

- ----..__
. ...

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

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÃ8AOO, 08 DE SETEMBRO DE 1979
CORREIO DO POVO

PAGINA 5

Coracão:
•

eletros dispensáveis
/

,."

saoPalavras Cruzadas
HORIZONTAIS: Boston' (Estados Uni

dos) - Um estudo que
está causando grande re

boliço nos meios científi
cos norte-americanos re

vela que os "eletrocardio
gramas - um exame o

brigatório nos check-ups
médicos de rotina"
não tem grande valor pa
ra determinar doenças do
coração.
Além disso, o relatório

diz que os eletrocardio

gramas são dispensáveis:
assinalando que os mé-:

dicas poderiam chegar
aos mesmos diagnósticos
atentando para a id�de
e sexo dos pacientes e

perguntando a eles se

sentem dores no peito.
Os eletrocardiogramas

registram as correntes e

létricas do coração dos

pacientes enquanto es

tas fazem exercícios nu

ma bicicleta imóvel.

das emanadas do corpc
dos pacientes, poderiam
afirmar com segurança
se as pessoas tlnham ou

não problemas cardíacos
nas artérias que abaste-

, cem o coração.

ção de substâncias quí
micas no coração para
serem anaHsados depois.

quivocam com frequência
ao diagnosticar enfermi
dades entre pacientes,
que não tem característi
cas de sofrer problemas
cardíacos. Em outros ca

sos, o exame apenas
confir",a o que o médico
já sabe, sustenta Ryan.

'Se�ia bom que de ago
ra em diante os médicos
deixem de confiar cega
mente nos eletrocardio

gramas para diagnosticar
enfermidades coronárias,
aconseffia. E também se

ria conveniente que os

pacientes deixem de ter
<;

medo do exame.

1 - Partido Democrático

Italiano (sigla). 4 - Ministério

de Educação e Cultura (sigla).
• 7 - Capital da Áustria. 9 -

Posição. 11 - Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma

Agrária (sigla). 12 - Assinatu
ra (abrev.), 13 - Departamen
to de Estradas de Rodagem
(sigla). 14 - Certo peixe. 17

-::- Mais adiante. 19 - Sétima
nota muslcal. 21 - Irmão, do

pai ou d_a mãe. 23 - "Vida",
em francês. 25 - Sufixo que
forma substantivos, muitas ve

zes com sentido burlesco, ex.:

burrico. 27 - Permanente. 30

- Poeira. 31 - Torna a ler.

32 - Está (pop.). 33 - Colé

gio: 35 - Aoristo-(abrev.). 36
- Semelhante. 37 - Ausente.

39 - Oswald de Andrade, es

erltor, 40 - Oarta de baralho.

42 - Pedaço' de madeira es

treito e comprido.' 45 - Mos

tram-se notáveis. 48 - (?)-Bu
dismo, seita. 49 - (?) Maia,
cantor. 5c) - Nome de mulher.

52 - Mau .chelro (pl.), 54 -

Risonhos; alegres (fem.). 55
- Asteristico (abrev.). 56 -

_ "Mar", em francês.

,As estatísticas dos
meios dos médicos, dizem

que um paciente que se

queixa'de dores no peito
tem 89 por cento de pes
sibilidades de ser um do
ente cardíaco.

O Dr. Thomas J. Ryan,
um dos pesquisaêlores
que participaram d(), estu

do, diz que nos' casos em
que os pacientes sentem

dores no peito' os életro
cardiogramas servem

pouco aos médicos, que
estes podem advinhar a

doença por si mesmo.
'

E Ryan pondera que os

medicas 'não devem con

fiar em eletrocardiogra
mas que não diagnosti
quem doenças cardíacas.
Se o paciente sofre ae
dor no peito, o mais pro
vável é que o exame te

nha sido errado, assinala.
Os pesquisadores ob

servam que às eletrocar

diogramas também se e-

o estudo" reallzado no

hospital da Univesidade
de Boston e publicado na

prestigiosa, revista New
England Journal of Medi

cine, revela que os eletro
cardiogramas provaram
dar falsos alarmas em 54

por cento dos casos de
mulheres e em cerca de
12 por cento nos homens.
A pesquisa se baseou

em mais de 2 mil casos

em todos os Es�ados Uni
dos, arquivados pelo Ins
tituto do Coração, Pul..

mões e Sangue.

Até agora os médicos
confiavam em que lendo
em seus gráficos as on-

VERTICAIS:

Viacão Canarinho1 - Maluco (gir.). 2 - De

terminação. � - A segunda,.
tercslra e última letras do verbo

Tinir. 4 - Sigla do Estado
brasileiro cuja capital é Belo
Horizonte. 5 - Tinham um mo

do de existir. 6 - Matrimônio.
7 - Tempo decorrldo entre o

nascimento e a morte. 8 - A
merican Astronomical Society
(Sigla). 10 - Fez uso de. 15 _

Ariano Suassuna, dmmaturgo
brasuelro.: 16 - Solto. 10-
Nota musical. 22 - Marca ,de
carro. 24 - Instituto de EdU

cação (sigla). 25 - "O Tronco

dó (?)", obra de José de A·

lencar. 26 - Pars da América

Central. 28 - Pronome pessoal
feminino da terceira pessoa do

plural. 29 - "Orelha", em in

glês. 31 - Rodam. 34 - Aqui.
35 - Coleguismo. 38 - Sím

bolo qulmlco do Érbio. 39 -

Escolhe. 40 - Estácio de (?),
fundador da cidade do Rio de

Janeiro. 43 - Padecer. 44 -

Nanicas. 46 - Magnetos. 47-

Milhar. 51 - Regressa. 53 -

Silvinha Teles, compositora já
falecida. '

Contudo, nem Ryan
nem os outros pesquisa
dores que participaràíi1 do
estudo dizem que os mé
dicos devem deixar de
utilizar os eletros. Segun
do o relatório, o eletro
cardiograma pOde ser

muito útil para detectar
outras doenças cardía
cas, como as batidas lr
regulares do coração.

Transporte urbano e Interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua ,locomo
ção colocando a sua disposição, modernrsslmos
ônibus com pessoal especlallzado, posslbllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.

Todos os pacientes
que participaram do; estu
do foram submetidos à· e
letrocardiogramas e (Ie..

pois a exames mais cui
dadosos que incluiram
entre outras coisas, inje-

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

3 4' 521 ,

8 97 10
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RESPOSTAS:
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o futuro de Santa
Catarina sorri nos olhos de
nossas crianças .

.
Crianças indígenas,

loiras, morenas, negras
orientais. Crianças grmides,
pequenas, gordas, magras,
ncas ou pobres. '

Todas elas representam o
nosso futuro.
Nósprecisamos

prepara-Ias, hoje, para que
ajudem a construir o
amanhã, já vivendo o
tempo novo de Santa
Catarina.

,
Você, que é pai, mãe,

irmõo, irmã, tio, tia, avô
ou avó, é pane da
formação das nossas
crianças para o trabalho
participaiivo, para a união
de esforços e cooperação
entre todos.
E como parte da

formação global que
desejamospara todos, o
Governo de Santa Catarina
colocou como meta

prioritária a Educação.
Esta ação do Governo

no campo da Educação
está sendo desenvolvida em

três pontos básicos: a ,

valorização do professor, a
tntegraçõo entre a
comunidade e a escola e o
aprimoramento qualitativo
e quantitativo do ensino.
O Governo tem

obrigações e metas a
-

cumpnr para que o sistema
educacional de Santa
Catarina atenda às reais
necessidades de todas as

crianças e jovens.
'

Você precisa ser parte
dessa responsabilidade, '

participando, estimulando a

boa vontade, .acreditando. "
,

As crianças são as nossas
maiores riquezas.
Em nossas casas e em

toda a comunidade.
,

Com vocêparticipando
do trabalho do Governo
elas serão muito melhor'
atendidas em suas
necessidades fundamentais.
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Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe
inteiramente grátis um best-seiler no valor de 'Cr$ 40,00!

A MONTERREY garante!

CLASSICOS E OUTROS

Dona Bárbara � Literatura Latino-americana - Jorge A. 110,00

Dona Flor e Seus Dois Maridos - Romance -_Jorge Amado 165,00

Proteção CMl da Intimidade - Milton Fernandes. . •••.•• 180',00

Ensino Mod'erno da Matemática - 4 volumes - Aritmética,

Álgebra, Geometria' e Álgebra Linear - Cada volume

Cr$ 70,00 - Flecher •....•.•.•••.....••.......... 280,00

Matemática para Engenharia - Homero Pinto Caputo •.•• 190,00

Conheça-se a Si Mesmo"'::" Como resolver seu problema-

Horney •........,.................................
100,00

Neurose e Desenvolvimento Humano - 3.a Edição - Ka-

ren Horney •.•••••.•.••.•••.•.•••...••..•..
"

•..• 140,00

Caixas Acústicas _ 30 projetos fáceis' - G.A. Penoa •. ,.. 130,00

Curso para Radioamadores - Radiotelegrafia e Legisla-

ção atualizada e simplificada - Todday Moraes •.•• 100,00

Ensinando Crianças Excepci'onais - Maria T. Carvalho .. 45,00

A Oornpetêncla ao Aicance de Todos - Laurence T. Peter 70,00

Não precisa envlar dinheiro! Você s6 paga ao retirar

os livros na AgênCia Postal de sua cidade. Escreva

para EOITORÄ MONTERREY LTOA. Rua Visconde de

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

Caixa Postal 24.119 - ZC-09. ANANClAMENTO RÁPIDO AO CONSUMIDOR É NA:!8BESCREDI.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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__.. há 30' aBOS

'" HA 2 ANOs
Flávio José' escreve - "Moleque Travesso"

Despede-se do Estadual com Vitória". Aú
guslo Sylvio (Adele Ellen) Prodoetil e Darci

(Lia) Roennau, participam as pessoas de suas

relações o contráto de casamento de seus fi
lhos M&nica-Henrieta e Marco-Antôniô. A dire
toria do Clube Atlético Baepei1di eslá convi
dando os sócios e dançarinos para o Baile da

Despedida da anliga séde, no próximo dia 6. O

casal,rAlfredo' e Cacilda, Hoff Blank comemora

ram dia 30 de agosto as bodas de prata. Dia 3

aniversariou a sra. Irene Hinsching Soeller, re

sidente na República Federal Alemã. Evi Sins

val, pseudônimo criado por Aug�slo Sylvio Pro
doehl para o "QVP", sigla criada pelo João
Batisla Prim, diretor da Jaraguá Fabril S.A.,
para designar o que ele convencionou de "que
�ido vice prefeito", o primeiro, da Paróquia de

Jaraguá, ao lado do "QP" Nutzi, escreve OS
RESPINGOS DA POLITICA, analisando pronun-'
ciamento de deputados contra Jornal ,Indepen
dente, de' Criciúma" sob o título "Deputado D'a.n
do Mancada", posteriormenle reproduzido no

Jornal de Sanla Catarina, que até' hoje ficou
sem contestação. Está confirmàda a vinda à

esta cidade na próxima sexta-feira (16/9), do

grupo "QUINTETO VIOLADO", atràvés da Fun

dação Nacional da Música do Rio' de Janeiro
- FUNARTE, que patrocina a via'gem do Gru

po em uma '''touméê'' ao' súl do pars. Jaragu'á
do Sul é uma cidade limpa. Ajude a limpeza
'pública utilizando os coletores de lixo. A co

luna VIDA ROTARIA comenta a visita do Gov.
Dinó Gorinl ao Vale do Itapocu. Do meu arqui
vo para você o Prof. Paulo Moretti escreve o

artigo 'PEÇO A PALAVRA. O Centro Cívi�o
"Coronel Emilio Carlos Jourdan" do São Luís,
promove Gincana. O Jornalista Abdon Fóes, de

Itajal, deixa o JORNAL DO POVO e fOI motivo
de comentário na edição de 13 de agosto de

1977. Na edição de 3.9.77, Fóes divulga o "BI

LHETE A EUG�NIO VITOR SCHMOEKE-L, Dig
níssimo Diretor do "Correio do Povo", dé Ja
raguá do Sul. Sensibilizou-me deveras o seu Iartigo publicado recentemente na primeira pá
gina com relação ao ineu afastamento da dire

ção do "Jornal do Povo". Tudo o que foi ali

escrito, só poderia partir de um coração bem

formado, de quem e de um colega bem -dolado
de muita compreensão, de quem conhece o

trabalho e a dedicação dos que dirigem jornais
do inlerior. O que mais me comoveu ,fol cons
tatar que o prezado confrade possui uma cole

ção do JP pois, para citar todos aqueles fatos

ocorridos na minha vida jornalística, é de quem

acompanhou por muitos anos a publiCidade do

JP. Caro EugêniO! Receba o' meu abraço de a

gradecimentos e votos de que prossígã-nessa
sua caminhada: de fazer jornal, com alto espí
rito de colaboração para com o progresso de

Jaraguá do Sul, que lhe é reconhecido. Assi
na: Abdon Fóes".
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Dionísio Cerqueira, a ,fronteia do .futuro
Mundo, mundo, vasto rnundo.; "é a

senslbiildada do poeta Drumond ' de An

drade a lembrar que "se eu me chamasse
,

Rl:\'imundo - seria uma rima e não uma

solução".

Dionfsio Oerqueira relembra para S.
Catarina, que é a FRONTEIRA DO, FUTU
RO, numa poética promoção.

O mundo do desenvolvimento, entre

tanto, não é nada animado com o da poe
sia. O "slogan" é lírico e bonito, mas: na
da soluciona. O vigor do apelo se perde
junto a tantos outros, mals agressivos ou

mais reiterados. Apesar de tudo é a este

chamamento que nossa cidade mais dis

tante do Oceano se apega. Tem seus

motivos.

DANTE M'ARTORANO

Tal definição resulta da União Fede
ral. Mas os oatarinenses, por certo, assu

miram ontem, estão assumindo hoje e
'

não Iargarãq amanhã o canteiro de o�
,

bras.

pô-lo e, se chegar aos valores da Argen-
'

tina.

Chegar bem rente: ao vizinho de Ber
nardo Irigoyen, do outro lado da rua,

, nosso condômino do continente sul ame

rlcsno;

Cidade - ponto estratégico para o

cruzamento entre os maiores centros da
Latina América. Para receber turista. Pa-
ra levar turistas. Para comprar na Argen
tina - para vender na República do Pra
ta. Para exlbtr aos portenhos nossas col
sas e para s'e' maravilhar com Ô que os
árgentinos fizeram. Para confraternizar no

intercâmbio cultural, 'comercial e no valor
do convívto entre as gentes.

Para isto, via Dionísio Cerqueria, se

tem percurso que rmmrmsam, em um mi
lhar de quilômetros, as distâncias que
medelarn .o centro sul brasileiro do Co
ne do continente.

À Dionísio Cerqueira, mostrarão que
não abandonaram. Ansi'a1rão para que a

quela cidade seja o grande elo de liga
'ção com o comércio argentino - e es

tarão presentes na luta.

Não serão somente empresas argen':'
tinas, gaúchas e paulistas, que seçundo
tem demonstrado, mas diaqu'i haverá tam

bém o interesse em pleitear e realizar as

condições para o desempenho desta fron�
tetra, Os produtos daqui- hão d'e entrar'

ne Argentina, por este portão - ainda

que nos dias de Roje somente a indús
tria paranaense por lá exporte seus la
minados.

Nossa gente também percorrerá os

780de um extremo a outro curtindo as

belezas catarinenses - como já
y

o fazem

tantos turistas argentinos;À ,210 quilômetros - Fóz do Igua
çú, Porto Stroessner e Porto Meira ::-- no

esplendor das cataratas e do, marco do
século: Itaipú. Da Paullcéla adoidada na

explosão do crescimento - somente 960 <,

quilômetros - e do requinte panorâmico
cio Rio de Janeiro 151Q1 qullömetros.

Nós de Florianópolis, rondando 780,
quilômetros, chegamos à linha divisória
com a Argentina, podendo seguir sempre
pelo asfalto até Buenos Aires, pela Rodo
via Provincial n.o 17. Mesma quilometra
gem o f.az quem vem de Uruguaiana com

seus 640 quilômetros.

Já Assunção é tão perto, no meio
milhar e cinco dezenas e Posadas, Mis-'
siones, é muito mais vizinha do que nós
da Ilha, com suas trezentas milhas de
distância.

Tal posicionamento faz privilegiado
o entroncamento rodoviário já .detlnldo
para que as BRs 163, 373 e 280 permitam
o fluxo do comércio de Brasil com a Ar

gentina, reduzindo o percurso em 965

quilômetros com o trajeto São Paulo-Curi
tiba-Dionísio Cerqueira.

Kissinger alerta
�, Bruxelas - O ex-secre

tário de Estado Henry
Kissinger criticou a poU
tica militar do Ocidente e

advertiu "que se aproxi
ma rapidamen,te o tempo"
em que a União Soviética
poderá determinar os des
tinos do mundo". Falando

em um simpósio sobre o

futuro da O'rganização do
Tratado do Atrântico Nor
te - Nato -, 'Kissinger
admitiu que a poUtica
que ajudou a criar, basea
do na dist�nsão e na ca

pacidade dos Estados U
nidos de dissuadirem a

União Soviética de reàli
zar um ataque nuclear,
permitiu aos russos de
senvolver forças conven
cionais que hoje amea

çam os países ociden
tasi. O ex-secretário de
Estado disse que, o Oci
dente, estará na década

de 80 numa posição "vul
nerável" diante do bloco
soviético e reconheceu
que a détente en,tre os

Estados Unidos e a União
Soviética fo'i "umi? des
culpa para nã,()I se fazer
nada".

O Peperi Guaçu e o Oceano Atlân

tlco, nos seus quase oito�entos quilôme
tros de distâncias entre sl, serão refe

rências quotidianas no cátarinense con

vlvlo com os seus vizinhos. Praias, carn
pós, e colinas e serras catarinenses que
estarão ao dispor da gente dos parnpas.

Para o calor humano de gente que
recebe e se comunica com gente da mes

ma América.

Tudo isto haverá de ser feito. Mas
não esquecerá o catarinense de tecer ri
cas rimas para a gente de Dionísio Cer
queira.

Na semana de 4 a 11 de setembro de seu registro como AGRIMENSOR. Waldir O. Ru-
1949, uma manchete: "Cuide primeiro do rei- 'binl; da página ESPORTES, comenta: ",Fácil Vi
no de Deus e sua justiça e tudo o maís se vos tória do D. Pedro "frente ao 80tafogo", "O
dará em acréscimo. Venha ouvir as santas mis- Seleto derrotou (1) em seus dominios pelo Bae- '

sões de 1.0 a 16 de óutubro". Dia 7 de setem- pendi". Juiz - Armando �ranto, bom. Pelo
bro, Dia da Pátria,' deverá ser realizada uma Edital nr. 3.609, corriam' os proclamas para o
grande prova ciclistica ém nossa cidade. Tudo casamento de Artur Rode e Hildegàrd Ziemann.
indica, que esta louvável iniciativa de Rádio Es- Idem, de Raul Marcolla e Cenira Ropelato.portes P-9, alcance êxito e brilho, uma vez que
a mesma está 'tomando conta nos circulos es-'

portivos da cidade. No dia 7 do corrente, na
Rádio Jaraguá, a secção jaraguaense da Asso
ciação dos ,Ex-Combatentes promoverá sessão

solene, em homenagem ao "Dia da Pátria". Ho
je (4/9) terá lugar a festa em benefício da
construção do prédio do Ginásio São LuIz. A
data de 8 de , setembro, assinalou a passagem
do 32.0 ano de instalação do municrpio de Ma
fra. Naquela data foi decretado feriado munici
pal, naquela cidade serrana. A data de 3 de se
tembro foi festiva para todos os catarinenses,
quando assinalou a passagem de mals um ani
versário do sr. Nereu Ramos, vice-presidente
da R'epúbIica e presIdente do Senado. A UDN
comunica que foi nomeado delegado de partido
junto ao Juizo elEdtoral da 17. zona, o sr. dr.
Hercíllo Pedro da Luz, advogado, residente nes
ta cidade. O Edital nr. 2.614 divulgava os pro
clamas para o casamento de Max Schneider e
Cecilia Wendorf. ""a edição de 11/9 oulra man

chete: "Não percam hoje no campo do Baepen
di o interessante cotejo futebolístico entre as

equipes do Imprensa-Radio e Bancarios".
'" HA 25 ANOS
Existem os "Discos Voadores". O padre

Fhilipp Dessauer acrescentou que os seres des
conhecidos vindos de outro planeta devem ser

considerados como pessoas do ponto de vistá
filosófico e como criaturas de Deus do ponto
de vista teológico. E' dever dos governos pre
parar os homens para a eventuaidade de tal
encontro. -A marinha norte-a'mericana informou
que os planos para reduzir os efetivos da Séti
ma Esquadra, foram abandonados em vista da
ameaça dos chineses comunistas de Invadirem'
a Ilha Formosa. O ,dr. Fernando A. Springmann
Informa os horários de consulta: Das 9 às 12 e

das 15 às 18 horas. Atende cham'ados de dia e
a noite na ex-residência do dr. Alvaro Batalha.
O sr. Prefeito Municipal baixou portaria passan
do para o sr. Octacílio Ramos, Diretor do De
partamento de Expediente e Educação, a fisca
lização das Escolas municipais. J. de Castilho
Pinio escreve o artigo "Uma Homenagem PÓS
tuma - Getulio Vargas---nas páginas da nossa

hislória". Esmagadora vitória da UDN em Guara
mirim. Num total de 3.093 votos 2.013 hipoteca
ram seus votos no sr. Rudolfo Jahn à Prefeitu
ra. Decreto nr. 17. Artur Müller, Prefeito Muni

cipa,1 de Jaraguá do Sul, no uso de suas atri

buições, Considerando o falecim�nto hoje, na

Capital da República, do snr. Getúlio,Dorneies
Vargas, P�idente da República; considerando

que tão infausto acontecimento cobre de lulo
o' povo brasileiro, decreta: Art. 1.0 - Fica sus

penso no dia 'de hoje 0, expediente em todas
as repartições subordinadas a esta Prefeitura.
Em 24 de agosto 'de 1'954. Paula Eleonora
Plastiwich Rep. pelo Cepo do Expediente e 'João

'

Mathlas Verblnen - Escriturário "Z". Edital do
CREA da 8.a Região, de Porto Alegre, tornan
do público que o sr. Renato Piazera requereu o

Décadas atrás, ela estava tão afasta

da de todo o Estado, sendo até motivo
de rel,alto impresso muito d'ifundido, que
contava 'a viagem do Governador Adolfo
Konder à Dionísio Cerqueira.

Hoje após o resultado de muitas a

ções - de poucas dezenas de quilome
tros dista ela do asfaltá dia BR-163, em

São Miguel D'Oeste, para a ligar com to

do o sistema rodoviário brasileiro por in
termédio da BR-282.

Mas não é somente ao habitante de
Dionísi'o Cerqueira que oabe assumir, mas
de todo o Estado é dever o desempenho
integral de. sua responsabilidade na sua

parcela de fronteiras brasileiras.

E numa de nossas fronteiras, na be

'Ieza incomparável do litoral catarinense,
sempre será agradável agir. Na outra -

a mais de setecentos quilômetros distan

te, no outro extremo do Estado, se a

ponta para um Porto Seco cujo nome in
sinua alguma coisa árida ou insonsa.

Mas todos os cetarínenses temos o

dever de conhecer integralmente quem
somos e o que temos. Daí então pelo
Estado afo,�a se veria que dar somente

urna rima à Dionísio Cerqueira não é nos

sa solução, Seri'a muita fri'eza para 'O que
é nosso - E é nosso o magnífico e es

tratégico portão para com facilidade trens-

Temos um ÇorcelD do jeito que você gosta.

Poetas como Cruz e, Souza falarão
desta gente. A arte esplenderosa de ar
tlstas como Martinho de Haro imortaliza
rão suas formas.

Inexcedível música como a de Alva
ro de Souza, se lnlbrlarä de seu 'Hris
mó. 'Pois não se esgota ó amor de Santa
Catarina a sua cidade situada em seu

extremo, mas acalentada no coração, E
como há amor dos catarinenses por essa

terra ...

E planos de pagamento que você vaigostaraindamais. motor

1.,4-A linha Corcel II 79 tem dois motores,
'

para você escolher: o 1.4 que você já conhece,
i e que está ainda mais econômico.L

.. ,E o 1.6 que oferece maiSdesempenho,
com economia.

Venha escoJJier-seu Corcel 1179. "

E conte com os nossos planos de pagamento,
paraajudá-Io na escolha. ""'�_

--=-����,

I ..

I

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

o ,Ocidente

AUMENTA NA EUROPA o
TRAFICO DE HERO'INA

BONN - o tráfico de drogas, princi
palmeflte de heroína, aumentou muito na

Europa e a Alemanha Ocidental é agora
o maior centro de distribuição. As autori
dades alemãs estão preocupadas com 'o
número crescente de mortes de viciados.
Só no ano passado houve 430 casos de
morte, prevendo-se para este ano outros
600. I'

BERLINGUER INSISTE-NO
COMPROMISSO HISTóRICO

ROMA - O secretário-:-geraf do PC ita
liano, Enrico Berlinguer, continua insistin
do no "compromisso histórico""";_ alian
Ça entre comunistas e, democratas-cris
tãos,-, embora essa fórmula poHtica ve
nha sendo ,recebida com frieza pelos
membros de seu próprio partido e rejei
tada pelo eleitorado. ..

�ARTER -NAO-TEME
KENNEDY

TAMPA, Flórida - O presidente Jimmy ,

Carter us'o.u termos vulgares 'Para ilustrar
uma conversa acerca da possibilidade de
derrotar o senador Edward Kenn�dy nas ;/
primárias do Partklo Democrta com vi�tas
às eleições de 1980. "Se Kennedy se a

presentar nas primárias para concorrer
comigo, levará um pontapé no traseiro",
disse Cárter. AO.notar que a expressão
não foi bem aceita pelos ouvintes ,...._ ,di�
retores de jornais norte-americanos-,
Carter c'orrigiu:

"Se eu me apresentar como candi
dato à reeleição, e o senador Kennedy
ou Q governador Edmundo Brown, da Ca
lifórnia, quiserem me enfrentar, eu serei o
vencedor, para utilizar uma expressão di
plomática".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VARJA0/79

Começa amanhã a melhor de quatro'
entre Figueirense e Gneipel '

reclmenlo em campo, o

que não ocorreu, deixan
do escapar uma grand�
oportunidade quando ti
nha tudo em suas mãos,
entregando assim de
mãos beijadas à repre
sentação de Schroeder o

direito de disputar pela
segunda 'vez consecutiva
o título, e com enormes

chances de se tornar bi
-campeão.

o empate em um gol,
entre Figueirense e Gnei

pel, credenciou as duas
equipes a disputar o tí
tulo do Campeonato Var-

.
zeano· de Fotebol-Varjãol
79, numa melhor de qua
tro pontos. -o não compa
recimento de Prüsse e

Rio Molha, que fariam a

outra partida marcada
para aquela data, benefi
ciou a equlpe do Gneipel,
uma vez que o Rio M'o
lha estava em melhores
condições. de alcançar a

classificação, bastando
para isso, o seu compa-

do futebol, não ocorre

ram anormalidades. O gol
do Gneipel foi assinalado'
por Nivaldo, no primeiro
tempo, cabendo a Chi

quinho empatar a partida
na segunda etapa.

-

Neste domingo, às 15h-
30min, Figueirense e

Gneipel começàm a dis
puta pelo título numa sé
rie melhor de quatro pon
tos. A segunda partida

Neste jogo disputado será no dia 16 e se hou-
no último domingo sob ver a necessidade de uma

chuvas e com o gramado "
-

terceira, esta será reali-
apresentando péssimas zada no domingo subse-
condições para a prática quente, dia 23.

Jaragué do Sul Sama Catarina

OFICINA DO. TIBÉRIO

Especializada em Volk&Wagen) com serviços de mecânica,

relrfica de motores, regulagem de carburador

e com lataria e pintura em qualquer marca de carro.
�

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 755/79

Suplementa e anula dotações do, Orçamento' vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e exercíclo de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câma
ra de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.°) -- Fica aberto um crédito suplementar na importância
de Cr$ 900.000,00 (novecentos mil cruzelros), para reforço dos programas e

verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber:

1'.'1Ä�";;'"
ANEXO I _ QUADRO 'A >_:,:2__ .

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete'

do, Prefeito Cr$ 470,000,00
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202'.003 - Manutenção das Atividades (fIO Gabinete

• do Vlce-Prefelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 30.000,00
0:1-03 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - Manutenção das Atividades da Divisão de

Assistência Social � . . . . . . . . . .. Cr$ 200.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915752.031 - Manutenção da Divisão de Obras nas

Áreas Urbanas Cr$ 200.000,00

TOT A L " Cr$ 900.000,00

ANEXO " -- QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO.
0201.03070202.002-3.1.1.1 - Pessoal Civil ••;ú'••••••• '.; •• '.' •••• Cr$ 210.000,00
0201.0307020?002-3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .. e ••• Cr$ 2160.000,00
0202· - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03'070202.003-3.1.1.1 - Pessoal Civil Cr$ 30.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL _

0403.13754282.021-3.1.1.1 - Pessoal Civil .............•...... Cr$ 200.000,00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915752.031-3.1.1.1 - Pessoal Civil Cr$ 200.000,00

TOT A L Cr$ Cr$ 9'00.000,00

Art. 2.°) -- As despesas decorrentes do artigo anterior correrão

por conta da anulação parcial dos programas e verbas abalxo discriminados:

ANEXO I -- QUADRO A

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.03070251.004 - Construção do Anexo à Prefeitura

ANEXO " -- QUADRO A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS .

'.
0601.03070251.004-4.1.1.0 - Obras e Instalações Cr$ 900.000,00

.

Art. 3.°) -- Esta [ei entrará em vigor na data de sua publlcação,
revogadas as disposições em contrário.

-
.

Palácio da,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, ao's' 31 éllas
do mês de agosto de 1979. •

.
.

-1 .���J.t!, VICTOR BAUER

Cr$ 900.000,00

Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Ex

pediente, Educação e Assistência Social, aos 31 dias do mês de agosto, de;
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
-Diretora
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_ ........_-) por JAIME BLANK

CAMPEONATO, ESTADUA L DE FUTEBOL DE SAUO
II Jogos Estudantis de

Jaraguá do Sul marcados
para outubro

.

Serão no período de 8 inscrição, até o dia 20 de
a 13 de outubro as dispu- setembro, especificando
tas dos " J.ogos Estudan- no mesmo as modalida-
tis de Jaraguá do Sul, des em que irão partici-
numa promoção da Su- par; inscrição das moda-

pervisoria de Educação lidades e dos atletas até
de nossa cidade, tendo 10 dia 30 de setembro;
por local o Ginásio de participação no Congres-
Esportes "Artur Müller". so Técnico a ser realiza

do dia 1.0 de outubro, às
14 horas.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Regis- São Francisco do Sul, neste Estado, filha ral de Jaraguá do Sut domiciliado e res i

tro Civil do 1.0 I!>istrito da Comarca de Ja- de João Julio da Cunha e Maria Antonia dente na rua João Planinscheck, nesta cl-

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, da Cunha. dade, filho de Conrado Leier e Olinda san-

Brasil. Edital nr. 10.970 de 31.08.1979 son Leier. Ela, brasileira, solteira, balconis-

Faz saber que compareceram em car- Bertoldo Engicht Neto e Eliane Marli Todt ta, natural de Corupá, neste Estado, dornl-
•

tório, exibindo os documentos exigidos pe- Ele brasileiro solteiro indusfri�'rio na ci'liada e residente na Rua Joinville, nesta
, , " f'-

Ia lei a fim de se habilitarem Para casar: tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re- cidade, filha de Gunther Arnfried Hobert
sidente em Três Rios do Norte, neste dis- Raeder e Hildegard Bürger Raeder.

Edital nr. 10.966 de 29.08.1979 trito, fi:lho de Edgar Engicht e Júlia Fusil Edital nr. 10.975 de 04.09.1979

Valdemir José Bona e Inês Lubawski Engicht. Ela, brasileira, solteira, industriá- Nelson Reblin e Isolde Krüger

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, na- ria, natural de Jâraguá do Sul, domiciliada Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural

tural de Rio dos Cedros, neste Estado, do- e residente em Três Rios do Norte, neste de Jaragu do Sul, .
domiciliado .e residente

miciliado e residente na Rua Rio Branco, distrito, filha de Harry .Hjalrnar Todt e Lia- na Rua Angelo. Rubini, nesta cidade, fllho

nesta cidade, flífio ci Angelo Bona e Caro-
na Schvarz Todt. de Bernardo ReDIin e Tecla Kopsch Reblin.

lina Bona. Ela, brasileira, solteira, dornés- Edital nr. 10.971 de 31.08.1979 Ela, brasileira, solteira, industriária, natural

tica, natural de Massaranduba, neste Esta- Eno Karsten e Marlene Müller de Jaraquá do Sul, domiciliada e residente :

do, domiciliada e residente na Rua Rio Ele, brasileiro, solteiro, servente, natu-. na Rua Angelo Rubini, nesta cidade,' filha

Branco, nesta cidade, filha de José Lubaws- ral de Jaraguá do Sul, dornlclllado e resí- de Arthur Krüger e [rrna Butzke Krüqer,
- ki e Cecilia Lubawski. dente na Rua José Emmendoerfer, nesta Edital nr. 10.976 de 04.09.1979

Edital nr. 10.967 de 29.08.1979 cidade, filho de Werner Karsten e Irma Luiz Lennert e Odete Maria Gretter

Ronald Eggert e Edilerie Antonia de Oliveira Fischer Karsten. Ela, brasileira', solteira, do Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natu-

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, lar, natural, de Jaraguá do Sul, domicllla- ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

natural de Jolnvllle, neste Estado, dornlcl- da e residente 'em Rio da Luz ,I, neste dis- dente em Estrada" Garibaldi, neste distrito,

liado e residente
.

na Rua -Jolnvllle, nesta trito, filha de Hellmuth Müller e Renata filho de Francisco Lennert e Maria Stenger

cidade, filho de Emilio Eggert Junior e Nil- Kretz Müller. Lennert. Ela, brastíetra, soltelra, lndustrlárta,

da Nagel Eggert. Ela, brasileira, solteira, Edital nr.·10.972 de 03.09.1979 natural de .Iaraquá d� Sul, domiciliada' e

do lar, natural de Benedito Novo, neste Es- Mário Marcos Reiser e Leonora Frey residente em Nereu. Ramos, neste distrito,

tado, domiciliada e residente em Ribeirão' Ele,' brasileiro, s-olteiro, repr.esentante, filha de Vlctorlo Gretter e Maria Pedrottl
"

Molha, neste distrito, filha de Alfredo Luiz natural de Jaraguá do Sul, dornlelllado e Gretter.

de Oliveira e Inge de Oliveira. residente na Rua Antonio Carlos Ferreira, Editalmr.· 10.977 de 04.09.1979

Edital nr. 10.968 de 30.08.1979 nesta cidade, filho de João Reiser Junior e Hilário Deretti e Iracema da Costa

Leonardo Kienen e Alminda Zils Ursula Ei.çkenberg Reiser. Ela, brasileira, EI�, brasileiro, solteiro, auxlllar de es-

Ele, brasileiro, soltelro, motorista, na- solteira, escriturária, natural de Presidente crltórlo, natural de Jaraguá do Sul, domtel

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado, e re- Getúlio, nestê Estado, dornlclllada e resi- liado e residente na Rua Domingos da No

sidente em João Pessoa, neste distrito, fi- dente na Rua Jorge Lacerda, nesta clda- va, nesta cidade, filho de José Deretti e Ma-

lho de José Kienen e Erna Henn Kienen. de, filha de Alfredo Frey e Gerda Frey. ria Denk Deretti.

Ela, brásileira, solteira; costureira, natural Edital nr, 10.973 de 03.0'9.1979 Ela, brasileira, solteira, cabelereira, na-

de Guaramirim, neste Estado,
.

domiciliada e Enock' Perefra da Silva e Margarete Vieira tural' de Luís Alves, neste Estado, domicilia-

residente em Schr'oeder, neste Estado, fi- Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural da e residente na Rua Henrique Marquardt,

lha: de Hugq_Zils e Amanda Zils. de Jaqueira, Pernambuco, . domlcllladc e re- nesta cidade, filha de Alecio Baptista da

Edital nr. 10:,969 �e 31.08.1979 sldente na Rua João Planinscheck, nesta Costa e Palmira Machado da costa.:

Arnoldo Agostini e' .. cidade, filho de Tértu'liano Pereira da Silva E para que chegue ,ao conhecimento de

Janete Pereira da Cunha -e Adalgiza 'Tavares 'da Silva..
'

Ela,' brasilei- todos mandei passar o presente edital, que

Cópia recebida do <?ficial .de São Francisco ra: solteira, ind�striárfa, �atiJral de Itajaí, será publica'do pea imprensa e em cartório,

do Sul, neste Estado.' neste Estado, aomiciliada e residente na onde será afixado durante 15 dias. Se al-

Ele, brasileiro, soltei'ro, sapateiro, natu-' R�â Antoniö Carlos" Feúeira, nesta cidade guém souber de alg"um impedimento, acuse

ral de Benedito. Novo, neste Estado, domi� fjlha -d� !'lelson Vieira'e Elisé!e da Silv� -o para os fins legais.
ciliado. e residente' nesta cidade, filho de Vieira.

<
- ••

Adelaide Agostini. Ela, brasileira,_ solteira, Edital nr. 10:974 de 03.09.1979 Aurea Müller Grubba

.. do lar� natural de São Francisco
..

do Sul, Leomar Adolfo Leier e FJoseleni Raeder / Ofi.cial

neste Estado, domiciliada e residente em Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natu-

A direção do Ginásio
de Es:portes, comunica a

todos os chefes de de
partamentos de educa
ção física das escolas,
que terão que prencher
os seguintes requisitos
para participar desta pro
moçäoe remeter à direção
do Ginásio de Esportes
"Artur Müller", ofício de

As solenidades de a

bertura acontecerão, no

dia 4 de outubro, e deste
dla até. o dia 7, estão
marcadas as competições'
de atletismo nas pistas
de Estádio "Max Wilhelm"
do Clube Atlético Bae

pendi.
"".....,"'S�;';;;"."�

"' i

1977

1977

1977

1975

1975

1975

1977

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

VEfCULOS USADOS

Belina luxo - amarelo ,. 1.977
Brasflia - branco ...................•.....

Corcel cupê luxo - vermelho .

Corcel cupê - branco .

Volks 1300 L - branco. .....•..............

Corcel cupê luxo - branco .

Corcel .sedan - amarelo •...... � ..•.•...•...

Volks 1600 - branco ..........•...........

Opala cupê luxo - marron 1977

Belina luxo - amarelo..................... 1977

F-75 4x2 - verde '.' . . . . . . . . . . . .. 1975

F-75 4x2 - azul ....••.. ".................. 1976

F-75 4x4 - azul.......................... 1977

F-75 4x4 - amarelo ...•....,............... 1978

F-75 4x2 - azul .•.......•......•......••.-: 1965

Corcel " cupê LDO - bege 1978

Registro

Nossas equipes não foram felizes
em Blumenau

Iniciando a fase de clas

sificação do Campeonato
Estadual de Futebol ds

Salão, as equipes que re

presentam Jaraguá do

Sul, não foram felizes
nesta primeira rodada
realizada no- último final
de semana na cidade de

Blumenau.

Ginásio de Esportes "Ar
tur Müller", n:os próximos
dlas 15 e 16.

OS RESULTADOS

. Sábado - dia 1.0

Juvenis

Jogando contra adver
sários infinitamente su-

. perlores, onde podemos
citar o caso do Guarani,
campeão estadual na ca

tegoria adulto, os nossos

r€'presentantes cairam de
forma inapelável, salvan-

. do..se apenas a Jarita,
que com sua equlpe ju
venil conseguiu a única
vitória para Jaraguá. Es

peramos que a reabilita

ção do nosso salonismo
'. cnha a ocorrer por oca
sião dos jogos válidos

pela segunda rodada, a

qui em nossa cidade no

Sul Fabril S"x"2 Jarita
.

Três Peixinhos 2x1 Arweg

Adultos

Três Peix. 3xO Menegotti
Guarani 1xO Emmendoerf.

Domingo - dia 2
Juvenis

Sul Fabril 5x1 Arweg
Três Peix. 1 x2 Jarlfã

Adultos

Três Peix. 4xO Emmend.
Guarani 6x1 Menegotti

Atençao!
Em caso de "i n c ê n d i o'

pelo Fone 139chame

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

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

TUBOS SANTA HI':LENA

TUBOS E ARTEFATOS ["IE CONCRETO
Rua Jolnvllle.rt 016 -- Jaraguâ do Sul

Civil
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SÁBADO, 08 DE SETEMBRO-DE 1979

BORNHAUSEN E PRESIDENTE irE HONRA
DO M'OVIMENTO ESCO,TEIRO EM S-C

.

>

Uma comitiva de dirigentes do movimento es- <'

coteiro em Santa Catarina, integrada pelo executivo
regional, Donald Malschltzkl, comissário regional,
Cláudio Tadeu de Souza, e executivo de expansão,
Luiz Carlos Pamplona, esteve com o governador
Jorge Konder Bornhausen, no Palácio Cruz e Souza,
a fim de convldá-lo para assumir a presidência de
honra do movimento em Santa Catarina, como' ha
bitualmente é feito pelos Govemadore'l3I e como pre
cede o Pres'idente da Repúbliéa, em âmbito nacional,
Na oportunidade solicitaram também a cotabora

ção do governo estadual para que o escotismo, no
Estado, cresça no rítimo que a atual administração
propõe para o desenvolvimento catarinense. Esse
apoio foi sollcltado especlalmonte para a construção
da sede regional, em Jolnvtlle e .para a expansão
do escotismo em Santa Catarina. Em contra-parti
da, os chefes escoteiros ofereceram ao governo do
Estado todo o seu apoio, colocando o movimento
à dtsposlção do Executívo estadual, para o auxílio
que s,e tomar 'necessário.

PLANALTO PROCURA SóSrA

o governo está interessado em descobrir quem é
a pessoa parecida com o presidente da República
que assistiu a um concerto, no Rio" e passando-sé
pelo general Figueiredo, concedeu autógrafos e foi
aos camarins cumprimentar os músicos - informou
esta semana o porta-voz do' Palácio do Planalto, Ale
xandre Garcia.

Segundo ele, não foi tomada, nenhuma providên
cia para identificar o sósia do presidente, e o interesse
em localizá-lo' deve-se ao fato d� 'o' Palácio do Planal
to temer casos de' maior gravidade: o sócia poderia
passar a agir de má fé, comprometendo a imagem do
presidente.

LIVROS EM APRECI�&ÄO

caminho da redaçãoA
Como é agradável a gente constatar o nú

mero cada vez mals crescente de autores cata

rinenses, enveredando pelos temas mais dlver
sos. A isso se aliou a Editora Lunardelll, que
está dar.do aquela mão, para que recuperemos
a nossa Justa posição no cenário nacional. Ain
'da desta vez recebemos com um atencioso' au

tógrafo do editor o interessante livro A CAMI
NHO DA REDAÇÃO, de autoria de Elidia Stieven
Bastos. Com suas 95 páginas o livro se revela
um repoeltárlo de boas informações para quem
precisa saber redigir bem e, como diz a autora,
"fazer com que eles gO'stem de redigir". Como

professora, o seu convívio nas escolas, atraiu
a mestra para assunto tão importante. As pro
vas de redação nos vestibulares, tem revelado
o quanto é importante uma boa redação. A im

prensa da .çapital deu aos seus leitores, algu-
mas das "raridades" dos vestibulandos que pos
tulavam uma vaga no ensino superlor, Aí é que
a gente nota o valor de saber redigir. Elldla
Stleven Bastos nasce uem Xaxim, em 1944, on
de fez os estudos primários e ginasiais no Gru
po Escolar "Gomes Carneiro", 'onde passou a
lecionar a grande maioria das disciplinas. For
mada pela Faculdade de Letras-Francês na ci
dade de Palmas, PR,. fez vários cursos de lin
guas estrangeiras. Além de Orientadora de Cen
tros Cívicos, Coordenadora da Lingua Portugue
sa em Xanxerê, foi eleita três vezes secretária
do FIEC - Festival Intermunicipal Estudantil da
Canção e é portadora do 1.° lugar rro Concur
so "Professor Modelo" da 11.a UCRE - nível
2.° Grau e 1.'° Grau no Ooncurso Nacional do
Ensino da Redação - ano 1977. O livro é de
fácil aquisição; pois, a Sociedade Gráfica Ave
nida mantém estreita .Iigação com a Editora Lu
nardelli. .:: um livro que deve estar obrigaforia
mente em qualquer estante, pois, oomO' adver
te a autora, o "pianO' foi desenvolvido' segundo
os ditames da idade, uma vez que a infância,
a adolescência -e a idade adulta são fases bem
distintas na formação dO' homem".

Preço da
para 14,30

gasolina sobe.
segunda-feira

A gasolina amarela,
passará de Cr$ 10,20 para
Cr$ 14,30 o litro à partir
de 2a. feira e a azul dé Cr$
13,50 para Cr$ 21,50, se
gundo anunciou em Bra
S'íiia� o presidente do Con
selho Nacional' de Petró
leo, general Oziel Almei
da Costa: O gás domésti
co para entrega a domi
cílio foi aumentado para
Cr$ 120,90 o botijão de

,

13 quilos (no posto, ele
custará e-s 116,20). Os
preços dos outros deri
vados não foram muda
dos, "pelo menos por en

quanto"; admitiu o gene
ral.

A média, gerál dos au

mentos foi, de 47,4% e a _

margem de lucro, dos
postos subiu para Cr$ ....

0,94 (em vez dos e-s 0,77
atuais" no caso da gaso
lina amarela) e para Cr$
0,99., na azul. O lucro-na.
revenda dos óleos diesel
e combustível também foi
aumentado, passando pa
ra Cr$ ß,85 e Cr$ 0,31.
Os prcprletárlos dos pos
tos de gasolina ficaram
irritados com os reajus
tes" mas o ministro Muril
lo Macedo, do Trabalho,
prometeu volta'r "a dis
cutir o assunto cem a á:'
rea econômica.

,

- O -minislro das Minas
"e En�rgia; César ,_ Cals,
revelou em Brasília que
a Petrobrás será autoriza
da a assinar contratos de
risco com o ccnsõrele
paulista IPT/Cesp basea
dos em três pontos: re
muneração "em porcenta
gem mais elevada que a

narrmal"; fixação de 17 á
reas ,no . Estado de São
Paulo; opçã'o pára dez ou
tras na Bacia do Paraná,
fora de São Paulo.

Ele disse que o assun
to será discutido entre a

Petrobràs e o Consórcio,.

Durante ,a greve, uma
denúncia de escândalo

Porto Alegre - Um no

vo escândalo, desta vez

o "frete-adubo" pratica
-do por indústrias de fer
tilizantes que se aprovei
tam do financiamento da
do pelo Banco do Brasil
ao agricultor foi denuncia
do pelo presidente do
Sindicato

.

dos Conduto
res Autônomos de Veí
culos Rodoviários do Es
tado, Antonio -Maineri" no

momento em que 300 ca
mioneiros autônomos oon
tínuam no quinto dla de

, gre"e.
, ,..'

'

Também foi deflagrada
de surpresa, a greve de
mais de

.

1 mil empr,e,ga
dos em. transportadorae
da Capital, que resolve
ram fechar as portas pa-

ra evitar represällas. O
sr. Antonio Maineri, do
Sindicato dos Autônomos
disse que os camioneiros
tem notas fiscais que
comprovam o desvio de
até 35 por cento no pre
ço dos fretes por parte
das indústrias, o que ele
consldera como "estelio
nato puro".

Ao .mesmo tempo que
trata de um levantamento
nos custos dos fretes,
chegando a um teto de
Cr$ 1,34 por toneladasl
cullômetros que os ca

mioneiros autônomos exi
girão das .

empresas, o

presidente do Sindicato
dos Condutõres, Sr. Anto
nio Maine�i, encaminhou

, oficio ao Banco do Bra-

si! denunciando o desvio
dos fretes pagos aos em

presários.

Na sua opinião "é difí
cil saber como isso está
sendo processado porque
o Banco do Brasil escon
de tudo, mas pelas notas
de despesas de fretes a

presentadas pelos ea

mioneiros, podemos apu
rar a denúncia". Ocorre
que o Banco financia 'o

agricultor na compra do
adubo já com o frete in
cluído, só que a indústria,
quando vai buscar sua

parte, retém até um ter
ço do preço do frete es

especificado" pagando
menos aos camioneiros,
disse Maineri.

Eggon João da Silva' escolhido como
um dós 20 industrtals de maior
destaque em nosso Estado

O Presidente da Ele-f'
trornotores Weg S.A., em
presário Eggon João da
Silva, será homenageado
no VII Encontro de Indús-

"trias de Santa Catarina,
promcçâo do jornal "Ra
dar", sob a responsabili
dada do Jornalista Láza
ro Bartolomeu. No even

to, que terá .lugar no Clu
be 12 de Agosto, reunin-
0'0 as mais altas expres
sões do mundo econômi
co, sooíal e pclítlco de
Santa Oatarlna, a Confe-

" deração Nacional das In
dústrias fará a entrega
de medalhas de Ordem
C:!O Mérito Industrial ao

ex-senador e ex-vice-Go
vernador Sr. Atlllo Fran
cisco Xavier Fontana.

A ho!menagem ao Pre
sidente da Weg foi comu
nicada pelo Presidente
da Federação das Indús
trias do Estado de Santa
Catarina, Bernardo Wolf
gang Werner, salientando
que o VII Encontro é pro-

,

,Assistência Médica à Empresa

gramado bienalmente
pela FIESC e Secretarias
do Governo, devendo se
realizar no . próximo dia
27 deste mês.

'

20 dirig.entes

Salientou o Presiden
te da FIESC, Bernardo
Wolfgang Werner que,
dentre centenas de diri
çentes empresariais, uma
comissão de alto nível
escolheu 'OIS 20 ernpresá
rios de maior destaque,
incluindo-se entre estes
o nome do Presidente da
Eletromotores Weg S.A.
Na oportunidade do

VII Encontro, estarão pre-
.

sentes O' Governador' Dr.
J"rge Konder Bornhau
SEm e o Presidente da
Confederação Nacional
da Indústria; Diomício

,

VellosOi da Silveira, além
de altas autorídades,
convidados especiais e

empresários.
O Presidente da Weg,

Sr. Eggpn João da Silva,

30 aceitar o convite, des
tacou que se fará acom

panhar do Vice-Presiden-'
te de Admtnistração, Sr.
Gerd Edgar Baumer, os
quais se farão presentes
com suas respectivas es

posas.

VII Encontro

o VII Encontro das In
dústrias' de Santa Oatarl
na, vem sendo promovi
do pelo jornalista Lázaro
Bartolomeu, com bastan
te sucesso'. O objetivo do
encontro é O' de homena
gear os industriais cata
rlnenses que mais se des
tacaram em suas ativida
des profissionais durante
longos anos, constituin
do hoje o orgulhO' da in
dústria catarinense;
Gazeta de Jaraguá' pa

raóeniz�se com a home
nagem aO' Presidente da

Weg, por se tratar de em

presáriO' de larga visão' e
um particular amigo des-,
te semanáriol.

Lucro não deve ir para
o's empregados, diz

Macedo
São Paulo - AO' pro

nunciar conferência em

Ribeirão Preto sobre sin
dicalismO', na a,bertura da
Semana de Estudos da
Realioade Brasileira, OI
Ministro do Trabalho,
Murilo' Macedo, declarou
-se oontrário ao sistema
de cogestão e participa
,ção dos trabalhadores

" nos lucros das empre
sas. AfirmoU' ue "a coges
tão não daria resultado
devidO' ao baixo nível in
telectual da massa obrei-

ra que não poderia> levar
maiores contribuições à
empresa".
Para o ministro, "a co

gestão e a participação
110S lucros seriam o cami
nho aberto e rasgado pa
ra a socialização das em

presas" explicou que pre
fere o neo-capítalismo,
"um caminho que. não le
va ao socialismo e a ou

tros métodos, ,qt:Je não.
aumenta apenas o salá
rio, mas o patrimônio 'do
trabalhador" .

Sede: Rua Presidente Eplláclo Pessóa, 746 ...... Telefone: 72-0402
JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

A AME (Assistência Médica à Empresa), com grande satis
fação e seguindo o espírito de con stante aperfeiçoamento na sua

pr�stação de serviço, comunica às empresas cooperadas e 8'0 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

Traumatologia, Pediatria, passa a ofe recer, através do Dr. RICARDO, MA·
RINHO, a assistência ein Otorrinolaringologia.

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

Comunique-se 'com a AME para inteirar-se de SUa forma de
serviço., ��

CP: DO ACORDO NUCLEAR NAO 'IÉ
PROVOCAÇAO DO LEGISLATIVO

Alfenas, MG - Para o deve ser encarada como
Vice-P'residente da Repú- um elemento provocador
blica e presidente da Co- do instabilidade política,
missão Nacional de E- porque O' Executívo deve
nergia, Aureliano Chaves, obediência ao Leqlslativo,
a reunião secreta da CPI "que tem representativi-
p.':lra Investlqar as irregu- dade para analisar' e jul-
laridades no Acordo Nu- gar qualquer negociação
olear Brasil-Alemanha não da, presidência".

GOVERNO LIBERA O MILHO

�Brasília - O G'overno Delfim Netto,' com repre-
vai liberar o preço do ml- sentantes do setor de co-
lho ;_ atuálmente tabe la- mercialização. A medida
do pela SUNAB em 157 deverá ser posta em prä-
cruzelros a casa de 6Õ tica 'até o dla 1.0 de ou-

quilos - conforme infor- tubro e a expectativa do
meu

. esta semana o titu- Governo ê- que a cotação
lar da Coordenad.oria de do produto passe para
AJ;lastecimento e Preços 220/240 cruzeiros a saca,
(C�4P), Carlos Viacava, contra os atuais 250 cru-

logo após reunião do Mi- zeiros a saca, praticados
nistro do Planejamento, pelo mercado iivre.

TURISTA NAO, PODERÁ VIAJAR COM
MAIS DE 3.500 DÓLARES

-----

O presidente da Em-'
bratur, Miguel Oolasuon-.
no, enviou ao ministro

� Camilo Penna, da Indús
tria e do Comércio, uma
proposta 'para que O' tu
rista brasileiro possa sair
do País com 3.500 dóla
res. Mas quem c:omprar
até 1.500 pagará 20% a

mais no valor do dólar;
e, até 3.500, 30%. A taxa

,superior ao câmblo oficial

permitirá uma arrecada
ção de Cr$ 20.800, que
seria destinada ao Fundo
aeral de Turismo e subs
tituiria parcialmente o

depósito obrigatório.

Manchetes
Esportivas

da Semana
Chapecoense perde mais uma e 'torcida exi
ge a "cabeça" de Vacaria.

Joinville, 1xO. Podia ser mais.
Gol de Edson no final, foi um castigo para
'o Joaçaba.
I=igueirense vence COm ajuda do juiz: 1xO.

Empate justo para Caçadorense e Criciú
ma: OxO.

Criciúma empata e demite Búrigo,.
Roberto perdeu dO'is pênaltis e o Vasco a

margou tim empate.
Atlético venceu América e ficou' perto do
título,: _3x1.

"

Gol de Caçapava salvou Corintians do em-
pate.

.

Leônico passou à liderança do certame baiano.
Maringá venceu o eolorado pelas finais' do
Paraná.

Madruga, 3 medalhas no Mundial de Natação.
Titulo estadual de basquete feminino é do
Vasto Verde, de Blumenau�

Baltazar foi o grande destaque do Grêmio
conta o Novo Hamburgo, marcou 3 g'ols.

- Cabral, do Figueirens� é o artilheiro do esta
dual: 20 gols.
Joinville é o líder em arrecadações. Em 23 jo
gos em casa arrecadou Cr$ 4.252.910,00 fi
cando o Figueirense em segundo.
Edson Madureira é o novo treinador do Cri-
clúma,

..

Alvir Renzi voltou a apitar.
Federação Paulista de Futebol quer Bráulio
Zanotto, do Paraná e Alvir Renzi de S-anta.
Catarina para o seu quadro de árbitros.

Roediger divulgou a relação dos participan-
,tes dos JASe,. num total de 53 mu�icípios.
Nacache reassumiu a Confederação Brasilei
ra de Automobilismo.

Fórmula do Naci'onal poderá sofrer altera-
ÇÕéS� segund� declarações do Presiélen,te da
CBD, Heleno Nunes.

Palmeiras vence clássico bandeirante e man.
tém tabu, não perde do Santos d,esde 1975.

Jorge Mendonça diz que Telê 'o está per_'
segl,lindo.
O ponteiro esquerdo Marquinhos, öo Figuei
rense está praticamente, fora das finais do
Estadual.

Pasqualotto tentou demitir Pedro Lopes e a
coisa andou fervendo na FCF.

-

Fundição Tupy representará o Estado no VII
Torneio Sul-brasileiro de Integração, Sesiano,
em Santa Cruz do Sul (RS}.
Tigre ê vice-campeã estadual de ciclismo, fi
cando campeã a equipe do Besc, de Floria,:"
nópolis.
Lenilson fará os gols do Joinville na Copa
Brasil�
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