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o QUe se comenta na 'Capital
ComeDta-se.�. '

-- os resulfados da terceira 'parcial da "blitz"
que os fiscais do lAPAS 'vem levando a efe'ito em
todo .o País, que revelaram fraudes no valor de CrS
6 milhões 786 mil 933,28 no setor de benefícios do,
I�PS, causando à pr'evidência social prejuízos por
1a tipos de fraudes na concessão, e manutenção
de benefícios. As fraudes mals comuns estão na

inscrição indevida de eutênemos, aumento indevido
de tempo de filiação, contratos falsos, falstdade de
atestados, certidões e de laudos peri�iais judiciais
nas Varas de Acidentes do Trabalho, etc. etc.

- as palavras com que o vice-Aureliano Cha
ves definiu na Base Aérea da Capital a atual situa
ção do 'projeto da Slde'rsul. Só,depo'is da inãustria cl
menteira substltuír 30% do óleo por carvão e a en

trega de um documento 8'0 presidente "com infor
mações seguras" para a formação de uma política
energética é que será possível "ter um' panorama
geral da situação". Nesta época começarão a ser
,estudadas alternativas, como a gas�ificação do car
vão para uso na siderurgia. Para o Dr. Jorge "é
uma janela aberta de solidariedade ii S'idersul". Em
1981.

.

-

I
- o projeto de lei do vereador Hasso Rolf

Mueller Arena), aprovado pela Câmara Municipal
de Bluménau, estabelecendo a gratuidade no trans
porte 'c,?letivo do muni,gWio ,para as p�.t0a c����clonãft; .CJefinindo que

�
excep..

clonai ou deficiente não é só o que apresenta ano
malias mentais, 'mas tefdo aquele c'om desvios dos
padrões normais, quer físicos, mentais auditivos ou'

. ." .

.'
. ,

visuais , reconhecendo "é be� verdade, que nem
todos são, carentes". Todavia, os que vão ser bene
ficiados vivem em precárias condiçõeß. Em favor do
excepcional.

- a reunião no auditório do UF$C, realizada
no dia 26 do, corrente, um painel, de debates come-.'
morativo ao bicentenário de nascimento do natura
lista francês (que nos toca pessOalmente) Augus,te
de Saint-Hilaire, o primelro estudioso' a pesquisar
,e catal��ar as e��éc'ies. da_flor� brasileira, especial
mente a catarinense, sob a coordenação, do Con
selho Estadual de Cultura. Em seu "Voyaqe dans
les próvlnces de Saint-Paul et Sainte-Catherine'"
publicado em 1851, ·fol extremamente generoso ex�
plicando as palavras "ltapocu" e "Jaraguá" de 'nos
sa terra.

- o discurso' que 'o Papa João Paulo " pro
nunciará no dia 2 de outubro de 1979, quando do
início dFl XXXIV Assembléia Geral das N�ções Uni
das, presidida pelo Secretário Geral Kurt Waldhe'im,
reunindo-se, após, com os delegados dos países
membros permanentes do Conselho, de Segurança
(Grã-Bretanha, China, França, Uni�o Soviéticá e Es�
tados Unidos). Na tarde daquele dia visitará a Cate
dral de São Francisco, o estádio de betsebol dos
Yanques de Nova Iorque e, no caminho, visitara 1
igreja no Harlem ,e outra numa área do, sul, de
Bronx, nos �UA. '

- o crescente desen,volvimento do "Banco do
Estado de Santa Catarina S.A., sob a presidênCia
do dr. Victor O'swaldo, :Konder f:leis. No dia 30 de
agosto de 1979, deu-se' a inauguração da Agência
de São Lourenç'o D'Oeste e no dia 31 do mesmo

mês e ano', 'instalava-se a Agência de Pinhalzinho,
ambas do Oeste catarinense. No dia 19 ao conen1t.e,
às 18h30min deu-se a instalação da Agência BESC
ele Biguaçú, muito concorrida.' No dia 20, às 15 ho
ras 'o balne'ário de Barra Velha e às 18 horas a

Agência de Gàs'par, completando no período 115
agências bancárias.
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'DOS

P�ÖBRE
Vão lev.ar o Comando

do 5.0 Distrito Naval para
a cidade gaúcha de Rio
Grande.
,Não será surpresa se,

amanhã ou, depois, leva
rem a Escola de Aprendi-.
zes Marinheiros.
A Capitania dos Portes,

que estava sediada em

Florianópolis, foi transte-'
rida para ·nájaí.
A refinaria da Petro

brás, que estava entre S.
Francisco do Sul e Arau
cana, fol - obviamen
te - para a cidade para-
naense,

-

o pólo carboquímico,
cuja löcallzação se ima:'
ginava para o -Sul. catari
nense, acabou ficando
no Rio Grande.

A Sidersul vai para o

brejo.

A luta catarinense pelo
corredor de exportação,
frustrou-se.
A Região de Florianó

polis não foi incluída en

tre as áreas metrop'olita
nas.,

-,

A BR-282 pena à min
gua de verbas' 'do orça
mento da União.

A Universidaae F=ederal
de Santa Catarina debate
-se em grave crise finan
ceira: o ME"C não da ver
bas.
Santa Catarina está su

bordlnada à Superinten
dência da Receita Fede- f

ral de Çuritiba.

JORNAIS· Rotary Clube ,�Ieição estadua�
ESTADO d' J ".

díreta poderá sair
o Tribunal Regional do

' e, aragua em marçoTrabalho, que reivindica-
mos para Santa Catarina,
acabou indo para o Pa-
raná.

No dia 21 do corrente,
o Rotary se fez . presente
no SENAI - Centro de
Treinamento, através de
seu Presidente "Januário
Stinqhen e demals

.

com

panheiros para juntos
com 0 corpo docente e

discente daquele estabe
lecimento fosse comemo

rado o "Dia da Árvore". O
Hotary ofereceu na: opor
tunidade diversas mudas
.de árvores para que se

fizesse o plantio no pátio
interno' do estabelecimen
to.

O presidente João Fi

gueiredo envairá' ao ClOn
gresso, em março, emen
da constitucional, resta
belecendo

.

as eleições
diretas para es governos
estaduais ,segundo Inter
mou em Brasília, o' sena
do'r Murilo' Badaró, vice
-líder do governo'.

partidária, "que prevê a

obrigatóriedade da ado
ção do nome partido, fa
tó que não implica, neces

.

sariamente, extinção da
Arenae MOB". De acordo
com outras fontes, o go
verno deverá optar pelo
nome Partido Democráti
co Sociál (PDS) para a a

gremiação que substltulré
a Arena. O presidente Fi

gueiredo voltou a reunir
se ontem com sua asses

soria política para discutir
a tese dos arenistas con

trários ao partido único.

Equilíbrio
Um estudo sereno e a

tualizado da formação, da
personalidade deve con

duzlr-nos, fatalmente, à
conclusão, de que, sua es

trutura se alicerça, no e

quilíbrio"
Se' somos constituídos

de matéria e de espírito,
é natural que noesos im-,

pulsos, tão próprios dos
seres mortais, necessnam
dé um freio, a fim de que
não nos exponhamos ao

ridículo de certas atitu-
'

des, despidas' de bom
senso. (

Se biologicamente so

mas animais, nossa con

dição humana nos cumu

la de uma gam'a incal�ulá
vel de valo'res' que fincam
suas' raízes nà cultura da
nossa, inteligência, von,ta
de e sensibilidae, que se

constituem no' sup'orte da
nossa personalidade.
. Talvez muitos ignorem
'que a personalidade tani�
bém se educa, também se

forma; utilizando-se da
cartilha do equilíbrio. E!'

A Delegacia do, BNH
para a. Região" fica em

Curitiba.
Idem a Delegacia do

Banco Central.

,

O III Exército está em

Porto Alegre.
A 5.8 Região' Militar e

a 5.8 DI, n9 Paraná.

O, 5.0 Comando Aéreo
Regional no Rlo Grande
do Sul.

\

O ministro Said Farhat,
da Comunicação ,Social,
confirmou que o Congres�
so receberá, por volta de
15 de eutubro, o projeto
de lei de reformulação

Fala-se que o Esqua
drão de Buscas e Salva
mento vái pára a Bahia.

Noss'os pertos vêm sen

do sistematicamente prs-»
feridos pelos de Parana
guã (f Rio Grande.

Florianópolis é cidade
turística mas não deixam
seus postos de gasolina
abrir aos_sábados e do-
mingos.'

•

,

Candldates voltam
"

a TV
A Lei Orgânica dos

Partldos, que será enca

minhada ao Congresso
em outubro, restabelece
e assegura o acesso de

candidatos à televis�o e

ao rádlo, A informação
foi divufgada em

. Brasíl'ia,
por fontes arenistas.

Mas não é só. Tem mul-.
to mals. .

Na última terça-feira,
.dia 25 do corrente, o Ro

,
tary Club de Jaraguá teve
uma reunião muito movi
mentada e festiva, quando
na oportunidade recebe
ram para uma lnterclu-
bes os companheiros do N,ot'ICI·aS, do' O-esteRotary Club de SãO' Fran- ,

_.i�à�"..,qll����""']t,��>t�����.'1�Jt��"il'�!'i���Ô<.�"""""'�';':�����fT �"'''''�'MI!

ram presença maciça e

que como medida de e

conomia - de combustível,
se deslocaram daquela

. cidade de ônibus acom
panhados de sua "cha
ranga", que no final da
reunião deu um brilhantis
mo total à confraterniza
ção dos companheiros
dos dois clubes. Para
béns aos companheiros
_!rancisquenses!

'

No dia 9 do corrente, na cidade paranaense de

Toledo, veio à lume mais um órgão de imprensa, a

lutar pela causa da cidae que o abrigoue pela região
em que se situa. O exemplar que veio às nossas: mãos,
a edição ZERO, do ano I - a edição piloto, portanto,
teve o concurso de dois excelentes amfgos, um o nOS

so muito conhecido José (Zépi) Rocha que desenvol
ve atividades no Oeste do Paraná e o outro, o fígaro
Sérgio Bordignon, estabelecldo com salão de barbea
ria, que não conhecemos, mas que deixou-se influen
ciar pelo seu cliente de muitas barbas e outros tantos
de cabelo, e "caça" todo e qualquer edição ZERO ou

UM de novos órqãos de imprensa que por ali apare
çam, para engordar a coleção do nosso díretor.. e sa

tisfazer seu "hobby" de 'muitos anos, Notíclas do Oes
te tem 'como diretor...Presidente - Ivo Boelhouwer, di
retor-comerciai - Décio L. Holzbach. a .colaboração
de Helena Maria Luziva e Ralf Vitório Mass, a arte e

diagramação fica com Antonio Ortega e Claudir Picci
nini e O responsável pelas edições, o nosso confrade

Prof. Paulo MoreUi Jornalista José Heriberto Kriszczun, (José Roberto),
neste processo de forma- Exercer o equilíbrio da composto e impresso nas oficinas da, Editora Graf-Set

ção, de educação" valo- personalidade significa' Ltda. A primeira página vem recheada de interessantes
riza-se o indivíduo, COriS- não se impor"petos gritos, informações sobre TOLEDO, cidade que pretendem
trói-se o homem, sob o não amedrontar pelas a- defender e divulgar. Querem ver? ISTO E' TOLEDO:

aspecto antológico, psi- meaças, não cativar pelo 1.° em plantio de trigo no BRASIL; 1.° produtor de so-

cOlógi,co e àtehistór_ico. suborno, mas. tornar-se ja no PARANÁ; 1.° no ESTADO em suinocultura qua-
E o resultado essencial admirado pela retidão de lificada: 6.° MUNICIPIO do Paraná em arrecadação de

de todo este processo comportamento, pela ICM; sede. dos Joqos.Abertos do' Paraná de 1979, 12

converge para um só fim: mansuetude de convivên- AgênciaS. bancárias, Caixa Econômica, DDD; DD1" Te-

equilíbrio da personalida- ela, pelas lições'ce exem- lex, Correios, Casa da Cultura (uma- das únicas do
de. E no seu processa- pios.

.Ó:

.\ País), EscOla do. "Premen" de 2.° grau '(uma das 7 do

mento, cada ser humano Estado), sede do 'Bispado desde 1959; Centro de Pis-
edifica uma individualida-

,
E' difícil, dirão alguns. cicultura, labora.tório' ,(je A:.!1álises ,e-F',esquisas' d� SU-

'

'de única que o indentifica Sem dúvída, contudo, os RHEMA (Administração de Recursos Hídricos), Esta-:
como peSSOa bem forma- empecilhos sempre ha- çãe de Avaliação de Carcaçasl p/Suínos (uma dàs 3 do

cfa, valorizada por suas verão de se constituir em PaIs), Maio!' abateudouro d'e suínos da A. Latina (Frigo-
atitudes, co'mpreendida e constantes desafi,Qs que brás SA), sede' da

' '(Cooperativa Agrícola clo Oeste

benquista por seus seme- temos de enfrentar, ja: Ltda.)" Laboratório de Análises e Pesquisas e Oentro
Ihantes. mais atirando as armas Experimental da Apasem (Associação dos Comercian-
Seria maravilhoso se ,às urtigas. Para vencer tes e Produtores de Sementes e MudaS' do Paraná;

todos os que nos cercam 'os obstáculos que se àn- Toledo também é o maior produtor ae sementes fisca-
tivessem um: se'ntido tão tepõem à nossa caminha- lizadas de soja e trigo do Brasil.
exato do valor da perso-' da, parä minimiZar as Depois disso,'voltamos os nossos: olhares' à terra
nalidade bem formada. Só perspectivas de insuces� e vemos que outros, pontos do País são, também, mui-
assim comprQnderiam to- so, faz-se indispensável to importantes, a ponto de .influirem deciSivamente
da a extensão do senso for:mar uma personálida- nos destinos de nossa Pátria. Nós que nos Orgulhamos
prático que se pos,ta .' ao de forte, marcando pelo com os títulos de Cap'ital LaUno Americana do Motor

- lado da personalidade, equlíbriq os nossos atos, Elétrico Estandandizad9, Capital Sul Americana do
para que nós-sos atos não" a fim de não apenas nos Cha:péu, 3.° Parque-Industrial Diversificado de' Santa
se cristalizem pela rotina, fazermos admirados, mas, Catarina,' 1 dos 10 maiores arrecadaores de ICM; Um
nem caiam' 'na estereio,ti- ,sobretudo, benqúistos por dos não. sei o que da Receita Federal e do INPS, com
'pia de agent�s escusos. nossos semelhantes. os nossos 1 03 �nos de existência, temes que nos por

a pensar como o Brasil cresce de uma, forma tão fa-
bulosa.

'

N,ão é sem razãÇ> que os homens. de lá colocam
a mão no peito e ßizen,: porque me ufano de ser de
Toledo...

'

,

'

.

'Com justa razão! Parabéns aos Companheiros de
Notícias do Oeste, que certamente ajudarão ainda
mais a divulgação da grande terra prometida dos bra
sileiros.

.

Que se cuide a Eletro
sul.

POBRE ESTADO, este.

"O Estado", 19.517

personalidad.

VO•.. EMOBRESC
Jaraguá do 'Sul está

, presente no V.o Encontro
Estadual do Programa
Cultural do Mobral de
Santa Catarina, que ini
ciou ontem em Xanxerê e

se estenderá até amar'Lhã., lares das comunidades
Estão presentes grande' com -todo o petencTal ar;-

número de Municípios, tístieo e cultural do Esta-
catarinenses, prestigian- do.
do Xanxerê IJO ano,:dó seu Em �nom,@." d.a Coorde-
Jubileu de Prata e os va- nação Estadual do Mo-

bral de Santa Catarina e' ,

dà' Comissão Municipal'
de nossa cid�de, . vi,mos
,convidaI' a comunidade
jaraguaense', a' se fazer
presente nesse encontro,

pois' temos certeza que a

sua presença, juntamente
com a delegação de nos
so Municípiol revestirá de
maio,r êxito esta festiv.ida
de.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes
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4 PARAßENSI

- ,

Aniversariam dia 03.10.79 1"-

Sr. Vianir Bona
Sra. Serena Vogel Yorgas
Sr. Ademar Bueraer
O jovemWilmar L"uii Bortolini,
funcionário da
Organização, Contábil A'I •

COMERCIAL-SC Uda.
O joyem Aldo Carlos: Bortolini

_.
A ,srª-. Marià Odete Gramm � , ,.

Blank
-

Sr. Haroldo Nagel
Sra. Marlicê Bartel Steffens,'
esposa do sr. Guilmar Stef
fens, resi:déntes em Santa'
Bárbara do Sul-RS

Aniversariam dia '04.10.19

Sra. Paulina, esposa do
Sr. Alfonso Franzner

Sr. Wigando Meier, em
Jaraguá 84

_.-..--_§DL§l',gª,,_�s,p,os_a da, �

Sr. Alfonso Wagner
Aniversariam dia- 05.10.79

" '

EvalinaSchwarz, residente em
Rio da Luz Vitória

:Airton Luiz ScFííochet
O garoto Jeferson Luiz, filho

, , di<> sr. Luiz e Neifa Beleti
Sra. Winni Medro Püttjer

An'iversariam, hoje, dia 29.09.rs
Sra. Jeanete Tomsen Rassele
Miguel Deretti
Sra. vve. Ana Pieske
Sra. Letícia, esposa db sr. Cle '

mente Schiochet
A jovem Arlete Ruediger

Aniversar�am, amanhã, dia 30.09.79
Sra. Hilda .esposa do Sr. Sil
vestre Steinski

Sr. Arnaldo Laurentino da Cos
ta, resido em S. Franc. do Sul

Sra. Vva. Otília Gosch, resi
dente em Joinville

Sr. Onórlo Olávio Bortolini
Aniversariam dia' :01.10.79

Sr. Adolar Daniel Verbinen
Sr. Amauri da C\.Rha Jacobi
Sr. Rubens Roed'er

'

Roseli Klein
Irene Pereira

Aniversariam dia 02.10.79
Sra. Rosalinda,
esposa do Sr. Adolfo Barteí'

Nereu, filho do sr. Inácio To-
maselli

'

Sr. Irineu Buerger, em Curifiba
Sra. Apolonia, esposa do Sr.
Martinho Rengel, em Rio
Cerro I

Arnaldo Ruediger, filho d'e
Arnobert e Alinda Ruediger
em Rio Cerro "

'

Sr. Guilmar Steffens, em
'

Sa�.ta Bár,bara do Sul-RS

KROGERHAUS•••

Agora você tambem poderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE ;J
é preciso dizer mais?1

KROGERHAUS ...

o

Sábado, 29 de setem:::b�r�o__:CI�e�19�7�9:__....;..:_.::._ ---,- , � P_A_G�IN_A_21'
,
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.

Nasceu dia 11.09.79

Helder Fernando, filho, do casal _
'

Guido (Doris Tomaselli) Rosá.

Nasceu dia 12.09.79

Nadia Cristina, fllha do casal
Senador (Roseli Terezinha D.)'
Bosio.

Nasceu dia 13.09.79 ..

Ademir, filho do casal 'Pedro I
vo (Arlete) Pereira
Nasceu dia 14.09.79

Denis, filho do casal Aureliano
(Denise) Bastos

Nasce'ram dia 1'5.09.79

Claudemiro, filho ao casal Hila
rio (Floriva) Dallmann.
Anna Emilia, filha do casal An-

'

tonio (Margarida) Kasteller
Nasceu dia 18.09.79

Maria de Lurdes, filha do casal
Anselmo (Lurdes Ana) Alves

_. . N.asceram dia 19:09.79
Marcio Ricardlo, filho de casal
Avelino (Lindete M. Bressani).
Sidney, filho do casal Sidio (I-
vone Rahn) Müller.

- -

Jean Cario, filho do casal Ma
rlö (Maria Saleta Vicenzj) Zer-
bien. -.;.

Nasceram dia 20.09.79

Pablo José" filno ao casal Os
mar José (Rosane Terezinha

.

Jahnke) Vallattt.,
"

--Viviane RaqueÇfiíhã dÔ- �'ã'�ai-'
Valfredo (Leoni Lemke) Wolo
,dasczy,h.

�_Ard!eliciQ, ,filho do casa! Alcides'
(Ada) Zastraut. "

'

Nasceram dia 21.-09.79

Carlos .Eduardo, .filho do casal
Rudiberto (Suely Verbienen) ,

Busch.
Fabiano, filho do casal Ivo (Ma
rina Thomazelli).
'Luciano, filho do casal Jaime
Osmar (Beatriz üerettl) Mann.
Ademlr.xtllho do casal Arnaldo
(Ana-Maria) Lemke.
Daniel, filho do casal Joaquim
JiOIS� (Olandla) da Silva.
Ricardo, filho, do casal Luiz Car
los (Maria Valnaide) Garcia.

'Nasceram' dia 22.09.79

.1 Marcio, fllho do casal Eno (EI
cida Grossklags) Bruch,
Elisangela, filha do casal José
,(Maria das Graças) Vantuir.
Denis, filho do casaJ Denis (Már- '

cia Gonçalves) Souza.
Elisangela, filha do casal Enio
(Edeltraud Reinke) Küster.
Viviane, filha do casal Vitório
Altair (Rosely Gumz) Lazzaris.
Adriana Eliza, filha· do casal
Herberto (Gerda Haensch)
Harbs. \

Karina, filha do casal Delfino
�,

(Lu?:ia,.:Marquardt) Bruch:,
Nasc'eram _dia 23.09.79

Cerina Aparecida, filFía do casal
,

Salésio Teodora (Carmem Lúcia
. Rosa) Rita.
.Maristela, filha do casal Anisio
(Maria Maba) Klutkow$ki.
Alberto Carlos, filho do casal
Nelso (Arlete Konel!) Uecker.

Nasceram dia 24.09.79
.

Pierre Thadeu, filho do casal
Arno (Cecilia Tecila) Witthoeft.
Robeson Alexandre, filho'dol ca
sai Rolf (Vera Lucia des Santos)
Hoeppe.

'

,Nasceram dia 25.09.79

Fabio, fHho do casar Ivo (Vilma
Terezinha Stein) Butzke.
Jean Cario, filho do cäsal Ade
mir' (Elzira Borchardt) Konell.
Andersbn Roberto, filho do' ca-

.

sál Osmar (Ariita Stein) Fagun
des.'

s O C 1- AIS --YASG

NASCEU RODRIGO
� r'

__Nasceu.na,manhã do, último '"-'

dia 13, em São Bento do Sul
o prlmelro fil60. do .casal. Sue---" ..

non Mafra Pinto e Rosernary"
Strobel Pinto, que é, também,
o prtmeíro neto do casal José
Castilho Pinto e Senizia Mafra
Pinto, resídentes em nossa ci
dade. O bebê, veio para alegrar
o, lar dos pais Sue e Roze bem
eorno os vovós corujas ,e rece

berá na pia batismal o bonito
, nome de ROdrigo Strobel Pinto.
Aos amigos os cumprimentos
do "Correio do Povo".

,ENLACE FREY-REISER

" .. -

NOITE DA NÖ:STALGIA

Alcançou o mais absoluto'
sucesso a NOITE DA NOSTAL
GIA organizada pelo CA Bae·
pendi, reunindo o mundo so
cial jaraguaense, que adoraram
Pembrar-se aos tempos de ou-

s:

trora. o.jantar dançante para
casais agradou em cheio aos

que compareceram ao salão de
festas do veterano clube da ci
dade. Já se fala num repeteco

_ da iniciativa, para proporclonar
a outros que ali não estiveram,
a oportunidade de desfrutar a

alegria de amar e recordar. Pa-
=rabéns aos patrocinadores da

NOITE DA N'OSTALGIA
ZURICH

Recebemos cartão postal
des amigos Irineu (Rosane
Beatriz Schmõckel) Buerger,
dois dias após a cheqada deles
ao Velho Mundo. Muito' jóiaga-'
ber que lá chegaram bem. Ou
trossim, quero aqui registrar o
aniversário dia 2 de outubro que
o Irineu comemorará lá longe,
com sua' esposa Bosane. Um a

braço desta folha.

LfONS

Está com muitas possibili
(:Iaes de vir a ser o Governaaor
dó Lions 80/81, o nosso a,migo
Jio'ão Lúcio da Costa, um dos

Diret,ores da "n�Úttria Têxtil
Jarita S.A., que bel, e melece
pelos feitos dentro do Clube
Leonístico. Estamos torcendo
para que tal se concretize. Fe-
licidades.

.

DESFILE

A Climax Magazine lança a
moda com uísque, muito gelo.,
e, salgadinhos ,de admiração"'.
Estes dizeres faziam parte do
convite, para o desfile que se

realizou em sua própria loja,
nos dias 21 e 22 últimos. "Não
invente moda! Moda é com, a
Climax Magazine". Poi); bem,
lá estivemos e vimos jevens
dando um show de moda. Pa
rabéns a sra. Ema, proprietá
ria da Loja Climax Magazine,
foi um sucesso!

Enlace

, 'l PEBEIRA-HAftJSEN

Realizou-se no último dia
22, o enlace matrimonial dos
jovens Leonora Frey e, Mário
Marcos Reiser; ela filha de AI..: !

fredo (Gerda) Frey, ê ele filho
" _._. __ . _

_ .. _ .. _

de João (Ursula) Reiser Júnior;
• Ainda .ho]e, as 19 horas,

A cerimônia religiosa foi às 18h- na igreja Imaculada Conceição30min na Igreja Matriz de São em Itajaí, unem-se através do
Sebastião, e. os convidados pa- . matrimônio, os corações de Vi-
ra padrinhos da neíva foram; viane e Júlio César. Viviane é
Walter Leitzke e sra., . David filha de José Amaral (Odete de '

Possamai ,e sra., Mário Sérgio Assis) Pereira e Júlio Cesar é
Peixer e sra., Srta. Adelaide filho de Júlio (Agnese Huber)
Frey e Antonio de Souza, Srta. Maffezzolli. Os convldados, ao
Vera Lúcia Olmardl e Nilton AI- término da cerimônia religiosa,fredo Frey; e os convidados pa-, serão recepcionados na .socie-
ra apadrinharem o noivo toram: dade Guarani em Itajal., Ao jo-Rudi Fiedler e sra., Max Bauer vem casal e seus pais, os cum-
e sra., llvo Lückrneier e sra.,. prlmentos.do "Oorrelod o Povo:'.
Doraci Pellin e Lourival Pellin,
Irineu Reckziegel e Srtá.
lolarrda Maria Reiser. Após a

�

.cerimônla religiosa, os noivos
e seus pais recepcionaram os

,

convidados- no salão de 'festas' "

do Botafogo Futebol Clube, na
Barra do Rio Cerro. Aos, distin
tos noivos e seus pais, os nos
sos cumprimentos.

" -- _', . unem-se hoje, pelos sagra
dos laços do matrimônio, -os jo
vens Cintia Maria de"Ässis Pe
reira e Arnaldo Hartsen. A noiva'
é filha de José Amáral (Odete'
de Assis) Pereira e o noivo, fi
lho' de Victor (Helena) Harrsen.
A celebração religiosa será às
19· horas, ·na Igreja Imaculada
Oonceição em Itajaí, seguindo
após uma recepção aos convi
dados nos salões de festas da
'Sociedade Guarani, de Itajaí. r
Do "Correio do Povo", os rnais
sinceros votos de felicidades!

-:

Enlace
PEREIRA-MAFEZZO,LLI

-- --

• l A V A N O E R I A A' S 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

I

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

NASCIMENTO

Nasceu rro último dia 20 o

primogênito do casal Osmar
(Rosane Jahnke) Vallattl, com
o magnífico peso die 4 quilos e
150 gramas. Este bebê tão es

perado por seus pais e avós co

rujas receberá o nome de' Pa- ""
bio José. Parabéns!

DEBUTANTES179

O Clube Atlético Baependi
esrará realizande o tradicional
Baile de Debutantes ne dia 17
de novembro, contando, com a

animação dia Grupo Musical
Itamone, de CaxIas' do Sul. As
Debutantes de 1979 serão: Ana
Paola Bruch, 'Cláudia Mahfúd,
Cláudia Regina Taranta Ges
ser, da Sociedade Santa Môni
ca de Curitiba; Deyse JacqueH
ne Zimmermann, Jane Simol1e
Moretti, Kátia Baratto, Kátia Re
gina Ferreira, Luciana Saade,
Márcia da Silva, Márcia Rudolf,
Margareth Roza, da sociedade
de Massaranduba; Margorete
Demarchi, Marise do.s: Santos,
Rita de Cássia Correa, do Clu
be 12 de Agosto de Florian'ó
polis; Rosimery Pett, Sibele Ca
rina Schulz Bertoli, da

'

Harmo
nia Lira de Joinvme; Sonia Ma
ria Mannes e Zenilda Ropelato;
que escolheram para suas pa
tronesses as senhoras Zulei,ca
Berndt e Maria Clementina Vi
eira Zimmermann. Da comissão

o,�aniiadora fazem parte as

deCficadas senhoras Iria Maria
Raizer Zimmermann, Vera Mar
catto, Jane Schulz, Juta-Marcat
te, Janice Breithaupt

'

e "Zilda
GÜnth�r. Em próximas edições,
trarei clichês das lindas meni
nas para dar maior colorido a

esta 'folha.' j' ,

CONFECçõES
SUÉLI LTDA.

_ Oferece enorm$. quantlda
de de noyidad�s vind'as de

grandes_ centros, para - sua

belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um munde 'I'de novldades em' bijouterias

e confecçõ�s �mi geral, pata
todas as idade�. (, _

to LOJAO DE
CONF�CçõES SUELI LTOA.
fica na Av. Mal. Deodoro, 1085

II e.m frenié à .Praça ,Paul Har
ns,

CEGONHA

)

A ceqonha chegou no últi

mo dia 25,' às 5h20min da ma

nhã, no lar das crianças Ale-.
xandre e Maike Eliane Trapp,
deixando lá um lrmãozlnho com

3 quilos e 100gramas e que' já
recebeu 'o n'o'm'ê de

"

Eúgênio
Trapp Neto. Aos pais Renato e

Carmem Barg Trapp, os para
béns do "Correio do Povo" pe
lo nascimento do pequeno Eu

gerlio.

ANIVERSARIA FLAVIA

No dia 03, de outubro, ani
versaria a garota Flávia Tar
nawski, filha do casal amigo
Nelson e Cecília Tarnawski. Pe
la passagem de seu aniversá
rio a mamãe e à 'irmãzinha So
nla estão organizando uma fes
tinha que-se realizará em sua

resldêncla, A querida Flávia, os

parabéns e muitas felicidades!

...,___ PIERRE THADEU

-A cegonha trouxe .. no dla
24 deseternbro, Pierre' Thadeu,
fllho do casal amigo Arno e Ce
cilia Witthöft. A alegria foi ge
rai entre, os pais, avós que an

ciosos .esperarn o Pierre cres

cer para com ele brincar. Para
béns e muitas felici�ades, em
seu novo lar.

PARABÉNS A VOC�S!

No dia 03' de outubro na

Organização Contábil A Comer
ciai. SIC Ltda. estarão come

morando mais uma data natalí
cia·o funcionário, Wilmar Luiz
Bortolini e a esposa do funcio
nário Jaime Blank, a muito que
rida Maria Odete Gramm Blank:
Aos amigos, o meu

'

grande a

braço e desejos de muitas feli�
cidades!

CINDERELA
(Agora com 3 ,lojas para

melbo� s,rvir).
Visite a loja ,1, d& ·COMER

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

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

CINDERELA,

sempre atualizada 'coní a 'mo: .

da da temporad'à, 'para vocé3'

I de�liIar ele�anlemenl�_
r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na semana de 23 a 30 de setembro de
1949, o "Correio do Povo" trazia algumas in
teressantes notícias. Querem ver? "Os clichês

que acima vemos, são os das senhoritas Hele
na Prada, IIse Roeder e Leni Silva, respectiva
mente, rainha e princesas de Jaraguá, eleitas
no Concurso da Rádio Jaraguá Ltda. As eleitas
foram convidadas pelo Lyra Tênis Clube de

Florianópolis, para o baile de coroação da Rai
nha daquela cidade, senhorita Laila Freysleben,
no dia 8 de outubro. "Na Câmara Municipal os

vereadores trabalhavam a pleno vapor e Ota-,
viano Tissi dava extenso relato 'ao projeto que
visava anulação de dotações orçamentárias,
julgado prejudicial aos Interesses da coletivi
dade, no que foi acompanhado pelos outros
Membros da Comissão de Finanças, Willy Ger
mano Gessner, João Lúcio da Costa e Luiz
Maes, acompanhado no plenário pelos vereado
res Arquimedes Dantas e Curt Vasel. "No Rio
o sr. João Gonçalves do Carmo, Presidente do
Sindicato dos Bancários, denunciou hoje à im
prensa, que os comunistas estão fazendo ma

nobras no sentido de aproveitar o interesse da
classe pela reivindicação do aumento" de qua
renta porcento sobre os salários atuais para
exploração politica. "Seria diferente nos dias
de hoje? .•

- CP transcrevia artigo de A NO
TICIA, comentando a morte do industrial Ivo

Renaux, de Brusque, havido como suicídio.
Entretanto, dúvidas surgiram e o, dr. Timoteo
Braz Moreira. Delegado da Ordem Polftica e

Social, providenciou � diligências "que se

impunham no caso". Já concluído o inquerito
aquela autoridade prestou as seguintes decla
rações: "Das provas colhidas nos autos ressal
ta-extreme' de duvida que Ivo Renaux foi as

sassinado. Tudo indica- dessas mesmas provas
que a autora não é outro sinão a proprla espo
sa daquele industrial - a unica pessoa que
se achava no segundo pavimento onde o mes

mo foi assasslnado e tambem a unica que con

tra o mesmo alimentava certa animosidade.

"Segundo se informa, o prefeito Flávio Castrio
tono teria sugerido ao presidente Outra que
Petrópolis fosse oferecida para o local da pró
xima Assembléia Geral da ONU".

Correio -do Povo•..

O dr. Reinaldo' Murara escrevia o artigo
que tinha por tltulo FUTEBOL E POLITICA, a
bordando o problema ainda hoje em voga em

que "evidentemente, o brasileiro tem maior In
teresse no futebol do que na politica". "Tome
mos para exemplo um fato verídico. Pergun-'
teu-se, 'certa vez, a um menino se conhecia
"ZEZINHO", "ah ... é o maior craque do Vas
co". Em seguida perguntou-se do Café Filho.
"Não - me lembro dele; só se joga no segundo
time". E por aí afora vai o artigo. Alvim Sei

del, de Oorupá, (então Distrito) envia carta à

Artur Müller podendo "fazer uso désta o uso

que melhor lhe convier": "Tendo em vista os

benfazejos resultados da administração udenls
ta no Estado de Santa Catarina e, especialmen
te no município de Jaraguá do Sul, mormente

no nosso distrito de Oorupá onde, lneqavelrnen
te sobressae a construção da estrada Oorupá-

... HÁ 25 ANOS

... há 30 anos
-São 'Bento do Sul, não posso deixar de, como
bom corupaense, vir hipotecar ao governo da

União Democrática Nacional a minha absoluta

solidariedade política." J. de Castilho Pinto es

crevia A UM PASSO DAS ELEiÇÕES - E' a

hora do eleitorado meditar e refletir: "COMPA

REÇA AS ELEiÇõES DE 3 DE OUTUBRO, DE

POSITANDO NAS U�NAS, O NOME DOS HO

MENS QUE JA PRESTARAM SERViÇOS A TUA

TERRA". Waldir O. Rubini, da página ESPOR

TES - comenta a quarta rodada do returno,
saindo vencedores os DONOS DA CASA

Baependi, Estrela e Seleto'. Revestiu-se de gran
de brilho e elevada significação a posse ' do

Prefeito Rudolfo Jahn, em Guaramirim. Ao ato

compareceram, não obstante as chuvas, invul

gar massa popular, destacando o CP as pre

senças de Pe. Matias Stein, DO. Vigário da Pa

róquia e dos srs. Deputados Federais Jorge
Lacerda e Plácido Olimpio de Oliveira e o sr.

Paulo Konder Bornhausen, candidato a deputa
do estadual pelo Município.

... HÁ 2 ANOS

E\ll SINSVAL, escrevia PRESIDENTE MARIO

KRUTZSCH, A NOSSA SAUDADE, necrológico
ao Prasldente da Câmara assassinado no Salão

Vitória, na Ilha da Figueira, às 2,30 horas do .r:

dia 25 de Setembro de 1977. Em outro artigo,
a notícia dia eleição do novo Presidente da

Câmara de Vereadores, no dia 10 de outubro,
ocupando interinamente a presidência o verea-

dor Eugênio Gascho. Com o trágico desapare
cimento de Mário Krutzsch, assumiu o cargo

vago o professor Arnoldo Schulz, primeiro su

plente da ARENA. Em Guaramirim está =-ern

funcionamento um Mini-Jardim, na Praça Can

talício Flores onde a petizada se reune com

muita freqüência, utilizando-se de todos os a

parelhos alí instalados. No dia 20 de setembro

falecia em Curitba, Amadeu Batista De Mio,
deixando enlutados a esposa IIca Rau De Mio

e os filhos Jean Cario e César Augustus. A

ACIJS desenvolvia esforços para o 1.0 Encon-

tro de Empresários Jaraguaenses, em especial
a média e pequena empresa, com palestras
curtas de empresários locais, com maior expe

riência, sobre problemas que toda a indústria

enfrenta, quer no campo administrativo, quer no

da produção, tecnologia, prevenção de aciden-

tes, produtividade, métodos e sistemas de tra

balho, cronornetria, "lay-out", matéria prima;
vendas, controle de qualidade, entre outros.

Nos esportes o Grêmio Esportivo Juventus e o

Clube Atlético Paranaense, farão no Estádio

João Marcatto, a principal partida de caráter

amistoso. Começa dia 15 de outubro, o maior

torneio de futebol interclubes do mundo, com a

participação de 62 clubes na Copa BrasilI77.

E' encaminhado ao legislativo da cidade, prole
to-de-Iei que autoriza firmar 'convênio com, a

Secretaria de Segurança e Informação - SSI,

para instalação de serviço de Rádio Patrulha

que, aliás, está em 1979 em pleno funciona

mento.

Frinz von Itapocu - 9/79

Prof.a Alaíde S. de Amorim

O sorrlse é a mais bela expressão' que
o. rosto da criatura humana pode refletir.

E' sm'rindo que se domina os ímpetos,
que se enfrenta males, que se

transmite alegria.
Ele é paz, íellcldade e a prova mais evidente de
se estar bem com a vida.

E' exteriorização do. que de bom e sadio
vai em nossa alma.

E' importante sorrir, pois além de
demonstrar uma expressão alegre e an:imadora,
forfalece os músculos da face.

Vale tanto um sorriso e custa tão pouco.

E' belo em todas as idades e tão
necéssário ao ser humano.
Sorria e serrla sempre.

Big Ben perdeu a

primeiro notcr e fez
,

dong-dinq-dong____..,_

-dong, em' vez de ding-
-dong.

'

"Ainda não sabemos o

porquê do defeito, porém,
no geral, o relógio anda
bem", disse um funcio
nário do. Departamento
do' Ambiente.

'

O b'ig-ben foi fabrica
do em 18'58 e a última vez

que parou foi em 1978,
para limpeza".

SORRISO

Londres -- O famoso
relógio do parlamento
britânico, conhecido eo
rno Big Ben, perdeu sua'
primeira nota ao dar o
quarto de hera, antes das
11 horas. Uma equipa de
mecânicos foi despacha
da para determinar a eau
sa do defeito.

O relógio fez dong-ding

Em reunião do Conse
lho Deliberativo, realiza
da no dia 22 de agosto de
'1979, foram reeleitos os

Conselhos abaixo, para
a gestão agosto 79/80,
cuja posse se deu no

mesmo dia, à saber:

Corpo de
Bombeiros
Voluntários de
Jaraguá do

Sul

Conselho
Administrativo,

Presidente - José Car
los Neves; Vice-Presiden
te - Alexander Georg Ot

sa; Secretário Geral - A
dolar Jakr; 1.° Secretário
- Mauro Koch; 2.° Secre
tário - Gerd Edgar Bau

mer; Tesoureiro Geral
Tarclslo Kuster; 1.? Te
soureiro - João Batista

.Prlrnm: 2.° Tesoureiro -

Edmundo Klosowski; Di
retor Social- Ari Viera.

Conselho Fiscal

Membro Nato - Prefei
to Municipal - DD. Sr. Vic
tor Bauer; Representan
te dos sócios ativos - S'.
Marine Soares; Repre
sentante dos sócios con

tribo - sr. Eugênio J. da
Silva.

Cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

COLUNA
REVISTA ROTARIA APRESENTA O

PRESIDENTE BOMAR

Rotarianos de todas as partes do mundo
terão a oportunidade de conhecer o presidente
James L. Bomar Jr., através da edição' de ju-
lho/agosto da "Revista Rotária". Em sua men

sagem inicial ao mundo rotário, o' presidente
Somar insta com os rotarianos: "Que o Ideal
de Servir Ilumine o Caminho". Os objetivos do
novo presidente para o ano vindouro e uma es
tória de sua vida e famttta aparecem nessa edi
çãc da revista oficial.

--:)(-

,O MUND'O ROTARIO CONTINUA
A CRESCER

Com o acréscimo de Santa Lucia, o núme
ro de 'países e regiões geográficas em que há
Rotary Clubs aumentou pará 152. Anteriormen
te parte dos Estados Associados das Indtas O
cidentais, a ilha de Santa Lucia, situada no mar
das Caraíbas, tornou-se uma nação indepen
dente em fevereiro de 1979. A ilha tem dois
Rotary Clubs -- St. Lucia, Castrles (a capital),
e St. Lucia-South, Vieux Fort.

--x-

USE O SíMBOLO DO ANIVERSARIO
COM PRECAUÇAO

Ao usar o símbolo ao 75.0 aniversário do
Rotary, certifique-se de que o seguinte regula
mento que proteje o USO licenciado do símbolo
é observado: "Como o símbolo contém o em

blema do Rotary, não deve ser usado para fins
comerciais".

Falecimentos
Faleceu dia 09.09.79

Lauro Baerwaldt, com a idade de 23 anos, em
Itapocuzinho

Faleceu dia 13.09.79
Valdemiro Schmitz, com a idade de 61 anos.

Faleceu dia 14.09.79
Ce!este Ropelato, com a idade de 79 anos,
em Nereu Ramos.

Faleceram dia 15.09.79
João Carlos Klein, com a idade de 44 anos.

Cilly Gaedke Bruch, com a idade de 40 anos,
em Rio Cerro II

Faleceu dia 16.09.79
Floriano Olska, com a idade de 75 anos, em
GaribaldL

Faleceu dia 18.09.79
,
Marina Minei, com a idade de 72 anos, em

Nereu Ramos
Faleceram dia ·19.09.79

Antonio José Foggiatto, com a idade de 70
anos, ,

Amabile Tecila Pradi, com a idade de 78 anos
Faleceu dia 2'0.09.79

'

Ricardo Lulz Floriani, com a idade de 96 a

nos, em Nereu Ramos
Faleceram dia 21.09.79

Alfonte Zanghelini, com a idade de 62 anos,
Mathilda Joanna S. Schade, com a idade de
84 anos.

Faleceram, dia 22.09.79
ldallna- Menell, com a idade de 53 anos, em
Nereu Ramos
Augusto Berlanda, com a idade de 66 anos,
residente em Garibaldi.

Faleceu di'a 23.09.79
Maria Wasch, com a idade de 77 anos.

Faleceram dia 24.09.79
Angelina Kremjinsky Glowatzky, com a idade
de 82 anos.

Emilio Uelsdorff, com a idade de 86 anos.
Celia Villela de Oliveira Pe.rfeito, com a idade
de 75 anos.

Faleceu dia 25.09.79
Thereza Martins Coelho, com a idade de 75
anos.

-----------------------�

Polícia Militar
ATENÇAO· nível de 4.a série do 1.0

grau;
-- Inclusão - ,c) - Ter aptidão ffsica e

,sanidade mental'
.

A Segunda Companhia d) - Apreser\t�r Certifi
de Polícia Militar, sediada cado de Reservista de
em Joimiille, à Rua Aqui- 1.a ou 2.a Categorias ou
daban nr. 75, comunica de Dispensa de Incorpo-
que está recebendo ins- ração; "

crições para ingresso de e) - Apresentar Oertl
soldados em suas fileiras, dão de Nascimento ou
até 02.10.79. Casamento.

Pre.Jiminarmente, exi- Informações pormeno-
gir-se-ão os seguintes rizadas sobre O'S exames,
requisitos para lnscrlção: vantagens, etc., poderão
a) - Ter no máximo, 24 ser obtidas no Quartel da

'I anos e 9 meses de idade; 2.a ela. de polrcia Miri-Ib) - Ter escolaridade a tar, em Joinville.

Min�s. Produzirá 100
mil litros de etanol

Dentro de um ano começará a funcionar,' em Mi
nas Gerais, uma usina que produzirá 100 mil litros
diários de etanol, a partir da madeira. A princípio,
uma empresa pública ,que será formada na próxima
semana, controlará a usina. Depois de quatro anos,
o controle acionário será transferido para o setor pri
vado, que pagará os investimentos feitos pelo governo
com correção monetária. Antes mesmo de .crlada ofi
cíalmente a empresa, 208 empresários já se compro
meteram a participação do empreendimento. O custo
previsto de produção do etanol é de Cr$ 3,53 o Iltro,

, .

Figueiredo de 5 a 7 de
novembro' na Venezuela
O presidente João Figueiredo visitará Caracas, o

ficialmente, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, a convite
do presidente da Venezuela, l.uls Herrera Campins.
A informação foi divulgada, simultanamente, em Brasí
lia e na capital venezuelana, mas a programação de
Figueiredo ainda não foi definida.

Com essa viagem, pela primeira vez, praticamen
te, um civll -- Aureailno Chaves - assuynirá a Presi
dência da República, nce últimos 15 anos, O último a
fazê-lo foi Pedro Aleixo" mas ele foi presídente ape
nas por quatro horas no final de 1967, quando o en

tão presidente Costa e Silva fo,i ao Paraguai para inau
gurar a Ponte da Amizade.

funcionalismo 'continul
lem 13.o salário Im 19

Dificilmente o funcionalismo público. receberá ain
da este ano O' 13.0 salário. O ministro do Planejamen
to, Delfim Netto, explicou que, apesar de "ninguém
ser centra a idéia", não existem recursos no orçamen
to para atender a essa despesa adiclerral. Hoje, o mi
nistro do Trabalho, Murillo Macedo, deverá apreciar
as 44 emendas apresentadas ao' projeto do Executivo
em tramitação no Congresso. O prazo de apresentação
de emendas terminou, e o relator, senador José Uns,
já garantiu que não serão aceitas emendas que esten
dam aos tunclonártos públicos as normas a serem a

provadas para outras categorias.

Menol burocracia Da

concorrencia 'pú�lic8
As empresas não precisarão mals apresentar do

cumentos de qualificação nos processos de concorrên
cia pública: eles só serão exigidos' das empresas
vencedoras, que serão punidas se não atenderem às
exigências do edital. A .inforrnação é do mlnístro Hélio
Beltrão, cue prometeu "mexer" também nas juntas co

merciais, no Cadastro Geral do Comércio e no siste
ma de inscrição da casa própria do BNH e Cohabs.
,Para Beltrão, "é um absurdo o- número de documentos
exigidos para comprar casa". O ministro voltou a falar
na carteira de habilitação (não terá totes), nas pla
quetas (serão substituídas por um adesivo) e informou
que as carteiras de identidade terão o tipo sangüíneo
do .portador,

'

Movimento pró-Ke'nnedy
WASHINGTON -- O movimento popular pela can

didàtura de Ted Kennedy à presldêncía da República
pelo Partido Democrata, no ano que vem, aumentou'
em

..
mais de 50% desde que o senador por -Massa

chusetts declarou estar quase decidido a disputar o

posto. Uma pesquisa realizada pela Associ'ated Press
verificou que, desde esse dia; surgiram novos movi
mentos pró-Kennedy em pelo menos 29 Estados ame
ricanos e no Distrito de Columbia --- número pratl
camente igual ao dos Estados em que já há ésforços
organizados no sentido da reelelção de Jimmy Oarter.
Segundo exigências da lei americana, 'Kennedy já se
desvinculou formalmente de todas as organizações que
o apóiam. O movimento - "Ready for Teddy", ou se":
ja "Prontos por Teddy" começou em Iowa e no
Oregon.

'

o caso do,' aluçinógeno "Bz"
WASHINGTON -- O exército dos Estados Unidos

realizou experiências com um poderoso alucinógeno
"Bz", em 1964, com o objetivo de demonstrar que sol
dados inimigos poderiam ser incapac:itados, dizem do
curnentos recentemente revelados e que descrevem
os efeitos da guerra química no ser humano. Um dos
documentos informa que seis voluntários tomaram
"Bz", em um teste realizado no deserto de Utah. O'
alucinógeno provou ser eficiente, provocando uma sé
rie ds dlstúrblos físicos e pslqulcos reversíveis', com

exceção da dificuldade de visão, Os documentos to
ram. entregues à agência UPI por uma örganização
de cidadãos que lutam "pela honestidade do governo".
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'estudar o equipamento isso, a populaçãc teria

de segurança dos veícu- que se conscientizar da

.Ios, para verificar se exis- importância desse equl-
tem' 'outros tipos'mais'efi- -pamento, ;;,,;,

'

cientes. No caso do cinto'; I,<, "k .. -t • "
,
,

'de segurança, um'" dos Outro' asp�to �iscúti-
participantes do seminá- 'dOirem rela,çao � � _segu
rio sugeriu estuaos' (lo 'I rançá do veículo, e OI re-

, modelo 'americano que :Iacionado"com"'as' altera.
funciona ligado a �m, dis- ções de" earacterístlcas,
positivo. 'Sé- cf cinto não sendo as mais frequentes
for utilizado, um alarma' a, substituição' de volan-
será acionado elo veículo tes- com diâmetro' menor,
não sairá do lugar. ,. use de tala-largas e de

, rodas' com "raio menor,

No entanto, os fabrlcan 'To-dos OS'" repr.esentantes
tes contestaram este tipo de Detrans e autoridades
de dispositivo, alegando poUciais c'oncordaram
que os proprietários de que, em uma vistoria, es-
veículos acabariam po'r sas alterações são as

desligá-lo e continuariam mais encontradas, a maio-
sem utilizar OI cinto de se- ria das vezes, os moto-

gurança. Mas,'apesar dls- ristas alegam que a di-

so, os fabr'icantes admiti- mensäo de um volante ou

ram que esfa hipótese se- de uma roda não influi na

rá uma das. estudadas, a- segurança de um veículo,

crescentando que, para

educacäo
Alvarenga, "o . .obletlvo
desse programa, näQ.J é
preparar apenas o futuro
motorista, e sim toda a

população, prfncipalmen
te QS �edestres e ciclis
tas".

Ainda no ano 'que vem,
o D�natran i!áJi,mar con
vênio com instituições e

ducacionais, que estuda
rão a melhor dldátlca pa
ra se aplicar nas escolas
de 2.° grau. O aluno, ao

concluir o curso secun

dário" receberá um diplo- ,�EGURANÇA
ma ou certificado de co

nhecimento dalegislação
de trânsito. A longo pra
'zo, com a 'implantação do
curso em 'tcdas as esco

las, seria eliminaäo' o e�
xame escrito para a ha
bilitação ' do motorista.
Mas, afirmou Geraldo de

"7'

Preocupado com à se

gurança de trânsito, o

Denairan já vem implan
tando vários programas,
que vão desde o treina
mento, de policiais para
a fiscalização de rodovias
estaduais e' federais, além

No casos de homicídio, como nos demals. o Código
se cinge aos danos materiais (art, 1,537: despesas de

trãtamento e funeral do falecido, e pagamento da pensão
alimentar que seria devida pelo mesmo).

Tenho entretanto a 'convicção de que, nessa esfera,
a indenização' dos danos materiais muitas vezes abrange
e encobre, em grande medida, a reparação do dano rno

ral. E' verdade que nenhuma reparação, a título de pen

são, pode ser pleiteada por quem não possa alegar, que
era ou devia ser, ou viria! a ser no futuro, ampa]ado eco

nomicamente pejo, morto. Mas; super,ado' eSêe obstáculo� o

postulante passa a percorrer via all}pla, livre e aberta. A ju
risprudência possibilita aqui, como talvez em nenhum ou

tro. tipo de demanda, fundar-se a pretensão num conjunto
de presunções s,obre fates aleatórios, funcionando sempre,

todas e cada uma, no sentido de favorecer a concessão
da mais plena.e ampla reparação. Assim, por exemplo, se

o defunto era jovem, é possível presumir-se não apenas
que ele 'atin9iria os 65 anos, como ainda gozaria sempre
de perl,eita saúde até essa idade, obteria formação de ní

vel superior, lograria sueess'o completo em sua atividade,
de modo a ampliar permanentemente ,seus ganhos; tudo

para o efeito de estimar-se a sua presUmível ,6,ntribuição
para o sustento :dós, presumíveis dependentés, e fixar-se,

correspondentemente, 0 valer da pensão ou indenização
devida pelo causador da morte. Nãó posso deixar de pen

sar que a liberalidade, - contrastante com a exclusão

quase absoluta da prova por presunção nos litígios que
versam sobre outros direitos - na admissão de tjm tal

, conjunto de presunções, çonstitui reflexo involuntário, da

aguda consciência da gravidade do dano moral, que os

magistrados possuem.

lineontram-se ainda em nosso direito positvo, além

daquelas 'duas 'hipóteses previstas no Código Civil, normas

expressas sobre indeni�ação do dano moral na Lei de Im

prensa (Lei nr. 5,250, de 9 de fevereiro de 1967, que "re

gula a liberdàde de manifestação do pensamento e de in

formação"). Só é de lamentar que, em campo tão amplo
como li o da responsabilidade por dano moral, os jorna
listas e empres�s jornalisticas, que em período rec,ente
já enfrentaram, tantos embaraços ao exercício ae suas a

tívidades, tivessem de ser os piGlneiros. Conforme o tipo
de dano, desde o' causado pela divulgação de notícia trun

ceda até o resultante da falsa imputação de, crime, e de

pendendo de sua il:ltensidade, é' arbitrada a indenização,
numa faixa Gontida, moder.adamente, entre co is e duzen

tos sa,l'ârios-mínimós regiÇlnai�. Mas, a Lei 5.2501 represen
fou nessa parte, inegavelmente 'um 'ayanço em nosso direi

to, 'demonstrando a possibilidade de se estabelecerem cri

tos objetivos e aceitáveis, seja na identificação e grada
ção do dano moral, seja na fixação e gradação da inde

nização.
No entanto, a Lei de Imprensa cobre apenas um fei-

xe muito pequeno de toda a gama das relaçÕeS jurídicas
interpessoais- e socias, em que pode ocorrer e efetiva

ment� ocorre o dano mo.ral. Sem que se precise chegar -

aos mesmos exageros que o direito. norte-am�ricano' apa�
rentemente propicia, resta' contudo um campo enorme -

dir-se-ift, uma imensa lacuna em nosso direito, a 'reclamar

a atenção de todos.

Por seu conteúdo eminentemente personalista, a ques
tão do dano moral estã 'Intimamente ligada à considera

;ãc dos direitos individuais, e só num contexto . ae' apri
moramento desses direitos poderá o assunto ,receber a

atenção merecida. :.

Ob rigatórta
A partir do próximo a-

no, todas as escolas de
..1.0 ,Gral;l� .do R�ís" desde
o màternal, �er:ãOl �obr.igéJ
das a incluir em s�u cur
rículo .a disciplina Edu
cação de Trânsito, dea-.
cordo com determinação
do Ministério dà �Ed'uca
ção e do Contran. A
informação foi dada em.

São_ Paulo, durante a Se
mana Nacional de Trânsi
to, 'pelo diretor do Dena
tran, Geraldo Luiz Horta
de Alvarenga, afirmando
que,

-

após estudos,
esse curso também será

estendido às escolas de

.2.° Grau.,

.$egundo o, diretor dOI
Denatràn - 'Departamen
to Nacional d� J(ânsito -
foram realizados levanta-
1T!�r'!t�s' pit'ra;, yerifiçar, a

melhor maneira de edu-
,
car a ,populaçãOl brasllel

I ra.,a se comportar no trän
sito" ensinando as crian
ças a, slmular.. 'situaçõ�s
através' de jogos, para
que elas próprias descu
bram a melhor forma de
agir, sem impor-lhes ne

nhuma regra.

Com o petróleo, o l'Iém. começa a pagar o preço do progresso.
MinatiUan, México - As vastas reservas petrolífe

ras do.México estão começando a trazer prosperidade
e problemas - ao mesmo tempo - às cidades da
zona petrolífera, das quais Minatitlan é produto e sím
bolo.

o dano moral na Legislação
Ricardo Jahn

OAB-RS

Talvez a dificuldade de quantificar a indenização ex

plique para a posição atual do Direito brasileiro na maté
ria, de que em princípio o dano moral não é indenizável

porque não há previsão legal.
Efetivamente, o Código' Civil apenas em dois casos cogi

ta desse tipo de indenização, no parágrafo único do art.

1.547 (injúria ou calúnia) e na partefinal do art. 1.550 (o
fensa à liberdade pessoal), determinando em arnbos, além

da reparação dos danos materias, o pagamento do "dobro

'da multa no grau máximo da 'pena criminal respectiva",
verba essa destinada à' reparação do dano rnoral., Sem em

bargo da relevância jurídica dessas
.

hipóteses, por serem'

as únicas previstas no Código Civil, sua aplicação prática
é nula, em face da absoluta insignificância do valor da

indenização.

Novas refinarals e fábricas petroquímicas estão
sendo lnstaladas no porto vizinho de Coatzacoalcos,
enquanto são erguidos modernos edifícios de aparta
mentos para abrigar cerca de 25 mir operários bem
pagos da nova indústria petrolífera.

Mas como as destilarias e a rede 'de lnstalações-.
petroquírnicas lançam seus resíduos industriais no rio,
são muitos os pescadores que têm sofrido as conse
quências. Grande volume de fumaça negra se esten
de pelos céus da cidade.

A explosão do petróleo mexicano está causando
um fluxo de dinheiro, trabalho, construções e conta
minação. A empresa estatal PEMEX, que controla a

totalidade da produção petrolífera mexicana, indicou
€lue juntamente com suas contratadas está criando 167
mil empregos para um país onde cerca de 40 por cen
to da mão-de-obra está desempregada ou trabalha em

biscates.
A' empresa afirma que há reservas com:provadas

'de 40 bilhões de barris:" de petróleo e gás natural e
adianta qu potencialmente o' México poderia ter até
200 bilhões de barris, o que ainda não está provado.

de todo ,o sistema ,viário,'
até a realização d�/pes
quisas especiflcas=sobre
os.vãrfos aspectcs.de se

gurança de I trânslto; No

entanto, Geraldo de Al

varenga ressaltou a sim

plicidà�e, com que 'a po-
, pulação 'brasileira enca
ra esse problema,

Segundo ele, por oca

.slão do acidente, com um

oc-re, que caiu-este áno
prõxlco a Chicago" nos

Estados Unidos, matando
200 pessoas, foram foma
das várias provldências,
como a suspensão de to-,
dos es vôos desse avião
até que a comissão, técni
ca analisasse o aciden
te. Alvarenga ressaltou,
porém, que diante do nú
mero de mortos por dia
no Brasil, vítimas de' 'àcl
dentes de trânsito, "ne
nhuma providência 'é to,
mada para milfimizar es

te problema, como, por
exemplo, exigir uma vis
toria técnica Cio veículo
rigorosa e períódica e, a
té mesma, alterar a leg ls
Iaçêo de

'

trânsito". P,or

isso, ele destacou a im

portância da realização
dese seminário, onde fo
ram apresentadas várias
propostas e sugestões.

E.QUIPAMENTO,

Os fabricantes de vei
culos já se propuseram a

'-, Onde haja trevas,
que eu leve a luz-

i

.Franclsco de Assis não foi somen-
te um homem, um santo, uma criatura
de Deus. Foi qualquer cousa de subli
me ,que soube transportar em si a ci
ência da fé � a glorificação da poe
sia.

.Fo] a iluminação divina, de que
todo se fartou em especial graça e

que 'o destacou como o ,mais impres-,
sionante cultor da pobreza, mas de
uma penúria enriquecida "de uma po
derosa convicção de nela permanecer
para auto-sentir a transcendência de
todas as virtudes.

Disse alguém ter sido, ele "o' úni
co poeta feliz entre todos os infelizes
poetas do mundo". Talvez essa felici
dade tenha sido o seu contato real
com a presença de Deus na natureza,
compreendendo-a, de 1'ato, nos seus

mis.érios, naqueles segredo,s imate
riais que só descobrim.os- quando nos
sa àlma se reflete nó espelho da per
feição divina.

Francisco de Assis sabia que a

, matéria era transitória, fator da gula e

da cobiça humana; sua alma tinha a

asa, elevando-se da terra para colocar o
céu no coração dos homens.

Pedia ao Senhor que o fizesse a

qui um in�truinento da sua paz, pois

COMENTARIO DO FATO:
por Manoel Victor

só ela poderla afastar as trevas da dú
vida, aclarando as consciências. Com
preendeu, mais do que ninguém, 'o a
mor infinito do Pai para com a Huma
nidade que criou e lhe quis ser o in
térprete dessa felicidade, carreando do
alto atravésl da prece, todas as belezas
.que a bondade de Deus, proporciona.

Muitos séculos depois de haver vi
vido comol cristal, ilibado na' pureza
infinita, receptor d� todos os' liames
que o coração e a mente podem guar
dar do céu, ele, o pobresinho de As
sis, admirado cOlmo o ,sociólogo, o teó
logo, o historiador, místico poeta da
Idade Média, ainda é o modelo de sa

bedoria que se encontra na humildade
e da luz �ue se recolhe da poesia.

Sua palavra era a,linguagem mais
ampla da comunicação conciliadora,
que transformava a rudeza Jias cou-'

,sas, sobredQirando-as com o leveza
sideral do seu espírito asceta.

E assim compreendia o' "irmão
_ Sol" e a "irmã lua" e todas as fontes

irm�� que a natureza de Deus lhe ofe
, recla.

E, quando um' dia não mais pôde,
cantar" cantou-lhe o sangue privile
giada, pelos estigmas do Cristo, nos

,sinais da sua Paixão.

'F�uelrooo: oom
� . .

mlCla

_

álcool, Brasil
nova era.

'

"O Brasil entra hole em

nova era"; "Nossas op
ções são definitivas"; "ás
produtores de cana e os

destiladores de álcool
podem estar certos do
caráter permanente e da
dimensão crescente do
mercado do álcool-motor
no Brasil"; "O, Brasil não
vai parar", Essas são al-'

gumas frases do discurso '

do presidente João Fi

gueiredo ao participar, da
assinatura dos protocolos .

com a indústria automobi
lística e com as de cimen
to e de extraçã'o' de car

vão mineral, para produ-

çäo e comercialização de
veículos a álcool e substl
tulção de óleo combustí
vel por carvão. No prote
colO com a industria au

tomobllfstlca, ficou esta·
belecido que será teíto
um esforço para reduzir;
até 1985, 20% no consu

mo dos motores a álcool.

O presidente da Asso�
ciação Nacional dos Fa
bricantes de Veículos Au
tomotores (Anfavea), Má
ri� Garnero, considerou
a aslnatura o iJ1ício' de
uma nova revolução in
dustrial no País.

.

Para, OS argentinoS, é ma�
baraíô viajar, do ,que fazer

.' ,

tunsmo
J

•

no pais.
'Buenos Aires - Ape;,

sar dos problemas eco

nomiCOS, os argentinos
bateram os recordes de
vendas de pªssag,em para
o exterior nos seis pri
meiros meses deste ano,
e as previsões indicam

que este fenômeno não
se deterá no futuro pró
ximo.

tados Unidos, Äfrica dr

Sul e outros países com,

o que puseram em vigor
um aforismo muito co

mentado neste Pars:
"Os milionários vão a

Mar Del Plata (Argenti
na), os ricos a Punta Del
Este (Uruguai) e os po
bres a Africa do Sul" -

dando-se a entender as-
- sim que sai mars barato
veranear no exterior do

que na Argentina, tendo
em vista' que :0 câmbio
peso-dólar favorece aos

argentinos.

Segundo' os números
oficiais, entre janeiro e

junho cerca de 120' mil

argentinos viajaram de a

vião para, a Europa, Es-

INDICADOR P ROFI.S·SIONAL
.
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- Organização Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"

CRC-SC n.o 0048
.

Téc. Cont. Antônio José Gonçalves
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PALAVRA� 'CRUZADAS

HORIZONTAIS:

_. -l
1 - Que ama. 7 - -l'ocas

se de leve. 9 - Assim seja.
10 - Outra-vez! 12 -e--' Reside.
14 - Oswald de Andrade, es

critor. 16 - Vente. 18 - Dire

tor. de _orquestra. 21· ,- Habi

tantes de uma localidade. 23
- Anselmo Duarte, cineasta.
24- - Sigla do Estado brasi-,

[elro cuja capital é ,Natiil.· 25
Membro empenado -das 'aves.

26 � Represa; €fique (pl.), 28
- Cabeça de gado. 29 -...:. Si

gla do Estado br-asileiro oula

t
capital é Salvador. 30 _ Blpe-
de emplumado. 31 __ Provir;
proceder. 33 - Espaço de 24
horas. 34 _ Aqui. 35 ...,.... Odete

Lara, atriz. 36 - Alan (?), ator.
norte-amerlcano. 37 - Sarcás
tica. 40 - Autores (abrev.), 41
_ Yves Montand, ator ,de ci
nema. 42 _ "Recruta (?)",
personagem de revista em -qua
drinhos. 44 - O' mesmo -que
olé. 46 _ Glutonaria. 49

Detestarei. 51 _ Esbelta.

VERTICAIS:
'I t!\ ," I)

1 _ Lavra a terra. 2 _ (?)
de Sã, 3.0 Governador-Geral'
.do-Brasll, 3 _ Acolá, 4 - Ato
de namorar. 5 _ Terence

Stamp, ator de cinema. 6 - .

Despedaçar. 8 - Interjeição
que exprime admiração, espan
to. 11 - "Filho", em inglês.
13 - Segunda nota .muslcat,
15 _:.._ Ousada. 16 _ Surgi. 17
- Cantora brasileira. 19 _ (?)
Lobo, compositor. 20 - Peque
no porto. 22 _ Depósito do

fundo de um rio, no mar, etc.

26 __:_ Limitada com balizas. 27
"

- Ofertada. 32 '_ "Não", "em
francês. 36 _ Soltar da" mão.
38 - Marca de sabão em pó.
39 - Sigla do Estado' brasi
leiro cuja capit�1 é Fortaleza.
43 _ Metal precioso. 45-
Tecido fino como escumilha.

47 � Estudas. 48 - Camarei-

ral 50 :.__ ''2'', em algarismos
romanos.

2 3 4 5 61

7 i
:

'1 8

20

9 11
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34
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."��{ 51
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LIVRO GRÁTIS - cortesia do seu jornal

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

Elementos de Direito Penal e Processo Penal-
Jorge' A. Romeiro 230,00

I _ .

, Errq no Direito Penal- Francisco de A� Toledo 12'0,00
Curso Básico de Ungua Russa - 2 volumes _

Custódio Gomes Sobrinho 200,00.
Comércio Exterior do Brasil - Dívidas e Dúvidas

Wilson Sidney Lobato 90,00

Geomapas - Geografia Astronômica - 1.° Volu-
me - Manoel R. de Moraes 40,00

Geomapas - Geografia Astronômica - 2.° volu-
me - Manoel R. de Moraes 40,00

Geornapas - eGografia do Brasil': 1.° volume -

Manoel R. de Moraes 40,00

Geomapas - Geografia do Brasil - 2.° volume -

.
Manoel R. de Moraes ;........ 40,00

Geomapas -,Geografia Geral= t." volume - Ma-
noel R. de Moraes '.' . . . 40,00

Geomapas - Geografia Geral- 2.° vol, - Ma-

nDel R. de Moraes ',' . . • 40,00
Geomapas - Geografia Geral - 3.° vol. - Ma-
ncet R. de Moraes '.

'

..'.. . . . 40;00

Não precisa enviar dinheiro!'Você só paga os livros
na Agência Postal de sua cldade, ·Escr.eva para "Edi
tora Monterrey Ltda, Rua Visconde de Figueiredo, 81,
Tijuca. .Rlo de Janeiro. CEP - 20.550 - Caixa Pos-
tai 24.119 - ZC-09. /

PAGINA 5

'S
..J:!'

o R -R .,

I. '7 I

O humor do leitor senhora.
,- Que bom! antes nun

!
ca consegui tocar.

".

Pro·fessor: Ele teria

mais de 400 anos .. .:
das mais raras que há
neste país?
.' --- Todas. Faz tempo
QUão não veio -uma,

.

pressa?
- Sabe... Sabe, que

não sei!
- E você? Tô na' mes-

ma ...
.

.

- Então vamos correr,
senão chegaremos' atra
zados.

J' e

Um' pequeno atrito"
No rancho de palmito:

.

"Ponhél 'a tar kreozena
-de-arcoö no lampião.
Mais quar o. que, num

alumeia não!"
"Sem "lamparina tam

bém vai sê alegria.
Vamo "aqarrá 'a esté ra

mais cedo Maria!
"Peraí, tô pensano a

gora, Juão:
Na escuridão num vai

aumentá as população!?

-Três tureos resolveram
sair do Interlor,e dar' um

passeio' até o centro da
cldadesO problema era a

'condução. Como deviam
fazer para ir até lá..
u: E' fácil, 'disse Abud.

'Podemos' tomar um bon-
C1'e. .["

- �'quem pagará as

passagens, perguntou A
braão?
- Eu não pago, disse

�acob.
- Nem eu, disse Abud.
-'- Também não disse

Abraão.
Como fazer se' nenhum

deles queria pagar a pas
saqem? Foi aí que Jacob
teve uma idéia. Eu moro

aqui perto, Encho uma

bacia grande de água e

,metamos a cabeça den
tro. Aquele que tirar a

cabeça primeiro pagará
as passagens.

,

Resultado: Os três mor

.reram afogados.

í _._
I Momentos embaraçosos

Urha"jovem. multcr" res
friada,' foi a um jantar de
cerlmônla e por

.

precau
ção levou.dois lenços, um
,dos quals . '-guardou "no

decote.' Durante 'a retéí
ção, como a sua' bolsa,
com 'um dos lenços éstl
vesse guardada rio quar-

.

to da dona da casa, pro
curou o outro. Não 00 a

chando, afligiu-se e pôs
-se a rebuscar desespera
damente. Preocupada,
não percebeu logo que a

conversação generaliza
da terrnlnara e que' esta
vam todos olhando, curio
sos para ela.' ,

AOo dar por isso, toda
confusa, balbuclou: ,', ' ,

- Eu estava certa de
�ue Bnha do� quando
entrei aqull

Entre. amigos
- Vamos a uma expo

sição de animais?
- Vamos! Quem sabe

a gente ganha um prê
mio.

Racióoí'nio lógico

A empregada 'é surpre
endida fritando os peixes
com escamas.
- Que é isso Filome

na? Você não lava 00 pei
xe antes de fritá-lo?
-:- Pra que, patroa, ele

, não passou
- a: vida toda

dentro da água?

Essa não...

Correndo em direção
Co,isa rara contrária, 'dois' amigos se

encontram:
- -Quais são as, moe- - Aonde vai com tanta

Na escola
NOVENA PODEROSA AO MENINO

JESUS DE PRAGA N� escola mista da fa
zenda, a professora de
pois de falar longamente
sobre os animais, chama
um aluno e pede-lhe que
dê o nome de um animal.
- Um porco.
- Muito bem. Um p-or-

co. Mais um animal, lem
bra-se de algum?
-' Sim, senhora. Dois

porcos. Aluno: - Professor se

Camões fosse vivo ele
ainda seria considerado
um homem extraordiná
rio?
.

Professor: Sem dú-
vida alguma!
Aluno: - Dê nos uma

razão dessa certeza pro
fessor.

Diálogo; da
justificativa funcional

Guarda: - Senhor De

legado, o ladrão acaba
de fugir.
Delegado: - Impossí

vel. Não mandei vigiar to
das as saídas?
Guarda: - Sim, mas

ele fugiu pelas entradas.

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás,
procure e acharás, bata e a porta se abrirá. Por
lnterrnédlo 'de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu ba

to, procuro e vos rogo que minha prece seja a

tendida. (Menciona-se o pedido). - Oh! Jesus, que
dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu no-

.

me, Ele atnderá, por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao Pai em

Vosso nome, que minha oração seja ouvida. (Men
clona-sé o pedido). Oh! Jesus que dissestes: o

céu e a terra passarão, mas a minhapalavra não

passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada
Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida.

(Menciona-se o pedido). - Rezam-se três Ave�Ma
ria e uma Salve-Rainha. Em caso urgente, deve
ser feita em 9 horas. Mandar publicar a graça de

pois de alcançada.

Diálog'o. da
Grande Razão

-.� ,

-.-

'1
......\

No consultório

,

- Doutor, depois de
curada do dedo.quebrado
poderei tocar piano?

Certamente minha
(M.E.C.)

OLHE! NÃO ESQUEÇA!
, EU QUERO AL"A

BEM GRANDe!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio do Povo ·

FUNDAÇÃO
CGCMF

10.05.1919
84.436.591/0001-34

1979 - DIRETOR Eugên'io Victor Schrnõckel
ASSINATURA: Anual 190,00

n.o do dia •. . . . . . . . . . . . . 4,00
Semestral .. I • • • • • • • • •• 100,00
n.O atrasado 7,00

ENDEREÇO: Caixa Portal 19

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Rua 2 - n.'o 130 - fone 72-0091

Campos.! Impressão SOCo Gráf. Avenida Ltda.

Jaraquá do Sul - S.C

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

VEICULOS USADOS

Kombi pick-up - branco .

Volks 1300 L - azul ..

Corcel cupê - branco .

Volks 1300 L - branco ..

Maverick cupê - branco .

Corcel II L - vermelho .

Volks 1600 - branco : ..
Opala cupê luxo - marron .

Corcel II LDO, - bege .

Chevette - amarelo .

Volks 1500 - verde , .

1977
1977
1977
1975
1976
1978
1977
1977
1978
1978
,1973

Classificados
- Etiquetas -

I' AUTOADESIVAS ?"

CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

Gráfica Avenida LIda.II

Jaraçuá do Sul Santa Catarina

I'

II

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA-SE COM Ä SUA [0-
COMOÇAO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO
MODERNfSSIMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES�
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM' SEGURA E TRAN
QÜILA.

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

II
li
:t Serraria e Beneficiamento de

madeiras Rio Molha Ltda.
I'

SERRARIA E BÉNEFICIAMENTO DE
MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras, imunizadas - Forro - Tacos - Roda
Pé � Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nassá' regllo
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

Terraplenagem Vargas
de lido Domingos Vargas

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

Tuoos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS ns CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

Oficina do Tibério-
Especializada em Volkswagen, com serviços de
mecânica, retífica de motores, regulagem de car

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

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

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Congresso
6 a 10 de

novembro de 1979'

Sempre que se discute
o Menor na sociedade a-

Nacional de Direito
tual, ê comum analisá-lo
como causa dos males à
comunidade, ou buscar a

origem dos desajustes
dentro de um .entoque
primitivo e paternalista.

o carro usado pode ser
financiado em 18

meses
O prazo para financia

mento de carros usados
passou de 12 para 18 me
ses (os novos continuam
restritos a 12 meses e os

a álcool a 36 meses) e,
para bens de produção
nacional, até Cr$ 23 mil,
de nove para 15 meses.

Além dessa medida, o

Conselho Monetário Na
cional aprovou outras:
produtores rurais pode
rão usar recursos do Pro
agro, mesmo que o .te
nham utilizado dois anos
consecutivos; limitação
em cerca de Cr$ 150 mil,
do financiamento por pro
dutor rural no Polonor
deste; fixação pelai BNH

da taxa de abertura de
crédito a ser cobrada por
agentes do SFH; aplica
ção de Cr$ 8,89 bilhões
para recuperar cafezais
atingidos pelas geadlas;
redução nas alíquotas
do imposto de exportação
de matérlas têxteis; re

dução de 360 para 180
dias dOI prazo mínimo dos
bancos para recebimento
de depósitos a prazo; e

instituição do Sistema
Especial .de Liquidação e

Custódia, inicialmente
para LTN e depois para
ORTN, dispensando e
missão de cheques nas

operações com letras no

open market,

As chances do populismo
ßicardo Vélez Rodriguez

Os exilados de 10 ou 15 anos atrás estão
voltando. E' realmente grande o esforço que de
verão fazer para interpretar de forma adequada o

atual quadro político brasileiro. O Brasil de 1979
não é o mesmo "de 1978, riem o' mesmo de 64.
Houve mudanças profundas, que contribuíram pa
ra aumentar a complexidade da nossa atual con-.

juntura. �

Os que voltam do exílio tiveram uma forma

ção política e uma atuação bem determinadas
pelas peculiaridades do país no período 1945/64.
Eles se formaram ao ensejo do vazio político e

xistente junto às grandes massas , de trabalhado
res não-qualificados provenientes do campo, que,
a. industrialização crescente e o rápido processo
de urbanização dos anos da guerra tinham amon

toado nas cidades. Como bem salientou Fernan
do Pedreira em recente artigo, "sua incorporação
rápida ao processo político-eleitoral só poderia o

correr, pelos meios do que viria a ser o populis
mo getuliano: demagogia, paternalismo, lideran

ças carismáticas, corrupção sistemática" ("No fu
turo, o futuro", in C) Estado de S. Paulo, 9.9.79).

Também não podemos esquecer 'que, se o

populismo preencheu O' vazlo existente entre a

cúpula política e as massas de trabalhadores não

-qualificados após 1945, terminou por frustrar os

anseios nacionais em 64, ao não estabelecer o

elo entre esses anseios de bem-estar econômico e

a efetiva viabilização do desenvolvimento. Em ou

tras palavras, não teve o populismo condições' e
fetivas para concretizar as suas promessas.

Os políticos que voltam do exílio precisarão
fazer um esforço enorme se quiserem ainda pe
gar o avião que' deixaram há dez ou' quinze a

nos atrás. Não poderão ignorar a natureza com

plexa do atual panorama político brasileiro, que
se caracteriza pela presença, muitas vezes con

flitante, de quatro segmentos diferentes: a buro
cracia tradicional, os militares, a tecnocracia e a

classe política.

Esta 'última, bastante desgastada pela hiper
trofia do Executivo nos últimos quinze

_

anos, en

contra-se esvaziada de elemenfos técnicos, e, em

consequência, incapaz de discutir em pé de igual
dade com a elite tecnocrática os grandes pro
blemas nacionais. Assim sendo, jamais consegui
rá efetivar qualquer projeto de fôlego sem se mo

dernlzar, e para tanto necessitará do concurso

de técnicos altamente qualificados.

Por outro lado, os que agora retornam à ce

na polltica no Brasil precisam entender que o

populismo não tem as. mesmas possibilidade .de
sucesso de há quinze ou vinte anos. Os trabalha
dores têm mais confiança atualmente nos seus

líderes, como o demonstrou o movimento grevista
dos metalúrgicos, em que a figura de Lula ga
nhou perante a classe trabalhadora e o país um

destaque que causa inveja a qualquer polltlco. E
os recentes acontecimentos protagonizados pelos
operários da construção civil em Belo Horizonte
mostraram o grau para que evoluíram politica
mente grupos que até há pouco tempo rião ti
nham nenhum poder de barganha.

Nesse' contexto; o populismo de Brizoia não
tem maiores possibilidades de sucesso, A menos

que o ex-governador do Rio Grande do' Sul faça
um grande esforço de atualização. - (Plana).

Em última análise, tenta
-se, apenas, co'rrigir os
efeitos de forma ineficaz.
Partindo desta -conce·i

tuàção, será realizado em

novembro prõximo, em

Porto Alegre, o I Congres- '

so Nacional de Direito do
Menor, promovido pela

Ordem dos Advogados do
Brasil - Secçã'o do Rio
Grande do Sul e pelo
Instituto des Advogados
do Rio Grande do Sul,
reunindo autoridades e

convidados nacionais.
Embora centralizando o

temário dentro (Ie um con

do Menor

Santa Teresinha -do
Menino Jesus

NUNES PIRES

Em novembro de 1887 uma romaria partia de Lisieux,
na França, com destino à Cidade Eterna, para homenagear
o Papa Leão XIII, cujo jubileu então transcorria. Da via

gem participava o Sr. Martin, um próspero reloioeiro, que
se fazia acompanhar de duas filhas, uma das quais, Tere

sa, alimentava vivo desejo de ingressar no Carmelo.

Ela mesma escreveria mais ta·rde as impressões que
experimentou em Veneza, Pádua, Bolonha e sobretudo em

Roma, ao tomar contato com as belíssimas igrejas, os

monumentos e as ruínas, tão ricas de Significado para a

Hlstérla da Igreja. No Coliseu, por exemplo, Teresa con

seguiu chegar até o centro da arena, onde o sangue de

tantos cristãos fora derramado por ocasião das persegui
ções romanas. Entretanto, o ponto alio da estadia em Ro

ma foi a audiência concedida pelo Papa Leão XIII aos pe-
regrinos franceses.

'

ceito jurídico, as inscri

ções estão abertas, na

Secretaria da OAB-BS,
para prcflsslcnals e estu

dantes de todas as áreas.
E' pensamenfo da' Co

ordenação do Congresso,
'que é indispensävel uma
efetiva cempreensão dos
direitos do, Menor sem os

enfoques paternalistas
que, na malerla das ve

zes, funcionam ao con

trário da proposição ini
cial. Em resumo, preten
de-se reunir e avaliar as

experlênetas nacionais
em torno do Menor den
tro d� um conceito jurídi- ,

co, econômico e social,
incluindo Instituições se

culares, como o, Pátrio

P,oder, até questões so

ciais (Projeto de Código'
de Meno,res).

Diante do Pontífice sentado num troneto passavam os

fiéis para oscular-lhe o pé e as mãos e receber dele a '

bênção. Quando chegou a sua: vez, Teresa fez um pedido:
"Santíssimo Padre, em honra do vosso jubileu, permltl-me
entrar para o Carmelo aos 15 anos! ..." O Papa, que não

entendera bem o pedido, solicitou que lhe repetissem e

respondeu paternalmente: "Entrareis se Deus o quiser!...".

Realmente, aquela ardente solicitação seria atendida,

apôs al�uns meses de espera, Duas das filhas do Sr. Mar

tin, naquela ocasião, já eram carmelitas. Teresa' entrou

pouco depois, sendo acompanhada, anos mais tarde, por
sua dileta irmã Celinã.

'

hmã Teresinha 'do Menino Jesus e da Sagrada Fa

ce - este foi o nome religioso que ela adotou - viveu

então apenas mais nove anos. Mas esse período foi extre
mamente profícuo em orações, sacrifícios, bem como em

escritos que constam de poesias, cartas e, sobretudo, de

sua famosa Autoniografia. Dispondo de máquina fotográ
fica, as religiosas de: Lisieux puderam fixar para' a pos
teridade não apenas o ambiente interno do Carmelo, mas

diversos aspectos significativos da fisionomia extraordiná
ria de Irmã Teresinha.

�
A 30 de setembro de 1897, ao anoitecer, o campaná

rio do convento carmelita de Lisie1lX tocou um dobre de

finados:
Na enfermaria, junto ao leito de Irmã Teresa do Meni

no Jesus, as demais religiosas rezavam as primeiras ora

ções fúnebre�.

Entretanto, alg.umas décadas depois, isto é, em 1925,
os car,rilhões e as trombetas ecoariam festivamente 'sob
as abóbodas da Basílica de São Pedro. O Papa Pio XI

solenemente elevava Santa Teresinha do Menino Jesus à

honra dos altares. sende sua festa anualmente celebrada

a 3 de outubro. Ela, que em vida tanto rezara pelos mis

sionários e pretendia mesmo transterlr-se para o Carmelo
do Víetnã, para ali continuar a orar pelas missões, seria

proclamada, dois anos após sua colonização, Padroeira dos

missionários. (Aqência Boa Imprensa).

DIA
DA

IMPRENSA

Hoje é o dia maior!
Maior para vocês, Jor

nalistas, que labutam dia
a día, no afã de levar a

notícla à farnllla catari
nense.

Que o "Dia da Impren
sa" que hoje se comemo

ra, seja o marco de mui
tas realizações, emana
das de são patriotismo,
de -amor e benquerença,

E que continuem sem

pre a trilhar a senda do

progresso são os votos
da Assi.stente de Jorna
lismo da Delegacia

'

Re

gional do Trabalho de S.
Catarina. - (Zulcema ,.

Pó
voas Carneiro) ..

Imprensa. Passarela'
que leva a um povo obs
curo o retrato da realida
de. Neste dia consagrado
a imprensa, quero para
benizá lo pelo importante
papelzque ocupa não só
na informação, como tam
bém na formação do po
vo brasileiro.
Caxias do Sul, 10' de

setembro de 1979. - (Lau
ro Caldas Lopes).

Caro Jornalista:
Ao ensejo do "Dia .da

Imprensa", cumprimento,
através do ilustre amigo,
a todos os que nela labu

tam, ressaltando, na o

portunidade, sua luta e

dedicação em favor da

,grandeza nacional.
Cordialmente, Fernan

do Bastos, Sec'retário do
Trabalho e Integração,
Polftica.

A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O'PALA.

AGORA VOCI: ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário-

Emmendoerfer Com.
.

de V�Ículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969, 72-0655, 72-0060

mJH)!fl
Foi feito para você

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Va.ldir Borehardt, Rua'" Bernardo Dornbusch,
nr. 639., nesta.' Domingos' D'Oliveira, Rua Guilher
me Weege nr. '472, nestà. '

cb/Jaraguá do S"-'I, 27 de 'setembro der 1979.
Aurea Müller Grubba
TabeU.ã Designada.

� .

-
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" duí�o de ,DireUo,da :Comarea d'e
Jaraguá do Sul :

.,',. �', EDITAL ;, De·, -' CITAÇÃO ("
o Doutor Hamilton Plíniq Alves, Juiz de, Direito

d9. Comfl.rca de. Ja�liig,u,á �d9 SlJl, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a tod;os quantos o presente edita',
de. citação, com prazo de 30 dias, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por
parte de Jaime Célio Piazera e s/mulher, residentes
e domiciliados na Barra do Rio Cerro neste muni

clpio e Comarca, através seu procu'rador acfvogado
Dr. Irineu J. Rubini, foi requerida uma ação de usu

'ca!pião, pará ß.qui�içã6 dó imóvel a seguir transcrito:
"Uma área de terras:corn 84.891,00 m2, localizada

'/.(' _.: 't '; -,..."",- I

na Barra do Rio Cerrai, com' as seguintes confron,-'
• �.' • � ..

-

• � _." • 1" -lO ( •

tações: frente, com. 'te.rra's dos Autores, em uma 'Ii-
nha de 317,00 rils.;' travessão dos fundos, com' te�-,
ràs de Rudolfo 'S'utzke, êM umà� linha de,430,00,'ms';
,I' I '_ 'f_.<'

_ .-r· t ;'" l •

lado .direito, em 478,aOms., com terras qu� foram
dêtCó'nstaritino 'R. Rubini Ei hoje são das filhas Eva
nfra NatáHa Ruhirli Pradi e seU' marido, Olinda Car
mem fRU'bini Maluta e s.eu· marido, Cecília 'Ana Ru
bini Menegotti eseu marird,o,"Tereza Maria Rubini Ni
coluzzi e seu marido, Odineia Rubini Marchetti e

seu marido, Jandira Iris "Rubini
Costenaro e seu ,marido, "e, -'ado esquerdo', em ''90
ms., com terras de Edith Thomann". Na,referida a�

ção foi pro·f.eúGl@ O" despacho de tew seg�uilite: '''( -

Marca'-se '?"aueHêne'ia ,'de'ljtls,tificação para o· äià' ...
31.10.79, às"9h30min.�II,_.;.. Atende-se o q(l.e',dispõe o·
inciso II, § 1:0 e 2.0, do art. 942, do CPC., ,cönst�ndö'
também,·nos....mand,ados·.ê· nas �artas 'o qoe. sé pr;e<
vê ·no·.art. '843' do mesmo dipJoma, sob a: adyertêlT-'
cia' do, art:'285,' parte final·, 'também. do CPC. III ,..:..:_

. If-a's, 'ciente-c MP; Em, '22.08.79. (a) - Hamilton Plí
nio Alve's -.ju)z de Direito'�. 'E para que' chegue ao'
conhecimento de toelos intere'ssados ausentes, in
certos e 'desconhecidos; i'ól-expedido '0' p'résente,
edital qUe ,S'erá publicàdd na 'forma dá lei e afixa-�
do no lugar' dê cGstume às p'o�rtas do Fómm, cor
rendo o prazo dê' -quinze' (15) .dias; par� s��q;l]te�ta.r,
da intimação da decisão que declarar justificada a

posse sob pena de não sendo contestada a ação,
se.PX�§ll,lmi.r,em _como v�rdaçl�iros as fato'$ articula
dQ.s... ,p.elos_ requEi)r:er,ltes:l Dado e. pas§lado neS.ta cid;:(- .

de e Coma'r:.ca ,de Jaraguá ,.do' Sul, a'os' 17.' dias do.
'mês de 'setembro de 1979. Eu '(a) Adolpho Mah�ud,
Escrivão, o su·óscrevi. - Hamilton Plínio Alves - Juiz
,de Direito. I

,Sábado, 29 de setembro de 1979

Noticiário.

Liga �mpassou nova JOD
A

.

Liga Jaráguaense -de
Futebof deu pósse 'na noi
te do dia 18,' terça-feira,
à nova. Junta Disciplinar
Desportiva, cujo mandato
jrá até setembro de 1981,
e�que lioou assiJii 'ê'orlsti-
.uída: "

'

Membros efetivos - Dar

cy ·Luiz Buchmann, Álva
ro Pereira,. Moacir Luiz
Fachini.
Suplentes Adalberto

E�

VARJÃO.l79 - Decisã�: ....�=... �.= Pinguins, �B'i = Campeäodo "Torneio da Independência" de Bolão901 de Emílio aos 50 minutos do segundo Ovcluba de bolão'''Pin- Os jogos lníclaram-se ' "chopp'', do qual nós nos Domingo, - Gu�ira��s
tem

.

t It E t 'd" 'A t
.

R'b'" ." d 'd d d I sábado às 8h30miri' ··e ti',.; . fizemos presentes a, con- 1.408 x 1.427 Joinvllle:
, pO causou umu o no saIO"n onlO I elro� ...�u�ns} .. � CI a� e n�

veram+seu encerramento, vite do nosso amigo �
- B?'rriga. Verde. 1.396 x ... ,

." �-' � ,,�,
" .. dalal, .saçrou-se pela se·

, � I 1 4 B' di:' V D..
O terceiro jogo da sé- dores em fúria, uma vez acontecimentos verifica.. .

gunã'a vez campeão do por volta das 18 horas de " grande batalhador do, 1;>0-',., '. 0P-.., .jl�p.e:n_ J; �'. �u-
i
ne melhor·ß� ,!u�tto .pon� .que não flavia. policia- . dos no jogo de domingo, .. __Tor.neio da Independência domingo, As" disputas . Ião' em Jaraguá do Sul,' mond 1.326 x 1.453 Pin-
tos entre F:!g,uelr�n$e. e mento que gar,antisse .

a. a diretoria da Ass'ociação de 'Bolão Masculino _ transcorreram num clima Amo Henschel..· guins; Joinville 1.420 x

Gneipel, na decisão do II sua: integridadê. física.' � - Recreatíva "Gneipel resol- ; =bofä "16", patrcclrrado
-

festivo, havendo um con- Os resultados e a 1.406 Barriga Verde; Bae-
Cam�eonato V�rzeano �e ,

A partida em .sl, r, apre- veu oficialmente não,mals ,_
-

em'seu segundo, ano pelo graçamento perfeito entre classificação final
_� ._.,_e._endl_ ! .4QZ x 1.�49 V.

·Futebol-- VarJ.ao·n�, �IS- "Sentou lances muito bens comparecer para a reali..:,,· Clube 'Atlético Baependi os participantes, dernons- ,.Sábado.·- Jólnville 1.378 • Drumond e Pinguins 1.418
putado no-dommgo ultimo durànte o seu transcorrer, zação da quarta partida. de nossa cidade. trando mais .uma vez que' x '1'.377 Baependi; V. Dru- x '1.448 Guairacás.

no:'Estádia' ,.�r-Al)toni��Ri,;;- -,' num clima de verdadeira Alegam os diretores da- Em segundo-'ug-ar elas- este. esporte. só' faz aml- mono 1.401 x 1.333 Guai- ClassificaçãO'
beiro", t,erml�ou em tu- decisão"apenas empanä- quela equipe, que foram slflcou-se a Seleção. de . gas. racás; Baependi 1.419 x A classificação final por
:"!1u!t� generalizado. ömo- �!o no seu brilho ao final� .Iezados em seus interes- .. _ Joinville em terceiro o No encerramento da 1.436 Pinguins; Barriga pontos perdidos foi a· se-

tlV� �'a epn!us,ão; foi 'C?aiJ�' zi�ho. ses, por parte de um arb1- c.A. Baependi, de Jara- , festa, houve á entrega
.

Verde 1'.396
\

x 1.379 V. guinte:
_ ..

sado pelo ar.bltro; :Carlos '0 Gneipel abriu a-con- tro imbuído, de más inten- guá do Sul, em quarto o' do troféu transltörlo "Eu- Drumont· Guairacás 1.453 1. - Pinquins, d�. Indaial
Alberto Marflns'que dei- tagem no primeiro tempo ções., Gualracés. de Timbó em gênio José da Silva", a x 1.421" Baependi; Pin- 2 (7.184 plrics): 2. Join-
xou a pa!tida e�!{,r S.._91i- por': i�ten�édiQ de Dinho, Na última segunda-fei- quinto o 'Barriga 'i7�rde, equipe "Pinguins", de In- guins 1.433 x 1.389 .Join- vllle, 2 .<?�99 . ':P!no�); 3.
nutos alem dOrtem�o r:�- . e.o.Flguelrense empatou ra, 'houve. uma reumao de Florlanópolls e em daial, vencedora do II Tor- vilfe; Barriga Verde 1.383 Baependi.cê (7.024 pinos):
gulamentar, quando o amda �?sta f�se através entre os diretores das 2 sexto! 'Iugar oVasconcelos nela da Independência, x � .322 Gualracás; Joln- 4. Gua,ir!çá�: 6, (�.964 pi-
marcé!dor.�acus��a Q: eip,- r de� Emlll? O, mesmo Emí- equipes' para um acerto, Drumond, de ltajaí. seguido de um delicioso ville 1.385 x 1.3-77 V. Dru- nos); 5.' Barriga Verde, 6
pate em 1 gol,' resultado lio faria 'o gol da vitória quando fo,i apresentada

' mond e Pinguins 1.444 x (6.949� pinos); 6. V. Dru-
este que daria ao 'time de aos 50 minutos do segun- a sugestão por parte do 1.368 Barriga Verde. mond, 8 (6.832 pinos).

���;::::to, �. :��Ojá �� ��i���Pt�d�o� e���f��:O�- �i��i��7n�e �;ort���da:� Juventus' fO'ra' do Incentivo J. �"I '
,-

b
'

'

nha sendo festejadõ pela O árbitro da partida fo'i de escolher. u?'l c,ampo
' OIßVI e começa 'em naenorme torcida do Gnei- Carlos Alberto Martins neutro que seria do' Bae

. pel presente ao estádio. (Paranaguá) e um grande pendi: ou dO' Juventus�. l

A di.re·toria do �rêmio participaç�o num torn!io •
.De repente, Emílio mar- público mais 'uma ·vez se oferecendo-lhes tO.da a Esp��bvo �uventus, e!" sem a

ma.lor express�o, lCopa BraSilcou o l:jegUric:!,o, gol dó' Fi- fez presen.te ao Estádio segurança necessária. No reumao realizada n? .

dla 'o�de _

as
. a�recada9oe� .

•
gueirel1se, quàndo, ,'eram '�ntonio; Ribeiro". As e- entanto: a resposta dos 20 de set�mbro. u�tl.mo, nao;,. sao sutlelentes nem

dec'orrid'os 50 miÍ1útos do: qulpes. FIGUEIRENSE _ mentor�s' sehroedenses resolv�, nao J!anlclp�r p�ra pagar a taxa de ar-

segundo tempo, aí a con- Bruch, Renato, . Nelson, foi negativa' e 'tudo ficou Tornel'o
_ Incen�lvo _

da bltrag.em. Ca�c_�lo.�-se que
fusão se tornou genera Ii- Sebastião' e Braulinö; A- em estac '''zéro''. As 2 Federaçao Catarmen�c: �e" hayerla ao .fi.n�1 do tor-

zad�" c�m at torcidà sch- ,Iois'io, Emílio e Chiquinho; equipes c�egàram ao fi.;. Futeb�1 .

a ter �seu mlCIO n�lo, ,um defiCit de.apro-
roeden�ê não se 'confór-' Elmo" Beto e Wáldir ('Ki- nal das três partidas em

no proxlmo mes de outu- xn!1adamen,te 200 ?'lll �ru-
ml:indo com .0 excessivo ko). GNEIPEl. _ Oswal- igualdade de condições, 3 bro.

.

.

�, - �, zelros, o que .de�xarla_ 9
.
deseonto dad'o pelo, árbi-. do, Rolf (Behling), Romeu, pontos ganhos cada um, 'A medida tomada pelos clube. numa ma sltuaçao,
trO'" resolveu então: inva-' He·inz e Adernar; Zé Ro- restando' aindã uma parti- mentores do moleque tra- em �e pen�a�do _

nUnta
dir o campo

-

e agredir- o berto (Varério)', Nego 'e da, segundo o que prevê vesso, pre�de-s� ao fato posslvel parll�lpaçao do
homem de preto, que teve Dinho; N.Íilbór (Chola), Ar- õ regulamento, a equipe de que seria mUlto,onero- Juventus "'no Estadual do

que se vira.r pa'ra nã'o ser lindo e Mirton. para sagrar-se campeã, _

so aos cofres do clube, a próximo ano.

massacnido pelos to'rce- 'Após �stes íamentáveis deverá ter alcançadq qua7
;;====='==--='�'.;....-........ "

' .1'0 pontos.
-

II AUREA 'MOLLER GRUBBA Ao nosso entender, de-
,

Tabelião e Oficial do A'egistra de veria-se marcar uma data

Protestos
.

para a realização desta

partida, num estádio que
�EDITAL oferecesse' toda a segu-

Pelo presente edital de citação pedimos a�s. rança aos jogadores e äo

s'enhores abaixo reiacionados que compareçam 'trio de arbitragem, e a e-

em nosso cartório para tratarem de assuntos de quipe que não compare-
�eus interesses:' cer-ao locaf do jogo, per

derIa os 'pontos e O' títul'o
� estaria automaticamente
nas mãos da ,equipe que
se fizer presente. Deverá
haver alguma solução pa-

· ra este impasse, pois as

sim como está não, pode�
rá ·ficar. �

.

Áurea Müller'Grubba, Oficial to, filho dá Mário Spézia eVas·
do .Registro Civil do 1.0 Distri· tácia Spezia. Ela, brasileira,
to da C?marca de Jàraguá du

·

Sul, Estado de Santa CataFina,
Brasil ..

Faz saber que comparece
ram em cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei,
a fim de se habilitarem para
casar:

Edital flr. 11.005 de 19.0ß.1979
Gilberlo_OseaLM�re�tlo e

_J�na Lúcia H�fli!(mann
Ele_, brasJ,I:ei�o"ßolteiro; e'stu

dant�, nalurªl, de i.Jaraguá do

Sul, domic;ili:;idÇl _e residente na

Av. Mal� Deodoro, nesta; cida

,��, filho, dli! .!-o.f,eno Antonio
·

�arcatto e .Mâ.r.,�on; Luisa, Meis·
.

ter Maréatto. Ela, brasileira,
... • _ T _ � ---; �.

sol�eir!'l, est!J.dJanje:, natural de

J.araguá do. Sul,�Qom.icil(aâa e

re'sidente na f:.v.· Mal. De'odoro·,
,nesta cidade, filha de Norber

"'to Hafe;mann e Zelia Schmit.t
Hafermaol'J.' ,

Editai nr. 11.006 de 19.09.1979

Waldir Adriano,e,··,
. '- .. ". .�., ' ...

,Mari�LCarvalhQ i
'

,

Éle, br;sii:eiro,,� �olteirà, bor-

réjch�iro, nàt'u�al" de RJbeirão
.

'

p�(iu�r)o,. L�g�na; neste Estado

do�iciljaci� e r!2,sidente em Ja-

.Luiz Spezia. e
�..

Solteira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da 'Luz I,
neste distrito, filha de Alfredc,
Domingues e Ana Cardosô Do-

I
mingues.
Editéjl nr. j 1, ..008 de. gO:.09.1979
C�lsp da Rosa, e .,., .. f"

_ L.eoni íII!!'Y.9Ilo� 'l' ... �o(. •• �."

� Ele,' brflsileiro" solteiro, jr,e-
..
sado], npturiM ._de� (�pr,l)p'á, n?ste

. Estado, ,domiqjliado, e residente
em JoinvilJe,. ne§te E;stado, fi

_lho (je �ebastião da Ros!,!, ,·e
Mercßde� da BQsa. ,Ela, brasi
leira, solteir�, indu!ltriá,ria, na

tural de Antonio Olinto, Paraná,
domiciliadéj·.e- residente em Es

trada Nova, neste distrito, fi-

.

Iha .ge Wllademiro. I'y1cygllod e

·Elena Zalewski; MryglloQ.
IF.dital nr\11.00g· de 20.09.1979

josé. Cildo 'Kuhn. e :; .• ..'
Edir Roslindo'

, ::: '

Ele, brasileiro, solteiro, au

'xiliar, contábil, naturalr-d.e Mas

_sarandub!3, neste _Estad.Q, gomi- ,

ciliafl.,o .!l r.eßidel)te�lJa :Rua Al-
fredo Mann, nesta cid.ade: ii,,:
lho ,de Lauro Kuhn e Elza Kuhn
Ela, brasileira;' solteira, do lar,
natural de Tijucas, neste Esta-

-:: - --, ..;Ele,., brasileIro, ,soHe.iro, -far-'
,frene Domingue,s�' í ,mãcêutico� natl!lral ,de P0l!1ero�

.

Eie, I brasileiro" solteiro, ope-''''- 'de, ,neste�Estad()\ çlomiciliado
.rário, natural de Jaraguá do·· -e i �eSl.dente em Pomeroee, nes-'
Sul, rdomiciliado:,e+reside'nte em té' .Estado, filho . de Carlos

Jaraguá-Esquerdo, neste distri,

Jacobi e �ourenço Ers.
ching.
Secretário - Hans"Egon

Burow.
'Auditor - Dr. Luiz Car

los Pavan.
A nova JDD reuniu-se

pela primeira vez na últi
ma terça-feira, na sede
da Liga, 'onde estiveram

.

em' pauta a apreciação
de vários' p'rocess'os ain
da pelidenle:s d�, solução.

R

raguá-Esquj3rdo, ,;,nes1e distrit�, .
do, domipiJiada; e residente na

f(lhp fle,Qregorio Adriano e, • ·Rua. FIQriano PeixotQ; Msta \Gi�
Maria da' Rosa P,.driano. Ela,. . dade,. filha de Agapito de Arau
brasilei�a

r

solteir'a: do lar, na·

.

jo B9Slind€r e l,zaura,'Garcia
., ,�, ., , 'y ..

tural de Imaruf, neste !=stado". .F�oslind9.
domiciliada. e �esidente �m Ja�'

"

6dital Rr. 11.010 de 21.09.1�79
""nf,agl,lá-Esquerdo, neste distrit�",. Willian Voigt e .Isllbel Bre!lag. ,

filha de Anà Florentina. : ..

I" Cópia recebida 9C? Oficial ,de
Edital ·nr. ·11.007 de 20.09.1979 .. PomerCilde, neste Estado.

Voigt Ei Selma Voigt. Ela, bra

sileira, . solteira, industtiã'r'iã.
natural de, Jaraguá do· Sul, do

miciliada e residente em Barra
do Rio Cerro, nest'e distrito,
filhad e José Brenag e' Anair
Brel]ag.
Editál nr. 11.011 de 24.09.1979
Arisliliano 'Maffezzolli e

Marlene Teresinha dos Santos
Ele, brasileiro, sO'lteiro; "agri

cultor, natural de 'Jaraguá' ,do

Sul, domici'liado e residente ,em

Palotina, Paraná, filhO' de '-Pe ..

dro MaffezzCillli 'e Etelvina da
Silva Maffezzolli:- EI·a, brasilei
ra, solteirat balconista,' natural
qe J,araguá do Sul; domiciliada
e residente na, Rua Leopoldo
Janssen, nesta cidade,' ,filha de
Paul'o dos Santos e Maria Sa-
tle_r :dos Santos. _

� .

Edital nr. 11.012 de' 24.09.197,9
Marçelino Sehramows� ..� . ,

Maria Salete Junkes

Ele, brasilefro, " söHeiro,' o
perário, natural' de' uaraguá 'do

Sul,' domiciliado e residente em,,_,
ItapocuzinlJo; .neste.. distrito, fi·
lho ,de Stephano 'Schramowsky
e Alzira ,Klein..:- Schramowsky.
Ela, b_!:.asileira, 's.ôltéira·, indus

triária, natural de J�ráguá�. ,do
Sul, domiciliada e residénte na'

Rua' João, ...S.al)1j T�vares.,. nesta
cidade, filoa ge KiJi,ano, JI:J I] kes
e Inocencia E!ass?,ni. Junkes, •

Edital nr.-'j1.(l113 de 24.09.1979
Gilmar Rogério Menegotll Ro.

cha e Aurea Crislin� l�e�..mJlf
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustrial, nB;tural de Ja�aQu� ,do
Sul" domiciíiádo e re�i�ente na

rua' Frederico\ BarteJ, nesta ci-
. ,. �

� ,

dade, filho de. Waldemar Hocha
e Therezit�. M��e,go'tti; Rocha .

Ela,' brasil�ira,"�olt�ir�, 'do lar,
natural de J�;aguá do' Sul:' do-

Fazendo sua estréia na Um bom público se fez

Copa Brasil deste ano, o presente .ao estáçlio "Er-
Joinville E.C., conseguiu nesta 'Schle'mm:Sobrinho"
um excelente resultado, pr:oiporcionancb .a. arreca-
ao derrotar o' Juventude,' dação de:'Cr$ 372.620,00.
de Caxias do Sul, por 2x1. O árbitro fó'" Mário Rui
O Joinville apresenfou de Souza,

. da Federação
· um'primeiro tempo bastan Carioca, 'aúx'iliado ,pelos
te aplicado, exercendo catarine.nses Dalmo e Ce 1-
uni franco domínio sobre so Bozzano.. As: dúas >e-
seu adve.rs:ário, chegando quipes jógar?m ,assim:
mesmO' a vencer. pôr' 2

..

JOINVrl'LE- - 'Bosse,
go,ls a O, tentos marca- Jae), W�gríe'r,

','

Valnil e

'dos por Francisco, aos Càrlo'S
"

Älberto; Jorge
9 e VI:!-'riil, aos 35 minu- .l:.uis',' Mateu�" E! Sidin.ei
tos, cobranrdlo pênalti. O (Lico) ; Francisco, Lenil-

panorama do segundo san � Paulinho. JUVEN'-
tempo.modificou-se inte·i- rUDE - Noslen, Raquete,
ramente; com Oi Juventu- Carläo, Edson e Casemi-
de esboçando uma forte ro; Ass,is, Jorge (Bozó) e

reação, ql!e culminou com Cacau, KásP!?r ('(aninho),
o gol de Lula, aos 25 mi- Lula e Ivanildo.
nutos e 'por pouco ß. e- O .p!ó_l<imo_ c9llJPfOmis-
qu'ipê' éá'xiense não che- 'so db JEC será. amanhã,
I'gariá aó' empate, porém -

em �u estádi'õ, �e' o seu

a defesa do 'Joinville adversário sera· iJm es

portou�se muito bem até
'

tr:eante :'no., Camp-eonato
o finq,1 e garantiu a"pri- Nacional, O< Novo Ham-

·

meira vitória no Nacional�' burgo, dá ciaá,de que' Ie-
._. � -

....
'

",. .,.' r. ':1
�

de Clu�eS',. ."" va 'o mesmo nome.
"

'miciliadá e �esideríte na -Aveni- Massar:anduba,
.

neste ,'Estaod,
da 'iV1ãie6hàl Deoçloro, �esta doniIciliada e· residente na Rua

i cidade� fnha de Valdemiro Sch-'.· Padre 'Alberto Jacob,- nesta ci
lriiÍti: ellí1fegard Leutprecht Sch- dade, filha de H§rbert Froehlich
'mitzr "

"

). .,", f. r-e\o'A\ Sta;ufm FroehÍid,:' ..
EaiíaJ'hr. '11.014 de 25.09.191'9 I Edital nr. ·11.017 de 25.09.1979

Orlando, Maia e Marle- Luiz ·Rosa e

ne Olga dos Santo� Bernadette Kosloski:
•

. 'Ele;Tbràsífeiro, solteiro, fer- ... Ele, brasiieiro, ·solteiro, ban-

rámen'teiro', natural de Corup�,· cário,. natural de: São
.

Jorge,
ne�fe Estádo, domiciliado e re- Paraná, domiciliado e residente

'sidente' na Rua Onelia Horst, " 'na Rua Walter Marquardt, nes

nesfa cidade, filho de Rosalvo . ta cidade, filho de Dionizio Ro·

Iririe'u 'Maia e Amandia Tavares Isa' e Àna ·pên=itâf."Ela, 'bràsilei-
Maia. Ela, brasileira, solteira, ra, sdlteira, industri$�ia;; natu-

industriárÍa', natural de Enséa- ral,ide· Doutor Pedrinho; neste

"da Ele �Britci; neste' Estado;' do-
•

Est�.do·, domiciliága e. residen

miciliada e residente na .Rua ,te na Rua Yl!alter � lYIarguardt,
Fra�cisc�' Zacarias Lenzi, nes-, nesta cidade, filha de ,Bbleslau

, ta ci(fa�,-2fi1ha de :Antonib Gon Kosloski .e Cecilia'. Kosloski.
zaga dos S�ántos e" Olga Olivei· Edital 'n·r. 11'.0.18' dé' 25.09.1979

· -ra dos Santos. Inaeio Almir,?, Pelry e'

'!'P-dltal rrÍr.U1!1.015 d'e 25.09.·1979 Iren� Rita lubawski,

,� Odai� Bar.uffi e Iro'cildesi-R'ôs� C6p'ia recebida do OHeial de
.

Ele,
.

brâsileiro, solteircJ, "bàl-
.

Massar�nduba, ne;t�· Estado.
coríista, hatÚral de Massara�-' Ele; brl:!sileiro, solteiro, ser-

-'duba, neste Estado, domiÓilia-
-

vênté,. 'natural, de: Ma-ssarandu·
do e residente na Rua Urugúai, b�, "neste' É�taQo., . domiciliado

nesla cidàde, filhó de Olyin. e ';:ésTdeíiÍ:e nesta·.c)dade, filho

pio Barufff e Doryalina Strin- de �Clemente José Petry e Ma-
.. gari ,B'aruffi.'i.Ela, brásileira, s�l- . :thil�� �.etry.. EI.�! brasileira, sol
teira, àúxiliar de escritóri8Y�à- teira, s.erven!e, natural de Mas
tural de Jaraguá do Sul, dpmi-

' Sarár.lduba,· neste' Estado-, domi
ciliâda�e re'sidenté em' Santa' cÍli�éia' e:,J'esidente em' Massa
Llilziaj- neste distrito, filhã'\le' �ándubá, �est� Estado, filha de

,Abrão Rosa e Amabile Prestini Á<:uiõ Lubawsk'i e Vero'rÍica Lu-
i, Ros.a. ,J �,i, bawski.

.

Edital nr. H.016 de 25.09.1979 E para que chegue ao 'co-
Jaime .Giese e ',,,� �," tihecilneflto de todóS; mar:ldel
Isonilda. Froehlieh
fEie, 'Bta�ileiro, solteiro, ; au-

• �iliar de es�ritõrio, natu,ral ?e
J�raguá; C!_o Sul, dómiciliado-e

: residentà� na Rua Rodolfo, Hu
fenuessler,. nesta cidade, filho
de Haroldo Gieseé e Edla Mar-

passar ,o pre,sen.t�'�Edital, que

será publicado pela im r:>rens'a
e em cartório, onde será 'afi

xãGlo, dúrante .15 E.djas. Se al-

:"guém,,:souber "de r�l,gllm impe
'di!J1ento, acuse-o para os fins

legais.
quardt Giese. Elà, brasile'ira,
solteira, costureira, naturai de Áurea Müller Grubba

Oficial
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Propaganda de
cigarro . está
proibida na TV

"aorr�io do PODO" Weg comemora. o seu 18.0 aniversário
Ano LXI - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Sábado, 29 de setell1bro de 1979
Estado Dr. Antônio
Carlos Konder Reis, que
hoje faz
pái1e do Conselho
'Administrativo da Weg.

.- homenageados os

colaboradores -que
completaram 10 anos de
serviços a

'

esta conceituada
empresa de nosso

Município; e
homenagem especial ao
ex-Governador do

No último, dia 15 _do
corrente,
aconteceu no Clube
Atlético Baependi, 'o
jantar da"çante
oferecido

�

pela
Administração da WEG,
ocasião em

que foram

FAMrLlA DO FALECIDO
WALDEMIRO SCHMITZ AGRADECE

E' dolorosa a ausência, do esposo, pai, so
gro, e avô, porém as lágrimas derramadas pelo
acontecido, são enxugadas pelo gesto de soli
dariedade que sentimos na gente desta terra,
a quem externamos o nosso agrade�imen,to.

Agradecemos a Deus que um dia no-lo deu
para nossa alegria, e compreendemos porque
Tu no-lo levastes par� junto de Ti.

Sempre te amaremoS"
.

veram mais de 500 paclen
tes e os resultados foram
apresentados no II Curso'
Internacional de Gastro
enterologia e Encontro
Mundial Cimetidine� no

Centro de Conve,nções Hil
ton, em 'São Paulo, que
encerrou-se ontem.
Os resultados divulga

dos sobre essa pesquisa,
inédita no Brasil reunem

trabalhos dos maiores
especialistas brasileiros
no setor. Segun(fo o mé
dico Edson Pêãro da Sil
va, cerca de 10% da po
pulação brasileira sofre
de úlceras, razão pela
qual a descoberta da Ci
metidine revolucionou to
dos os métodos ele trata
mento até' então . existen
tes. - "Os anteriores - a
firmou - com base em

'antiácidos" e a'nlicólinérgi
eos, provocavam

- efeitos
colaterals".' .

Três por cento dos pa
cientes que perdem o es

tômago, operades de -(i 1-
ceras,

.

podem voltar a sã
frer do mesmo mal. Esta
constatação, a nível mun
dial, que obrigaria .

o pa
ciente a uma segunda
internação, foi o tema cen

trai da conferência do
médico Schlioma Zater
'ka, do Hospital das 'Clíni- '

cas de São Paulo.' Com o

uso da Cimefidine, entre
tanto, tem sido possível,
segundo' ele, evitar-se u

ma segunda operação,
particularmente importan
te para pacientes

.

que já
. perderam parte do estô
mago.
Schlioma Zaterka tam

bém informou que, com a

Cimetidine "ne tratamen
to clínico e sua função
como elcatrlzanfe, tem
-se conseguidO. evitar no
vas úlceras. Esses resul
tados foram obtidos no
tratamento de 13 pacien
tes, submetidos a opera
ções. Nenhum deles, tra
tados com Cimetidine,
voltou a apresentar os
mesmos sintomas.

Brasília - A ComisSão
de Comunicação da Câ
mara aprovou esta sema

na projeto-de-Iei proibin
do a propagand'a de ci
garros e produtos congê

_ neres através do rádio e

da televisão, no horário
compreendido entre oito
e 21 horas." Fora desse
horário, quando anuncia
da qualquer marca de ci
garros, nacional ou es

trangeiro ou ainda 'outro
produto à base de taba
co, no texto constará o

brigato�iaménte a expres-
- são: "este preduto é pre

judicial à saúde".
,

A prop9s.ção acolhida
pela totalidade dos mem

bros daquele órgão técni
cö da Câmara é de inicia
tiva do deputado "Florim
Coutinno (lVIim-RJ) e an
tes de subjr.aplenârtc pa
ra deliberação final ainda
passara pelo crivo da Co
missão de Economia, In-

• dústria e Comércio, onde
a tendênc'ia e também a

prová-Ia. '.

.

S�gundo a proposição,
toda embalagem de cigar
ros e produtos congêne
res terá estampada a ex

pressão "prejudicial à
saúde", acentuando aln
.da que os estabelecimen-
tos que os comercializa
rem também estão 'suje'i-
tos à obrigaforiêCfade de
manter em local de fácil
leitura o aviso: "o fumo é
prejudicial à saúde".

Nossos parabéns à
Administração da
c:retromotores Weg S.A.

Jogos dos clubes de SC na C�pa "Brasil
JQINVILLE '

26.09 - Joinville
30.09 - Joinville
04.10 - Colorado
07.10 - Joinville
10.10 - Ana:polina
17.10 - Joinville
28.10 - Joinville
01.11 - Confiança
04.11 - Sergipe

2 x 1 Juventude,
x Novo Hamburgo
x Joinville
x Londrina
x Joinville
x Goiânia
x Avaí
x Jolnvllfe
x Joinville

AVAl

No clichê, Dr. Antônio Carlos Konder Reis, Marcos H. Buechler, .

Diretores,
e demais colaboradores da WEG.

22.09 - Goiânia
25.09 - Anapolina

-

30.09 - Avar
10.10 - Avaí
17.10 - Aval
21�10 - Juventude
24.10 - Avaí
28.10 - JoinviIJe
Q4.11 - N. Hamburgo

,1 x 1 Avar
2 x 1 Avaí
x Londrina
x Colorado
x Confiança
x Avaí
x Sergipe
x Avaí
x Avaí

Monu-mentosde Roma
abalados

novos tremores sacudiram
a região central da ltá
!ia, enquanto tropas do
Exército trabalhavam na

chuva e no vento para Por

guer barracas a fim de a-,

brigar cerca de 10 mil

pessoas, cujas casas fe
ram destruídas.

íunas"do Templo Saturno,
no Fórum romano, urna

grande parte desses mo

numentos foi cercada e·

foi proibido-o trânsito nu

ma das ruas próximas ao

Fórum, pois as autorida
des estavam, preocupadas
com a possib"illelade de
desabamento. Ainda peTo
terceiro ; dia eonseeutlvo,

ROMA - As autcrlêa
des romanas informaram
que os danos causados
aos antigos monumentos
da cidade pelo terremoto
da semana passada, fo
ram muito mais graves do
que se pensou lnlclat
mente. Depois que vários
fragmentos de mármore
se desprenderam das co-

CHAPECOENSE

29.09, - Desportiva
.03.10 - Colatina
,J1 0.1 O - Ohapecoenss
14.10 - Caldense
17.10 - Chapecoense
21.10 .: Operário
24.10 - Caxias
28.10 - Chapecoense
04.1 t, - Cha:pecoense

Chapecoense
Chapecoense
São- Paulo (RS)
Chapecc;>ense
Maringá
Chapecoense
Chapecoense
Criciúma
Brasil (RS)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
São 'Paulo - A ação no

civa do cigarro foi cons-'
tatada em um estudo so

bre a cicatrização de úl-
,

ceras obtida com o uso

do medicamento Cimeti
dine. O estudo é do mé
dico Edson Pedro da Sil
va, de Santa Catarina,
um dös que apresentaram
esta semana os resulta-

.

dos dos dois primeiros a

nos de liSO no Brasil da
substância química Cime
tidine no tratamento de
úlceras. As experiências
brasileiras foram realiza
em sete Estados e envol-

turismo poderá ter
associação

oCRIClúMA

30.09· - Criciúma
03.10 - Criciúma
07.10 - Criciúma-
14.10 - Brasil
17.10 � Desportiva'
21.10,- Criciúma
24.10 - CriCiúma
28.10 - Chapecoensa
04.11 - Maringá

x Operário
x Caldense"
x Caxias
)C Criciúma
x Criciúma

" , x Colatina
x São Paulo
x Orlclúma
x Criciúma

A Embratur, a Inter
brás e o Banco do Brasil"'
poderão associar-se e

tentar .aumentar o fluxo.
de turismo europeu e nor-

te-amerlcano pãra 'o ·Bra
sil. A informação, foi dada
em Paris, pelo presidente
da Embratur, Miguel Co
lasuonno, ao explicar que

a indústria do turismo vai
gerar 74 bilhões de dóla
res este ano, dos quais
apenas 760 milhões cabe
tão ao Brasi!.FrGUE!RENSE

30.09 - klter (RS)
03.10 - Sport (PEr
14.10 - Figueirense
17.10 - América (RJ)
21.10 - Figueirens.e
25.10 - Rio Branco
28.10 - Coritiba
31.10 - Figueirense
04.11 - Figueirense

x Figueirense
x Figueirense
x Operário
x Fígueirense
x Grêmio
x Figueirense
x Figueirense
x Santa Cruz
x Atlético (PR) ..

lrrnäos Majcher
reencontram-se: agora

Brasil BB inaugura mais 14
postos avançados

no
III ' Jogos Estudan,
tís em Pomerode

Procedente de Nova
Iorque, estará desembar
cando no Aeroporto Afon�
so Pena, nlo próximo do
mingo, o sr. Valter Maj
cher, 'que com, sua espo
sa e filha pela primeira
vez visitam o Brasil.
) Valter Majcher por lon
gos 537 anos havia penU
do contato com seus pais
e irmãos. No ano passa
do, o destino fez ch�ar

às suas mãos o endereço
de seus familiares que
haviam imigrado para ter
ras, brasileiras. Um de
séus irmãos, Stanislaw
(mais conhecido pOr Ma
ringá e que reside em

nossa cidade) 'foi visitá-lo
no fim, ao ano passado,
Agora, chegou a vez-de
Valter poder rever a to-

,

dos, de conhecer os pa
rentes a quem ainda não'

viu; e seus parentes fica
rão conhecendo a sua es

posa e sua filha.

BRASILlA - O Banco do Brasil, prosseguindo na

política de lnterloração do crédito rural, através· de
maior facilidade-às fontes, creditícias, inaugura na pró-,
xima segunda-feira, dia 01 de outubro, rnals 15 postos
avançados de crédito rural, sendo 14 no Nordeste e
um em Santa Catarina.

"

Em toda a família, reina
grande expectativa" para
o que deverá ser um en
centre memoráv.el.

De 11 a 14 de' outubro
estarão sendo realizados
naquela c.idade, 'Os III JO
"GOS ESTUDANTIS DE
POMERODE, numa pro
moção do Departamento
de Educação, Cultura, As
sístêncla e Turismo-DE
CAT da quela municipali
dade e Comissão Munici
pal de Esportes. Serão 4
dias de competições en

tre os rnals diversos adiu
candarios pomerodenses,
nas modalidades de atle
tismo, bolão, ciclismo, fu-

,

tebol de salão, ginástica
nítmica, hlandebol, nata
ção tênis de mesa, volibol
e xadrez. A Comissão
Central 'Organizadora
destes jogaiS, está muito
bem montada e formadá
por. elementos da maior
credibilidade e conhece
dores profundos do es

porte amador.

O cerimonial de abertu
ra está marcado para o

dia 11, tendo por local o
Clube Pomerode, sendo
esta a pr.ogramação:

. 1 - As 17 horas aconte
cerá o- desftledas escoras
participantes.

2 - Execução da Mar
, cha Batida, pela fanfarra
do Conjunto Educacional
"Dr. Blumenau".
3 � Hasteamento das

Bandeiras Nacional, Esta
dual, Municipal e do,Clu
be, Pomerocfe C.R.E.
4 - Juramento dos atle

tas.
5 - Acendimento da

pira éllmplca,
6 - Declaração de aber

tura dos jogos, pelo Pre
feito, Municipal.
7 - lnlcío das competl-

.

ções.

.ös visitantes virão ini
cialmente. par� _ Jaraguá,
onde ficarão hospedados
em casa de, s_el! irmão.

Dos 14 postos do Nordeste, quatro situam-se em
Pernambuco e 10 no Rio Grande do Norte, o que ele-

,

Va para 14 o número destas pequenas ull1'dades de
crédito instaladas apenas naquela -reqlão,

Além disso, o Presidente do Banco do Brasil; Os
waldo Colln, recomendou a instalação prioritária, ain
da este ano, de. mais 11 postos avançados no Estado
do Piauf, onde já funcionam quatro unldades,

't

. ,O Nordeste, onde são maiores, as dificuldades de
acesso ao crédito, por parte dos pequenos agriculto
res, passa a ter uma participação de 37 por cento no

total de postos avançados instalados pelo BB até ago
ra.

B�B. dá prêmio total de 'Cr'$ 1,8, milhão .para
trabalho sobre Fontes alternativas de· Energia

,

o Banco do Brasil aprovou o regu
lamento da concessão de prêmio para
pesqulsa sobre fontes energéticas al
ternativas, lnstltuldo pelo Presidente do
BB, Oswaldo ceu-,' com o objetivo de
estimular os cientistas nacionais a

pesquisarem fontes alternativaé 'de e

nergia ou aprimorar as já existentes,
através de projetos completos de equi
pamentos, , processos, inventos, ldélas
ou novas técnicas 'que proporcionem
economia de derivados de petróleo.

prêmios serão concedidos com- recur
sos do FIPEC (Fundo de Incentivo à
Pesquisa Técnico-Cientffica). ,

'

Poderão concorrer aos ", prêmios
pessoas flsicas e jurídicas residentes
ou domiciliadas no Braell e o' prazo pa
ra entrega dos trabalhos se encerra em

, 30.12.79. A inscrição poderá ser feita
em qualquer agência do Banco, pes
soalmente ou através de carta em que
conste a aceitação das condições pre
vistas no regulamento.

Ao primeiro colocado, além do prê
mio, o Banco do Brasil concederá finan
ciamento de até 50 milhões, com vistas
ao desenvolvimento da pesquisa. O'
Banco estabelece ainda que -só pode
rão c�ncorrer os que ,se compromete- 'i
rem, se premiados, a desenvolver o pró
jeto sem evasão de divisas do País.

São as seguintes as localidades onde serão aber
tos postos fio próximo dia primeiro: Alàgoinha, Betâ
nia, Buique e Glória do Goitá, em Pernambuco, Can
guareta, Florânia, Macaiba, Pedro Avelino, Pendências,
Santo Antônio, São. José de .Mlplbu, SãQ Pedro, Tou
ros 'e Upanema, no Rio Grande do Norte.e CUnha Po,.
rã, em Santa_ Catarina.

.

Com as inaugurações, se eleva para 118 o núme
ro de postos avançados do Banco do Brasil em 'fun
cionamento, enquanto prosseguem os trabalhos de lns�
talação de mais 161 unidades até o final' do ano. A
meta do Presid�nte do Banco do Brasil' p-ara este a

no é de colocar em funcionamento pelO menos 200
PACR.

Recebemos do' Sr.
Waldem,ar Wiesner, gran
de desportista daquela
cidade e nosso colabora
dor, convite assinado pe
lo Prefeito Municipal Hen- ,

rique Drews Filho e pelo Para o primeiro colocado (prêmio
Presidente da CCO Eu- Monteiro Lobato) foi atribuldo o vafor
genio Zimmer, para nos '.:. de Cr$ 1 milhão, e mais Cr$ 500 mil,·
fazermos presente'ao ce-

-

pár:a o 2.'° (prêmio VisconCle de ltabo-
rimonial de abertura do ra'O, Cr$ 250 mil para o 3.° (prêmio Ba-
dia 11 de outubro, ao qua! rão de Mauá) e Cr$ 125 mil para o 4,0
nos agradecemos. colocado (prêmio Delmiro Gouveia). Os
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