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"Correio do Povo" compl�ta 61 anos
A casa . hoje está em' fes

ta. Foi num dia 10ße maio,
lá no longínquo ano de,
1919" que circulou o prl
'm�iro número de um sema
nário .que 'neste preciso dia
completa o seu sexagésimp
primeiro ano. O tempo na
sua marcha inexorável, aos

poucos, foi acolhendo em
seu seio aqueles pioneiros
da imprensa jaräguaense.
O dono das mãquinas grá
ficas ad'qu;ndas de Abdon
Batista - Venâncio da Sil
va Porto, morreria em 6 de
agosto de '1931. Anur Mül-·
ler deilc:aria esta vida terre-

'na a 27 de abril de 1957.
Fritz Vogel, redator do Ja
raguá-Zeitung" filhote d'O

, CORREIO DO POVO também
não está mais entre os vi
vos. Faz alguns anos que
também faleceu Cláudio
Stulzer, o primeiro jornalei
ro a: entregar este semaná
rio p-elás então poucas ruas
da Jaraguá de f9f9.

te em Blumenau, se manl
festaria em interessante ar
tigo, lembrando . coisas do
seu tempo de direção e da
história do jornal. Augusto
SjlviQ prodohl, íogo após a

morte ae Artur' Müller, em-'
prestaria a sua inconteste
Inteligência de homem de
lelras ,8Q CP, d8ndQ ao ho-.
je sexagenário órgão de

,

imprensa uma linha de gran
de brilho, como diretor de
redação. Juntamente com
AugustQ Sylvio assumiria a

direção gerencial, por eer
ca de dois anos, o atual
diretor.

.

Em seus lugares outros'
assumiram o-compromisso
da 'continuidade deste heb
domadárío: Quando com

pletamos 60 anos, em 1979,
Honoráto Tomelin, residen-

10 de-mato de 1919, Aparecia O CORREIO DO POVO, com seu primeiro número. ,Artur Müller,
era. então gerente, do semanário. Colaboradores:' diversos.

Muitos colaboradores pas
saram pelas páginas do
CORREIO DO POVO. A to
dos devemos renovados
agrad�cimenlos pelo muito
que fizeram em pról da im
prensa, escrita- de J�uaguá
do Sul. Os atuais çolabora
dores constam do nosso

Expediente, como homena
'gem ,permanenle de sua de-
dicação à causa da impren
sa jaraguaense. ,

No curso dos 61 anos de
, existência que hoje se con

cluem, realizamos o, 1° En-�
cOntro de ex-Afletas - o

Testemunho de Reconheci
mento - pela destacada
atuação no esporte, jara
guaense, constituindo-se em
modêlo' e, exemplO às ge
rações fOturas. A 14 de no

vembrö de 197�,. a ACAO
- Assoc,iação Corupaense
de OrquidÕfIlOS liómena
,g,ava o sema�árl6 "ses-,
'sentão", convidando o atual

. dir-etor para Patrono da, bem
sucedida Exposição no Sa
lão da

I ComurififaBe "Católi
ca. A Câmara de Vereado-

,

res de Corupâ, em recente
ato, ' se manliestaria de for
ma elogiosa ao SeR1anário
"por mais um· serviço pres-

, tado",' quando da divulga
çã'l do traballlo,do colabo-

,

rador Dr. José' Alberto Bar
bosa, DD. PromotOr- P6blico
da Comarca de Jaragu'á do
Sul, na' divuigação do vo

cábulo "CORUP,A", 'incor
porado ao acervo histórico
do vizinho .

municípiO, pelo
seu in:editlsmo. '," -

No decurso ,dos 365 dias,
autoridades, -amigos e lei
tores, manifestavam.... , com
,relàção ao �ento, desde
,entio, - () SEMANARIO
MAIS ANTIGO 'DE SANTA
CATARINA - o' qúe nos
COnfere gral1d& honra, arro
lando entrei multas manifes
tações, as' qUe se seguem:
O ESTADO, na edição de

28.04'.79; A / Notícia,
.

de Jó
Inville, cedlçlo 13.803; As
sembléia Legislativa do Es
lado, Ata da, 26a. Sessão,
de 10 de_maio de 1979; Ruo. ,

dolf Hirschfeld, de São Pau
lo; A Tribuna de Cianorte
-PR, de 20.05.79, pelo jara
guaense Reinaldo Soares
Júnior, parente de Artur
Müller; O CARTAZ, d, Três
Rios-RJ, semana de 5 a 11 '

de maio de 1979; Bertoldo
Neitzel e Sra., de Blumenau;
"UCAFE" - U.C. Pesquisas
Esp!Jcializadas de Opiinão
públi.ca, de Assis-SP, de
29.04.79; � Gustav -

E. Bauer,
p'res. dQ Clube �9 de Junho,
de Petrópolis,' falecido' re"
',centemente na presidência;
o Desembargador João de
Borba, pre$. do Tribunal de
Justiça; João Eduardo Am'.!,
ral Moritz, ..atual Preso do
Clube 12 de Agosto, Fpolis;
EsperidiãQ Amim Helou FI
lho, Secretário dOs Trans
PQrtes e Ob,ras; COlégio Di
vina Providência de Jara
guá; Dep. Octacílio Pedro
Flarr,os, represenfante do
Governador dr. Jorge Kon
der ,Bornh'àusen;

.

João Ba
tista Prim, diretor ,{fa Jara
guá Fabril S.Ä.; Clarimont,
da Materiais Fotográficos
Uda.-SP; �erclo Noguei
ra, dir. da -Sallesllnter-A
me:tcana de Publicidade �A
SP'; José Nazareno Coelho,
Drps. do Sindicato, dos J"r-,
j,alistas PrOfissionais de S.
Ca'aril'ia'; Méli� V. Dourado. ,

preso do Grêmio Foot-BJlII
�Po.rto AI&2rense; Jorn. Fenli
nando Piske, da ACIJS; dr.
,AlfredQ Costa, Assessflr dr.;
Seçr. da Comunicação; Lau-
ro Ca'dau LQpes, de Caxias ,.._ ,�

do Sujo RS; 1.° Ten. José
BaMa - Rei. . 5a: DeI-SM;
Gilbe'rio tlllhllS, em nome do
Secre!i�r!o da Jus�lça, Cepo
Neudy' Pr.imo Massolini; Jaz- ,

"" Vicari; ,Secr.,do R.C.,Flo
rjal'iópoli&; H�ns,' Gerhard

Ma/er!, ex-Prefeito e <:Iir.
pres) c:a Jaraguá F,àbril S.A.;
Dep. Moacir Bertoli, Preso
da Assembléia Legislativa
do Estado, e atual Goveri1a
dor em exercício; Drn. ZUá
L'eite, do, Itaperuna:-RJ; �o
dolto Aerbst,. de P. Alegre;
Arnolcjo _ Silveira" do, S�rra
Clube· f'polis; Antonio dj! Pá
dua �rl>'lis; Salim José [\e
quech, Pref. Mun. Guaram!
rim; Hann!: Guentner Wein
keller;' de Trajano Morais- i

-i.J: Vel. Ernesto F. Blonk,
de Coru�; José Sald' de Bti
to, Seçr. do R:.C. Fpolis-N�
loesfe: Câmara Municipal de
Corupá; Otair Beckgr, ex"

-Senador dl!l. Repúblic'1; Ro
tary \-club e Rotaract Club
de .iaraguá do Sul; ,L1ons
Clube�lntegraç�o; _

Jalí -Mei-
Irinho, St>Ct. do Ins(ítuto Hi�
tórico e GeográfiCO de Sta.
Catarina; Assoc. dos Cronis
tas Esportivos .de Santa Ca
tarina: Farias Souto, ex-pra
�eifo de Itaocara-RJ,; dr.
\\Ialdpmiro 'Mazurecl'!en, di
r.etarnenté 'de Nova Iorque;
em 29.5.79; O, Comendador
Alvim $t'idel, de Corupá; Si
golf Sl"hünke, Vice-Prefeito
de Jara�uá; João Zabot, se
cretário do Serra C�ube; é
Luiz 'Antonio Grubba, Pres.'
do CDl.

Devemos também agrade
cimentos às 'demals autorI
dades que sempre nos pres
tigiaram, aos nossos' sema,.'
nals Ie.'tores, aOl- -nollSos
anul1tiantes' e favorecedo
res OU9 compreendem, o es

,forço d.a sobreviyênc'a do

,jornalis'l'o no Interior.
E, se I'IOS defem lic�nça',

vam"l1 ,nos despedlnqo, pGr-,
que lá estamos trabàlh!lrido I
na 'edição que marca� a

conquista do �.CI ar:ro' de
vida do MAIS ANTIGO SE
MANARIO DE SANTA,CAr�
RINA.

'

{ '..
'

'A i?lf:lEçÃO

Bau'et na vice-presidência _a Erusê
Na manhã de terça-telra, dia seis de maio, na Rua

Bocalúva 25, na Capital do Estad,?, foi empossaddo no car-
,

go de Diretor Vice-Presidente aa ,Eletrificação Rural de
Santa Catarina :(ERÚSC), o [araquaense Paulo Roberto'
Bauer, confirmando inteiramente notícia veiculada recen-

,

temente por est�semanário. ,O ato deu-se às 11 horas daquele dia e contou ,?om
a ,presénça do, Vice-Governador em exercício, Deputado
Nereu Guidi, Deputado-,Octacflio Pedro Ramos, Prefeito
Victor, Bauer de Jareguá do Sul, Dr. Nflson Wilson' Ben
der, 'Eugênio Victor schmecket - Vice-Presidente da Bes
cor" EugêniO Strebe - Diretor Admini.�trativo da Codisc,
Luls (Lula) Gomes - da Supervisão do Góvémo do Es-
tado para e região norte cataririense, além de diretores e

funcionários da Erusc.
I

Na oportunidade, usaram da palavra o Presidente da
Erusé, Deputadl) Octacülo, Nflson Bend';r e o empossado.
Paulo Roberto Bauer é filho do Prefeito Victor (E:lvira)
Bauer.

Vendedores Marisol reuniram�se I
Com êxito total, realizou-se nos dias 24 e 25 de abril,

, a lia. "RENAVEM - Reunião Nacional, de Vendedores Ma
rlsol, com a participação' de vendedores de todo o Brasil,
obtendo amplo aproveitamento.

'

O conclave teve lugar nas dependências do Clube A.
Baependi, dirigido pelo Assessor da Empresa, Professor
Victor Regatieri. Entre os vári?� .assuntos abordados, evi
denciou-se a expansão da Marisol S.A. Ind. do Vestuário,
com a aquisição de diversos maquinários- de tinturaria, es-
'tamparia, rnalharla., entre outros, bem como a apresentação \ '

das, nevas coleções Marlscl, Maris, Baby"PIUSh e' Marquardt. '

Houve, igualment!'! desfile com alguns lançamentos;, .'
(

dan9OrR6Sta�Jp'� Um"ar �tiYO ,Il(), _âD����e�.to, F-'��
-rarn abordados, ainda, petb Eng. Waldemar de Oliveira Fa:

I
ria, Assessor de Marketing da CIGAL _:_ Consultoria' Em-

-presarlal, contratada pela Marisol assuntos- correlatos à
,

sua especialidade que é Marketing. '
'

, ,

-��,------��----��--�--��-------------

Município < arrecada
quase 200,'"milhões

. ao' Estado !
,

,

- \, �.

I
mou

.

o c?o'r.éf�ri�äor da eam�
,

panha Tarquino de Paula�

I No' próximo dia 31 de maio
será ,realizaâo o primeiro
'sorteio no val<;>r de Cr$ 525,
mil, dividido;:; em cinco co

tEIS Idiferentes, qu-e sereo 'da
dos ,em caderneta de '(:)ou
pa�ça, isso .porque 'as 100
mil primeiras eaftelas que
vem dent�;"

.

Cios envelopes
foram distribüldas.

�egunâo ainda o ,coorde-
,

nador da campanha, os re

sultados estão superando' as,
expectátivas "pois a arreca

dação do ICM subiu bastan
,te. O arrecadado até fim de
ábrll,. g�rou um ,aumento d�
15% 'no perlodo, de 15 a 30

, ..
de março, apenas no seto'r
do comércio". A carppa,nha -

"A Criança e o ICM" teve
inicio no 'dia 10 de março e

se prolongará até o dia 10
de novembro, tendo' sido já
.d,istribuídbs cerca de 18 mi
lhões de envelopes, e até ,o fi-
nal da campanha albal')çará
cerca de 40 milhões.

�

Em apenas quatro meses,
jal)eiro, fevereiro, 'março e' a

bril deste ano, o muoic[pio
de Jaraguá do Sul arrécadou
ao Tesouro do Estado, ,Cr$
181.181.070,37 em impost0s,

,
.

superando em mais de cem

por cento a arrecadação 'Ve�

rificada em .igual período, no
a,no passado, _segundo revela

.

o mapa est?t1stico levantado

pela Exatoria, Estadual, loo.al.
.

Nesse quadrimestre, também,
a ·Prefeitura M'ur:licipal teve,
do vaJor total arrecaaado, um
retorno de Cr$ ..

'

.

34.782.824,92, referente a

"'cota, muni,cipal".
,

.,
!

O qua�ro estatístico da ar

recadáção estadual, no mu-
, nicipio, teve o séguinte com

portamento: janeiro, Cr$
43.730.341 ,91� 'fevereiro, Cr$
30.838.286,92; março, Cr$
47.764.760,33 e em abril, Cr$
58.847.701,21. 'O retorno ao

municlpio foi este� janeiro,
Cr$ 6.43�:483,34: fevereiro,
Cr$ 7.242.559,78; ,março,' Cr$
9.438.731,40 e em ,abri', Cr$
11.662.050,40.
Esses valores vêm de com

provar o acent!lado grau de

cresçimento do comércio e,

'indústria do municlpio, . que
.

o faz ser um dO$ dez maio-
,

res de Santa Catarina.

, No interior do Estado fo
ram distribuldos já, 13 mi
lhões de envelopes 'e 16.956
prêmios, E em Jaraguá do
Sul, segundo dados levanta
dos pela rep'ortagem, esta se

ma�a, IforanL Já' distribuídos
108 prêmiOS de peq'ueno"

108 PR�MIOS A JGUÁ. porte, destacando-se bol�s,
bonecas, jogos de toalhas

Santa Catarina vai arreca- de mesa, tp,alhas de banho;
-dar Cr$ 1 bilhão a,mais' de' mini-box e Jogos de dama e

ICM em função dos r�s!llta- , xadrez. Aqui, como em outras
dos 'obtidos 'pela campanha cidades, a campanha vem ob
"A Criança e o ICM ,- Co- tendo extraordinário sucesso.

nhäça Santa Catarina", afir-
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Capital Latino Americana, do
Motor Elétrico
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Capital Sul Americana do
Chapéu

'

. Massaranduba quer n'ovas indústrias
-

Citando ,o êxodo como um

um dos fatores mais proble
máticos que o municfpio en

frenta, o Prefeito Dávl.o Leu,
de Massaranduba, vem de ofi
ciar a Associação Comercial e,

Industrial d!t Jaraguã do Sul
- que tem jurisdição sob aque
le município - solicitand'o o

empenho dos 'empresários, no

sentido de que selam implan
tadas indústrias \ no seu muni-

, cíplo, como forma de' garan
tir a mão-de-obra existente no

mercado de trabalho local, dl-'
minuindo desta maneira a eva

sio de massararidubenses à
outras cidades.

D'ávio Leu .cita a certa altu
ra: "Massaranduba, com 427
km2 de área� com uma

_
popu

lação aproxi�ada de 13 mil

habitantes, onde 85% vive na

área/rural, cultivando a� mals
variadas cúltuJlSs, sobreesaln
do-se a: do arroz, com uma

produção anual de 750.000 sa

cas/50 kg, por isto mesmo

cognominada '�Capital Catari-
'nense cio Arroz" tem sua eco

nomia, 'calcada na agricultura,
más paJl8i um desenvolvimento
ainda .maior, càrece da insta

lação de indústnas ne Municí--

p,lp, tendo em vista a ",Io-ele
obra que possui • que pod�ria
ser aqui absorvida, mas que
está' se deslocando para ou

tros Municiplos vizinhos, colo
cando-se nas ind6strlas ali si

tuadas, prejudicando o nosso
, Munlciplo economicamente; em
virtude do êxodo, ,que atual-
mente se verifica. -

'

"Em' vista do
" eXPO!Ito, vimos

de solicitar de Vossas Senho
rias, estudos de viabilidade de

Instalação de ind6strias
-

em

,
nosso Municiplo; à6sorvenCio a

nossa mão-de-oDra &qui mes

mo, isto porque, hoje já temos

condições bl\sicas a oferecer

prop,orcionadas principalmen
te, pela efetivação da ROdovia
'Guilherme Jense.n, que liga o

lIIIunTcipio de Blumenau à SC

301, passando por MaSsaran
duba, totalmente a�faltada e

em fase de conclusão, bem co

mo, se encontram em fase' d!l
Implantação no Munlclpl9, a

rede de abastecimerito' de água
,e uma central, telef&nica'.

E conclui: "A 'Prefeitura Mu

nicipal de Massaranduba, se

dispõe a: participar dos em

preendimentos que vierem a se

efetiva�'.

LEITE ESP�CIAL, PREÇO MAJO,RÄDO

Visanóo inçel}ivar o ,agn- ·.Iitro de leite com, ieo'r de
cultor .a aumentar a produção gordura 3,3% e ,Cr$ 9,72 com

Vaéina:ção anti-saram,-
pO dias '-� 17 e '18\_

e colocar no mercado um

produto de melhor qualidade,
o governo. criou um novo ti

PQ de leite, ou' seja, ,o. "leite
especial". O leite \ especial
possui 3,2% de gordura e

está tabelado para O' produ
tor em Cr $13,00 o litro' co

locado na plataforma. Será
comercializado a Cr$ 19,00 o

-pacote.
A firma Gumz Irmãos, des

te município, está demons
trando grande Interesse em

aumentar a produção.' Em
reunião com os Técnicos da

\ .

EMATERiACARESC foi am-

plamente debatido, os aspec-'
tos ligados a prod�o e co

mercializaçl!.o do lélté.
ri

Durante a reunião ' fomos
informados que a Associa
çã� de Laticínios ãecii::liu fa
zer ulT)á média enfre' o pre
ço do leite Tipo "C" e "Es

p'ecial" e deverá 'pagar a

partir de maio Cr$ 9,50 pelo

�.

O Departamento dá Saúde PÚ

blica e a Prefeitura Municipal
com a coordenação do Posto de

Saúde de Jaraguá do Sul, co
municam aos habitantes das 10-

cáÍidades a se,guir relacionadas,

Data, Horário Localidade

17.05 - 08 às 12 João Pessoa
.. 08 _às 1,2 'Rio Cerro
- 08 às 12 Vila Lenzi

" "- 08'às 12 Centro
''/ - 08 l).s 18 I. da Figueira
"

- ,14 às 18 N: Ramos
CI

_ 14 às 18 Rio da L.uz
'IJ

_ 14 às 18 Centro

1 à.05 � 08 à� 12 S. Luzia
'" - 08 às 1 � B. R. Cerro

- 08 às 12 Rib. Molha
"

CI

- 08 às 12 e�ntro
- 14 às 18 T. R. do Norte
-'14 às 18 Gàribaldi
- 14 às 18 T. R. do Sul
- 14 às 18 Centro

CI

teor de gordura acima de ..

3,3%.
Além desse preço visando

incentivar o. produtor" paga
rá ainda o seguinte incentivo

entregue a indústria: Forneci
mento mensal de 1.000 a ...

. 2.000 'litros = cri 0,30� de
2.000 a 3.000 litros "= Cr$
0,40 e actma de 3.000 litros

'

=
h

tr$ 0,50.
'

Oonslderando o excelente
potencial que possuímos, a

tradição do agricultor na
criaçãã de g'ado leiteiro e o

!1Ir.ande mercádo para, o pro
duto, podemos triplicar a pro
duçl!.o de 'leite' na regiãó,
evidentemente é ,preciso uma

organi:la�l!.o" da propriedade
,e adoç�o ,de tecnologia. Pa
ra isso a EMÀíER/ACARESC
coloca a' disposição dos, a
gricultores seüs Técnicos pa
ra Assistência Técnica e Cre
ditrcia.- '(Dejair ,Pereira - Ex
'tensionista Rural - Jaraguá
do S�I).

� I

'." ,� er •
•

,que l1as datás,
'

horários é 10-
cáis abaixo discriminados, serai

aplicada a VACINA ANTI-SA
RAMP'o, nas crianças de ,6 me

ses a 05 anos.

'. """", .... " .1''''

Local
". �

_ .... 1""1'"

_'
,

Salão da S.R. Joã� �essoa
Salão Alvoradà
Esc., Mun. Albano Kanzler
'Posto de S�Ócie",

'
"

,'" "...... ,

;1.
Salão da Capela ,

.

Esc:S.' Euclides da:Cúnha.
" .

-

" � -� ,

Esc. Est. Rio dS: Luz "
,

. .,

Posto de SaMe

" .1

Salão �a Gapelà
Salão ,da Cap: 'f.t Sra. G�aças
Salão de ,Festas da Gruta

1Posto de Saúde
E�C. .Reun. Max Schuoert
'Salão da Cap. S. EstevAo
Esc. Est. Julius" 'Karsten

."

Posto de Saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nasceu dia·,14 de abrH;'-,·,<!'
Fernandapf.'.de Olavo (Marllze)
,Marquardt. '

.. <, • (.:. ·�-:,w
,Nasceu' dia 1,8' .d� a5rb. " •

F.�biana"<,f. de' Edgar, (Isoldel
Z.lz. 4, ....�"'j. I �.: a ��-f. iI\-;: �
��sceu dia 23 de abril.<

�Ipeu,... f. de _:F�aul� ("sa)"Todt.
Nasce�, dia ,25 ,dé"abrll.,.1 � I"

Edson, f., de João (Lurdes) ,Pel-I,
lens. ,

.

Nasceu dia 28 de abril
Litiane, f. de laureano (l'erezl
nha) Camilo. "'. ,,"�b'�'>il'
Nasceu -diá 29 de' abril '" .,

.

Bruna, f. de Ren'ato ,(Anastácia)1
S

'

I
"

turzer. '. �r::r!f r.
t--;·'�··� --," l, <t ":. ,.. , .. fI'lo':' \fi I ... 14'" � '�(:f"

As senhp!� do. café das terças-feii'ás, reuniram�se na re-

Na8ceram dia 1.0 de maio
"

�'i')
"' r. ". "" ,,,, ",�. " ..'

_'.' , '" " ,11 i ..

I' ;
, '. sidência ,da, Sra, Asta, Marquardt, para 'úm gostoso bate-papa.

��:��,f,deO&mar(VeronICa) 11••lell.U��,�·:��-.���i�.��: � ".',"i';,:",,'r, �.�,,:"t, -xx-�o� I';;' .t.'" "",�,
Odlnei; 1f, de' Wilso.'n� (Elen'Ir) Agora na Re' Id R 626 t Des{ilan90 ,'qom";Iu!J'l flamente .Vari.ant 80, a �,,Sra. parla

, t!;nq, O, liU! 'II ,'"
a enl� -,

�.

,Dr.eger. ' ... ,) • dendo diariamente, inclusive aos s'ába-
Haake Mayer. Parabénsl , n � �.-

Lenn�on, f. de Dal6érgio (Zu1- dos a� às 18 hPr:f;IA e a.os domingos 'e ",;", '.' ",.. i, _xx.:.....·l .: 2 ll";.

ma) Eirseo. " feriados das 8 às 12 "horäS:"be'monstre: ... I Cumprimentos- circulando també'm para as' boloAistas do

Nascéram dIa 02 de maio seu carinho. Ofereça flores da
.

� '"
.

Baependi, pela conquist�, em 'Blumenãu, do�segundo lugar

A'dri,ãn�!'l. '

de cErvino '([f(flà)
-

F(.ORICULTÜRA IMPERIÁt:.· ... • � , , , durante ó Campeonato Estadual 'Cté Bolão. Um feito:. ql,le real-

�on��lves da Luz,'
'

)' l/mente engrandece o esporte désta' teFra�' .e I' ,!(", ,

. .
.

' '\ • r " lo

�ob�rto, f. de João (Maria H.) "" �\.-f j j '.,t " )�. '.rl.....:. '�J "l rr (r, <Í J'J' .. 1 ; �', �'., �f.l,;· -v '!l;:: ,r"'l' "�;'

KnleSa. . '( 4" Decorações par� casamentos _. DécoràÇaes , .

,,' , 1 -XX;- ,'"
.'

',' "�f :"'"

Somlr� f. de I Alfredo (Rosalil� �ara Igreja�,_ Decorações p.ta .clubes_ Arranjos ". / F;I",C�be'1do ,as justas hom"magens os �r�ci!1�as quê par-

Hackbarth. L """ __ � para festas _ Buquh em gêral••
�I ,I; I "I tic!par.§,'!I., da'r��' ;Gu��r� .

Mundia!; �_.9�e �uinta-f�i>r�, .�ome-
Na8C8Í'am di 03 �

J
.

. . '.
f 1 ,,,I I, "1gr.ç�::;e.,9 "DI� Ida V!!9na", data que marcou o 350' ano" c;lq

'Marcos, f. d: José (�:;;cia; ......t'� -... -< �"jo. 'Plantas ornamentSIs;' ;'.'. "
h

• t�nJlino: dague�� •.sangr�nta guerra mundial. A coluna trl't)uta;
Baadér.' r �a,m�.é'!l, às 'suas. hom�nagens. •• , ! ,.L. 'I' ,r "

..
�

_ ".-. "_"1 y! _'
.. , '\ r�# -\ ,.'''� '\ � ... , "fl'� .).. "J-O r n.' XX

lo

Jean Carlos, J...d�,I/,Wllemes
' '

- -

':l" :"':L�l "

(Inez)"�into._.,,,,',. M"V _

Il'� �0'r o r:', :;'i' ! �',:' I," ..... , .Íl.P'..1.' �

Vanessa, f. de-l,.u.i2:;,Carlos. (·Her.!l
,-,.,,; ,·'1' '�., ". 1l'1.

� � I,'" "f, "I :0'" "i... ''''j.. � i ,

�:::.�I)l::,d�::';afo :'1
"" ,Cal,c.e ,e· yiS1ar�� melhor

Ca'rl�.. .f. de"V�Tl!1orr,' ",;fOJ,rvia)
;,.1.,

.

"t</7-:t '� ,'�

It'� "'1 J " Utrzaere aMachadQ. I
'

�.-

'

•
,.... � rjff)"

Marcos f. de MárlC? Valter ,(Do-
I 'racy) Stueber. .J

.

Vanderlei, f. de Lourival (Ivonl)
Defr�p'�'�:1 " ",'�'If" ,

Carolina, f. de,:H�n;z {Mari� G.)
Buro'y('iJ"�b I ,�A �I s,· :1
Clel�EI",f.! de� Adl!!mar\, (�Ij!':ete)
Jun1<�,",H \ " ,. fi-lrfl':.1�

.

..,

CO�RElO DO POVO

Inive[sailã'ites�
An�.raarfou � 10.05.80
Alvanjr de Souza
Fazem ano. hole - sábado
Sr. Jorge Mattar
Sra. A�a Panst�in� em "

Jaraguá 84
Anita ÜPPi�Skl
Sr. �ntenor G. dos Santos
�r. D�oiel CQ.sta Alves.
S�a. Maria J. Hanaerr" "

�r. AntOnio SchwartZ
FazBl!' anos, amanhl, domingo
Sra..Marian M. Henschel i

Sra. A,nit� ,Buerger: "' I'
I

Sr. José Caclos Gesser, em

Concórdià, �: �.
Sra. Zilcfa �chmoeckel, em

� CuritJ,ba'
S�...L�Jfs. Célio Brugnago
DIli42 éfe, maio,' ,

Sr. José P�ters
. Sra

.. M�rla Mayer'
Sr•. Mário' Raters,' ;

�r. Daflkwart Hermatl�
-

: .•.
Sr. Werner Meier na _.

I' '
..

l;Jar.r� Cilo:fUp Cßrro '"

Sra. :,Alzira Wolf F;laCil�el)z, em
Rio ,Cerro "

'

�Iáud,ia ,Daniele Ristow
Sr. ,Harry porath
.I�abel �. Schald:?ch
DlaA3: dé maio- '_,

Dra'_IZilá ,RocÍrig�e; .Leite em

Itaperuna (RJ),
,

'
.

'

Sr. Alfonso Buhr '

Sr: Wáld�ma;_ A��Ô�;�, V�el
Srá.�, Adélia_ Gas9h(). Sctl\�';rtz,
em Jaraguázinho
Sr. Sa�tlno Ri,!a:�o :Ês,i._ dQ ßi�
Sr JoãÇ), Mal1�fich, .�rn Atalanta
Sr., Orden O. Raf�elli BOc;lrlgues
Dia 14 de malQ .. "

Osni de Souza
Srta. Eny Herbst, em

.

" Porto, Alegre
Sr" Albano Kanzler ..

Srta� Hortêncla Satler'
S!'. !IrQ Bemer •

'

..

S:r" Mário 'Krause _.
'. "

Vera Lúcia Marcarini. • ","

Dia 15 de .maio
A jovem' Mônica, .f.. ,de Renata �
Dr. DietrJch Hufenuessler.'
Sr. Eurid98 Silveira
Sr. �udi Lippinski
Sr. Budl Porath
Srta. Carla Schreiner
Nélson Engelmanri
Domingos PeUis .. 'w ',,. ..........

. DJa 15 de maio
Sr. Gesa Rodolfo

.

Fischer
Sr. ,MiIi'lno Aldrovandl' ,
O jov�m ,Wemer ,H. Júnior
Sr. Valmor Ribeiro'"

.

Sr, .H�l1i Konen·

�NaSCI'M'ENTOS
.i .....

"

{"
.#' � •• '�.:' tI'_�""" �

1.,'
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, "

MIRANTE' SOCIAL.t._ .. ,_ .• "j

• •

, '1 I�I

(NOSSA GENTE· NOSSA TERRA - NOSSO MUNÇ)O).'

:,,��,�_�,,_. ___;;.'.:..."�.J

".

-",

A redaç�o r.ll'cebeu o número ,�, �I)O ,4, '.d� "Arquivo", 6;� Povo", 70 anCJS de fundação, e, o Bandeirantismo em Jaraguá
,oi ��<? Oficial d,o Ç.,R.ç do 90légiO Arquidiocesano de São pa�- d� Sul, .caminha" �ara"o' pr"�')eiro' ano,' que se dará nos pró-
I: ., Ig•.ma�ti�o p'el�" C�9,9,�E!ga�ão Marista. Este COlégio tem a dt:' ,I .xrmos dlas. Escotlsmo"e" Bandelrantismot têm o mesmo idealI.

rl�r-Io o Irm.�ó �ávlde Pedrl, um jaraguaense ,q!Je também se J.' � .1· .;"',,,'ti I '1,.•"" tI_xjC'
..- ..- . -��, "} ,.

destaca, juntando-se aos demais filhos desta telra que hoj� ,,!,-.
.

.

ocupam altas funções em diversas atividades. O nosso conter- ."?' .' .�rn· bom ritmo 'ös trabalhos' de-edificação e con�íusão dos •

_. !!neo,foi ..RJ\��fe\l_\�\�dp, d� mês do. "Arquivo". Daqui de J�-., Hot�is,...ltál�r� e'��I�, �t��?, visa�do;� ���� ,em outubro;, I

raguá do S,ul,_ nessa edição, de anlversärlo, � o.s cumprimentos
'

_ '\'1:", .v , ,.,' .;.;...XX..,..."... ". ,

. ao Irmão Dávide Pedri.
• •

l;
. P.to.� �ue nã,�, t�!11 Q�ção 'de�Iazé,r' nos finais-de-semana, '

-xx- -- um� díca é visitar .9. $elTlinárió Sagrado Coração de Jesus, de :

Oasal amigo .CQmendador AI�ím"(Hella F:uck) Seidel, en:' ,,�Cor�pá, local belísslmo, ajardinado e que oferece uma série

viando da B�hia, à Boa Terra, belrssimo post!!I, .que, marca a , <1t: "oJ;Wi?"s 19 �erpinl!rio, dirigido .pelo I:'adre O.snildo Klann

,'i ::Ipassagem'de ambcsr em comemoração ai'n<ta acs _30 anos d� ,co-'?ta esfe anccom .182. intern.os.,Va!e rß�lmel1�,� pena visl-I

I
. ,H ;,\ casamento o.cl?lirldQ,.recentem�nte.,.A CQIUIll\ rel)!>va:,,lilJ)8$, ..feli- tarl

> ,,�. ;, � ",u . r> -i ' J'
. , citações. o "1.'5'" ", I ,.

" " -XX- � .. ,�, ,_

, . • .' "1.......... ,.'.t ........ ,.�... ,'''1 �" ,... �'*
• •

. ;,'�
,

I) I '!'IlY ,,,,, I -XX-
'

�rq�.n�ã� .t1.. d� m�}o, é o Dif1. das M�es; Você sabe o que

� fJ
'. Ch�gando�nos às ,mftos, també�, .C���i����ra> O_!��I�gr ,I ,is�o ��gniflça? � ,> " ..' "

. ,

"t.
.

; ,dos alitlstas Nn$O�l. ,Delai e Moacir �9r�ira, �!'(l�.�op'l�mqraçãp ".. .' -XX�" .', � I � ,

J� .aosl,5 aoos dJ'hatlVldade!! da Galetia de Artes lascaux, ocorrl- .,'
/ fI.:1�!lrp Koch e espo�a Lemr, ele �na qualidade .. de repr'e-

da se,!!ana p�ssada. . ,:.�" '/" �. _ : :,.:, ,_ ,', ":, ".senJan\G !;Ia M�'1eg_ot!i yelculos._- _rex�nc;lec!or Volkswagen' na
,

.

' ...,..XX--: ., ," •.•_', ..... __'-.. regi��1 .,particip,ando no; ,Rio de, Jan�i.�q, junto. a�. Hot.el Nacio-

".. Basta�te sentido ,o fechamento. _da �éh�J!ladlil "!3,ocII-, M�ldl- nal, do 2° Encontro Nacional de Revendedores Volkswagen.
ta:" ,da cidade, na Marechal Deodoro, p�,n�� �E!"e,ncontro e d,e

.. ,,_ Uma e�tensa 'agenda sendo cumprida l:f ao final' 'está programa-
:. diseussão -sobre pollt.ica, futebol, mulher... H� uma 'completa ,do um� show. com o popularfssimo cantOr Roberto Carlos .

. "desorientaçãQ" dos �habituais frequen�adQ.re;. n�e ':p" ro,curaJ,
. ,�' - ��' ';' , ��"' .... , 1""""

.

'-XX_!'" < ."" t:
.

l"" fll
H It

• ,,'�' ' .. ' '4.; '�"''''''''lI
r

-' � , I' .... t, • t ' .. > t ;'uJ 6 ""

,"novo ponte. Uma pena, realme���I" �-'...
'

.

i�I;'i'� •.

'

. ,E p.?r�, citarmos VOlk,swagen, a partir de" segunda-feira,
" '" ,-XX- ,. ': �. ':,c!lança,!l- até 12 anos, poderão pas�ar Ina revenda e apanhar

Foi um grande sucesso a prova clcHstica realizad'a d�;;'iri-
. j f., Ó 'càC1êrno; de pintur'� "para pa'rticlpar' de; Concurso "Pintura

go último em Jaraguá do Sul, arrastando milhares de' esped-
.

Infantil", que visa a niarii{e�tação da criàtivida�e e imagina-
." ladores ao longo do trajeto. Isso 'veio,' provar que quando o �,.ção ,dä criança. São ci�co figuras .para '-'garotada pintar da.

espetáculo é.' bom, o jaraguaense, sabe prestigiar. Em' 81, �� t '�àl�bf�man�ira 'q'iJe 1hé' convier. 'Chamámos a àter{ção 'pa;a o

,prome�sa de .re,edição do, evento.
"

.. ��. f
} > I' a��nCi<f,.. eil) ô'�{�o loca( desta edição,

�

que explicita detalhes
41tt.'" "'.., \..

'" ... \

Ir.: :rr.l ." � ,-XX-. • , ri
" de como participar. '

., _" "', �
..".. .

� f

O nO\lo governador eleito do Distrito L-10 de Lions In-

.

ternacional, João L(lclo
�

da Costa, reuniu quarta-feira, no Ita

:)�r.a, ...ç:9cIl;l8�!J�e1ros, dos clubes 'locais, para nomear seus as- .

s.e:ssoi'es, to�ôs pertehcenfE!s âós. trê.s L1ons' da cidade. CDs� com- )

PQn�ntes. �o; gabinete, informou João Lúcio,' serÁo nomeados

;'-QPortun�ll)e�t�� f'1:J a::' s �
� ''';1 1. ;

.

r' �,

.

� ,.
�

.

'
-XX""""'f lo I _ • 11 J ! "'S'� ';

1 �'c,..,,· R.a�iE!Ate �e alegria :.0 casal !)rtw,in G9@!€I; (J�ndlra) 'Herr
.,�; ",ann� dá so,cledade c,orupaense, pelo nascimento de' Chfistian

,ocorrido' diS,_'i>2 passado. Muito feliz: o �,asstá�sumEl �1;Il' jUnh�
pró�imo, a pre_;;idência do" Uq� C�ube �e' Corupá.

.

'

r.', �
.. .

.'
.. I

'

f
•.� -�-:-:...:. I. "'� ;,\ ".�- c' �- .'� i

: ,', O, �ec��tárip Antero' Nercolini,- bail'Qu" pc;>rtarias, nó.meaiÍ·do
,

.

ö'lrmão Frederico Unterberger para, eÍ(�rcer: en:. co�i��ãb":o :
U \ ' ""

cargo de diretor de 2C grau junto 'ao Colégiö"são luIs, �: t��- '.'

Retornou öntem, dà"Europa, de giro a negócios, o indus

b�m, a Sra: Sueli Xavier dos Santos p,ara responder pelO' ex-' trial. !-fans.Gerh'ard" M'ay�r, da Jaraguá Fabril, .,que visitou a

pediente da direção admiriistra!i_v�" e dire!ora de. 10' grau, do,
Feira de Hannover e contactou em, diversos outro; parses so-

Centro Interescolar de Primeiro ,Grau' "Mário 'Krutzsch": bre interesses da empresa. E já néste final-de-semaAa ·curte

, ': -XX....:,',..
I, i;,

--ao ladO' da esposa Ca�la' a capital p�ranaense a convite de
,

�;-, Em ato bastänte prestigiado, Paulo Roberto Bauer assumiu, 'E!migos, -retornando "àmanhã à Jaraguá. ,

.i', J 0'
'

.

..

terça-feira, na Capital do Estado, o cargo de' diretor vice-pre- -;-XX-
sideiite 'aa Eletrificação -Rural de Santa Catarina (Eruse). D.en- ," NQ jantar festivo desta semana do Rotary Club local, as

,tre as presenças locais. o Prefeito' Victor Bauer e Sra., D�'p�-'
", mãés 'fOFàm homenageadas pelo seu dia; que será comemora-

o t d O t ri' A
. 'do amanhã.

" "' __ .I!,o � �r.a� lO, ����n!o, Strebe e �Eugênio Victor Schmoeckel,
nosso diretor. Os renovados cumprimentos ao'pàulo!' ".

\
, . ,-XX"::,,,

.� ÉI�t���to;é'snWeg concluiiuiö seu excelente traJ:jalho "Pers
pectiv�� .de, ,C!escimento Qemográfico de Jaraguá do Sul", que
t�mbépl, f��r �m�egue a Pref�!t�t,a,. r."'1u�!C�pal ... como contri�ui-
,Çl1lo. ,

I

ln
-xx-

-XX-
A Associação de Pais e Professores do Colégio Divina

Provrdêncil:\, homenageia .neste sábado as mães' �os alunos do

estab�lecimento, inici?ndó com missa às. 8h30min, na Matriz

SAo Sebastião.
-xx-

O Café das Primas da (lltlma quinta-feira, foi 'ná residên-
cia da. Sra. Téa schmidt.

'"

-XX-
.. , .,Participarão na s.emana próxima, da FENrr, em São pau
lo; o 'cpnhecido casal d� sociedade local,' Ivo (Norma) Ewald,
titulares do "Kami�Ao�'.

"
�, " '.'

• I:: ;-:.' • ,

-XX-

'.� -XX-.
O lanche 'de senhoras da' última quarta-feira foi na resi

dência' da' Sra. Norma Ewald, que mostrou-se perfeita anfitriã.

�.Ainda Cle' parabéns, a 'filha do casal Ivo (Norma) Ewald" a Va
nessa,. pelo seu .1-7.0 aniversário ocorrido dia'J5 e festejado in
timamente em Floriano.pö.lis, onde 'atualmente c4r�� o Cientr
fico' para tentar 'posteriormente a universidaCle .

� ,I' J •. ,I.....
/'

. � .

(,
'Casam"se hoje, às 20 horas, na Igrêja'Matriz São Sebas- .

lião, os jovens Sérgio Luiz da Silva e Célia Bal�anelli, ele o
-'

competente encarregado do serviço de esportes do. Sesi local
•.

e árbitro d� lJFS. Ao Jovem. par, os efusivos, cumprlmentös
Cile!!te 'jornal; '.,.. ',I. ,,) ,�, , (,' "".0 ""

' ,

-XX-
,

Comunidade' Evangélica Lutherana de Jaraguá do S�I,
pr�parando-se para '8' sua tradicional "Festa de Maio" que

inicia-se, segunda-feira, com tornE!io. de bplão entre firmas, no

Vieirense, Dias j7, ,e, 18.. são as datas maiores e que marc'arão
as festividades já tão .tradicionals, perfeitamente identificadas
com a comunidade ja�aguaense. Este �no, não .estão .cor,[ep
do listas para an'gariação de prend?s, p'or�m, nós __da red.ação,
solicitamos a quem possa dispor" a d0ll:ção .de.H,?olos, cúcas,

,entre outras, que melhor convier., _:'.,.
J \

-D:- , .... ,t:.-' l

'0-: Foi comeinorado dia .05 de mälo, �o Dialda Comunicação,
que lembra o nascimento do� -Marechal CAndldo ,Mariaflo, (!ja
Sihla"Ror.ldClIA:""'-' .','0 Comunicador"" que�poc :seus jdeaist ae
,desbravar e integrar, inspirou o, .1�l1la ,.d� Arojeto F.london ':In
tegrar 'para não Entregar". U'ma extensa p[Qgramáçã,o foi· cum- ,

,pr�da em todo 0_ PaIs; .

-xx-· .
',-"'. _

.. ''., .. ' I,"

�.
Receberá amigas dia 14 vindo'uro,' a sra. Maria. Júlia;IEm

meridorfer: em 'sua' residência, para mais um encontro, Infor-

mal do grupo. .,,'! '.' ,I? 'V!, 'J"

,I -,. :' .,

O Movimento Bandeirante está comemorando, hoje, coin
cidentemente na. mesma data�:do 'ani\ll!lrsárióüdp "Correio;do

_'::":-'-;-i:_O_fll-:"::-:-')·_f'.;..1_;_;,_...:..__·_·__:,l....:.:,·'_ __:;'SlJld
.....

I .r"

"',
..

:::;eu' problema de rol.lJ)'àl
�

(> 'sua Jã cera.t ClRO'S tem a '80- .:;:;- .

:.. lJ luçio. Eficiente!·
, ·1"1 ":'\' � t ..... ;_. .:,.� _" cc ' a.,

•

• .•.,u).'UP.· I t l'

,neste verio cOlm a .• B , II' !3�>,,"; �

1;" 1'i.ltJ< i j C" :'" ,xl J

Três lojas para melhor isemr .8 distinta·· cllentela,-' a; 'ta'16\"'&'
duas na Getúlio''Vargas e na' "'" �.'f__I_-,,;�_. 'O_,_.
Maréchal Deodôi'o. . • , P .1�·· " , • -

,

", 'r ,.,. ... , I, i ,"
,. n): AM D'l R I A i A' SE rb·<:

... " . " ." .CINDEBE'-A
_' , ',11 1<, Ii.� t. ',,"" ",' \. ,? l '" 1" :1;' H ..;" t.

.' � "�eltl�r '"'opç�' par� �.. 4�'" I�Furido;Açou�úe M.ãlÍnke·
suas compras.

r,

PAGINA 2

,

.

Se�.SI�< ��jnht�Q Dia, .r-P.I M�!!s, .. 1i9Qm�� espaço para
inserir o artigo do excelente Paulo Moretti, nosso colabora-

dor:
.

.-.
(T', r<: ;i: ( j' .... 'e itt1f<·. 1,11 :!\>411 .o.�1, ,tr-:

�O;. ','t\� ��,;MãQt,�:Ulll_çt-Y�oç;lçPO. ',.,� �'.'

�... ,tH�;"- '�\:1!\�:':{:;�: ,"� � '<-)':'.:, �.... "';:- ü.1.!.,lçlr-··�, 'no 1 ' ..... r r ��t- ...,.•") ....

UÍlla·�\Ho'hlenagenr��; Uma (vôt'âção'
'., ..,:'

'. )�. 1(, P.róI'. PAUI!O'MOREm-
"', .'" .'k· -; ,-ll�·'*tl' ,í}..Jo e retr ,;(' '7' :... ;. ct

"
. De.usUánçou rafze"� proiu�cIas ''i\o!;êO,aç'lb':'''dlt liÍié.

I< 'lJ'anto 'mais profundas,quanto'malor o âmor.-quê vom llq1ie
" 'ile que, came--cl8'{sua' carne;.,�iâftgÚe'do"sêu�s8ngÜe, lúdo
T' slgnlOca'lIe' gratlflcante'Lproloitgag;ento',de' sus' genufna. e
" "Indefectiy� figura �äi{�millflê • ,�_'1.r .llo.::: ......oa n �'l Gv

",-�' t "k, ,D"eftv<th(er concelfos, sobre a mlisio � máternä' pode;.
,

rá. significar InS0888 repetiçio. Entretanto,. nunca, se� de

mais ce�tralizar na mie a proJeçlo do plano sobrenatural
sobre o plano natural, faiZendo com que nada a identifi
que melhor do que o conhecido e repetido verso de

Coelho Neto. "S'er mie é padecer nuin pararso".
...

'

t 1 ,
"

")
,.

'. I r;",1 '

) I� P,reçe esjtra!,hg, O para�oxo, e�rttt�nto; é: u.niv!�I-
mente sabido que, na vida de qualquer, mie, há prova-

I
çàes que se purificam no ,cadInho de ,ouro do amor, há

, preocupações que se alin;le"tam 'na p�nça do espinho
.

do sÖfrimento ,há sobressaltos' que se verifibam· na auS6n
,

cia, id� �QSa... d�.le,co.nheclment� tillal.,�.E· tiI,do "510 é �-
decer. ",c , �

.... '.. ,. �. ;\ l-'(i "'- \, "'f" ')'

Sente:se em contrapartida, largameme recompensa
da no 'restabelecimento de uma saííde Combailda, vke
legitlmament�' representada na fig�ra' hlJmana q�� vive e
_. .

. I , '.

cresce à sombra' materna, torna-se facirtftente emociona�

da ante as demonstraç6es de carInho e·gratidão da prole
que a c,erca. E tudl) isto é paraiso.

'

,.,

," PacÍecer num -paräíso' é e'n'ter\derGo filflo e estender-

_:ihe.,a rl�� JJ:a �Qra da depr�b. )�It�t intgi�io.,n1itt,ma
para ler o que não, está escrito no fundo do éõração ao
adolescente. É compensar éom amor aquilo que tafveZ
lhe falte ein compreensió e estimülô. ',t_taraô pe da

cruz na hora do sofrimento, da' mesma. forma que marcar

presença no. momento do esplendor da vitória.

Padecer num paraíso é transpor com dignidade" e

amor todo o ciclo evolutivo da vida,- desde a fecundação
até as subseqüentes funç6es que llie com.;ete, sejam elas

essenaiais, sejam acidentais. Contestar tais atribuições se-:

ria suprimir a mãe ) e, ao fázê-Io, sup'rim'ir o próprio fruto ,

de sua� entranhas.'
"

r r'!

A 'maternldade se constltu.l num influxo ·;eal, num

desdobramento antológico 'que estabelke � vínculos pro
.fundos" �lJe ,a; ferr,ugem do tempo não Chega a corroer;
se· basicamente Impregnado do amor que se multiplica,
que se divide, que se soma,' sem subtraIr uma parcela
que seja dá essência' qU!! o fecunda e o aesenvolve.

Mãe, evocação que gera' choros e risos, alegrias e

tristezas, vida e morte, sempre �averá de ser aquela fi

gura' de mulh�r que, Oel às orIgens da maternidade; fe
cunda' as geraç6es que, prostradas, jamais chegarão a

altear-se tanto a ponto de render-lhe todas as homena-

gens que plerece.

r

! !

• '. <l

ESTADO DE SANTA CATARINA,
PREFEITURA MUNICIPAL .DE

JARAGUA DO SUL

, ,

...

1 O Edital e d.emais informações serio forne-
.

eidos a'os interessados, 'na Secretaria da Prefei-
l·turs, no endereço aclma.luH.· ;; 1 ; ·:;I:,l, /. 1. '-' �.

.

)' é;
.. Jaraguá -do Sul, 05 'de maio de"1'980;- , , ,
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20 PIZZAS DIF.ERENTES '

LAZANHAS . "�,

RAVIOl-AS. .

'Logo, 'Iog�, aquele ,',

chapinho ,alemio.
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'InaIS censura
\ r'

,

Desde que'o governo ab,ollu a censura aos filmes; 'os
novos' a"9umentos e roteiros cinematográficos 'tem revelado
o gosto dos, tempos atuais. para os ,que h_ alguns meses
atraz estavam frustrados' de ver filmes censurados,' terão,

agora 'novidades que' bem mostram um, fato novo numa 'so- ,

ciedade que nio sabemolJ si estaLou 'não preparada para'
receber os filmes que a seguir nomearemos: DIARIO DE
'ÜMA PROSTITUTA; de EdWard Freund; O BACANALj de
,

Luiz Miranda e Sã; A CURRA, de Saul Lachtennacher; AS
P()SIÇÕES AMOROSAS, de Benedito'Astolfo;' DA"eoR DO
.. " \

ADUBO, de Alexandre Rócha; 'O PADRE QUE PECOU, de
"Onofre, Valentln; CORPQ DevASSO, de Alfr.edo Davis; OH
'ORCASMO, de P8dro CarlQS Roval; NO REINO DA ,BICHA-'
RADA, de Pedro Ernesto e TOPLESS A BRASILEIRA: de
Alberto PierralIsi. �egurem.se, Senhoras e Senhores, que o
filme vai COllHHlari

C�asao'
,."Velba

b,eneficia,rá Barra
e Guaramirim

As cidades de, Rio dd Sul,
'Barra Velha, Guaramirim, Con
c6rdia, C�apecó, Xanxerê, por
to Belo, Itajai, Timbó, 'Videira,
Fraiburgo, São Joaquim, Curi
tibanos � Mafra terão melho
rados os seus sistemas de
abastecimento de água. Para

tantq/a Casan deverá selec,io
nar brevemente as propostas
destinadas ,à contratação' 'de
empresas de consultoria' para
a êxecução de serviços ,tééni�
cos especializados, cómpree�
dendo elaboração de estudos

-

e projet6s dos referidos siste-
'

mas 'de abastecimento de' água.� , -.

-_ ..

- A' Companhia Ca:t��i�ense
der Águas e Saneanient� tam
_bém reaHzará obras de amplia
ção do sistema de abasteci-

, menfo de ágúa de Lages, al,ém
'de melhoria no' sistema' de
Porto �elo. Em Qutrá providên
cia' de ordem âdministràtiva, a

empresa está tratando' da aqui
sição de materiais destinados
aos sistemas de água de Cri-

! ciúma, Silo Lourençê do Oes
te, Caibi, Palmitos, Lages e Ca
çador.

Oac�:x ,'d ivuJga,'
movimento de

o

março
-;

; .;r....

A Cacex do ,Banco do Bra- I" 2:'748.609,62.
'sil revelou I <> movimento de I'importações e exportações e

os produtos' exportados;duran
te março ;paSsado. As impor
tações atir1giram Cr$ .. � .....

310.420.(58,68 'e' as, :exporta..
ções Cr$' 254.03f895,02.

"

"
_ ,;: 1"'1. �":.�:. .',

,Dos ritimicrpios; ",e)(p0!1ado-
res, de�tacam�se, par )orpem;
em primeiro lugar Joinville,
com Cr$ 235.887.270,00 seguido
de Jaraguá' do Sul/,: com Cr$
41.126.62!l,65;, São Bento do
Sul, com' 'Cr$ 26\269.657,21;
Canoinhas, Cr$ :2.ég9.277,22 e

'Rio N .' 'h" '"C'r$
,

egrm o com ....•
,

linporta�a'l!:, em p'riineiro, os,
E,stados Unidos, com Cr$ '

...

43.64Q.981,60; Argentina, Cr$
, , ,. I

40.462.508,98; Itália, Cr$ ....
,

32.i91.534,68; Paraguai, Cr$'
20.892.203,97 e,Chile, Cr$ .. -;

17.815.689,24. Foram exporta
dos 'os'

,

seguintes produtos
prinCipais: con�xões de ferro,
crs 63 milhões; compfessores,
Cr$ 38 milhões; motores elé

tricos, crt 33, milhões; refrlge-
'rado'res e congeladores, ,cr$'
29 milhões e 9Jl;ltopeças, CrS
21 milhões.'

Bemco
I

Mundiali'
,

"

._ -_.- '._.,.�'. -- -,--- �-_ •• __ o ••••

• ·'I'êmpos'· : ,,"diijéeii""
. '" J.

Mundial, no seuO Banco

de pessoas vivem hoje em es"

tad� de pobreza-absoluta. Tal
vez esta cifra baixe para 460

,milhões ne ano 2000, se hou
ver uma expando 'econ6mlca
,extremamente vlgo,.,:,- ,7,3'
í por cento, anual.. , Com It ,eco-

'

milhões

I

'nomla creScendo' como o faz
agora (5% por ano), nó fim
c;I� século' 700 milhÕes de ,pes-
soas viverAo na mais negra
das 11I1�r1a..

merclalizaçllo nllo atende mui�
to bem as pretensões do pro
dutor devido, principalmente,
as 'osc'naçõês 'de preços, ha
vendo no municlpio duas in"

dústf!is cde beneficiamento e

três firmas 'de comercializa

çAo, que transportam o pro
duto pafa- 0". com�(9iO de ou

tros Estados.•Essa cultura tam

bém encontra .problemas à

seu bom desenvolvimento, des
tacando-se a' área' de plantio
em terrenos �muífo acidenta

dos, Pfepato "dd· �olo 'de ma

neira i!1adeql,laa�" ,uso insufi

ciente' de fertilizantes e gran-
O arroz é a ,principal ��ivida-' de Incidência de plantas dani-

de agrrco!a do, municlpi�, tanto ,:.nbas, doenças" "� pragas.
'

eco,nom!�ament� çom, .social
mente; pois slio 700 famrHas
que se dedicam a esta atividade ,

todos pequenos' agricultores,
cultivando em torno de 3,5 hec
tares. A produção tot81 é de
9A50 toneladas, com uma pro-
,dutividade média de 3.150 Kg!
ha.

Nas lavouras demonstrativas,
,executadas pela Acaresc, atin

giu-_se até 5,5 mil Kg!ha, utili
zando-se um pouco mais os

sistemas de prOdução recomen

'dado. No caso ,de comercializa"
ção a produção está totalmen
te garantida, haja vista ser co-"

mercializad� por três engenhos,
- uma indústria' e uma'-cooperati�
.va de ben�flciamento de arroz.

, (fammas com dois f{lho,) � �.6
o ano 2020. Se ocorreh;sc" a

'

Na China, a Lei de Planill�
,estrutura etária resultante dos caçA0 da Natalidade Incentivar
:niveis de, fecundl�,!l�e: anter�p;-" i

a jco�tlt}li8io _ de ,fammas de

,res, provocaria um crescimen-'" um, sö filho, prevendo ajuda
'to da poPulaÇlo" até � a.-o- econ6m,ca " aos, casale que
12150• NeSáe �Oní�nto a (ndla

•

�o�ram, e'"sànç6es aos que
'teria ,1,64 bllhie: I : i:l'ê" 'hé'bltái1: ' (�igkíOrání ,'_ !vontade do gover

;tes, ultrapassando.a China ee- no. A Lei, tem como objetivo
i
mo país mais populoSo. Re'� • a!cançar; 0_, crescimento .nulo

-(. '" 1.' . . f. �",�, .
.

salta-se que a populäção de' . ,até o final do século, e pre-
'um país continua crescendo" move,r ,o crescimento nulo da

Idepois de diminuir a fecundi-' .,opulaçlô, noS, anos sub�
dade a nível, de renovação po- qlientes., ,Com Isso, a China

, .' .: , l' :'" � ,1.. r'
-. 1

pulaclonal. A partir desse mo- teria, no ano 2000, ,uma popu-

mento, no entanto, o cresci- lação de 1,08 bllhÁo,_ Inf.

meirto se, reduz ' rapidamente., rI'or' a
' q�àíquera

'

prftidO. feita
Assim, a (ndla chegaria ao 1,59 até agora.

�ilMo, de" ,habitantes em 2021; � .

'ou seja; 97% do total previsto
para 2150. As projeeões do
BM dizem que a população, da
,Terra ,estacionará definitiva
mente ,em �,8 bilh6es de ,pes
soas.

; ,

A força, do setofprimário
,

,
'

.
. , .'

no" , �unlclPlo' I'J' .;,.

A banana se constitui nUlJ1a Evolutfv'amente no setor pri-
,das )l\llturas de grande valor márlo, ,a: avieultursv de r earte,
econômico para o municlplo, atinge tranquIlamente a prl-'
com um� área de 1.50? hec-" melra poslç�o, pos��illtando,
tares e, a prod�tiv!da�e, alca� ,��,o produtor. i"àl��'çaf., �om lu
çada, nas condições atuais de" cro,' 'graçaS- àõ"'estlmulos con-

prantio em torno de 10 tone- cedidos e aos créditos rece-'

ladas por bectare, enquanto 'bldos para construcAo dos
que nas culturas tecnifi.qapas aVlãri,os., '

,

'atingiu·se� '2Q ,tdnetada� ;A,.�co- \ ! " '" ,�

A Acaresc de Jaraguá do

Sul;' como de tôdo o Eetado,
vem realizando, um trabalho

excelente 'em prbl'dos' âgricul.:
I '

I' tore�, aentro das peculiarleda-

I:. des e car�?!r�í��i9,as ,minifundi
� árias de cada região barriga-ver
de. E mesmo sendo 'um 'munlcl�

i
pio industrial, a agric�ltúra iem

� enco�trado bo!!,'��se:nvolvimEm
,to em ,Jaraguá do SUl, cujas.
': principais culturas a' reportagem
"procura enfoca.' nesse :,trabal�o "

de pesquisa, porJirea.
,

", j
r

ARROZ;, � :::':'�l,,,)', �'l
\

último' "Informe sobre o De

senvOlvimento 'Mund!al", mos

tra projeç6es econômicas e

demográficas para o ano, 20,00,
quando o mundo tefã 6,01 bi

lhões ,de habltantes.,'Uma. po
pulação dessà. traria as se

guintes conseqiiênclas:

POBREZA - 800

Ich Hatt Einen Kameraden

CRESCIMENTO ECONOMI�

Como entraves que dificul
tam uma maior produtividade;
pode-se apontar cinco rtens: a)
inçidência de pragas e plantas
daninhas, b) pouca utilizaçllo
de sementes selecionadas, c)
baixo uso de fertilizantes, d}
drenagem e irrigaçllo deficien
te e) 'deficiência de mecaniza

,ção na colheita: Através de um

quadro comparátiv0, a titulo de
,

.r-- ..
- .•.• _

... ,
.<

•

"ustraçAo, V,ê'-sê '-evoluçAo 'na
r

.área:- em 1976, ,com uma' área
plantada de 2.100 ha, passou
para 3 mIl em 1979 e corri'uma
produçAo de 6.72'0 toneladás
em 76 contra 9.450 em 79. O
valor da produçAo, passou de

crS 11.424 mil para 'Cr$ 47.259 '

mil ,nesse lapso de tempo.

"BANANA

C�e nesta mod8atª me_mórla dizer da minha tristeza
no instante em que me sento à mäqulna, para lembrar uma

pessoa muito I[lmiga. Mentalmente procuro um titulo e me
,

fixo, no autor da \ cançllo que fala dos guerreiros alemlles

que tombam no campo de batalha. ICH HAT! EI,NEN 'KA
MERADEN - eu tinha um camarada é o· lexato sentimento

+que me assalta nesta semana em '9ue o mais-antigo sema-

nário de Santa Catarina comemora o seu 61° ano de exis-'
tência. É também um campo de batalha em qll� b�a'vamen
-te ,lutou o meu Amigo, o meu Oamarada.

t, :--

Tudo come,çou no ,mês de fevf;lreiro de 1�76, quando
um bujAo de, gás exploçliu no Hotel Rodoviárl� em Pa�alba.:
do Sul, e 'o amigo Hanns Günther Weinkeller, não pode, aten
der um almoço rotário. ,Este se realizaria em Três Rios-RJ,
com uma esticada a O CARTAZ, de Alberto' G. Fahndrich,

, onde trabalhava o meu Camarada. Foi, contudo, na esquina
,da praça da' Autonomia que o rotariano Paizante interrom

peu a caminhada para apresentar mais um amigo ,séu. Era

HiJGO JOS� ..KLING que me era apresentad�, e desde iogo
nos identificaríamos para transformar este breve perrodo
numa florescente corrente epistolar quei o'ra se interrompe.
O "velho Hugo", como ele mesmo se assinava, 'faleceü' 'no'
dia 18 de abrii de 1980 em Petrópolis, deixando um grande
crrculo de amigos órfãos do seu afeto. Já �assado dös oi�'
tenta, at� os derradeiros dias de dezerr.bro ú'ltimo manobra

va a sua máquina no cumprimento do dever jornaiístiéo. Era,
apenas uma parte 'de sua interessante vida. Pesquisador de

1 ,fi;'" .. ""-.,.. .\- _ ,_, .,.

raras qualidades, o �'veJho Hugo'� levaria uma atividade 'in-
.

- ,' -

,- fteiectual capaz de invejar qualquer acadêmico literário.' pe-
lo Jornal ..ele Petrópolis, publicaria no suplemento, 16 pági
nas da narrativa hist6rica e romanceada do tempo da fun-

:

dação de Petrópolis ':DO HUNSROCK AO CóRREGO ,SÊCO",
N'O CARTAZ ,de Três ,Rios eie ,desenvolvia o merít6no tra-'

1
I ' ,

,balho histórico-social, com a coluna "ELES, AJUrJARAM A

CONSTRUIR A CIDADE": Criado no rigor da Santa 'Igreja ;,

Catqllca Apostólica Romana, escreveu especialmente' para
as comemorações jubilares o, livreto "PARÓQUIA' DE SÃO
SEBASTIÃO - 50 ANOS". A pesqúisa religiosa fê-lo top:ai
com interessantes dados históricC)s, nascendo .dar. o livro'

,

�"A MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO, DE ENTRÊ RIÓS' E 'OÜ�" ,

; TRAS ANOTAÇOES HISTÓRICAS". Mals tárde e$Creve�ía'
"CINZAS QOE FALAM", com dedicatória que h;!Ulto" me 'hon:
ra. De Sallta Catarina ele receberia 'para l�iturä e apreeia.J.

. '/ l- - .,. •.

ção, autores catarinenses -:::. "DESAFIO AOS OLHOS

AZUIS", "QUANDO O PETRÓLEO ACABAR", "DO PALÁCIO
ROSADO AO PALÁCIO,CRUZ E SOUZA", "IRIAMAR" e "LA

GUNA ANTES DE 1880", que ele comentou, bem como "O

VERDE VALE", de ,Urda A. :Klueger. Gostava de 'ler A PON�
TE, do amigo e confrade OdIlon lunardeill.

_, Q'uando de
ulna remess!: de Jornais publicados 110 sul dó"Brasii, ia' ",ve
lho Hugo" divulgava em Agost� de 1977 as' suas aprecia
çl5es, dizendo à certa altura: "As ofena!! do sr, Eugênio aí'
estAo e nAo desment�m o muio' de "MOSQUE:TEIRO DA

CULTURA", que ,O CARTAZ lhe conf�riJ. Er� á 'bond�de"

,CO 7,O I�föríne ,prevê que

,_� J)8i8� 'subdesenvolvl'dos,
o ,Indlce m6cßo ,�o cresc'm",
to econ6mico será de 5,6% no

periodo de 1980/9,0, porêm a

renda Per caplta c81�, porquer), .' f'

as
.. populaçl5es -ao' Terceiro

Mundo crescem multo rapida_
mente.

"

MÃO·DE-OBRA _ No ano

2000 have� mals 55_Ô lmilhõeS
,de pessoas em, idade de tra

balhar;
,-muitas delas em paí

ses subdesenvolvidos, que ho
je só I;'odem empregar um de
cada cll'!co novos' trabalhado., ! •

� •

res•

"

CIDADES _ No Ter,celro
Mundo a, cJda�es

'

abrigarão
quase, um bllhio �� pes�sExistirão 52, didade-s com mais
de 5 :mllfiC5es de ha6ltantes,
das quais 40 noa 'pai... em

desenvolvimento.
, \

1\

Com relaçllío ao cresclmen.
to 'demográfico, o Infonne ob
serva que de 1960 a 1977 as

.a�as de natalidade de' vários
países caíram, em ,função de

...- 11. ....
I

.

programas ,de 'Planejamento
Familiar, ó qúe 'favorece a

idéia, 'de pOliticas popula�io
na is maiis dinâmicas, espe
tdiàím1int!;'1 ria 'Afit'CJ lá Amérl�

, ;'Ci' bt1&.:" " ';.:" T"",�m
\ .

Dados mals ',recentes Indi

cam que 'a populaçAo da ter·

ra aumenta�, ,é:erqa de,40%
nos pr6ximoS vinte anos, ape
,sar d�,' tu� ,í;I�, Clescimento
global decresce�.

Coinp��a'ndó' � e;'oluçã� do

setor,' em 77-<havfa 'somente

880 hectares de área planta
da contra' 1.500' no final do fi

nal do ano passado, com uma

produção de 7.04Õ· 'to'naiadas
contra 15 mil; em 79." Em va·

lores numéricos, a :prÓCIuçlio
de 77 atingiu� a Cr$ ... ,' ...

5.642.560,00 e em' 79, Cr$ 30

milhões.
.,

AVICULTURA DE CORTE
,

"

A exploração ','�vrcola está
se tornando 'uma das prinéi
pais atividades do municrpio e

,como uma aiternativa a mais

dõ, "assá pequeno produtor.
Contando, hoje, com um frigo-
,rffico muito bem instalado,
em condições de adquirir toda
a produção, há, áinda, outros

quatro abatedouros, menores

e outras indústrias que a�qui
rem o produto neste municl

pio. Sendo uma atividade ai-
, ternativa em,. e?<ecuçllo desde

"há poüCös' anos atrás, a re

portagem mostra o crescimen

to ocorrido, de :1976 a 1979:

Plantel 'médiO' '(cabeças) _
�em' 76 {210" mil), 77 (506.100),
78 (533.400) e em 79 (568.600).'
Em tonelada de· ca�, produ
zida _ em 76 (733Y; em 77

.
' _:",.'" :. �"l,1

(1.972), 78 (2.976)' '8"'no 'ano

pä.ss�do (4.543). Já' q�ant�' ao
valor da produçllo; tem-se a

,seguinte sitl!àçAo: �ein 76 (Cr$
, (3.666.600,00) 77 (15.803.046,00)

• '.

_"\" -

_u
.

!

78 (44.62-2.522;00) e' ém 1979

,(�5.:400.606,OO): .

- I

A POPULAÇAO DÖ
'"tIÀNO"':2óöé)!: () I:'�r" (Ir;"

Ii:" ,.)', '. 'l '1 '11 w:t ('" mio

ÓlVerSos 'orgaii'ismos' 'i�ter.
nacional. 'fiierám I 'pÍ'oJéç6eS
sobre o crescimento demógrá"
;fIi:o ;

mundlàl nos 'pr6xhnos
.

vin�
te Imos, tendO p'or' 'base õ ta-,
manho 'e a composiçÃo' etária

,

(lã "poptill:içlo atuál.' Examln�,

remos, a seguJ(, as"projeç6es
de quatro entidades: a Oficina
do censo dós Estados UnldcNs

- .

"
. I. I r.-(OCEO), as Nações Unidas, o

Centro de EStudos sobre a C0-
munidade e a Familia" da Unl
versldaífê de Chicago' (CFUC)
e 'o BancO MunCfial �BM):

, "

E.nquanto a' OCEU. prevê pa·
ra o' ano 200' unia popUlação
de 6,3 liill�ões de hábltantes"
a ONU 'antevê "como' mais
prov'ável uma -população ,de
6,2 -bilhões. O CFUC projeta ,

uma' 'população de 5,9 'bilhõeS I

e o BM afirma ,que teremos 6
bilhões dê' habilantes. 'Para o

CFUC a taxa' Cfe crescimento
populacional para 'fins do sé·
culo'Serã de 1,3%-; para o BM;
1,4%; para a' ONU,' 1,5%; e

para a OCEU; '1,7%;�"Embora'
'haja uma 'reat redução dá Ja
xa de

-

cresclinento, tem·se co

'mo certo um aurrientö"àbsolu.
to da' populaçAo mU!1dlal, que
hoje é de 73 'milhões de, pes-
80as, e que no inlao do sé
culo

.
:xXI, s�rã, ,d."'90 milhõesl ;' ,�,.;. I:, }

"por ano.' Como" ,pópiilaçAo.ba-
,

se 'para, as .proJeçéiés, 'foi utilí
zada a de 19'15,:e embora os

n�erQ8 obtidos pela.. entlda

�es 'teilham 8tdo se�elhantes,
, el.esi.co"t,rlbUfram' �r'a que as

proj8llõea chegassem a resul.
� tados diferentes.

Curso', .', Jaraguaense de
.

'ICJI) - duraçjo" de. 1
InglêS
ano

,

I ,

"

'

NOVO ;.SISTEMA DE APRENDIZADO PELO MÍ!TODO AUDIO-ORAL
.

'

,:' ,""
""

CURSO DE lNGlJ:S-CÓNVERSAÇAO COM� DURAÇAO DE 'UM ANO, MINISTRAOO�POR PROFESSOR, COM,ESTAGIO DE SEIS ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARAJOVENS;'�:E'A.DuLT()S,"
EM DIVERSOS HORAR!O�."

'

I
t� .

').: -t�'i·'. fi�'/', -"�.,,- �".,;:;�. ii

AGORA EM NOV,O LOCAL, DEFINITIVO: INSCRIÇOE�� tNFQRM'AÇOES E AULAS JUNTO A,O ED,IF. MI,HER,Sala 21 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina. .::" ',( ,', .", .,,�", ',. ",�" , '"'�

personificada.
, .

Sua últimä correspondência' data de 20 de Janeiro de'
1980, que ele concluiria assi�: "Ac:ontece que 'desde o, inr-'
cio do mês de dezembro, último. estou com um probleminha
de saúde e em tratamento médico. Anteontem tirei radio-'
grafias cujo' resultado vou saber amanhã. Ar ä ,razão Por-'

, ·n
I'

que tenho cortado um pouco a correspondência com os'

amigos. Agora, quando me sentir melhor torno. a lhe es

crever','.
,

Na 'carta de 7. de' janeiro d� 1980 ele escrevia: ':Escre
ver para mim se tornou um "hobby". Quem tem estado em

contato comigo, pelo correio, é a autora de "Verde Vale",
- Urda A. Klueger. Eu a tenho animado a verter sua, obra

para o idioma alemllo, e conseguir sua publicacllo na AI��
manha. Lá ela venderia, déz: vezes, ritäls livros' do que' aqui;
e o assunto se presta para o caso. Fiquei com ,uma ,pena.
mulf� grande,' de o nosso amigo Bauer (presidente do Clu
be 29 de Junho, de Petrópolis, seu parente) haver falecjd0-..'1 ,

an'fes dei' ler 'ä 'mencionada obra. Mas vá lã, Deus, assim
'quiz, seja feita a sua vontade. Aqui termino é'om; as recó�
me�daçõas da parte de ,Glorinha e minhas também, para
,sua esposa Brunhilde. ,E, para ,o"amlgo umf abraçA0 �em,
forte, além de tUdo de' bom para t�os ,os,',seus familiares.
Votos do ve,lho,' H'ugo"�; ..

'

, "...." ,.-, ,1

,�

.,.

f
'J

• j.�. ! '

Assim era meu Amigo _ meu C�mar�da. Apóstolo fer-

voroso do trabalho, a sua viaa' foi' uma verdadeira seqüên
cia de esfo�ços tendentes -�o bem est�r, dos seus descen-
dentes e amigos. '

f"

O ä� uso�, .�m�. popula
çio,:base' It eSlimativa mals
baixa'- 4,015 'bilhões; o

CFUC '"7'" �,P17 bllh6es; a ONU
_ 4,032 bllhl5es e a, 'OC'EU _
4,09 bllh6es.

'Pelas projeções' c:lo, BM, o

ta,lIlanho hipotético das popu
lações ,estacio.,ãrll!ls" eiltá ba-

, sea,dQ 8!D. pr�� relàtlvas à
fecundidade e à morlalldade
futuras. Por .exemplo� o Banco
supõe 'que' a fecundidade da
[ndia �Ica�çará o nível de sim
ples renova9Ao "populacional

�. ",I

Por Isso a tristeza pêla, sua partldà e. a ;Iembrança da

cançãQ que fala dos amigos tombados:'
Ich haH einen 'Kameraden,
Einen bessern findst �u nicht

Als, waer'$ ein Stuedk von mir.
'Requiescat in pace

Eugênio Victor 'Schm6ckel
'

", '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vou dar aqui uma reláção. de nomes'�, o leitor verlflca-"
, .� . �

-

·"l�� ,_,,", �... J
orá se !i!lehtifica 'âll3uns-deles: José da :Silva Paes,'Manuel

, Escudero Fer�$ira de' Souza, ,Jos�, �.�, 'Melo [Manoer,:" Fràn� "

elsco ',CardosO CilejiMenezes�Sou�{l1, ';:,,�n81��� c!e Souza Me
nezea,: Pedro'Antõnló 'Ha Gama Freit�, �'osé Pereira Pinto,' "�o

Manoel� Soares' COlmbr_a, "-João Alberto
. Mirand", Ribeiro,'

1 Joaquim Xavier.ceuradol'lilüiz I Maurfclo d�, Silveira, João
Vieira' Albuquerque; Tomai' Joaquim Pereira Valente" João
AntOnio � 'Rodrigues .Ide .Càivàlho, l(;'ranclsco' de . Albu'querque"''; ,

Melo, Migu�1' de Souza Melo Alvim, Feliciano Nunes Pires,
José Mâflàno Cavalcantl�, José Joaquim Machado áe'OllVei- J I
ra, Antero José' Ferreira ae Bi'ito: )l;ntOnio p'f;rJtra' Pihto, ' IlJGAo..·JElsé Gautinho, 'Inäclo da Cunha, AlexandF�'lIo't1tigó'es
da silvá Chaves, Carlos Augusto Ferraz de Abreu, Francis-
co Ferreira Corrêa, Joaquim Bandeira cfe Gouvêla:' Pedro 1

'

Afõns<)" Ferreira, _

João Tomé da Silva, José Bento de Araú- ,

ja, Joaqufm dá S,llva _ Rämalho, AntOnio IAlmeidttJliVäfrá, t '1

Jo!lO ,Rodrigues Cháties," AntOnio Gonçalves Chaves e �u-::�
gusto Fausto oe Sousi.

_ ......__. __.. _.... ..._.,._,.' ..

E é'·, O"
'-*-

,'( )'nssa -8 relação.·� e onde é que você acha que eu
retirei esses' nornl!is? 'DI1"'lista telefOnica? Devedores itih ( �

. mora .com a Prefeitura? MutuárLos ..qJ{E\,.9 !lN!:t estâ__, exeGu,:. ..
tando? P�esentes -à cerimOnia qe Inauguração do Hospital
Universitário? , 7'�' .

�',
'

,.. - --- - • -

, -".�
"t' Vou .dal1 uma' colher, de chã. Todos eles JQram colegas
do governador Jorg!3 Bornhause'Q... Na Pontitrcla Unil!,ersi
dade Cat6lica do Rio 'de Janeiro? .Qu·f'lsei'AO· j)br �éa�; 'âom-

I ,'_' ;J� /1
ponentes da turmal de glhasianos que fizeram o curso no

Colégio. .SalltorIJnécIÓ;; juntamente com o
.•at�al .JtOv,!!mªdor?

Mals uma ój:)çãô':),Conclufram com Jorge o Curso da Escola
Superior de Guerra ••.

! .il' .",iJ\é .t!'.�f,H'_'.� �t •• .'��}, ..I
Não optou pot nenhurTlli das alternativas acima? Pois

todos eles, sem exceçãG, foram: gov�r,nadores de ,Santa Ca- .

tarina entre 1739 e 1889 ... Como ,se, poderá. notar, n�ma
época" elÍ'i 'q�9 ,nã", ha�la. a�'Adri�lna ßulnle, nem a Maria da
Luz Lins, nem o Walter Souza rhem. 0', Aldfrio Simões para
as famosas<i entrel1lstEls"boldrldaS , PEtla "TV. 0, cara, sala. da, .

lembrança populat na hora em �ue' punham a ,última pá de
terra sobre o seu caixão. A mem6rla-:-:ao:,povó é muito fraca.

--.�
-

-, i";.t..," t, --1....!... ""';"''1:. '0\.0

,,,. �L �"�'�L' Ií.·;",'-\"-:j.,.i�·j�JI{T ""\;,'l"-, {Alguns deles foram salvos. do esquecimento por te-
-"_ .' ti.''''

rem os seus nomes ligados a vias e obras públicas: Felipe., ". J. )' •

Schmldt, Hercmo Luz, Laura Muller, Nereu Ramos, Gustavo
Rléhard .•. T ,E. conforme seja ar. obrá" nominada assim me

parece ter �ido o sau epÔnlmo�' Para mim, Felipe Schmidt
foi ,'um goverrl"a:for apressado, nervoso, fofoqueiro, perdulá
rio que' ah�ava' se�pre. cb�pranáo cói�s: porque associo a
sua pe;.$ónalidade à feStlvál rua1floriánopolitana que tem o-". >..... lI'seu nom9; Hercmo Luz seria enorme.. moreno, inflexfvel:

, ,,,,{ �"" (t ·'l"�!f., .

um homem de aço, cómo a ponte sua homOnlma. Já Ollvei-
rEi 'Belo 'deveria' ser trànqllllo, sem pl-bblJmas, sonolento' co-·, ',I
mo aquele jardim em frente ao .Paláclo do Governo.

-+- '

Sobram os que não 'conviveram com os grandes jornais
e_ a t�e,,:i_sjo !J não .�i'!.êram os �!US ��!�:s YP,,��o���a �brl!,s ,�.

. públicas. Esses c0I!IP'�e\�,rn a, n�min?ta do� come�p de�t�
artigo. Gente anOnima, qiJe a' postetiCrá'd'e �!:rqué'ceÓ '6b'r'Npl�� �

tamente. ,e

,.._'!....;,�.
I J:"i�JII{

..

�- j. ...... _ _ ". "I�' • ... ......
Salvo alguns que tiveram os seus nomes incMdos no

$álbum de figurinhas "A Criança e o ICM".
'

Dar o latln6rio do trtulo' dest�' artigo 'extrárdo 'da "lní'I-' .

I

tação, de, Cris.to�·� Sic ·translt gloria mundl."ASslm passil' a .•
glória edo lTIundo; I , ,1! ·'"I.,}, I ,. ,'"' ,

, .

,1! .. , -i

\
� ", ,.J t

� '.. r .�. ...
-

.. J t·

"
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'f � �J,b ''''_ '�t:,P,I'J
,. :·""·eOMPLET'OU 100'ANOS"DfN.'2'5�DE J'llj"l'� �

"'�" , '." MlÍ\ço OLTIMc:f j.>\l ,� •• 1.: • �1r)1

Fg�TA D.O 'ANI)(EBSARIANTE E DA PRóPRIA
;:' �'! tOMUNIDÄDE RIONEGRENSE

� J � .... '1 .-::' :-:s
,... y ..... .., n.R-�I'IIt'�'" l' .u,..�.,,_

Por Jose CASTILHO PINTO.

1.,. ;,
... "c.; .... ,��.�, �;., I

""#I<:.",J.:. J... �_"\""�'.
,,:," \,"",.1.. ,".. '-' , .... �.,I�"'. �l ..... t- ... 't' ..

.AIPt , .: J ... j ,'u t.... ' .. ' ,I, OI J t:;;�' It' �."

�c�",p,anlJado, de "meu amigo Emilio, da ,.S,llva, Jive o

pr�er <!e 'par:JiclpElr, di;a ·25 de março- . último,'-da· festa de

anlV;rsár!Q, do;.-$r.;-Ohrjstiímõ' <Buch':.cida!ião. nascido em
,

Brusque-SC,-"masl 'rad,i�do 'em � 'Rio ;Negrb-PRI' 'aproximada-·

I· ".

mente···hã 80 'anos•.'> • ., ,',> -':1, ,••.• n, ".,', � ':,>, ,

.
"

, A (�sta foi r:Jãp ,6, d9 ,ani:y��ria�t�c,d� 's��;� fa��liares,
e dos amigos, mas da pr6pria comunidadeJ!on�gJense que

co�p,ar,'Feg�,�1}l.. 'l'��sf!.! � S�n.�9 �u� !I�vad�:,}oi, li�ua�!!:,ent�,
o mímero de"c�rt�es, d�.ltele�raTas,J�;:.��I.�o��a:s j!e feh-

citações:
" ,

• _ A 'Prefeitura Municipal, tendo em �ista qlcle o Sr..Chris
tiano Buch-'é cidadão honorãrio de Rlp Negro e ã,tento tarn•.
-bém, para a ,expressiyidadendo�:seu,.ao�rsjJ:iQ,.. t.cmw,p_ paJ:W�
ativa n�! fes_!e!os, .com ,o,_Pr��it9_ S!._�,o�é;-��!t� ���,��,��
o nataliciante em bonita al,ocucio que proferiU pela, radlo-

/ '

emissora
.

rlonegrense.

E tudo istotteve; a suá' ràzã'õ de sei'; pois ó Sf."Chris-
:1>"'''' ,II t' J> ' 1-1 "\(."0' 6...• '. _a "I ,. lotiano .1:!fh.�a.lél!L d,. te�, constlMdo uma,·fa,milla ho�rada _e

hoje tradlclona,1 e muito benquista' em Rio Negro, sucede
ainda que completou, na data de 25 de março, cem (100),, .

- i.>�,�t�"'� �.,. � .• ,.. -. ...... �..
.

aQ?�,,�,,: i.�Jc;te-'i �t� ��� 14. ��r, sJ, 1r:t�0!'l,U,!, e, ��� �e .��rnamais excepcional quando se considera que alcançou essa
�

bela Idade em perfeHo,estadQ de aaikle 8 lucidez.. '

.. I:n..f,. ..... ..,. � :...... :... f_#'.... ..J. ."�

.

. O VALOR.DO_.-:- .:..;...;.....<,;::.� �. �r
__ .� � ">Pi< I., � ,

S· m '
•

GI'
, ,

, ., OPEflAR,O I I '

. 'Ie: ' .I.l'anSII,' I

'oria "" "�.. <� 'Mànbel,cVitor'
e

" 'II Nein sempre se aquilata
, M''u': n·�I·'$' ' oli sé 'àvälia;-ém"todli ä"'§bita . e magnltudEJ, a lnll�hsã' tMéfa'

que cabe' ao dJ5eVá�ib"�h'b"í
concerto mundial.
Suas mãos são geral-

mente calosas porque tra
'�zeiTi 'a' marca'aó�válô'r 'é'b'm
I qu� todo sej;d�voti:t'a êons:'
·,·truir. '.por 'issõ,'-as""riíãos' a�
um operário têm a saçra
da condição de quem ora.
.n Enfte"ó 'b'erço éJ o (úm�
lo, tudo o', mai�"que decor-

� "1) , 'ß�'G') '\ .•re desse penado" na "ylda":>li! 1!�( a: ,- �

_tem a marca, dessas maos

que realizam: que cortam
· a madelra, qu.Lburilam o

paridelabro, que ; aplainam
a 'mesa, ,que esmerilham o

�,ltldro, 'cíu�l funde� o ferro,
". 13 .

continuam, cobertas de
rugas, como se. escreves-

..

serp, elãs 'rÖes�'�, sobre a
l')""� "3\.- .

pele, a hist6ria de. tocos
os sacriffclos.
Abre-se uma flôr ..• e...-all

, I __

esteve um dia a mão do

, operário. que planta a' ro

seira; folheia-se um livro ...
e por ele -se sa15e·· que- ali

•.'pa��L.?�.8!:áfjp:p ��",_9.eu
'

ao pen ame!lt� ��,�ut?r. Ii'!,
flsionomJIJ J '(fal") -,JlDft�n8a;'·..1"' .....,� 'U ._p_.
J1JqY!'lIJ1�e, os��rnb.oJos..-das
locomotivas'... e neles pai·
pitam .os•.esforços da me-

LtaIJ.lrgia,'.onde' as' mãos ôO
operário já sangraram; er

guem-se S'Obt9 ô cor.pe-to
pográfico das ruas. as cons- ,

truções arrojadas. :: .. e :ali
se

.

sentem • ,'ainda' fremir,
pelas I»atedes', . 'as 'mãO's 'do
pedrelro.- (que'� :Ihés,rd��" a

primeira I argamassa, como

também ?s� \"iRroduz-' L'nos
caixilhos das 'janela!t; d'lfil
vo:·das"plainlrS;'e 'nli' JjFgór
ní:ll 'dd "ferrei ro' 'baten<do"'és-
'tá"semp;e '�c�rdadÖ O:'fUi-

.. .... 1.,.. • �

_

,.� � _.'

do dos"martelos'e, resfole-
gando � ,� .sopro' c!o� fol�s,
para' que sE1 r,orjél)) a's ):ná-
quinas.•_ f" I ."

É o operário; ,ha sÍJa:'glo�
riosa missão: anônima de
construir o mungo, liIue vi� ,

ve em todas as condições
da �trabalho,....,d9stacad�ce�'
mo autêntico artffice do

.pro�resso.\
" ,.0" pão que alimenta a fa.

mUla:' traz na origem a'tare-
· fa (fI) padelrl) que, por pri-'
-meiro" ?,;/amassou. )

Do ,solo ao teto, a casa
é fruto admirável do traba'"
lho' com que o operário a:

v$Ste; ,na, segurança e na

·arte, 'tTudo de'corre"d'b seu

,.lal;>oT ignorado\e', esqueci
do" dia" a'· dia;'acrescéhtlido
de ,e. deveres;' -:' c'ansei ras e

vir;tudes. J:. ! .:,;•. �'";

�e' a,dáb�Jea 1�;16p'êro.sa,
.�eficiente Er produtiva;' I se a

�,s.c.9la ou o quartel abri-

gam. multidões dispares pa
'ra a ciência. da disciplina.::
ai éstiveram, 'antes, os· opa.:
rários que lhes deram o

..arcabouça. ·e",·se"rpr,lmaram.
por c::ompletá-lo.
,H{)nçailseja feita, pois, ao

., operáric,,'l,em todas as lati-
..Judes .9, por todos O,S trtu- I

'Ios; mereé:edBr ;,de;raP'lausos,
� carentes 'fde.t\áfeto" porque

, 'nele ,relii:ousa· . m,pQdestal
·

de� toaas ,as re!illzações,
,'c.abendé;lhà'-::' b ßaplt}1 de
"tGdas as "'õõ'hqúfstâet '}

Com efeitó>lo;' aniversariante.·não' demonstra Bi. idad&"que
possui e apresenta' uma fisionomia r:ejuvene$clda e outros
dons da mocidade, pois �limenta-se e..ilorme' .bem,... enxerga,
lê escreve; ouve/ fala�é ,se locoinove normalmente,; ,e"i' um

, verdadeiro repositório de acontecimentos �o,_pa��d�, q��,
"Contãnôs�minlmôs'dei�ihes. 'Assim é que conheéé e discor-

,

- 'T8"'f1Uel'ltem.nle"sob'rtJ"UnUI� sérle;,enormr"'de-fatos; 'Inclusi-'
ve da -.lgi:ÍerrJ"iJÓ. 'daliu'dbs,Ii'1896; das'revoluç6eárFederalis
ta, 1893; do 'CbntddÓ,J'1912" 8' de· Getúlio"Vargas, 1930.
E tOI.Tpbr.�êlf inténnédfó..:'qud torilel-ciência,de éertas.:Ocór�
rências havidas háll70 anos JcDm 'nreU'\a,vô paterno e u�
tio (conheceu toda minha família), pQSS8gens qu�.eLl._conheci
de modo s�p,rflciall e,lagor8; pat.a �.tisfaç"o m1nl1atl e dos

'- •
.

r •

\.

,parent"! ;f1quéi 1IabenClo, ld!talhadallUln�e. Ob , ':!JA.I
�

,

'

)
·

"\ Po' mF,u"co��ef1il!:'én�o>��� :,�J�r:,; <2.�r!�t!!I�.. E!�C?h. vem
d�r!'1'PJ;o �iTl «f�,.e� er", um���l'i?� a�.,d�j ,d,!�, ��,�1,,-e!!l••
Rip, ��9rO, éroc-!, e.m.. ,g�e ,>��fe ..�!���,i�"J�!,,�a .'"!.1!. ,f�b�I�,_
���b�t�_e�r�f���'-le�, IIk.ve��,� �s�f�4,��i!,� _9Ye I!n�,�!!_'
c�ta"cto:pm t,�a e�'1� JnCW!l",�, '"PP��ra�o��o�, d1? ,",�o.,,��-.

. da cidade que então ficava na co�entada upJra"!�e�!�'���!.:".
cebia duzentos réis (era no tempo do din�ei�� ,mll . rils) por

qU,i1o�d�� c;hlf�e e ,os.SQ venc;lido.�9�ap.\i, �r:ts,�r"aa •.
razoá-

y!ti. v�s�Ó)lqJl� ;JH�Õn '�b., ,P��,O 1��I,xo .i,�l"r�w,� ,I.. "1 w' • ',� "

.....A,J� f���fl, JI!o'e Iilustr,at,�", c:!ô.ni�� y�Q�, ,9� an,�el-..,
sariante centenário, Sr. Christiano Buch, ladeado p��.,gm!:.
Ii� �acS�lva t ��� �f1��,i1�,.��?to" f,oJo€�!ti�,�..., 25/q3/80
a..,.d�t. d� ,!I,U,/)�O(l, �!,ps� :'>' ,_' ,., ,:-.' .;,'. ".,.: ,,;.,

.;,':' FellcidacfEts Sr.- Ch'tlstlanb 'Buéh� com' Ó$ votos de� qUe� \

seu natalic'o se" reproduza ainda por vãrlas <V8Z8$' para ale-""'·

gria 'áÍia, de seus familiares, dos amigos que são ,móitos,
Inclushre os de Jaraguã do Sul dentre, 'os quais está o,dire-
tQr deste jomit. "'H, '\"j ':rl' "" ''''.' " "f' ,".�

NR - Publicação retardada devido a demora no envio
da foto. r\("'"lr", '" ". .- ,.:,

.

, ,Jaraguá-do�Sul,.. . .o6.oS.1.9BO�.�"'" -�-,_,_ ...

.,

"

história.. ·.
;;.

" BARAO [j1!�;�TAPp�., .'1'1 ".
iniciar-mos à peSquisa da� ..mana,

de maio. temos uma referência ao Dr. Dante M'artorano.

Advogada, pesquisadqfi3' Jornalista dos I'lmals. brilhantes é

.e aíual Ass�ói: �féc1!l1 do .vl�e-Gove",adpr..:-. Henrique
C6rdova. e uni ílfttransilltmte ,defensor ,do éàlllr1nensismo,
com inúmeros -tràbãlh6s publicados, na

r; imprensa. de Santa

Catarina, desde as c�isas da frllJ SAo Joaquim, sua terra

natal, até � hls,t6ria da Imprensa de, Jaraguã dQ Sul no con-

texto de Santa Catarina. e� ,yJa�. tJe?s,�'r.·éntregu,e ao grande
público ledor'do nosso Estado.' Á ele1àgtàdéceínos as g..

nerosas referências na ediç!o de 20 de abril, de 19,80, de
O ESTADO. ,.,::.;, � r::. ,,.r�f ICJ;��;c�1

HA 30,ANOS'
- A semana de 4 a 10 de maio d�<,\1119f9l" marc�Y�i'�'i'

31° �niy:�r�ário ,do "C��rE!iQ. do �p;yo".:. "f�9m; �s�e. �úqlero,
comple�� o ,:'Correio ,da Pçvo" s,t!I!l )n�'113Si�m9 �r.Jrnelro �

ano
n

de exístêncla, Não precisamos r�a��ar .a !!"'��rtâ".c!!i, d�sta oi

ä�ta; p'ã�a"�Õf que aqui nesta qa;i�\'t!a(l;>�t,rpo�" ,n�rt��çlos
pelo des'êjó' cle"be!TI servir, os lnt:erE��$��. �est.e, n:'!Jnic,Ri� ..
Não podemos ��,;as������� �st� r��is�r�., ��!f�r"d�, �����s
sar os nossos sinceros 'agradecimentos a todos aqueles.It. �

'('
r <I • ii � ". '

.
.

que moral:' e 'materialmente tem contribufdo p_íira que este

jornal mereça' a aceitação que sempre tt::ve por· parte do
.

povo. Pela data de hoje. "Correio .do Povo"",e, seu diretor
receberam: as' seguintes fl;ll"lcitaççlesij Dl;lp�tado Artur Müller

',·1.... ' I' �•. f..... .1:...... ",' ,-., LI'1o)
- Diretor Correio do PO'l(o. ;romando neste momento co-.

nhecimento transcurso seu aniversário envio prezaqo e bri
lhante confrade mÉiu nome e no da Ag�,neia. N�qional felici
taçõe� muito sinceras, com votos' signifioativa data se re

pita por longos e venturosos anos. Mamoso Ruiz, represen-
tante. AG Nacional". • .\." "".',

, ,'I' r1 .... · ��. _'" 'f.:/ ,t
HÁ 20 ANOS

..'1
• -..

.

. �"1"', ... ,{_,rt

. .'"
- "BOSSA. NqV�" da UDN

.

ta�.b�'P,,>-CJ.�e� ��t���ip%i
Cêrca de vinte deputados do movimento renovador da UDN

, reuniram-se, na biblioteca da Câmara, sob o comando dos
'srs .. José Sarney (hoje senador) e Ferro Costa, para exami
nar detalhadamente os últimos acontecim�nt9s P9Jítiços nac,
área oposicionistli e decidiram exigir, partfdipaçã� �tiva' e�"',
todas as sloluç��s ,.encaminhadas pela direç,ão: P,��),d�ri�:<

- "Depois. de haver lutado cerca de 12 .�np� .pela ,su,�. ,

sobrevivência; acaba de ser executado. ,na' Penitenciária de I
.

,
. . . ,

.

.

� .,.- •. '� t V", ,',- j

San Quentin na 'Calif6rnia, o' sentenCiado escritor- Caril
Chessmann',Precisamente às "14,03 horas do dia 2 de maio
de 1960, o condenado, ap6s haver esgo.tado todos os re

cursos
.

jun�o da Justiça norte-americana foi enc�m!n�ad!, :�' .

câmara de g�s e .. doze minutos depois era con�id�rado",
morto pelo méçt!r.o >.,da. famosa prisão' estadunid,��se., S�.� '.

corpo foi cremad.o.::.o mundo inteiro deplorou a frieza co� )
,

que a Justiça alT!ericana condenou Caril' Che,!!�'���p: peri,(,
dicas europeus ,classificaram a morte de Che.ssmann

_ cQrn9.;,;
um assassinato, deliberado, censurando acerbamente o s'i�;
tema judiciário ,dos:.I;:E.I,JU. Caril Chessman �;�t�sto�",',in!,:c: .

) cência até o ú,ti�Q minuto de vida" ,diz?�?o., qut,��Çl).e�� .r ;
.

,o ,"I;>àndido da' luz vermelha". ,.. '''''"\,. ""
.

:

- "Anuncia-se' que à Simca do Brasil, filial da socie- I
'd�d� ,francesa do mesmo nome, projeta laMar no mercado,
até o fim de .1961, mais de 10,000 autos "Chambord", pro- I, 1,
duzidos no grande pafs sul-americano".

HÁ 10 ANOS
- "Correio do,Povo", completava 51<, anos ,de existên

cia. A prime!ra página era dedicadá ao-evento, com clichês
do primeiro número de O CORREIO DO POVO e do. JARA
GUÁ-ZEITUNG. Por ocasião do cinquEmtenário oi ·äx-dlr.etdr ..

Honorato Tomelin,lJatuâl',ldiretor d�'O . LUME", ,de'IBlumélnau," I

após o banquete' comemorativo lembrou que nAo 'era' 3 d�' 1, .

setembro a datàL ,da:, fundação da. jornal .. ,cinquentãó}1l nem"·
fundador Artur Müller. Para recompor a verdade· dos.. fatmtl'! '

O CORREIO DO"EO,VO, datava de 10 de maio ,de 1919'·é'." : .

Artur Müller o gerente, do semanário. O JARAGU-Á-ZEITUNG '

, datava' de 3 de, setembro, tendo como· diretohArtur\Müller'··
e Fritz Vogel, como redator. Na edição nO 17, de 30 de

, agosto de 1919, na terceira página de O CORREIO DO PO
VO, lia-se o seguinte aviso:' "JARAGUÁ-ZEITUNG - Na
pr6xima semana começaremos a publicação em allemão
de um semanário sob o mula uJARAGUÁ·ZEITUNG!�·· Este
,semaríárlo, que terá o mesmo lema que' esta· ,folfíar�sahirã::"
as quartas-feiras". Sendo Venâncio da ..Silva-Porto' dono' do""
conjunto gráfico, à partir dar é fácil a conclusão sebf6 "8'''
fundação ou cofundaçAo, do mais ....antigo semanário de San·:'"
ta Catarina dos·,anos 80. Concluia o editorlal:--uEsperamos""
poder colaborar com o futuro Governador;.'páfá � que, Sânta:(t
Catarina e, de m6do especial, Jaraguác do Sul, tenham um'
lugar' que merecem' no concerto dos Estados é MUlÍlcfpios "

brasileiros. Amanhã se.rá� um novo, dia .Nêle começaremos "

.
as 6bras do 52�... dôo de ..atlvidade. Obrigado a :tOdos que'
nos ajUdaram a alcanCar" tantá longevidade. E bola para
frent�lIr •

'o Aban-,
" 1" '1.- "I'd'ona'd''0.". J I' t,. ",

. ;. .. � . ;�'\,�,( d.,� ii) j� 'i 'i��'\�Hl

.. ., ..... ,Eno TéodêJl'o"Wariie

• �apazola
triste!. .•. ' OriunÇto
do Infecundo '

pAo dê esmola:,
'." ... '.. .. ... �

,'II!

�sem escolai
,� vagabundO,' ,
vive, (rOia)' �

no submundo.

� um menino ..•
Tendo a fome
pOr I�rci�,

'

seu destino
jã tem no'll�:'
Crime" e vfciol

�1

j
,

,
,.

,

"

I

�,'-���, ',í., ,,:"if" {

Emmö-ndöêrfer' 'COm. de Veículos "[tda.
t,'1f' .. ,' ,Qo, 'livro � �IJI preparo : I

os ABISMOS, DA ESPERANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

[,.',.tl

Sénhores Acionistas: ' "",i,..

"I' Em CUrriprirriento as d�posiçß,es "iégais v'e' �taiu�rias vi
mos apresênter o 'aalanço 'Pátrimonial �' 'a 'Dem�nstraçAo do' Re
sultado do Exercício encerra"clo em 31 de dezembro de 1979.

��FI�a�os .�o ,\nf�ir��âis�'or de' V. S'�" para g_uai�.q��� '��Ia-
recrmentos que Julgarem necessários. "

Jaräguá'dÓ 'Sul (SC):"2S'de março d'e' 1980. -;,

, � ,J ,r; .." ')0 "-di':" '\ I' ��
•• 1\·

,

A DIRETORIA
'!II .,. ':" ....

" )I......., ....

t"
�

'"

,: .. �

,BALANÇO GERAL ENCERRADO EM' ", ..

31" DE DEZEMBRO DE 19�'
'- ",,

('I .� _ �"�.I,f J I '10.1. � ..

AT I V'O ".

, ,

,
,

, '

CIRCULANTE
Caixa e Bancos .; .... ,. e, •• O," ,6.&22.824,50
Inventário '................. 1.137.772;00"•

•• ..J

lnventárlo Almoxarifado 1?2.�8a,80 '" 8.1,6�.585,�0

'\ 1 �l,
,

,

REALIZAVE� L; PRAZO
Incentivos Fiscais .

Dep. Obrigo Trab. . ...........•

Obrigo Eletrobrás .: .

Dep. Compuls6rio .
, '" � �� .,1, 427.061.;20

'" !'

',1

384.457,94
, 842;07
35.51,1,19

!ti\·

1 ,,',

"

I ó .
�

'

o' ! �II-� ,�� ,on 'f ... ...._f.'m veis .,. _

: ". . . . . 1.429,297,53
. Consto é Benf. � .. :.-.• ,:1 -

...

'�{" i\1.50Ô.304,6à� �� �,;\

Consi. FI 'It�jaí .. : .. :' '.'.t •. 'i m'55.102;à7I1l,I}ft ;,' . "C1
, ',�"", t "1 '\ �. .'� ,Const. FI S. Bento .... :...... 27.750,41

'

I .' • .� �
� 1: ,.�fo,' J..... � • ...·ffi ... · ..\l!·Máquinas e _perto ": . .'. . . 4.520'.956,21"

• ; ,," ,�_.,.. t"'lI t·· ...._·��' l- nVeículos e 'Aces.... : ,'.:: ..... 1.655.904;66
"ou

;. �'L ,:f:
,

l'f" 4- j;'- ,.. I 4.. t. oS:'! } I'rjt;,.,Mo,vels e Ufens. . , .... , , .. 202.607,52
Ferràmentas .. : .. .'

'

. .'. : ' .,!., 2.251 :ÔS ",.-
t,
tH �- .,"........ ,

- Fundo Depreciação 2.202.738,58' 7.191.436,31'''1 -.. ••
.

'I ,,-- _ -, '. i }o
-----

�!f, a ,�,� Q'�".�
)�S 'I "I "t{""f

. I .,.

PASSIVQ,<,
" �!'
; t ••n"J.�.' , I .. ;:'

..
,

'

CIRCULANTE)
Clas"aiRagar: ".,,, � t" 159.179,13" ' ,,�,

Prev. Soco a .rec to. • • 35.687,80
Imp" fI�t'NF.p'ntpil' ... ',n.;.. ,••• ,;; •.•
Di,v,idel'ild�$�, ., � ,. �•. , .. ", .• � ... , ...

O�1iN� �.. " .. " ..< ;,,./.-.c.. , .. <1:••••

Sal.::,E;l/IOrd"fa pagar.. .... ': � .. "1.,,., ••

Ctas .. Correntes,(, "I'. " .. ; ......

<n" ,1 958,00 "

791,00
, 1.61.8,32
'60.225,00

1.1,14.896,26

_ J � ,(
" '�', "'.r '

,,_ ._. , '... A

,

1..373.355,51

.. k...., l ,�\_t��JtJ,'1!} í -yf -tl i11"�
,'� t.:..t- n:�Y' , �,.. , ·��a.J ��\·':t·n

3:000.000,00

<!lt$� :'Pt!:-- � :t ��'t''':\.t,� 'Y�'" "

, EXI9�VE'-r:,1.. ,P�AZO., .... ;.."""'; ,

Emp.,�Cust. ·,F.!rod.�tnd.• :, .. i- ••

'PATI1IMON,O"LfaY�DO � :

'Capi�a,I, ., � .....h" I'" "",•• ,., •• ,,_'.' .

Capital FI "1' i; .,,-,1" ••• .( ..
'
• ..\.,•••

Cor. Mon�t. Capital" .

,
Cor Monet,.' C,apital 'Fk .

Fundo Res. 'Legal
'

.•......

,o'

4.:139.990,00.
10,00,

3,714.778;39 ,'. "

10,03
2.161,82
1.672,68 '

295.848,35
f'ri 3.51,3.639,07
� 318.908,42

578.291,,46 11.408..727,30

Fundo, Ind. Trab., . , ;'': .'. , . : ... ,0;. ... ,

Fundo Man, Cap. Giro '.'�' ...

Res. Cor. Monetária ,/,:1;
Fundo Reserva .

- "rej. Social .

J � ,
. ..(; "".

rn ,\ \lI
..,.:.� .

1 I' \
•

Vlc�� ��U\'!.- Diretor-Pr:esldente ,

CPF 004.359.139-00

Elvlta H. Bauer _ Diretora-Comerciai
CPF 004.359.139-00

Yvonßl� A.S. 'GonÇalves _aTéc. em COntabiIrcláêJe
CRC-SC 7638 '- CPF 093.090.989-53 ,,,,o

\ ,'. �

AOS SENHORES AS,SINANTES
,O "Correio do Povo" 'está procedendO a ee-,

brança de assinaturas referentes a 1980. Desta
forma, solicitamos recebam nossos cobradores
(no centro), facilitando o trabalho' de ambos.

"

!A redação agradece.I

CGCMF' 84.430.768/0001-95'
" 1'1 n:"'fi.�AE!"GUÁ 09 ��.L ii SJ\fliTA,CI\J&ßINA
1

�(1$jASSEMBtÉIA ,GERAL EX:fRAéRBI'NÄRIA ::�-

r'':i1.iS�, ... .Jp. --:íG0NVOCAÇAO'!�" ti' JIt. ' tre )

AjJp:,{}, :.!J: _'" Ir- • "I ,.,;,'r .Irf; l; ( ,d!

,hf" C!?J.l�idamos OS 'ySe!lhQr�,s ,ACI�",Stas para:
rr,�ulJi'rem-se em Àssembléia ,Geral Extrap'rdiná-

I: "ria, ,nà Rua. presLdente.,Epitácio ' PeS$oa h. 2388�'
,

nesta cidade de Jaraguá do Sul-SC, no dia 19 de
maio, de 1980, às 17h a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

'

a) homologação do aumento de capital au- .

, "f,·d tórizadb pela AGE -de 15 de 'abr-iI de 19801
ti"", de Or$<41':000.000,00 (quarenta-s hl!lm'mi-"
. "" . 'Ihões de' cruzeirós) para -até Cr$ \ ; • : .' .. '

65.000.000 (sessenta e cinco milhões' de
cruzeiros) ;

b). alteração do caput do art. 5.° do E'statuto
Social;

., ";'
.

,

c) alteraçao do art, 25.0 do "Estatútó, Sc>'éial.
Jaraquá do, Sul '(SC)';' abril 28 1980.

. ,

_ n >/'"

'- _ .• _" A DIRI;TORIA.

. I I

"Celso S. Medeiros'
Presidente

•

�" ,FALECIMENT.OS ",: � ..

.rH �

Faleceu dia 30/Abril' , "" "�'I """ �

.Zu!mi;(a'·Zimmer�'ann, com 25 anos' (assa'ssrnatö')
-

, '., 1'f I,. � �'" �;..... .""".. ,� ....

,

Faleceu dia"02/maio' ,,, "'I", " ; "";1-',, ,

." Alberto Ricardo-Rusch"com,78 anGSI .' -� "

,
'::. t.;.. .....,.�.) "I,i • .,.� r ..... !,,�, > 1 ri' )'," t;'h"� -'l .. �f!' r l':'H''}''

FaleC.eU dia.04/maio, �� " '"",1, "" PU'JI'l,' •
.

, Cristiano Ronei de Vargas, com l'mês.

f. J! .. ... U \o �

.. , " ..SINDIGA'tO·D'OS TR,ABALHADORES NAS -,�
'" ", ,:" IND.OSTRIAS METALURGÍCAS;'
,NlE.ÇANICAS,·E .·DO" MATERIAL, EL.:ÉTRICOrDE '

.:>CI, � .. � •• r ' JARAGUA DO SUl; r

�;� "Edital��, 'de'::, COóVÔt:a��. ':

Pelo' presente edital ficam' cornibêadb1s todos
os a�sociaidos do Sindicato dos Trabalhâdores' nas
Indústrias Mefalúrgicas, Mecânicas 'e do . Materi!al
Elétrico de Jaraguá do Sul, para'reUhireri1�selerii
As�emblé}a Gera, Ordinária no 'próximo d'ia 1(f d�
maio de 1980, às 15 hor� em primeira cohvoéação
'oU' às 1,6 hor:� em segunda convdcäção, com qôal
quer numero de associados presentes' eni, sua Se:

.
de Pró:pria sita na Rua Jo,ão Planinscheclcri.' 157,
para tomarem conhecimento" da seguirit'é

•

ordem
do dia:

.

--,'. J }"',
1. - Leitura,' discussã10l e votaçãO: por' "e'scrutr

nio secreto e sconta Ide receifa e"despésas, àssim
cOJT.Io ,rel�tór\o da Dir:�toria referente ao exércrcio
d�IJ 9?:� cqm, o. par,ecer do ao'nsel�lo'F:is'cal. ,', .

;2: - Demais atos praticados pel'aI Diretoria,
I �i ;-' :: I 'e

-

.: •

Jaraguá do Sul, 02' de maio de 1980 �

.: .
�

,.'.�

/.

Concede aposentadoria ã F'üri'cionirla lRMA: MARIA -

TRENTINI

" "<;,,,
'

rii" r4ã ,

'

{OI
. IGT;9R BAWI=ß • P,.rl'lfAilO ... /UJ\Iicir:1al de .Jara�á

do Sul,fll a07 , '71�QJ"7- � .. 1

E do de 'Sá'nt�e.,at9Ii\1a; 1i1C?t0!�� ecnxercrci,oo as atribui
es que Ihe-c9nfer�-flo 1(ell'rl'�!X.l"\do.. ..t.�igQ.,· a, da Lei

,'complementar nO 5, de 26 ,de novembro de 1975.
tr, ,:,�" . >:', b;1i:irfF:ftl�, '

'

DE�RETA;}iY'&,
d�Hl��"t � t;:':lj:�,�::) :)1�} rnt�, '

ART. 1°) -::G8-,.p���.e�,���\ aposentadoria, à Funcionária,
P6blicar MuniciP��ttP'W eo) ��o. cargo de professor�, do

Quar;tro, Únicod:lo '�l,W11!a'B!!!�{IIJtt'� ...
MARIA TRENTINI, com '.

_ base' no tAttigo'·1.0'7,' itemd;, combinadQIj9qm o artigo 109,
d� Lei� n� 344,' ,de 30 de mar.:ó., de 1972, com vencimentos j

, integrai$, e demais direitas e vantagens. .

.

• ,�':--t 1'!'v ..

' i'l '��';-���, l �.I} .�.;� :;.;; :�� . <', �"(':.

•

f,i.h �.. ,

ä.'/"'\i.

,. l/ART. '2�r.:.:.. Este Decreto entrará em. yig9r :i).a d�ta .c;le

su�'PU��,�IO. "�(i ,� , ", y:�:�t�;' 2�;;���t;; ,.:1 f,�'
PALÁCIO DA,�PREF,J:I'FURA MWNIGIPAL 'de ªaraguá do

, dul; aas,'b2 ',di.pSJ da mês de "mai,o de J980ó' ",,;:
�.�,.;;;:.�__ •• ;,-;::!::� •• :: •• :. ,. :�... ,,; ::-, " �w..' .. i� �.Ii �,'

VICTOR BAUER
Prefeito . Munlclpà

. I:.� 'f" -' ',�

Ô presente Decr�tô foi' registrado e, publicaaO nesta
I Diret�ria de E)!:p�diente, Educação ä Assistência Social,,

aos 02 iCiii'as' do mês de maio de 1980.

, ASTRIT K. SCHMAUt;11 -,,,

Diretora

,-,---

�. �: .REGIS1l0 ,CIVIL Edità)nr. 11.365 de p5.05.198q
Rogér�o Petry •
alete aroczlnskl
_�"'_.., .......t.

.

I.
�' � :

� cio da Silva Porto, n�tB: eida-

1 de, filho de José Lopes e Mi-
l sias t.cpes. Ela, brasileira, sol
teira, funcionária 'pUblica, nà:"

li tural de Caçado,r, neste Esta
,do, domiciliada 'e"residente, nà"
I rua 25 de Julho� he,stal' cidade,
filha de Adrlumo"'--'Spuldaro e

! Amelia Anjos Spuldaro.
:[ ", '')',1"

�Edital nr;'11.364 de 30.04.1980
Zlidomar Jo�o Lopes e'

'

, Marel Olinda Spuldaro
( ,

, "
,

Ele, brasileiro, scltelro, me

.cânlcc, natural de Jaraguá de

SIJI, :l domiciliado' e residente
em' Ilha da FigueIra, neste dis

trito, filho de Roberto Nicolau

'petry ,'\e, Maria Junkes Petry.
r Ela, brasileira, ,solteira, i!1d'u�-

r�:--.:-";"��-�';"...j·--+----..;..-,--_iiriiIóo--__ e- triária, natural de Massarandu-

._":I'D·p·"10'. o,. d' �_ij,'1 'a"rle'
ba, neste Estado; domiciliada e

._ :- resldente na- Rua f'uoarão, nes-
ta cidade;' filha de Jan Jároc-

____ , __ ' zlnskl: e Santiha Jaraczinsld."

Ele, brasileiro, solteiro,' tor
� nelro mécânlco, natural dOe Cd- \
rUR�, neste , Estado, domiêilià
.do e .resld�nte .na Ruã Venan-

Edital nr. 11.366 dà' 05.05.1980
Paulo Marcelino Ferreira e

Ligia Maria de FiDma Steln,*
CQelho
r"

Ele, brasileiro; solteiro" car

pinteiro, natural de 'Correntes,
pernambuco, domiciliado e re

: ."sid�t1te na Rua Procópio Go

mes, nesta pidade, filho de Ju

I lio Marcelino Ferreira e Maria
.Ana da' Conceição. ! EIIi, brasi

;. leira, soltelra, cozinheira, nalu
'ral db Lages, neste Estado, do

miciliada e residente ne Rua

,

CRIAÇAO iSE LOGOnpOS

CATAl:'OGOS, FOLHETOS,
mQUETAS.

'- FOTOLITOS'" -"
GRAFICA AVENIDA LTDA.

r

Procópio Gomes, nesta cidade,
.
filha de. João' Waldrlgues Coe
lho e Maria dos Prazeres
Steinck Coelho.

• I�. " ....

VElCULOS USADOS 'REVISADOS
... - -." _, - " Financiamento próprio

"Bli "LDOB' 1
"�

e na ranco '.. • • •. 1978
Bellna II I L Branco .(••• :.. • • •• • . • • • . • 19�8, <õ '

'Bellna IIPt' Edital,nr. 11.367 de 06.05.1980
, ra a . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . .. 1978 ,t, '.. ',,'

, Bellna Luxo Marrom' .'................. 1976 C�ãudio Pereira e

""Cor,çel I- LOQJ Verde .; � .•• 1978 ", .,.�ria ;Lu}�a Klein
GQrcel II L� _B-ranco.w. • • • • • • • • . • . . . . • • • •. .. j 97'S _, ..,

Corc�I., .l.ln� .\lermelho •••••••• , •• '. • • . • • . • 1978 ., ,

,J}Corçel 1J�.B�..ge"., ....•••••••••••••' •••. � 1978
11.ç9rc�{.;,:.qupê! 'cV�rdEt �' , '. ':1977,
,,;pqrQ�1 CU,R�,JLP,QnBranpo ••••••••.•.•.. 1977
'Jfo,�p'el� GT;,M�r.I[I'1�11l9 .,•••••.•• : .•• '. : . .• :I�76
'I Çq,rc�1 ..�,ed..ã "Br�!lç9 ." •••••••••••• '..... '1975
"Mªv�rlc�:,C3T ��ge .f •..�....• ,;, ••••• ". ; �' ••• , 1978 .

, Mave(lck Cup� ,Marrom; •••• '

•••••... /: . 1976
.. �aVeri!?k ·Ct.ip� ".B�a!lcoj .••••••..••••.•. ". 1975

assat LS Bege w ,.................. ,1978"
".
Opala ,Cupê Branco ','" • • • • • • • . . . • . . • . 1972
F-75-4x4- A'1larelo ••• 1•••••• ,

.' • • • • • • • ••• 1977.

F-75-4x2 V
'

d ", \'
I ; , "er �'" .,•••• ' ••••••• '. . . • • • • • •. 1'976

F,-75-4x2 Verde • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 1975.� �, I' t G

Ele: bràsilêlró,' ;olteiro, in
. ..

- dustriário, natural de Jaraguá
.... L· �.

do Sul, domiciliado e residente
na Fiíiä Joáquim Francisco de

"

_".' ...J'..
,

Paula, nesta \ cidade, filho de

"Bernardino Pereirà e'A�àsta-
, t � .Ue - ) ,'�t1';�

sia Pereira, Ela, brasileira, sol-
.... 'I'" .

" teira, costureira, natural de Ja-

�raguá ,dó Sul,"domlciliáda"e re

si�eilt� na' RU��' J�aquim Fran.:
cisco de Paula, neSta cidade,

"
filha -d� Lau�o Klein

c,
eí Alidla

Würges 'KI�in. '

oI� _ ".�LW"'-. _ ........ �I!'--� � ..

,0 ,

',' ":::" ,,�,•. :-'F;�SSI, RES,JlIl!NCIA E� JARAGUA' fjO ·SUL'
,',�.,

,I � Ve!lde�se Oll Alug����;
IÕ' _" � ,,'

!
,'" ,';; ' .. , '1 Belfssima mansão, privê, em terreno previlegiado de 1600m2
áreal;co.flstrurda<apro(Cimada de 600m2, contendo: 3 surtes, mais aparta
.'mento de hóspedes, esc1ritório, ampliO salão de festas, living, sala de estar,

'

,sala'jde jantar, cozinha,
I

churrasqueira, avançadrssima copa mobiliada em
�aço escovado,,10da ,acarpetada, ar condici:onado, telefones, original-ba

" nheira de mármore na surte principal, reservatório de água, com capaci-
dade de 4.00c) Its., panorâmicos terraços, dependências de empregadas

., ,'completas,' tendo, um\ total dé 7 banheiros: Aca6âmento "de primeirrss'ima
. "Iinha� infra-estrutura-par� piscina. '

. 'I" � I ,.� -, � ..... '., -. �.
}

,

�"g. '" , • .; ",' ,TRAIAR: pelo-,telef�ne 7,2-0082 - Jarag'uá do Sul. CQm' srta.,'N.-" J " ..

SALETE 0,7\
,." .• � - .

'''')O-l��''! ;I
•

t � .. \�" -ü U' _! t\t.. : }

\ ..:t' t \.

t'!,;, J ,'<lo � '''No'V'o' ,En'derec:·�o,
'

...
"''''

f � t;.l;. � 'li �.,. t ,�
.'

'

i A firma.LOrHAR.SONNENHOHL estabelecida oom' INDO�
,,�t;,TRIA I\!�CQ'�aRCIO DE�R�FRIGERAÇAO (POLAR) está de. mudançà.- A .,

, parth� dos )pfimeiro� dias de maiol/80atenderá os seus FREGUEZES E AMI I

(-�·..:;}GOS' no seu'Aovo'en'dereço, _o', " .'i>,,,...t 1111 ' 0';..... p",.�,'-.l:-i 11'1

, ..../\,
. ,-l"fl;'l>� ,,,,.. �!:'Firma: RUA FREDERICO"CURT AlBERTOrVASEI:., 99 - Tele

!fanes .f2-09Q2:. e.72-0935. Residência: RUA FREDERICO CURT ALBERTO
VASEI.!:,'.175.;. telefone 72-01094;.-,'''_·d,,,,, �==,-=,,.,..,,,.��,..,..,.._, .. �:.-.... "'�,' -" •. ,. ........

I

"Pinturà Infantil"
.'na MENEGOTTI vaCULOS

...
lU -Você que é criança'Tle tem até 12 anos, está convidada apartici..;

par do' CONCUR$(>, "PINTURA' INJANTIL", promOvido pela Menegotti Veiculos.
It 'yl' -: ...'./ , ..��;..- '-1-..... .t

-4'�\ ". �. ,

I

•

, Retire seu caderno de PINTURA na REVENDA VOLKSWAGEN,
setor (Ie Assistencia Técnica" no periodo de 12 a 25 de maio de 1980.

_
. .' I

tia:. .J" �
,

I
:....

I

(I!l"o

,

"

_

Serão conferidos prêmios para as três melhores pint�ras. Jalrin.i
nas e as três melhores ri1ascußnas, a serem entregues dia 31 de ma:io às 12
horas, no pátio da Revenda. i" 1 " ,

\ \

Vá correndo e habilite-se aos p"êmios oferecidd8. I ......

� 'Menegotn«V.eíc.ülos:,S�A.
Av.' Mal. 'Deodoro da Fons;eca, 930 - Jaraguá dà Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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;oto� "L,:' _ I· ,�!-- Orgaft�,::",:=="SlC:LtDA.. "'0 cBtarinense
.

dos' anos 80
picaçam a mania de ba- lo a querer projetar fatos .

lanços. Nas primeiras' po- de uma .

para outra era,
eirinhas da ampulheta. de .. Mistura de futurologià
um decênio a ambição e com ffiSt6ria. Mas, ainda
vaidade, ju�to com a su- ..q�� �em. ��nhuma �ara9"dácia levam c> pétlSâmêi)- , .. t,a, "e _Xltö, na. medltaçao, -.,.,.

. e escolha.este processo '

_- ...;.. -r-�
...-..;;,;;o"-!-'�,.. , é "Jnch'spensável. -. \

À nÓs catarinenses ea-
, ,be·memQrizar '·a fisiono-,

rilÍa da gente ae nesse
f:siado, até . ontem, para
moldi-la '110$ 'proposltos
de rétbéa-Ia para ama
nhã. Infelizín.ente,· mesmo
para os que encaram á

, reaUdade de seu. Estado, .

há anos, é difícil tipificar
"0890S conterrâneos. Nu-

. ma fedéráQão a, Unidàde
não se distingue somente
como dMsão administra
tiva e pOlítica". Há aquilo
que antes, indefinível ou
iinpetceptivelJ aos pou
eos, esculpe as feições
caracter's,ticas da pro"'n
cia. Nem a ciência, e Go
verno, as Leis ou Classes
impõem Uma cara espe
cial à coietlv8, ·identidade.
Uma coisa é necessá-·

ria - que o grupo social
cpncorde, n'e) minimo; ou

adore, no máximo,. sua
silhueta. Santa Catarina
tem filhos tip,idos - atra
vessam o Iguaçu para o '

norte, ou o Pelotas para o

sul, e ·já se diiuem e pas-
sa· a ser difícil reconhecê
-los Desde os sotaques
do caiçara com o do lito
râneo', do serrano com o

, do ga.:tcho, da gente do
nosso·norie com o d'o pa
ranaEmse - se confun
dem· integràlmente. Nin
guém exclusivamente pe-.Ia tala revela ser "catari
na". Sem características

-

tisicas definidas - o calo: .

taiinense - se 'louro do
'

Verde Vale pode se mis
turar com os· de Novo
Hllmburgo ou com 'os, po
loneses de Curitiba, se
serrano de cabelos ne

gros com· os gaúct'!o& da
serra.' Até c.

nossas mula-
.

tas, hém na grl�a; dife
rem das carioCä'.

.

,

Se nossa I1lst6rla. é in
tenSàmente .' éêiiflcante,
pouC'os a promovem. Ho-
Je, ainda� os clltefineRses
qde se deslOcam J)ara â
Jéh1 'ronteil'as, pass'am a

ser tidó,' como pjltana
enses ou gallchos.

It: tempo . de adquirir
mos um "status'" tal que

, 'onde estiver um catarinen
se facilmente séla identi
ficado pelos n'ossos pa
trlciO$� 9U j qtlarufõ não,
nos anunciemos em voz

alta"
.

como fa�em nossos

vizinhos do Sul.

� I

,-

F010 � CINE! -'SO":

'0$ MELHORES' EQu'IPAMEN"OS� AS
'. M�'S FAMOSAS MAAeAS�": "

, ..

FOTO A!PÓRTAUENI
.;_ eiNE ÂEEPOR'rA�!Ms
- SOM ÄMêlENft..

c.tmtora Seria· Lida.'.

, ,

. 'CONSTFlUQAO CMl.;, ENGENHARIA E·
CO,MI!!RC]O DE MÄTERIA["

DJ �NSTRlIÇAO.
Rua João P'CQIIi, 94 -, Edil: Carlos apézia

Telefone: 72-0214

JARAGUA IJO SUL STA. CATARINA

--- 0 JS' TC #'a1 o' ca c 177220' j"fl L"-"f)p-rc rI

Templ_em Vargas
...... de lido Oomlngoa Varg.. _

SERVIÇOS. CoM RETROESCAVADEIRAS-

E TRA10RI!S DE ESTEIRAS
...... E-

TuIJos SaDia Helena
tUIOS ! ARftFAtoS DE CONCRETO

!M GERAL

RUa JölhVllle, 1016 ...... Fõnê� 12'"1;01
JARAGOA DO SUL -:...... Santâ Cstàrlna

. '\

êbNTABILlDÂÓE - SEGUROS·'- PAO';ETOS bE .

1 FINANCIAMENTO - CONTRAtOS E SERVIÇOS EM GERAL

Aventd. �etöllo Vargas, 79

�oníll� (041S) 72.0()616 - CaliXa postal 83
-

69.8250 - dAAÀGUA DO SOL - Saritá Cit.flnj·"

.

/

1.

.,
�r ,-

5

17 as "$ .

.

Conheça as sug9$tões em }�laBI rel6gl�.pratatfas e artigos fl!lös para presentes e rece
ba o 'atendlhlehto colm o oarinho que v. merece.

Rel'ojoaria ' � Avenida
QUALGll.n!A aUÊ SedA,A OCASIAO,'.

ESENTel! COM AS SUGESTOESPR. ,.

DA lleLOJOARIA AVENIDA.

Av. Mal. Deodoro, 431 . ii' POfte: 72"001'

JARAGuA DO .8�L - 1 SANTA CATARINA
: '

I'

fUSO 'to-,' tW'
"

r",.-; t zr 1.-1$

.' Serraria e ,Beneficiamento

Madeiras . Rio ,Molha, Lida.,
MADEiRAs IMUNIZADAS, FORRO, TACO$

ASSO'ALHOS, LAMBRIS, MEIA-CANA.
"

I

Tudo 'para sua ca... con.��ndo em ma..
deí.. o progresso d. noaa regllo. . ._

Rua Curt Vasel, 658 - Fone� 72-0550

JARAGUA DO SUL -:- Sta. éatarlna

• , � CAG-S;C n.O 0048
. \ Téc. ,Coftt. AntGnio 01086 G�.. -;

CRc-8C n.o 7.786
'�

1_
T6é. Cônt. Yv�nn8 A. S. GoItçaIYee

. '. CRQá.SC n.o 7.638, '
1. .,Àgent� 'öo 'ecA!) -' ·Recursos Flsêal,s e Aáfr!lrilstr�IVOs - ,e<!1'1-. tabll�alldö ,; SêMçÔ§ dê Mäteas é Pêtehtl!li � Fbtôe6Pld de 1.8-

gl§IAQAIiI Ti'âbàlhlétl @t INpS - Seguros em geral - Serviços
M���ru� ,

Des�e 1944 a servlçQ d� progl1i8S0 tia \laraglJá doßul..

Av. Mal Deodoro da Fonseca; 130 - fóne: 72-ô091

..

,Viação Canarinho
TRANSPORTE UAäANO,

INTERURBANO, EXCUFlSöd.

A "Canarinho" preocupa-se com a. sua �tomoQAo,' côlO(iäl1do à dispô$i�äo M6dêtnrà$!"mes ônibUê; cörn pä�oal e$fjecläll�adQ, pÔSSI'-"
billtando uma vlägsm, tranqüllä, tépida. ê segufä.

Ptográrne be":ll programe, CANARINHO ........ e
transporte ÓärinhOSo.

,

JARAGUA DO SUL, SANTA OATARINA·
)

_.
-., � �' .......... --

JU12:0 DS biASITO DA COMARCA DE JA�AGUA DO, SUL
\

'Edital de Citação
6 Doutor Hamilton pUnio Alves, Juiz de Direito da Co

.. marca r::I�' Jaraguá .do S�I, Estado de Santa Catarina, 'na for-
. 'ma dâ· Lei, etc"..

.

. FAZ SABER a tedos quantós o presente edital de c�ta
ção, com ·0 'prazo de trinta (30) dias, v�em ou. dele canhe
cimento tiverem e interessar possa, que por parte de Lau,ro
Mokwa, brasileiro, solt�iro, lavràdor, residente: e domicilia
do à Estradd IsabElI Altel municrpio de Corupá, através ,_seu
bastante proourado;, advogado br. Àeinoldo ��rara, �Oi �e-.

querida uma a9ão de Usucapiãb, p.ara aquislc;:ã� �o ,Imóvela' seguir transcritQ: "Um, terreno rural; s�m benf�ltonas, de
forma retangular; com a área dê 25.0ÖOm2, cortado pela Es
trada Isabel, situado na dita Estrada, municrpio de Corupá;
distante 12 kms do centro da bldade de

. Coru��, f�endo
frente com 52,OOm na margem direita d.o Rio Isabel, traves
são dos fundos com SOm em, térras de ·Lauro Mokwa, estre
mando pelo lado direito OQm 500m e"} t�tras de Lau�o Mok-
wa e pelo lado esquerdo com 433m em terras de Gusta�o
Sacht", DESPACHO; "I - Face à·circunstância de ser o dia

04.Ô4.80, dia santo de gua�da, nAo havendo expediente fp
rense, marca-se' a data da audiência de justificação par� o

dia 1,ô.OB.80, às 9h30mln, repetin.!'o-se os ,atos d�termma
dos de fls. a/8v., e.em exceção da intimaçÍ'lo

,

das testemu

nhas, que compareaerão independentelT1ente d,esse ato. II _:.;.
I,

Oficia-se à Imprensa Oficiai do Estado· pare efetuar a. nova
publicação gratuitamente, em virtucle deo a t�ansferên�ia ter

sido Gausada por equrvoco do juizo :na, :fíxação d�:data: II!
- lt-se, Nbtoase o MP, em, 19.03.80. (a) - Hamllt�n J!ilimo
Alves - Juiz de Direito", E para que chegue

.

ao conheci
mento de toCilos interessados ausentes, .incertos e d�sconhe
cidos, foi expediGô o presente e�:lital que será PUbl!Cado, na
forma da I'el e afixado Í1(j lugar de costume, corren,do o pra-
zo de quinze (15) dias, para contestar, da I,ntlmação da de
cisão que' declatar-;ustiflé::áda a posse, sob pena de �ão
sendo cOhtestada a ação se Ilfesúmirem como verd�deiros
os fat�s articulados pelo requerente. Dado !" pa�adó nes-

ta cidade e Gomares de JauigiJá do Sul, aos 19 dias cio
mês. de marÇe de 1980. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão. o

subsctevll
Hamilton Pllnlo Âíves

-� TI 1 szzqrr
t

J!IM e i"felo de äl1o' iI�
bettam, nuns,·o deseJö de
p�evilêSes, . JrtötltI'ôS,. éS-

JUIZO .DE DIREITO DA COMARCA 1)& JAMGtJÄ
. .,0, äUL.. ,

EDitAL DE INTIMAÇAO

b DoütOf Hámlllôn PUnio Alves, Juiz de blrejto da �- '.

-Ihdl'ea dê JfUagiJil í:tö SUl, éstado de Sania 'Cafarhla, 'na for-
má di leI, .,te"..

o

• •

FAZ SABeFl öl T!AOEIRO$ INCERTOS .E DESGONHS"
CIDOS1 qUê ô prêâéntê l:Idital de InthhaçÀö 'VIrem oU öl:llé
t:ol1hébimêhto thiéteiti ê Interessar possa, que pol' parte d� _

KtJNIBERTO ABINHOLtlj NfsLSON LUIZ S�HMITZ, LfAIÖ
OCHNÊR e FEUGIO ·FIAIVJONCINI, attävés seu procurador,
àdvoOádô br. lUI� GétlOs Pavan, IM foi dirlglaa a petição
inidlál tio täöt st;lgUlllte: hEXri1o. SI'. 01'. JuIz de Direito da

"

Comarca de Jaraguá do Sul. KUNIBêRTO R�jNHOLD, soltei
ro, têcfli�1:j äbtin'iélisOr; NELSON LUIZ SCHMITZ, CÉfslidö;
dÖfltiötã; ALVINO tJ!()ELbER, cäsado, lavradbt: _VALDIR A-
·GOSTINHO .IUNKESi bâäàdO; operäno, URIO OCHNER, ca

lIadô, Operãflb e FElIOIO FIAMONCINI., soltelta, lavrador,
todos r'ê§'a�ntês ê (!orillólliado nesta COmarca, à exceção
do últlmö que têm döfillcntô e residência na Comarca de

Guâi'ârnlrlm; vem pól' seü procurador firmaté,rlo (procurações
nós äútos dê· h'iêtlldã GáÍJtelar Irlomlnada que movem contra
Jl)sé MlslRêr)i i'éttuer MÊDIDA INGIDENTE DE NOTIFICA"
ÇAO (lift 796 à 8E17 e äêg. do CPC� contra TERCEIROS IN-.
OERTOS E CéSCÖNHEOIDÖS, dizendo e requerendo o se

guilítê� 1. SÖtll'e d Iffi6vél h!)je registrado sob R-I 5.232 no

livfo n. !;! do CI!u't6rio dlll Im6vels destà Cornarcal com a área
é!ê 224.189;26, fateritlö frente em 100,OOm com a S0-301,.
fOMOs @fti 186,OOifl Göfl1 terras de Fred�ríc(j KUY'I%ei' Unio dl-

. relto Oofi1 três IInhàS qúebrâdas de 73,00; 95,00 é 1.148,50m
öotn t�rraS de ThOI1111t C. Fruet e Jorge Marangoni, lado es�
l!jl:il:ltdd eM ttê19 UnhaS qUebradas dlll 25,001 83,50; fi M80m,
13M terrät! dê Estêfãl'lo MeIer, Hentlquê Päbllt, Fi'edêflcõ
DálPfá ê Alfrêtlo Kflehler, pende litlglö em qUli são ãutêr�§
Os ötà rei:1uärêntes, déstlnado solueltlnlir o hlto tlê tel' @lIdo
li gleba: vêfjöl�ã prii'rléiramente em lotS$ äös j)êtl.elohérlés'
(alglllfs deles mals de últia vez) e pO!lteriàrtnef'ltê de ITiAnétra .

total li Ber-l'iârdlnb Satllrl1ino de Sorbií 2. Sm áefê!U� öä lIêU§ .

dlr'élfos1 os autores âJUizaràm aç�b, "efflptllt lUd prellêlté
c�i'ftlnat6tld e Iiltêrn�tMirnente de Ihdél'llzlllQAt:i .,l5nträ és
�n"OI"i(fO§:

.

G. "'avlilt1l:fO, evàntualméhte, i1ôlJa ltliähtii;lAó Cll)
Im6ifêl, a parte quê Ó. 1l6quirlr serA suliê�sora IUi!3slVä tlb
fälto, rà�6.ö pöfqUej s,m.I., deve-se Ibmar!lá !)I'öVIUêI'lOla�
nêcesséfla!!í pära quê nlio alegoem tfti§OôhHijOhf1êritill. Aê§lm
Isendo; tÊl'lUei'''sé à V. !lta. que no Uso ttê sitU ptlder càOte
lar gêr�' (art. 798 dõ OPC) determine: �el a flitl'CldlÇAI) tiê'
n'ial'idé:t.f� de â"erbáq.o· dirigidó ao Cartório

..
de Registro de

IrnOvl:Jla desta Cljltiarca, notificando o IIUglo,. para conhe
clfnéhtb f1läHó de tê('Ç(jlrbs. ReqUêi'-sê lãl forma, �prque es-

o ta têm Il'idlsfllJtlvêlMêt1te mals eflc4c1a de que uma mera In
tliflll�Ao �br' étlitäli "') 1!4J V. Exa. assim nãQ (Intender, qu� se

faoa a Iritimäç6b pil)f fflêlo da if'r1pren�à. Ftequer-se ãlndà o

. al'énlilamento dli prEj�entä a ãçãQ principal (art. 809 do CPC).
DIl�se li rfledlda " valor de Cr$ 5.000,1101 sabre. o qual recO"

IInfm�e '!iS tlxäS e tuatis. Pelo Deferimento. Jaraguá do
SI.II· os t:Jé s"tll (ii!! 1980. (a) Dr. Luiz Cerlos Pavan - OAB
22i3/SG. (CPP' 028.819.929. DESI'AeHö �� f!LS; Ö�. A.A.
A�di'lsê-'SEf. ao j)��Cé@iS� prinCipal. Faç�-sa a publicação do

"

protesto pela Im�l'Isa ein :3 vezes. Adlante-se o preparo.
Jguá do Sul, 11.04.80: (a� Hamilton ,Pihílo Alves.:-: Juli deI:llftllt6", Em VirtudE! tio que foi expedido o presen�e editai,
pelÔ tlUill Intll1'la Ort TE�CEiROS iNeE!�TÔS E ÖESCoNIiE:
CIÖOS, �ot tbdô oôhteúlfo da pellç!o Iniciai e despa�ho su

tJfa tl"ân!3él'ltot. O presd�te t;ldltal s�r' äflxaáo n� local de
�ösiUtfU! àl pOttlnl "ti F6Nfh .� �ubllé8do pela Imprensa na

•.

fbrmä dA lêl. DÁdo é pâssacfo nesta cidãdé e tömarca de
J�fã!JUã Ho SUl, aoll 18 de abril de 1ê80. �u, Adotpllo Mah-

,

.

fud, Esc;:rivAo, o sufj�tmWl. .

Hamilton Plfnlo' Alves '

�ulz do Direito

.' ComvcdDarHdnando
. 5ahtâcatárinaVái__
aindamelhora

" ,

I
• "
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(Dante Martorano)
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CORREIO DO POVO'

�Pr.ov'a."l'ciCllstica �é suceeso,
,

Será reeditada em 81,
.

(H"-H I 1 h.:' o J tJUS

.� � ·ttl"'U''';'' ,'1��r�
,
Com uma marcante ('vi��ia, . y�o\, Emerson (.Besc),. Ivan Hu

liderando, a prova de pônta;a-' bért (Besc.), João Juarez Lima
ponta,4 -o catarlnensa de Ibira- {Pirelli): 1F�rnand8LLauro (ta-
rna disputando' pela, Equipe Pi- lói), Adilson Milani '(Pirelli)' e
relli de São Raul0, . " Severino José Sal,vador -Abreu (pirelli e
Faez, ,foi 10 ,grande ' vencedor" .vencsder do ';Tour d,e Join-
domingo, da Prova Ci,cUsticl!' viJla")., Por . equipe a Pirelli
"Cidade de' Jaraguá do Sul", 'foi campeã com ci�co ciclis-

I'
. f'"" J '''� 'I �_ � , .. - ,..' il;rea ,zada pelas roas 'da ci'da-

.

tas""El'ntre oS-! ,o 'primelras co-'
de e que motivou' a 'participa- locados, seguido ·j�pela Besc,
ção maciça Ido público ao lon- com dois.
go, po" ci r.euito. OutroO catari,

'

nense, Hans Fiscber, c�peão AO"t�r;rni.':J:9 {la Wo,,!:! houve
panamericano, agora' inte�ran- ,a PJelT1i,ação" medalhas. até o
do a Equipe Tigre, de 'Joinvil- 100, medallias' e troféus até o'Ie, foi (;) terce'i'ro 'colocado' 30, álém de uma bicicleta ao

1'" col'oGado, bem· como, tro:"
féus ·aos técnicos <las equipes
campeã e vice O Prefeito Mu
nic;ipal Victor Bauer, que pro-
_cedeu a entrega, da premia
ção, "ôfertó'u, tambéom;'"'úm pre
sente, uma lembrança do mu

nicípio de Jaraguâ do Sul, co.
mm dissera na 'ocasião.

'A PROVA

Preclildida de expectativa,
face ao seu ineditismo e. por
feuni'r""gräl'féfê's ases do pedal'
'do Brasil a prova foi, de fato,
do agrado geral. A' largada de
fronte a Prefeitur-a, Municipal,
às 9h04min, teve 41 ciclistas,
que percorreram o circuito Mal.
Deodoro-Procópio

.

Gomes-Ba
rão do Rio" Branco-Mal: Deo
doro, num total de 54 km, re

presentando 15 voltas, de "

..

3.600 metros" cada qual. Com
uma, organização excelente, o
único ,Jfonto destoante foi a

relclariiaç'ão havida"em face' dai>
irregulardade da pista _ pa
ralelepípedo irregular .:_ que
'motivoL\' na del'listßnqi�l,a� �mui-1
tüs ciclistas e, tamb�m. res

ponsável pdr algunS- p'équenos '

acidentes no transcursó- 'da'

EM 81, REEO�TAOA

Face ao sucesso alcançado,
aliado a, organização, <que loi
ponto alto, (o Prefeito Victor
Bauer, solicitou aas promoto
res que em 1981' tal'novamen
te ocorra· nofmúl'iiicí'Pio, reedi
tandQ.l!de�ta' formar o ',Ievento.

.FEQERA'ÇAOj DE
I

CICLisMO' "

� .. J ,., �; ...,1''h'''1' t't

r'O:"Dj'r�tor Téc;r{iBo Ida Fede
ração Catarinense de Ciclismo

r,' Raul' 'Castromann, em contac-
Q vencedor da Prova ,Ciclís- �to 'mantido como o editor de

tica "Cidade de Jaraguá do, esportes deste jornal, solicitou
Sul", com tempo de 1 hora, esforços no sentido de que se-
,37 mi,ri e 5(;) se9,.- e com -uma ja promovido elT! Jaraguá do
vl;lntagem de mais de 5' minu- Sul, uma das etapas do Cam-
tos (quase uroa, volta) sobre o peonato Estadual d� Cicl(smo,
segundo colocado foi Severi- a exemplo do ocorrido no ano
no Faez, da Pi relli , seguido, passado, dia 1° de julho. A 'o

por ordem de chegada. por ,palavra final será dada pelos
'Antônio Carlos Silvestre (Pire- dirigentes Ida CME e autorida-
IIi), Hans Fischer (,Tigre), Edrl- d�es dô municipio.
san Estrioli (Ponte Preta), 511-

"

prova.

I,

'Com b.om nível técnico e

d�iPIi�rr,�foi ���eh�viàa', no'
�Iti!)'ro '" finaITde-�emana,. em

disputa do Troféu "Gráfica
Avenida", a 5a. rodada' do III., "'4' ,'apo "f .J

Ca",p�!\ato�. Várzean9 .,de
.

Fu-
tebol _ yarjão�8�O, promovido'
,e c_QOr,denado pelo: ,EC Figuei
°r��,seJ �a ilila '�dã: Figueira.

... -.. ...
".� �

!.

o ESPORTJ: __
EM

MASSARANDUSA

"

.' VARJAOJ80:
MOIT'O EQUILfBRIO

DE FORÇAS

,f

"

> 1,

de espectadores.

1

I

E_ílso,n
.

e
'

ral�f(p" ,novos' r,elorços do
o'

Iuventus:
o Juventus '�conseguiu esta

Isemana o concurso de dois

novos reforços' vindos do [u-
,

venil do Joinvi,lIe Espo,!e Clu-

mar:
' Sim,' Silmarzinho, MárCio: Com seis novos 'reforços e

.Gava e 'l"onho; também ex-:je- I oOutros·.alnlda que'.serão eonse

.qulanos. '1'tata-seri!ló' pO'nta�'es�" • ,'.guldos. ,até -,o .:<ih[cio d6�'Cam-'
querda Edflson, o mesmo que -peonato I Estadual, dla 26 de

" . • I l ... ·,J

.atuou pelo Jec durante a C. Bra
sil desta" imo, con'irá 0,' Crl,lzei-'
ro, em Belo Horizonte e, o la-

'

tera: direito que. atende igual:"'"
mente as funções '{fe 'pónta�dl-

'

"'

reita Palmito.'
-'

be, que virão' juntar-se a Gil-

Edílson já está integrado ao

plantel desde'", terça-feira, ao

passo que Palmlto : deverá vir

�6gunda ou terça-feira. O em;
préstimo desses jogadores, dá:
se graças a perfeita poHtica de

boa-vizinhança !ilntre Juventus
e o JOlnville,"tej:>resentàntes, da
regiãq norte catar'inense nas

disputas das competlçôes ofi-
I,

ciais da Fl'lderaçAo Catarinen
se'de F1ite'b'ól.' Sálienté�se� que
esses empréstimos são total
mente de graça.

'

maia pr6.l,dmo, sE!gundo anun

çjf}�ªe" ..çLJ!,!vent�ß". .�!'lrá. uma

respeftávet eqàipe, que irá dar
"trabalho" a muitos "grandes"

,

'do
. fLliebol barrigà-Verde, se

rnoldada dentro . dds pädrões '

'do verdadeiro profissiOnàlismo
_:_ embora seja s�mi�profissio
nal"_ fi 'adcfdirir �'htfósamento
'como se espera.

Esfa semana estevé em tes- (

tes. o goleiro êhlcão,' que já
fendeu várias equipes, de San
ta Catarina' e Pa ra n'á, porém,
não acertoíi:' Fónte' do' clube
disse que'Chicao: 10g'0 'nó iní�

Mouita,' movimentação
no �-'sa<I'6nismo:'''�'H';� .f.utsalu,

,

o futebßI ,de,salão, o esporte·
da pala p,esada, mais ,p'riitißa� ,

do rio ·Brasil, en�ontra' também
em Jaraguá do Sul adeptos os

mais' fervorosos que fazem des
se esporte a coqueluche do
momento, a s�nsa,ção, apesar

, de tE/r experimentado um leve
declínio, em

.

decorrência de,
vários fatores, sentidos até
(mesmo pelos dirigentes da en

tidade que 'congrega essa mo

dalidadE!, segundo, declarou
tempos atrás- o atual presiden
te, Valéria da Costa.

No entanto, a par disso, o

Campeonato Citadino em suas

rodad,as iniciais, demonstra-se
muito motivado, emtiora o pú-,
blico seja relativame.f1te peque-,
no com relação a 'anos ante
riores. Na rodadá, de se'xta
feira, dia, 02, 'houve a prova.
E os 'resultados dessa 'segunda
rodada, apontam,� golet;l,da ,da
A(weg sobre, a Kohlbach, 7 a

1,
.

Jarita .4 a 'f'lIíIarisol é Ce
realista Urbano 3 a l' Uniban
co.

I'1tt •

,'TORN,EIO NORTE
CAtA'RINENSE "

INICIA-SE EM MAIO·
, ,

N,o sel;ltidot d8;>-projetar padjl<
vez mais o esporte.; eQl MaS-i�

, c'
'saranduba, o.' Prefeito Dávio
Leu encerrou entendimentos
com várias empresas" vlsapdo,
a construção, de um ; 'gin�sio
de esportes çob:ertó; j4mou ao

Cer_ltro, . Esportivo.,
°

Municipal
"Eriéh Rode", ló�callzâ�.ô"'no
centr� da.! cidade. \. � ,�_

t

)

" •

�

N�
.'

partida' �u� marcou a

A ref,e'rida • cq-;'�truç�p' qu� ..•• ab�'1�ra" d� ��a�a:_o' Ferroso
conta com o áp'��01��QS, gó:ver-� ��!rO�(lI"'f�, Vif.a: ��n:lll por 3
nos. federal e �stE!�p�I�� 'ter4 '

,a, O, c:ausan�o_ até;, certa fonna
"ieu ·.início. imediata'!lJ!nte po.is surpre$IJ;, no jogo ,seguinte,
qU'e já. foràm, licitaâas as" vá- í1PÓ'§ e�tar;perJléJl(lo por 2 'a O
rias etapas da ol)ra:" já haven-, �s' '1ê!�r,fI� �

"

figu,lrénile
do condições para que ,os sel'- I viraram de forma eSpetacülar
viços sejam iniciados. Este em� o lI1àrc�dor àdv�rso, derrotan

preendimento virá ."'.proporcio- ,do a boa equipe do Noroeste
nar' aind�'r'rrie!h�res,'lco,Qdl9Ões : por· .4, a,12.( !i "o� .último jogo
par;:i, a prática das 'mais varia·)1I1·�a afG,dAda.,�Q Rjo .U�I"a yen- "

das mod�lÍdadel}" eSPfJrtivas,' 'J c"u�ao,llVI�,;Nova;,.pelo clássi-
�esmo' porque já fazE/� par:te co placar de 2 tentos· a O:
do Centro Esportiv6, um cam- Após a 5a. rodada, todas as

, ,

po de futebol com:alambrado .. J" participantes 'igualaram-se em

arquibancadas cobertas, depen- ,número de partidas já disputa-
"dências para rêuniões para das, três, ficando a disputar,
jogadores; sanitár-ios,

'

�vestiá- ainda, cada qual, seis jqgos
rios, cílnchas de � futebol•• de ?a....f�se,.ide� classificaçfhl.,.:.o" flú- ALVARÁS DE

salãQ e de basquete e pista mero de pontos conquistados, FUNCIONAMENTO

semi-olímpica, dando' totais por equipe, é o' seguinte: - O Presidente da Liga Ja-

condições ?' 'qu�' as escQlas Agua Verde e' Veteranos (4); raguaense de Futebol, está

básicas do município possam Noroeste, Vila Nova, Flgueiren- -sõiiclta"S'� ���;.,.�Iub�j�:fil!a-
utilizá�lo para a prática da se� Pb.fo 'Mösér,' Rio Molha .e do" qu�;,regulariz..,.., ·.GL.�I�
educação, física: F:e(rosi Ç3).' ,: Vila ,\enzi'e ' 'variá de Funcionamento, _pro-

.:�:\ � S);;pa�; 19'12 ;'onf� >'gáhhos. No-
- IWdenciando sua renovaçã�,EMPATE' . -,

-?'. I t�-���u�: g�a;d� ecíufli6'�I� de
- "'ju�to aG Conselho 'Regional;

Domingo' à tarde em' Mas- I fot�:s.·.;:·�nl'l;'1! f!;:;;� .,e,QIICt; " • "d�\Oesportos (CRO). Àlg�ns
sarandub'a, Cruzeir6", lo�al' e' i; :

� "clubes,não se encontram re-

Tigre, '·ai ,JoInVlllé,'
�

:..,jógândo
' � 6a. rodada marC8p'ara domin Tgularliltdos, • 'sêndo "ne:cessá-

amistosamente no Centro Es- 90, �l=1;� ai'";.í�-;'!�í;' parti- '

.

.!.I,'io o .Alvará, sob pena de

portiva: MlJhiéi'pal "Erich Ro- das: 9 horas -:- Posto Moser
'

não
'

poderem'�" pai;llcipar �s
de", empataram sem aberturà'

.

J Vila 'Níivar1'{hor�s' _: Agua"-' cornpetiçls'es prevI8tàs,,�p�t,ro�
de ódntágétn" �etn!'! esp'ßtá�ulo V�;Oe' IX Vila Len'� .rãs t6. ho-, ',ldiriadas ou c�p,atrob�.�a��s
presenciado por bom número 'ras _ Figueirense x Sinpas. ,,':pela LJF. .i., j ,," n ,��

•

-) �.,n·É.ni·' mêádos �_(�Cta: sema;'a
f � �

�

... ; l' ... .,

passada, reuniram-s.e em Ja-

raguá do Sul, o Presidente
da Liga 'Jataguaense de Fu
tebol Mário Vitórlo RassweI
ler, com o Presidente e Vice •

da Liga Jolnvilense de Fute

bol, Osni da Silvá Pinfiéiro e

Roland Hoffmann, 'respectiva
mente, para 'fratar ·eros desti
'nos e realização' dó IV ,Tor-
neib Norte Cafarlnense, en.

volve'ndo agremiações filia
\ da,s, a essas duas entidades.
�Dentl'e as decisões;' ficou. a
certado que', o início das

competições- accmtecerá ain�

d� neste mAs 'ele 'maiô, 'arro
lando ,seis equipÜ: .Seleto
(Guaramirim), Estrella'_' (Nereu
Ramos), Cruzeiro (Massaran
'dubá), 25 de Ägosta,' Tupf 'e
Tigre, ambas de Jolnville.

,

O Crúzeiro' de ,Massaran-'
� . duba e o 25.de Agosto;,,(Je

Joinvillep�partfcipa"io \, pela
vez, primeira do "Norte Cata

rinense", que poderá,"er seu
início; segundo Mário Rass
weirer, amanhã,' porém,

'

o

mais corretö'�é -que sé Inicie
� próximos fi�aIS�de-sem'�-
na.

, ção, com .. 4, jogos por ,rodada,!
�s t:�S';�i�iais têm previs- leME reúne ��orden�dd�'tas as seguintes partidas: .. .' � r '. ,""

'

10-05'-80' (hÓje) as 18 horas _ re'� -, e' ,�, te"�'c' n' ·1��·S�2 :�'?J���,�,$�,j;" �.J.,Expeçfiçãó x 'Fundição;�19 ho- 'O I \:;;lU \:!II1!lI ,'�
\

• (l l,... ',':' 1 C....<t\ ' '.'1i' �� i:i�c.�$ ... s..',:;uc� a..rãs' __ Tqrnearía Tall)pí:i� x BOr ., !'

bfnämêi1tó' c"'S;"'20""hbras A Comissão Municipal �e..�s.'portea de Jaraguá do Sug �
Deptö. Pés"soal x Geradores e está convocando reunião, estrltaménté para coordenad�re8 1

àl? 21 horas _ Depto. Técni- e técnicos para o prÓXimo dia 16', sexta,-feira, às 20 hora� (

co X' Mont. Motores. Dia ..•. e 11 _�nasl':,depencMnçias' da- própri�: "CME"oEM8,."e'11'ieIl.'J9",)lue
11-05-80 (amanhã) às 8 horas contará ainda com. o presidente Fldélis Carlos Hrl,lschka e

....,.,.,En,r. Geradores x Tom. Car- seus dois assessores; respectívament� Caglioririf Atizlhho';
caça, 9 <horas -1 Bo�inTimeríto ',t IIllfr1t1 dMllnprensa, versará principälínérif.!·1só&re;(, pàrtlcl� i
'A' lb,Coiltabilidade,

·

... ;lO;,!ioraé' (�. I"f;']iiçMJC-d' �h""gu'á do Sul nos V Jogos Region'ais Norte: 1
� Rotares � Escritório e às �,ennS äenl· '8011Sul, 'no próximo n1ês�d.hjur:tI:lo::':Ê' impres-'!

� 11' horas l -J Motobombas x cindível'a presenç� dos técnicos e cOorcienado�es na reu� ,

Ferramentkrial Nd prÓximö sá- nlão dá próxlmiJ sexta-feira:' "'''' ( .. ",,- . >,� '"" I r

bado, :dia 17, Jogam"às- 1.8. ha--: '_ ..._.' � -. , .' --:r 5' � �:1 'tõ: 'r;a_ :sA r
.]''''ras' :;.._ 'Geradores "';€'15ntaIftO t, '",�TAÇAO E� FLORIAN6PQ}:I�' ,", B '. ng"f

dade, 19 hbràs....!.. alU: Mote:lf �.:.� nall9Jo Jara9l!,aense, ·rep�...en�!ld&.;'a !19ar..rJI.C;re. '

res x T�ln. Carcaça, 20 'horás , f,SflIu{r••SIßJunda-felrà à Capital do:�1a!�'Ij)i!.�p",lclpar �
..:::.. 'Fundição 'Ie Ferramentaria e

I
nos JogbS Escol�res Catarlnenses, q�e�I!.1!"ifli:i; lià terçar

',às 21 'hdr8.S -i Bob_inamento feira. São remotas �,8 perspectiväS"de"il8"dónsegulr boni,
l( 'Escritório. t

, .. , -,', resultados. <, .��.,i:''\l ,:oh • ...,h, ..,

.,,.

r"fi.·\.,_

Ontlilm 'à ,noite, jogaram Ma
risq,l. e Unibfll)Oo) ,BesRo)Ç"Kohl-'
bach e Cyrus x Cerealista Ur
bano. E dia 16 próximo;' pela
4a. rodada; abre-se o Campeo
nato Infantil, intercalí,fdo com
o' Adulto: 19h45min _ Jarita
x Besc

_

(infantil); 20h45min _

,Cerealista, Urban() x Arweg e'
às 21 h45m,in _ 'KbhlbaCt! x
Cyrus (as -duas últimas pelo,

Adu!to).

INTE:RSELEC6ES:
SÓ EMPATES

o Campeonato, Interseleçöes
da CME de Jaraguá d(;) 'Sul,
apresentou,' na primeira rodá
da do' returno, - ã. c'átacterfsti'
ca interessante de ter apresen
tado d-Ç>is;, empat,es, ;28.2 e 1 a1.
Jaragu� dó Sul 2 a 2 Corupá.
Marcadorés:� Walitíor e! José
para CO'fiJpá, J(jrandir (éôntra)
e Serginho '(ilara tlar.aguá. Os
seJeçi.onEidosJoram. de: Jaraguá '

do �Ul ----:-" C!!i'!l1é,cgio, �er�inho,Máno Papp, Nagel, Jair, Zé
ca Papp e Ginho; Corupá _,
Bubi Stern, Mário, Walmor, Jo-

. �é e J!:J rand ir. j;)esfaque e nessa
partida para o goleir.o Subi do
selecionado corupaense, com

gral1(;(es intervenções, pratica�
·emente J,"fechando o gol". Na

<, partidar de fundo, Guarami�im
e Schro��r eml?ataram, a' 1
tento, 991s de Antônio para
GN' e 'Mário'.' (coritra) parà SH.

- Guarami'J!im foi' de VenTcio' Má
rio, ·Benedijo,-, Àntônio; .1o'rge
e João;' Schroeder de' Ariber
to, Romeu, Oswin, Gilmar, DíI
san, Walmir, 'Wilson e Livino,
Aloides -Bach,man'f) ,�d'i_rigiu as
partidas,. ,.,

, A 'próxiii,à' c'i'6cdada ,'reunirá
segunda-feitã, às "Hf'horas �

Schroeder vs' Jaragúá do Sul
e.,às 20 -horas -'rQuaramirim
vs" Corupá,. �. ," II 0'1

A.A. kOHLBACf:I
, --'PROMOVE

.. , ,- T'ORNEIO'DE�FS

Terá início neste;' sábado,
nas dependências d� Soeieda-' r

de Esportivã e Recreatíva Me
negam; o -Torneio Interno, de
FlJrebo)"'de 'Satã&: áá Associa
çãcfAtfeHõä 1Koh'lbáCh,' �Ílvol- I

vendo as várias secções' da
'

empresa,�nurn total 'de 14 ro-\
dadas, na fase ,de-,classifica-

_ -, _,q ....... _ ..... .- ..... _--: .. -

r
' ,I

OS tentos da partida fora:�
assinalados! por, Odilon, a9s Em dispUtä"'í::ld' i'r'óféu 'Vice-
40 minutos, da primeira etapa Prefeito 'Sig'Olf '�ch'ü'rjl<e",' terá

.. se,--ªg,Qra'_'� ..Rr:.�gura..Ae"outro • (é o segundo gol do laterrl. infclo às 15 horá� destê'sába-
arqueiro para reforçar o setor, pelo Juventus e curiosamente, Ido, -6ia' 10, o 'rórn'ei� Feminino
que. :onta

.

atu�lmente' com Ze- ,'no mesmo pdleirb, este defer- de Xadrez, envolvendo ª1I ein-
cão e J!>erOlo. ':"',"'" "' .:." de�ä.�· ,ég�i�e<, �ifeÍ'e'��es) .�e co inscrlfas. Jogam''hõJ�. ,Cláu-

eÖll1eY parª o Palmelrª.§,,3 dia�Reginä 'x (air a� Silva e

, trrriinlíios'!áP9s.�·Ào� 1'5 ,da eti- Izilda BeHllrlg" x' 'Vera 'Dorn-
pa 'final, �Ton'ho' estabeleceu a

'

,

2busch. 'AmanHã, ·9 'hor�s, Lair

I ,vitória grená, em violento Ch�-, da Silv,a','x Izilds' "Balliing e

Após
-

8 -derrotas (Perdeu 4a. '
" te" gi:le- -cheçou ate mesmo a Marli tv'Iarlene Caglioni x Oláu-

'feira para o Mafra, 1 a O e;" fúrar as rede;'"
.

• I. dia 'Reginá e; às '�5 hóras, Izil-
qUinta-feira, em Tlmbó, para o

. , I da x Marli e Vera' x I,:,liir. No
Germer 2 a 1), o Juventus 'éz A arrecadação foi de C� I

próximo final-d&,semana será
,

,
as pazes 'com' a vitór,ia, conse- 10.800;06.';\I\s equipes: Juven- complementado o Torneio, con-
guindo dobrar" no ,"Joã'ó 'Mar-

•

tus' _ Perêló: Odilon, Maurb, f t b I d' .' "'á d'arme, a a e a
,

e JOyo� J ,'-
catto",' -domingo, ao Pafmelras G'ilmar wBim e:tptGilmar2inho; vUlgada por" este ;\jor�at: �

de Blumenau, por 2 a '1. Nes- íMâr�idl (3'ava, Chiquinho e Ha-'! -"�I ' (.',11
se jogo bastante disputado, roido, Caetano, Tonho' e Adi Já o Torriei�: Masd"uliô9; em

.notou-se uma grande subida (Tato). Palmeiras _ Celso; disputa do ,; rröféu
•

"'Prefeito
- de' produção, .graças ao entro- .'Sàulo, 'PedrAo" 'Sauer e Nival- Victor Bauer",' iniciã�s�r dia 18,
'samento havi-do entre os no-' do -1(Har01do); S'oriy, rMntlnho às 15 hora� '&nlrê:"Alc:este Ber-
vos éóíi�ratados' e os demais '(MáriCI Sé'rgio)" ��'Sidney; Ed!- ri x José'·A:I G�gli�nl; {José

'Castilho' ,Plntc). 'x' 'Äáemªr Fa

,gundes, Siegfried 'J(réútzfeld x
, O Moleque �ravesso. qua�-. Renato Piazera,' Roberto Cub�s
ta-ferra foi à Btusque e fez

D'Aquino x ,�idiiey't�l'fajes da
'frente aef .' 'RenauiX:' e "hoje A

Silva, ,Rogério' Óltdicf Viêénte x
.

nolte, �lÍo fecha do returno d.o
Leopoldo da.Silva \, Filhp,' Gui-

Tornei6' Incen'Uv:o, enfrenta, às Ihernie dê Älcântara· Pereira x
20h30min no Estádio João Mar-

Wilson' Eggert, ll,liz Nicólodel-
ca'tto', li equ,·pe· do Rio do Sul. '

,li, x Emilio Eggert, Celso 'Klo-

sow�ki i' Lüiz Ciírl6s\ -'Suzana,
Moacir- da "Ouríhil' x' t:João AntO
nio Pedroso" e' lvaldo 'l<ucz
'kowski x os'éàr Mendes. Cada

jogo: será eliminlitóriO\ ficando
.. "à fas& seg�iI'te sórru�nte os

vencedores. �r r C'f ,'�':rI

coi "andou aprontando" pro
Va;ldö sér'Aridi�eiP)inado: sen

do, por isso, dispensado. Está-

; ,�.

FINALMENTE A',
Víl'ÓRIA'

companheiros de equipe, en-,' ney, Lelifli!ron e Messias.
trosamento esse que tende a

'

se' firmar. à me'did'l:! dos' jogos
e com perspectivas de melho
ra, assim que Edílson e Pal-

I mito" Im'traremO eietivam'ente n�
,

equipe em suas respectivas
pOl'liç�es.

,.\ • , ... _. ". r '''''

o
o

rétrato da
( .

-

ca�pea
• ,,-'-"

ft �..

No masculino;" êvéntúâis in

.teressados ainda 'po'd�fão ·par
tipipar do Torneio,'� devendo

processar suas..,insc'rições, gra
tuitas, na sed� .do 'Cfclbe :íara
guaense de Xai:1rez�·!àlnóite, ou
com o preside'nté Ald'o Prada,
;,durante o dIa: "haI l:dHftià ES
portivà." As' partidas "dos Tor

neios, em ambe>s os ,naipes,
serão nas dependências do

próprio CJX, jüntó' ao' Cine Ja

raguá.

,e_; .qoíj�i��i�unic,pàf'ife Es-
rt'"

. ,...
"-éf '(., '0 "",

po 1It&', proce eu- esta) semana,

junto a Federação' Paulista de

Atletismo., ,. 'III inscrjçãO.l .• de :sete
,,� atletl!ls jaraguaenses, que parti
ciparão, de 23 a 25,,,do corren

te, d*,s,·ftISputas CIo ltroféu.. Bra
,.', 8",.]úrito,.�:-Pista Constânclo. Vaz
Guimarães {lbirapuera),.J repre
sentandô Santa Catar.fnajo junta

. mênte�com atletas de .Ca�ador,
FlorianópOlis, ·Blumenau, e· Join-

<Eq�ipe' d;'�Cy��
.

Associação Récr�tiva, vencedora
I
do

Campep_na\o Se�ianj).:de FutebQI de �ampo' e "irtua� repre

s�nta�,e do ,muni_Cípio nas disputas do Certame .Regional, '"

fren,te às empresas vencedoras de 'jÔinville, São Bento e �

Rio NegrinhO. ATtl;TAS I iNSCAíTOS
,,' AOr TROFle(f:' ,

.

BRÄSIl!: '. '�
,

. ' ;,

"! """.,,.,",,:to �\ "

maiS)ttml
_, ,.,mil

Juventu's:'
Lr$ .�200"

O. Grêmim Esportivo Juventus," deve(Í� rec,ªber ....nos :,pró-,
.

, ximcrs -cJiasr pareela de Cr$ 200 Q'lil," dos G.�.,-2!.,milhões
,constantes do convênío firmado com a Secliet-aria d� Cul

tura, Esporte e Turismo, para construção de sua arquiban-
. cada junte> aQI Est.ádio "�João Marcatto"" que· viFá j4rítar-se a

primeira.parcela del.:ér,$ ,82.320',OO;dib:eradaena se_manäclpas
sadä. fA';infol'maçãcr é do'lj'residente AntÔnio J9S�.,-Gonç�lves.
.",:::. Por (,ou.tro-Iado,' jogando em Brusque, frente <80 ,C., Re-

naux;-r ,quartà'-feira, .pelo' l'orne'io" ,Incentivo, 'o' Juyentus foi

goleado pçr 4 � O ei' na noite deste:, sã6ado, ràs' 20hßOmin,
, enfrenta aqui em Jaraguä'; ao Rio do Sul.

'«' "me.' '" "

• ,- Foram inaçriios na FPA, Alceu
Fernandes (:110 Te �40.0 ;_;metros

"

j com: barr'eir:a);', Walter' .r:S.onne-
� ,., ..�hOhl (1ÓOn'iI.e salto'ern exten-

r'OO Está lf-enfjl'mada>.-.-palS)'amnahã;J largad a6�,jw.:-;:r'or-oeie>, r. são}, Waldir Glese (110m e salto

"Norte, Catarinensê de Futebol", envolvendo "T:uPY. '25 de com rVara}, Santino .Alb (110 e

AgI9Jn� BstO!"ar',�ejeto_e:Cruzefró;' j\"""1a. rodiid"ã' marca pa':.,. I' jé.400m com ,l;afrêT'ril)í'" Laércio
ra 11 de maio, �m Massaranduba, Cruzeiro x Tupy e em Müller (salto com vara), José A.

�

JoirWllle, ·25' 'Ide lAgó�tb' X' SeleM. t;. (' :rCaglloni f11:S00,'metro.) e 'Comê-
, lia' Holzinger (1001 mltlros ':coni

---'-'�"�-
'

__-',;,'_-"';';''_0....------------........- ....[ÍÓoóiI---....,,:.], fjarrelrap Ä 'delegação jaragua
ense sai dia. 22 à ,tardê, segue à

Jolnviile' onde, à nolhti em &nl
!' ·!!tua ielto;'�1j<1éarieir8�.ínilria dI-

reto a São Paulo, clÍegando na
" má"".' dt) dI� 23.' '.f", " '.

Il,oI'" .. '\-' i '-�";l ... ,'f!A ,-f{ li �,f>'tl;

'·NORITE r'CAllÄRINENSE ANi�NHA I ' ,.,., ,1. ,,'r.' , r.
. - �-

.

'-';' �.,:... 1" ... _',. • ,.--.t.� I,� .

Ela ficar'á aIOjad8li(Wnb' �r6-
prioe, jblfápuär� óhd�l(;tamb'ém

'011 estàllo as" Cieina,i ilIeteg'Ílçtes
, catarinenses. No TrofilÍ'fl�á�iI
" de Atl�tismo, o�'EitI�lái :quéO eon

'seguirem índices, .seridh po� ls

iji>,1'st>:'l)rOlfil ;seletiva; Irio às Ôliin
pfadas d�Moséc:iu,f seh'd(, multo
dlffcll' , al!1ußil JäragtJaêlis8'{'I COR

, , ,seguli'..:tãi -i�itó;( porém; nlo de
, todo Impossiv�r, pbl. 'que de-

•�'\pênde Ictbs; j;�6piioS ätlétâlJ1.
"60'11 t I':)í

Enquanto aguarda.:se�l.":idata,
O oj atletas � 'ééi1trriual'h 1 í,efriando
junto a pista Improvlsäáa aos

",,'elfIJlldos' éllVMatrli. São·fiJ)astiio,
na es'planada ali existêMé.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, -

" '

Estava terminada 'a guerra na Europa. Era o
fim d:a ,plaior tragédia vivida pela' Humanidade'
em tod�s os tempos, e a soldadesca esgqtada, fi
sica e emoc;ionalmente, quase não acreditava que
O: sol da Paz enfím raiava.

E hoje, passados �antos anos, ao recordar es
se momento tão sublime �do' início da Paz, desfi
lam diante dos olhos e do éspírito do ex-comba
tente da Força Expedicionária Brasileira, as re

cordações daqueles tempÔs dificeis, cheios d'e
perigos e, saçrifíci9s.

"

BOM. DIA, . (CIl>AfiE.
FERDINANDO PISKE

Fuem hoje trinta e cinco ar:ms quando, na
tarde cinzenta e feia de 8 de maio de 1945, a no
tcia ,da rendição incondicional do Exército ale
mão chegou às posições da tropa brasileira, à
margem do Va,le do' Pó, on norte da Italia. 'I

, Ne�sa meditação, ,sempre profund� Sobre o

pa��ado, não çons�guimos identificar o que majs
calou em nosso espírito.-A verdade é que a parti
cipação direta numa guerra de ,tão amplas dimen
sões, 0/ contacto ,direto 'Com a destruição de va-

-

lioso patrimônio material, a morte trágica de mi
, Ihões �e 'civis, "om�!ns, mulheres e crianças, mar
cam para sempre a criatura humana e seguramen
te não t,1á hoje, no mundo inteiro, entre os comba
tentes @ln�a v_vos, nenhum que-não carregue con
sigo alguma mazela da tenebrosa hecatombe de
que foi participe.

Encarregad9 pela, Associação ,Nacional de
Veteranos da FEB, Regional deI Jaraguá do Sul,
de, em seu nome, fazer o presente pronuncia
mento, aqui desejo prestar minhas sinceras 11'0":
menagens a você" pracinha deste rincão brasilei
ro e, de modo todo especiaf, 'aos companheiros
Harri Hadlich, João Zapella, Antônio Carlos Fer
reira e Gumercindo da Silva, qQe deram a préprla
vida pelá nobre causa que defendemo$ em �Io
italiano: a de�truição total e' permanente da ideo
logia nazista.

Voltando 'o pensamento ao passado, repito
que não saberia :distinguir o que mais marcou
nosso espIrito, ao longo dessa caminhada marca
da de sofrimentos, apreensões, medo e saudades.

Mas diante de mim, vejo �ocê, pracinha bra",
sileiro, singrando as águas do Atlântico e do Me
diterr:âneo, infestadas de submarinos alemães a
se constituirem em ameaça permanente; vojo vo
cê desembarcando em Nápoles� indo para 'o ines-'
quecível acantonamentö do extinto vulcão Astro
ni, ou demandando Livorno nas frágeis barca.ças
de desembarque; sinto com, você o extraordinário'"
esforço dos treinamentos de Tarquínia, eVada,
e, as profundas emoções da tomada de posi9ão
no "front', pouco além da arrazada cidade de Pi
sa; Ac'ompanho-a ainda nas primeiras patrulhas
reais, em terra' inimiga, com a incerteza povoando
seu generoso coração, tão amante da paz; exulto
'com você com a conquista dos primeiros objeti
vos da FEB, as localidades de Massarosa e Boz-

"

zano e a g,rande cidade de Camiore, arem CIos
Montes Valimofel, Padone ,. outros.

Vejo você buscando novas vitórias em Bargi,l,
.

Somocolona e cota 906 e depois seu. deslocamen
to para as p�o:ximidades de Bolonha; recordo o

novo e temível adversário que tiveste de enfren
tar nas cercanias de Monte Castelo, Africo, Tor
re di Nerone, Soprassaso e Vaiarana: a ne.ve e o

frio medonho, muitas vezes de 180 abaixo de zero.

Os revezes de Monte Castelo, finalmente con

quistado à cu.sta de muitas e preciosas vidas; a

omada de Castelnuvo é
, Mcmtese, cenário dos

mais violentos 'e sangrentos combates da FEB.

A ofensiv� da' primavera, �
- intermináveis

deslocamentos, os constantes combates com o

inimigo; a tragedia de Zocca, arrazada pela' arti
Ihar\a dos dois lados" durante uma só noit�, com '

seu cortejo de horror vendo velhos, homens, mu
'Iheres e crianças sendo sacrificados violentamen
te sem que você pudessé socorrê-los ou fazer
qualquer coisa em sua defesa.

O cerco de Fornovo di Taro, e Colléchio, na

noite de 28 para 29 de abril de 1945 e, finalmente,
a rendição da }148a. Divisão Panzer alemã e re
manescentes da Divisão Itália, dep'ois de violen
tos embates, nos quais milharEts de' homens' mor-
reram gJoriosal!'ente dos dois lados.

'

Vejo a- satisfação �a I
vitória, final na Itália �s

tampada em seu rosto amargurado por tanto sa
crifício e sofrimento, ao vermos desfilar diante
de 'nós os orgulhosos arianos em' número superior
a 15.000,icom seu moderno e sofisticado equipa
mento' bélico, batidos pela combatividade e capa
cidade de lut� de pouco mais_ de -3.'000 pracinhas
brasileiros.

/'

Hoje dificilmente 'você é ,lembrado, não obs
tante, a entusiástica recepção-que nos deu 'o povo
,bràsilel�o quándo retomamos ao País em julf1o' de
1945. Contudo, 'você deve ter sempre a consciê,,
cia tranquila do dever cumprido, como soldado e
como 'cidadão brasileiro, mormente porque, grâ
Çâs à afuaçã da' FEB e sua inestif1lável contribui
ção para a prevalência da democracia no mundo
inteiro, "'OSSa Pátria livrou-se de um governo di
tatorial e restabeleceu o regime democrático;" vi
gene até, ,hoje, apesar do esforÇo de uns tantQs
que, despojados de privilégios que a ditadura es- ,

palhava, almejam a volta desse estado ,de'coisas.

/

"cot participa HöCentro Empresarial
,', O Clube de Diretores, Lo- quiescência de uma Comis-

jistas .reuniu-s� em assem- são de Sindicância e atsn
bléia geral extraordinária, 4a. _

dér' as' exigêncfàs que serão
feira, quando igualmente, de

>

.irriputadas.
. ,

maneira proveitosa; vários
outros assuntos foram dis
cutldos e, determinada a data
de 04 de junho para apre
sentação de chapas conc9r-,
rentes para escolha 'da nova

diretoria ad�inistrativa da
entidade.

Professer Siqueira, c0ll) um partir do mês de ábril.
'vasto currículo na

' área co-'
1

,

pela municipalidade. A fun-
mercial, que poderia minis- E na próxima reunião, diadação oficiai do Centro Em-
trar alguns cursos destina- I 04 de junho, será feita a 'elelpresarlal ocorrerá dia 26 P(Ó- dos aos funcionários do co- ção da nova diretoria admi-
mércio da região. E alertou nlstratlva do COr., devendo
para a perda de 'competivi- ' até àquela data sererrr apre
dade de Jaraguá do SUl pa- sentadas chapas conéorren
ra outras cidades, apontando tes, não se tendo, de rno-

'

como fator principal a iI;ifra
-estrutura deficTfária, a falta
(Je 'moradias e os aTUssimos
alguéis que estão sendo co

brados pelos 'proprietários de

,
,

Na or<te� do dla, de ma-,

neira unânime, foi delegado
poderes à diretoria, para for
malizar a participação da en

tidade classista na constitui
ção' do Centro Empresarial
de Jaraguá cio Sul (CEJAS), '

- Sociedade Civil, de Res-

ponsabilidade Ltda.," visando(
, '

a construção' .da sede pró-
,pria, ao lado da Deleg�cia
de Pol,ícia, em terreno doado

ximo.

E na ocasião, também, fi

xou-se em 35 o número de

sócios com direito à voto -

o número atual de empresas
comerciais associadas ,

,determinando-se ainda -que
os novos associados do CDL

o associado Udo Wagner,
levantou a questão' sugerin
do que se delegue poderes
também ao vice-presidente
do órgão num eventuai im
pedimento dó presidente res-

'

ponder pelos seus alõs: Su- ,

geriu; igualmente, a' partlcí
pação das esposas dos as-,
sociados em algumas reu-' O _plenário decidiu, igual
niões duranfe o ano a serem mente, pela contribulção
determinadas pela diretoria, mensal de CF$ 15 mil, como
bem como, fez ver da ne: participação 'do Clube de
cessidade de..,setem realiza-, Diretores Lojistas na cons
dos cursos, dizendo estar ra-: trução do Centro Empresadicado em daraquá do Sul, o rial de Jaraguá do Sul, a

OUTROS

de que todos vêem.

Outros problemas sobre
infra-estrutura foram levanta- /

-
-

dos e discutidos, bem como,
foi levantada a questão da

convénjêncla ou não do CDL
fazer campanha
disciplinamento

visando o

do público
quanto a 'fumar nas lojas e

arnblentes fechados. Todos
acharam muito válida .a ini
ciativa e deverão oferecer
subsídids para que a campa
nha possa .ser efetivamente
levada a efeito.

mento, nenhum nome para
substituir a Luiz Antônio
Grubba e Aristides Pétris, na

que' queiram ter, direito. a vo- imóveis, que poderá levar fu- be.
tar, deverão receber -, a a- turarnente ao caos, .reallda-

presidência e vice-presidên
cia, respectlvajhente, do' Clu-

Estado: '

população próxima
aos

.' 4 milhões
'

,
' \

A população de Santa Cata-

rina prevista para 1980 é de

Cr$ 3 milhões e 880 mil habi

tantes, enquanto que em 1970
o recenseamento acusou 2 mi

lhões e 901 'mil ha6ltantes, In
formou à imprensa esta �ema
na 0- Delegado Regional do

IBGE, José Lindolfo Garc"z,
adiantando que num� rápida
coleta feita em Florian6polis,
acusou uma popula.ção de 200
mil habitantes.

D!SS6 ainda que no períod�
entre 1970 a 1975, santa Cata
rina teve um dos melhores
êxodos rurais já verificados:

'

em 1970, no setor agropecuá
�Io, (IS 297.218 estabelecimen-

, I�s exjstentes, diminuíram para

206.5Q5 em 1975, �nquanto
que (l setor iifdustrial sofreu
uma elevação de 8 mil e 895
em 70 para 9 mil e 758 ésta-

beleclmeritos em 75.

- ,

��ruzeiros. Nas áreas urbanas
cada setor terá 300 domicílios
e na rural a f!lédia é de 200
domicílios para cada setor:'

Garcez informou' que o cen

so demográfico \ em toda o

pais começa' no dia 1° de se

terT�';ro, 'o agropecu'ário em 1°
de Janeiro de 81' e o comer·

clal, Industrial e de serviço,
em abril de 1981. Para a rea

Ilzaçio do Censo demográfico
que é feito de dez em dez

anos, Santa .Catarina foi di,vi
dida ,em 4.504 setores, com um

recenseamento em cada: um,
cuja ccleta,' e crítica é feita

IP6s 60 dias.' Todavia, o resul
tado' de) censo demográfico de
verá ser dlVl!lgado em julho de
1982, embora alguns dadp3
preliminares, poderão ser en

tregues alguns meses ánles.
Os gastos 'com, -a. realização
destes três censos" segundo o

,Dele{ia�o ,Regional. do IBGE,
ultrapassam a 100 milhões de

E quanto ao número de es

tabelecimentos verific3dos no

período de 1950 a 197�, na

areEl i�ustffiil, segundo o

IBGE' é o seguinte: em 1950,
!',()·80 estabelecimentos; ém fl{J

5.914; em 70, 8:895 e em 76,
9 75e estabelecimentos. J;\ em

Pessoal ocupado;' segundo aS,

estatísticas, em' 1950, 53.414:
,'em 1960, 69.682;, em' 1970, /

120.145 e em 1975, 18�.426
elementos. No setor agrope·
cu'áriq, o número de -estabele
cimentos, no mesmo periodo,
foi (; seguinte; 50, 104.426; 60,
158.268; 70l 20'7.218 Ie 1975,
206.505 estabelecimentos.

'O ·Chefe ,do Execútiv.o Sa
lim José Dequêch, de Guara
mirim, assinou com o Go"verno
do Estado, através da Secre
taria de Cultura, Esporte e Tu

'ris,mo, convênio' no valor de

�r$ 500 mil, cujos recursos

serão aplicados na conclusão
do Ginási'o' de Esportes. A da
ta da inauguração dq comple
xo esportivo ainda nãó foi de
finida, porém, sabe-se que is
so ocorrerá brevemente� haja
vi!!ta a construção estar coni
cluídà, faltando somente pe
quenos detalhes para, que o

ginásio, seja entregue ii com'u-

nidade.

...,..XX-'
Dequêch assinou, também,

convênio com li Secretaria dos

Transportes e Obras, no senti
do de I, obter' do Fundo Está
dual 'de Assistência Rodoviá
ria (FE.4.R), auxilio no valor de

Cr$' 600, mil, destinados à im
plantao&o de pavimentaçãd à

paralelepípedos na rua Irineu
Vilela Veiga.

:""XX-
O deputado', federal Victor

Fontana, inforlTlou ao primeiro
mandatário gúaramirense, que
o Ministério da Educação e

S.A.
-APOSENTADOS -

MARISOL S.A. - Indúst�ia do Ves
tuário está admitindo senhores apo
sentados" com instrução ginasial (1.0
grau), boa caligrafia' e facilidade em

/

cálculO$, para serviç� de controles
,de estoques'ce recebime�to� ,

Os interessados deverão dirigir-se ao
,

Setor cie Recrutamento e Seleção de
.

Pessoal da e)l1presa, à rua Joinville
. s/n/', nas 2�as., 4as. e 6as. feiras,
com seus documentOL

'

I
J

Cultura (MECr, já consignou
uma verba de Cr$ 180 mil,'
,pára aplicação no ,setor edu
cacionaL

-XX-'
, ,

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim, recebeu na' última
sessão' legislativa, dois ;proje
tos-de-Ie( do "Executivo Um de
les trata aa concessão de au-

, f
xflio financeiro de Cr$ 20 mil
ao Seleto Esporte' Clube, para
sua participação no IV Tor-

, neio Norte' Catarinense. 04trq
projeto" prevê o repasse 'de
Cr$ 60 mil para, a S�ciedade
Atiradores Qia,pa, objetivando
colaborar nas obras de cons

trução da nova sede, que te�
rá uma série de inovações,
com canchas de bo,lão' e ou
tras dependências, reéreativas.

-xx-

,

Por ocasião das festivida.des
alusivas ao "Dia do Trabalha
dor", a Comissão Municipal de
_Esportes, em colaboração com

a Prefeitura Municipal, realizou I

uma ,competição de futebol de

campo, como faz anualmente,
junto ao Estádio MuniCipal. O
re-sultado final: fb 1- Vima-Ju
'riti; 2° - KraischiSerlim-Man
nes; 3° ....:.... Friedemann-Trans-
'portadora 301; 4° - Bamer
Hosp-Ima,n. As equipes vence

doras r.eceberam trofãus e me

dalhas, tendo sido a promoçã:>
coroada de êxito. E além des
ses' equipes, partiCiparam ain

da, as equipes da p'refeitura,
Lemke.:Bernardi-Jomar, Zi'm
dar-Weber e Energe,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

. Edital de Praça ,

Venda em 1a. praça: dia 12 de junho p.v., �s 10 horas. Ven

da' em 2a. praça: .día 23 de [unho p.v., às 10 horas, por quem
mais der. Autos de Execução n. 6.470. 'Exequente: Leopoldo
Raduntz. Executado: RENATO PIAZERA. Local: Ediffcio' do,

F6ru'm da comarca de Jaragúã do Súl. Bem a ser praceado:
10.) Um terreno situado neste municfpio, no lugar Morro do

.)araguá, contendo a áreartotal .de mals ou. menos 64.�00m2,
fazendo frente com terras de herdeiros Behhng, travessao dos

rundes com terras de Sebastião 'Knts, Benato Piazera e, her

deiros de Carlos Rosa, e de um lado oxtrema com ditas de

Textil Cyws S.A. e de outro lado com ditas de t>E!ba�in, sem

benfeitorias e está devidamente registrado no RegIstro de

Imóveis dé�ta Comarca, .sob n. 7.721, livro n;,3-C, às fls. 25�.
Trata-se de um terreno pata 'exploração agrícola, totalmente

montanhoso, 'avaliado em Cr$ 9ß.000,OO. Nos autos não cons

ta haver qualquer reeurso
'

pendente de julgamento. Dado e

passado nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos, 24
,

dias do mês de abril de 1980. Éu, Adolpho M�hfud, Escrivão,

o subscrevi.
Hamilton PUn·io Alves

Juiz de Direito

Se você quer comprar ou vender um imó
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS IIIIARCATTO �TDA. '

'

A segurança da sua compra o�,da sua ve,,

da, uma garantia segura de Investimento.

Empreendimeltos Imobiliários
MarcaDo, Lida.'

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72�Ó166
JARAGUA DO SUL � SC

AUREA MOLLER, /GRUBBP.
Tabeliã e, Oficial do Registro de

Protestos
EDITAL

_ Pelo presente edital de. citação pedimos aos

senhores abatxó relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interess&s:

•

Com. de Calçados Cinderela Uda., Av. Getú
lio Vargas, 198, nesta. José stacntak, Av. Getúlio
Vargas, 586, Corupá, SC. Odamir Marcos Moretti,
R. 'Julio Tissi, 1129, nesta: Raullno Hardt, Estr. Ri-
'beirão' Grande da Luz, s/nr., neste. Wanderley Ta
deu G�omes; R., Nicolini, 168, nesta.

, 'Adalzira Piazera de Azevedo
,

Oficial Maior

LAR Imóveis
" I

••• AGO�A EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHO'R SERVIR VOC!:

Rua Estéria Lenzl, esquina Av. GetúliQ Vargas,
sobreloja de Dalmar Magazine.'

Telefone (0473) 72�051 O
,', '

CASAS:

Rua 25 de julno, Vila Nova, càsa(da alvenaria de 130m2'
construrda em terreno de 4.192m2. Aceita cano até cem

'mil como parte do negócio. Possibilidades de financiamen
to.

- Rua'Joinyille, 3 moradias em terreno de 18x69ms,
J frente para asfalto. Estuda propostas.

- ,Rua Alagoas, casa de madeira da 1'08m2 em terre

no d 9OOm2.
- Rua Rio Grande do Sul, casa mista. Cr$ 370 mil e'

assumir financiamento.
.:_ Rua 29 de OutubrÇ>, a 200ms da Av. Mal. Deodoro e

a 100ms do COlégio São Luís, 29ms frente para asfalto.
- Rua 309, à 200m!l' da R. Walter Marquardt, perí

metro urbano, casa de madeira de 105 m2, edificada em

terreno de 42.493,75 m2�
'- RUà 4 - Angelo Rubinl, Rio Cerro, casa "mista de

99 m2 em terreno de ,537,50' m2. Cr$:<"520 mil,' aoeitando
carro até 70 mil em negócio.
-' Rua Augusto Mialke ,(Baependi), frente p/asfalto,

magnífica residência, de 123,52' m2' com 3 dormitórios, 2

ewc, sala 'íntlmE! p/TV, etc., em, terreno de 542 m2.
.'

'

- A 6 km do éentro, a 100ms de fut!Jro 'asfalto, área
de 136.564 m2, fundos p/Rio Itapocu área' plana à livrá'
de enchentes, com' Casa de alvenaria e paiol, Cr$ .. , ....

,

2.000.000,00. I

-'- Subida do Morro da Boa Vista, ,área de 24.000 m2, ,

plana, com variéda'des de frutas, palmital, lagoa" e en�rgía
,elétrica. Cr$ 380 mil.

I

A '

- Jaraguazinho, Mea de 245.000m2 com' casa de alve-'

naria 8x12 ms e um ranch� 7x23ms. Cr$ 600, mil, aceita'l
do lotes ·com uma casa na periferia de Jaraguá em ne-

gócio.' ,
.;_, Poço O'Anta, 78 morgos com '500, m3 de madeira

de lei e 3,500 pés de bananeira. Apenas 350 mil.
, /

..

LAR ALUGA

CENTRO COMERCIAL - GALERIA: Av. Mal. 'Deodo
ro '- Salas, de 46 a 75 m2, para lojl;l&, boutiques, escri
tórios, ,consultórios, etc. Aluguel de Cr$ 7. mil !l ,ç;,:r$" 10
mil. Dispomos de pQucas unldad!!S. Inf. plfone: 72-0510.

,
..

,

LAR NECESSITA:

Néce�sltainos urgentrsàlmo de vêrlos 'Iót. dentro do
,

,/

perfmetro urbano. Possibilidades de' pagamento à vista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


