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INFLAÇAO: DELFIM NAO v'e
MUDANÇA, EM PRAZO CURTO,

o ministro do Planejamento, Antônio Delfim
Netto admitiu a dificuldade para uma reversão,, ,

. .' .

a curto. prazo do processo mflaclonarlo, anun-
ciando uma série 'de medidas de controle. Pa
ra Delfim a inflação é decorrência do ajusta
mento d; economia à crise do petróleo, com

mudanças de preços relativos no merca,do inter
"Este é um processo que vamos ter de fazer,
mesm-o que seja dclorese", disse o m'inistro. O
secretário-geral do Ministério- do Planejamen
to, José Flé\vio Pécora, mais otimista, previu em

conferência naEscola Superior de Guerra uma

tendência declinan,te nas taxas de inflação .em

consequênela da redução dos juros, do contro
le dos gastos das empresas do govemo, de
uma expansão moderada do credito' e dos
meios de pagamento 'e, principalmente, de uma.

safra agrícola abundante, 'esperada para o início
de 1980.

O. ministro da Aeronáutica, briga-

FIGUEIREDO JA DECIDIU:
ARENA E MOB IRÁ<? ACABAR ESTE ANO.

O presidente Fig.,:,eiredo já decidiu �xtin..
guir a Arena, e o MOB este ano, por

• m�lo de

projeto de lei a ser aprovado pela ,mal?fI� par
lamentar que apoia o governo, e constituir, !m
substituição, um I único p�rtido de sustentaça�.
Um dos argumeritos que pesaram nessa deci
são foi o resultado da pesquisa feit� pelo pre
sidente da Arena, J'osé Sarney, junto às ban
cadas do partido e entregue a Figueiredo: na
maioria os arentstae deferidem' uma "reformu-

'Iação profunda" ne . quadro part�dário, :'para
.que possa ser legítima e represente a realidade
política de hoje". Segundo Sarney, eaberâ a

gora ao presidente "estabe!ecer o prazo de e�
vio do projeto da reforma ae Congresso, pOlS
a fas� de consulta está encerrada".

CR�DIT� PARA CONSUMIDOR
PODE MUDAR

PARA D�lIO; PAssADO NAO

DEVE V'OlTAR'

Nove meses para financiamento de

eletrodomésticos e doze para automó

veis são limites "muito apertados", re

conheceu o o/esidente do aanco Oen-.

trai, Ernane Galveas. Por isso, a am-
.

.

pliação dos prazos pode entrar na pau
ta da reunião do dla 19 do Conselho

-
\

"�o

Monetário Nacional, "se der tempo .

, Galveas encontrou-se com dirigentes da

Associação das Empresas de Crédito,
Financiamento e Investimento e recebeu

a informação de que há mais de 50%

de ociosidade nas financeiras, com a

restrição ,do .crédito ao consumidor.

deiro Délio Jardim de Mattos" reafir
mou em Brasília, em almoço com a im

prensa, que a Revolução não está em

julgamento e que a anistia concedida

pelo governo "foi rnaís ampla do que

se esperava". Para ele, "tudo tem que

'ser esquecido, pois o, País tem sua vi-

da permanente e não pode ficar reven-
,

do o passado". O ministro afirmou que
o MDB nunca esperou a anistia da fo(

, ma como ela veio, "pofs sempre duvi

I dou do �overno".
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- nos meios estudantis e científicos a pas
sagem dos quatro centenárlos . de- quatro cientis
tas alemães amantes da: natureza.. Os nascimen
tos ocorreram, todos num período de um ano,
mundialmente famosos, eram amigos entre si e
trabalharam em estreita união para o. 'desenvol
vimento da ciência nas primerios 20 anos do nos

so, Século. Eram eles: Lise Meitner, nascida em

07.11.1878; Otto Hahn, dia 08.03.1879; Albert Eins
tein, dia 14.03.1879' e Max von Laue, dia .

" ....

09.03,1879. Com, declsão eles intervieram em fa
vor do desarmamento e da paz.

- o roubo criminoso da imagem de São Mi
guel, do século XVI, várias coroas de prata e seis
castiçais de ouro, da Igreja Matriz de Laguna. Os,
-fléls ao tomarem conhecimento. do roubo perpe
trado na madrugada, dlrlqlram-se ao templo em

romaria, obrigando o vigário a fechar as portas
da velha Igreja de Santo Antonlo, Faz quase um
ano .que dw�rsas imagens foram roubadas na

Capela da, Lagoa .de Nossa Senhora da Conceição
.

e que não. foram encontradas até hoje, não obs
tante o empenho de fiéis .e da polícia em des-

, vendar o mistério.
,

- a não inclusão da Capital do Estado entre
aquelas 87 cidades brasllelras, consideradas -ci-

I dades históricas, estâncias e balneários, nas quais
se permite postos de gasolina abertos aos domin
gos, das 12 às 21 horas. Santa Catarina, com
seu extenso litoral obteve do Ministro Cesar Cals
11 dessa scidades: J,oinville, São Francisco, do '

Sul, Barra Velha, Penha, Piçarras, Camborlú, Gra
vatal, Oriciúma, Araranquá, São Joaquim e Lages.
Segundo c Ministro Cals são cidades distantes,

.

no mínimo, a 150 Km dos centros metropolitanos.
- o )níci'o do pagamento aos advogados da

tivos que receberão seus honorários em todo o
terrltórl catarinense, na forma da .lei, sendo que
as importâncias são repassadas à Ordem dos Ad
vogados do. Brasil' que procederá o pagamento

-

aos .proflssíonals.. O primeiro repasse deu-se no
dia 30 de agosto de 1979, em solenidade presidi
da pelo sr. Sadi Lima, Presidente da Entidade e

. que cont9�u com a participação do Secretário
Neudy Primo Massolini, d:a Justiça, que procedeu
à entrega do primeiro cheque _

ao advogado Air
ton Gerson da Silva.

.,..-- a recente reunião de prefeitos e·m Joinvil
Ie. 'Abordando ÇI. autonomia dos municípios, o Vi
,ce-Governador Henrique Córdova, afrrmou que a

principal razão' do empobrecimento do muniéípio
é a distribuição' da renda feita em três' esferas.
Quanto ao ICM, há,' necessidaJd� de um retorno
maior para os Estado·s, que também empobrece- .

ramo Conolui Henrique Córdova, aa necessidade
de uma reforma substancial, com mecanismos de
retorno mais eficientes e menos qispendiosos dos

que ,úua'lme:nte existem, obrigandoA o
.

Prefeito a

mendigar numa estranha independencla.
.--- o convênio aprovado pelo Gov. 'Jorge

Bornhausen através da Secretaria da Indústria e

Comércio toin o Centro de Assistênoia Geren-
, .

.

"

cial de Santa Catarina -'- CEAG/SC -, visando a

execução do trabalho -"Análise da �strutura Eco,:,
nômicà de 'Santa Catarina", abrangen,do a es�ru
tura no seu seto:r primário, setor secundário e se

tor terciário, as 'pelispectivas globais, as C'onclu
sõe� e as diretrizes. O custo de Cr$ 3.900.000,00
será' coberto' cl 600.'000,00 pela . Secr. da Ind. e

Com., Cr$ 1.800.000,00, pela CQDESUL e Cr$ ...
,

1,500,000,00, pela CEA8/SC, E"i Sinsval, 9.79

o que se comenta na capital
COMENTA-SE•.•. Da censura à' abertura

,

Prof. Paulo Moretti

Desde a Revolução de 1964, derru- Mestre. Sabe que, em sua caminhada,
bando um regime reconhecidamente terá que cruzar com medíocres fabri-

,

insustentável, o diálogo com o GOver- cantes de idéias" de faladores de bana
na e o pensamento' de todas as cl�s- lidadas, de julgamentos a priori, de
sés se desenvolviam com certo cons- profetas agoureiros, que pontificam com

tranqirnento e sem ousadas manifesta- tanto mais audácia, quanto maior lhes
ções. • <.' ',é a insjpiê�cla. '" .

As colsas eram ditas sob ,a indis- Propõe-se nosso João, com since-
farçável preocupação de todos df3 se ridade de propósitos, que a ninguém é
resguardarem de eventuais interpre- dado negar, a novamente aproximar e

tações dúbias ou de duplo' sentido. As unir brasileiros, esforçando-se por a

verdades, numa palavra, não eram di- glutinar' a todos em círculos concêntri
tas por inteiro,' escondendo-se por de- cos em cujos raios se situam o fim
trás de construções metafóricas, dis- da censura e O' começo' da abertura, o

tarçando-se sob o manto 'de certas fi- fim' de medidas de exceção e o começo
guras de linguagem. da concessão

\
'da anlsría, o fim dos

Havia, em suma, uma atmosfera de
.

braços' cruzados e o começo da mão
suspelção, pols uma Incursão mais ou-: estendida.

Lsada pelo$' meandros do. lablrlnto' go- Nossa obrigação, neste novo des-
vernamental poderia significar uma 'a-' pertar da liberdade, neste novo. Grito
meaça velada ou ostensiva a quem se do Ipiranga, neste novo ideal de demo
aventurasse a ferir assuntos que, mes- cracia e de brasilidade é não assumir
mo resultantes da liberdade de expres- uma posição revanchista, negativista
são e de pensamento, não se alinhas- ou até mesquinha, carente de parttel
sem 81ÖS parâmetros de' uma censura pação e união, más prenhe de oposi
então vigente. ção e omissão, mas contribuir, com

Foram necéssárlos quinze longos nossa' parcela de patriotismo, nesta
anos para que viesse um homem cha- marcha em prol da unidade, unidade
mado João, Simples e direto. -Sem me- que dialeticamente, par.ece ainda neqa
táforas, nem' protocolos, Homem do da pela intolerância que amordaça
seu terripo. Personalidade de juramento consciências, e pela' inflexibilidade que
público. 'Precursor messi�nico,. a e- lava cérebros, afastando ao invés de a

xemplo dó' séu homônimo d� vinte sé- proximar, dando- as costas ao invés de
cuias passados. Predestinado a convi- estender a mão'.
ver com fariseus e publicanos. Cohvo- Unificado. no seu pluralismo inter-
cada a aplainar montes e vales. no, identificado nas suas legítimas as-

Está no lnício do Governo. Não pirações, mesmo resquardaõas as dife
pode, ainda, nem ser julgado, nem cru- renças de posição, o Brasil deixará de '

cítlcado, Está, entretanto, carregando Gonfundir o erro com a pessoa que er
a cruz, para imolar-se do altar da Pá- ra e traçará novos caminhos que con

trla, mesmo sabendo que, o .Oalvárlo' duzirão todos os brasileiros à adesão
deve ser 'alcançado, não obstante tro- que se requer para que a abe'rtura se

peças e até traições, a exemplo do faça sem censura .

O SENAI - Centro de Treinamento
de Jaraguá do Sul, convida a todos -os
direto.res e gerentes de produção das.

Jndústrias da região para participarem
de impio,rtante palestra com o Professor
Renato COlagrãnae, estatístico, 'profes
sor da Faculdade de Engenharia de

,

Joinville na. cadeira de Eistatística Me,..
'todológica aplicada à Indústria, além
de vasta experiência na industria na

área de Controle �statístico de Quali
dade. '

O local do evento será no auditó
rio da ACIJS, no dia 17.09.79, segunda
-feira, no horário das' 20h3emih.1

Tal palestra visa dar a oportllpjdade,
de avaliaç&'o de técnicas' modernas de

Cont�ole de] Qualidade e' asp,ectos,,'9S
senciais de sua administração, o. que,
poderá )ser" amplamente aprofónCJàdo
num trabalho posterior 'exctU:sivamer:lte
para executivos de Co.ntrole de ' Quali
dade das empresas.

PALESTRA'NA ACIJS PARA,
DIRETORES E GERENTES 'DE

PRODUÇAO'
ELETROMOTORES WEG S.A.,·

. PARAJ3ENIZA ' .

Queremo·s agradecer os
cumprimentos que recebemos no "Dia

da Imprensa Brasileira",
po'r cárta, e cujo teor transcrevemos

.

abaixo: '�ão poderíamos
deixar pas9�r em branco a dáta maior

da imprensa brasileira
que, por tradição, se comemo,ra

no dia 10 de, seJembro.
Da parte da WEG,

valiosos laços de amizade unem a

imprensa jaraguaense,
constituindo"se num vigoroso

elo entre a iniciativa partic�lar e os

órgãos de divulgação. Aceitem'
pois, 'os nossos

cumprimentos, extensivos à equipe de
, redação que const�tui o nosso

tradici'onal "Correio do Povo" - ".

AteM,iosamente, AlJdor Lueders,
Diretor Secretário.

,

Jaraguá sedia O

Nacional
O II ELO . NACIONAL,

cujo termo significa "Es
coteiros Leeals em Ope
ração", é uma, atividade
anual, da União doscEsco
teiros do Brasil, destina-
'da a todos' os

'

membros
do movimento escoteiro;
Escotelros de 11, 15 anos,
Seniores 15, 18 anos, Pio
neiros 18, 24 anos e os
Lobinhos' 7,' 1-1 anos.

_ Este II ELO NACIONAL
reunirá mais de 8.000
membros do movimento
em 52 cidades do Brasil.

Em Santa Catarina o II
EL..O realizar-se-á em Ja

raguá do. Sul, Porto União
e Florianóp�lis.

,

Jaraguá�está se prepa
rando para acolher, de 21

'a 23 de setembro, os 15

Grupios Escoteiros do
norte do Estado. .

O Grupo Escoteiro Ja_'
coritaba já escolheu o

local do evento, a sede
do antigo rodeio de Ja-

_ raguá, que está sendo

preparada com muito es

mero pela Prefeitura Mu ...

nicipal de nossa cidade.

A União dos Escoteiros
do Brasil, Região de S.
Catarina, escolheu 10 Che
fe de Grupo. do Jacorita
ba, para, juntamente com

a' Comissão. Éxecutiva
do mesmo, coordenar o

II ELO em Jaraguá. -

Campos diz que imagem-

é, melhor
O embaixador do B'ra

sil na Inglaterra, Roberto

Campos,.
.

declarou em

Brasília, que tem reper-
'cutido favoravelmente no

,exteri'or o processo de a

bertura por' que pass-a o

Brasil. De acordo com

ele, "há uma 'satisfação
'generaHzada pelo fato, de:

'o processo de abertura,
democrática ter .sído con
duzido sem violência. E',
dada, a natural' "posição
preminente do Brasil no

mundo subdesenvolvido,
espera-se .que este, exem

plo de transição' pacífica
sela seguido".

São Luis agradece
A direção do Colégio São Luís, na pessoa do Ir

mão Frederico, e todos os alunos do curso noturno.,
vem 'de público, agradecer a todos quantos colabo
raram na alegorias referente -ao desfile do dia,07 de
setembro. ,

Agradecemos, Ind. Têxtil Jarita: S.A., Serraria Rio

Molha, Transp. Tresmaiemse, Com. Repr. Mat. C?onstru
'ção de Sérgio R. Zonta, Ferro Velho Marechal" Ind.
Com. W. Weege, Empreend. Marcatto, Tubos Santa
Helena, Cereais Zanghelini Uda .. , Oonfecções Eduardo
Uda.,. Marcatto S,A., Churrascaria Pavanllo, Uva, Sas
se," Kohlbach, Irmãos Maser, Comercia:! Pérola, Ele
tromotores Weg,' Ind. Reunidas Jguá, Carroçarias Ar
gi Uda., Moretti Jordan, Trans:p. BI�men�uense, Em
mendoerfer Com. oe Vefculos, SabeI, Mansol Ind. 'do
Vestuário, APAE, Ação Social, Hermes Macedo., Equi
pã,o, Padaria Jaraguá, Metalúrgica Passold, Irmãos Oli
veira & Cia Uda., Benef. tie Madeira' Carlos Dunke,
Estofados Mannes, Gráfica Avenida e outros .

A classificação das 17 aleglorias apresentàdas, te
ve a seguinfe clas,sificação nos cinco" primeiros colo-
'cados: ". ,",

1.° lugar - 3.° Científico ,B - Brasil Ontem e Hoje
2.° lugar -, 3.° Contabilidade E -' Fontes de Energia
3.0 'Iugar - 2:.° Análises Químicas, - AnOI Internacio-

nal da Criança
'

4,� lugar,:, 3.° Científicol C - Fontes. de Energi,a
"'5.°' lugar � Empate en�re: 2.° Contabili�ade f - Ano

Internacional da Criança e 3.° Con
tabilidade F - Fontes de Energia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversarianfes

Aniversariam, hoje, dia 15.09.79

Sr. Wilson Luz, em Curitiba
Sr. Waldemar Gumz, industrial
Sra. Yolanda Pradi Lenzi
Sra. Verônica, esposa do
Sr. Gerl:Íart Eggert

.

Sra. Ana, esposa do Sr.: João
Weiler, em Jaraguazinho

'

Sr. Bertoldo Panstein, em Ja
raguá 84
O jovem Rogério J. Vailatti

Aniversariam amanhã, dia 16.09.79.

.

I

Sr. Albano Lira'
Sr. Hilário Krüger
A jovem Inês .Juríllts Pisetta ,

residente em Massaranduba
Alessandra, filha de Antonio
José e Yvonne Alice S. Gon
çalves
O iovem Luiz Pisetta, residen- .

te em Massaranduba

Aniversariam; dia 17.09.79

Sra
-: Ivone Reiner Andregotti

.sr. Vitória Glowatzki,' em Ga-
ribaldi

.

Sr. Heraclides çe Almeida, na
Lápa-PR

'

O jovem Ivan Jackson Baumer,
em Joinville
Sr. Siegolf Vicot
Prof. Moacyr de Pinho Spinda,
em São .Paulo

, Nájele Cristina, filha de Eliseo
Ubiratan (Roseli Helena) Ta�
Ies

Aniversarianlclia 18.09.79

Sr. Helmutti Beyer, em União
da Vitória
Sr. Udo Staats, Guaramirim
Sra. Oacílda de Medeiros Tei-,
xelra, em Joinville
Sr. David Morefra
Sr. Waldemar Bartel
Sr. Afonso Grosskdpf, Joinville

Aniversariam dia 19.09.79

Sra; Lídia Schneider'
Sr. Eugênio José Silva, indus
trial
Sra. Margarida Uber Ribeiro,
.resldente em Joinville
Ivana, filha do sr. Germano e
Milda Behrens Junior
Sra. Cacilda, esposa do sr.'
Alfredo Blank

Aniversariam dia 20.09.79

Jornalista Sr. Honorato Tome
lln, em Blumenau
Sr. Lorenço Ersching
Sra. Marilena Cópi
Amazilda da Cunha Jacobi,
ein Itapocuzinho
A garotinha - Bianca Andréa
Socreppa
Sr. Heinz Püttjer
Ana Claudia Siefert·

An'iversar.iam dia 21.09.79

Sr.'Max Schneider, em
Rio Cerro II
Sr. Haroldo Schneider, em

'

Itajaí
Sr. Alfredo Gustavo Horst, no
Rio

-

Meraci Rubini
, Sra.. Leocádia Pedri Demarchi, "

em ltapocuztnho."

NASCIMENros
DA

SEMÀNA
\ -

Nasceram dia 01.09.79
. ,

Dinea Giseie, filha
sal Atanásio José
des Fagundes}
Andréta., filha de
Bernard'ete Alves

Viajou ontem, dia 14, ao Ve
lho Mundo, o sr. Irineu Buer
ger para fazer novos cursos de
aperfeiçoamento necessários à
sua proãssão, e levando desta
vez em sua companhia, sua es

posa Rosane Beatriz Sehmõ
ekel, Buerger. Residirão em di
versos lugares entre eles: Suí
ça, Alemanha, Holanda, Lon
dres, Paris e Itália. Desejamos
sucesso, e uma fel_i� yiagem.

\,.

"ipO�3
-:-tA V AN OER I A AS Ê C O •

à seco e também à água?
Você sabia que lavamos

,CORTINAS - TAPETES - VESTI"'
DOS - TERNOS - CONJUNTOS?
E com um maquinário modernís-
simo japonês?

'

Sabes onde é? Bem ali pertinho
'

do Açougue do Mahnl(e.
E que apanhamos e levamos as

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

Juliano, filho do casal Ser
gio Faustino (Marcia P.)
Girolla '

Gêmeos: David e Deyse, fi
lhos do casal Osmar (Ivo
nete L. Cani) Prüsse.
Evandro, filho do casal Sil
vério (Erondina Gerent) A
ben,
Evaldo, filho do casal Hà
roido (Lúcia Mathias) Junge
Thomas Alexander, filho do
casal Carlos Alberto' (lrrn
gard Pinto Coelho) Ewald

.

Nasceram dia 06.0.9.79

Ana Paula, filfia do casal
Luiz Mário (EIi) Bortollnl
'Patrícia Maire, filha do ca
sai Luiz Carlos (VandeHa
Irene Pereira) Florlanl

Nasceram dia 07.09.79

Marcos Lonberto, 'filho do
casal Loriberto (Dalva Seil)
Rahne' ,

Elisabete, filha do casal To
mé '(Maria de Lourdes)
Kons
Rosane, filha .do casal Ge
raldo (Ursula) Schulz
Paulo' Roberto, filho do ca
sai Paulo Roberto (Maria
Natalia) Pereira

Nasceràm dia 08.09.79
.

Maykon Alexandra, filho
do casal Lino (Elfi Flohr)
Dalpiaz
Fabiane, filha do casal Ivo
(Olga Bassanl) Andreghe-
toni

'

Nasceu dia 09.'09.79

Josiane, filha do casal Nel
son (Waltraud) Kieckhoefel

Nasceu dia 10.09.79

Hafael Luiz, filho do casal
Luiz Carlos (Marlene) .oos
Santos.

KROGERHAUS...

Agora vOcê também' poderá
desfrutar do seu

MINI.,RESTAURANTE
é preciso dizer mais?l.

KROGERHAUS•••

MAIS UM ANO

Soubemos que o distinto
casal Dr. Mario e Diva Sabino
Tavares da Cunha Mello, come
moram amanhã os seus 46 a
nos de feliz consórcio. Aos a

migos, o nosso grande abraço
enquanto aguardamos a festa
maior daqui mais alguns anos.
Parabéns!

50 ANOS

A Flora Roselândia, da Fa
mília Betcker, de São Paulo,
está comemorando o seu ein
qüentenário de atividades. Cum
primentos e desejos de> mals
sucesso.

'JUVENTUS
Não percam, hoje às 22h,

com "Os MONTANARI" mais
um sensacional baile com traje
passeio. ,O Juventus estará es

treando com roupa nova e ou

tras novidades, vá ver..

NIVER

Participo o aniversário de
Karlan Muniz, festejado' no úl
timo 'dia 12, no Beira Rio. Kar
lan é filho de Luiz e - Márcia
Müller Muniz. Estiveram pre-

,

sentes muitos amiguinhos, que
muito se divertiram neste pri
meiro dia die sol, depois dos
dias de intensa chuva. Para
béns ao Karlan e seus pais.

QUASE NOS 30

,
O casai Eugênio Vitor e

Brurrhllde
r Mahnke Schmõdkel,

completam amanhã, 29 anos de '

vida matrimonlal. Ele é Diretor
Vice-Presidente da BESCOR -
Besc Oorretora de Seguros e

. Administradora de Bens, 'em
Florianópolis e Diretor deste
sexagenário Correio do Povo:
Com 'um grande abraço, dese
jo toda, a felicidade do mundo.
Parabéns!

7 DE ,SETEMBRO

Parabéns para Jaraguá do,
Sul no 103.° ano de fundação,
a todas as autoridades, ao Cor
po de Bombeiros Voluntários, a
Banda do SESI, a todos os es
tabelecimentos

.

de ensino, aos,
Lobinhos, Escoteiros e Bandei
rentes, ao. povo, que foi às ruas'
assistir o desfile no dia 7 de se
.tembro, nota 10. Que a cada

F

ano .se comemore com mais en
tusiasmo e amor a independên
cia' do nosso querido Brasil.
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Estão de malas prontas, o
industrial Sr. Wander, :e Laurita
Weege; para uma viagem de
passeio ao Velho Mundo. Ao
casal, desejamos uma boa. via
gem e em breve um feliz re-

gresso.

PARABi�NS

Queremos enviar um "pa
rabéns à você" ao colega de
imprensa, Flávio José Brugna
go, que no último dia'10, eom

.pletou mais uma data natalícia.

CEGONHA
APßONTANDO

No dia 30 de agosto últi
mo, aconteceu uma grande co

incidência, no lar do, Dr.' Moa
cir e AJbany Sens, que come
moravam o 2.° aniversário do
seu garoto Gabriel, pois que a

cegonha, muito sern cerimônia,
lá deixou uma bela garo,tinha'
Oe nome Fabiola. Aos amigos,
os nossos cumprimentos.

NOSSOS

AGRADECIMEtiTOS
Fornos recepcionados pe

los amigos lldo e Asthéria Do
mingos Vargas, assim como às
tamltlas dos amigos Irineu
Stãhling, . Udo Wagner, Ivo Ko-

,

nell, Viertor Emmendoerfer Fi
lho, Solam Schraut e Aristides
Panstein, nos dia s7, 8 e 9 últi
mos, onde, combináramos de
nos encontrar para um descan-'
so e confraternização em famí
lia. O evento se deu na resídên-

I eia do sogro de Ilda, sr. Victor,
Hausen, em Barra Velha. Em no
rne da turma, queremos agra
decer o acolhimento, a hospe
dagem e os pratos 'del'iciosos -

que lá saboreamos, teltos por
nossa querida amiga Asthérla,
Parabéns e obrigado.

B�ODAS DE PRATA
.

No último dia 11, o casal
Johannes e 'Maria dansen 'Breul,
completaram 25, anos de ca�a
menta, sendo que a certrnônla
religiosa se' deu ontem à noite,
dia 14, na Igreja Evangélica
Lutherana de nossa cidade, e

em comemoração, houve um

jantar íntimo nos salões de fes
tas da mesmaIqrela. Aos ami
gos, muitas felicidades.

A Sociédade Esportiva e

Recreativa Vlerense, estará rea

lizando hoje sensacional baile;
com início às 22 horas, estando
a animação a cargo do conlun
-to "Os Versáteis", de Joinville.
Participe de mais esta _..realiza-
ção.

3 ANINHOS
A menina Nágele 'Cristina,

filha de nosso colega locutor
da Rádio Jaraguá Uda., Elis,eo

, Ubiratan e Roseli H. Tages, es
tará completando seus três a·

ninhos no dia 17, 2.a feira. A
você Nágele, feliz aniversário!

UM ABRAÇO
Não poderíamos deixar em

branco a passagem do anlver
sário do industrlal sr, Eugênio
José da Silva, um dos direto
res da Eletromotolres Weg S.A.,
que será no dia 19 do corrente.
Fellcldades sr. Eugênio.

CINDERELA
(Agora com 3 lojas para

melhor servir).

CONFECçõES
SUELI LTÓA�

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

belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munda.

de novidades em bijoúterias Ie confecções em geral, para
todas Iils idades.

Visite a loja 1, da COMÉR
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'
é alfaiates; e, loja 3, na Av.
Mal. Deodoro, 183.

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

II .::m fre"te à Praça Paul Har
ns,

CINDERELA,

'sempre atualizada com a mo

-da da temporada, para voce

I
desfilar elegantemente.

DISTRIBUI'ÇAO DE
ARVORES

O Uons Clube Integração
estará realizando no dia 23 de
setembro, no pátio da Paróquia
São Sebastião, a dlstribuição
de .àproxtmadarnente 3.000 mu

das de árvores, dos mais va
riados tipos. Esta

.

dlstrlbuição
será gratuita ao público, Para
béns pela iniciativa.

.

EGGON JOAO, DA SILVA,
ESCOLHIDO, UM DOS
DESTAQUES DO ANO

o empresário de nossa cl
dader sr. Eggón João da Silva,
'oi escolhido como um dos 20..

empresãrloe de maior desta
que do anol.' Esta promoção,
que e realizada anualmente, tem
a coordenação e realização do '

jornalista florianopolitano Lá
zaro Barlotorneu e do jornal
"Radar", E,' mais do que justa
esta deferência 'ao {Diretor-Pre
sidente da Eletromotores Weg
S.A., que tem realmente se des-.
tacado no setor empresarial
brasileiro.

EggQn João- da Silva será
homenageado no próximo dia
27 deste mês, por ocasião da
realização do II Encontro de In
dustriais de Santa Catarina,
uma promoção da FIESC e Se
cretarias do Governo do Esta
do.
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CuRREIO DO POVO SABADO, 15 DE SETEMBRO DE 1979

Fritz von Itapocu - 9/79.

Correio do POVO_ ... há I anÜs
,

'

Na semana de 11 a 18 de setembro de filha elileta do saudoso Emil Burow e de Frede-

rike Vasel Burow com o sr. dr.Die�rich Hufe

nuessler, filho do casal' Rodolfo e Hilda Hufe

nuessler. A srta, Renata Hutenuessler foi duran
te 10nQbS anos diretora da Secretaria da Camara

Municipal de Jaraguá do Sul, onde graças a vi-
va inteligência, grangeou um vasto circulo de

amizades. Dia 7 receberam pessoas de suas

relaçöes, funcionários da firma e amigos das

r.espectivas famílias, reunindo-os em lauto almo

ço na cabana rústica, existen,te nos aprazí!feis
jardins da Rua QU,intino _JJocaiúva. 'em cujo me
nu figurava a saborosa sopa de cascudo, espe
cialmente preparada peía.; simpática Da. Hilda
Hufenuessler. Usou rapidamente da palavra o

sr. Ewaldo Boss que em nome des presentes
saudou �s queridos noivos.

1949 o CP entre outras informações, dava as

que se seguem:' "Festejará dia 20 do corrente
seu aniversario o snr. Horonato Tomelin ex-dire-.
tor deste Jornal e do' diário "A Nação" de Blu

menau, 0l"de atualmente aeha-se residindo. A
data de 21 do pres�nte mês serii muito festiva
para o sr. Haroldo Schneider, bravo sargento,
que tomou parte na Força Expedicionária Bra
sileira, pois neste dia verá transcorrer 'mais uma
data natalícia. Segundo informações obtidas pe-

'

la direção da Rádio. Jaraguá - ZVP-9, voltará
a aparecer no cartaz, artístico desta emissora,

.

o afamado programa "O GRANDE, TEATRO JA
RAGUÁ", integrado por elementos da

-

socieda_
de local. Dia ,25 de setembro será realisada
uma elScursão à Pomerode, organisada' por jo
vens de nossa cidade. A partida de Jaraguá de
verá dar-se as

\

6 horas, sendo o regresso feito
no mesmo dia pela noite (São os coroas de
hoje). Egon Ehmke comentava esportes: Slices- Do ,Meu Arquivo para Voce o Prof. Paulo
so da prova ciclistica, vencendo Heitor Pereira, Moretti escreve DIA DA ÁRVORE - DEFESA
do C.A. Baependi, 2.0 lugar - Ântohio Vieira. DA PAISAGEM. Nosso diretor récebe homens
Faleceu, Gonzaga, goleiro do Améric� de Join- de letras. Na manhã do último domingo, dia 11
ville. Imprensa-Rádio versus 'Bancarios não foi de setembro de 1977, o nosso diretor recebel.i
realisado, por motivo de m'áu tempo. Com a ida- em . sua residência os autores do livro· JARA
de de 72 anos, faleceu nesta cidade, no dla ' 'GUÁ DO SUL ...... UM CAPITULO NA POVOA-
11 de Setembro, a viuva ,Isra. Marta S�zana We- ç.ÄO DO VALE DO ITAPOCU; lançado no cen

bàr Horst, que era natural da Alemanha. A ex- 'tenário' de Jaraguá do Sul, em 1976 e DA TER
tinia deixou os seguintes filhos, Roberto Mau- RA E DO COSMOS, lançado em agosto e se

rício Horst, casado com a sra. Onelia Debes lembro do corrente ano em Jaraguá do Sul e

Horst, e Margaria Horst Blank viuva de Hans Rio Negro, Estado do paran'á, respectivamente
BI8;nl<, residente no Rio de Janeiro. Vende-se Emílio da Silva e José de Castilho Pinto.. "Os
uma casa de material nova, contendo 7 como- escritores Augusto Sylvio Prodoehl, do Institu

dos, agua encanada, banheiro etc. inclusive 1 to de Cultura Americana, o dr. Mário Tavares
vaca leiteira e 2 porcos. Preço favoravel. Infor� da Cunha Mello, o Prof. Emílio da Silva, o Aca

mações nesta gerência com, o snr. Paulino I'e- dêmico Loreno Zatelli Hagedorn, o Jornl!lista
dri. José de Castilho Pinto e o pesquisador e histo-

riador ,Frei Aurélio Stulzer, poderão dar a res
posta à nossa sugestão, brindando, a eentenä,
ria ciêfade com um órgão que reúna a classe

.

"Os Congregados· Marianos e Filhas de intelectual da Pérolii; do Vale do lIapoc,u. O dr.
Maria levarão a efeito dià, 26, um' grande festi- Paulo Konder Bornhausen, ao ensejo da passa
val ,no "Salão Cristo Rei" '(que hoje não existe. gem do seu 48.0 aniversário, foi alvo' de home

mais) em benefício da construção da Nova Ma- nagem por parte de seus amigos catarinenses.
triz (que aí está). Sementes de café em Jara- A homenagem realizou-se na noite do dia 6 de

guá e Guaramirim. 'O sr:Prefeito Municipal re,- setembro, no Restaural1te Guaciara, no Estreito,
cebeu öntem 90.000 sementes de éafé "Bourbon onde aproximadamente 700 pessoas foram levar

Vermelhos" para a sementeira' de Jaraguá, de- seu, abraço ao ilustre �atarinense. José Alberto
vendo ainda neste mês receber mais 100 mil da Barbosa escreve o XVI capítulo de CONSIDERA
marca '''Cat,urra'' para o mesmo fim. Transcor- ÇÕES SOBRE O VOCÁBULO

.

JARAGUÁ. Frei

reu dia 9 a data natalicia do sr. Altino Pereira, Simão Laginski ofm, na publicação "Informa

dign«? Coletor Federal de Ja.raguá do Sul. Fale- ção", faz comentários sobre OS TRÉlS TEXTOS

ceu dia 8, dona Rosa Pasqualini, residente em ,MAIS ANTIGOS BO PAI NOSSO. Ferdinando

Corupá. A extinta, cuja 'morte foi prQfundamen- Pi�ke escreve o artigo intitulado POLWÇÄO EM

te sentida, era dama de altas virtudes, sempre JARAGUÁ DO SUL. Dia 14 faleceu a sra. Maria

dedicada a caridade, éra esposa do sr. José Stulzer, em Canoinhas, com a idade de 89 a

Pasqualini, escrivão distrital: Gregório em máos nos. A· extinta era genitora do já falecido Cláu

lenções. Continua o inquerito policial-militar em. dio Stulzer, o primeiro jornaleiro ,do "Correio

torno do assassinato do Major Vaz e dos feri- do Povo". Nosso diretor fazia o necrológio de

mentos em Carlos Lacerda e um guarda civil. Tarcísio de Oliveira MOfia, falecido no dia 28

L.G. Airoso comenta a Seleção da L.J,.D. que de agosto Az de Ouro macht einen Ausflug. Em

venceu com méritos, o Palmeiras E.C. de Blume-
,
versos, dp Corupá, Hellmuth Raeder, envia as

nau. A seleção era formada por: Antoninho de- rimas que começa: "Az de Ouro kann nicht nur

pois Roli, Natáiin_o e ,George. Baloquinho, Mun- Kegel stossen, Ist auch vereint in. Freudschaft,

.ga e Taranto. Nilo, CéliO, Chadeck, Lalú depoi��
,

einer grossen". A Prefeitura adquire 10 eaml

Horávio e Tião. Juiz: Hei�z Mahnke com boa\ nhões DODGE D-950 DIESEL MWM, sendo 7

atuação. Resultado: L.J.D. 5 x Palmeiras O. Os com carrocerias basculante, 1 com compacta
goals assinalados: 1.0 tempo - 3xO, de Chadeck, dor de lixo; 1 com tanque de 'água e '1 com

Tião' e Chadeck. 2.0 tempo: Célio e Chadeck. carroceria aberta para serviços gerais. Evi Sins
Pela 2.a Divisão, G. Eggert Informa o resultado: val escreve

\.
ESTE' JARAGUÁ ENIGMÁTICO.:.

João Pessoa 2 _;, Avaí 1. Continua com grande dando aquela bronca nos que deixaram de com

intensidade à construção da Estrada Corup�- parecer ao baile da despedidada do Baependi,
-São Bento do Sul. Cinco possantes máquinas menos de 100 sócios, totalmente grátis, contra

estão em serviço, uma das quais remove 20 o Baile das debutantes que custa 500 pilas e,

metros cúbicos de terra de cada' veio No dia 5 segundo estimativas,' o salão estará totalmente

do corrente transcorreu a data natalicia do rev. lotado. Irritado, ele conclui: "Alguém já disse

Irmão Atico Rubini, da Congregação Marista. Em que o povo que não cultua o passado não tem

visita a seus amigos e parentes, encontra7se aJ'ma. Alguém ou"tro disse que aqueles que não

entre nós o sr. dr. Fausto Brasil, médico em cultuarn o. passado, não tem memória".

J;=lorianópolis e candidato a deputado, estadual

pelo PTB. Dia 1.0 do corrente realizou-se o

contrato de casamento da srta. Renata Burow,

... HÁ 2 �NOS

... HÁ 25 ANOS

ETIQUETAS
AUTOADESIVAS?

Confeccionamos Qualquer Tipo'

GRÁFICAAVENIDALTDA.

COLUNA ROTARIA
AGRACIADOS ILUSTRES

Ao ensejo da visita do Presidente 79/80 do
Rotary International James L. Bornar, Jr. - ao.
Brasil, os rotariános do Distrito Federal contrl
buiram com US$ 1.000 para a Fundação Rotá
ria, em honra do sr. Presidente da República
- Gal. João Baptista de Oliveira Figueiredo -
e o título' "Companheiro Paul Harris" lhe foi en
tregue por ocasião da audiência que concedeu
ao Camp. James L. Somar, Jr. e sua eornltlva,
no Palácio do, Planalto, dia 6 de agosto.

, Os rotarianos de New Jersey, USA, contrl
buiram com ,US$ 1.000 em nome do Presidente
Oarter, tendo o' Camp. Clem Renauf lhe entre-
gado o título. "Companheiro Paul Harris".

'

Igual distinção foi conferida ao Papa João'
Paulo II, pelos rotarianos de Boma, quando da
'Convenção de Rotary realizada na "cidade eter
na" em junho deste ano.

R.C. FLORIANóPOLIS, 40 ANOS DE
EXIST�NCIA

No dia 21 do oórrente o R.C. Florianópo
lis, o segundo mais antigo clube de Santa Oa-.
tarlna, deverá completar os seus 40 anos de fun
dação. O seu clube padrinho - o R.e. de Joln
ville; de onde é originário dto atual Governador
de Rotary, Distrito 465 - Pier Lorenzo Mar
chesini, deverá fazer-se presente, juntamente Icom quase todos os Hotary Club's do Distrito. .

,O PROGRAMA DE VISITAS DO'
'

G'OVERNADOR MARCHESINI
Na vida de um Governador de Rotary a

contecem coisas que ninguém sabe explicar do,
porque acontecem, transformando as, coisas
simples em complicadas. Assim mesmo, na Car
ta Mensal do Governador, de agosto/79, ele

,

transcreveu 'O, que 'encontrou no canhoto 'de- um
seu expediente, confirmando a data estipulada,
para a visita oficial e, o "x" no quadrado aca
bou com a seguinte quadra:

"Se é para o bem e pela felicidade
"Geral desta entrante Governador,
"Atendemos ao "apelo da comodidade

r

"E usufruiremos da visita e sabedoria.
Sabem que é? . ..' Brunhilde

Susana
-

Uane Picc'oli, 16.8'.79

Dentro de mim, mora um anjo,
Que tem uma alma branca
.� um corpo pequeno.
Seu olhinho é de azul puro,
E sua mãozinha é 'leviana.

Dentro de mim, mora um anjo,
Seu coração, desprovido de tranca,
Possui vida, e um sono ameno.

Uma Iínda menina, em meu colo seguro, "

Esquentando seu pezinho; no frio inverno deste
I ano.]

�

Dentro de mim, mora um anio.
E de mim, ninguém o arranca,
Pois aqui fez o seu mundo sereno.
Quem sabe um dia vai sair do ,escuro,
Minha doce e feliz Susana.

Icli fuehrte die Axt und die Sichel gut
Und faellte so manchen Baum,
Da� Leben war hart, ich verlor nicht den Mut
Und schaffte im Urwald mir Raum.

DER ALTE
KOLONIST

Nun gehe ich mit HoU und mi Hueh
.

Bald fuenfzig Jahr hinterm Pflug, .

Be&telle das Feld und huete das Vieh,
.

Es war Arbeit genug.

Oft wechselte ich vorm Pflug das Gespann
Beim Schaffen bis in die Nacht,
Doch hinter dem Pflug ging der Eine Mann,
Bis alles Tagwerk vollbracht.

I

Die Kinder wuchsen und zogen hinaus·
Und. jagten nacli Gut und nach Geld, :
!)er Juengste h'ur blieb bei mir zu Haus,
Wir beide bestellten das Feld.

Ich sah es wachsen und sah es blueh'n
Und denk' an die Jahre' zurueck,
Die Jahre der Sorgen, die Jat;tre der Mueh'n,
Und alle die Jahre voll Glueck.

Und ruft mich naechstens der Sensenmann,
Dann . geh' ich in Frieden zu Gott,
Dann geht mein J'unge hinterm Gespann
Und ackert mit Hueh und mit Hott.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo
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Encontro Sulbrasileiro
dia 25 de Fruticultura
LAGES - Nos dias 25 e 26

acontecerá em LageS o En

contro Sulbrasileiro de
.

Fruti

cultura, no qual deverão estar

presentes cerca de 150 parti
cipantes, e�tre' produtores;
técnicos, atacadistas, dirigen
tes de coperativas e autorida

des estaduais e federais.
· Os objetivos do encontro

são a'nalisar a situação atual e

o dimensionamento para os

próximos 5 anos da produção
· nacional de maçãs. Serão a

nalisados, também, os proble
mas atuais e suas implicações
futuras no aspecto de V91umes

. ,

de produção e fluxos de co-

mercialização, assim como e

laboração de um documento

'contendo o pOSicionamento e

sugestões das classes produ
toras aos órgãos estaduais e'
federais Iigado,s ao' setor, v!
sando uma maior

. proteção e

apoio à fruticultura nacional.

Será debatida. a situação da
· cultura da macieira no 'Sul do

Brasil, problemas nas áreas de

produção e �omercialização, '

mecanismo de funcionamento ,e

possibilidade de compra ante-
., ,

cipada da produção pela Co

bai, política dos preços míni

mos, EGF e suas possibilida
des de I,lmparo à produção de

maçã, além de 'outros assun

tos de interesse dos fruticul-

tores.
�

Segundo Raul ZucaHo, coor
denador de cooperativismo e

comercialização da ACARESC,
o encontro alcançará· ampla
mente os objetivos,' além de

pela primeira vez reunir, em

um único encontro, para ana

lisar os problema� e perspecti
vas da fruti.cultura de clima

temperado, os produtores, té.c-

"nlcos, importadores, associa..

ções ligadas ao setor allmen-
"fíclo, cooperativas, 'entidades

de pesquisa, de assistência

técnica e grandes órgãos de

nivel federal, que estabelecem

as normas que norteiam, as

importações. Disse, ainda, que

ai está mais' Uma mostra do

conceito e da lmportânela do

nosso 'Planalto, como centro

produtor de frutas de clima

temperado, servindo como se

de do maior encontro nacio

nal de fruticultores.

Falecimentos

Victor Witkoski, com a idade de 78 anos,

nesta.
Alvaro Alfredo Verbinen, com a ídade de 73

anos,
'

nesta.

Waldemar Nass, com a idade de .35 anos,

Faleceu dia 30.08.79

Adilson Alves, com a' idade de 1 ano, em

Guaramirim.

Faleceu dia 02.09.79

Henrique orützsmecher, com a idade de 72

anos, em Rib Cerro II

Faleceram dia 04.09.79

Roberto Heiden, com a idade de 16 anos

Lidiá Pereira da Silva Vicenzi, com a idade

de 58 anos.

Faleceram' dia 05.09.79

. Elisiário Silveira, com a idade de 75 anos"
em Guaramirim.
Augusto Strebe, com a idade de 76 anos,
'residente em Rio da Luz I

Faleceram dia 10.09.79

Maria Laçalla Bertolotti, com a idade de 70

anos.

Maria Tavares Koehler, com a idade de 83

anos.

Faleceu dia 29.08.79

Faleceram dia 28.08.79

..

Amor
Você tinha 12 anos

Quando entrou em minha vida

Veio mexer no meu coração
, Provocando-lhe uma ferida

'Não, eu não queria u'a paixão
E·u queria dizer "não';'

"Serei indiferente".
Mas não consegui repressão
Você me cativou

Você venceu o duelq
Meu coração desmantelou
Diante de seU sorriso belo

Os seus olhos azuis diziam

Que eu não poderia fugir
Em minha frente luziam'
E não pude res'istir.
Você entrou em minha vida

Sinto-a a todo instante

Nos meus passos vacilantes

proibido
(Miguel Nenevê)

Você dando-me ,seg'urança.
Você,

.

uma criança
,

Que mudou 'a minha vida

que despertou meu amor.

Mas, este amor é prpibid'o

E será reprimido
Afogado no esquecimento

.

A sua pura inocência
O seu infantil' sentimento
No desabrochar da existência

Não pode continuar.

A paixão surgiu
Surpreendendo minha pru-

I dência I
Mas' amanhã?
Tudo ,terá '{oado.
E meu coração desamparado
Sem você ficará.

Aten çãol
"i n C ê n d i o'Em de

pelo
caso

cha.me Fone 139
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Comércio de alimentos' nas rnäos. de 7 famílias
CORREIO DO POVO

Fundaçlo:
10.05.1919
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maior segr�do e as famílias . que as
controlam têm horror a publicidade.;

Esta é a tese de um livro, i'Mer
chants of Grain" (Mercadores de Grãos)_
que a editorial Viking Press, de Nova
Iorque, acaba de publicar. O autor, o

. jornalista
-

norte-americano Dan Mor
gan, revela que as empresas e seus

proprtetãrlos tudo fizeram I para dificul-

tar 6 seu tfa�lho, na preparação do
livro, segundo o' qual "as famílias fun
dado'ras se instalaram e manobraram

. em três ccntinentes.. sempre em: movi
mento, mudando de país, tr�cando na

cionalidades, formando alianças com
reis e governantes comunistas, e reti
rando-se quando os aeenteelmentes
históricos o. exigiam.

. As cinco companhles são Bun'ge' ,
Born de Buenos . Aires (propriedad,
dos Hirsch e dos, Born), Contlnent�l
Grain CO'., de Nova Iorque (dos Fri:'

bourg), Cargill Inc., de Minneápolis (dos
Cargill e dos MacmUlan), Louis Drey.
fus et. eie., de p'aris , (dos Dreyfus) �
Andre et Cie., de Lausane (dos Andre�.

i

NOva lorque - O comércio linter-
.

nacional de cereais, qu.e alimenta a
grande maioria da humanidade, é con
trolado por cinco g.igantescas empre
sas que, por sua vez, são dominadas
por sete famílias.

Empresas (uma argentina, uma suí
ça, uma francesa e duas norte-ameri
canas) envolvem suas operações no
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Val mesmo SB em
•

São Paulo - Ap.esar do
Conselho do Presidente
da Petrobrás, sr. Shigea
ki Ueki ao

. Governador
de que deveria plantar
cana-de-açúcar em vez
de procurar petróleo, o

.' Secretário da Indústria e
Comercio ao Estado de

.

,São Paulo, Sr. OsWaldo
Pa.lma, negou que a 'em
presa estatal est�jà ebs-

truindo as tentativas esta
duais de prospecção na

Bacia do Paraná.

Endereço:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.o 1'30

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC (O Secretário comentou

apenas que as discus
sões para o estabeleci
mento de um contrato de
risco entre o consórcio
IPT-CESP e a Petrobrás
estão acontecendo em

terceiro escalão e de que

Biólogos·1
tiveram . prof issão regulamenta�a

O presiderrte Figueire
do sancíonou Q projeto
de lei recentemente apro
vado pelo Oonqresso Na
cional, regulamentando
as profissões de

'

biólogo
� de blomédlco e criando

. a conselho federal e os

conselhos reçlonaís da
, categoria !��ofissional.

Também enviou ao'

Congresso Nacional pro
[eto de lei incluindo o

curso superlor âe nutri
cionista entre os reco

nhecidos .pela categoria
funcional de sanltarlsta
do serviço público fede
".ral.

o que falta à igreia
'COMENTÁRIO DO FATO,

po� Manoel Vitor

i

A pal'avra é música, é lábaro, e ea- Santa Missa, para prover as inteligênrícia, é tanta cousa, mas
.

dev� ser, ." cias do alimento que buscam pela parprincipalmente, luz, luz apostólica, luz ticipação imprescindíyel do, padre.de construçäo, doirada sempre do sen-: A palavra constrói. mais depressatido eloquente da lingua, no timbre que
.

sobre a mente popular, do que'a lentanijo· �ngple sílabas e não se perde em ,e silenciosa tarefa do catecismo. Prehompfonias. " cisamos em todas as' Paróquias de ora-
. O que falta à Igreja de Cristo são dores sacros,. mas na verdaÇle sacros.

es- oradores saeros. Certo os há m.uito Por isso, uma das preocupações doseruditos; ou virtuosos, ou sinceros, ou seminários deveria ser a de formar, tanpiedosos, mas o que faz o apostolado to quanto possível, os gigantes da "ora
verdadeiro, o que _ realiza' de .fato: no

.
. tória, pois ) os há semp're plumltlvosterreno das convicções, O· que produz nas escalas do-noviciado, ou da filoso...

novas sementes de fé não b�sta ape- fia ou teologia, a espera de' que se os
nas porque fala, ou porque a· palavra' descubram.
sai da boca de um sacerdote. Há que Quantas vezes multidões famintas· "ascender à pureza do estilo ou à união de luz nas romarias e nos co'ngressos,C0JT1I;lnicâtiva

.

da sua pr�pria: fé.
.

' .

'-saem desiludidas pela ausência de uma
I .

' Foi:, pela palavra que. muitos ho-' grande voz que as conduzisse à beleza.

mens .1,�ons�g.uiram . torc�:n' p�r� o mal de crer' pelo milagre da palavra; E porou para� o beM,' a fisi,onomi�
.

polítiç_a _ iS:so quantos reba�hos se tresmalham,dós povos._Como. !eria confortador e porque nãó foram despertaaos peJa vabelo ,q�e, também>pela palavra, a Igre- r,a' mágica do pastoi qu�-esqueceu de
ja' de Deus pudesse estar em todas as \librar. I .

'.
, latitu.d�$r,aJ:�deslum,�.ra-:. .�!' multidões O que, falta à Igreja de. C,risto são: q�e� :pre�Jsam sair ;da sombra; Como,. QS oradores sacros. Não que a lacuna
são grandes os nomes ,cde Vieira, Mon- seja total. Bem que exis�em exp'oentestalverne,.-" Julio 'Maria, ·MC).ntefeltro, 41- de adm'irável valia, mas �ão escassos
ves Mendes e o\ltr,os·muitos queicom a os evangelizador�s emwrelaçãQ.\ao pas;;palavra cO.b.rira,m - de; luz: os-' 'cQr�çõ,�s ..

tbreio. Possa, pois,' �
.

graça de 'Deusinseguros. 8'. encheram de- �iva�à,:' sea- '- .. despertar em nossos. se.minários, '

para
ra� c:J.,as vocações. qomo. f�z�, bem uma· um futuro de 'SOI,< os' novos oradoreshomilia clara; brilhante' de sabedoria, sacros, fiéis à tradição� imutável.e divi-

.

sem estratagemasdéleológicos; lumin<t-
'

na dos vinte: sécul:os. da Igreja_ de' Cris-· ...sa dentro' do' sagrado�' 00' âmbito, da to, de que o Brasil' necessita:'
�, . .
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NA VOLTA,
BRIZOLA TEM UM

IMPÄSSE A RESllLVER:
DIVERG�NCIAS .

MDBIPTB
:ele não recebeu qual-
quer informação sobre
sua paralização. "Se a o

pinião do Sr. Ueki é esta
mesmo, eu a respeito.
Todas as 'opiniões são
váfídas", comentou.

São Borja (RS) - Nu
ma entrevista para es
clarecer as divergên,:,
cias entre os integran
tes do cemltê da rec.ep
ção a Brizola . formado
por vereadores do MOB'
e membros do PTB lo
cai, o presidente da As
sociação João �oulart
de Estudos e Deba.tes
Pró-PTB de São Borja,
Sr. Florên�io Guima-
rães, enfatizou que "as
atuaís contradições se

rão eliminadas com a

chegaaa de Brizol&.; ele:
solucionará '0 impasse".

No entanto, acrescen
tou "o Conselho Nacio
nal de' Energia fixou em
960 mil barris diários o

consumo de petróleo no
País e se o Brasil quer
mesmo crescer tem que
apelar para o encontro

-

de mais petróleo ou o de
senvolvimento de alter
nativas energéticas".

Taberna onde Hitler
golpe frustrado será

lançou .. o

demolida
parte pela relutância tíe
seus donos em explorar
prorrioclonalmente seu

tormentoso passado.
Por outro lado, deixará

lugar para a construção
de um supermercado,
com o .que as autorida
des esperam. atrair novos
vizinhos' e melhorar o

bairro, que se deteriorou
consideravelmente nas úl
timas décadas.

Munique - A taberna
onde Adolf Hitler lançou

.

seu malogrado golpe de.
estado registrado pela
história como o "putsch"
da taberna - será derru
bada dentro de pouc<?
tempo,
A demolição do Buer

gerbraeukeller, outrora o

centro mais famoso para
os bebedores de cerveja
desta cidade, é conse

quência do deterioramen
to do comércio da taber
na

.

e das necessidades
de remodelação da cida
de.
Por um lado, na reall

dade, a taberna, deixou
de ser um bom negócio
nos últimos anos, em

"Fecl1amos a primeiro
de setembro e a demoli
ção ocorrerá no' final do
ano", disse, nostalgica
mente, uma garçonete
que trabalha no local há
anos. "E' muito, muito
triste para mim. ... ".

Junta .

Comercial vai atam tom burocracia eliminando papéis•

A partir de janeiro de 1980, a-
penas a Ficha .de Cadastro Nacio
nal e a Declaração de Responsabi
'lidade substituirão toda a excessl
va documentação hoje necessária
para o registro de firmas indivi
duais. No caso das sociedades,
será exigido apenas um documen
to, do qual Constarão o nome co

rnerclal, sede, endereço capital. so-'
cíal e atívldade principal. Taml;lém.
será diminuída a necessidade de
recolhimento de firma, que só pre
valecerá para a Declaração de
Responsabilldade de sócios de
empresas nas procurações part i-

vi;ando facilitar os procedimen
tos para reqlstms comerciais na

entidade..

culares e nos documentos proce
dentes do exterior. Essa ficha se
rá arquivada com uma via da. ins-

, trumento do empresário, e além
de facilitar lOS procedimentos por ,.

parte dos interessados, evitará o

arquivo de cerca de uma tonelada
de papel por ano. I',Estas são algumas das medi-
das que passará a tornar a Junta
Comercial do Estado de Santa Oa
tarlna - órgão vlnculado à' Se
cretaria da lrrdústrlá e Comércio
que integra o Sistema Nacíonal
de Registro do Oomérclo, a partir,

de 1,0 de janeiro do próximo ano,

, ,

. Segundo anunciou o secretá
rio geral do 'órgão, Sr. Francisco
Kaésemoedel, o assunte? foi sub
metido ao secretário Dieter Sch
mid.t, que aprovou as sugestões.
Adiantou que o govenádor Jorge
Bornhausen poderá assinar decre
to rios próximos dlas disciplinan
do os procedimentos relativos ab
registro do,pomércio e fixando
prazos' para que os mesmos s'e a-

daptem.à nova sistemática. .

.

.. .

SenâdoreS: :da °ÕpOs�O vão
" _ paC� sOOal"' ;'
.. Bra�ma .- Os senadores do MOB resolve'ram'lan

çar à' Naçâo uma proposta de pacto "olífieo e' social

qlle, além da unidà�'e pa_rtidá�i?, pretende alcançar."todos 10'S qu� se slI')tam,ldentlflcado,s com a ca��a .de...
mocrática, quaisquer qUEf sejam os rumos que qUI,se
rem impor à vida :pa�idária do País".

, c:-.�._- ",: •• �"
� ':'�� .. I' .� -..

.. ;- � 1. �
.

O documento, assinad� po'" 11 senadores' (ós pu
tr�s nove dO:..MDB .estão fora- de·Brasília) manifesta a

convicção de. que,
.

'i'dian'te de, uma situação grave, � de
uma situàção obviamente.críticä cuja gr�vidade' I)ão __

deve' ser ocultada,' é possível alinharem-se alguns p�n;, .

tos capazes�de- 'obter o 'assentif!1ênt� de amplas parna-
das ou setOres da sociedade'�/,' ,.'. _ . ,,.

O vice-líder da Àrena, Sr.' Jose Lins (CE), canside-
rou ° documento �'de grande yalia". ...•
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, Pioneer
'

. tonlÚlua. a .' expLtrar :
: J 1 )

,_",:_Q' espaÇo.__ido:
Mountain View, EUA - A 'neer já ..se ach�va. a quá-

sonda Pioneer II, que se dois milhões' de. qui-.

continuava àvançando nO.
_ "Iô�etr,os

.

�e, S�turn�,,

espaço após sua históri- cóntinuando' a�. fotograf�r
ca explb),áçã9' de Satur;" � investigar o· planeta. �
no revela um novo e sur- )1ave, já a 1'llil�ão e ,600""pr�endentemente d�tajha- fm'ilhõÖsde quilômetros da,do 'pano·rama dos· miste.. Terra, sulca-: � �s�ço em

rios'os e 'resplandescentes direção ao mfmlto e�-
anéis do. I?lar:aeta. .', .b�!1�p��r�.. n��sso sis,t�-.... 'i"· ma' solar no' fll'1al do ,se-
"Estamos

.

começando cuia: í=ôi' lançada. ém a-

a conhecer o que p..,ova- ''brif eie '1973. 'pássou per-
velmente resultará em,,, to de �lú,piter .

em 1974 e

muito mais do -que es'pe- acaba 'de' förn'êcer à 'hu-

ralJ1os... ··Sobre·o que são manida�e as primeiras'
esses anéis", disse John vistas, ele S�turno. Sua.
Wolfe, acrescentando que prolongada' viage,m- A f�j'
'''esses longos, mas del-' qualificéld'a como um ex,-
gadQs anéis ·;de partículas Jo espetacular, pêlos fun-

congeladas dão' a Satur-· cionário� do Centro de
no seu éspecial fascínio, . PesquisCls . AMES, da; Ad-

>

.seu mistério extr'aterre- . ministração Nacional de
no".

.

Aeronáu.tica . e Espaçb
(NASA).

Enquanto isso, a Pio-

. '" Inglaterra Se)ÍultOll, h.erói,
Londres � AO' som de sinos e em rt:Ieio a rígidas

ni'edidas de segurança para evitar atentados, os resto's
mortais' de Lorc;le' Mountbatten foram -levados, .em pro
cissão 'solene, desde a capela de Saint James até �
antiga abadia de Westminster, ol1de. descansam gran-
des figuras da histórià da Grã-Bretanha.', I

•

Na Abadia, aguardàvam o féretro a Rainha' E,lizã
beth ''', outras 3 .. rainhas, seis reis;' seis princípipes, três
princesas e um Grão-Duque, todos par�mtes do militar
e estadista assassinado há 10, dias por guerrilheiros do
Exército :Republicano Irlandês.

A multidão que se coneentr:ou para assrstir a pas- '.

sagem do oortejo fúnebre se manteve Silenciosa en

quanto a lenta marcha conduzia Mountbatten . para a
, 'Abadia.. Os restos do herói inglês da segunda guerra

mundial, que morreu aos 79 anos e 'já tinha deixadb
I'lreparado há tempos os detalhes de seu funeral,. fo

_ ram transportados em uma carreta puxada por o·ficiais
e soldados da Marinha Real, 'da -qual Lorde Mountbaf
ten era Almirante.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORReiO DO POVO

Palavras '. Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - Pusera ,em uso. 6 - Ar

golas. 10 - Porcentagem de

nascimenlos. 12 - Gostar mul

to de. 13 - Tosquiei. 14 - O

fereça. 15 - Antigo Testamen

to. 16 - Tempo determinado.

19 - Tornar oco; esvaziar. 23

- "2", em algarismos romanos.

24 - As três primeiras letras

do alfabeto. 26 - Pássaro pre

.to, 27 - Vazio. 29 - (Gram.).
Vogal ou sílaba em' que recai o
acento de uma palavra. 31 -

Que produz humo. 33 - Tirado

VERTICAIS:

1 - Ligue; unte. 2 - Tio (7),
tipo representativo do governo
dos EUA.'3 - Feixe; molho que
se atou. 4 - Qualidade do que
é raro. 5\- Alagoas (sigla). 6
- Aceito: 7 -:- Tftulo ablsslnlo.
8 - Composição poética. 9 -

Tenho conhecimento. 11 - "Pe

dra", em tupi-guarani. 16 - Ato
de piar. 17 :...... (?) Burton, ator.

18 -. Alcan,çada;
•

consegúida.
20 - Capital do Egito. 21-
'Fundear; lançando' âncora. 22 �
Caminho de casas.' 25 - Sur-

23

31

12

10 11

2 3. 41

./

16 17

21

33

36

40

53

47 48

55
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impureza com água. 34 - Re

za. 36 - (?) Geiler, famoso pa

ranormal. 37 - Membro empe

nado das aves. 39 - Atmoste
ra. 40 - Pátio. 42 - Tr.anspo
nha; lnvada, 44 - Sétima nota

rnusical. 46 - Pronome pessoal.
.47 - Espécie' de. almelro ou

choupo. $0 - O deus do amor,

na mitologia grega. 53 - Ma

landragem. 55 - Lavrar a ter

ra; 56 - Amansam; domesti

cam.

dez. 28 - Escutar. 30 - Srm
bolo químico do Neônio. 32 -

Perversa. 33 - Satélite natural

da: Terra. 35 � Unidade métri
ca de' supertrcie. 38 - (?) de
Qúental, poeta português. 41 -

(?), Prado, ator de TV. 43 - Ci

dade da Itália; 45 - Atomo, ra
dica ou molécula carregada e

letricamente. 47 - Aia. 48 -

Residência. 49 - Fileira. 51 -

Cab'ana de índios. 52 - Prepo
.sição indicativa de flata: 54 -

Digníssimo abrev.).

.

Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe
inteiramente grátis um best-seller no'valer de 'crS 40,00!
A MONTERREY garante!

Segiu'Uda Guerra Mundial, Literatura e Outros

Espião Contra Espião - Os planos diabólicos de '

Hitler - Popov 120,00
O Espião de Churchill - Hitler na 2.a Guerra -

Robert Vacha ......•...............I. • • •• 130,00
Como Requerer l:ím Juízo - Modelos de Proce-

dimento Sumarfssimo � . . . . . . . . .. 130,00
Como requerer em Juízo - Modelos de Procedi-

mentes Especiais .. ; '. . . . . . . . . . . .. 200,00
Mecânica Analítica - Matéria completa .: J. W .

.

Leech , ..•• ; •.• '... . . . .. 100,OQ
Mecanismo e Dinâmica das Máquinas - Manual

técnico - Hamilton ,' _ .1.40,00
O, Jogador - Novela russa - Fiodor M. Dosto-

vevski ..
' '. , .. ., " ,', 120,OQ

O Lobo da Estepe - Bomance alemão - Her-

mann Hesse "............... 140,00
Curso para Radloamadores - Radloeletrlclda-

de - Toddai Moraes 130,00
Curso Prático de Televisão - Princípios funda-

mentais - E E. . :................ 270,00
A Vida Turbulenta Ide José do Patrocfnío - R.

Magalhães Sr. : :.' .

O Ensino da Literatura - Nelly Novaes Coelho''
Cartas a um Menino que nunca nasceu> .Orla-

na Fallace : .::•.......•..... :.......... 60,00
Coleção Principiantes - Com 50 volumes llus-: .

trados e textos,Simplificados do vocabulá-
rio infantil - Suplemento Times - Cada vol. 50,00

Alba, Casa Grande e Pecado - Amor e revolta-

François Ga" 100,00

Não precisa enviar dlnhelrol Você só paga ao retirar'
os livros na Agência Postal de sua cidade. Escreva

para Editora Mônterrey Uds. Rua Visconde de Figuei
redo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP -- 20.550 .- Cx.
Postal 24.119 - ZO-09,
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AMEAÇA DA
SUPERPOPULAÇAOB- Rs o I A

Oolornbo, Sri Lanka - Uma
centerêncla promovida pe
la ONU para discutir o pro"
blema da expansão.demo
g�áfica mundial encerrou
-se com um apelo a todos
os países' para que contri
buam com um bilhão de
dólares po rano para pro
gramas de centrole da na

talidade. A declaração fi
nal da c'onferência asslna
Ia. que "o cresclmento des
controlado da população

, pode. ameaçar a p"z.mun
dial e:. porveear surtos de

violência. Se não forem a

dotadas imediatamente me

didas eficazes, a popula
ção mundial poderá chegar
a curto pra�o, a oito ou

dez bilhões de pessoas".

56

qual será o destino do compensação;
fo'guete? Ex-namorada: é salde

- Ahá! Ele Irá.i, ao

Soll
E foi aquele rebu. Ri

sos, cochichos, gente se

retirando indignada, ou
tros rolando pelo, chão de
tanto rir. Aí um brasileiro,
achando que aquilo era
Um rico filão [ornalístlco
perguntou:
- Excelência, como é

que o foguete vai ao sol,
se todos nós� sabemos

que ele, é uma bola de fo..

gO' e que derrete tudo o

que se aproxima?
- Ahá! Essa é outra

grande descoberta ,da em

genharia Logística portu
guesa. E' muito simples...
iremos de noite.

A professora escreveu ções.
no boletim do "Quinzi-

.

.- Refeições... mas que
rrho" para o pai tomar co- refeições??'?
nhecirriento e providên-
cias:
- Seu menino é bom

aluno, mas fala demais.

No dta seguinte vem a

resposta:
- A senhora precisa

conhecer a mãe dele.

anterior;' .

Secretárla que faz mui
tá hora extra: é retirada
da Diretoria;

Slo!g'ra: é Conselho Fis
cal;
Se faz operação plástl

ca: é benfeitoria;
Esperando bebê: é o

bras em andamento;
.

Se pede dinheiro em

prestado: é devedores
duvidosos;

I

Se dá bola: é incent i-

-Vl - Ol::l3:1JVllnH - V�INQ.L
- o�o - nuv - �8V - II
- l:IV�O - OZ\fl::ld - �V -

30 - 13S0.L - l::IVVIIV .:_ 3a

-VOI1V.LVN -:- SOl::lV - vavsn

\

60,00,
80,00

Credor

-

o que é um credor?
- r= uma pessoa a

quem se deve responder
sempre: Papai não está
em çasa,

Manoel e Joaquim,
pescando em médio mar,
quando de repente o bar-
130 vira.

O Manoel sabia nadar
muito bem e o Joaquim
não nadava Ihufas. Ar o

Manoel puf, puf, até a

praia... .

.

.- ufa, eu estou salvo.

Agora vou para salvar o

Joaquim.

A tecnologia espacial
portuguesa vinha há anos

desenvolvendo secreta

mente o projeto de um

foguete espacial para
uma viagem pelo espaço
sideral.
Quando o projeto já

estava praticamente pron-
to, o ministro dos Trans
portes reuniu a impren-
sa mundial para uma en

trevista coletlva:
O homem resolve ir ao - Pois cá está � nos- I SOlteira: é crédito;

médico: sa maravilha.
- Bonltä: é um lançamen-

� Doutor... Doutor! Eu Diante a'o assombro de to certo; ,

quero um remédio para todos, ao verem aquela Casada: é débito;
engordar. Ando fraco, geringonça mal aparafusa- . Feia: é um externo:

desanimado, desnutrido. da e enrolada com .ara-. . Casad� e feia: é não e-

- Está bem. Vou lhe me fino, os jornalistas xigível;
dar uns comprtmldos oara perguntaram: Feia, porém rica: é
o sr, tomar após às refel- - Mas, excelência,

vos;
. Se é noiva: é reserva

legal;
. Se não é casada, nem

solteira; nem viúva: é con-
tas a classificar;

.

Se ninguém a quer: é

disponível;
Se é pêga em flaqran

.te: é passivo a descober

to;
Se namorou muito e

não casou: é saldo a dls
posição da Assembléia;
Se faz proqramas: é

renda do Capital não em

pregado nas operações
comerciais;

.

Se e viúva e tem filhos:
é resultado de exercfcios
anteriores.

CMN DEVERÁ PROIBIR
'RECOMPRA DAS LTNs

Em sua próxima reunläo,
o Conselho Monetário Na
cional deverã pro!ibir as o

perações de recompra
com Letras do Tesouro
Nacional (LTNs), para re-:
duzir a "otatividade das a

plicações feitas . no open
mali<et. A adoção da medi

da, segundo técnicos da á
rea financeira, poderá dl

mlnuír bastante o gi�o dos
títulos.

A mulher e a

Contabilidade•••

o

/.
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Retenção do Imposto de Renda-Obrigacöes das Fontes Pagadoras .

'.

\ .

'Compete à fonte' rete�
e recolher o Imposto de
Renda incidente sobre
rendimentos por ela pa-
'gos.

a importância paga, cre

ditada, empregada, reme
tida ou entregue, será
considerada líquida; ca

bendo o "reajustamento":
do respectivo: rendimento
bruto, sobre' o qual ,re

cairá o tributo.
A fonte pagadora fica

obrigada ao recolhtmento
do 'imposto, alnda que'
não' o tenha retido. '

\
'

Quando se tratar de
imposto devido como an

'tecipação, se a �onte com
provar que o benefícíä
rlo já incluiu o rendimen
to em sua declaração,
cessará a \ responsabttlda
�e da mesma pelo reco

lhimento do imposto, su

jeitando-se esta, entre
tanto, -à penaltdade pela,
infração cometida:

Em quaisquer casos
de falta de retenção e re

'colhimento, do Imposto
devido, a fonte pagadora
ficará sujeita às "multas
d,e lançamento de ofício,
se a exigência do tributo
se fizer através de ação
fiscal, ou às multas, juros
moratórios e demais en-

'

cargos legais nos casos

de recolhimento espontâ
neo, mas fora dos pra
zos léqalrnente previstos.

Quando a fonte �ssu- A obrigação de reter o _

mi,r o ônus do imposto) imposto alcança as, insti-'
,d�vidQ pelo beneficiário, ,tuições de educação, de

"

Os. salários vão sOOir?
Palmira da Silva

A partir da mudança havida no comando
da economia brasileira, com a indicação do Mi
nlstro Delfim Neto para ocupar a Secretaria .de
Planejamento da Presidência da Repúbllca, vol
taram

à

tona as discussões referentss ao proje-.
to que tramita na área do Ministério do' Tra
balho, que propõa uma diminuição dos prazos
para os reajustes salariais; Alguns, aproveítan
do a nova oportunidade para voltarein a desfi- ,

lar seus argumentos contrários, e, outros, para
reforçarem a posição de que a grande solução
dos problemas econômicos da classe, trabalha
dora brasileira 'estaria no estàbeleclmento de
,prazos de reajustes mais frequentes.

Em nossa maneira de entender, a essência,
Ida questão salarial não está.nos prazos de rea

justes. Apesar .de concordarmos bom aqueles
que argumentam ser injusto para o trabalhador
receber reajustes salariais apenas uma vez por
ano, 'enquanto as coisas que são compradas
com os salários sobem 'praticamente todos os

dias, o' problema reside muito mais no quan
tum que é percebido pelo trabalhador e na e-

xistência' de u-r:n processo: inflacionário.
'

A redução dos prazos funcionará, por as
sim dizer, como um -arremedo de solução, uma

terapêutica paliativa que,' na melhor das hipó
teses dará uma falsa impressão de solução sem,
contudo, resolver o problema em profundidade
É' algo como "tapar o sol com a peneira".
/- A verdadeira solução para os angustiantes

problemas �alariais dos braslleíros está" isto
sim, na realização de alterações' no sistema e- '

conômlco, de forma a posslbtlttar que, dentro
de regras universais" de mercado, o fator mão
de obra possa ir ganhando um maior poder de
barganha e" consequentemente, melhorando de
forma real, os seus ganho's. Tais alterações, de
verão tsr o objetivo de disciplinar com preci
são o papel do Estado nos lassuntos econômi
cos, de modo a serem evitadas as distorções
resultantes da excessiva burocratízação do po-
der.

'

Precisa'mos perder de uma vez por todas a
mania de julgar, que salári'ol se eleva por de�
ereto, ,principalmente dentro de uma conjuntura
'de semi-recessão como a que estamos enfren
tando. Salário s,e eleva, isto sim, pela pujança
e proClufividade da economia que, ao demandar
quantidades maiores de todos os fatores de pro
dução, inclusive a mão-de-obra, pode pagar mais
!pela utilização'dos mesmos. -Fora dai ingressa
mos no movediço e imponderável campo dp',
protecionismo, que' apenas mascara as solu-
ções.

'

.

Chega de reces'Slãd. A. 1iI0ya palavra de o�

dem é produção e prlncipaJmente produtividade.

�(Plana)

E$TADÓ DE SANTA CATARINA
PREEITURA MUNICIPAL DE CORUP�

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS .

N.o 05/79

O Prefeito Municip'al \ d_e Corupá faz sabe'r
que se acha' aberta nesta Prefel1ura Municipal
sita a Av. Getúlio, Vargas, 443, com' o prazo a-',
té o dia 25 de setembro de 1979, Tomada de
Preços para Obras de reforma , e 'aumento" do
prédilo d� Prefeitura Municipal.

A planta da Obra encontra-se nesta Pre
feitura

I

Municipal, a disposição dos senhores in-
teressados.

�
,',

,Corupá, 05 de s,etembro de 1979.

ADELINO HAUFFE
Prefeito :Munici�al

As caixas, associações
e organizações sindicais'
que interfiram no paga
mento de remuneração
aos' trabalhadores que,
prestem ,'serviço,s 'a di
versas empresas, grupa
dos ou hão' em sindicatos
inclusive

.

estivadores,
conferentes ou asseme

lhados, são responsáveis
pelo desconto do Imp-os
to de Renda na Fonte;
como representantes das
fontes pagadoras dos ren

dlmentos.

LANÇAMENTO DO
PR'OGRAMA
'ICONTRIBUINTE DO,
FUTURO - 1979"

, ,

Secundando à soleni
dade de Lançamento Re

gional, que teve lugar na

ESTADO se ACEITA
PERMUTA DE
PINHEIROS SE

NEGóCIO
F'OR LEGAL

. O deputado ,Sebas
tião Netto Campos, lí
der do \Góverno, g�ran
tiu que o Estado não
fárá a' 'permuta, d'o's 1722
pinheiros da F:'azenda
"Amola Faca", em, São
J�sé do Cerrito" coR,'l'
terras da Brasilpinho na

, Serra. do Tabúleiro, sem
ter certeza' absoluta de

que os títulos ,de, pro
priedade da madeireira
são legítimos.

Livros em,Apreciação

CONTISTAS E
,CRONI$TAS

CATARINENSES

"Contistas e Cronistas
Oatarínenses é o rnals

'

recente Itvro lançado pe
la Editorà Lunardelli. Em
'outra oportul)idade tive
,mos ocasião de demons
trar o esforço da editora
em' prestigiar a ·literatura

- \

catarinense, tão pobre..;
zinha a principio e que
hoje'já mostra de quanto
o'S! seus intelectuais são
capazes em nosso Esta
do para., se situar na, cul-'

\ tura nacional. 80 es'crito
res'e a começar pela nos

sa querida Alaide Sardá
Amorim, de, Biguaçu, des-
d'

I

e os consagradlos como
os que se iniciam, for-'
mam a An,tologia de Con
tos e Croni,stas que a E
ditora Lunardelli lançou
para 'mostrar e divulgar
os valores da terra bar
riga-verde. Nele' compa"
rece, também, a' nossa

'constante colaboradora,
a poetisa Rosemary'Mu
niz Moreira Fabrin, espo
sa do rotarian'o 'Cnacli
L'uiz Fabrin, com o seu

belo tràbalho O RELATO.
Outros 78 autores ilustres
comparecem com suas,

oomposições, para agra
dar e muito aos catäri
nenses que queira ,fazer
de sua: leitura, momentos
de grançfe entretenimen
�o. I;,

'

,

o livro poderá s'er ád
quirido aqui ' mesmo, na

Sociedadé Gráf. ·Avenida
Uda.

nal em Santa Catarina do
Programa "Contribuinte
do Futuro..1979", promo
vido anualmente pela Se-

'

cretarla da Receita Fede
ral desde o, ano de '1970.

, ,

gacia da Receita Federal que foi reimpressa e ser-

de .:Joinville já estão sen- virá de tema para o refe..

do tomadas providências rido concurso, no perto-
para a distribuição aos do de 10 á 25 .de outubro

escolares da 4.a e 5.a sé-
' .próxlrno.

I'

,

ries da mesma cartilha,
.utlllzada em 1978 "Va
mos 'Construir ,Juntos"Na jurisdiçãp da Dele-

assistência ,social ou supertntenoêncla Regio--
quaisquer -outras que ,go- nal da Receita Federal,
zem isenção, as quais em Curitiba, a 14 do mês
não estão dispensadas da passado, realizou-se no

,

prática'de atos, prevlstos., dia 17 daquele' mês, n:

em lei, assecuratórios do Delegacia da Becelta Fe-
, cumprimento de obriga- deral -em Florianópolis, o

ções tributáveis, por ter- Lançamento Sub-Re?io-
ceiros sob pena' de ser-,- _

suspenso o benefíclo da
'isenção, pela autoridade
competente.

,A PRIMEIRA G'RANI1>E SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O,PAL4-

AGORA VOC� ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no c'oneessionário

EMMENDÖRFER Com. de Veículos· Uda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72u0969; 72-0655, 72-0060

\
'

, Jaraguá do Sul S�nta Catarina üttHltw
Foi 'feito para você

ESTADO DE SANTACATARINA'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.O 543179
I

- Suplementa e anula dótaçóes do Orçamento vigente.

'" VICTOR BAUER, Prefeito Muniçipal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oatarlna, no uso e exerclclo de suas atribuições, com base na Lei Mu-
nicipal n�o 755 de 31 .de agosto de 1979; j

DECRETA:

,
Art. 1.0} - Fica aberto um crédito suplementar na importância

"de Cr$ 900.000,00 (novecentos mil' cruzelros), para -retorço dos 'Programas e

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

ANEXO I - QUADRQ A

0201 - GABINEtE DO PFtEFEITO
0201.03070202.002 - Manu�enção das Atividades do Gabinete

, do Prefeito
'

.. ". Cr$ 470,000,00
'

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.b03 - Manutenção das Atividades do Gabinete

do Vice-Pre:feito "0. •• Cr$ 30.600,00
0403, - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL

'

,

0403.13754282.021 - Manutenção das Atlvldadesda Divisão de
,

, .Ä'ssistênCia Social ...........••••.•. :.. Cr$ 200.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915752.031 -' Manutenção da Divisão' de Obras nas

Áreas Urbanas ; .. ,.............•.. : . .• Cr$ 2'00.000,00

TOT A L
'

[.:::.IO:.:o:. 0:0:.'•• r. �,. • • • • •• C�' 900.000,00

ANEXO " ....:.. QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
,

"

0201.03070202.002-3.1.1.1 - Pessoal Civil ••••••• : •••••••••••• Cr$ 210.000,00
0201.03070202.002-3.1.3.2 - Outros ServiÇ!os e EncargoS! Cr$ 260.000,00
0202 - GABINETE DOVICE-PREFEITO

'

','
0202.03070202.003-3,.1.1.1 ,- Pessoal Civil •••••••••••

'

•.••••..• Cr$ 30.0QO,00'
0403 - DIVISÃO -DE ASSIST�NCIA 'SOCIAL, '

0403.13754282.021-3.1.1.1 - Pessoal Civil, .... ' •.•.•. � .... � ••• '. " Cr$, 200,000,00, '

0601 - ,DIVISÃO DE OBRAS
" ,',

'

) /

0601.16915752.031-3.1.1.1 - Pessoal Civil ....H ••••••••••••••• Cr$ 200.000,00
.

. " \ ,'''.
.

T q-T A L C,r$ •.••

'

•••••.••.••• :
••.. Cr$ �o.obo,oO '

Art. 2.0} .- Para fazer fa,ce às despesas decorrentes do art i
I

go, anterior, fica anulada parciaÍmente a' seguinte dotação
-

do orçamento vi

gente:

ANEXO I -
/

QUADRO A
'

'

,
'

0601 - DIVISÃO DE OBRÃS
0601.03070251.004 - Construção do Anexo à, Prefeitura ••..•• Cr$ 900.000,00

'

ANEXO II -, QUADRO A'
0601 - DiViSÃO PE OBRAS I

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

Art. 3.0} - Es,te decreto entrará em vigor na data de sua pubficação,
revogada� as ,disp1osições em contrário. "

' ,

,.
,

Palácio da Prefeitura Munici�pal de Jaraguá do. Sul, aos '04, dias
do mês de setembrá de 1919.

-

pediente,
1979.

,
VICTOR BAUER

,

/
.

' "Prefe'ito Munici�al
A presente lei foi regi,stràda e publicada nesta Diretoria de ,�x

Educação e' Àssistência SociaJ, aos 04 dias do mês d� setembro de

ASTRIT K. SCHMAl)CH
Diretora

DIÁCONO E' MORTO
POIR CIOME

Nova YO'Jlk - O diáco
no Robert Willians" dá
Paz' e do Amor, em Broo-

.

klin, foi decapitado' em
'

presença de seus paro
qulanos hló1rrorizaid'os por
um homem que o acusou

de ter seduzldo sua mu

lher. O diácono se dirigia
domlnqo para sua igreja.
a fim de presidir ao culto,

, quando surgiu um horne_rn
com um machado na rnao

e cortou-lhe a cabeça. Os '

'paroquianos' perse�uiram
o assassino que fOI preso
a .certa distância por dois

pollcials; O autor do bár

baro crime, Woodrow

Webb;' já vinha ameaçan

do o. diácono' há dois a

nos, por suspeitar, que
Williams seduzira sua ex

-mulher, Addle,

CARTER NAO
DESISTE DE SUA
CANDIDATURA

Washington O presi-
dente Jimm� Carter ne
gou que' o' senador Ed';'
,:ward KennediY lhe tivesse

pedido pará ,r�tirar da
corrida eleitoral de 1980,

, " \

ao mesmo tempo em' que
sua mulher e auxiliares

,

diretos deixavam poucas
-

'dúvidas sobre sua inten

ção de se candidatar à
reeleição. ,

"Não, isso é uma toU
ce", afirmou Carter, des
m'entindo uma informação
do jornal Atlanta Journal
and Constitution, do últi-

,

mo dom,ingol. E, enquanto
se 'afastava dos repórte
res, durante um reeital de
cânticos evangélicos na

Casa Branca, acrescen

tou: "Pelo menos pair en
quanto, nã'o seu candida
to".
'Para o presidente na

cional do Partido Demo
crata, .rohn White, qual
quer indício da retirada
da c�ndidatura de Carter

.

não passa .de manobra
para despistar. Por sua

vez, a 'primeira dama Ro
sal,yn Carter, em diversas
entrevistas, repetiu 0', que
havlia dito em um discur
SQ sábado passado, ,em

>

C�dar Rapic;ls, Iowa: "Es- ,

te nãó é ,D momento de
dividir nosso partido e

nossa nação, mas sim o
, , '. '

dos democratas cerrar.em,
fileiras e apoiarem um,
presidente democ'rala em

exercTciO". Ela também
negou que o' senador Ted
!Kenne�y tenha Solicitado

"

'à seu 'maridO' que se re
tirasse �a próxima cam

panha'presidencial.

..

SAMUEL IN'SPECIONA
A INDOSTRJ;A ESPACIAL

O 'chefe' do Estadlo"
,-Miara das Forças Arma':,
das - EMFA" general Sa-,
muel Alves Correa, visi
tou o Centro T�cnico Ae
roespacial, em Sãe;> José
dos. ' Campos,

'

demons,. ,

traAdo especial interesse
:pela Divisãiol de Moto'res,
responsável p-ela', transfe
rência'de know-how da u

tilÚ:áção do etanol para
as empresas montadoras '

de ve[çulos e pelos estu
dos de viabilidade aq mo

tor' a áléOlol.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticiário Esportivo
No Mundial, '.0 Brasil vai jogar em Sevilha e Málaga

RIO - Embora os or

ganizad'ores estejam dis
postos a colocar o Bra
sil em La Coruna e Vigo,
o mais certo é que a se-

.

leção .brasllelre realize
em Sevilha e Málaga os

seus j�gös pelo Mundial
de 82. Isto porque Sevi-

lha fica bem próxima de
Lisboa - apenas cinco
horas de carro - o que
certamente atrairá um nú
mero ainda maior de por
tugueses e de brasileiros
radicados em Portuqal.,

Durante a permanência
'

,/

Gr�ja orqanizou
Torneio Inferno

'de "FS"
Teve inJcio sábado pró

ximo passado, o II Tor
neio Interno de Futebol'
de Salão, organizado e

promovido' p_elo Grêmio
Recreativo Jarita.
Participam das dispu

tas, 7 equipes, inscreven
do' cada qual 7 atletas,
sendo 5 titulares e 2 re-

'servas. Visando dar uma

maior motivação ao tor

neio, .os prornotores
:

re
solveram denominar ar
equipes 'com' nomes dp.

grandes equipes do fute
bol paulista e carioca.
Assim sendo" participam,

, Fluminense, Botafogo,
Vasco, Corintians, Pal
meiras e Santos.

A arbitragem de totlos
os jogos do torneio, es�
tará a cargo de Sérgio

VARJA0179 - decisão'

Luiz da Silva,' árbitro liga
do a Liga .Jaraquaense
de Futebol de Salão.
Os resultados dos jo

gos realizados no último
sábado, (Na 09, válidos
pela primeira rodada, fo
'rarri estes:

Flamengo 2x2 Corin
tíans, Bo:tafogo OocO Flu
minense, 'Palmeiras 1xO
Vasco, Folga: Santos,

Próxima rodada

A próxima rodada, ou

seja, a segunda deste tur

no, será desdobrada na

tarde de hoje, nas can

chas da S.E. João Pessoa,
com estes jogos:

14h ... Flumtnense x Fla

mengo, 15h - Palmeiras x

Santqs, 16h - Botafogo x

Vasco, Folga: Corintians.

Figueirense
• •

iguars na

Num jogo muito dispu-
'tado, Figueirense da-Ilha
da Figueira e Gneipel de
Schroeder,

'

empataram
em um gol no último do

mingo no Estádio "Anto
nio Ribeiro". Este foi o

primeiro de uma serre

melhor de 4 pontos entre
as duas equipes, que
buscam conquistar o títu
lo do II Campeonato Var
zeano de Futebol. A equl
pe de schroeder foi cam
peã do primeiro campeo
nato, e este ano está dis

posta a conquistar, o título
pela segunda vez conse

cutiva.

Este resultado automa-'
ticamente provoca urna
terceira partida, uma vez

que o reqularnento diz,
que uma equipe para sa

grar-se campeã, terá que
alcançar necessariamen
te quatro pontos ganhos.

e Gneipel
• •

primeira
o jogo do último do

mingo teve um desenro
rolar dos melhores, ape
sar do mau tempo e do
estado lastimável do cam

po. O gol do Gneipel foi
marcado por Arlindo no

primeiro tempo, cabendo
a Beto, no ' finalzinho do

jogo, empatar, para o Fi�

gueirense.
O público presente ao

Estádio do Figueirense
foi dos melhores, compa
recendo inclusive, um

bom número de torcedor
res vindos de Schroeder

para incentivar o seu re

presentante.

A' sequnda partida de
cisiva do Varjão, será dis

putada amanhã à tarde,
e a eqúipe que vencer te
rá dado um passo impor
tante para a conquista do
título.

Moretti. Jordan & eia. Ltda.
,
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-�----) por JAIME BLANK

Hoie e
.

amanhã, a segunda. etapa d.o·
Campeonato

}Estadual de· "FS".
do Flamengo ná Espanna,
o técnioo 'Cláudio Couti
nho incluiu uma escala
em Sevilha e aproveitou
para colher o maior nú
mero possível 'de infor
mações sobre a cidade,
embora não tenha conse

guido cumprir seu prin-

cipal objetivo, que era o

de conhecer os dois es

tádios da cidade � o Be
nito Villarim, do Betis, e

o Ramon Pizjuan, do Se
vilha - que estavam fe
chados à visitação do pú
b.lico.

,

Hoje e amanhã, será realizada em

nossa cidade, a 2.a etapa do Campeo
nato Estadual oe FutebO'l de Salão, ca
tegoria adulto e juvenil, envolvendo os

representantes de Jaraguá do Sul e Blu
menau. Todos os jogos terão por local
as dependências, do gi'násio coberto da

Associação Atlética Banco do Brasil, e

não no Ginásio de Esportes "Artur Mül

ler", como havia sido anunciado ante
riormente.

Esperamos uma ampla reabilita

ção do nosso salonismo, uma vez que
na primeira rodada realizada em Blume

nau, as nossas equipes não foram fe- ,

lizes sendo derrotadas de maneira im

pied�sa, porém, vale a pena salientar,

que os representantes blumenauenses

possuem em seus plantéis, atletas de

invejável capacidade técnlca, com ex

periência em várias competições de âm

bito estadual, que por sua vez praticam
o futebol "conjunto" e bastante compe-

II AUREA MOllER GRUBBA
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos
- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedlrnos 'aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

Antonio F. des Santos, R. Roberto Ziemann',
1165, nesta. Ernané Pedro dos Passos, Av. Mal.
Deodoro da, Fonseca, 367, nesta. Ed'ith, Littner Zim
mermann, Rua João Tossínl, 1326, Corupá-SC. Jo
sé Zimmermann, Rua Tossini, 1326, Corupá-SC.

CB/Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 1979

Aurea Müller Grubba·
Tabeliã Designada.

titivo.
Temos ·no entanto, a certeza, que

os atletas das nossas equipes tudo fa

rão para sobrepujar com garra e muita

taça, a técnica dos adversários.
'

Os jogos marcados para hoie e a

manhã são os seguintes:

2 milhões ao Joaçaba E.C. e 2

milhões a Caçadorense, perfa
zendo um total,de 47, milhões.

Os outros 19 milhões, serão
destinados as obras do velódro
mo de Florianópolis, no Bairro

da Agronômica; conservação! do
terreno onde seria localizado o

Estádio Estadual e construção de

110 quadras polivalentes em todo

o Estado.,

Hoje: Juvenis,
.

Jarita x Sul Fabril

Arweg x Três Peixinhos

Adultos
Menegotti x Três Peixinhos
Emmendoerfer x Guarani

clubes do
11,5 milhões para reformas e am

pliação do Estádio "Orlando

Scarpelli", do figueirense; 6 ml
Ihões para o Palmeiras, de Blu

menau; 7 milhões para o Criciú...

ma E.C.; 6 milhões para o Marci
lio Dias, de Itajaí; 2 milhões ao

Paysandu e 2 ao Carlos Renaux,
ambos de Brusque; 2 milhões ao

Internacional, de lages; 2 mi

lhões ao Juventus, de Jaraguá do

Sul; 2 milhões ao Rio do SuJ E.C.;

Amanhã: Juvenis
Arweg x Sul Fabril
Jarita x Três Peixinhos

vence clássico da cidade: 1 aO
FOi um jogo bastante dispu

tado, sem muita técnica de ambas
as partes, com Jo.gadas ríspidas
de certos jogadores' que usaram

e abusaram da violência colo

cando em risco até a integridade
física.de seus companheiros de

profissão.
'

Um bem público se fez pre
sente ao. Estádio "Max Wilhelm"

Adultos
Emmendoerfer x Três Peixinhos

Menegotti x Guarani'

Assinado convênio
recursos

O Presidente' da Caixa Eco
nômica Federat, Gil Mac_ieira, es
teve na última terça-feira em Flo
rianópolis, onde participou, no

Palácio Cruz e Souza, da àssina
tura ,de convênio, de um repasse
de 66 milhões de cruzeiros, de
recursos do Fundo de Assistên
cia Social - FAS, aos clubes de
futebol profissional de Santa Ca
tarina. O Presidente da CEF, jun
tamente com o Governador Jorge

Governo
FAS· aosdo

IKonder Bornhausen assinaram' o

documento, na presença de to

dos os presidentes de clubes be-
-

neficiados. O Grêmi'o' Esportivo.
Juventus se fez representar por
seu Presidente, A�tônio José

Gonçalves.
O totál de 66 milhões de cru

zeiros, que deveriam ser destina
dos à construção do Estádio Es

tadual, em Florianópolis, foram
distribuídos da, seguinte forma:

do . Estado-CEF destinando
Estado

Baependi
Jogando na partida princi

pal que marcou a festa de inau
guração dos novos refletores do
seu estádio, o Clube Atlético Bae
pendi derrotou o seu mais sério
rival, o Grêmio Esportivo Juven
tus, por 1 tento a O, gol assinala
do por Rose, cobrando penalida
de máxima aos 42 minutos do
primeiro tempo.

para presenciar as testlvldades
e assistir ao jogo de futebol, de
vendo lembrar que os portões fo
ram franqueados para que todos

,

tivessem a oportunidade de par
ticipar desta promoção conjunta
do Clube Atlético Baependí e

Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em comemoração ao Diá

r
da lndependência do Brasil.

A arbltraqem foi de Alcides

Maffezzolll, auxiliado nas laterais

por Harry Wulf e Ivo Aldlro,vandi.
Os times: BAEPENDI - Oswaldo,'
Vilson, Rubão, o-u e Rose; Raul
Ademir e Joel; Alceu, Arizinfio e

Renato. JUVENTUS - Zecão,
Luis, Odilon, Juquinha e Adolar;
Rogério, Olávio e Tato; Chiqui
nho, Caetano "e Aldinho.

--------------------------------_.----�------------------....--...---..------------------

,

Áurea Müller Grubba, Ofíclal do Re

gistro Civil do 1.0 Distrito da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em

cartório, exibindo os documentos exigi
dos pela lei, a fim de se habilitarem pa-

ra casar:
Edital nr. 10.978 de 04.09.1-979

Registro
I

,Civil
na Rua Tubarão, nesta cidade, filho de

Paulo Cisz e Tecla Kasmirska Cisz. Ela,
brasileira, solteira, balconista, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi

dente na Rua João Planlnscheck, nesta

cidade, filha de Werner Kitzberger e A

delia Planinscheck Kitzberger.
Edital, nr. 10.982 de 06.09.1979

natural de Itaiópolis, neste Estado, dornl- norelli Forlin.

ciliado e residente na Avenida Getúlio Edital nr. 10.989 de 11.09.1979

Vargas, nesta cidade, filho de Julio Sido ,Kreutzfeld e Isolda Raasch

.

Maftezzolll e Aqnese 'Maffezzolli. Ela, ,Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

brasileira, solteira, do lar, natural de 1-
,
natural, de Jaraguá do Sul, domiciliado

tajaí, neste Estado, domiciliada e resi- ,e residente em �ibeirão Grande da Luz,

dente em ltalaí, neste, Estado, filha de neste distrito, filho de Bruno Kreutzfeld

José, Amaral Pereira e Odette de Assis e Elisabet·a Prlebe Kreutzfeld. Ela, bra

sileira, solteira, industriária, natural de

Jaraquá do Sul, domiciliada e residente

em Ribeirão Grande da Luz, neste 'dis

trito, filha de Herwig Raasch e Elita Kla

bunde Raasch.
Edital rir. 10.990 de 11.09.1979

Reno ,Hornburg e Silvéria Raasch

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domi'ciliado
e residente em Rio da Luz II, neste dis- .1"'"
trito, filho de Albrecht Hornburg e Cecí-
lia Bruch Hornburg. Ela, brasileira, 001-

teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste distrito, filha de

Ricardo Raasch e Una Schmidt Raa,sch.
Edital nr. 10.991 de 1�.09.1979

.

Reinaldo 'Krüger e, Avani da Costa Nassar . Pereira.

Edital nr. 10.986 de 11.09.1979Dercio Beck e Doraci Küster Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro,
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,,' natural de Massaranduba, neste Estado,

natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Jbsé

domiciliado e residente em Barra do

Rio Cerro, neste distrito, filho de Harry
Beck e Renilda Kiekhoefel Beck. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi

dente em Rio 'Cerro II, neste distrito,
filha de Julio Küster e Hilda Seil Küster.

Edital nr. 10.979 de 05.09.1979

José Medeiros Caliral e

Margolene Vieira Bodenberg
Ele, brasileiro, viúvo, operário, natu

ral de Cristália, Minas Gerais, domicilia

do e residente em Vila Lenzi, neste dis

trito, filho de João Medeiros Cabral e

Maria Ferreira de Arruda. Ela, brasilei

ra, viúva,_ zeladora, natural de Itajaí,
neste Estado, d�miciliada e residente

na Rua João Planinscheck, nesta cida

de, filha de Maria Vieira.

Edital nr. 10.980 de 06.09.1979

Ademar Gutz e Clarisse Karsten

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

e residente em João Pessoa, neste dis

trito, filho de Arno Gutz e Wall i Maas

Gutz. Ela, brasile.ira, solteira, industriá

ria, natural de. Pomerode, neste Estadb,
domiciliada e residente em João Pessoa,
neste distrito, filha de Walter Karsten e

isar Karsten.
Edital nr. 10.981 de 06.09.1979

I '.'

Jaime Antonio Cisz e Marlí Kltzberger
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

laboratório, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente

Bauer, nesta cidade, filhó de' Arno Krü

ger e Ruth Vogt Krüger. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Ourltlba, Pa

raná, domiciliada e residente em Curiti

ba-PR, filha de Jorge Antonio Nassar e

Domina Costa Nassar.
�

Edital nr. 10:983 de 06.09.1979
Valdemar Zem e Iracema Teske

Ele, brasilei'ro, solteiro, op,etador,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na Hua Jöinvil

Ie, nesta cidade, fillio, de José Zem
'

e

Helena Pianezer Zem. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de Pome

rorJe, neste Estado, dpmiciliada e resi

dente na Rua' Joinville, nesta cidade,
filha de Artur Teske e Helga Anderson.
Edital nr. 10.9à4 de 101.09.1979
Antonio Bassan! e Marilene Cardosb

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Curt Vasel, nesta

cidade, filho de Aleixo Bassani e, Maria
Hillesheim Bassani. Ela, brasileira, sol-.
teira,' industriária, natural de Jaraguá do '

Sul, domiciliada e residente na Rua Wal
ter 'Marquardt, nesta cidade, filha de
Waldemiro Cardoso, e Nilda, dos Santos
Cardoso.

Edital nr. 10.985 de 10.09.1979
Julio Cesa; Maffezzolli e
Viviane de Assis Pereira
Cópia receb,ida do Oficial de Itajar, nes

te Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, agrônomo,

Arna.ldo Hansen e

Cintia Maria de Assis Pereira

Cópia recebida do Oficial de Itajaí, nes
te Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, industrial,
natural de Jaraguá do Sul, domfelllade
e residente na

,

Rua Procópio Gomes,
nesta cidade, filho 'de Vitor Hansen: e

Helena Reitz Hansen. Ela, brasileira, sol

teira, do lar, natutal de Blumenau nes-
, ,

te Estado, domiciliada e residente em

Itaja!, neste Estado, filha de José Ama

ral Pereira e Odette de Assis Pereira.

Edital nr. 10.987 de 10.09.1979

Euclides Stueber' e Alid, Schmidt

'Ele, brasileiro, solteiro, modelador, Amando João Emmendßrfer e

natural de São Bento do Sul, neste Es-, Romilda Ana ,Bohrer

tado, domiciliado e residente na Rua Ele, brasileiro, viúvo, mecânico, na

Lourenço Kanzlér, nesta cidade, filho de tural de Jaraguá do ,Sul, domiciliado e

Afonso Stueber e Hilda Kanzler Stueber. residente na Avenida Marechal Deodoro,
Ela, brasileira, solteira, costureira, na- nesta cidade, filho de Jacob En'lmendõr
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e fer e Maria Emmendörfer. EI�:, brasileira,
residente na Rua Roberto Ziemann, nes- solteira, professora, natural de Videira,

, ta cidade, filha de Alvim Schmidt e Emi- \neste Estado" domiciliada e residente na

lia Staudt Schmidt. Avenida Getúlio Vargas nesta cidadE!
Edital nr. 10.988 de 1Q.09.1979 filha de Augusto Carlos' Bohrer e Id�
Ellon Evaldo Meyer, e Ana Lang.
Anilze Angelina Forlin

Ele, brasileiro, solteiro, balconista,
natural ' tle Guaramirim, neste Estadp,
domiciliado e residente em Guaramirim,
neste Estado, filho \

de Ewald Meyer e

Elsa Ruediger Mayer. Ela, brasileira, sol
teira, secretária, natural d'e 'Luiz Alves,
neste Estado, domiciliad'a e residente

,

na Rua Cabo Hary Hadlich, nesta cida
de, filha de Marcolino Forlin e Anna Sig-

E
. para que chegue ao conhecimen

to de todos mandei passar o presente
edital,' que será publicado pela impren
sa e, em cartório, onde será afixado du

rante 1'5 dias. Se alguém souber de al

gum impedimento, acuse-o para os fins

legais.
ÁUrea Müller Grubba

Oficial
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Curso Pré-Vestibular
em Curitiba.Encontra·se em' anda

mento, o Curso d� Pré
-Vestibular, no Colégio
São Luís, sendo, todo o

éurso ministrado através
da apostila Camões, uti
lizada no pré·vestib�la.r

Você, que gostaria de
fazer seu vestibular, vá
até o Colégi'o São Luís,
'e faça parte I do curso

Pré-Vestibular.

rWeg tem, nova diretoria
Eletro"';otores Weg, S.A., a·

'través da A$Sembl�a Geral

Extraordinária, realizada. no úl

timo dia 20 de agosto, alterou

o número de membros que

compõem a sua Diretoria e a1l1-
da elege� o ,Dr. Antônio Caro

los Konder Reis, ex-governa
dor de Santa Cátallina, pa:.'!

'

integrar o Conselho de Admi

nistração da Weg;
,

Por sua vez, no dia 24 de

agosto, o Conselho �e Admillis
tração da' Weg, elegeu os no

vos diretores da empresa para
os cargos criados pela AGE de

20.08.79. Com as alterações, a

administraçio da WEG passa

a' se compor .
da seguinte for�

retor-Presidente; Gerd Edgar
Baumer

-

- Diretor Vice·Presi
dente de Administração, Ge- .

raldo Werninghaus - Diretor

Vice_Presidente de Operações;
Vicen.te Donini - Diretor de,

lVfaJiketin, Reiner JIjIodro - Di.

retor de Produção I; 'Henrique
Reis Bergan - Diretor de Ma

teriais, Douglas Conrado Stan.
, ge' - Diretor de Controle, Eu

clides EmmendoeJfer - Dire.

tor de RelaçÕes Industriais,
Atidor Lueders - Diretor Se-

" cretário' e Moacir Sens - Di

retor Técnico.

ma:

CONS. DE ADMINISTRAÇ,AO
,

Eggon João da .Silva - Pre

sidente; Werner.Ricardo Voigt
_ Vice-'Presidente;' Eugênio
José da Silva, . G�raldo Wer

ninghaus, José Lifschits,.Mar
cos HelJrique Buechler e Antô
nio CarlC?S Konder Reis.

DIRETORIA

Eggon Joio da Silva - Di-
Dr; Eggen João da Silva

Manchetes , Esportivas,
da Semana,

.

- Joinville dá as cartas e derrota o Figueiren
se: 3x1.

- JEC venceu, o Figueirense e isolou-se na lide
rança.

- Orlclúma reabllitou-sa vencendo a Ohapeooen
se: 2xO.

- Caçadorense e .Joaçaba empataram sem gols.
� Grêmio é o campeão gaúcho de 79. E por an

tecipação.
- Torneio "Cidad� de Brusque" teve início com

empate; Paysandu O, Carlos Renaux O.
.

--- Brasil é décimo quarto lu'gar nos Univers'itári�s.
- Vasco mesmo.' inferiorizadó goleou o Flamen-

go,: 4x2.
� Scheckter conquistou por anteclpação título

. 'da Förrnulat.
- Corintians tira invencibilidade da Fortuguesa:

2xO.
"

- Tupy conquistou trtulo do futebol no Sul Bra
sllelro Sesiano.

-

.

Palestino rejeitou proposta do Flamengo por
Flgueiroa. \

........ Alemanha e URSS à frente no atletismo da
. Universíada.

I, ..- Almirante assumiu o comando técnico do In-
, ter, de Lfges. , :

.

- Vieira estréia e mlotiva Criciúma.
- Comitê Organizados da Copa-82 tem ... perfeito

serviço de divuJga-çäo,.
.

I

-. Vasco confirma interes'se por Jorge Mendonça.
"7" Atleta soviético vê nascer no Brasil uma ge

'ração iolímpica.
- Seleção Brasileira de Ha'ldebol jogou em Joa

çaba dia 7.
- Joinville derrota a Caçàdorense e e�tá' a um

passo do tftulo: 1 a O,
.

.- Figueirense perde em C.hapecó e se afasta ca
da vez mais do, líder� 2xO.

- Criciúma decepc'ionou em Joaçaba, na estréia
de Vie'ira: 2xO.

.

- Palmeiras. e Inter empataram em um gol.
- São Paulo, irá para o Nacional com 8 clubes.
- Edinho reforçará o Flu contr� o, Vasco.
,..... Alemanha derl1Qta a Argentina: 2xO.
.- Domingo a,4.a' etapa do estadual de ciclismo.
- Flamengo e Botafogo, O grande clássico de a-

manhã no Maracanã.
:...... Joaçaba x Joinville, Figueirense x Criciúma e

Chapecoense x Ca:çadorense, a roda.da de a-
manhã pelo estagual, ; .

...... Atlétfco derrotou Q Guarani por 3 a 1, e é bi
'campeão mineiro.

-- Coritiba vence o Atlético no clâssiC'o para
naense: 1 a O..

aniversário da WEG
·/A empresa Eletromoto
res Wefj S.A. estará com

pletando amanhã, dia 16,
o seu 18.(') ano de funda
ção. São 18 anos ,de 'tra
balho e dedtcação de
seus diretores, funcioná
rios e colaboradores em

prol 00 desenvolvimento
da nossa terra, tendo con-

tribuldo de forma signifi
cativa para que Jaraguá
do Sul "Seja coçnomlnada
de "Capital Latíno Ame
ricana do Motor Elétrico".

Mas, para que esta da
ta se torne marcante, o

corpo diretivo da Eletro
I

motores Weg S.A. estará

realizando na noite de.ho
je, com início marcado

.

para às 20 horas, um jan
tar dançante, nas depen
dências CIo Clube Atlético'
Baeperidi. Na oportunida
de, toldos os colaborado
res que completaram 10
anos de serviço, 'serão

homenageados pela dire
toria da empresa. Será

.

também prestada uma es

pecial homenagem ao ex

governador Antônio
. 'Car

los Konder Reis, que con

firmou sua presença no

aconteclmento desta noi
te,

NOVO' ENDERECO
·0· advogado Dr. HUMB�RTO PRADI, comuni

ca
.

a mlJdança de seu escritório, para a 'rua CeI.
Procópio Gomes de Oliveira, 2'2, ao lado' do Ban�
co ct.o Brasil, fone 72-1180.

Assistência .Médica

,

Llons Industrial entrega,
casa 'a' família nessecitada

Às 17 horas da última
segunda-feira, dia 10 de

setembro, e Lions Clube
Jaraguá' do Sul - Cidade
Industrial realizou a en

trega de uma, easa 'resi
dencial à famma . do Sr.
João Arndt, construíêla à
Rua 209 - Francisco Hrus
ch'ka, n. 7Ó5, ne Bairro de
Jaraguá Esquerdo.

à Empresa,

f' Parabéns ao Lions Clu
be Industrial por maís
esta feliz iniciativa.

Sede: Rua Prel!ident, Epitácio Pes,soa,. 746 - Telefone: 72-0402
JARAGUÁ DO SUL ,- SANTA CATARINA

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

prestação 'de serviço, comunica às empresas cooperadas e 8'c. pú
blico em geral, que além das especialidades já oferecidas, quais se
jam: Clínica Geral, Gastroenterologia, Clínica Cirútgica, Ginecolo
gra e Obstetricia, Urologia, Oftalmologia, Cardiologia, Ortopedia e

Traumatologia, Pediatria, passa a oferecer, através do Dr. RICARDO, MA
RINHO, a assistência em'Otorrinolaringologia.

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

Comunique-se com e AME para inteirar-se de sua (orma de
f-I·serviço.

juventus
churrascada
,

A. dlretorla do Grêmio
. Esportivo Juventus ofere
ceu na noite de ontem,
em sua sede social, '

uma

belíssima churrascada de
confraternização, home
nageando aos homens
de imprensa de nossa ci
dade e dos demais ór
gãos d/o Eat,sdo. O ágape

-,

CANAL DA
MANCHA/TRAVESSIA

"Lutando contra tudo e
centra todos: Kay France
fez a travessia do Canal
da Mancha", desabafou o

vereador emedeblsta de
João Pessoa, 'Derivaldo
Mendonça, ao comunicar,
à Câmara Municipal, o
feito' da jovem atleta pa
raibana, que, enfrentando
muitas d1ificúLdades, con
seguiu reí;l.Hzar seu so
nho. Kay France, que só
pôde participar da traves.:.
sia depois de obter aju
da de empresas pernam
bucanas, seguiu em com
pánhia de seu pai e pre
parador físico José Sales

.

Ponte e da mãe e médica
Maria die Fátima que, (fia�
riamente hã mais de dois
anos, vem' acompanhan
do os treinamentos da
nadadora. Sm médià, Kay
treinava se te horas dia·
riamente e fez várias va"
zes o' mesmo percurso em i

distância do Canal da
Mancha. Ela tem 16 anos �

e se prepara para os &

xames vestibulares, 1&
vando 'uma vida bastante
metódica.

efereceu
a imprensa
foi bastante concorrido,
contando também com a

presença de todo o pes
soal que compõe o Oon
selho Dellberatlvo do clu
be.

Na oportunldade foram
vários os oradores' que se
fizeram ouvir, todos e-

�\
naltecendo o trabalho e

a ccrasem dos diretores
[uventlnos em procurar
manter sempre acesa a

imagem e o bom nome do I

Clube! para com isso con

seguir um lugar ao sot no
contexto

. esportivo barri
ga verde.

Os representantes da
imprensa" puderam verifi
car "in-loco" as protun-

'

das modificações feitas
na sede social, que agora
apresenta uma nova rou

pagem, principalmente no
seu interior, aumentando
com islo a sua capacida
de quanqlo da realização
de promoções sociais.,

Arquibancada
Informou-nos o Presi

dente do Juventus, Anto
nio "José, Gonçalves, que
dentro em bréve serão a

tacactas-as obras dê cons
trução da nova arquiban
cada

\

cobe'rta. O' clube
contratará uma consn.ito
ra local, que efetuará a

obra, ficando a adminis
tração a cal"9'ol do DAE,'
e a verba· será liberada
a medida que o' clube
prestar contas com este
órgão, oompletou Gon":'
çalves.

PRECISA-SE
. 1 rapaz, maior, que saiba andar' de bicicleta,

'

,

I .

conheça bem a cidade, boa caligrafia. Paga-se
b�m, a base de comissão. 0$ can'didatos devem

dirigir-se a CI�O'S - Av. Mal. .De'odoro dà Fon

sec�, 746 (fundos).

Este ato foi fruto 'de
'uma brilhante campanha
promovlda por . este Clu
be de Serviço, que con

tou aínda corri' a presen
.ça de auto:ridades ecnstl
tuídas do municipio e

do CL Wilson Santos, Go
vernador do Distrito [-10
de Llons Internacional.

.

I

, Infração de Trânsito
SUGESTõES A nTULOS DE

COLABO'RAÇAO

por José ,Castilho Pinto

Esses dlas, depois' de sair de uma festa, na

casa dum amigo, dirigindo o meu carro, cometi
uma infração de trânsito, no dizer de um patru
Iheiro, e fui devidamente multado.

A princípio flquel meio amuado, pois durante
todos estes anos que possuo automóvel, nunca
infracionei o trânsito,

'

mas de pouco em pouco
fui me 'conformando e acabei por aceitar a autua-
ção do miliciano.

.

Mas já que o autor da multa deu mostras' de
que procura fazer cumprir as leis do trânsito, o

que, aliás, é sua obrigação, eu lhe suqlro, a tí
tulo de colaboração" que faça uma ronda pelo:
centro da cidade. as sextas-telras, aos sábados
e domingos das 23 horas às 3 da ' madrugada,
e garanto que vai cansar de tanto aplicar multas,

E' que nesses dias da ser,nana e dentro desse
horário, os infra�Qres do trânsito ficam a solta e
então as loucas disparadas, as freiadas violentas,
os cavalos-de-pau e outras coisas que tais são
comuns nas ruas centrais da cidade" A 'rua Rei
noldo, Ra,u, cujo leito, asfáltico é bastante exten
so, é a via preferida pelos "pseudos-fitipaldi",
que aH, de escape aberto, fazem competições de
velocidade, freiadas violentas, cavalos-de-pau,
rodopios e outras misérias c;>ontra aS' leis do trân�
sito e os di/spositivos que regulam o sossego po
pular.

, E uma vez qUe estou a fazer sugestões, a

proveito para, ainda elom o sentjdo de colaborar, .

sugerir ao sr. Encarregado do DETRAN local que
mande submeter (se é que já não está sendo fei
to) a uma seleção rigorosa todo o elemento, que
desejar servir na Guarda de TrânsUo. O elemento
q�e nã,o possuir curso ginasial, que não tiver re�
cebido boa �ormação, que' não for bom caráter,
não deverá, em hipótese �Iguma, ingressar na

Corporação. Pois com uma seleção desse tipo te
nho para mim, que a médio-prazo a Guarda de
TrânsHo local 'estará f<ormada por elementos de
escol, que' quando tiverem de tratar çom um in:"
frator do trânsito, saberão fazê-lo com boas ma

n�iras, ,em termos elevados, com aquela boa for
mação que demonstraram possuir por ocasião da
seleção em alusão. ,

E com. isto ter-se-á sC1breelevado o' conceito
do OETRAN ao mesmo tempo que, concorrido pa
ra um melhor relacionamento entre (motoristas e

autoridades do
I

trâ'lsito, compreens:ão, alias; que
,
é o que se deseja nesta época de confraterniza
ção, de aberturas, anistia, etc.

" . �

Jaraguá do Sul, 12.09.79

POSTO'S DE
GASOLINA, 'RE'ABREM

AOS DOMING'OS,

Brasília. - O Conselho
Nacional de Petróleo au

torizou a abertura de pos
tos, já a partir do próximo
final de semana, em 64 lo
calidades turísticas; aos

domingos, entre meio-dia
e 21 horas, para a venda
de gasolina e outros deri
vados, ao mesmo' tempo
ein que determinou seu

fechamento às sextas-
.

-feiras, a partir de meio-
-dia, reabrindo aos: sába-
dos somente para a co

mercialização de óleo
diesel e prestação de ser

viços: Entre as seis e

meio-dia de segunda a

quinta-feira; no entanto,
o funcionamento será no-r
mal.

Á nova determinação
tem vigência' até 31 de
março de 1980.

A-medida do CNP foi
tomada porque, segundo
a, portaria 338, divulgada
esta semana, "alguns mu
nicípios, cidades ou loca
lidades do Pars' tem sua

economia baseada, subs
tancialmente 'na indústria
do turlsmo". 'Alega ainda
que essa movimentação
"alcança seu alto lndice
nos fins de semana, ne
cessitando' os turistas de
pontos de apoio para a

bastecimento de seus veí- '

culos nesses dias".

Em Santa Catarina, fo
ram as seguintes a.s loca-

. lldades beneficiadas: Bar- ,

ra Velha (em setembro e
dezembro proxrrnos e

março de 1980), Penha
(nos meses de outubro
vindouro e janeiro do pró
xlmo ano), Piçarras (no
vembro e fevereiro), Cam
boriú, São Joaquim, São
Francisco do Sul, Morro
dos conventos (Araran
guá) e Laguna.

FUNCIONAMENTO
DOS POSTOS·

O horário de funciona
mento dos postos. de ga
solina poderá ser reduzi
do em todo o Pars e não
'apenas em São, Paulo,
como pretendia o Sindi
cato dos Revendedores
de CombusUveis Minerals
do Estado. Segunaa-feira
estiveram com o ministro
das Minas ,e ,Energia, Cé':'
sar Cals, as diretorias da
Federação Nacional dos
Revendedores de Com
DusUveis Minerais e do
Sindicato de S.ão Paulo,
em encontros separados,
e o ministrá prometeu es

tudar a medida para apli
'cação a nfvel nacional.

Os revendedores pro
põem que o's postos ope
rem das 7h às 19h, com

'.

um rodrzio entre os
'

re- ,
'

vendedores de oada ci
(fade para funcionamento
das 12 às 14h, na base �
metade fechado, metade

. abertos.
,

A reivindicação, 'embo
ra não constasse da pau
ta dos repres.entantes da
federação, é simpática a

eles, segundo afirmou um

de seus diretores, mas é
preciso obter o consen
so de todos ·o,s sindicatos
estaduais para ,aprovar a

aplicação da medida,

Todas as reivindica
.ções atendidas serão a-,
plicadás a nrvel nacional
informou a assessoria de
imprensa do ministério.

'
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