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Marchezini visita Jaraguá do Sul no próximo dia 29
o sr, Pier Lorenzo Mar- gentes do clube, com o tre os 58 Clubs de Rotary mals de 750.000 sócios; PROF. PAUL;O MORETTI para esta reunião foi o do Dia do, Professor.

chezini, Governador do
\
intuito de colher informa- do Distrito 465. em 1 �.OOO clubes, no FOI HO,MENAGEADO Prof. Paulo Morettl, Na Fez uso. da palavra o

Distrito Rotário 465, vi- ções sobre os planos de O sr, Pier Lorenzo Mar- inundo inteiro. Na última terça-feira, oportunidade o Prof. Pau- companheiro' Norberto
sitará o' Rotary Club de serviços do clube, pará o chezini é um dos 378 Go- '. O Sócio do RGltary Club dla 16 do corrente, na" lo foi homenageado pela quando prestou hornena-
Jaraguá do Sul, em "29 ano rotário 1979/1980. vernadores rotários no de Joinville, foi eleito Go- reunião movimentada do passagem dos seus 25 a- gern ao Prof. P�ulo pelosde outubro de 1979. Ele oferecerá também, mundo inteira, querepre- vernador na Convenção Rotary de nossa cidade, nos dedlcados ao ma- relevantes se�lços pres-O Governador Pier sugestões sobre assun- sentam o Rotary Interna- Internacionál do -Rotary, o "Convidado' Especial" gistério, e pela passagem tados a comunidade atra-Marchezlnl conferencia- tos admlnlstratlvos

'

rotá- cional em dlsfrltos, com- em Roma, na ltálla, em _
.

.... __'li vés do ensino e pela se-,rá, mensalmente, com o rios ao Rotary Club de postos de clubes mern- julho de 1979, e exercerá rledade e vontade p�laPresidente e outros dlrl- Jãraguá do Sul, um den- bros. Cada líder de dis- o carço até 30 de junho BANCO DO ,BRASIL AUTORIZA qual ele abraça a profls-trito supervisiona 100S clu- de 1980. CONTRAT�ÇÃO DE TODOS OS FIN".AN'CTÄ"MENT'OS são. Em sequlda f?1 en-
bes em sua área. , Ao Governador, Sr; PARA. TRATORES E MAQUINAS AGRTCOlAS tregue pelo Presldente
O Rotary é uma organi- Pier Marchezini, nossas do Rotary, Januário Stin-

zação internacional de boas-víndas : à Jaraguá O Conselho DireJ;or do Banco do Brasil, autorizou ghen, uma placa de prata
serviço, qua conta com do Sul.

as agências do Bânco no país a contratarem opera- em homenagem pela pas-
sagem do Dia do Profes

ções destinadas à aquisição de tratores' e lmplemen-
tos agrícolas, condicionando, porém, as liberações dos so� Prof. Paulo Moretti,
recursos somente para janeiro de 1980. pronunciou-se, agrade-

A medida insere-se na pri'oridade do governo de cendo
'

a homenagem
manter a expansão das fronteiras agricoJas, com vis- prestada a ele, e que esta

tas a produção de alimentos em escala crescente pará se estenderia aos demals

protessores da reqlão,
. atender à demanda' 'interna e produzir excedentes ex-

.

o que se comenla na Capital
ComeDia-se....

- a chamada televisã,o de bolso. A firma
�iemens . conseguiu desenvolver um aparelho, de
televisão muito especial. Ele mede apenas 22
centímetros de comprimento e 5 centímetros de
largura e só pesa 700 gramas. AparelhO cilindri-.
co a cores é o menor do mundo e, �o mesmotempo o 'primeiro da Europa que preelsa apenasde um tubo de recepção. Os circuitos. de comu-I fação assumem, todas as funções·. Uma das van
tagens do "Sicolor 'K 80", deve ser empregadasobretudo nas ciências � medicina 'é a sua sen-
sibilidade a luz.

. ,

- as opções das energias disponíveis nesse
período de privações. Scala' - Revista da Rep. Fed.
da Alemanha, em sua edição de 8/1979, divul
ga uma fo,to do jubileu do bonde elétrico. Há
cem anos, movlmentava-seo primeiro veículo so
bre trilhos movido com corrente e motor elétri
cá. Werner vdn Siemens. foi o construtor dessa
pioneira da 'Iocomotiva elétrica. Nos. cfiias de ho
je a bem organizada. "Deutescfie Bundesbahn"
-

.

a Ferrovia Federal Alemã - possui 2.700 lo
comotivas elétricas em' tráfego. Deve merecer a
atenção do Governador.

- A velhice: como vivê':la bem. Vivemos na
"sociedade do trabalho". A "sociedade do lazer"
é ainda uma. utopja, Mas no dia em que se fizer
realidade, trará consigo também os seus proble-'
mas. Dentte os muitos contra-valores da "socie
dade do trabalho", encontra-se: o preconceito da
idade. Nossa sociedade valoriza apenas o jovem,
o que tem capacidade de produzir. Constata-se
isso . no's anúncios de.empregos - idade máxima.

.

35 anos.. A estatística populaclonal revela de for
ma evidente este preconceito. São divididas em
ativas e inativas, produtivélS e ímprodutivas. La
mentavelmente...

- a palestra proferida pelo General Toledo
'de Camargo, ex-Assessor de Imprensa e Reiações
Públicas. da Presidência da. República do' Gover
no Geisel: "Nós,das Forças Armadas não hesita
remos em maréhar uma vez mais para a manuten
ção dos objetivos nacionais". Essa advertência
foi feita na palestra proferida no ciclo de COl"!fé
rências d.e Atualização Cultural prOmovida pela
Escola Superior de Guerra, depois de comentar
academicamente o tema "Expressão Militar do Po
der Nacional e a Segurança das Instituições a 45
inscritos no Ciclo;

- a forma de c'omo vieram os exilados. O
LUTADOR escreve que '�a bagagem da experiên
cia dos exi'lados preci,sa ser' conferida na alfãn-"
dega de nossa realidade. Não é só transplantar
da Argélia para o N'ordeste". Depois de 3 horas
na casa do Sen'ador Marcos Freire, Marcos Cú
nha' fez o seguinte desabafo: "É a velha mania
de cúpula. Estou: com três hós'pedes lá em casa

.
,

- todos Deputados, e eles indagaram se eu' iria
a esta reunião. Eu nem sabia' 'o'. que estava a- .

contecendo. Liguei para a. casa do Senador Mar
cos Freire e me negaram a iniciativa. Nem che
garam e já começa o balaio de gato$".

- o convênio que o Governo do Estado as�
sinou com o Banco Mundial :e a União, pelo qual
serão liberados recursos da ordem (Ie aproxima
damente Cr$ '100 milhões, para a execução de 26
projetos nos quatro municípios que integram O' a
glomerado de' Florianópolis: Palhoça, São José,
Biguaçu e a própria Capital; O ato contou com a

presença do Ministro Mário Andreazza' e os pro
jetos a serem implantádos, visam, basicamente,
a melhorar as condições de vída do homem. Co
rno O· de Jaraguá é o programa .de Ap'oio às Ci-

.
dades de Porte Médio, do CNDU/BIRD. ótimo.

Evi Sinsval - 10/79

semana da Saúde em

Jaraguá
.

do Sul
portáveis. ./

,

.com a decisão,' ao mesmo. tempó em' que os a

gricultores ,têm solução aos se�s pedidos de finançia,.
mente, independente da margem de recursos da a
gencia, as empresas revendedoras também têm asse

gurada a colocação das unidades disponív,is, com pa
gamento garantido para o início.do próximo ano:

'Como em anos anterleree, Jaraguá do Sul terá
a semana da Saúde, nos dias 21 (amanhã) a -26 de
outubro' corrente.

PRESTIGlE, HOJE
E AMANHÃ, A

FESTA POPULAR DA

COMUNIDAOE
CATóLICA "SÄO JUDAS"-

I'

A semana da saúde deste ano tem como ob

jetivo alertar a população para ös principais pr��'
blemas que lnterferem para um bom desenvol"l
mento físico, mental e social dos jovens, de. nos:so
município. Para tanto serão desenroladas as seguin
tes atividades: Todos os 'professores em suas esco

las coorelacionarão a semana da saúde com as ati
. vidades didáticas rotlneíras e pos.terio:rmente· apre..

sentarão um relató�io das atividades às coordene-
dorias de ensil\9 Estadu .e l\IIu_nicipal. - ....

'

,

Dia 21 serão feitas alusões ao evento em, toaas
as missas da Paróquia São Sebastião (nesta co",
ofertório vivo na missa das 19 horas); Culto �a Igre
ja Evangéli�a de Co�,fi�são Luterana no BraSil e nas

demals -entidades religiosas.
_-

Dia 22' tendo como local o Salao Nobre do, Se-
,

si, a senhora Ivone Ursula :Kina� Gon�a!yes da,Cruz
pro,ferirá palestra cuj� tema sera N�trlçao, Saude e

Higiene da Criança, as 9 .ho�asl e as �4 horas
..
Na

oportunidade haverá proJeçao de sildes e filme
. (16min).

. . , .' .

Dia 23 com' o' tema Higiene e Saude os médi-
cos Wanderley Quarte Pereira e Edson Schulz mi

nistrarão palestra no P@vilhão de. Esportes "Arthur
.. Müller" às 9 horas. '

Dia' 24 também no Pavilhão de Esportes, "Arthur
.Müller" às 20 horas, o' Dr. Mario Souza palestrará
aos estudantes e a comunidade "O jovem e o pro-.
blema do tóxico":

-Oia 25 na Faculdade de Estudo_� S:ociais de

Jaraguá do Sul - FERJ - o
.

engenheiro agrônomo
Voltaire Mesquita' Cézar - Supervis'or Regional da

ACARESC pl10ferirá palestra às 20 horas com o ,te-
ma "Defensivos Agrícolas".

.

.

A Comissão' Municipal de Saude
.

desta cidade
espera que toda .comunidade jaraguaense participe
pois' "pro,teger a. saúde 'é dever de todos".

'Prêmio, do
alusivas' a

concurso

Semana
redações'
Árvore

. caaa' Escola sendo.o aluno autor da

redação con�idado a participar da via

gem à Florianópolis com a� �espesa.s
totalmente pagas pela Comlssao Mum

cipal de Saúde e Pref-:itura Municipal.
,

o: itinerário da viagem que . sera

seguidol pelos excursionistas será: �o'n
te Hercílio Luz e o Centro de Treina
mento doa .ÁCARESC oride almoçarão.

.

No próximo dia 26 de outubro, íeá
lizar-se-á uma viagem à Capital do Es
tado, patrocinada pela Prefeitura Munj�
cipal

.

de Jaraguá do Sut
.'

A curiosida
de desta viagem está na ' participação
de 41 escolares, de 41 escolas de nos
so Município. Os escolares participan
�es sã'o alunos classificados no "Con
curso de Redações" alusivas a "Serna":
na da Árvore", realizado no último mês
de setembro .

Este _ concurso contou com a parti
cipação de 8'40 alunos. das 4.as séries
do primeiro grau; de 41 eseolas jara
guaenses, consistindo .no seguinte: ca
da Protessor em sua escola, . escolheu

. (luas das melhores redações apresen
tadas pelos alunos da 4.a série; a se

guir enviou ao .Escritório Local da.Aca
resc onde uma comissão julgadora al
tamente qualificada, escolheu uma de

A tarde, conhecerão entre outros,
o Palácio do G'ovefno" Igreja Matriz,
bem como várias praias e as dunas.
Na volta a Jaraguá, pasarão pelo lito
ral onde terão oportuni'dade de conhe
cer outas cidades e praias. A chegada
está prevista para às 19 horas, do, mes
mo dia, quando viaturas da Prefeitura
estarão preparadas para levarem as

crianças até suas respectivas residên
cias.

'

" .

NotiCiaS de \ Corupá
AMPLIAÇAO DA PREFEITURA

esclarecimento .que
faz necessârio

Um Esta $emana foi iniciada a ampliação do

prédio da Prefeitura Municipal. Deve-se desta

car que d�sde sua construção é a primeira \

vez que' será' melhorado o espaço. físico da

Prefeitura Municipal, isto em mais (,te 30 anos.

A preocupação do Prefeito Adelino Hauffe é

de melhorar o atendimento aos municipes, �em
como a administração será melhorada e o Le-.
gislativo Municipal instalado nas' dependências
do prédio da Prefeitura, receberá uma sala, am-

pla e Independente.
'

VACINAS PARA CRIANÇAS
No próxilJ'lo'dia 25, 'será (eita vacinação das

.

crianças corupaenses" campanha promovida pe
lo .Posto de Saúde local atr�vés do' Dr. Silvio

Lennert, Chefe do Posto,' em conjunto éom a

Comissão Ml!nicipal de Saúde e Lions Clube.
A seguir, publicamos abaixo, os locais e

horários de vacinas para o próximo dia, 25:
PARTE DA MANHA: - Éscola Rio Novo, das,

7 às 10 horas; Vila Rutzen - das 101 às 12 horas.
PARTE DA TARDE - Escola F;'�dra de Amo

lar, das 13h30min às 15 horas;': Escola Bom

plandt, das 15 horas às 17 horàs.
Posto de Saúde (centro) - .Período normal,

das 8 às 12 horas; Das 14 às "16 horas.
NOTA - As crianças que já estiverem sendo

vacinadas no Posto de Saúde, solicitamos que
as mães se apresentt:)m com a Caderneta de

Vacinação. .�

,Campanha do ,Poste;. de Saúde, ComlssãQ
M�nicipal de 'Saúde e L10ns Clube de Corupá.

SeJa· responsável - Mais vale prevenir que
remediar.

se
Prof. Paul'ol Mor�tti

São desagradáveis e até

comprometedores certos
lapsos que ocorrem em

nos5'O'S, escritos, por des";
conhecermos até que pon
to vão as reações dos que
nos dão o prazer da leitu
ra semanal.
De nossa parte, sempre

nos tem movido a preo.;
cupaçã:o de fazer chegar
à redação artigos cuida
dosamente revisados, a

fim de não. comprometer
uma imagem que, mercê·
de Deus, da bondade' e
deferência dos leitores,
·fazemos questão de pre
servar, mormente na con

dição de. pr.ofessor. de
Português.
Tal preocupação cresce

.
em significado e compro
metimento quando sabe
mos haver leitores que co-·

lecionam 'nossos artigos
semanais. Provam-se cor-

respondências que temos firam, pára sentir .

se. não.
recebido de diversas ci-, "machuca" os àlhos e· os
dades, até de fora do nos- ouvidos o que ocorreu:
so Estado, em que o "Cor- 1

.

- CRIANÇA... HOME-
reio do Povo" chega por NAGEM... E TU... QUE·
obra e graça do grande NÃO CHEGASTES A NAS
círculo de amigos que pos- CER?
sui nosso diretor, consli,;, 2 - BURILANDO A PE-
tuindo:'se elos de uma cor- ORA PRETA.
rente de relaçõ�s públi- Nem CHEGASTES, nem
cas que o mesmo estabe- PRETA foi o que enviamos
Ieee por efeito de suas à reaação e sil:n: CHEGAS
andanças por este, Brasil.

.

,TE - 'BRUTA.
'

Se tais artigos são' lidos E isto basta para des-
por pessoas' das mais di-' virtuar um trabalho, é su
versas qualificações pro- ficiente para nos compro-'
fissionais, que dizer entã.o meter, quando o envolvi
das reações de alunos e mento deve ser transferi-·
professQres, colegas nos- do à impressão e revisão.
so,s?

. .

Ficamos por aqui, fa-
Daí por que reputarmos zendo o registro como de

como comprometedores ferência a nossos leitores,
certos lapsos que ofus- dispelTsando-nos de maio
cam os olhos e atordoal']1· •. res comentários. Não o
OIS ouvidos, tais como os fazemos com o intuito de
ocorridos nos títulos dos promover"nos, apenas pa-'
dois últimos artigos. Con- ra justificar-nos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversanantes

t ,

1.'

Aniversariam, dia 22.10.79

Italo Cássio, filho de Carla e
Sr. Hans Gerhard Mayer

Sr. Rudi Franke, residente .em
Garibaldi

Sr. Batista Araldl
Sr. Rodrigo Nicoluzzi

.

A garota Elaine Cristina Wit-'
koskt

'
'

A�iversariam dia 23:10.79

Sr. Sebastião Alroso
.

Sra.: Rosa da COsta Meier, re
sidente em Estrada. Itapo
cu-Hansa

Sr. Mauro Schkiba, residente
em Curitiba-PR

'

A menina Suely Hornburg
'Sra: Áenilda Keiser Seick
Sr. Albano Stephani

Aniversariam dia 24.10.79

Sr. Hans Gerhard Mayer
Sra. Tereza, esposa do sr.

GerÔnimo· Ponticelli, resi
.

dente em Garibaldi
. Maria Moreira, residente em

Itapocuzinho
Itone Betti, filha do sr. Artur
Fachifll" em ,Luiz Alves

Sr. Ivo Westphal, em Jaragua-
'

zinho '

Aniversariam, dia 25.10.79

Maria dos Santos
Orlando Wac'kerhagen
Sr. !VIigUel Kitzberger.

, Aniversariam dia 26.10.79 '

I

Sr.' Otaviano Tis'si·· •
.

. Alzira Pradi
.

, Waldir Àrmando Meier '

,

A menina CiI�me, Kátia Lange

\

'KROGERHAUS ...
,

,

, KROGERHAUS•••
'

Agora você 'também poderá
desfrutar dQ seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso.dizer mais?l

N o rIc.i AS
NASCIM,ENTOS

DA
SEMA,NA

Nasceu'dia' 08.1 0.79
'. Valério, filho do casal Wal':

demar (Alida) Krueger
Nasceram, dia 09.10.79"

Walmiria Clarlnda, filha do
casal .Avellno (Isolete)
Mokwa.

,
.

Ney Everson, filhO' do casal
.

Valério (Henrieta Salete
,Fernandes) Pulceno.

,

Alcides, filho do casal An-:
tonto. (Alma Fiamoncini)
Pereira..

Nasceu dia 11.10:79 ','

Eduardo, filho do casal Luiz
, (Tecla) Krawulskl

'

Nasceu dia 12.10.79
Kátla, Simone, filha, do ca
sai Alolslo (Llllan Eggert)
Gesser. '

Nasceram 'dia 13.10.79 .

Allan Anderson, fflfio do ca
sai Agnelo (úrsula Muel
ler) Marcarini.

Ines Aparecrda, filha do ca
sai Sigesmund'o (Iria)
Grandolfi.

'

Nasceram dia 14�1'0.79 "

Vanderlet, filho do casal
.

Ango (Nolll Gaedke) Ra�
duenz,

Adenllson, filho do. casal
Elmiro (Anila Wallan)
Maass,

'

Nasceram dia 15.10.79
As gêmeas; Andrela e A
driana, filhas do casal
Marcos (Edla) Mielke.

Vanessa, filha do. .casal Val
demiro (Cirse Sanches)
dos Santos.

.

FIQUE MAIS BELA

o Instituto de Beleza Kiti,
na rua João Planinscheck, 425,
inaugurou, na última semana

rnais uma sala para aperfei'çoar
'

a arte de mbelezar as JaragtJã:
enses. Vá conhecer você tam

bém, 'o carinho da senhora 'Ç)Ií
via e de suas, duas filhas Ro
sane e Denise, e tornar-se rnals
bela. Os, meus cumprimentos
pelo avanço!

• L A V A N O E R I A A' SÊ C O �

Vocé sabia que lavamos
à seco e também à água?

CORTINAS J TAPETES - VESTI ...
DOS - TERNOS - CONJUNTOS?
E com ummaquinário modernis
simo japonês?
Sabes onde é? Bem ali pertinho

, do ,Açt)ugue do.Mahnke.
.

I; que apanhamos e levamos as

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

saCIA'IS ---,----YASG
ENCONTRO DE

BANDÉTRANTES

As' fadinhas (Bandeírantes
de 6 a 10 anos), estiveram em

Nova Trento seguindo para o

Morro da Cruz, onde está situa...
do o. Santuário de Nossa' Se
nhora, bem conhecido em toda
a região. Do dlstrito 'de Jara
guá do Sul se fizeram presen
tes um casai de pais de tadt
nhas e uma senhora acornpa
nhou

.

as ?oordenadoras UIiam

APRESENTO ALGUMAS
DEBUTANTES 1979

Iniéio\nesta edição a a,.

presentação das debutan
tes, que farão o seu debut .

nó próximo mês, dla 17� Ei
que será inesque�íver pa
ra.mats estas jo,vens que
estão no início de sua ju�
ventud'e;

Cräudia 'Mahfud, filha do
'sr. Mário' e Geraa Mahfud,

Márcia da'Silva, filha de
'0 ""

Eggon João e Laura, da
Silva. , .

Sônia· Maria Mannes, filha
de' .Blásio e Laura Mannes.

Boqo e HeIiete Fischer, saindo'
no ,sábado dia 1'3, às 5 horas é .

30 minutos de Jaraguá do Sul,
defronte a Igreja Matriz São Se-

..

bastião onde foi o local.de en- '
"

centro, e" retornando no dornln-
90, dia 14, às 19 horas. Fize
ram parte no

.

acampamento os
distritos de: Jaraguá do Sul,
Florlaaópolls; Blumenau e Rio
do. Sul. O distrito das Bandei- .

Fantes de
.

.Jaraguá· do Sui, a

gradece em especial à Prefei
tura Municipal de nossa cida
de, na pessoa do Prefeito Vic-'
tor Bauer, que colaborou . para
a participação de Jaraguá nes-
te enêont�6.·

Aniversariam, hOle, dia 20.10.79

Sra. Rosalia Airoso
O jovem Edgar Juarez �Sch
·mitt

O jovem Walmor. .Manes
.

Sra. Hilda Fodi Lizemberg
Herbert Alperstaedt, residen
te em Itapocuzinho

.Sra, Elisabeth,-.esposa do
.

sr, José Sterlin Neto, resl
dente em Jaraguazinbo

O Jovem Carlos Pisetta, resi
dente em Massaranduba

.

Aniversariam, amanhã, �ia 21;10.79

Sra. vve. Lígia de Freitas Pe
reira, residente em Horta-

. nöeous-ac
'

Elisabeth Bruner, residente
em Bela Vista do Paraí-
so-PR.

'"," �� '-_'.

Sra. Hedwig, esposa: do Sr.
Alvlno Medro

Sr. Ricardo Jung, residente
em Pómeroca

. .'

.",Q, gamto, Ermenson, filho, de
Osmar e Cetina Bartei, re
sidente em Ponta Porã-MT.

F'��'·'.'''.fÓ.i..·.:�I..�� •
•• I.''.".,.·.. I.''.�·.".:1. :.I. :�I. , I.:.:" :...; -;." ? '

.

fr
.

A MODA EStÁ COM 'A NANETE,- NA - MARECHAL �l
.

I . ��O����' 790, ESTE ÉO

ENDER�_
PARA voce, s�

VEB- iI.
f:.i

'

NANETE TEM SUGESTõES INCRíVEIS PAI?A:A PRE.,

. :�:.:Jf SENTE ESTAÇÃO: .

���m������m� fi __ Vestidos Conjuntos ':1g , Calças,
.

Lin,ha de. praia '. ��
.

� . além de tecidos para todos os fins, �
. ,'(fi:,

LOJA NANETE, SEPRE

PR,_ESENTE
PARA

.
TORNAR

:i:il'f� VOC� MAIS BONITA.
.
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, I para Igrelas - Deçorações para clubes - Arranjos.

.

[.,
' , . .

para festas .:._ Buquês em geral.
Plantas ornamentais.
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.PA'RAB;eNS SR. EGG'ON!

No ultimo dla 17, este
ve completando 50 a�os
de vida,' o industiiial ami
go sr. E"ggon João da Sil

va, um dos diretores da

EletromotQres Weg S.A.
Recebeu arriigJos em sua

resid.ência, oferecendo
-lhes um delicioso jantar
.ém comemoração;' Os

cumprimentos do "Correi'o
. êlo Povo".

CPNFECÇõES
SUELI LTDA.

, ,

Oferece enorme quantida
de de novidades vindas de
grandes centros.
Você encontra um munda

de novidades em bijouterias .

e confecções' em geral, par,a Itodas'as idades. .

O LOJAO DE
CONFEcçõES SUELI LTDA.
fica na AV•.Mal. Deodoro, 1085
em frente à,' pr.aça Paul 'Har-
ris.'

'

II Faça a sua visita•.

ENl..ACE:
ANA LOCIA e GILBERTO

.. Aconteceu ontem, às 20

horas, na Igre�.a f\Aãfriz de São

Sebastião, o enlace matrimonial

dos queridos, Ana Lúcia e Gil

berto. Anaé fflha de N'orJ:>erto
Hafermann e Zélia Háferrnann

(In- memorian) � Gilberto. é fi

lho do lndustrlal Loreno Antônio
Marcatto :

e Marlen t:.. Meister

Marcatto. Foram padrinhos por

'parte da noiva: Bruno Breithaupt
e sra., Marcelo Netto Campos e

.

sra., Rolli Bruch e sra., Gerson

Boaventura Ferreira e sra., Mar,.
lo souza e sra., Paulo Marcatto

.

e Anair Hansen, .Oarlos Norber-
.

to. Hafermann e Mlrlam Czar-
�

nay. Da parte do noivo 'foram'

padrinhos:" Auri Klein e sra.,
João garloS -Marcatto e sra.,

'Adernar Rudje Grtlbba e sra., '

Zair Marcatto e sra., Flávio Mar

catto e sra., Ivo Ewald e sra.,

e Márcio Mauro Marcatto e sra:

Os convidados foram recepclo
nados no belísslrno Clube Atlé
tico Baependi. O �'Corr�ío. do
Povo;' felicita, O jovem par e

seus dlstlntos pais,

CINDERELA '>.

(Agora com 3 lojas para
melhor servir).

,.

Visite' a loja 1 j da COMER
CIAL DE, CALÇADOS CINDE,'

'

RELA, com sobre-tola, na Av.
,
Getúlio Vargas, 198; loja 2,
na Av: Mal. Deodoro, esquina
Praça Ângelo Plazera, onde
você encontrará miudezas e
aviamentos; para costureiras
e a:lfaiates; e, loja 3, na Av.
Mat..Deodoro, 183, com ou

tras novidades.

CINDERELA,
.

'
,

sempre atualizada com a mo

da da temporada, para voc�
,

desfilar elegantemente.

'1.° ANINHO

, Completou no último dia 12,
o seu 1.° aniversario, a pequeni-

'

na Vivian, fi'lha do, casal amigo,
'Jaime ,(Alzira) 'Mendonça. Os

,parabé_ns:do "�orreio do Povo·'�.

..
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CORREro DO POVO

·1 'Correio do Povo_
Na semana de 14 a 20 de outubro de 1949,

o CP trazia na primeira pägina .

a íntegra do
.

pronunciamento do dep. Artúr Müller na Assem
bléia Legíslativa, abordando aspectos negativos
de convênios celebrados entre o Estado e a

União, prejudiciais à economia,' com a interven
ção dos dep. Waldemar Rupp e Raul, Schaefer.
Ainda na 1.a pág. "O' movimento dos estudan
tes cariocas, que tem por fim lançar a candida
tura do Brigadeiro Eduardo Gomes, ao futuro
governo da República. Na Assembléia' estava
"causando sensação a nova dirEttriz dos ele-

'

mentos que integram a bancada do Partido Tra
balhista Brasileiro, os quais passaram a franca
oposição ao PSD. Correio do Povo nos Espor
tes, sob a direção de Egon Ehmke comentava a

façanha do Baependi, campsäe do Torneio Ini- '

tium da 3.a Zona. O Clube Hípico de Jaraguá
prometia atrações para os desportistas, na tar
de de 23 de outubro, onde despontam duas
corridas de cavalos e ainda corrida de bicicle
tas, numa distancia de 100 metros. Para isso
"os interessados deverão se inscrever na Em
presa Frenzel, com o sr. Ger'TIano Althoff ou

com o sr. Eugênio Silva. Os aniniais Trimon,
Héreo, Vingador e Minerva, disputam as duu

,
carreiras. Em "Mentiras Futebolísticas" o Egon
Ehm'ke escrevia: "_ O D. Pedro não ganhou
porque choveu demais. Seus jogadores, estão
acostumados' a jogar com terreno seco; _ Áu
gusio Sarti é um grande juiz de futebol e _ Ar
lete e,Eugênio trocaram genlilesas, quando da

disputa de 'uma bolsa rasteira. Ambos sairam sa..

tisfeilíssimos" •

.•• HÁ 25 ANOS

O prefeito assinava as Portarias de n. 58
a 61, concedendo 30 dias de licença a Arcadio'
Fischer, contador, Padrão, �'Z", desig,nava Turi
bio Antonio Eliseo para .. responder pelo Depar
tamento de Fazenda, "enquanto durar o impe
dimento do respectivõ titular. "e lotar no De

partamento d� Fazenda, o .Escriturário Padrão
"T" _ Walair ,O. Rubini. Alfredo D. Janssen

requeria à Prefeitura licença p,ara construir

I mausoleo na sepultura de Henrique Janssen,
inhumado no Cemitério Municipal. Haroldo Iss
berner requeria licença para desviar o curso de
um ribeirão que atravessa o seu imóvel, para
estancamento de água a ser destinada à arro

zelra, Elisabeth R. Gressinger, requeria transfe
rência dos 'impostos de sua cQncessão do Bar
Rodoviário para Hartwig Raduenz. De acordO'"
com a ata da reunião ordinária da Câmara de

Vereadores, de 21 �e setembro de 1954, com

pareceram os vereadores Ney Franco, Mário

... há 30 UDS
Nicolini, Alfredo Langer, Frederico Curt Alberto
Vasel, Otal/iano Tissi e Kurt Herbert 'Hillbrecht.
O sr.: Ney Franco, P,residente, constatou a pre�
sença de número legaJ e declarou aberta. a, reu
nião, com a aprovação da ata da sessão ante
rior. Ninguém uaou da palavra e não houve Or
dem do Dia, pelo que foi marcada nova reu
nião, para () dia 28". Findo o que, foi encerra
da a reunião. Não cormpareceram à presente,
os srs. Adolfo Antonio Emmendoerter, Walter
Jark, AI� im Seidel, Willy Germano Gessner e

Gerhard Roeder".

••• HÁ 2 ANOS

O vereador José 'Alberto ,KIitZ'ke anunciava
para 29 de outubro a presença do Vice-Gover
nador do Estado _ Marcos Henrique Buechler,
representando o Governador Konder Reis, inau
gurando a agência do IPESC, as lillhas de ele

trificação rural em Três Rios do Norte _ Wal
demar Rau e Três Rios _' Neré,u Ramos, além
de visitas as escolas reunidas Cristina Marcat
to, no Jaraguá Esquerdo e Alberto Bauer, na

Rua Guanabara. Poderá ser assinado naquele
dia convênio entre a Prefeitura, Municipa.1 e a

SSI para a vinda de duas viaturas, da Rádio
Patrulha'. Fritz von Itapocu assina artigo A IN
DEPENDENCIA DO NORTE, comentando pro
nunciamento do vereador Valmor Maes, de Jo
inville, propondo a criação de um novo Estado,
chamado de Santa Catarina, do Norte. "Mas a

idéia da formação de um Estado novo no sul

Ique deverá chamar-se do norte se se tornar
uma realidade, já tem um postulante à sede de

governo. Não dizem por aí que o maior engole
o menor _ como lei da natureza? Então, a fu

tura Capital não pOd,e ser Joinville e também
não podera ser Blumenau, rivais centenares. Há

que se escolher, então, um neutro e esse neu

tro será, certamente JARAGUÁ DO SUL que não
é o menor dos pequenos e não é o maior dos

grandes. Se a divisão se der estamos no páreo
para sediar 'a nova Capital. Copiar o modelo a

mericano. Nova Iorque _ a megalópolis _ é
,

governada .pela pacata Washingto�,. E vivem
muito b�m". O Hospital Jaraguá recebia ambu

lância e o orçamento municipal para 78 era de

54 milhões. No dia 25 de outubro Octacílio e

Lucy completavam. as bodas de prata. No dia

13 falecia o sr. Erich Sprung, ex-contador e

Diretor do Dep. de Fazenda do Município. ítalo
Cássio Meyer, 'filho do ex-prefeito e capitão de
indústria Hans Gerharef e_esposa Carla Haake

Meyer, recebia sua confirmação no dia 23, na

Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul.

Fritz von Itapocu - 10/79

Pássaro livre Rischbieter
Em Jaraguá
ouvi o cântico dos pássaros sulinos,
é um canto suave e calmo
como de seu povo.

. Aqui nestas paragens
tão distantes, quase ao meu lado
um outro canário canta,
Levantei-me fui 'Ver
parece que vôou ...

Está chovendo tanto
deve estar a procura
de algum lugar
mais seguro que pudesse ficar

.' Se é isso que eu penso.
'

Será que ele está numa gaiola
enfeitando? " e eu não sei?
VOU VER. .. depois te dlqo,

VENUS
Ich hab mir die Erde nicht ausgesucht,
Da kann ich bestimmt nichts dafuer,
Ich haette viel lieber zur Venus gebucht,
Aber nun bin ich eben mal hier.

/

Ja, auf der Venus, 'da moechte ich sein,
Das ist ja der Liebesplanet,
Ich hoff', dass ein' schoenes' Mae'delein
Am Raumflughafen dort' stéht.

.

Die Venus, das ist .noch Jne saubre Welt,
Die Venus, das waere mein' Fall.
Ich hab schOn' die Flugpasságe bestellt
Zum schoensten Planeten im All.

.

Wenn Sie mich fragen,. zum Abendstern,
Da oben, n�ben dem MQnd.
Da zieht es 'mich hin,' dà waer içh so gern,
Vorausgesetzt, er ist bewoh�t.

anuncia fim dos

incentivos e, acha

inflação alta

RIO - Medíd'as tributá

rias, ao, invés ele monetá

rias, para combater a in-
. fiação, foram defendidas

pelo Ministro' da Fazenda,
�Karlos RiscJlbieter, a'o de
sembarcar .,,0 Gale'ão, de
volta da Europa, onde
durante 27 dlas fez confe

rências, partlelpou 'de reu

niões do Grupo dos 77 e

do Comitê Interino do
_, I ,-

Funelo Monetário Interna-

ciional.

Segundo o Ministro,
está em pauta uma r;"Bu

ção drástica .dos incenti

vos fiscais e o aumento

da alíquota
.

do Imposto'
de Renda de pessoas ju
rídicas. Recusou-se, no

entanto, a dar maiores ,

detalhes, "porque o as..

sU!"to está em estltdos".

Sobre a possibilidade
de a inflação chegar este'
ano a ,65 ou 70%, Karlos
Rischb'ieter disse que nã'"'

gosta de fazer previsões,
mas garante 'o Governo

nãlo perd�u o controle da

$ituação, embera reco

nhecesse como'
.

"assom

brosa" a taxa de· setem

bro.
Rudolf Hirschfeld, São Paulo'

Sábado, 20 (Je outubro ã'e 1979

COLUNA ROTÁRIA
ROTARY NO MUNDO

Para a próxima geração o Rota
ry deve significar companheirismo e

serviço.·
.

Para o Rotary a proxima gera
ção significa e sempre significará 6
futuro da humanidade.

Hoje, onde quer que vivamos;
não podemos deixar de sentir a nos
sa ligação com' o resto do mundo.
Existe grande intercâmbio de desco
bertas científicas, de recursos e co
modidades bem 'como a união de es

�orços em varias setores, visando so
lucionar O problema da humanidade.
Tudo isso é beneficiado ainda pelo
grande número de meles de eomunl
cações. Há -um novo imperativo que
leva o indivíduo a tirar proveito de
suas oportunidades como cidadão do /

mundo.'
.

Movimentos ínternacíonals, cor

porações e organizações, atualmente
encontram-se nas casas dos milhares
a maioria delas com objetivos: e ati�
vidades de valor.

Mas o Rotary International se
sobressai na compóslção e esfera de
seu quadro social e na influência
para a boa vontade e a paz.

Com maior número de países re

presentados no seu quadro social
do que as Nações l}nidas, o- Rotary

, abranqe, todos os credos, raças e
nacionalidades ...

Seu lema verdadeiro: "Dar de si
antes de pensar' em sl",

PAGINA 3

Senhor:

Fazei';me, neste momento, o mals
humilde dos brasileiros. Para que eu

possa conduzí-los em direção ao fu
turo, tornai-os todos meus irmãos.

, Fazei que sejam .irmãos uns 'dos
outros,' sejam eles de todos os 'San

gues,' cores, raças, pensamentos;
creiam ou não no meu Deus, ou em

outros 'deuses.

Fazei, Senhor, que eu saiba ou

vi-Ias em suas críticas, que eu tenha
coragem de admitir o meu erro, em

benefício da-verdade,

Prof. Alaide S. de Amorim

ORAÇAO DO PRESIDENTE
JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO

NA MISSA DE 31.03.79

,

Fazei que a minha pobreza com
\preenda a dos meus concidadãos; .e
que eu saiba lutar para que eles VI

vam melhor do que vivi.

Fazei, Senhor, que os homens

que me cercam, que escolhi para o

meti Conselho e para suprir as mi

nhas deficiências, sejam o SOpro de

Vossa Vontade. Fazei que sejam pa
ra mim fraternalmente controversos:
corajosos, ao contestar minhas fal

tas;' braves, para lutar por meus a

certos.

Fazei-me e fazei-os respeitado
res da opinião do próximo, justos no

falar e no ouvir. Fazei que da sabe
doria de1es nasça a minha.

Fazei, que,_a exemplo de meu

pai, eu trabalhe pela riqueza do po
bre, pela instrução do inculto. Enfim,
pela liberdade do Homem.

'

,

-, Fazei que eu lhes assegure o di-

reito ao pão, ao chão; à voz, à justi
ça: Para que eu seja um bom brasi

leiro, aos olhos e ao julgamento des
ses meus irmãos. E para que por e
les como irmão' eu seja lembrado.

A:�sim seja.

Aceitação

Aceitar a vida com

seus .altcs e baixos é a

maneira certa de ser

mos felizes e prova de
amadurecimento', .pots
ela é uma canção dolo
rida.

.

Aceitação sem quei
xas é bálsamo que per
fuma a alma.
A vida sem luta, não

tem valor. Ao contrário
o que de mau se nos

apresenta é de certa
forma um bem que nos

ensina a apreciar
'

o

,. muito queela encerra. "

Um só minuto de satis

fação compensa muitos
dissabores.
As .eenciusões tira

das dão o: verdadeiro
valor a tudo de bom

que recebemos e que
nem sempre somos a

gradecidos.
,

Só se dá vaIo'r a saú
de quando se está en

fêrmo, a felicidade quan
do nos sentimos infeli
zes, a alegria quando
há contrariedade._
Temos que olharsem

pre para o alto, é, de lá

que vem toda força e

coragem para fevá-Ia
com honra até o final.
Os obstáculos venci

dos nos aju'dam a che

gar mais perto, da per-
feição.' .'

Não se concebe vida

sem luta. Seremos for
tes em nome do Senho'r,
pois: "ter" vivido é ter

sofrido".
,

Concurso Catarinense do Livro Infantil
- ANOI IN.TERNACIO�AL DA CRIANÇA -

Promoção: Editora LunardeI
li, Fundação Catarinense de Cul
tura, Televisão Catarinense. Co
laboração: Liga de Apoio ao De-'
se:nvolvimento Social Catarinen-
se.

REGULAMENTO
Art. 1.° .....:,Fica instituído o

, Concurso Catarinense do Livro
Infanti! com o objetivo de propor
cionar condições para o apare
cimento de novas 'opções para a "

literatura infantil, bem como 0-.

portunizar a partlclpacão de' no
vos escrltorss no orocesso cultu
rat, 'os quals, por "faJtp de condi
ções, ainda permaneçam no ano
nimato. Art. 2.° - O concurso é
aberta a todos os escritores, iné
'ditos ou não. Art. 3.° - Os origi-

naís, em 3 (três) vias e com ilus
trações devem ser entregues até
o dia 20 de dezembro de 1979,
no- seguinte endereço: Editora

I
Lunardelli, Rua Victor Melrelles,
28 CX. Postal 263, 88.000:;' Flo
r'anópclis, SC. Parágrafo 1.°
Somente 'serão aceitos originais
inéditos. Paráqrafo 2.° --- As ilus-

trações não precisam rrecessaría
mente ser do mesmo autor da
parte literária. Art. 4.-0 - O au

tor poderá elaborar seus origi
nais dirigindo-os a uma das se

quintes faixas etárias': , de 3 a 6
anos, de 6 a 12 anos ou de 12' a
16 anos. Art. 5.° - Os originais
deverão conter apenas, o pseudô
nimo do autor; Parágrafo único
- A identificação completa do
autor (nome, endereço e, foto)

deverá ser entregue junto com

os originais, em' envelope lacra
do que somente será aberto a

pós apuração do resultado. Art.
6.° - Ao primeiro colocado ca

berá um prêmio de Cr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeirosã em dinhei

ro, além da publicação imediata
da obra e a sua consequente dis

tribuição em todo o território na

cional. Art. 7.° ,- A comissão jul-·
gadora será composta por três
membros a serem convidados

pela Editorá "[unardelli e pela
Fundação Catarinense de .Oultu
ra. Art. 8.° - Os originais não.
classificados ficarão à dlsposlção
dos autores pelo prazo de 60 dias

após a publicação do resultado.
Florianópolis, agosto-1979.

I' . Sindicalista
acusa Lula

baiano candidato
de

.

"intruso"
Juízo de Dire'ito da Comarca de

'Jaraguá do Sul
'

- EDiTAL DE PRAÇA -
Venda em 1.a praça: dia 05 de novembro p.v., às
11 horas. Venda em 2.8, praça: Dia 26 de novem
bro p.V., às 11 horas, por 'qualquer preço. Exe
cução n. 6.016. Exequente: Roberto José Milker.

-

Executada: Imobiliária Lenzi Ltda. Local: Edifício
do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul. Bens a
"serem praceados: 1.) Cinco (05) Lotes de terra,
com 450m2., cada, medindo 15ms,. de frente por .

30ms. de fundos, loca'Izados no "Loteamento Flá-'
via", localizado' nos fundos da Rua Exp. AntonipCarlos Ferreira. Está distante da Praça da Prefei-

.

tura Municipal, aproximaçlamente 2 quilômetros
avaliado cada loté em Cr$ 60.000,00. Total:

.

Cr$
300.000,00. Nos autos não consta haver qualquer
ônus ou recurso pendente. Dado e passado nes
ta cidade. e Comarca de Jaraguá do Sul, aos 26
de setembro de 1979. Eu, Adolpho Manfud' Es
crivão, ,o subscrevi. - Hamilton Plínio \.. Alve; Juiz
de Direito.

'

Cilur
, .

val mostrar poteócial

(RIO '- Especial para o CP)
Eugê'nia Bela Cruz Silva - set�79,

Als ich kam, da war's noch 'ne heile Welt,
Aber heute, ida ist's nicht mehr schoen.
Nur fort, hin, wo es mir besser gefaeHt --/

Das werden Sie sicher versteh'n.

A Empresa· Brasileira.
de Turismo - Embratur,
juntamente com as se

cretarias de turismo dos
Estados de Santa Catari
na, Paraná e Rio Grande
do Sul, além das empre
sas oficiais de turismo

desses, estados, alcança
em B. Aires, a campanha
"Venha, o Sul, quer Co
nhecer Você".

. SALVADOR - O presi
dente do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Ber-
. nardo do. Oampo e Dia

derna, Luis Inácio da Sil

va, o "Lula", foi chama

do de "intruso" pelo te

soureiro do Sindicato dos

Metalúrgicos da Bahia,
Delvirio . Veloso dos San
tos" por ter vindo, duas ve
zes a Salvador ajudar na

campanha da oposição
sindical contra a reelei

ção de Manoel'dos San

tos, que, há 15 anos o

cupa a presidência da

entidade.

\turístico
'

de
.

SC
/'

No lançamento estarão
presente·s os s�cretários
de turismo e diretores
das mpresas dos estados
sulinos.

O objetivo primordial
do lançamento desta

campanha na capi�1 ar

gentina - ela já atingiu
todo o Brasil -, é difun
dir de maneira objetiva e

com bastante ênfase o

potencial turísticol dos
�estados do' sul, principal
mente em função da pro
ximidad,e existente com

as divisas dos países' do
Prata (par41guai e Uru
guai), a'nfevendo um con,"

siderável aumento' do a

fluxo de turistas estran
geiros na temporada que
se, inicia.
Paralelamente ao lan-

em

Afirmou alrida o sr. Del

vlrío dos Santos, que "Lu

la" deveria "estar cuidan

do da vida dele com
.

os

metalúrgicos lá de São

Paula, e não sair do Es

tado dele e vir para a

BahiEJ,. se meter no que
não é de sua conta".
Também apreslidente

do Sindicato de Metalúr

gicos Baianos, Manoel
dos Santos, proibiu os

jornalistas e membros da

direção do sindicato de

falarem no nOrne de "Lu
la" dentro da entidade.

)

Buenos Aires
çamento, será realizado

.

o "I Encontro Comerciai"
envolvendo os empresá
'rios de hotelaria destas

regiões, qu� na oportuni-
, dade estarão divulgando
e o,ferecend'o o "pacote
turístico" aos agentes de

'viagem: bem como apre
sentando as inovações e

técn'icas do turismo ex

terno.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Leilão ,.:

o Banco do Brasil pro
moVerá no dia 24.10.79,
na Bolsa �e Valores de
São Paulo, o nono leilão
de títulos das carteiras do
Fundo de -Investimentos
Setoriais (FISET), quan
do serão ofertados 127,3
milhões de títulos ,de 83
empresas, no 'valor' de
Cr$ 177;8 milhões.
Poderão se habilifar à

I

arrematação por intermé
dio das Sociedades Cor
retoras de Valores quem
possui Certificados 'de
Investimentos - CI, do
FISET. Estes certificados,
porém, só podem ser per
mutados por títulos �as
Carteiras eorresponden-,

teso Assim, CI do FISET�
-Pesca só poderá ser tro
cado por títulos de em-

RE,GISTRO:- 'CIVlb
, I

Áurea Müller Gtubba, Oficial de Registro' da
Comarca d:e JgLiá do-Sul, Est. de S. Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório, e
x.bindo os documentos exigidos pela leit, ä fim de
se habilitarem para casar:

•

Edital nr, 11.041 de 1.0.10.1979
IIdemar Marcos Vasel e
Catarina Batista Zimmer

Ele, brasileiro, .soltelro, eletricista, natural ide
Jaraquá do Sul,

-

domiciliado e residente em Bar-
ra do Rio Cerro, .neste distrito, filho de Walter
Oarlos Gerrnano Vase! e Serafina Bortollnl Vasel,
Ela, ,brasileira, solteira, industriária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Hlbei
rão Molha, neste distrito, ,filha de Mordeste Ba
tista Zimmer e Ernestina Junkes �immer.
Edital nr. 11.042 de 1�pO.1979
Jaime Berr:i e Maria Helena Demaçaneiro

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Massarandube, neste Estado, dernlclüado,e resi
dente na Rua Joaquim Francísco de Paula, nestà
cidade, filho de Arturo Berrl e' Ervina Berri. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural
de Luiz Alves, neste Estado, domiciliada' e resi
dente, na Rua-Walter' Janssen, 'nesta cidade, filha
de Valmof Ros� de Maçaneiro e Ana Alves de
Maçanelro, - -

� .

'

,Editàl·nr. 11.043 de-12.10.1979

J;uscelino I,.uiz .Panstein e Maria Lorrenzzetti
'Ele, brasileiro,_ �oUeiro, industri'ário, natural de

Jaragua do Sul, domiciHádo e. residente em SantaI ,

Luzia, neste distrito, filho de Leopoldo Panstein
e Rosa Cecàtti' Panstein. ,Elé!-', brasilei.ra, solteira,
do lar, nat�r�1 de Jaraguárd,o Sul, domiciliada é
residente em Santa J_uzia, neste distrito, filha de
Augusto Lorrenzzettf e Amabile Vicenzi Lorrenz�
zetti. ,-

.

,

Edital. nr. 11.0�4 de 1�.10:1�79
Gilberto RúdoU' e Anelore Gehring

Ele, brasileiro"solteiro, militar, natural de Ja
(aguá do Sul, dom'i,G:iliadö e residente na Rua Car,...
los May, nesta c1äà:de" .filho de Ewaldo !:ludolf, e
Jenny Duarte Rudolf. Ela,r brasileira, soltei'ra� aTI,:"
fermeira, natural d.e' Jara!guá"do Sut,' domiêiliadá
e residente na Rua�Hi'd Branco, nestm cidade,-r'filha de, Willy Anton n�nfing e lsabela ZippererGehrfng. /. ,,:

I
"l\ e

I;ditaL nr. ··11.045 de, 16.10.j97� .' �
.,�,

"I"
Val�ir! José Maestri 'e Rosemar de' Fátima Bockor'

EIe, l�rasil�iro, �oltêiró: .motorista, natural €:Ie
.:(araguá do Sul', d0miciliado" e residente na Ruà

, Berta�Weege, nesta' ci'daqe; filho de Vital Ma�s�rie Amabile, Satler Maestri. '
"

'

Ela) brasileira," solteira,;' industriária; naturál
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
Jaraguá-S4, neste distrito, filha de Francisco Bo
ckor e Lora Maria Scheuer Bockor.

)

'"
E ,para que chegue ao conhecimento' de to

dos; mandei p�sar 0_ !presente Ecfital, que será puplicado pela ,imprensa e em cartório, onde será'
afix,ado. dy.ta�t� �5: dias. Se � alg,u�m �oub�r. �e�Igum l�p�d'lmento,.!.acuse�o pa��, os fins legai�.Aurea Muller Grubba OFICIAL
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CEACLlN'- ANALISES CLfNlqAS
-�. . .

DR. FRANK-BARG ' , ,

"I' . ,

Av. Mal. Deodoro dá Fonseca, 1.11'4

Defronte a Praça Palil Harris
,
Fone: 72":Q466

MARCIO MAURO";'MARCAnO
� ./., ..

Engenheiro CIVIl

"

'

CREA' 7'a. R. CART. 3806-0
REG. NO. '9}36'O' - VISTO 5047 � 10°. R.

,
.

PROJETOS E As'sisTENCIA TECN'IO '\ ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. n°. 1.179
,I '1

--,----------'----.--------�--�----------------�

Fisel Quando as

A PRIME;I�A GRANDE SURPRESA PAR6, QUÉM JURA,
QUF SAB.E� TI)D,O soaRE O O,PALA.

quando., às mãos ,se u

nem, alguém 'estâ rezan
do, alguém solto no cáos
da: indiferença do mun

do, alguém pedindo e' su
'plical1êfo a Aquele que é
o Senhor do mundo, que
lhe devolva, a. paz, a saú
de, o amor.

,

Quando as mãos se u

nem, alguém está traba
lhando. Unem�se as mãos
do lavrador sobre a en
xada, unem-se as mãos
do olei'ro no barro, unem
-se todas' as: mãos que la
boram em conjunto, p,âra
uma �ó, obra de realiz-a
çãQ, num só exemplo de
solidariedade humana,
Quando as mijo's se �

nem, o.operário está pro- ,

, vendo no artezanato o, lar
do pobre ou do riéo, trans
mudando a madeira em

cama, "mesa 'ou teto na

estabilidade da família.
�

Quando as mães se u

nem, O: trigo se transfor
ma em pão, a vinha fruti
fica e a ação de graças
se completa na fulgura
ção da Eucaristia.
Quando as mãos se u- '

nem, alguém está cum

prindo a tarefa de amar,
Selando um destino, con- d N

.

t 1 aso 0001. Atair 'o' .. aS01men O· .':-:- •••••r, . . ,solidando um juramente, 'A IM' B rt I'
.

1 OSO 0002. nge a ana !O' o In! •••••••••• • ,duas vidas formando uma .

S de Araul 1 OSD 0003. Alaor . e rauJo"..,., ..... !i'.... .u ,só vida para cimentar no!. t '04.', Wrlete Franzner ..... '

.. h. ',';'" "0 , 1.080,QO
��) 05.- Beatriz Marlene Coqroasl- 1 1'.080,00___,.--�----,---------.".......,.-------------------'-__:''-'-'-�-'"'''''''�--'-'''''_-__''''' l' os: 'Dioclécio 'lfJck .,,'. : ' ' '.' 1.,O;SO,OOI

. � . '"

O��, Erneste José C. Kanzler,:........ 1.08'0,00
'-, OS: Ivônete:Heise .. ',;'7 ••;.-1,. r;'••• " .,.. 1.0S0,00
09. Juventiná Michelluzi

"
;'; 1.0SI:)',00

10. Luiz Tietz' ..... ".. .. .. 1.0S0,O'O,
,r

1'1. Luiz A. de And rade �.' .. '. ;:-o' .' • I':' • : •.

' t;OSO,OO
12. � t::.eoidete' Pessat�1 : . : ..

'

f.950,00 "

13. IMarg ft Utpadel. " ;'. :' .. � :-•..... '. .. '1.p80,00
'. I rJ�"14. Marlene Ve:gini < . '(1' ., ••• ;",." • • • •• 1.0S'O,00 .

..

15. Marilia L. Carvalho",Canzler . �'. .. 1.0'80,00'
16. 'I Maria 'Lucia Ho�ner ..... � • : • ., •• ' 1.'0'8'0,,00
1T: . -Mafla,Rosa' Manestrini' .. �.: .. ,. 1.0S0,00
íS. Miraci S: 'Ribeiro ,•.. ; .. , '1.0SQ,00
19. Neresi T. -Meinchein '·i': ••••..•• :... HYBO',OO
2Q. Rosane Loeweri' •..-...•..... .- .. ,.1 .OSO,OO
21_. Hoseli Vaz '

.....•...... : .' . , .. ,.. 1.0S0,00
22'. ':re'reiinha':Áânguettl.' .. , '."'.. 1.0S0,00
23.. Clärice Otilia' Franzner . ' .. '. . . ..

, 1.190,00
24: 'Inês, OliàrF ': .• :- : . .'.. :.: ..

'

1.190,00'
25. lngrid Jacobi .. : " 1.190,00
26. Ivone de Fátima Bonomini' . . . . .• 1.190,00
27. Maria Aparecida Ros,à: ;.::.... 1.190,00
2S, Marlova Regina Pereira 1.190,00
29. ,Silvia Savia'Chaves , .. :-:..- ..•..,... 1.190,00
30.' Rosân.�ela Winter •. ' .. � . . . . . . . .. 1.190,00, .,' � _ (' J ."

31. Tere?inha Reiser •............. 1.190,00
32. Wilmar Sel'Oril<'e· ..

-

.... ·;........ 1.190,00
33.

' Adenoi) Hot'orÍgotô:·:... . . . . . . .. 1.190,00
341 Anidia Maria Vice)).;z:i 1.190,00
35. Chieley Maria Dias , .. : .'.. 1.190,00
36: Helena .Nazpto, -

, :,... '1.1'90,00
37. Ingelore Nort : •... " .....•.. '.. 1:190,00'
;'8. lsméria Maria Kasmirrki :. 1.19'0,00
39. Elvira Ukfeld ." :

;.:'" ,1.1,90,P940. Marli Terezinha, Murara �.... 1.190,00
41., Mariana" Lick1'eld' .........•.. '

.. ,�.19'O,00
42. Sônia Maria Be.cker ' .. '.' """., .. 1.190,00
43. Rosa Marl,i;-Prestini : .." ·1.190,00
44. ScôÍlià,Sohn ....�::'.. ': :':" :1.190,00
45. Thaíza Bafros Pi'1hÓ

'

: 1. f90,00, . ( "':"'.. .�. '-----
TOTAL, '

. . . . . . Cr$ 52.000,00, ........';). ,-
,

, 1'-. � l.. i' �:f' ..... :,..... -

,

-.

AGORA VOCI: ESTA MAIS, P!=R:TP .D!2 U� CHEVROLET.,

'VA cónferh''lfo C'óncessioriárió .

- -

.. ;1.'
'\ �

-

:

Emmendoerfer·. Com.
-

de Veículos· LIda.
'Av. Marechal Oeodor�: 557 � Fones: 72u09'69, 72-0055. �72':0060,

I

_ OrganizaÇão. Contábil �'A COMERCIAL S/Ci. LTDA"
, .", CRC-$G n.o 0048

,
.

. ',. 'flc.r Conto Antônio josé, Gonçalves '" '" ••
-

\l'I':; •_.:. CRC-SC n.o 7.786
� Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves

.

I,
CRC-SG n.Ç"7.ß38'

'

""', ,,�,' ...'ft, Agente dO·(E;CA6.-1-Recursos Fiscais-:'e Administrativos - Con) � :j :' ";- 'tabilidade l_ Sewiços de Marcas e Patentes - Fotocópias de la
, r " :\" -n:, gislação' rrabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços

. ,; h AéF�os VARIG.
, I I

,

. .1 Desde: 1944 a serviço do progresso de Jaraguá da Sul
, .

• ,Av! Mal. Deodoro da Fonse.ca, 130 - fone: 72-0091
,

,

'
.. .

" l _. � .

presas de pesca. fiscais '(CAIF) relativos ao

Aqueles que não poso:, exercício" de 1978,' •ano..

'suem ,CI e desejarem -base 1'977.
participar do lenão pode� 1,0 Banco do Brasil avi-

: rã9 adquirir os Certifica- sa aos que desejarem tro-
; dos nos'-pregões normais car o CAIF por CI do. 'FI-o

das Bolsas de Val�res. "SET, a 'fim de se flabilitar
,

Para � a época do lel- a participar do leilão, que
Ião prevê-se substar:'lcial as suas agências iá estão
aumento de certificados' instruídas, para' promover,

em, circulação, tendo em a. troca.
. vista que já começaram As Bolsas ' de Valores
� a ser e�peaidos pela Se- e as sociedades correto..
cretaria dá Receita Fede- 'ras têm todas as informa-
ralos Certificados.de a-, ções que o investidor ne-
plicação em' incentivos cessitar'.

.
'

.

\ '2 � \. r ' 1

.' �'._:j :
... �, l: .�RG - 0712

�

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO _ -, CONTRATOS E SERViÇOS 'EM GERAL
ESCRI'F6RI0: Avenida Getlllio Vargas, 79

-

"
" Fone: '(04'73� 72-0616 - Caixa: p,astal 83,' . '" ,"

,

,·89.250 - JARAGUA DO SUL' _;. Santa. Catarina'
;00'" ,. � .......

,

-'

Juízo de Direito da Comarca de
,Jaraguá do .Sul

- EDITAL DE PRAÇA -:-
,

I' .' ,

I Venda em 1.a praça:' pia 05 de novembro, p.v.,
ás 9h30min.( Venda em 2.a praça: Dia 26 de no
vembro p.v.,\às 9h30min. Autos de Execução n...

6,858. Exeqliente:' Grahl S,A. Eq. Rod. e Ind. Exe
cutado: Nelson ·Engelmann. Bens a serem praceá
-dos; 1�) Um galpão', construído de madeira, ,co
berto com telhas de barro, medindo Sm de frente
por 1'2m3 de fundos, piso de barro batido, sem

porta na parte frontal, pintado, edificado sobre
terreno de propriedade, do executado, à Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 'avaliado em Cr$ 20.000,00.
2.) Um galpão, que serve. como depósito de fer
ró velho, construído de -alvenaria Ei madeira, me
dindo sxtems, 'localizado em' terreno-do executa
do à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade,
avaliado em Cr$ 40.000,ÓO. Não consta noa autos

, qualquer ônus IOU recurso pendente. Dado e pas
sado nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul,

o aos 26 de
'

setembro de 1979. Eu, Adolpho Mah
fud, Escrivão, o subscrevi. Hamilton -Pllnlo Alves,
Juiz de Dlrelto,

-,

•

1

Santa Catarina
' .

.

rnaos ,se 'unem
(

Manoel Vitor .

'pedestal da fámilia o ali
cerce da Pátria.
Quando as mãos se u

nem, alguém e�tá arre

pendido"por haver peça
do e alguém está feliz
por exercer a sublime
missão de perdoar.
Quando as mãos se u

nem,
.

a poesia muslcal
dt! arte define a condi

. ção ,hum,ana do, sublime
na reälidade do belo.
Quando as mãos se u-

'

nem, o ,cientista arranca

.da sua proveta' "o segre,
do da cura e o cirurgião
realiza o milagre de man

ter a vida no' ,lim:iar, da
morte e porque SUjlS
mãos se unem por inspi
ração de Deu,s para o .

s�ntido samarltano da
fraternidade, ele pode
ser Pasteur, Curie, Fle

ming ou Bernardt.
.

Quando ;as mãos se

unem, algl,lém está
.

se

lando a" paz perturliada
pelas mãos que se sepa
ram comprom�tendo a

j ,
•

ordem social e alguem
'está

.

firmando assim o

pacto ,
da reconciliação

.

que só as mãos unidas
constroem para o bem
comum.

Quando as mãos se u
,

nem, ,o Pai Nosso que
está no céu sente santi:'
ficado o seu nome na ter

. rae o pão nosso de ,cal.,

da dia é' a realidade pura
_ CIo

.

agradecimento.•.• I

Colégio Divina
.Provldêncla ,"i''

..
{ .

,.r. J

......- • 'i

Relação de alunes contemplados com bolsas.
�e estudo da Secretaria da Educãção e Cultura.

valor da bolsa

,

. �,

;

·�..,_i#·.1'1
, VEICU(ÖS U,SAD.Qr�· ,REVISADOS

"
,', f'inànçiamenJo pr6prlo/

"

,

,Kambi-Pick-Up - Branco ...•••..•......... 1977
Corcel" LOO -:prata ' 1978'*
Volks/1500 -,verde , 1973
Corcel cupê - branoo ,I..,

.. , :1977
Volks/1300 L - branco ; .. r ..

, 1975
Maverick cupê - branco' •• " .••....•••. : .•. 1976
Corcel" L - vermelho ,1978

.

Chevette - branco ..•
'
•••. : ••••.•••••... ; ,1975

F-75 4x2 6cU .. - verde' •...•••.••.•••..••. ,1975
F-75 4x2 6eil - marron' ••...•..••.•.. '

.•

'

1967
F-75 4x4 4cil. - azul .. :

'

1978
Chevette ,SL - marron ••... ;. �-".-•. ; •• " .•• 1979
Corc'el cúpê Lx - bege ••••••••••••.•.•... 1975
Chevette .,._ bege 1976
Corcel GT - amarelo ;'. :';� 1976
F-�5 4><.4 - lizul , � ... � ' 1978
CorcElI cupê·.Lx - bege, •••• :••••••.••• ,-" •• 1977
Chevétte. SL - branco G' � � •••••••• ," ••••• .,,; 1977
Corcel C. L:.uxo - branco. ', 1975I - "

'

Fiat 147 - branco : � 1978
Volks/1300 - amarelo .•• -, ,.',,,, ••• >�' � 1974

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sába'do, 20 de outubro de 19,79 PÁGINA 5

os R ft·LA.R Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 136 _ fone: 72-0510 - Creci 235

COMPRA - VENDA - INCORPORAÇAO
LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO.

,

DE IMóVEIS.
"l.AR" VENDE:

branquinha e não vai brin-
car?

'

Zwei biedere Neu-Kraf-' - Mas, mamãe eu já
tstoffverbraucher '

kom- estou sem camisa.
mentieren:
"Fritz, dein Volks ver- O João estava casado

pufft aber ein kotzig-ue-' com a Maria já bastante
bel riechendes Abgas!" ternpo e tinha j,á quatro fi-.
"Ja, Franz; ich denke, lhos, Depois disso, a Ma

der noch allzuhohe Fuse- ria começou a se recusar

loelgehalt im neuen Sprit a dormir com o João.
verursacht das,". - Mas o que é isso

Maria? Não quer mals sa

ber de mim?
- Quero sim. ,Só não

quero ter o quinto filflo.
- Mas por quê? I

I _ Porque não quero
crianças chinesas aqui
em casa.
L Mas que história é es

sa de crianças chinesas?
- Eu ll ainda hole no

jornal que a cada cinco
crianças que nascem no

mundo, uma é chinesa.

Des Lesers Humor
, '

contlnuar,
- .Tarnbém acho, pa

troa. A senhora devia lar-
_

gar do seu Artur.
, : -;--,-

\

Muito fácil...
Oh! que lindos gêmeos.
r: Sãó realmente iguai

zlnhos, Mas como faz pa
ra, reconhecê-los?
- E' muito fácil, pelo

nome.
, ,,'

Um se chama João e o

outro é o Antônio.
.

-,-

- Rua Rio de Janeiro, terreno de esquina,
na saída da Ponte Pênsil.Grubba - ótimo local'
residencial. Apenas Cr$ 130 mil. Estuda-se pro
posta a prazo..

- Praia de Itajuba, sobrado Com 4 dormitó
rios e demais dependências:""'" magnífica vlsta
'para o mar - ao lado da casa Sr. Pacheco e AI- '

do Piazera - Aceita, em troca, terreno com ca
sa em Jaraguá.

'

-,-
Zwei Touristen 'in Ja-

pan: I

"Ich hoerte, dass der
.

Sakê-Reisschilaps nur
noch fuer den Antrieb
der Fahrzeuge , verwen
det werden darf".

'

"Jetzf begreif'ich auch,
warum' unser Kuli SOl im
Zick-Zack laeiJft, denn er
nimmt andauernd einen
'Schluck aus seiner Kraf
tstoffflàsChe zu sich!"

-,-

Desejo
O barbeiro ia ser en

forcado e -perquntararn
-lhe o que desejava antes
de morrer.
- Tragam o' meu ad

vogado. Quero barbeá
-lo.

- Rua Rio Branco, 25m x 30m, com moradia,
Bom próximo à rua Reinoldo Rau - Cr$ 650 mil,

Iacültados,
- Rua Tufie Mahfud, lateral dá Av. Getúlio

Vargas, ao lado Palácio Esportes e CIP - lote
residencial, Cr$ 300 mil facilitados.

. ;

- Rua Leopoldo Janssen, à 500m da Av. Mal.
Deodoro _ magnífico terreno com vista total da
cidade _ 38m de frente _ Cr$ 300 mil entrada e
saldo a combinar:

'

O garoto entra triste
correndo dentro de casa:
_ Mamãe, todo mundo

me chama de branqueio,
rato branco e outras coi
sas.
_ Não ligue fllbo, Vo

cê não é' tão branco - as

sim. Agora porque você
não fira

-

essa camisa

-,-
. O João ouvia muito fa-
lar em papagaio e foi

'

.cornprar um. O vendedor
em lugar, do, papagaio
vendeu-lhe uma coruja.
Passado uns tempos, ele ,

voltou na mesma casa e,

o vendedor lhe pergun
tou:
- Como é João, o pa

pagaio já fala muito?
� Falar, não faIa... mas

presta uma atenção!!

_'_ �,-

Margarida, meu.marido
anda muito aborrecido.
Ainda hoje pela manhã
ele s'e- queixou do jantar
de ontem.
- Que é que tinha o

jantar de ontem, patroa?
- A sopa estava fria

e sem sal. O assado es

tava cru .. " Isto não pode

"LAR" NECESSITA-:

Casas e apartamentos para alugar proximo
ao centro. Responsabilizamo-nos pelo aluguel.

Áreas para chácaras, distantes até 10km do
centro, para cllentes preferenciais.

QUER ALUGAR SEU IMóVEL? - Procure..nos ou
telefOne. Admini�tramos, com respo,nsabilidade pe-
lo aluguel.

'

"

NA ,HORA
DO CRIME
EU NÃO

ESTAVA AQUI!
GOSTODE
PESCAR e
ESTAVA NO
RIO, PESCANDO

UMAS
, SAROI�HA�!

-A� SARDINHAS
"ESTÃO AQUI
,NA CbZ'JNHAI
COMO PROVA
DO QUE EU
'DlSSe �

.,: -

o COZINHEIRO MENTIU! é ELE
o CULPADO! .VOCÊ SABE
---....,. PO� Quê?�---

0)':m.,y

._'C>_

DEPRESSA! PARA QUê
LAOO o I="RANJINHA VIROU
A MANIVELA PARA TaCAR,
o GONGO? P,4?A FRENTE

OU PARA TRAS ?,o CESOLINHA'

'I-"",--------.,,'
/' ,'-

,I' \

/ " \
\ I

\ .I ' ..... "

/ '

-, »:"

.........:..._�_,

·St1'�.L tf�b'dnoaOtl - ;SNOI1
, ..' 'O/� ON OYN ,:1 l:/.,W
ON W311/A Stl'HNla�f:/S - ::iw/� o
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 /

10 11

12 13

14 15 ' 16

17 18 19

22

26

30

33

I ,A
Cruzadas
Certo; em ordem. 31-
Gruta pequena. 3?/- Laço
apertado. 33 - Substância
untuosa, inflamável, se';;
gregada pelos' vegetais,
especialmente pelos pi
nheiros. 35 - Moléstia. 36
_ Rurdo. 37 - Ata de novo.

39 - Sigla do Território
brasileiro cuja capital é

.

Macapá. 40 -' P�ta. 42 - A
to' de.suar. 43 - Mandam;
enviam. 46 .; Ofertais. 47 ...

Impelir com C! auxíllo dos
remos, 51 - Raiva. 52-
"Exilava. 53 - Ente. 54- Co
rola de algumas plantas,
em geral cheirosa e de
cores vivas (pl.),

, -

'g,lês. 19 - Sua Alteza Real.
23 - Deus egrpcio. 25-
Partia. 28, - Esvaziar. 29 -

Relativo, ao- sol. 31 - Tor
ne limpo. ' 34 - Desacom
panhado. '35 - Ruim. 38 -

Cuidado; capricho. 3'9-
Manha; astúcia (pl.), 41 -

"E", em francês. 44 -:; Dar,
soltar miados. 45 - Brôn-

\ zeo;' éreo. 48 - Oceano.
49 - Blpsde emplumado.

, 50 - Trtulo ablsslnlo, 52 -

Ary Fontqura, ator.

Palavras
HORIZONTAIS:

1 - (?), cantora. 7 - Car
los Augusto Strazzer, a

tor. 1 ° _ Fruto da amo
reira (pl.): 11 - Membro
das aves que lhes faculta
'a capacidade' de voar. 12
- Velho; decrépito. 13-

I Nome de mulher. 14-

cortejar, 17 - i;:xpõe à a

ção do' fogo. 20 - Antes
de Cristo. 31 - Mem de

(?), 3.0 Governador-Ge
raI dOI Brasil. 22 - Rumi
nante originário do Pe
ru. 24 - Gritos de dor. 26
- Botequim. 27 - Vlntclua -

de (?); compositor. 30-

VERTI,C'AIS:

t: - Andes; caminhes. 2
- Goste muito de. 3 - 'Não'

em; francês. 4 - Expelem
, .urlna pela via natural. 5 -

Um dos compartimentos
de uma casa. 6 - Carta de
baralho. 7 - Tombar. 8-
Hornlcldío. 9 - Deserto a

fricano. 15 - Perversa. 1-6
- Praça de taba. 17 - Al

vura; brilho. 18 - William
(?), famoso escritor in-

48 49 5047

52

43

54

'saJOI:l .;, Jas -

- walawaH - Jons - �d
- B�!Saij - 9N - e:)01 - lJiO
-I,nn - 'S - �" - ess" - JBJ
- seJQw" - SVO - esnueA

, .

LIVRO GRATIS - cortesia do seu jornal

46

51

53

RESPOSTAS:
I ,

BABJ!" - ell - JBWaH -, !BO
- .d" - 'eIBall - woS ;, lellll
- S!�JOW - Jes' - S!" .ii ew
...oweN' - eSI - I!�as - es"

.1'".,.,,- .

80,00
80,00
75,00

45,00
150,00
120,00
95,PO

.'

,> Envie este 'anún�iq junte qom seu pedido e ganhe
mtelrarnente grátis um best-seller no valor de Cr$ .' ..•

40,00. A MONTERREY
I

garante.
"

,

José Bón'ifácio .,. O False Patriarça - A. Tenório
, D'Albuquerque '.1 •••• : ••••••••••

A Origem da Umbanda - Tancred!Ol da S. Pinto

Antigas Orações da Umbanda - Oliveira Magno
Manuais Práttcos. do , Experimentad,or - n. 1 -

Seltrõh '. �' '. . . . . . . . . . 35,00
Manuais Prátleos do Expe,rimentador Eletrôni-

co - n. 2 - Seltron 35,00
Manuais' Práticos do Experimentador Eletrôn�i-

co ', n. 3 - Seltron .•.•......•.........
O Dia do Chaéal- Frederick Forsith . '1' •••••

O Dia do Fim dOI Mundo .,. Gordon Thomas I.

, Os Maiores Crimes da Califórnia - Robert Co,lby
Os Maiores Crimes de Nova Iorque - Jonathan'

Craig ....
'

.•...•..•.. '; •.•.. " .....• '1" 95,00
. legftima Defesa - Marce!lo J. Llnhares-, '1' •• '

•• 300,00
Da Ação do Divórcio· - Rogério lauria Tucci .. 350,00
Os Oontratoe de Risco e"a Petrobrás - Faustó

"Oupertlno : ., : '.. .. .. 90,00
Estado e Planejamento Econômico no Brasil -

Octávio Ianri! : ::: :":................... 120,00
A Oãrnara das Deputados como 'Fator de Uni-

, �

! dade Nacional - Vald-emar A. Barbosa ..• 45,ÔO
Não precisa enviar dlnhelrol Você, só paga os livros
na Agência Postat de sua cidade. Escreva para "Edi
tora Monterrey ltda. Rua Visconde de Figueiredo, 81,
Tijuca. Rio de Janeiro. CEP _ 20.550 - Caixá Pos
taI 24.119 � ZC-09.
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ESTADO' D·E

Prefeitura Municipal
DECRETO N.o 546/79
Nomeia Direto'ra da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no u

so e exercício das atribuições que lhe conté
re o artigo 7.0, da Lei Municipal n. 43-9/73, de
3'1 de agosto de 1973,

DECRETA:
.

Artigo 1.0 - Fica nomeada a P"o,fes�ora
CARLA SCHREINER para exercer o cargo de
Diretora Ga Fundação. Educacional Regional
Jaraguaense, a partir do dia 1.0 de outubro de
1979.

Artigo 2.0 -, Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário.
-

'\
Palácio da PrefeJtura Municipal de Jara

guá do Sul, 1.° de outubro de _:r979..

VICTOR BAUER .

Prefeito Munlcípal
O presente Decreto foi registrado. e publi

cado nesta Diretoria' de Expediente, Educação
e Assistêncià Social, em 1.0 de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora
--x--

DECRETO No. 547/79
Nomeia Diretora da raculdade de Estudos
Sociais.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de J�
raguá do Sul,. Estado de Santa Catarina,' no u

so e exercfcio das atribuições que lhe confe
re o artigo 7.0, da Lei Municipal n. 439/73, de
31 de agosto de 1973,

DECRETA:
Artigo 1.0 - Fica nomeada a Professora

CARLA SCHRRINER para exercer 'O cargo de
Diretora da Faculdade de Estudos Sociais na

Fundação Educacional' Regional Jaraguaense,
a partir do dia 1.0 dé outubro de 1979. .1

Artigo 2.° - Este Decreto entrara em vigor
na data de sua pub.ícação, revogadas. as d:s
posições em eontrário.
.

Palácio da �'I€fe:tura Muniqipal de Jara-
guá do Sul, 1.° de outubro. de 1'979.

.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação'
e Assistêncla Social, em 1,'0 de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora
--�,

DECRETO N.o· 548/79
Nomeia Vice-Diretor da. Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no u

so e exercício. das atribuições que lhe confe
re- o artigo. 7:0, da Lei' Municipal n. 439/13, de
31 de agosto de 1'973,

. DECRETA:
Artigv 1.0 � Fica nomeado o Professor VI

TOR BA7ZANELLA para exercer o cargo de Vi
ce-Diretor da Fundação Educacional Regi9>nal
Jaraguaense, a partir do dia 1.0 de outubro de
1979.

.

Artigo 2.0 - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
poslções em contrário,

Palácfó da Prefeitura Municipal de Jara
guá do Sul, 1.° de outubro de f979.

VICTOR' BAUER ,_
Prefeito Municipal

.
O presente Decreto foi registrado e publi

cado nesta Diretoria de Expediente, Educação
I e Assistência Social, em 1.� de outubro de 1979.

.
. ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora
--X-'-

DECRETO N.o 549(79
Nomeia Vice-Diretor da Faculdade de Es-.
tudos Sociais.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no u
so e exercício. das atribuições que lhe' confe- \

re o artigo 7.0, da Lei Municipal n. 439773, de
31 de agosto de 1973,

DECRETA: \

Artigo 1,'0 - Fica nomeado o Professor VI
TOR BAZZANELLA para exercer o cargo de
Vice,;Diretor da Faculdade- de Estudos Sociais
na Fundação. Educacional Regional Jaraguaen
se, a partir do dia 1.° de outubro de 1979. /

Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revOgadas as dis-
posições em contrário.

�.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 1'�0 de outubro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto·foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, EducaçãO
'e Assistência Soeial, em 1.0 de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

. DECRETO N.o 553/79 DECRETO N.o 556/79
\ .'. ". VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja- IVICTOR BAUER, Prefeito Municipal de �. '(ICTOR BAUER, Prefeito Munlcl�al de Ja- raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, usan- !Jaraguá do Sul, Estado de Santa. Catarina, u- ragua do �ul,. �stado de Santa Catan�na, usan- do das atribuições que Jhe confere o item ... Isando das atribuições que lhe confere à item do das atn�Ulçoes que I�e confere o; Item . . .. XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n. 5,XXIX do artigo 70: da Lei Complementar n. 5,

.

XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n. .. de 26 de novembro de 1975 e, com fundamen.-de 26 de novembro. de 1975 e, com funda- 5, de 26 de novembro de 1975 e, com funda- t § 2 o d rtlgo 7 ° da Lei n. 439/73 demento no § 2.° do artigo 7.0 da Lei n. 439/73, mento no § 2.0 do artigo 7.0 da Lei n. 439/73, 3� �o .

t
oda �973 . ,

de 31 de agosto de 1973. de 31 de agosto de 1973. e agos o. e. .

DECRETA:·

'1O presen�e Decreto foi registrado e publl- O presente Decreto foi registrado e publl-cado nesta Diretoria de Expediente Educação cado. nesta Diretoria de Expedlerite, Educaçãoe Assistência Social, em 1.° de outubro de 1979 e Assistência Social, em 1.0 de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja- DECRETA:
_

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, usan-: Artigo 1;p - Pica alterada a. redaça� do
do Idas atribuições que lhe confere o item '" artigo 40 do Regulamento do Serviço Autono
XXIX. do artigo 70, da Lei Complementar n. 5, mo Municipal ,de Agua e Esgoto - SAMAE _,o

de 26 de novembro de·1975 e, com fundamen- aprovado pelo Decreto n. 221, de. 04 de ag�s
to no' § 2.0 do artige 7.0 da Lei n. 439/73, de to de 1971, passando a vigorar oom a seguln-
31 de agosto de 1973. te redação: .

'.'Artige 40 - Será devida a 'tarifa corres-

DECRETA: pondente ao consumo básico da respectiva �a-
Artigo 1.0 _ Fica nomeado o senhor Dr. tegoria durante o período d� 90 (noventa) d.las

. o .
. - em que o fornecimento de agua houver sidoJOSE' ALBERTO BARBOSA, para representar Artigo .1. - Fica nomeado o se.nhor JOAÇ> interrompido de acordo com o artigo 32, no,sos Clubes de Serviços de Jaraguá do Sul, no PRIM, :para representar o ��rpo Discente da

casos IV, V e VI. .

Conselho Curador da. Fundação Educacional Faculdade de Estudc:s Sociais,. no. Con�elho Parágrajo único _ Persistindo· o fato geRegion�1 Jar�guaense - F;ERJ., . .'
Curador da Fundaçao EducaCIOnal Regional rador da interrupção após:o período de 90 (no-fArtlgOd 2\ -1 � dmandt�to sge;adde Ld�IS anos, JaragAu�ense2 ,;;- OFERJ. d' t .

'

d d'. .
venta) dias, será suprimida a ligação, isto é,na orma o 9. o ar Igo ., a el n. .... rtlgo . .- °

man � o se�a ,e o�s anos, somente Será restabelecido e forneCImento .de,471/73,. de 31 de dezembro de 1973; .

na forma do § 1. do artige 9. , da Lei n. , ... á ua mediante o pagamento de uma .nova ta-Artigo 3·?0 - Este Decreto entrara em

vlgorl471 /73,.
de 31 çle dezembro de 1973.

, . x� de ligação". . .' .na d�ta d.e _1. de outubr,o. de '1979, revo.gadas· Artige 3
..
- Este Decr�to ent�ara em VI-

Artigo 2.0 _ Este Deçreto entrará em Vii'as dlsposlçoes em contra�lo. '

g:or na data de 1.0\, de outubro de 1979, revo-
or na data de sua publicação. revogadas asPalácio d� Prefeitura Municipal de JaragUá gadas a,s .disposiçõe� em cont�á�i'O.. �iSPosições em contrário.

'

do Sul, em 1. de outubro de 1979. Palaclo da Pr�feltura MUniCipal de Jara-
Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaragu�;guá do Sul, em 1. de outubro de 1979.

do. Sul, aOs 12 dias de outubro de 1979.
VICTOR BAUER

VICTOR BAUER
.

Prefeito. Municipal Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publi- ..'

cado nesta DiretOria de Expediente, Educação O presen�e De.creto fOi re�lstr�do e pub�l-
e Assistência Social em 1.� de outubr.o de cado nesta Dlretona de Expediente, Educaçao
1979

" . .

e Assistência Social, aos 1? dias do mês de
.

outubro de 1979.

DECRETO N.o 550/79

DECRETA:
I

Artigo 1.0 _. Elca nomeado. o senher IRINEU
JOSE' RUBINI, para representar o Município.
no Conselho Curador da Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense-FERJ.

Artigo 2.0 - O mandato será de dois anos,
.na forma do § 1.0 do artigo, 9.0, da Lei ri.....
471/73, de 31 de dezembro de 1973.

Artigo 3.0. - Este Decrete entrara em vigor
na data de 1.° de outubro de 1979, revogadas
as disposições em contrário.

Palácio 'da Prefeitura Mun1icipal de Jara
guá do Sul, em 1.° de outubro de 1979.

. VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

--X--:-

DECRETO N.o 551/79

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado" de Santa Catarina, usan
do das-atrtbutções que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n. 5,
de 26 de novembro de 1975, e, com fundamen
to no § 2.0 do artigo 7.0 da Lei n. 439/73 de
31 de agosto, de 1973.

DECRETA:

Artigo 1.0 - Fica nomeado o Vereador, se
nher ENNO JANSSEN, 'Para, representar a Câ
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, no
Conselho Curador da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense - FERJ.

Artigo 2.° - O mandato será -de dois anos,
na forma do § 1.0 do artige 9.0• da Lei n..

'

...

471/73 de 31 de dezembro de 1973.
Artigo 3.0 - Este Decreto entrará em vigor

na data de 1.° de outubro de 1979, revogadas
as. disposições em contrário. j

Palácio da Prefeitura Municipal de Jara
guã do Sul, em 1.° de outubro. de 1979..

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi r�gistrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação
e Assistência Social,. em 1.° de outubro de
1979.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

--x--

DECRETO N.o 552/79

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, usan- .

do Idas atribuições que lhe confere o item XXIX
do artigo 70, da Lei Complementar' n. 5, de 26
de novembro de 1975 e, com fundamento no
§ 2.° do artigo 7.0 da Lei n. 439/73, de 31 de
agosto. de 1973.

)

'DECRETA:

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal .

O presente Decreto fo,i registrado e pub li
I

cado nesta Diretoria de Expediente, Educação
e Assistência Social, em 1.° de outubro de
1979.

. ASTRIT K. SCHMAUCH
'Diretora

SANTA CATARINA
.1

de
I .

Jaraguá do Sul

DECRETA:
Artigo 1,.0 _ Fica nomeado. o Padre JOÃO

" . HEIDEMANN, para representar a ComunidadeArtigo .1.° - Fica nomeado e senhor GERD Católica' no Conselho Curador da Fundação E-
E�GAR BA�MER, para �epre'sentar a ,Associa- ducacio�ai Regional Jaraquaense - FERJ.

Içao Comerciai e lndustrlal de Jar_agua do S.ul, Artigo 2.0 _ O mandato será de dois anos
no Con�elho Curador da Fundaçao Educaclo-

na forma do. § 1.0 do artigo 90" da Lei n.nal Re�lonal 'oJaraguaense - F�RJ.. 471/73, 'de 31 de dezembro de 1973: .Artigo 2. - � mand�to seIa de d�ls anos, Artigo 3.0 _ Este decreto entrara em VI-
na forma do § 1. do artigo �. , da Lei n. ....

gor ná data de 1.0 de outubro de 1979,' revo-471/73,. de 3� de dezembro de 1973; . gadas as disposições' em contrário.
'

Artigo 3. - Este Decreto entrara em vigor Palácio da Prefeitura Municipal de Jara-
na d�ta d.e _1.0 de outubr? .

de 1979, revegadas ,

do Sul em 1.0 de outubro' de 1919.
as dlsp�s�ço�s em c.ontrano. ,.' . :

gua,
\Palácio da. Prefeitura Municipal de Jaragua VICTOR BÂl:::IERdo Sul, em 1.0 de outubro de 1979.

Prefeito Municipal
.

VICTOR BAUER
Prefeito Mynicipal

O presente Decreto foi re�istrado e pub�l
cado nesta Diretoria de Expediente, Educaçao
e Assistênéia Social, em 10 de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretorà
--x--

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N.o 557/79

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, �stado de santa Catari�a., usan
do das atribuições que Ihe'confere OI ítem ...

XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n. 5,DECREtO N.o 554/79
de 26 de novembro de 1975 e, com fundamen-

( to no § 2.0 do artigo 7.0 da Lei n. 439/73, de
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja- 31 de agosto de 1973. .

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, usan-
do das atribuições que lhe confere o item, . . . DECRETA:
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar n. 5, .' do Pa t R'AULde 26 de novembro de 1975 e, com fundamen- Artigo 1.0 - Fica nomea e o. as or

"

tOI no § 2.0 do artigo 7.0 da Lei n. 439/73, de WAGNER, para representar a Ig.reJa Evangehca
31 de agosto de 1973. de Confissão Luterana no Bras.ll, no Con�elho

Curador da Fundação EducaCional Regjonal
Jaraguaense - FERJ. ", .

Artigo 2.0 - O mandato sera de dOIS anos,
na forma do § 1 �o do artigo 9.0, da '-ei n.

Artigo 1.0 - Fica nomeado o Professor WIL- 471/73, de 31 de dezernbrode 1973.
, .SON ZfMMERMANN, para repre�entar a Con- Artigo 3.0 - Este decreto entrara em VI

gregação dos Professores da Faculdade de Es- gor na data de 1.0 de outubro d.e 1979, .revo
tudos Sociais, no Conselho Curador da Funda- gadas as disposições em contrárlo,
ção Educacional Regional Jaraquaense - FERJ. Palácio da Prefeitura Municipal de Jara-

�rtigo 2.0 - � manda�o se�á de d�is anos, guá do. Sul, em 1.0 de outubro de 1979.
na forma do § 1. do artigo 9. , da Lei n.... ,

.

471/73, de 31 de dezembro de 1973. VICTOR BAUER
Artigo 3.� - Este Decreto entrará em vigor Prefeito Municipal

na d�ta d.e _1.0 de outUbr,o. de 1979, revogadas O pre�nte Decreto' foi registrado e' publi-as d�PI�s�çoeds �m fc�trarMlo. .. I d J
' cado nesta Diretoria de Expediente, Educa_2ãrGI acto a re e'l ura urucrpa e aragua .'. A '. S lal em 10 de outubro de 1979".do Sul, em 1.0 de 'Outubro de 1979. e Asslstencla OCI ,

-x--

DECRETA:

VICTOR BAUER
Prefeito I

Municipal

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretera

.....--x--

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRET·O N.o 558/79 __
O presente Decreto foi registrado e publi

cado nesta Diretoria de Expediente, Educaçã0I
� Assistência Social, em '1.0 de outubro de 1979 .

--X-.

Altera a redação do artigo 40 do. ':legula-.
mento do Serviço Autônomo Municipal de
:Agu� e Esgoto/- SAMAE -, a�rovado
pelo Decreto n .221, de Oi\ de agosto de

1971.
.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja-
.

raguá do Sul, Estado �e .s�nta Catarina, no u

so e exercício das atrtbuíções que' lhe confere I'a Lei n. 190, de 28 de maio de 1968,DECRETO N.o 555179

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticiário Esportivo

Comecam
I'

A abertura oficial dos
XX Jogos Abertos de sen
ta Catarina, a maior com
petição pollesportlva do
Estado, deu-se nó dia de

hoje em Blurnenau os
ontem' e as' competições,
propriamente ditas terão,
seu início hoje pela ma;"
nhã.

Constmtora SerIa Ltda�

Classificados
II

- Etique'tas -

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

Gráfica Avenida Lida.

,
Jaraguá ido Sul Santa Catarina

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO E iNTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA�SE COI'vf A SUA LO
COMOÇÃO, 'COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO

.

MODERNfSSIMOS ONIBUS, COM PESSOÁL ES�
PECIALIZAPO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E ,TRAN
QÜILA.

, - CANARINHO -

Transporta com carinho.

Serraria eBenefICiamento de
.

madeiras Rio Molha Lida.
SERRARIA I

E BENEFICIAMENTO DE
MAD;EIRAS RIO MOLHA LTDA.

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

Construindo em madeira o progre'sso de'nossa regllo
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

TerraPlenagem Vargas
de lido Domingos Vargas

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

.

TuLos Santa·. Helena
,

TUBOS E ARTEFATOS ["IE CONCRETO
Rua Joinville, 1016 ;_ Jaraguá do Sul

,
'

OfIcina do TihérD
Especializada em Volkswagen, com serViços de
mecânica, retífica de motores, regulagem de car
'burador e eom lataria ê pintura em qualquer
marCa de carro. '

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

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

CO,NSTRUÇAO CIVIL ENGENHARIA E
COMÉRCIO DE MATERIAL DE C·ONSTRUÇAO.

,
Rua J!0'a6 Piccoli, 94 - Ed. Carlos Spézia

Caixa Postal 184 - Telefone: .... ,. 72-0214
89.250 - Jaraguá dio Sul

.

Santa Catarina

Relojoaria Avenida
, Qualquer que seja a oportunidade,
presenteie co mas sugestões da

RELOJOARIA AVENIDA.

�o.nheça as incríveis sl,lgestões em 'jóias ..,..... re

lonos � prataria e artigos finos para presentes.
Atendimento com o carinho que vo·cê merece.

, Mal. Deodoro, 431,. fone: 72-0038,
"

........................--------------

'CERIMONIAL DE
ABERTURA

o Congresso de Aber
tura dos Jogos Abertos
deu-se às' 15 horas de on

tem, no audltórlo do tea
tro "Carlos Gomes" e à
partir das 20 horas a pro
gramação foi completada
'no complexo esportívo
do Sesi,' cuja ordem foi
esta: Preleção,_,. Cid Mo
reira - Homenagem ao
Ano Internacional da Cri
ança; 'locução; desfile
dás bandeiras dos muni
cípios, desfile das dele-,'
gàções; desfile das. ESCOl
las de Educação, Física;
desfile - dos árbitros; has-

. t'eamento do pavilhão
Nacional: Brasil - Gover
nador 0'0' Estado; Santa
Catarina - Secretário da
Cultura, Esporte e Turis
mo; município - Prefeito
Municipal de Blumenau;
UOD - diretor da Unidade
Operacional de Desportos
e Olímpica. - presidente
da Comissão Central Or
ganizadora; chegada da
tocha olímpica - atletas
Romeu 'Max Jahering e

Karin Distel; homenagem
aos atletas falecidos; ho
menagem. aos atletas que
participam dos JASC

/

nestes 20 anos; cerimô�
nia de juramento do atle
ta, cerlrnônla de juramen
to do árbitro: saudação'
pelo presidente da Fe-
,Feaen:ição das Indústrias
de Santa Catarina, Dr.
Bernardo' Wolfgang Wer
ner; mensagem do Se
cretário de Cultura, Es
porte e Turismo, Dr. Jú
lio César; mensagem do
Prefeito Municipal de Blu
menau, Dr. Renato de
Mello Vianna; abertura o

ficiai pelo governador do

II

REPORTAGENS FOTOGRÁF,ICAS
-E

CINEMATOGRAFICAS

'Foto Loss
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302

Falecimentos.
Faleceram dia 10.10.79

Valdomfra Belo, com a idade de 71 anos.

Thecla Dumcke Gatscher, com a idade de 75
.

anos, em Garibaldi.

Faleceu dia 11.1.0.79

Valeska Kempinsky Borng Schewinsky, com a

ldade de 87 anos, nesta.
'

Faleceram dia 12.10.79

Emma Joana scbaaoe Marquardt, com a ida
de, de 81 anos, em Barra do Rio Cerro.

'

Gustavo Behling, c/e. idade de 83 anos, nesta.

Faleceu dia 13.10.79
,

Maria Przenworskl, com � idade de 81 anos,
em Nereu Ramos.

AUREA MOLLER GRUBBA;
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos

EDITAL
Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores' abaiXO re�acionadQ§l que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interess6S:

'.

cb/Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 1979
-

,

� Antonio Berns, Rua Preso Epitácio Pessoa,
723, nesta. Airton Philippi, Tifa dos Monos, nesta.
Destil Máquinas Ltda., Rua JOinville, 433, nesta.
Helmuth Kienen Filho; Rua' Joinville s.n.o, nesta.
Ronaldo J. Fragoso', Estrada Rio Cerro I km 15,

'

nesta. ,Waldemar Borchardt, Rua Ilha da Fjgueira,
s.n.o, nesta.

' -

Aureà Müller Grubba Tabeliã, Designada

última hera em todos os

Jogos ÄbertQs.

JARAGUA DO SUL

A deleqação de Jara
guá do Sul encontra-se
hospedada no C.olégio D.
Pedro II.' Nosso municí
pio irá participar dos XX
JASC nas seguintes mo
dalidades: Futebol de
Salão, Bocha, Bolão Mas
culino e Feminino, Atle
tismo Masc. e Fern., nata
ção masculina e feminina
e Ginástica Olímpica,
Masc. e Feminina.

., ,

Bolão Masculino

No Bolão Masculino,
Jaraguá do Sul está in
cluído na Chave "B",
juntamente com .Florla
nöpolls, Lages, Agrolân
dia e Brusqus, Ä tabela
,de jogos marca:

, Dia 20.�0 - local: Vasto
Verde - Jaraguá do Sul X·

Brusque; Jaraguá do Sul
x Florianópolis.

Dia 21.10 - local- Vas
to Verde - Jaraguá do Sul
x Lages; Jaraçuá do SUl
X Agrolândia.

'

----) por JAIME BJ.,ANK

xx
Bolão Feminino

Jaraguá do Sul está
na chave "B" juntamente
com' Blumenau e Indaial.

Osjogos:

Dia 20.10 - local: Grê
mio Esportivo Olímpico -

Jaraguá do Sul X tndalal:
Jaraguá do Sul x Blume
nau.

Futeb.ol de Salão

o 'nosso seleclonado
de futebol de salão está
na chave "D" juntamente
com Blumenau, Oanoí
nhas, Joaçaba e Mafra.

Os jogos:'

Dia 20.1'0 - Local - Gi
násio. do Sesi - Jaraquà
do Sul x Mafra; Jaraguá
do Sul x Blumenau.

- Dia 21.10 - Local - Gi
násio do Ses,i -' Jaraguá
do Sul x Canoinhas.

Dia 22.10 - Local - Gi
násio do Sesi � Jaraguá
do Sul x .Joaçaba,

Será Jaraguá do Sul sede dos' XXI JASC em 801

JASe
Bocha-

A nossa equlpe de Bo-
. cha está Incluída na cha
ve "D" juntamente com

Caçador, Trombudo Cen

trai, Hlo do Sul e Tanga
rá.
Os jogos:

....Dia 20.10 - toeal.- Cen
I tenário _ Jaraguá do Sul
.' ..

(

-x Rio do Sul.
Dia 21.1'0 -, Local - cen-

tenário - Jaraguá do
x Tangará; JaragLiá

, Sul x Caçador.

Dia 22.10 - Local - Cen
tenário - Jaraguá do Sul

.>C' Trombudõ Oentral.:
'

Sul
do

No atletlsmo Jaraguá
do Sul iniciará a sua par
ticipação ainda hoje, ten
do por local a pista do

complexo esportivo do
Sesi. Nas modalidades
ae natação e ginás.tica
ollmpica, Jaraguá do Sul
intervirá somente na pró
xima terça-feira, dia 23.
A natação serã desenvol
vida na plsclna do Ipiran-
9a e a ginás.tica olímpica,
no Glnáslo Galeqão,

Apesar' da chuva, Festival do Cruz, de
Malta foi um sucesso .

'O Grêmio Esportivo Cruz
de Malta, da localidade de Rio

da Luz promoveu no ultimo
final de semana um grandioso
testlval .esportívo, que contou

com a Presença de diversas
equipes da nossa região, es�

pecialmente convidadas para
essa festa. Muito embora o

mau tempo empanasse um

pouco o 6rlltlo das cornp

ções, tudo trariscorreu de ma"

neira tranquila, pontificando o

aspecto '''organização'', que foi

perfeito em todos os sentidos.
O festival teve o seu, inlclo

'no .sábado com ° torneio de

veteranos, cujos resultados fo
ram estes:'
1.0 jogo - Cruz de Malt� Ox2

Baependl: 2.0 jogo - João Pes
soa 2xO Guaramirense; 3.0 jo
go - Baependí

'

OxO João' Pes
sóa.

Sagrou-se campeão ° João
Pessoa, que derrotou o Bae

pendi na cobrança 'de psnall
dades máximas.

No último jOgo da sabatina,
o juvenil do Cruz de Malta foi '

derrotado pelo Clube dos Via
jantes de Jaraguá por 2 a 1.

Os jogos de domingo apre
sentaram os seguintes resul
tados:

1�0'" jogo - Ribeirão Grande
da Luz Ox3Winter Irmãos Ltda.;
2.0 jogo - Jaraguá Fabril 1xO

Canto do Rio; 3.0 'jogO - Soc..
Gráf.'Avenida 1xO'Weg III; 4.0

jogo - Agro Avícola (Blume
nau) 1x1 Pinguela (venceu A

'gro Avícola por penalidades
máximas); 5.0 jogo - Ribeirão
Grande da, Luz OxOI Met. leitz
ke (ve[lceu Rib. Grande da

Luz por penalidades máximas).
60. jogo - Táxi 3xO G.E. Gari

baldi; 7.0' jOgo - Comper (Flo
rianópolis) 3xO Cruz de Maita
(Aspirantes); 8.0 jögo - XV de

Novembro Ox2 Aliança; 9.0 jo
go - Alial'lça OxO Vitória, de R.

da Luz III (venceu o Vitória,
por penalidades máximas).

PRELIMINAR

,No jogo que antecedeu a

partida principal, o Guarani,
de Rio da Luz II derrotou °

\ Fluminense, de Chico de Paula

pelo marcador de 5 tentos a 2.

CRUZ DE MALTA 3,
JUVENTUS 3

O Cruz de Malta, promotor
do festival, e, o Grêmio Espor
tivo Juventus, fizeram a parti
da principal da domingueira,
culminando assim com chave
de ouro a bonita festa organi
zada pelos cruzmaltinos de

Rio da Luz. O,placar final des
ta partida registrou um empa
te em três gols. No primeiro
tempo o Cruz de Malta ven

cia por 3 ·a O, gols' anotados
por Ademir, aos 13;' Evanir,
aos 16 e' Cido, aos 30. A im-'

pressão que, se tinha, era de

que a, equipe de Duwe .apllca
ria' umä sonora goleada em

cima do moleque travesso ja
raguaense, que se apresentava
com uma equlpe totalmente

desmantelada, pois como S9

sabe, foi dispensada, quase'
'qué a totalidade dos seus pro-
fissionais. pois bem, quem es

perava 'o Cruz de Malt� golea�

no segundo ternpo, viu o Ju

ventus reagir e chegar a igua
lar-se no marcador. Marcaram

, os gols do Juventus, na or

dem: Geison, aos 13; Ivanir,
aos 20 e novamente G�lson,
aos 40. A arbitragem foi de

Alcides Maffezzolli, com exce

lente atuação. As equipes:
'CRl)Z DE MALTA - Renato, LI

dio (Celso), Rudiberto, Sídio e

Wilson; Cláudio, Cido (Luiz
, Ca'rtos) e Curt; Evanir, Ademir

e- Strelow (Milton). JUVEN

TUS � Zecão, .Oslmar, Laércio,
Vitinho e Sérgio de' Lara; Iva-

. nir, José e Aldo; Francisco,
Gélson e Altair.

.

A diretoria' do Grêmio Es

portivo Cruz de Malta agrade
ce a todos que de uma forma

ou de outra colaboraram para
'o êxito deste festlval, em es

peciál a S�ork do Brasil S.A.,
de São Paulo; Casp S:A., do

Rio Grande do Súl; Agro Avl

cola Ltda., de'Blumenau; Sue

Iy Avícola'S.A;, de _ Orleães;
Imobiliária Vailatti; Zonta Mat.

de Construção, ' Lukisa S.A: �

Winter, Irmãos Ltda., todos de

'nossa cidade, por' ter ofereci

do cada qual um belíssimo
'troféu para o, festivál esporti
vo.

TITULARES E ASPIRANTES
EM BLUMENAU

Neste domingo,' as equipés
de titulares e aspirantes do,'

Grêmio Esportivo Cruz de Mal

ta, estarão se deslocando até

° .vlzlnho .rnunlclplo de Blume

nau para enfrentar .as equipes
de igual categoria, do Vera

Cruz daquela cidade.

,Botafogo e' Flamengo lideram Torneio do Gremio ,Jarita
,

.

�pós realizadas as qua-
, triO primeiras rodadas, o

" Campeõnato Interno de
Futebol de Salão, do Grê
mio Recreativo Jarita a

presenta o Botafogo e o

Flamengo como' os líde
res em pontos ganhos. A

, 3.a ,e 4.a rodadas, reali
,zadas nos cfif,ls ,E? e 7 ,�es
pectivamente, apresenta
ram os seguintes resulta-
dos:

'
'

3.a �odada - dià 0'6.10:
Fluminense' '2x2 Corin-

tians; Flamengo 1xO Vas- Goleiros menos vaza-

co; Botafogo 3xO Santos. dos, ;. 1.0 -. Gaúcho (Bota-
Folga: Palmeiras.; fogd) nenhum 'gol; 2.0' -'

4.a rodada' - dia 07.1(f Edson (Flamengo) 2 gols;
,ß:ofafogo 1xO Palmei- 3.0 - ,K1abunde (Palmei-
ras; Corintians 1xO Vas- , ràs) 3 gols; 4.0 - Rato
co; Flamengo 8X2 Santo's;

-

(Corintians) 4 gols; 5.0
Folga: Fluminense. Rubens '(Fluminense) 5
RETROSPECTO ._

góIs.
"

Jogos efetuados: 12 - CLASSIFICAÇAO
Gols marcados:' 49.. 1.0 -: B'o,taf090 e Flamen
Artilheiros: Ivo' -(Bota:' go, 7; 3.0 - Palmei'ras e

fogo) 9 g'o·ls; Nivo (Pal�' Corintians, 4� 5.0 - Flumi
meiras) 8 gols; Mali (Fla- 'nensé; 2;' 6.0 - Vasco e

mengo) 4 gols. . Santos, O.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado, 20 de outubro de 1979

Sobre 'política'. .

.

.

partidária
, "

Silveira Júnior

o povão boceja enquanto os políticos se' em
penham na nobre missão de dar orqanicidade
aos novos ,partidos, com repetidas ,entrevistas,
discursos, pronunciamentos, despronunclamentos,
declarações e negações.

'

--*--

,
Até agora não ficou acertado

, se vai, haver
só o Arenão e o Emedebão, ou se, pelo contrário,
surqirao novas agremiações partidárias, todos
pensando a mesma coisa, mas com 'rótulos dife
rentes, como os xaropes para tosse, que têm sem-
pre a mesma fórmula, mas niil nomes.

'

--*--

Do pouco que .entendo de política, sempre
pensei qúe o p(uri:partidarismo é o gove{no das
minorias. E por pluripartidarismo estou querendo
significar mais de dols partidos. Explico-me. Su
ponhamos' que sejam mantidos com outras siglas
os atuais ARENA e MOB. Então teremos dois
grandf's partidos, que congregarão talvez oitenta
por cento do eleitorado, mas nenhum dos dois
individualmente conseguirá a, maioria absoluta.

--*--

Nesta altura surge a barganha. O partido pe
qúeno, que passa a ser o conhecido fiel-da-ba
lança, entra em leilão Seria uma angélica inqe
nuldade supor que os dirigentes desse partido ou
partidos pequenos fossem estudar programas e
tendências das agremiações que pasarão ii apoiar.
Tanto quanto me lembro, essas' coligações são'
bem mals filosóficas. Os "donos" dos. partidos
menores oferecem o seu eleitorado a quem dá mais.

--*--

No ternpo da UON e do PSD, geralmente,
quem desempatava, em Santa Catarina, era o
PTB que se coligava no varéjo. Assim: apoiava
'a UDN num município e o PSD no outro. Apoia
va o governador do Estado de UfTI partido e o vi
ce do outro, o prefeito do PSD e o vereador da
UDN. Mas não vamos agora supor que era ape
nas o PTB que fazia esses acertos. Havia, .esta
dos onde o fiel-da-balança era o PSD ou a UDN. '

, E também estes dois -partidos aceitavam cantadas
e iam a cabine indevassávei em idílicas coliga
ções com o PTB. "

,--*--

Na antevéspera das grandes eleições havia
como quem um cio geral dos donos dos peque
nos partidos, na ânsia de barganhar melhor, de
exigir mais cargos, mais cartórlos, mais secreta
rias, e, as veles, até fnals dinheiro. '

--'*--

Poderia citar' todos os nomes no eplsôdlo.
que vou contar, mas o problema é de ordem gê
ral. Haveria 'uma eleição para g'overtlador do Es
tado. De um lado, UDN, do outro, PSD. Forçasmais' ou' menos iguais: Ganharia o candidato que
conseguisse o apoio' mais maciço do PTB, por-'
que a essa altura os "trabalhistas'" já estavam,
fracionados em acordos, adesões,' conchavos,
com' ambos os grandes partidos, em muitos mu,.

nicípios. Mas ainda se sabia' que ganharia a eo:'
leição quem obtivesse o acerto com '0 diretório,
estadual do PTB.

--*-,-,

,Nessa altura dos acóntec1mentos, quem do
PTB ,tivesse o poder decisório da' coligação es
tadual praticamente nomearia o governador. Beryl,
meus amigos. 'Então o homem que ,detinha esse,
poder decisório, hoje elevado a grande patriota,
com a dupla aUréola do martírio e da santidade,
meteu-se dentro de um mosteiro beneditino e pas
soU' dias e noites confrontando os programas' da
UDN e do PSD. Pensam que ele pediu dinheiro
pelo apoio? Cargos? CartÓr:ios? secretarias? No-:
meaçõesi ,de parentes e amigos? Nada disso. De
confronto em, confron·to, concluiu que um determi
nado partido era o melhor. E deu o apoio dele e
dos seus eleitores mais fiéis ao partido que, ele
ge� o governador.

--*--,

Moral da história: 'os dois grandes' partidos
ficaram de mãos e pés amarr�dos, depen�eMo'da' decisão de um negociador, que poderia se
bandear para o lado que lhe oferece'sse mais, co--
mo de fato aconteceu.

_,,_

Quando havia 12 'ou 14' partidos, cada caci
que vendia os seus rndios por atacado, no âmbito
nacoinal e no varejo nos, estados' e municípios.
De muito pouco adiantava aliciar eleitores para os
grandes partid9s. No fim da história', quem deci- '

dia a eleição era mesmo a coligação, de última
hora feita com a fração eleitoral, por ' pequena
que tosse, mas que, somada, �aria maioria para

'

, quön�, ela pend�esse. "

_*_

Não sei se isso é bom ou

que é absolutamente verdade.
é o governo de minoria.

é ruim, mas sei
Pluripartidarismo'

nan'celro, a obra deverá custar cerca
de Cr$ 8.000.000,00, e, os ,serviços
deverão ser iniciados brevemente.

O prefeito M'únicipal, declarou
que estava muito contente, com a

vinda do Secretário dos Transportes
e Obras, pois é uma,' demonstração
incontéste, da preocupação do Go

verno em relação ao Município e seu

desenvolvimento.
Esta obra' é de grande sIgnifi

cância e marcará' um passo decisivo
pala um' maior desenvolvimento do

Município,' assim como para �s de

mais que fazem divisa côm Guarami,
rim.

.

Noticiário de

Trata-se, na realidade,
de mais uma entidade que se
incorpora à quantas, em nos
so Munlcfplo e Região, têm'
frutífera existência e prestam
relevantes serviços' a uma

classe, em particular, e à co

munidade; ,em geral.

E tat entidade não é nem

conseqüência, nem fruto de
extemporânea tomada de
consciência ou posição, an
tes e tão somente de amadu
recimento profissional que
p'antou, não em gleba sáfa
ra, mas em ubertoso terreno,
uma semente que promete
multlpllcar-se .em frutos.'

O Secretário dos Transportes e

Obras, Esperidião Amil11 Melou Filho,
'

acompanhado d.e : engenheiros do
DER, esteve em Guaramirim, na se�

mana passada, para ver in-loco, 'o

local onde será const�uída ponte so

bre � Rio ltapeeú," Ésta
-

ponte será

construída na localidade de Guami

ranga e é de Importância capital,
uma vez que vai beneficiar' direta
mente, não só' Guaramirh'l, mas tam

bém Barra Velha, Araquari e Massa

randuba.

O Prefeito Municipal Salim José

Dequech, estev� também no local, e

ouviu' do Secretário a afirmação de

que a obra realmente será feita, e

que o parecer favorável já foi dado

pelo Governador Jorge ,Konder Bor

nhausen.'

'Segundo o cronograma nsico-fi-

Guaramirim
Ó

'. d'la '31 de eutu-expira no pr xime

bro. Todos os devedores devem sal

dar seus compromi,sos até aquela
, data, sob pena de sofrere� as deter

minações constantes ,do Código T�I
bufário Municipal, qu� faculta açee

.

mals drástica, por parte da Font� ar-

r�r:adadora.

O� Impostos a serem pagos até

o final'do mês, Impreterivelmente,
são estes: IPTU - Imposto Predial e

Territorial Urbano; ,ISQN oi Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza;
AI rá de Licença para funclonamen-va

•

Ito de Estabelecimel'!tos Comercia s

,e Industriais.
A Prefeitura Municipal de Guara

mirim, está comunicando aos senho
res contribuintes ainda em débito
com a Municipalidade, que o prazo
final para pagamento dos Impostos

Colabore eem seu Município,
para que assim você receba os, be
nefícios que advirão. Pague em dia

os i�postos;
.

I

"APROVA1" ,_
UMA NOVA ENTIDADE

QU� SURGE

Não se trata do, verbo
APROVAR, embora correlata-Imente possa ter este signifi- .

cado,

Semente, terreno, frutos,
�is o que representou o Gru
po de Trabalho dos Professo
res da Microrregião,. que-pás
sou da dúvida à ceteza e, da
'certeza à ordem de que a

qui se criar uma entidade de
classe que buscou, no ver

bo fundar, a força de sua �e
presentatlvldade, e na· sigla
'''APROVAI'', a essência do
que haverá de ser a Asso
ciação dos Professores do
Va'le do ltapocu,

'

E' por isto que todos' os
protessores da Microrregião
têm um encontro marcado
com a "APROVAI":

,

Data - 28 de outubro, de
1979 '

,

Familiares de
agradecemLoyola

"Prezado Sr. Schmoedkel - Sua presen
ça, somada 'à tantos outros amigos de toda r��',
gião teve especial significado para todos nos

famlllares de Lauro Carneiro de loyola, naque
les dolorosos momentos em que entregávamos
.seu corpo à última morada.

'

O carinho e amizade do. povo de Jaraguá
do Sul, manifestados em suas palavras de des
pedida, nos comoveram profundamente, e tra- ,

duzem o reconhecimento, de um povo que sem

pre lhe mereceu' os mais nobres sentimentos
,

de estima e apreço, e isto LJoyol.a repetia com

freqüência.
.

Na verdade, un\a das grandes satisfações
que alegraram os últimos dias de sua exlstên
cia foi. ver o desenvolvimento que vem alcan-.
çando essa progresslste cidade amiga, cujos in
teresses ele sempre defenaeu denodadamente.

Concluindo, cabe-me agradecer-lhe em no
me de, tOdos os familiares � no meu préprln,
pel.o muito que nos valeu nestes dolorosoS rno

mentes, o conforto de suas palavras em nome
de toda essa progressista COmunidade.

Cordialmente,

ass. Jose Henrique'Carneiro de loyola".
. Joinville, 11· Ide outubro de 1979.

'Rio - Sul
SERViÇOS AÉRE.OS REGIONAIS.

,NOVO'S HOR,ARIOS DE: JOJNVlllE
.

Partidas FrequênciasPara
5 68 45 2.a, 3.a, .a, a.São Paulo . . . . . ,

d
"

. . . . .
,

12,15 - 4.a, Sáb., om.

17,45 diário

Curitiba. . . . . . . . . . . . 8,45 4.8, sáb.
10,45 Dom.-

Conexões para todo o' Brasil e exterior, nos

jatos da Varig-Cruzeiro.

Em Jaraquá do Sul -'Av. Mal. Deodoro da Fonse-

ca, n. 130, fone: 72-0091. •

Local - Clube
Baependi

, Horário - 9h - assernbléla
geral .. aprovação do estatu
to - eleição da primeira dire-
toria '

,

12h - Posse dos eleitos e

almoço. de confraternização.

Atlético

INTERNACIONAL,

o ..Petr.óleó
.

em· perigo na Arábia
. Peter Krone

Quase ninguém comenta, mas a
ofensiva para derrubar' o trono: sau
dita já começou.

Em Abkeik,. ouve�se 'uma grande
detonação. Um cogumelo de fogo le-

" vanta-se .no deserto. ,O o'leoduto arde
e 'só com recursos e esforços her
c.úleos se conseguir,á debelar as

. chamas. Não é o primeiro· caso. Já
em fevereiro, o oleodúto de Ras Tan
nura foi pelos ines. Pouco depois, .

engenheiros da ARAMCO eram infor
mados de um ataque em Hufuf, um,
oásis localizado na região petrolífe
ra entre a e�pital saudita e o Golfo
Persico. '

Tais acontecimentos,' quase· des
conhecidos pelo Ocidente, prenun
ciam um· futuro próximo turbulento
para os príncipes 'sauditas' e o Rei
:Khaled, afirma a conceituada revista
alemã "Der Spiegel". A Rádio Bag
dad noticiou os atos de sabotagem
com. evidente satisfação, pois o Irã

,

que apóia os guerrilheiros da Frente
de libe,rtação da Península Arábica,
que se proclamaram em guerra 'con-'
tra a ,monarquia �e Riad.

,

Por outro laao, a O'rganização'
de libertação da Paelstina - OLP,
ameaç� assassinar os' líderes saudi
tas. O lemen do Sul, comunista, em
uma noit�', fez suas tropas entrarem
'70 km pelO lemen do No,rte adentro.
Os norte-iemenitas são apoiados pe
'la Arábia Saudita. No' dia do ataque
sul,-iemenita, o "Pravda'" anunciava
em Moscou que o líder da Frente An
ti-Saudita de Omã havia 'sido rece-

bido por Gromi'ko.
Para piorar a situação, dentro da

. própria família real .começam a sur..

gir divisões. Alguns príncipes apoiam
. movimentos de esquérda e já se fa-oo'
lou em aproximação de Mos.cou, an
te o descaso norte-americano mani
festado em relação à queda do Xá;
no Irã .

O qu� acontecerá se cair ii m'o-
narquia 'saudita?

.

A primeira consequênciá seria
a derrocada em dominó dos, pequei.
nos emirados do Golfo Pérsico, con
tra os quais já há movimentos de a

gitação esquerdista organizados. E
a Rússia passaria, então a controlar
as torneiras do petróleo. . Além dos·
poços da próp�ia Arábia, os comu
nistas' poderiam facilmente impedir a
passagem' dos superpetroleiros pelo
estreito de Hormuz, na embocadura
do

, Golfo Pérsico, por onde escoa
60% da produção de petróle:o que,
abastece sobretudo os Estados Uni
dos, a Europa, J8'pã.o e tàmôém o

.

Brasil.
o- estrangulamento do "gargalo'

petrolífero do mundo" determinaria,
eventualmente, uma. explosão bélica·
com a intervenção dos Estados Uni
dos, segundo o sen�dor norle-ameri-

'

cano Henry JaCkson.
Aí está a bomba soJjr'� a qual o

mundo do!rme, numa situação fran
camente favorável a Moscou" pois,
como se comenta" "Jimmy Carter é o
,melhor Presidente aos Estados Uni-
dos, que a RlÍssia já teve" - (Abim) ..

Espetáculo ,de coragem, e
DERRAPAGENS, RAMPAS, .

CAVALOS-OE-PAU E RODA ,DA MORTE

,. .

penela

por. José Castilho Pinto
,

Na quarta-feira passada, pelas 18h30min,' na
R 'Re'lnoldo Rau defronte ao supermercadoua "

.

r a um esBreithaupt, tivemos ocasião de assis Ir. ..-
petáculo automobllístlco de coragem e pencra,
com derrapagens, passaqern por rampas, . cava

los-de-pau e Roda da Morte, t�do com os auto

móveis correndo em alta veloclda�e.
O espetáculo nos foi' proporcionado pela fa

rnosa equipe Jota Cardoso, dirigindo �arros da

marca Fiat, modelo' 147, e constou de tres partas.
A primeira constituiu-se de cavalos-de-pau e der�rapaqens em alta velocidade, prova que me�e�u
com lOS nervos dos assistentes e �ue

. sem ,duv�
das teria redundado em s�ri?� aCld?�tes aos PI
Ioíos, não fosse a extraordmana pencia dos mes

mos. A segunda parte constou de passagem por
tampa, em grande velo?idade, com. as .duas. rod�s ,

_ laterais do carro, depois em dupla, Isto e, dols ..

carros ao mesmo tempo um ao lado do outr?
. Finalizando esta parte houve o salte do, autorno-:
vel por sobre duas rampa�, distanciadas u�a d�,butra aproximadamente seis metros. Achamos es

ta prova a mais fácil, pois está elaro q�e. um car

ro em alta velocidade tem impulso sufiCiente pa
ra transpor um espaço ab�rto d� vários �etros.Como fecho do, espetÇiculo tivemos a 'pro�a
da Roda da Morte, um engen,ho. se"2elhante a�
Rodas Gigantes dos parques de dlversoes, m�s so

que em forma de espiral, com trilhos para gUia do
"carro e possuindo uns 15 metros de altura. O au-

tomóvel entrou ,na Roda da Morte correndo 1�5
kms por hora, e deu o giro em um ,segunde:» e meiO,

,
, .tempo de um abrir e fechar de olho, mas espaço
suficiente para emocionar todos os presentes,
visto a prova exigir 00 piloto ótimo estado emo

,cional; visão perfeita, GOlragem e $obretudo, extre-
ma perícia.,' _

..' .

No fim do espetáculo, assistido por mais de
,um milhar de pe'ssoas, uma coisa ,ficou prova?a,:
A extraordinária habilidade dos pilotos da equipe'
Jota Cardoso, bem como a excefênc'ia dos' auto
móveis Fiat modelo 147, que demonstraram n'es
sas provas 'possuir força, velocidad�, estabilida-,
de e resistência incomuns.

,
'

'Jaraguá, do Sul, 18.10.79

O PRÊMFO DE
MADRE TERESA

fndia, foi escolhida para
o Prêmio Nobel da Paz
de 1979. Madre', Teresa
fundou a Congregação
das Missionárias da Ca

ridade, que se aedica ex

clusivamente aos pofjres
em 20 países, Jinclusive o

Brasil.

Madre Teresa de Cal

cutá, conhecida em todo
o mundo po'r sua extrl�
ordinária ' atividade

,

em

fav()r dos pobres,. dos le

prosos e dos órfãos na

�'XIY EXP. DE ORqUíDEAS 1 PLANTAS· ORNAMENTAIS"
Visite Corupá � de 14 à 19 de novembro de 1979

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


