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Euclides Quandt de Oliveira em "JaraguáMinistro
Ministro Quandt de Oliveira, queira olhar

com carinho as instalações levantadas neste

município, que são as mais importantes do País,
pelo que representam para 'a economlcldade
brasileira e onde uma pequena Ioeeüdade, co
nhecida por Nereu Ramos, apela para o alto

patriotismo de um ihlstre filho desta �rra, para
que faça com sua autoridade "ligar" este peda
ço fertU de nossa terra, com o mundo civiliza
do do planeta, capaz de oferecer à humanidade
o alimento de que tanto necessita.

i

Segundo notícias que damos em absoluta

primeira m�o, deverá estar em nossa cidade o

Ministro das Comuhicações - Euclides Quadt
de Oliveira, com o objetivo de .lnspeclonar os
servifos que estão afetos à sua Pasta.

mann, Diretor da Telesc - Setor de Joinville,
que fez questão de informar que a recepção se

rá de caráter ,informal, sem a presença de oul
tras autoridades e solicita a dispensa de terno

e gravata, pois que, a visita é restrita às autori ..

dades meneíenadae e não haverã homenagens
especiais.

Seja benvindo, Senhor Ministro Euclides
Quandt de Oliveira, e colha nesta celméla de
trabalho o fruto do seu povo operoso e sinta na

seqüência das operações ligadas à comunica

ção, que o povo desta cidade precisa)urqente
mente se comunicar nã'o só com o mundo, on
do tem negócios a realizar para a grande ar

rancada do desenvolvimento do nosso Pai!'),
mas que precisa, também, resolver problemas
internos, de comunicação dentro do municípi'\)
e deste para o exterior, para gerar maior dlna
mismo no entrelaçamento dos individuos que a

guardam há cerca de 30 anos a oportunidade
de se ligar para progredir com o mundo.

..__/

A visita deverá dar-se na próxima segut:1da
feira, às ,9,30 horas, quando será' recebido pelo
'Prefeito Municipal, sr. Victor Bauer, o Vice
Prefeito - sr. Sigolf Schünke, o Presidente da
Câmara - sr. Enno Jansen e o Presidente da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do S'ul - sr. 'Waldir O. Rubini. "

A comunicação partiu ' do dr. Harry Kor-

Embora despidas de oficialidade, a visita
do Ministro dsa Comunicações confere grande
honra à Jaraguá do Sul, que vê prestigiadas as

instalações relativas à comunicação pela visita

pessoal de Ministro da Pasta das Comunica
ções.

Ministro Euclides Quandt de Oliveira, às
ordens!

�

Konder acuso inimigos de Besc Distribui
.

sabotar projeto político Prêmios do Concurso
� :'0. projeto político do presidente da do MDB, deputado Dejandir Dalpasqua- de Arquitetura
-� Republica, general Ernesto Geisel, que fe, ao responder as críticas feitas pelo

busca a plenitude democrática, está sen Governador, afirmou que "trincheira que
do neste momento sabotado pelos ini- ele prega é falsa, porque ele próprio é
migas da democracia e do povo brasilei- um dos assassinos da liberdade" acres-
ro". A afirmação foi feita pelo Governa- centando que "todos nós queremos uma
dor Antônio Carlos Konder Reis dia 29 pátria livre e grande, e um povo sadio,
p.p., ao discussar no ato de inauguração trabalhador e com muita liberdade".
d� rodovia SC-411 ligando Brusque a A sua declaração - frisou Dejan-
Cidade de Gasparl!<onder Reis, em lon- dir - "é a mais pura excrescência do
go e inflado pronunciamento. disse Que fascismo, o que significa que ele é um
Jazia esta afirmação e que assumia' "a radical extremista e que a todo instan-
responsabilidade da denuncia, contra a- te está a ver fantasmas que denomina
queles que não tem a coragem de dizer, de comunistas". O que verificamos,
mas que sonham com um regime inimi- prosseguiu Dalpasquale, "é que já se
go da liberdade, com um regime de es- vão 14 anos e o que vemos hoje no Bra-
querda, regime comunista" . sil é a miséria, doença, opressão e a-,

chatamento salarial, e não é desta for-
Segundo o Governador, "os inimi- ma que vão conseguir a plenitude de-

gos da democracia estão neste momen- mocrática" .

to procurando evitar que a Revolução O presidente do MDB afirmou que
alcance, dentro da ordem, da disciplina "ninguém tenta impedir que se atinja o

'Vedo respeito, seu grande objetivo que estado de direito, pelá contrário, não só
é a consolidação das institulções brasi- o MDB, mas todos os segmentos da so-
leiras, através de adequadas reformas, ciedade estão a reclamar e a exigir o
de acordo com o crau de nosso desen- retorno da democracia, o que não acon-
volvimenta políticÕ". tece com o governante catarinense, que

No entanto, salientou, "não são numa demonstração de subserviência
poucos os que diante da posição firme está a negar os seus antigos princípios.
do Chefe da Nação estão usando de ins- pois 'nunca verifiquei sequer uma pre-
trumentos políticos para tentar impedir, gação sua coerente com o que estabe-
mais uma vez, que

.

a Revolução atinja, lece o seu programa partidário".
na justa medida e no momento certo, o

regime de liberdade com responsabili-
dade".

.

Dessa forma, Konder Reis concitou
a todos que ouviam seu discurso no
sentido de que "façamos uma trinchei-

,

ra bem forte para que saibamos rejeitar,
repelir, rechaçar: aqueles que desejam
a liberdade para, logo depois, assassi
ná-Ia, transformando nosso País num

regime, totalitário, negador do sagrado
.
direito de liberdade de cada um edu
car seus filhos na conformidade de suas

convicções filosóficas e religiosas".
RESPOSTA '

O presidente do Diretório Regional

No dia 29 de março, quarta-feira, foi inaugurada
a rodovia SC-411, que liga Brusque a Gaspar. As so

lenidades de lrrauquração foram efetuadas às 17 ho=
ras em Gaspar e às 18 horas em Brusque, presididas
pelo Governador Konder Reis, contando ainda com a

presença do Secretário dos Transportes e Obras, Co
mandante Nicolau Fernando Malburg e do Dlrstor-Ge
ral do Departamento de Estradas e Rodagem de' san
ta Catarina, engenheiro Antônio Carlos Werner.

O presidente do Besc, Jorge Konder Bornhausen,
fez entrega d9S prêmios aos três projetos classifica

dos no Concurso de Arquitetura visando a construção
da nova sede do Banco do Estado de Santa Cafarina.

Classificou-se em primeiro lugar o projeto de- Salus

Finkelstein, óe Porto Alegre, que por isso recebeu o

prêmio no valor d�r$ 200 mil, além de firmar o- con

trato para desenvolvimento do projeto arquitetônico e

paisagístico das áreas adjacentes. A futura sede, cujo
valor foi fixado em Cr$ 2.349.113,00. O segundo e o

terceiro lugar couberam a Moysés Elizaldo da Silva

de Liz, de Florianópolis, e CBA-Carlevaro & Brena As

sociados, também de Florianópolis que receberam as

importâncias de Cr$ 100 mil (o segundo lugar) e de

Cr$ 80 mil (o terceiro lugar).

Presidente do Tribunal
de Justiça Esteve
com Konder Reis

O governador Konder Reis recebeu a visita do

presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
João de Borba que, na oportunidade, agradeceu a pre
sença do Chefe do Executivo catarinense à solenida
de de sua posse. Esta foi uma visita protocolar, já que
como Presidente do TJ ainda não havia estado no Pa
lácio do Governo.

Em 28 de novembro de 1977 a presidência do

Besc lançou. a nlvel nacional, o Concurso de Arquite
tura, passo decisivo para concretização de uma das

aspirações maiores daquela presidência, qual seja, a
de unir todas as dependências da Direção Geral em

um só prédio, as quais hoje estão dlsfrlbuldas em quln
ze locais diferentes. \

lProfo IFraIDlCn§CO lHIHbert
. §c1hlor]k tsz Palestra

Cinquenta e oito arquitetos inscreveram seus pro
jetos, que através do auxílio de uma Comissão Espe
cial, adquiriram riqueza de detalhes, o que lhes per
mitiu a elaboração de ante-projetos compatrveis às
necessidades operacionais do Banco.

Encerrando o prazo de entrega dos projetos, em

27 de fevereiro do corrente ano, 29 dos 58 inscritos a

presentaram trabalhos de excelente qualidade, desta-
,
cando-se as plásticas de projeções modernas, aliadas
a funcionalidade operacional, para o qual podia se

antever um trabalho árduo da comissão encarregada
de julgá-los.

Já o ex-prefeito de Lages e candi
dato a deputado federal, Juarez Furta
do, interpretou as declarações do Go
vernador como uma inversão da ordem,
pois "demonstram que é contra o regi
me democrático, a favor ao totalitaris
mo e representa que seu Governo não
tem rumo, trabalho e justiça".

Na vizinha cidade de

Guaramirim, na re�nião
do Rotary Club daquela
cidade, às 20 horas do

dia 30 de março p.p., o

Prof .. Francisco Hilbert

Schork, Diretor do Co

légio Estadual Pref. Lau

ro Zimermann, proferiu
interessante palestra re

lativa ao Colégio do qual
:e Diretor. Na oportunida
de discorreu sobre o

comportamento do tradi

danai estabefecimento
de ensino, transmitindo
aos presentes as novida
des e as alternativas do

Colégio para o ano de

1979, que serão as mais

promissoras _

O Prefeito Salim De

quech prestigiou a pre
sença do palestranté, e o

palestrante foi muito

cumprimentado ao final
de sua oportuna fala.

Por sua vez o deputado Antonio Pi
chetti rreqou-se a se'manifestar a res

peito do assunto, dizendo que "primei
ro 'feria que conhecer o conteúdo do
projeto que está sendo acusado de sa

botagem" .

Cumprimentos, ao Ro

tary Club de Guarami
rim por tão oportuno pro
nunciamento, que vem de

trazer novas oportunida
des de ser-útll à comuni-

-dade e assegurar aos se

nhores pais a certeza de

que a juventude atr ma

triculada, terá carga de '

instrução em horárfo to

tal.

Esta comissão, foi composta pelos Arquitetos
Carlos José Heusi Siqueira, representando o Besc:

Tuing Ching Chang e Ewald Juarez L.:osso, represen
tantes do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil, de
partamento de Santa Catarina); David Ferreira Lima,
representante do Sindicato dos Engenneiros do Esta
do de Santa Catarina; e Wilson Luiz Pereira, repre
sentante do CREA (Conselho Regional . de Enge
nharia e Arquitetura - 10a. Região).

Geisel compreenslosugere
/' Iv

As relações entre o

Brasil e os Estados Uni
dos poderiam melhorar,

. desde que o governo
norte-americano pro
curasse compreender os

problemas brasileiros, a

firmou o presidente Gei
sel em entrevista à ca

deia norte-americana de
televisão CB'S e cujo tex

to foi liberado pela pre
sidência. Para o presi
dente, "é preciso viver
no Brasil, conhecer seus
problemas, seu povo, sua

índole, suas dificuldades,
para então chegar-se a

uma avaliação adequada
do que este País, do que

ele pretende, do que ele

precisa. Nossas relações,
assim', poderiam ser, de

fato, melhores", .
Na entrevista, Geisel

também 'reafirmou a po
lítica brasileira nos cam

pos dos direitos humanos

e da energia nuclear.
Considerou a política do

presidente Carter em' de
fesa dos direitos hurna

nos "justa, razoável, ne

cessaria mesmo", mas

advertiu que' o governo
brasileiro não aceita in

terferência nesse pro'
blema. E, repetiu sua po
sição de que os aireitos
humanos incluem tam-

bém os direitos de' habi

tação, educação, saúde,
emprego e nutrição, se
tores em que o governo
brasileiro "tem feito um

esforço extraordinário".
O presidente garantiu
ainda que o Br�sil "não
pensa nem pensará ia
mais .ern usar uma arma

, tão terrível como a arma

nuclear". O país, contu

do, "não quer ter maio"
res dependências em as

suntos
'

de energia", in
sistiu Geisel, mencionan
dó as deficiências brasi
leiras no setor de ener

gia convencional.

Segundo o presidente, Jorge Konder Bornhausen,
essa comissão "nos deu a trarrqullfdade necessária \

quanto ao sucesso na escolha, pois todos nós somos

conhecedores das inegáveis e indiscutíveis qualida
des profissionais dôs mesmos, aliados às suas írre

preensrveis e exemplares formações morais, fatores
que lhes permitiram uma isenção completa de influ
ências na escolha do antepnojeto vencedor".

Portanto, frisou, "congratulamo-nos com os se
nhores arquitetos vencedores e com suas equipes,
que permitiram ultrapassar as rigorosas exlqênclas
impostas pelos membros do corpo de jurados. Aos ar

quitetos participantes, mas que não loçraram classi

ficação, a nossa palavra de incentivo e agradecimen
to, ressaltando os trabalhos de alto nível técnico a

presentados.

11 mortos na explosão de Prédio
receber o dinheiro do se

guro, foi defido como

mandante do crime, exe
cutado por um homem e

seus dois filhos. Este ho

mem, que fã cumpriu pe
na por oufro incêndio,
morreu e seus filhos estão

hospitalizados com gra
ves queimaduras.

Onze pessoas morreram

e três ficaram feridas na

madrugada de 29 de
março, em Orlcíuma,
.quando um prédio de 2
andares foi destruído por
uma explosão provoca
da pelo dono deümã lo

ja e malharia instaladas
no andar térreo. O co

merciante" que pr�tendia

I ,
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DESTAQUES
Aniversariantes da
FEZ ANOS DIA 28

Sra. Edla, esposa do sr. Roland Schulz, nesta

FAZEM ANOS HOJE:

Sra. Onda Nagel Zangelini, em Corupâ

Sr. Germano Büttgen, em CorupA

Sr. Rudi Müller, em Corupâ

A jovem Leonette Lawin, em Nereu Ramos

O garoto Mârcio Adriano Ewald

FAZEM ANOS AMANHX:,
Dr. Haroldo Schulz (farmacêutico), nesta

A garota Denise "Fischer Martins
Sr. Theobaldo Hagedorn
Sra. Marize Rosane Balock Lescowicz, nesta

DIA '03 DE ABRIL:
,

Sra. Doraci Mander Zeferino, esposa do sr. José

Amaro Zeferino - funcionârio da Grâf. Av.

Sra. Waltrudes Tomaselli

Sra. AleUna Maria TomaselU

Sra. Cristina Zapella. Klems, em Itapocuzinho
Sr. Aldo Bartel

Sra. Asta Splitter
A jovem Iracema Tomazelli

D:rA. 04 DE ABRIL:
Sr. Hermlnlo Glowatzki, em Garlbaldl

DIA 05 DE ABRIL:

Sra. Vil1va: Irene Luz Dantas em BrasiUa.

Sr. Lorenço Gressinger, funcionârio da Salvita

Sr. Dârio G. Schütze

Sr. Gustavo Henschel

Anette, filha do sr. Nelson e Yolanda DrIeaen
Cleide Tereza, fUha. de Carlos e Tereza Chloc1IDl

DIA 06 DE ABRIL:

Sra. vll1va Ana Bona

Sr. Verediano Borges dos Reis, em Corupâ
Sr. Raul Carlos Gesser, em Conc6rdia

Dr. Edson Carlos Schulz, médico em nossa cidade

DIA 07 DE ABRIL:

Sra. Janice Baechhold Correia, em Joinvllle
Sra. nca Henschel Grambech, em Joinvllle

Aos aniversariantes desta folha os cumprimentos desta

redação. - C.P.

NASCIMENTOS'DA SEMANA
, /'

22.03.78 _ Sandra Regina - filha, de Nestor Francisco

Renilda Striker) da SUva.

23.03.78 _ Sergio - filho de Hugo (Cecilia Marquelj)
Ramthum

23 . .03.78 _ Josiane Amanda - filha de Adolfo (Maria 1:

ma) Krenkel

23.03.78 _ Horst Guidion _ filho de Manfredo (Irene
Romig) Ehlert

23.03.78 _ Elaine - filha de Mario José (Célia Pat.rt-

cio) Bertoli I
24.03.78 _ Evandro Luiz - filho de José (EvanUda De-

retti) Pereira

24.03.78 -'C1audionei - filho de Mariano' Donato (rva
nilde Moretti) Mass

24.03.78 _ Marcia Regina - filha de Pedro José (Filo
mena Hach) Maçaneiro

25.03.78 _ �ndre Luiz - filho de Valério (Terezita Volz)
da Silva

25.03.78 _ Neiva Mara _ filha de' Carlos l'nAclo (Maria
ElIsapeth) Machado

25.03.78, _ Simone Stela _ filha de Lauro Alves (Berna
dete Schmldt) Correa.

25.03.78 _ Carla -' filha. de Rudlberto (Evaldlna) Kroe-
ger

26.03.78 _ Adriano, filho de Ad�lar (Elvira) Reese
26.03.78 _ Leodete - filha de, Adolar (Ursula) Brlese
27.03.78 _ Elisangela - filha de Bernardo (Zenaide Ma�-

tins) Fodi

28.03.78 _ Patrfcia Maria - filha de Vartldo José (NIl
va) Weiler

'Registro Civil
J

Aurea Mtt1ler Grubba, Oficial do Registro Civil d�
10. Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil.

Edital nr. 10.197 de 27.03.1978
SILVIO ROBERTO ROSA E

ROSELY DÓ NASCIMENTO

Cópia receb,ida do Oficial de Guaramlrim, neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro, aúxillar de expedição natu

raldl
' ,-

e Guaramirim, neste Estado, domiciliado e resIden-
te em Gua,ramirlm, neste Estado, filho de JustIno José
Rosa e Lulsa Llchtemberg Rosa. Ela, brasileira solteira
auxiliar de escrit6rlo, natural de 'Florlan6Po;ls, nest�
Estado, domiciliada e residente em Rua Walter Jensen
nesta Cidade, filha de Jurandlr do, Nascimento e Maurln�
Silva do Nascimento.

Edital nr. 10.198 de 27.03.1978
MÁRIO VOGEL E MARIA: DE LOURDES BONATTI

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jara
guâ do Sul, domiciliado e residente em JaraguA E
do ne t di

'
.. - squer-

, s e strlto, filho de Benjamin V 1
lippi Vo I

oge e Maria Fe-
ge . Ela, brasileira, solteira, servente, natural de

Pomerode, neste Estado, domlclllada e residente em Ja-
raguá-Esqurdo, neste distrito, filha de H I I
ti e Olga Carlinl.

erm n o Bonat-

Edital nr. 10.199 de 28.03.1978
JOÃO AIRTON TRENTINI E IVONE KLUGE

Ele, brasi1eiro, solteiro, técnico agrfcola, natural de
Jaraguá do Sul, 'domiciliado e residente em Curitiba, Pa
raná, filho de João Trentinl Filho e Alzira.... ttl......ore Trel)._
tini. Ela, brl!-silelra, solteira, recepcionista, natural dll
Pouso Redondo, neste Estado, domiciliada e residente em
Barra. do Rio Cerro, neste distrito, fUha de João Kluge
e Nofl1des Kluge. I

Casa da Amizade'- Os casais que parti
cipam das reuniões da 'Casa da Amizade, em

Guaramirim, estiveram reunidos na quinta
feira p.p., na residência da sra. Maria ,(Osval
do) Bagio.

SOCIAIS ____.--_
..__

_ •.•..•.........

BAEPENDI,
Inaugurada, no sábado úl-

timo, o majestoso salão de

festas (foto) do Clube Atlé-

tico Baependi. Orna festa

muito linda que contou
,

com a presença de auto

ridades, diretoria, convi

dados e associados. A i

nauguração deu-se às 17

BELEZA EM AZUL E BRANCO
J

horas, com o deputado
Octacflio Pedro Ramos

descerrando a placa co

rnernoratlva e o advogadó
Dr. Murilo Barreto de A

zevedo fazendo uso da pa
lavra, dizendo da validade

para nossa sociedade. O

ponto alto da inauguração
foi o baile oficial,' com as

dependências do novo sa

Ião, superlotada. O presl
dente sr. Haroldo' e Olga
Ristow, dançaram a valsa

inaugural abrindo assim

as danças. Dentre os mui-

tos presentes, vale desta

car o Prefeito Victor Bauer

(Elvira), Deputado Octacf

Iio Pedro Ramos�e sra.,
I

Jaraguá do Sul - foi sede da 1 a. Reunião

de Assistência Técnica de Revendedores Vol

kswagen do litoral cátarinense. Menegotti
Verculos S.A., foi a anfitriã, com a cúpula di

retiva, srs. Sigolf scfiünke, Waldemar Rocha

e Mauro Kock, recepcionando os participantes
com jantar e reunião no Clube Atlético Bae

pendi.

Natureza a La Carte - Sexta-feira Santa.

Em meio ao silêncio e meditação, parte a ca

ravana com destino ao Morro da Boa Vista. A

prlnclplo só uma "viagem cienUfica", mas o

comandante dando o brado de descansar,

incinerou a "tropa" às armas: Hquidos precio
sos, cachimbo, gelo, material de cozinha e a

tarrata. A pesca foi milagrosa. O dono da ca

sa Victor Emmendorfer aliou-se a assistência,

seu Holando o comandante; Adolfo Costa do

no do cachimbo, o Antonio tomava conta do

Hquido, o Claudio Herbst varria a lagoa com

a tarrafa. O Beto era o cozinheiro, Clóvis o to

guista, Rogério na ajuda e eu cuidando dos

copos. De tardinha tudo voltou ao normal ...

Diretor Administrativo da

Besc Cor. Sego e Adm. Sr.

Eugênio Vitor Schmockel

{Brunhilde}, Prefeito de

Massaranduba Davio Leu

e sra.. este colunista e

muitos outros da nossa at-

) ta sociedade.

/

BOM APETITE - com os gostosos lan
ches do HAMBURGÃO! Os melhores

lanches da cidade, rápidos e que
vão de encontro com o seu paladar.
Lanchonete Hamburgão (DRIVE-lN).
Na Mal. Deodoro em frente a ,Igre
ja Matriz, com estacionamento.

I Comprando em LOJAS KLEIN, quem I
I ganha é você! Roupas feitas de ve-

"

I rão e inverno. Tecidos, cortinas, I
I tapetes. Cobertores, lã para, tapeça- ,
1 ria, toalhas, calçados para adultos, ,
I jovens e crianças. LOJAS KLEIN e .,
I KLEIN MAGAZINE, veste a farnllla I
I inteira e a casa também. LOJAS I
I KLEIN - Rua 28 de Agosto - em ,
I Guaramirim. ,

I LANÇAMENTOS DE INVERNO - em ,
I Confecções Sueli, que lhe oferece I
I descontos especiais nas compras á I
J vista ou se preferir tudo pelo Credi I
I Sueli. Crediário próprio nas mais I
I suaves prestações mensais. Vestidos I
I para sras. e crianças - jarClineiras, I
I batas e blusas. Vestidos e slaks pa- I
I gestantes; camisas e camisolas, a- I

( I lém de grande variedade de bijou- I
I terias, a leitora amiga encontra em I
I Confecções Sueli, na Mal. Deodoro

I em frente a praça Paul Harris. - nes-

I ta.
•

Aniversário - Muito comemorado, na 3a.

p.p., o anlversárálo do amigo Diretor da Via

ção Canarinho, sr. Rinaldo Bogo. Os convida-
dos f o r la m recepcionados pelo sr,

Rinaldo, que foi um perfei-
to anfitrião, com movimentada churrascada.

Dentre os convidados, presenças de desta..

que da nossa sociedade. Parabéns!

Promoção - A Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense (FERJJ esta promovendo
a Semana de Liderança; curso destinado a to

dos que desejam conhecer processos, méto

dos e técnicas de Relações Humanas, Motiva

ção pessoal, Criatividade e Comunicação na

liderança moderna.' As conferências serão ml

nlstradas por MAURICIO GOlS, um dos confe

rencistas mais premiados desta geração. O lo

cai será o Salão Cristo Rei (ao lado da Igreja
Matriz), nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril, das 19,30
às 22,00 horas. Participe!

, Com os preços mais baixos da praça I
I e com crediário próprio, COMER- I
I CIAL DE CALÇADOS CIND�RELA I
I t,TDA. lhe oferece calçados, confec- I
I ções, bolsas, malas, armarinhos, I
I meias, cintos, brinquedos, bijoute- I
! rias, Ijnhas, recos, botões e flores ar- I
, tificiais (enfeites). - CINDERELA� I
I fazendo a moda de cada estação pa- I
I ra crianças, jovens e adultos. Para I
I você que vai casar CINDERELA ofe- I
I rece o vestido de noiva, pelo menor I
I preço. CINDERELA, na GetUlio Var- I
I gas" 198 - nesta. I

Da sociedade guaramirense EIi

sabeth (foto), filha de Frederi

co (Madalena) Guenther, ele pre
sidente da Câmara Municipal.
Elisa festejou seu "níver" na 6a.

feira.

Edital nr. 10.200 de 28.03.1978".
OLAVO MARTINS E '\._
MARrA TERESINHA FAGUNDES

Ele, brasileiro,' solteiro, mecanico, natural e Parana

var, Paraná, domiciliado e residente em Avenida Mare

chal Deodoro, nesta cidade, filho de Roque Martins e Nair

de Pinho Martins. Ela, brasileira, solteira, funcionária
, pübltea, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Estrada Nova, neste distrito, filha de Vitor

Fagundes e Hllda Zapella..

Edital nr. 10.201 de 29.03.1978

RENATO MIGUEL HINTERHOLZ E

LOURDES ANITA PINTER

Ele, brasileiro, solteiro, atleta, natural de Crlsslu

mal, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em FI,,

rlanópolis, neste Estado, filho de Henrique Hlnterholz e

Edelina Nagel Hinterholz. Ela, brasileira, sotlelra, auxi

liar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domlclUa

da e residente em Rua João Plccoll, nesta cidade, filha

de Francisco Plnter e Hermlllna Plnter.

E para que chegue ao conhecimento de todos

mandei passar o presente edital que serâ publicado pe

la. Imprensa e em cart6rlo onde será. afixado durante

15 dias.' Se alguém souber de algum Impedimento, a

cuse-o para' os fins legais. '

Aurea Müller Grubba
Oficial

Chá das Senhoras - As damas da alta

sociedade guaramirense Tstiveram reunidas

novamente na quarta feira p.p. A anfitriã da

semana foi a sra. Deolinda (Silvestre) Mannes.

Top Som Music - embalando sensacio

nal baile neste sábado, logo mais às 22,00 ho

ras lá no Grêmio Esportivo Juventus. As coco
tas do 30. Secretariado do Colégio, Divina Pro

vidência, contam com você neste sábado lá

no Juventus. Chegue junto!

Em Guaramirim - comemorou, seu "nl

ver" na terça, 28 p.p. a cocotinha Maristela
Man'ke. Meus cumprimentos"

Da geração ,pão com cocada.

l\Aara Lursa (foto) filha de Nel-

30n (Adelaide) 1
Klitzke, que

�stará recebendo os amigos
'ogo mais a noite em movi�

ilentado 'coquetel, pela pas-

3agem de seu "niver" na

próxima segunda feira:
�

i

Rotary - Eleita a nova diretoria do Rota

ry Clube de Guaramirim, para o período 78/

79. O Presidente da atual Diretoria é o sr.

Francisco José Doubrawa, que dará lugar em
breve a nova Diretoria que está assim consti

tulda: Presidente - Nelson José' Pereira, Vice
presidente Isolmiro Corrêa, 1°. Secretário lzl

dlo Carlos Peixer, 2°. secretário Osmar Klein.
10• Tesoureiro Frederico Guenlher, 2°. Tesou
reiro Curt Kinas, 10• Diretor de Protocolo Os

nildo Bartel, 2°. Diretor de Protocolo Antônio

Carlos Zimmermann, Diretor de Boletim Louri
val Stoinski, Assessores lzfdio Carlos Peixer e
Osnildo Bartel. Diretores de Avenídas: Fran

cisco José Doubrawa, Gerson Boaventura Fer

reira, Ernildo Voelz, Roland Behrendt. A nova

Diretoria será empossada no mês de julho, em
data ainda a ser marcada.

Recebendo - cumprimentos especiais da

coluna o Presidente do Lions Clube de Coru-

pá Sr. Donato Seidel, pelo transcurso de seu

aniversário no dia 29 p.p.

Festa Inaugural - da Igreja São Pedro

de Alcântara em Guamiran'ga, nos dias 8 e 9

deste mês. Di� 8 sábado, infcio da festa às 17

horas, com completo serviço de bar, restau

rante e diversões. Dia 9 domingo, às 8,30 'ho

ras inauguração e bênção da Igreja com Mis··

sa celebrada por S. Excia. D. Gregório Var

'meling, Bispo Dio�esano. Após a Missa, con�

tinuação dos festejos.

1
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, A frequência: é um fator fundamental na

prosperidade de um Rotary Club. Os sócios que
comparecem às reuniões regularmente são ge
ralmente indivíduos interessados e dinâmicos.

Na reunião do Rotary é onde muito daquilo
que é vital ao Rotary acontece: companheirismo,
informação, planejamento e motivação. Reu
niões de estímulo podem ajudar a gerar o entu
siasmo e idéias necessárias para vitalizar a ati
vidade do Rotary em todas as quatro avenidas
de serviço.

A frequência proporciona uma boa avalia
ção do papel que o clube desempenha e o que
está fazendo. Estimule o seu presidente da co

missão de frequência a examinar os quadros de

frequência de seu clube e a determinar o' que
precisa ser feito.

Há vários meios de melhorar a frequência.
Uma maneira é fazer os programas do clube
mais interessantes e instrutivos com maior par
ticipação dos s6clos. Uma variedade de progra
mas atraentes aumentará a frequência - espe
cialmente se uma divulgação ampla for feita nos

boletlns dos clubes e em reuniões antertores.
O companheirismo é outro fator básico para

o Rotary. Há uma relação direta entre compa
nheirismo e frequência. O companheirismo esti
mula a frequência e a participàção total depen- I

de de uma boa frequência.
Recomende ao' presidente da comissão de

frequência que reveja os impressos das comis
sões. Eles contém planos práticos de frequên
cia que tem sido usados com sucesso por Ro
tary Clubs. A publicação, "Promoção da Frequên
cia" (No. 324), a qual você pode obter da Se
cretaria, em inglês, francês. italiano, japonês,
português e espanhol, também -pode ser útil.

(Notícias de F\I.)

A FREQU�NCIA AVALIA A
VITALIDADE DO CLUBE

o

AMAR
Eu amo o sol que nasce no horizonte.
A lua que desponta lá no céu
O mar com seu rumor estonteante
A noite a envolver tudo em seu véu.

�

A linda primavera, o alto monte.
As ondas murmurantes ao leu
O som triste e pausado d'uma fonte

que deslísa fagueira com troféu.
I

\ .

'� "Assim quero viver amando a vida.
Achando linda a noite de luar.
Admirando a lua comprimida

por entre nuvens negras se ocultar.
Amando tudo, mesmo a própria vida

que nos dá o direito de sonhar.

-

(Prof. Alaíde Sardá Amorim)
Biguaçú-4-78

WELTUNTERGANG
Wir, schleudern unsern Schmutz in" reine Luefte,
Schon lst am Pol das Gletschereis verdreckt,

'

Wir spritzen uebern Acker Todesgifte,
Das Teuflische: wir kennen den Effekt.

'.J

Wir geh'n bewusst dem sichern Tod entgegen,
Wir wissen, dass es nicht mehr lange waehrt,
Und Keiner wiH den Finger nur bewegen:

-

Dér Mensch ist reif, dass er zur Hoelle faehrt.

Wir .tánzen tieut auf gluehenden/ Vulkanen. -

Wenn erst der Reichtum und die Pracht verçeht,
Dann hilft kein noch so gut gemeintes Mahnen.
Verzweifelt jammern wir: zu spaet, zu spaet.
Im Wohlstandsrausch verspielten wir das Leben,
Denn Mammon haben wir zu sehr geliebt,
Kein weltliches Gericht wird uns vergeben,
Bleibt nur die Hoffnung, dass uns Gott verqlbt,

'

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

•

\
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doviária Federal do 160.
Distrito Rodoviário Fede

ral, seis novas viaturas,
como parte inicial de um

programa que visa rea

parelhar as unidades da
PRF.

PAGINA 3

so encontram horizontes na lnsuportabtltda
de da vida em comum: Desde que o ato ou

atos não infrinjam deveres específicos do

casamento, enquadrado sob outro "nomen

juris", pode ocorrer a conduta desonrosa.
Trata-se de número aberto, que, será quali
ficado pela, densidade da ofensa que reper
cute nos sentlrnentos e emoções do cônjuge
inocente. Para a espécie, cresce de signifi·
cação o equaclonarnento pessoal da vida do

dfendido, tais como educação, sensibilidade,
meio social a que pertence, o conjunto da
vida familiar, enfim, todo o contingente pes ..

soai que caracteriza a personalidade. Isso
mesmo íá orientava a apreciação da lnjúna
grave, ao longo da jurisprudência em sus

tento do art. 317, item III, do Código Civil.
É que a pessoa reage com seus' deficits

<'

e haveres, com seus hábitos acumulados e

costumes seguidos; com os condicionamen
tos a que se entrega e afetívldades alimen

tadas; com os pontos de vista em que se co

loca e com os em que é colocada pelos que

Má�io Aguiar Moura
,oAB-RS

,

. influenciam sua vida: com as compulsões pe..

culiares ê. vida em convivência com seus se

melhantes.

Pode-se, agora, fundamentar a separa
ção judicial em situações que, anteriormen
te, só por corajoso esforço de interpretação
da injúria graVá, poderiam ensejar o desqui
te. São exemplos colhíveis: a vadiagem ou

pura preguiça do marido para o trabalho; re
cusa da celebração de casamento religioso
depois do casamento civil prometida pelo re

calcltrar-te: práticas anteconcepcionais con

tra a vontade do consorte., excesso de vigi
lância ciumenta, abuso da autoridade marital,
elenco encontrado em Cunha Gonçalves
(Tratado de Direito Civil, vaI. VII, t. I, n. 928),
como de possível apoio para o desquite.

Novas viaturas para a Polícia Rodoviária Federal

Despachos
Dr. Prefeito

Os

Com a presente edi

ção voltamos a publicar
mais dois despachos do
dr. Carlos Moacyr de Fa

ria Souto, ex-prefeito mu

nicipal de Itaocara-RJ. O

atual Assessor do Secre

tário de Saúde do Rio de

Janeiro já faz algum tem

po que interrompeu a

corrente epistolar, certa

mente levado pela falta

de tempo a que os asses

sores de Secretarias de
Estado são submetidos,
pois, precisam ocupar-se
com os mil e um proble
mas da pasta.

Eis, pols, mais dois

despachos:

"senhor Secretário 'Ge
,ral. Tomo conhecimento,
através leitura d'O Glo

bo, na palavra do hiper
jornalista Ibrahim Sued,
de que a ONU não tem

Presidente e sim, Secre·
tario Geral. Devia ter,
mas não tem. Ibrahim é

As novas viaturas são

do modelo "Caravan", e
quipadas com refletor e

projetor de som para a··

tendimento de acidentes

de trânsito; maca para

transporte de vítimas de

acidentes; suporte para

assim como Mário Vian
na: Falou, tá falado. Va

leu a intenção. Minha

confusão proveio de uma

lembrança de Osvaldo A

ranha presidindo uma

Assembléia, ou mais que
o seja, da ONU. Refaça
se o decreto. Não deve

mos fazer coisas erra

das, Quando sei que er

rei, volto atrás, Tenho

plena consciência da- mi
nha ignorância.

"Os Sábios
e os filósofos
mais ilustres caminha
ram nas trevas da

i�norância.
E eram as luzeiras

do seu tempo! ... "

Rubáiyàt.
O Khayyàm. 24

O' que sei eu, pobre pre
feito do interior? Nada!

Nada! Nada!

fixação de tubo de oxí ..

gênio; rádio V.H.F. ma

nual; quatro cones refie

torizados para sinaliza

ção; extintor de incên

dio de oito quilos; farol

manual para iluminação
de áreas diversas.

do

Req. 36.75. D. Alda

Carvalho pede transfe

rência para seu nome do

prédio deixado pelo seu

esposo Aldo Carvalho.
Defiro. Parece que se

trata apenas de mudar a

última letra do nome.

Mas não. Para esta" o

peração houve a interfe

rência da morte. Sem e-

la, nada feito! Hoje Aldo

descança e Alda traba

lha. Cada dia que se pas-
sa Alda vai se aproxl
mando de Aldo. Não a

penas Alda; mas nós te=

dos. A humanidade in

teira: eu, você milhões

de chineses. . . Faz um

minuto que comecei a

escrever. O tempo pas-'
"

sou. A; noite seguiu o seu

caminho. Em algum lu

gar alguém está morren-

do e em outro alguém es-

tá nascendo. Quem -mor

reu encontrou-se com

Aldo, quem nasceu está
correndo em sua,dire
ção ... ".

MOTORISTA! r

Respeite os 80 quilómetros.
Poupe, sua vida ,e a do 'próximo.

-----'--Colaboração "C'ORREIO DO POVO"
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Temos que a genérica categoria jurídica
da conduta desonrosa abrange principal
mente os casos de injúria grave que mere

ceu da doutrina e jurisprudência interpreta,
ção ampiiativa, sob o regime anterior. São

todos os comportamentos contrários à mo

rai e aos bons costumes, que não estão fe·
rindo diretamente, os deveres fundamentais
do casamento, eis que, para esses, há o en

quadramento no ato de grave violação dos

deveres do matrimônio.

Hoje não mais será inviável [uridlcarnen
,

te submeter à apreciação do Judiciário qua
isquer d�svios de comportamento, que pos
sam ser apreclados como violadores do ser-

e COLUNA ROTAR IA � co�dà�sa�ma�i'p! so�. Os IImlre.�xa�e c� ca� N R ._�_.� � _ .

ra justificar o pedido de separação dos côn

juges, ciação será a que milita contra a dig·
nidade e honorabütdada do outro côr(juge,
ou da própria farnllia, de modo que, pratica
do o ato ofensivo por um dos consortes, cau
sa' ao outro justa revolta, com a perturbação
da vida conjugal.

/

Vem de ser incorpora- do à frota da Polícia Ro-

Que, Deus?Por
Quando o céu escurece tudo fica triste e a

alma que até a pouco estava transbordando ale

gria, se fecha no quarto para não ver a escuri
dão chegar, As' paredes se apertam, tudo fica
rodando e o homem chora. Chora não pelo tem

po que perdeu, mas por aquele que deixou de
viver. Cada minuto que ficou para trás foi um

passo a mais para o encontro com Deus.

E o homem continua chorando, achando que
seu tempo já se esgotou, e que sua limitação o

impediu de viver, mas o que o homem não sabe
é que tempo para Deus não é aquele que se faz,
mas sim aquele que se aproveita.

O homem chora e Deus sofre, pois enquanto
o homem chora pelo que não fez, Deus o re

prsende pelo o que ele está deixando de fazer.

Passa o faminto nas ruas e 0, homem não

vê, pois suas lágrimas, escondem aquele rosto

sofredor. Chega alguém pedindo emprego e o

homem não escuta, porque está trancado den-

tro de seu quarto. i

A criança abandonada, os velhos nos asi

los, e todos os que sofrem injustiças, gostariam
de chegar até este homem que está chorando o

tempo perdido, esquecendo-se que este pode
ser o momento decisivo. O Deus homem está a

qui, agora, sempre presente na terra, não para

castigar o homem que chora, mas para acolhê

lo e levá-lo para seu Reino Eterno.

Para que isto aconteça é preciso que o ho-
_

mem pare de chorar, enxugue as lágrimas e ve

ja que o sol raiou. Em cada raio de sol está um

pouquinho de Deus, entrando no quarto escuro

que o homem deixara com a janela aberta.

Agora o homem está feliz. Sua alma acor

dou do sono profundo que a estava separando
deste mundo.

Deus agora está feliz, porque o homem está

sorrindo com o seu sorriso e vivendo com o seu

coração ..
O coração de Deus é a' grande prova de a

mor que o homem recebeu no dia em que nas

ceu "gente".
Gente para viver, crescer, amar e voltar 'pa

ra Deus devolvendo o coração que lhe fora em

prestado muito antes que ele pedisse.
(Nilva Paranzini - "Grupo Lu").

I,
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Umas & Outros
CURSO NOTURNO:

- Dois operários conversavam durante a ho
ra do almoço.

O que estava fazendo um curso noturno, vi-,
via se gabando dos seus novos conhecimentos e
zombando da ignorância do outro:
- Quem foi Cristóvão Colombo?
- Num sei.
- Quem foi Pedro Alvares Cabral?
- Num sei.
- Viu, seu bobão? tu num sabe nada!
- ,I:, mas cu conheço o Zé das Neves e tu

não.
- Mas quem é 'o Zé das Neves?
- I: o cara que vai visitar tua mulhé quando

tu tá lá no Mobrá.

TELEVISAO

Os A'núncios

Sociedade de Desportos Acarai

Os anúncios são o sustento da TV co

merclat e ninguém pode passar sem eles,
naturalmente, inclusive nós, os ternos vidio-,
tas, obrigados a digerf-Ios nas horas mais

impróprias. Mas como os anúncios são um

mal necessário, o remédio é aturá-los. .. ��

criticá-los.
A publicidade em nossos dias tem uma

importância enorme e há mesmo quem a

credite que ela é cientrfica. Cientrfica ou não,
dá, lucros magnfficos e sustenta muita gente,
principalmente "escritores" que vivem que
brando a cabeça em busca de um bom "slo

gan". Infelizmente, nem sempre a publicida
de acerta, sobretudo nos seus conceitos. O
número exagerado de propaganda sobre cl

garros Já passa dos limites razoáveis. E tam

bém porque faz do uso do fumo uma espé
cle éfe "stafus", justificando a boa presença
ou o "chic" de quem usa talou qual marca
de cigarros. Ora, o cigarro nunca deu "sta
tus" a ninguém. Até os caboclos fumam e

minh� velha avó usava mesmo pito de bar

ro, q�e é até mais folclórico do que as mar

cas �ofisticadas com ou sem filtro, finas ou

grossas. O curioso é que, muitas vezes, o

que se anuncia não é o cigarro mas a em

balagem, como se embalagem fosse qualida
de de fumo. .. Merece elogios uma dessas

Em assembléia geral
realizada em 12 de mar

ço último, foi eleita a no

va diretoria desta Socie
dade que dirigirá os des

tinos da mesma no pe
rlodo 78/79.

Presiéfente de Honra -

Levinos Krause; Presiden
te - Romaldo Behling; Vi
ce-Presidente - Adolfo

Chiodini; 1. Secretãrio -

Norberto A. Marangoni;
2. Secretário - Gilberto

grandes marcas que aliou a música popular
brasilefira à divulgação de seu produto. Pe
lo menos é uma forma simpática de valorlzar
os nossos compositores e cantores.

Mas há outras formas de anunciar que
precisam ser revisadas. Até o governo en
trou na competição e nem sempre com mui
ta sorte. Haja vista aquele horroroso progra
ma em que um sujeito sujo entrava em cena

para aprender um pouco de higiene com (J

próprio filho. Era simplesmente nojento. Há
outros anünclos merecedores de crítlca, De
vem os meus colegas vidiotas ter visto ul!la
propaganda em que dois caipiras exaltam a

Caixa Econômica a cuja ajuda deviam a be
leza do seu cafezal. Até aí, apesar do exage-.
ro desse auxíllo que todos sabemos não é
assim tRO fácil e muito menos generoso, na
da demais. Acontece que os dois caipiras es

tão montados em belas bicicletas o que,
francamente, aberra da realidade: caipiras
em bicicletas? Por que não os montaram em

cavalos, o que é bem mais possível, mesmo
com o auxilio governamental? O velho panga
ré ainda é o velculo ideal da nossa brava

gente do interior.
E uma vez que falamos do campo, va

mos apreciar este outro anúncio: desta vez é
a exaltação de determinada marca de trato-

P. Floriani; 3. Secretá
rio - Tirso Stahlein;·'.
Tesoureiro - Jair A. Ma

ba; 2. Tesoureiro - Ma
rio Wasch; 3. Tesourei
ro - Victor Emmenaorfer
Filho; Orador - Dr. Car
los A. Emmendorfer.
Depto. Jurfdico - Dr.

Vitório Altair [azaris
Conselho Fiscal - Efe

tivos - Levinos Krause,
Antonio Maba, Undolfo
Maba, Leopoldo Karsten:

Suplentes Sebastião

Ayroso, Francisco Voigt,
Flodoardo Vieira da Ro

sa, João Zocatelli.

Departamento de Es

portes - Eugênio Staima
cker, Leonel Stein, José
Wodniski, Francisco Sil

va, Mario Wasch, Anto
nio Maba, Alidor Bauer,
Raulu Behling, Jair Ma

ba, Walter Pinter.

Mascateiro - Mario Za
cko.

Depto. Social - João
Zocatelli - Geraldo José,
José Maba, Flavio Brug
naqo. Conrado 11iegel
Neto.

Depto. de Publlcída
de - Geraldo Jose, Celso
Luiz Nagel.
Deplo. de Obras - Lln

dolfo Maba, Renato Stah·

len, Adernar Vasel, Leví

nos Krause, Ewaldo

Guths, Mario Stephaai,
João Zocatelli, Aldor Ne-

�

gelbon.
Da presidência
São convldados os se

nhores membros da no

va diretoria da Socieda-
. '

de de Desportos Acaraí,
para tomarem posse da

mesma, sendo que a ce

rimônia de posse será
realizada no dia 03.04.78
às 20 horas na sede da
entidade.

Espera-se o compare
cimento de todos.

AMBIENTES, COSTUMES, CIVILlZAÇOES

QUITO: a "Cidade -

na TV

B�BADO:

o bêbado ia passando pelo cemitério, de ma

drugada, quando ouviu uma voz abafada:
- Socorro, me tirem daqui, eu não estou

morto, não!
O bêbado se deteve, cambaleante, e conse

guiu ver aquela mão crispada, saindo, de uma co

va rasa. Pisou nela várias vezes e disse:
- Tá 'morto, sim! você tá é mal enterrado!

Vista de avião, a capital equatoriana -
pouco conhecida pelos brasileiros - provo
ca agradável surpresa. Pode-se observar a

cidade aninhada no meio de alta, montanhas
da Cordilheira dos Andes. Em torno daquela
há um cinturão de vulcões e picos nevados.

)

REL:lGJAO

_ João da Ega -

res. Aparecem os tratores com a marca em

evidência, naturalmente, e o locutor fala com

voz. empostada que aqueles eram bs melho

res da praça porque não rejeitavam trabalho

e não faltavam nunca ao serviço! Ora, bo

lasl Oomo pode um trator rejeitar serviço se

foi feito para isso? E quanto a não faltar na

hora do trabalho, pelo amor de Deus! Quem

não falta é o tratorista, não o trator!. .. Exis

te sempre nessa propaganda o menosprezo

do fator humano. Quem realmente trabalha e

conduz a máquina é o operário, e, em resu

mo, o homem.

Longe irfamos nestas considerações. De
veria haver maior respeito pela inteligênc;a
dos telyspectadores e um pouco menos a

núncios na televisão. Se contarmos real

mente as horas dedicadas aos programas
chegarfamos a verificar que muito mais se

gasta com a publicidade do que com que o

vidiota quer da sua máquina de embruteci
mento. A publicidade é quem paga. Sem pa
trocinadores evidentemente que não haverá

proqrarnas, Mas sem vldlotas, como viveria

a televisão? - (APLA).

Convento"
,
- Paulo Silva Meira -

O vulcão que se destaca é o Cotopaxi, uma
gigantesca pirâmide coberta de neve. Com
seus 6:100 metros de altitude, o Cotopaxi é
o mais alto vulcão em atividade do mundo.

No centro de Quito encontra-se a "Pla
za Mayor", de onde se descortina belo pano-

,I,

o último milagre verificado em' Lourdes
Quando Santa Bernardette Soubirous

escavou o.pedreqoso solo da gruta de Mas

sabielle, na França há 120 anos atrás, talvez
não imaginasse a torrente de milagres que
resultaria daquela fonte que mal começava 2.

jorrar dlonte de seus olhos maravilhados.
A nascente foi cavada a 25 de fevereiro

de 1858 e continua até hoje a fornecer água
llmplca em abundância. Essa água não é ra

diativa nem possui qualquer traço de pro
priedades terapêuticas, como as que se en

contram comumente em estâncias hldroml
nerais.

Lourdes, a pequenina cidade dos Piri
neus franceses, tornou-se logo célebre. E a

no após ano vem crescendo o número de pe
regrinos que visitam o famoso santuário ma-

,
.

- Fausto Pinheiro -

se verificam, em grande número em épocas
mais recentes.

O último milagre ocorreu em agosto de
1977. Trata-se de um miraculado francês, 0-
perãrto de minas, mudo desde 1965. O minei
ro, de 50 anos, foi atingido em 1965 pela do
ença de Charcot (afecção da espinha medu

lar), que provocou atrofia muscular e alte
rações do aparelho respiratório. Em 1969, a
pós tentar todos os tratamentos humanos,
um dos maiores pneumotissoloqlstas da Fran
ça considerou 'seu caso irrecuperável. Esta
va mudo e tuberculoso.

Em flns de agosto de 1977, o piedoso
francês foi novamente a Lourdes, como o fa
zia todos os anos, desde 1966. No dia 23 de

agosto do ano passado, encontrava-se ajoe
lhado quando rece,beu a bênção do Santlsst
mo Sacramento junto à gruta onde Nossa
Senhora apareceu, "Senti meu peito como

,

que atravessado por uma bola de fogo.
Quando regressei ao hotel, • comecei a 'fa-

1 lar", revelou o miraculado: Os médicos que
o examinaram verificaram que haviam desa
parecidos todos os sinais da tuberculose,
considerada incurável. (ABIM).

rama. Num primeiro relance, destacam-se
uma quantidade de torres e campanários e
os telhados vermelhos de vetustas mansões
coloniais. Compreende-se, assim, porque
Quito é conhecida como a "cldade-conven
to" .

Desde .o século XVIII, a capital equato
riana foi um centro artístico dos mais afa
mados da América espanhola. Nela desen
volveu-se a internacionalmente célebre "Es
cola Quitenha" de pintura e escultura.

. Naquela época de fé e esplendor de vi
da, ergueram-se magnfficas igrejas de pe
dras cujos interiores são, em larga medida.
revestldos de ouro, que ainda refulgem à luz
bruxuleante de rlqufsslmos lampadários de
prata lavrada.

Perto da Plaza Mayor está situada a Igre
ja dos Jesuítas, obra-prima do barroco colo
nial, espanhol. Mais adiante, ergue-se alta.
neira e il�ponente igreja dedicada a São
Francisco de Assis, e o convento dos frades
franciscanos, construídos no século ·XVI.

Fel!pe II, rei da Espanha, empenhou-se
sobremaneira na edificação dessas obras de
arquitetura sacra, não medindo esforços pa..

ra seu embelezamento. O soberano espa
nhol chegou a afirmar que, mais um pouco,
ele próprio, de seu paláclo do EI Escorial
perto de Madrid, poderia divisar as torres da
igreja de São Francisco em Quito, do outro
lado do Atlântico ...

, Com vi'elas fngremes, serpenteando por
graciosas colinas, com um casario colonial

i�tact�, c�mposto por mansões e palácios, à
ficas Igrejas, a capital do Equador tem todo
o. encanto da vida tranquila, r,egrada e apra-zlvel de outras épocas. .

"
Quito constitui, sem dúvida, um frizante

testemunho do rico legado colonial espanhol em' terras do Novo Mundo. (ABIM).

r ATOR DE TEATRO:

- Artista de teatro, desempregado, senta-se
à mesa de um boteco ordinári6 e, quando vem o

garçom ele diz, espantado:
- Mas, José! um artista da tua categoria, um

colega que sempre admirei, trabalhando de gar
çom numa espelunca como esta?!

- e, mas eu não como aqui, não.

LEÃO:

,
O hippie ia por uma estrada da Africa, quando

deu de cara com um leão. Desarmado, resolveu
tocar uma flautinha que trazia no bolso, para ver

se assim acalmava o bicho. E deu resultado. Fo ..

ram chegando outros leões, que se foram acomo

dando em semiclrculo, fascinados com a musi
quinha que o cara soprava desesperado. Foi aí

que apareceu um leão retardatário e não teve
conversa: foi logo agarrando o flautista pelo pes
coço. comentárto de um dos leões:
- Eu sabia que ele ia se estrepar com o

surdjnho ,

riano.
,

Em 1976, nada menos que 3.806.000 pes
soas lá .estlveram. Nos últimos quatro anos,
dobrou o número de peregrinos, especial
mente alemães, belgas e irlandeses. Lourdes
situa-se, assim, entre os maiores centros de

peregrinação do mundo.
E espantoso o número de curas mila

grosas, desde a primeira ocorrida com tuts

Bouriette, que recobrou a: vista do olho di

reito, a 28 de fevereiro de 1858, até as, que

MALUCO:·�

O diretor do hosplclo resolveu' acabar com

à mania que vários malucos . tinham de se apre
sentarem como Napoleão Bonaparte. Pôs todo
mundo no pátio e berrou:

.

- Vamos ver, agora: quem é Napoleão af?
Vários braços se ergueram.

'

- Você aí, vem cá! quem foi que te disse

que você é Napoleão?
- Foi Deus.
Ar alguém gritou lá. do fundo:
- E mentira dêle! não fUJ eu não!

,do
,.

sorrisoValor
/'

Não custa nada e rende muito.

Enriquece quem o recebe, sem empobrecer
'_ quem o dá.

Dura somente um instante, mas seus efeitos per-
duram para sempre.

Ninguém é tão rico que dele não precise.
Ninguém é tão pobre que o não possa dar a todos.
Leva a felicidade a todos e a toda parte.
É o símbolo da amizade, da boa vontade. � alento

para os desanimados; raio de sol para os tris

tes; ressurreição para os' desesperados.
Não se compra e nem se empresta.
Nenhuma moeda do mundo pode pagar o seu va

lor.
Não há ninguém que precise tanto de um sorriso,

como aquele que não sabe mais sorrir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Falta um Xerife na Seleção
- Gilberto Costa -

rior, encolheu-se em campo diante da bravura

do adversário.
Uma Copa do Mundo também se ganha no

grito. � preciso, claro, muito futebol. Mas é ne

cessário o plus da bravura, da liderança em

campo. E é isso que parece estar faltando, ainda,
na seleção brasileira. Dos 13 ou 14 que podem
ser titulares só Leão parece (desde o nome) ser

capaz de empurrar, no berro, um time para fren

te. Mas o goleiro está muito longe para ser ou

vido. � preciso que lá no meio do campo, mis

turado com os demais, esteja o dono do grito
que já foi de Gerson.

Luiz Pereira? Talvez. Certamente não Ama

ralou Abel ou Oscar. Na verdade o ideal, neste
terreno da liderança e do grito seria Oberdan,
um xerifão capaz de, se necessário, entrar num

segundo tempo e dobrar qualquer Obdúlio que
nos esteja complicando as coisas. Oberdan é o

modelo. E se há uma boa sugestão que eu pos
sa dar ao Coutinho e à sua ótima seleção é esta:

vá buscar lá, no sul o xerife que está faltando.

Se isso não fôr possível (porque Oberdan

não está relacionado na "lista dos 40") então é

o caso de se ir pensando, já, em outro nome. �

importante que seja bom de bola. Mas é mais

importante ainda que não fuja de botinada de

castelhano e que tenha o tamanho, frsico e mo

rai, necessário para liderar o time nas batalhas

da Copa. - (APLA).

�

I

...
.

,

CEACLIN - ANALISES CLINICAS
. "'\ •

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
_

' 7

Defronte a Praça Paul Harris

I

I
Fone: 72-0466 .

I..

-

( A nossa seleção está em campo. Este é o

ano da Copa e, logo, é o ano das grandes ex

pectativas, das sofridas paixões esportivas e das

enormes vendas de .televlsores. O Brasil vai à

luta, no estrangeiro, com seus bravos soldados

que vestem calções e 'botlnas. E a grande-cor
rente-pra-frente fica aqui, vestida de emoções,
diante do quadrilátero eletrônico, vlbrando-tor-

. I
cendo-rindo-chorando com as façanhas dos he-
róis da bola.

� pensando nesta faceta da seleção - a

representação nacional lutando no exterior -

que eu guardo certos temores e algumas dúvi
das em relação aos nomes' dos convocados. Não
que a convocação de Coutinho seja má do ponto
de vista técnico, não é este o problema. A se

leção me parece até muito boa, chegando a ser.

excepcional do meio para frente. U temor resi
de apenas num ponto: a falta de um grande Ir
der, a ausência de um "xerife" nesta equipe
brasileira.

A nossa curta memória Já nos fez esquecer
- felizmente - o desastre apoteótico de 1950.
Os 200 mil brasileiros que estavam no Maracanã
e os outros milhões que ouviam o jogo no rádio,
todos perplexos, espantados, chocados, choran
do uma derrota lnconceblvet: Uruguai 2, Brasil
1. Era a perda da Copa por um time imbatfvel.
Por que perdemos em 1950? Todos sabem: por
que o Uruguai tinha Obdúlio Varela, um leão em

campo, rugindo, levando seu time como um pos
sesso para a frente, para cima do Brasil, para a

vitória. E a nossa equipe, infinitamente supe-

Não corra o risco de ficar em' dúvida, assine este Semanário

,

,
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Pesquisa Agropecuária [unto ao

Insfítuto Físico, Q,uíDlico e
, � Biológico
Desde sua cnaçao, �1

EMPASC mantém um a

cordo com o Instituto Fí�

sico, Químico e Biológi
co, da Secretaria da A-

gricultura e Abastecimen

to do Estado de Santa

Catarina, através do qual
são realizadas análises
de macro e micro nutri-

entes em tecido vegetal
e análises de solos.

Para tanto, a EMPASC
mantém em operação,
junto ao Laboratório da

quele Instituto, uma equi
pe especializada, sob a

coordenação da Enge
nheira Agrônoma Marí
lia Hammel Tassinari.
As análises de tecido

vegetal tem servido co

mo suporte para os tra
balhos de pesquisas, prln
cipalmente nos Projetos
de Fruticultura de Clima

Temperado, visando a

estabelecer níveis ótimos
de concentração de nu

trientes nas folhas. Estas

determinações são utlll
zadas na avaliação do
estado nutricional das
fruteiras e sua subse
quente correção.

Quanto às análises de
solo - realizadas por
meio de convênio - são

imprescindíveis a todos
os trabalhos de pesqui
sa conduzidos pela EM

PASC, na ãrea 'de fertili
dade e adubação.

"CORREIO DO POVO"
FundaçAo: ARTUR, MULLER - 1919 I

--

CGCMF 84.436.591/0001-34

í
- 1978 -

blRETOR: /
I

Eugênio Vitor 8chmõckel
--

ASSINATURA:
Anual •• .. .. .. .. .. .. 140,00

, Semestre •••••••••••• 75,00
Numero do dia •• ...... 3,00
N(Jmero atrasado •• •• •• •• 5,00

=

ENDEREÇO:
CaIxa Postal, 19

)
Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaraguá do Sul - Santa CatarIna

IOOOO�OOOO�OO�OOOOOO�OOOO�OOOOOO�OO
� PROVE 00
� CAF� COLONIAL 00
00 SANDUICHES DE PEITO DE 00
00 PERÚ DEFUMADO ii
).l.Q SANDUICHES DE FIL� DE ATUM �
� EAS �

00 GOSTOSAS PIZZAS, ONDE ??? 00
00 � �

I" KRÜGERHAUS" I
OO��OOOO�OO��OOOOOO�OO�OOOOOO�OOOO

IND,ICADOR PROFISSIONAL

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

AGRITEC LTDA.

Serviços de agrimensura e topografia em geral,
plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

marinha, terrenos rurais, etc.

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.
Av. Mal. Deodoro, 260 - Ecfiffcio Miner
Sala �5 - fones: Escr. (0473) 72-0090

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Emplacamer).tos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

, ,

DR. JORGE L. CAMARGO INCHAUSTE

Médico Cirurgião

Ex-residente de cirurgia, do Hospital
Gov. Celso Ramos - Florianópolis-SC

Consultório: Hosp. Sto. Antonio - Guaramirim-SC
Atendimento: 2as. às 6as. feiras,
das 14 às 19 hs. - Fone 73-125

I
/

,
DR.ALFREDOGUENTHER

,

-

Cirurgião Dentista
.

CLlNICA GERAL
" ,
"

C.R.O. nO. 380
,

Engenheiro Civil

MARCIO MAURO MARCATTO

Av. Getúlio Vargas, 49 - 1°: and./sala 103

(em cima do UNIBANCO)

Fone: 72-0111

IRINEU JOS� RUBINI

ADVOGADO

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N0. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E ASSISTENCIA T�CNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n", 1.179

I

:

DESPACHANTE VICTORDR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

,

Atende somente com hora marcada

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333 - fone: 72-0846 I,

f -

Cobranças e Assistência' Jurídica

Empresarial

Emplacamentos - transferências -

seguros - guias de recolhimento - alteração
de características - licenças.

Credenciado pelo DETRAN

Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004
Junto a Firma

Emmendõrfer Com. Vefculo� Ltda.

III
1\,ARLIAN - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS' Ll."OA.
1IlIõII__

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone (0473) 72-0616, CX. P. 83 -

89.25o-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Conta6i1idade - Contrato� e Serviços em

geral • projetos de financiamento • Seguros
Representações. - Embalagens e material de

,

construção.

, ..

Rua 189, nr. 158 - fone (0473) 72-0231
I'

----------------------------�
,

.
ESCRITóRIO CONTÁBIL BLUNK

"
. , " ..

/

I'

I'

, Téc. Conto • CRC-8957

Ernesto Feli� Blunk

II

OS MELHORES PROFISSIONAIS

ANUNCIAM AQUI!

FAÇA VOC� TAMB'�M O

Ir

Fone 75-227 - CX. Postal, 42

, Rua Nereu Rámos, 141 - 89280-Corupá-SC "

,

I MESMO E VEJA OS RESULTADOS.

.

, .

,

INGO PAULO ROBL j,

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal. .

I
Escrit6rios:
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) ....!.o_Av. D. Pedro li, 185

I Cx. P. 200 - fone': 72-0411 - Sao Bento do Sul-SC
I

1· >' -,

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrit6rio:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184

Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-�C

LGD ENGENHARIA
. Eng. Civil Florisval Enke

Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 10a. Região

.._ _._-

PROjETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

II

I'
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A 15a. Campanha da Fraternidade desen,volvendo
o tema "Trabalho e Justiça para Todos" culmine na

verdadeira Páscoa de cada um de nós, Páscoa que é
encontro como alguém verdadeiramente bom e pode
roso para vencer o mal com o bem: Deus. E ele se

manifestará através de Jesus Cristo, que hoje nos en

carrega de continuar a sua tarefa redentora aqui na
terra.

É preciso exultar embora sofrendo, para que o

nosso trabalho resulte genuino e digno de louvor e

glória a que aspiramos. Mas tudo isto deve ser pago
com fé, justiça, amor e trabalho. Que a Pásco� de
1978 nos traga a ciência de fazer do trabalho uma es

cola de aproximação fraterna, concórdia e aprimora
mento pessoal. Estes são os efeitos de uma 50a Pás
coa".

De A TRIBUNA DE CIANORTE, Cianorte - Paraná,
edição de 19 de março de 1978 extraimos o artigo a

baixo que, pela sua oportunidade tomamos a tlberda
\de de reproduzir, para conhecimento de nossos leito
res:

Através da vida diária necessitamos ver, ouvir e
ler os depoimentos ou expressões expontâneas do

povo, dos meios de informação e dos fatos.
O povo, os fatos e os principais meios de comu

nicação, como rádio, TV e jornais, são lnstrumentos
que nos informam. Temos hoje possibm�ade, mais do

que nunca, de participar com consciência e sentido
crítico da história do mundo e fazer a nossa história.
Em outras palavras, estamos concreta e pessoalmen
te estimulados a celebrar a nossa Páscoa. Essa Pás

coa que é passagem marcante e Clecisiva na cami

nhada da vida.

Após um ano de trabalho começado em casa na
.

famnia e no próprio coração. E depois (le um Natal em

que se ouviu a proclamação a uma só'voz: "O .Natal

é Deus nascendo no coração, da gente". E enfim, a

pós entrar num ano novo, em que toda a «famHia na

cional" participa de um empenho-campanfia "pró
fraternidade", espera-se um amplo clima de justiça e

de trabalho corresponsável, cujos frutos sejam a har

monia e o lançar-se para a frente, em trabalho e festa

de Páscoa, onde fique bem à vista o lugar vazio do

.rresponsável em cas!l. no trabalho e na esfera da li

derança.
Dem'onstre esta Páscoa o valor insubstituível de

cada brasileiro frente a si mesmo, sua famnia e a Na

ção, perante sua vida, seus irmãos, a Pátria e o nosso

irmão mais velho: Jesus. Cristo, modelo acabado de

homem.

"PASCOA DA FAM,fLlA NACIONAL
L. A Ãnunciação

FA�ECIMENTOS

l4

23.03.78 - Luiz Cordeiro de Souza com a idade de
59 anos, nesta.

23.03.78 - Jackson Luiz Kluge
com a idade de 01 mês, nesta

25.03. 78 � Alvina Laube Grenel
com a idade de 75 anos, nesta

27.03.78 - José Schwirkowski
com a idade de 76 anos, nesta.

Emmendõrfer Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones:

Leia, Divulgue, Assine

"CORREIO DO POVO"
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Jaraguá do Sul - Santa Catarina

anos servindo

Jaraguá do

foi feito para voei

Sul

Prefeitura
LEI N°. 707178
Eleva vencimentos do Funcionalismo Mu

nicipal Ativo e Inativo e dá outras provi
dências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atribuições.
Faço saber a·todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono à seguinte Lei:

Artigo 10. - Fica concedido o aumento de

30% (trinta por cento) sobre os atuais venci

mentos dos tuncíonárlos públicos municipais,
a partir do dia 1°. de abril de 1978.

Artigo 2°. - Igual percentagem de aumen

to é concedida aos funcionários públicos Inati

vos, a contar da data de que trata o artigo ante-

rior.
.

Artigo 3°. - Ficam incorporados ao ven

cimento' as gratificações concedidas aos fun

, cionários conforme portarias baixadas pelo E

xecutivo Municipal, as quais cessarão os seus

efeitos com a aprovação.desta Lei.

Parágrafo único - Para fins de cálculo do

vencimento dos funcionários que se enquadra
rem neste artigo; tomar-se-á por base a soma

do vencimento e gratificação, multiplicando-se
pelo percentual de aumento constante da pre
sente Lei.

Artigo 40. - As despesas decorrentes dos

aumentos concedidos pela presente Lei corre

rão por conta de recursos próprios do Orça
mento vigente.

Artigo 50. - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 31 dias do mês de março de 1978,

VICT51R BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social, aos 31 dias do mês de março
de 1978. ...,'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

/

LEI N°. 708/78

Cria o cargo de Diretor Geral da Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul e dá ou-
. J .

tras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL de Jaraguá do

Sul, no uso de suas atribuições,

Estado de Santa Catarina

Illunlcípnl
Faz saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou
e eu sanciono a presente Lei.

Art. 1°.) - Fica criado o cargo de Diretor

da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.
Art. 2°.) "'/ O cargo de Diretor Geral será

isolado e de provimento efetivo, sendo sua in
vestidura dependente de aprovação prévia em

concurso público de provas e Ululas.
Art. 3°.) - Ao Diretor Geral compete ba

sicamente:
I - Planejar, coordenar, controlar e orier

tar, mediante a expedição de normas, a exe

cução dos serviços administrativos da Câmara
de Vereadores.

" _:. Supervisionar a execução dos servi

ços das divisões ou demais órgãos existentes
ou que forem criados na Câmara de Vereado
res.

Art. 4°.) - Os vencimentos iniciais do Car

go de Diretor Geral, serão na orcem de Cr$ ..

10.800,00 (dez mil e oitocentos cruzeiros).
§ 1°.) - Os vencimentos de que trata este

artigo, deverão ser revistos sempre que houver

alteração do poder aquisitivo da moeda, no ml
nimo na mesma proporção do quadro dos fun
cionários da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul.

Art. 5°.) - Os requisitos e conhecimentos
mínimo-s para o provimento do cargo de Di
retor Geral da Câmara de Vereadores de Jara

guá do Sul, serão os seguintes:
I - Instrução - Curso Superior (reconhe-

cido).

" - Experiência Legislativa (comprovada)
III - Conhecimentos Gerais.
IV - Datilografia.
Art. 6°.) - Aplicam-se no que couber ao

cargo ora criado e ao seu ocupante, as dlspo
sições constantes do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e Le-

.

'gislação posterior que o modlflquet
Art. 7°.) - As despesas decorrentes da

presente Lei, correrão por conta de dotações
do orçamento da Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul, ficando o Presidente autorizado a pro
mover ÇlS medidas que se fizerem necessárias.

Art. 8°.) - O Presidente da Câmara Muni

cipal, deverá baixar através ato especffico, o

Regulamento para o Concursp Publico e tlcan

do autorizado a tomar as outras medidas que
se fizerem necessárias.

Art. 9°.) - Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dlspost-

de !Jaraguá do Sul •

ções em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal, em 31 de

março de 1978.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada

nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social aos 31 dias do mês de março
de 1978.

. ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N°. 485/78

Prorroga o prazo para pagamento da pri
meira parcela da Taxa de Licença para lo

calização e ou Renovação.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no u

so e exercfcio de suas atribuições, conferidas
pelo ítem XXIX do artigo 70, da Lei Complemen
tar nO. 5, de 26 de novembro de 1975, e,

Considerando o atraso havido rra distribui

ção das notificações aos contrlbulntes da Taxa
de Licença para Localização e ou Reflovação;

Considerando, também, que muitos contri
buintes ainda não receberam a notlficação e

consequentemente, não tiveram condições de
efetuarem o recolhimento do citado tributo,

DECRETA:

Artigo 1°. - Fica prorrogado o prazo para
o pagamento da primeira parcela da TAXA DE

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E OU RENOVA

çÃO até o dia 15 de abril de 1978.

'Artigo 2°. - Este Decreto entrará em vi

gor na data de sua publicação.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, aos 31 dias do mês de março de 1978.
VICTOR BAUER
Prefeito MunicipalI

O presente Decreto foi registrado e pu-
blicado nesta Diretoria de expediente, Educa:'
ção e Assistência Social, aos 31 dias ao mês
de março de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N°. 486/78

Suplementa e anula Dotações do Orça
mento vigent�.
VICTOR BAUER, Prefeito Muníclbal de Ja

raguá _Po Sul, Estado de Santa Catarina, no u

so e exercfcio de suas atribuições, com base

na Lei Municipal nO. 681/77 de 03 de novem

bro de 1977;
./ DECRETA:

Art. 1°.) - Fica aberto um crédito suple
mentar no valor de Cr$ 100.0001,00 (cem mil cru

zeiros) para reforço dos prõgramas e verbas a

baixo discriminados, do orçamento vigente:
Anexo I - Quadro A

0302 - DIVISÃO OE MATERIAL
Cr$

0302.03070212.009 - Manut. das Ativ. da

mínimos para o provimento do cargo de Di
rial .. .. .. .. 25.000,00

0303 - DIV. DE SERVo GERAIS

0303.03070212.010 - Manut. das ativo

da Div. de Ser-

o
viços Gerais .. 15.000,00

0403 - DIV. DE ASSI$T. SOCIAL

0403.13754282.020 - Manut. das ativo

da Div. de Assis-
_

tência Social .. 60.000,00

TOTAL 100.000,00
Anexo II - Quadro A

0302 - DIVISÃO-DE MATERIAL
0302.03070212.009 - 4140.00 -

Material Permanente .. .. .. .. 25.000,00
0303 - DIVISÃO DE SERVo GERAIS

0303.03070212.010 - 4140.00 -

Material Permanente _.. 15.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSIST. SOCIAL
0403.13754282.020 - 3131.00 -

Remuneração de Serviços Pessoais 60.000,00
\ ---------_:.:-�TOTAL 100.0001,00

�rt. 20.) - Os recursos para abertura des

te crédito suplementar correrão por conta da

anulação parcial �o programa e verba abaixo

discriminados:
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.025 - Reserva Orçamenfárla
3260-00 - Res. de Contingência Cr$ 100.000,00

Art. 3°.) - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis

posiçqes em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, aos 31 dias do mês de março de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal·

O presente Decreto foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação
e Assistência Social, aos \ 31 dias do. mês de

março de 1978.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E'SPORTIVf\S
JUVENTUS 2x2 E. C. BANDEIRANTES

Realizando na noite do dia 28 p.p. partida treino

contra o E.·C. Bandeirantes de São Bento do Sul, o Mo

leque Travesso jogando bastante desfalcado, não ren-
I

deu o esperado e acabou cedendo o empate em dois

tentos ao Clube do vizinho rmrnlclplo. Com a ausência

de vários titulares, caso de Gomes, Nilo e Moacir, o téc
nico Adão Goulart não encontrou muitas opções para
escalar a equipe, tendo inclusive que fazer algumas im

provlsaçõés. Neste amistoso estreou na equipe juven
tina o lateral Leio, vindo de Francisco Beltrão, que não

apresentou o futebol.esperado nesta sua primeira parti
cipação. Da maneira que jogou, o Juventus não conse

guiu reprisar o feito da seman-a passada quando empa
tou com o JEC no Ernestão em Joinville. Os gols foram

assinalados através de Reinaldo cobrando penalidade
máxima e Lara, para o Juventus. A equipe do Ba�dej
rantes também teve um tento marcado através de pe
nalti. o\juiz do encontro foi Alcides Mafezzoli, recente
mente contratado pela Liga Jaraguaense de Futebol
auxiliado nas laterais por Renato Ruizan e Harry Wulf
O Moleque Travesso continua com seus preparativos
para o certame estadual deste ano, com lníclo marca

do para o próximo dia 16 deste.

SPORT CLUB ESTRELA RECEBE SELETO

Amanhã em Nereu Ramos o' Estrela local receberá
o 'Seleto Esporte Clube de Guaramirim, em partida váli
da pelo Torneio Norte Catarinense. A partida promete
ser uma das melhores, inclusive com a torcida prome
tendo casa cheia. Os dirigentes do Estrela estão traba
!hando com afinco a fim de reforçar a equipe, que par
ticipará também do campeonato Regional da primeira
divisão de amadores deste ano. Os demais jogos pelo
Torneio Norte Catarinense estão assim situados: em

I
-Jolnvllle, Tigre e Bandeirantes de São Bento do Sul e .

\ em Rio Negrinho o clássico local entre Ipiranga e Oon-
,

tlnental. Estarª folgando a equipe do São Bento.

S.D. ACARAf

A Sociedade de Desportos Acaraf está convocan

do todos os membros que compõem a nova diretoria, e
leita recentemente, para as solenidades de tomada de
posse, no próximo dia 3, às 20 horas, na sede do Clube
à Rua Walter Marquardt. Todos os eleitos estão convo-

cados a participar.' .

-----) Jaim� Blank

LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBOL

i
Esteve reunida no dia 28 p.p. quando ficou decidir

do que esta entidade estará promovendo uma competi
ção amistosa entre as equipes que estão com suas a

tividades paralizadas. Dos Clubes que participaram do

encontro, Clube Atlético Baependi, Sociedade de Des

portos Acaral, Arweg e Associação Atlética Kolbach, já
confirmaram suas participações, faltando a confirma.

ção da Seria, além de outras equipes que foram convi

dadas. Esta competição tem seu início marcado para o

próximo dia 9 do corrente, sendo que seu reçulamento
será baseado nos moldes de outras promoções já' reali
zadas pela Liga Jaraquaense de Futebol. Está marcada

para a próxima terça feira nova reunião da Llqa com os

participantes, quando será dada a conhecer a tabela e

também a denominação oficial do campeonato. Estão

pretendendo os dirigentes da Liga, denominar o carn

peonato 'de Torneio Vereador Mário Krutscti, em home

nagem ao saudoso desportista.

AABB - SEDE SOCIAL-DESPORTIVA

Ainda em fase de acabamento o complexo social

desportivo da AAB,B, construído ao lado da atual sede.

Com recursos próprios, através de projeto previamente
submetido a Direção Geral do Banco do Brasil, foi aca

tado e aprovado o orçamento no valor de Cr$ 660.000

(seiscentos e sessenta mil cruzeiros). A ÃABB local re

cebeu também parcela de colaboração da Prefeitura

Municipal nos serviços de terraplenagem e cúbicos de

areia. Esta nova sede vai possibilitar a prática de espor
tes para todos os associados e dependentes, atingindo
um congraçamento maior na famrtia abebeana. Quando

pronta esta nova sede terá capacidade para 1.500 peso

soas, sendo que só poderão ter acesso os sócios e seus

convidados, por se tratar a AABB de uma sociedade te

chada. Existem porém casos excepcionais, quando de

interesse da coletividade, que inclusive a AABB já co

laborou e continuará a colaborar, sendo um exemplo os

Jogos Abertos do Municfpio ou do Estado. A conclusão

oeste complexo social-desportivo está prevista para es

te mês, com inauguração marcada para o dia 20 deste

mês, por ocasião da abertura oficial da IX Jornada Es

portiva Catarinense de AABBs - JECA, que se esten ..

áerá do dia 20 ao dia 23, com a presença de 29 AABBs

que aqui em Jaraguá do Sul, participarão de grande 0-

, llmplada esportiva. A AABB está convidando os des

portistas da região para presenciarem esta realização.

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA·DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

. Venda em 1a. praça: dla 05 de abril p.v., às 10,00
horas. Venda em' 2a. praça: dia 28 de abril p.V., às ...
10,00 horas. Bens a serem praceados: Um terreno ur

bano, situado à Av. Getúlio Vargas, nesta cidade com
a área total de 1.950 ms2., fazendo frente com � Av.
Getúlio Vargas, com 35 ms., fundos com 30 ms. com a
Rede Ferroviária Federal S.A., extremando de um lado

, com 7,3 ms., com terras de Bernardo Gn.ibba S.A. Ind.
Com. e de outro lado com 57 ms., com terras de Carlos
Hardt. O referido terreno é, de propriedade de Anna
Fontana, brasileira, viúva, CPF. 004.357.679/68, con
forme registro no cartório do Registro de lmóvels des
ta Comarca, sob. n. 33.564, fls. 267, do livro 3-Q, ava
liado em, Cr$ 438.750,00 20.) Uma casa residen,cial de
fino acabamento, em perfeito estado de conservação,
edificada sobre o terreno descrito pelo item 10., e que
está sob o n. 847, da Av. Getúlio Vargas, avaliada em

Cr$ 400.000,00; 30.) Um, anexo residencial, construído
de alvenaria, coberto com telhas de barro, parte as-

BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.

Ex-Lanchonete 2001 - sob nova direção

Almoços - Lanches - Petiscos
Drinks e Chopps

"O seu local de encontro e bate-papo" j

Mal. Deodoro, 915 (defronte a Volkswagen)

MóVEIS

IíA1PU

de

Theobaldo

Hagedorn

O máximo em móveis e eequadrlas

Rua Venâncio da Silva Porto, nr. 533 - fone 72.�596
Jaraguá do Sul Santa Catarina

sobrada que serve como garage de veículos e aparta
mento residencial, com uma área construída de apro
ximadamente 100 ms2., em perfeito estado de conser

vação; avaliado em Cr$ 100.000,00; 40.) Uma constru

ção em alvenaria, cobertura, parte em telhas de Eter
nit e parte lage de concreto armado, inacabada, que
forma dois conjuntos de apartamentos, tem uma área
construída de aproximadamente 150 ms2., avaliada em

Cr$ 250.000,ÕO. Total da avaliação: c-s 1.188.750,00.
Ri 1 686 - Pelo presente instrumento particular datado
de 16.09.76 com Força de Escritura Pública, Anna Fon

tana, brasileira, viúva, CPF: 004.357.679/68, lndustrlá
ria, domiciliada à Av. Getúlio Vargas, 847, nesta cida

de, hipotecou, o imóvel objeto da presente matrícula
à Banco Brasileiro de Descontos S.A., com sede na

cidade de Deus, município e Comarca de Osasco, Es
tado de São Paulo, inscrito do CGCMF n. 60.746.948.
LOCAL: Edifício do Forum da Comarca,de Jaraguá do
Sul.

.

Execução: n. 6219. Exequente: União de Bancos
Brasileiros S.A. Executados: Tribrasil Ltda. - Anna
Fontana e Marcos de Souza Filho. Jaraguá do Sul, 21
de março de 1978. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o

subscrevi. J.J. Maurício d'Avila, Juiz de Direito.

,

VOCi: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck

Jaraguá do Sul Santa Catarina

SHALOM
BAR E LANCHO,NETE LTDA.
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O P a M O t O r c r a f t"
BATE RECORD EM VENDAS "MOTORCRAT", ENTRE

REVENDEDORES FORD DO PARANA E SANTA CA:rARINA

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

PAGINA 7

Em data do dia 20 p.p., foi festiva
mente comemorado, que teve como,
palco o Restaurante do SENAC, em

Curitiba-PR, quando da entrega do tro
féu "MOTORCRAFT" (foto), ao sr. NOR
BERTO ANTONIO MARANGONI, repre
sentante do Departamento de Peças, da
Moretti, Jordan & Cia. LIda., pelo suces

so alcançado em vendas durante o ano

de 1977, que classificou-se em 1°. cole
cado.

Participaram do evento, os reven-

dedores "FORD" do Paraná e Santa Ca

tarina, bem como gerentes e represen
tantes da FORO BRASIL S.A., nas pes
soas de sr. Agostinho João Zabeu - Ge
rente Distrital em Curitiba, sr. Marcely
Fahas Conceição - cord. de propaganda
e promoção de vendas, em São Paulo,
sr. Gilberto de Camargo Rangel - cord.
de serviços, sr. S. Tibes Granemann
coord. de peças e os srs. Osvaldo Sa
kapura e José Bloise, representantes de
Serviços.

Momento flagrante, em que o sr. Norberto Antonio Marangoni, recebe das mãos
do sr. Agostinho João Zabeu - Gerente Distrital da Ford Brasil em Curitiba-PR,
o troféu tão disputado entre os Revendedores FORD, sendo que o qual veio
para JARAGUA DO SUL - SC.

MOTORCRAFT É Qualidade

FORD É segurança

CORCEL II é Economia.

I

I. B. C. L i b e r a C a f é
. p a r a

Plantio em Santa Catarina
Doze municípios do li- Camboriu, Camboriu e

I
torai de Santa Catarina -Ttajal.
foram lnclufdos, pelo Ins- Cada agricultor pode-
tituto Brasileiro do Café, rá financiar, no mínimo,
no Plano de Renovação seis mil metros quadra-
e Revigoramento de Ca- dos, ou mil covas e, no

fezais, relativo ao biênio máximo, sessenta rnll me

1977/78. Para tanto, o tros quadrados ou dez.

Banco do Brasil S.A. e o mil covas. Serão finan-

Banco do Estado de Sta. ciados Cr$ 12 cruzeiros

.Catarina S.A. (Bese), já por cova a juros de 9%

dispõem de recursos da para empréstimos até ..

ordem de Cr$ 6 milhões Cr$ 43.885,00 e, 11% a-

de cruzeiros para implan cima desse valor. A devo-

tar 300 hectares de café, lução do empréstimo se

nos muniojplos de Pa- dará no final do quarto,
Ihoça, sãd José, Floria- quinto e sexto lano do

nópolis, Biguaçú, Antô- plantio, respectivamente.
nio Carl,os, Governador O prazo limite para a

Celso Ramos, Tijucas, contratação dos finan-

P. Belo, Itapema, Balrr, clamantes, junto às agên
,

\

. LAJES PARA FORRO E PISO
Econômicas, resisten'tes, produzidas rigorosamente de acordo
com as normas da A. B. N. T. - "Qualidade que começa na fa
bricação e não termina nunca". - Consulte nosso Departamento
de Engenharia, Ou sollclte a presença de nosso vendedor pelo

fone 22-0960. - VENDAS: Av. Getúlio Vargas, 591 S/i
! 1208-Esq. Afonso Pena.

LANCHONETE VARANDAO'

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A

LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

,.

Sob o comando do mestre-kuca João

Ambiente acolhedor com mesas ao ar livre

servindo os mais variados lanches.

Seryiço
.

A La Carte

Conheça a Pizza Varandio

Música-ambiente e anexo CHOPARIA E PIZZARIA

J

;

cias bancárias, será até

o próximo dia 31 de maio
de 1978.

Os interessados deve
rão procurar, imediata

mente, o Banco do Brasil

S . A . .ou o Banco do Es

tado de Santa Catarina
S.A. (Besc), mais pró
ximo, ou o escritório lo

cai da ACARESC do seu

município.

CENTRO" DE ESTUDOS
DO HOSPITAL ST�.
ISABEL DE BLUMENAU,
QUER AUXrLlO
DO BESC CLUBE

Representando o Cen

tro de Estudos do Hospi
tal senta Jsabel de Blu

menau, estiveram com o

governador Konder Reis,
os médicos Orlando

Praun, Sílvio Aurélio Sch

mltt, Guilherme Almada,
Paulo Mayerle e Lourival
H. Hübner Saade.

O objetivo da visita foi

saber, junto ao Governa

dor, do andamento de
uma soliCitação enviada

através de ofício ao pre
sidente do Besc e Co

desc, Jorge, Konder Bor
nhausen, de auxilio finan

ceiro do Besc Clube, vi
sando a construção de

um pavilhão de cirurgias
experimentais e necrop
sia éJe órbitos. Deseja
ainda o centro de estu

dos, que o referido auxi

lio financeiro se verifi�

que anuafmente, como

verba de manutenção.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



da Base Aérea, coronel

aviador João Carlos A·

vertar; os deputados es

taduais Bulcão Vianna,
Fioravante Massolini e

Antonio Pichetti; oficiais

e soldados da Polícla

Militar e do 630• BI; es

posa, filhos e demais pa
rentes de Hélio Anjos
Ortiz, além de ínúmeros

amigos "(Ia famflia.

"<3orreio do Povo" Konder Reis assistiu
,,( , I ,

a
•

missa por Hélio Ortiz
ANO L1X - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Jaraguá do Sul- Sábado, 10. de abril de 1978 - N°. 2.980

Notícias de'
Guaramirim

Setor viário está sendo recuperado - A Prefeitura

Municipal de Guaramirim, mobilizou todo seu pessoal
e maquinário, para recuperar as estradas municipais.
duramente atingidas pelas ultimas chuvas, que assola

ram' o municfpio, causando inúmeros prejufzos. Por

determinação do Prefeito Municipal Salim José De

quech, a Secret�ria de Obras, cqnseguiu num curto

espaço de tempo, patrolar e macadamizar, pratica
mente todas as estradas, permitindo, assim o tráfego
normal, principalmente no Interior do munlclplo, que
alnda está escoando sua produção de arroz. O Depar
tamento Municipal de Estradas de Rodagem, órgão
que centraliza todas as ações relacionadas com o se

tor viário e obras públicas, vem realizando um exce

lente trabalho, tendo à frente o vice prefeito, JOSé P
de Aguiar e Romeu Butschardt.

Tempestade de sábado também sentida em Gue,·
ramirlm - As fortes chuvas que se abateram sobre o

Vale do ltapocú, na noite do sábado último, também
foram sentidas no Municfpio de Guaramirim, que a e

xemplo dos demais, sofreu grandes prejuízos, notada
mente quanto ao setor agrfcola. Como se sabe, muitos,
agricultores ainda estão colhendo arroz, e as chuvas
acompanhada de fortes ventos, fizeram com que os

arrozais fossem bastante prejudicados. Mas, assim
mesmo, a produção de arroz de Guaramirim, deste a

no, foi umas das maiores e os preços estão sendo
condizentes, conforme declarações

'

dos próprios a

gricultores.

O INCRA de Guaramirim, está solicitando o com

parecimento dos agricultores em atrazo com os lm-.

postos, referentes aos anos de 1973/76, que saldem
seus débitos o mais rápido possfvel. O INCRA funcio
na ao lado da Prefeitura Municipal. Por outro lado, to
dos os proprietários de imóveis rurais, deverão com-

� ,

. parecer ao INCRA, a fim de fazerem o novo recadas-
tramento. São exigidos os seguintes documentos: es

critura - talão de imposto de 1977 - Título de Eleitor -

Carteira de Identidade e notas de vendas e

fetuadas em 1977, para o preenchimento dos formu
lários do Movimento Econômico. O prazo expira no

próximo dia 31 de maio de 1978.

Balanço geral da municipalidade enviado à Câ
mara - Deu entrada à Câmara de Vereadores de Gua
rarnlrlrn, o balanço geral da Prefeitura Municipal de

Guaramirim, referente ao ano de 1977, assim como o

relatório do Prefeito Salim José Dequech, referente ao

mesmo exercfcio. Esta medida é em atendlmento, ao

que determina a Lei Complementar n. 5 de 26 de no

vembro de 1975, em seu artigo 70, item X.
Este balanço será apreciado pelos edfs.
Da mesma forma, o balanço geral será enviado 'ao

Tribunal de Contas do Estado que vai analisá-lei> ê e

xarar parecer.

·ICM: Jaraguá em 7.D Lugar
,A Associação, Comercial e Industrial de Jaraguá

do Sul, recebeu da Secr�taria da Fazenda, por lnter
médio de Francisco Cyrillo Corrêa, assessor daquela
pasta, um trabalho sobre o comportamento da arre

cadação do ICM - Imposto Sobre Circulação de Mer

cadorias, durante o ano de 1977. Verifica-se que Ja

raguá do Sul ocupa o sétimo lugar, entre os demais
municípios catarinenses.

OS 2Ó munlcíplos de maior arrecadação do ICM,
em 1977 foram:

01. Joinvílle .. · . . .. Cr$ 664.289.5'42
02. Blumenau . . ... . . .. . Cr$ 461.220.246
03. Lages .. . . . · . . . · . Cr$ 251.494.348
04. Florianópolis . · .. .. . · Cr$ 211.047.94Z
05. Griciuma . .. ... . ... . Cr$ 126.733.195
06. Tubarão .. .. . · . · Cr$ 124.636.870
07: Jaraguá do Sul ... . · . 'C� 113.185.994
08. Itajaf ... . . . ... . · o-s 110.678.883

'

09,; Chapecó .•. . · ... ... . Cr$ 89.287.015
10. São Bento do Sul .•. . crs 85.535.900

,

11. Brusque -

•• . . · . - .. · Cr$ 84.693.576
12. Rio do Sul •. · · . . · . Cr$ 65.429.239
13. Concórdia .1 ••• . . . . · Cr$ 49.538.216
14. Mafra. ....... · . Cr$ 49.443.21 e '

15. Caçador •. . .. . .. . Cr$ 47.521 :18-1
16. Três Barras · · · . Cr$ 46.727.826
17. Urussanga .. . · · · . Cr$ 42.366.257
18. Joaçaba .• .... . . . · Cr$ 41.741.212
19. Oanolnhas •• .. · Cr$ 38.826.814
20. Curitibanos .• · . · · . · . Cr$ 35.334.251

...

O governador Konder
Reis participou da Missa
do Sétimo Dia de faleci

mento do ex-secretário
da Saúde e Promoção
Social, Hélio Anjos Or

flz, O ato rellqloso foi
realizado na Igreja de S.
Antônio e co-celebrado

pelos freis Junlpero Bae

e Aníbal Gerald e padres
Pedro Koeller e Raulino

Raitz.

Ao Evangelho, Frei Ju
rrípero lembrou passa
gens da vida pública de

, Hélio Ortiz, citando co

mo um exemplo de ho

nestidade e amor no, de

sempenho de suas tare

tas, Recordou as obras

de caridade realizadas

pelo ex-Secretário e "sua
fé inquebrantável nos en

sinamentos de Cristo".

Participaram da cerl-

DR. ATILANO ZIMDARS
No dia 17 de março, em Blumenau, os bachare

landos da Turma-77, da\Faculdade de Ciências Jurf

dicas comemoraram a sua formatura e na S. D. M.

Carlos Gomes receberam em solenidade' o seu grau.

Dentre outros tantos formandos, anotamos o sr.

Atijano Zimdars, do vizinho rnunlclplo de Guaramirim,
onde seus familiares tem um bem organizado comér

cio.
Atilano também mostrou-se um valente estudante,

enfrentando toda a série de dificuldades para chegar
a concluir o seu curso de direito. Foi uma vontade fér

rea de vencer que fez com que chegasse à reta final

que o habilita a desenvolver uma das mais fascinan

tes preflssões liberais.
Ao grato evento Juntamos os nossos curnprlmen

tos, com os votos de pleno sucesso na nova profissão.

CLUBE ATL�TICO BAEPENDI

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, na forma do artigo 27 e 38, dos
I
Estatutos Sociais, vimos convocar o Conselho De
liberativo e demais associados do CLUBE ATLt::
TICO BAEPENDI, para uma Assembléia Geral Ordi
nária, a realizar-se no dia 31 de março de 1978,
às 20,00 horas, na atual sede social do Clube sito
à Rua Augusto Mielke, sln, para tratar da seguin
te ORDEM DO DIA:

1 .) Aprovação de Contas

2.) Eleição do Conselho Deliberativo

3. ) Deliberação sobre a venda do terreno si
to à Rua Seme Mattar, sln

4.) Assuntos diversos de interesse da so

ciedade.

Outrossim, esclarece-se que, na forma do ar

tigo 28 e 40 dos Estatutos Sociais, na falta de quo
rum regular, realizar-se-á a Assembléia, meia ho
ra após, com qualquer número de associados e
oito conselheiros.

Jaraguá do Sul, 10 de março de 1978.
'(:�.�·l

,

',�'j
A DIRETORIA. I

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e Protestos de Titulos
\..

EDITAL
I Pelo presente edital de �1�i:lç1,), pedimos aos se

nhores 'abaixo relacionados, que compareçam em nosso

cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:
AFONSO SCHMITZ - Rua 11 de Nov. - Massarandu-

ba.
ARTEMIRO JOSt:: DOS SANTOS - Estr. Guamiranga -

Guaramirim.
BENO LEOPOLDO FIEDLER - R. Mal. Castelo Branco -

Schroeder.
COML. FIEDLER DE ARILDO FIEDLER - R. ,Mal. Cas

telo Branco - Schroeder.
DOMINIO Da. FRANCISCA LTDA. ----R. Pe. Franke 167 -

Nesta .

ENi:SIO JOSi: DOS SANTOS - Rio Molha - NESTE.
EDITH BRUCH -.R. 11 de Novembro, 206 - Massaran

duba.
IRMÃOS WINTRICH LTOA. - Estr. Ribeirão Grande do

Norte - Nereu Ramos .

JOSi: ECCEL - R. Geral - Massaranduba.
NELSON FAGUNDES - Nesta.
PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA FILHO - R. CeI.

Procópio Gomes - Nesta.
'PANIFICADORA BUZZI - R. 28 de Agosto, 1.460 - Gua-

ramirim. '

RODOLFO FRANKENBERGER - Estr. Ribeirão Viede -

Massaranduba.
VICENTE BORBA - Curticeira - Guaramirim.

Ligia Maria Elchlnger Slewerdt
Escrevente Juramentada

morna ecumênica, o vi

ce-goVernador Marcos H.

Buechler, os secretários
Nicolau Malburg, dos

Transportes e Obras; A
ri Oliveira, da Segurança
e Informações; Victor

Fontana, da Agricultura
e Abastecimento; Mário,
Moraes, da Educação e

Cultura; e Sebastião Net

to Campos, da Indústria
e Comércio; o prefeito
Esperidião Amin Helou

Rio

Filho; o procurador geral
do Estado, Napoleão Xa

vier do Amarante; o Che

fe da Casa Militar, Coro
nel Décio Lago; o Sena

'dor Lenoir \largas Fer

reira; os Comandantes'
do Grupámento do Leste

Catarinense, General de

Brigada Luiz Jose Torres

Marques; do 5°. Distrito

Naval, contra-álmirante
João Carlos Caminha; e

agradece
do Poslo

Fortuna
,

iIDplantação
Telefônico e, da Agência do Besc

Acompanhado do de

putado Milton de Olivei

ra e do presidente da Fe-

deração da Agricultura
do Estado de Santa Ca

tarina - FAESC, sr. Mar-

OESPORTISTA
"Correio do Povo" oferece para você, caro amigo leitor, uma.

tabela' da fase preliminar do Brasileirão 78, com os jogos que fa

rão os representantes do nosso Estado no maior torneio inter-clu

bes do mundo. Assim sendo, o amigo poderá acompanhar por in

termédio desta tabela, a sltuaç!l.o do Joinville, Figueirense e�
pecoense, integrantes da Chave "A", que conta ainda com as e_

quipes do Internacional, Gremio, Caxias, Brasil. Juventude, Corit1-,
ba, Colorado, Atlético (PR), Londrina e Maringá, num total de

13 clubes.

JOrNVILLE
Dia 26/03 - Brasil O x 1 Joinville
Dia 29/03 - Caxias 1 x 1 Joinville

Dia e2/04 - Inter x Joinville
Dia 09/04 - .Joinville x Coritiba
Dia 1? /04 - Joinville x Londrina

Dia 16/04 - JoinvUle x Gremio

Dia 20/04 - JoinvUle x Juventude
Dia 23/04 _ Maringá, x JoinvUle
Dia 26/04 - Atlético (PR) x Joinville

Dia. SO/04 - Joinville x Figueirense
Dia 09/05 - Chapecoense x Joinville
Dia 14/05 - Joinville x Colorado

FIGUEIRENSE
Dia 26/03 - Juventude O x O Figueirense
Dia 29/03 - Gremio

Dia 02/04 - Figueirense
Dia 06/04 - Figueirense
Dia 09/04 - Figueirense
Dia 20/04 _ Colorado

Dia 23/04 - Londrina

Dia 27/04 - Figueirense
Dia 30/04 - .Joinville

Dia 04/05 - Figueirense
Dia 07/05 - Figueirense
Dia 10/05 - Figueirense

CHAPECOENSE
Dia 30/03 - Chapecoense x Atlético (PR)
Dia 02/04 - Maringá, x Chapecoense
Dia 06/04 - Ohapecoense x Colorado
Dia 09,04 _ Figueirense x Chapecoense
Dia 12/04 - Inter x Chapecoense
Dia 16/04 - Chapecoense x Juventude
Dia 20/04 - Chapecoense x Gremio
Dia 26/04 - Chapecoense x Caxias
Dia OS/05 - Chapecoense x Joinville
Dia (17/05 - Chapecoense x Londrina
Dia 11/05 - Coritiba x Chapecoense
Dia 14/05 - Brasil x Chapecoense

2 x O Figueirense
x Atlético (PR)
x Coritiba
x Chapecoense
x Figueirense
x Figueirense
x

' Brasil

x Figueirense
x Maringá,
x Caxias,

x Inter

. Seleção . Brasileira
Os jogadores do escre

te brasileiro chegaram a

Paris no dia 28 p.p. de-,

monstrando muito cansa

ço, devido a longa via

gem que fizeram, partin
do do Brasil e escalando

,

em Dakar com parada de

1 hora. Apesar do cansa

ço os jogadores estavam

otimistas, pois sabem

que chegou a hora da de

cisão, quem vai e quem
fica. No próximo dia 17

deste, a CBD estará en

viando à FIFA, a relação
dos 40 jogadores que

comporão o escrete bra
sileiro. Decorrente disto
é 'natural que os jogado-
"res sintam uma responsa-

bilidade maior nos trei

namentos e nos jogos
que farão pela EUropa.
No dia 30 p.p. a Seleção
treinou no Estádio Par

que dos Prfncipes, com

portões fechados à im

prensa do Brasil e da
'

França,' istd por solicita
ção da Comissão Técni
ca, através do 'prepara
dor Claudio Coutinho.

Coutinho iniciará o jo
go de hoje com a equi
pe base, esperando ven

cer a Seleção francesa,
iniciando assim com o pé
direito a série de amisto
sos que fará pelo Velho
Mundo.

,
'

cos Vandresen, esteve

dia 28 último em palácio
uma comitiva de Rio For

tuna para agradecer as

providências adotadas

pelo governador Konder

Reis no sentido de dotar

aquela cidade de um

Posto Telefônico e d�
uma agência do IBESC.
Na oportunidade, o pre
feito Fredolino Roecker
informou ao Chefe do E
xecutivo que o posto te
lefônico se encontra em

fase final de implanta
ção e que a agência do
Banco do Estado já foi
autorizada pelo Banco
Central e ",ue poderá es

tar instalada nos próxi
mos meses.

Depois de manifestar
o agradecimento da ci
dade de Rio Fortuna, o

prefeito apresentou no

vas reivindicações ao

ao Governador do Esta
do, destacando um auxí
lio financeiro para paga
mento de uma maquina
rodoviária que vem sen

do ·utilizada na conser

vação de estradas do in
terior do município e a

celebração de convênio
visando a partlclpação
financeira do Estado na

construção do prédio se

de da Municipalidade,
explicando que a Prefei
tura funciona em salas a

lugadas na sede da Ooo
perativa Agropecuária de
Rio Fortuna. Finalmente.
o prefeito ..Freãolino Roe
cker solicitou do gover
nador Konder Reis pro
vidências no sentido de
se estudar a mudança de

trajeto da estrada que li

ga Rio Fortuna a Braço
do Norte e também Rio
Fortuna a Imbituba, ten
do em vista a construção
de uma barragem visan
do proteger a cidade de
Tubarão das enchentes'
que assolam aquele rnu

nicfpio.
I
, '

Além do presidente
Marcos Vandresen, da

FAESC, e do deputado
Milton Carlos de Olivei

ra, o prefeito Fredolíno
Roecker se avistou com

o governador Konder
Reis acompantfado dos
srs. Andréas Varmling,
vice-prefeito; do verea

dor Guido Francisco Ef

ting, presidente da Câ

mara Municipal e do pre
sidente do diretório mu

nicipal da Arena, sr. Jo

sé Rodolfo Heidemann.
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