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------) Por VASG
No domingo passado' as dependências

do Parque Agro Pecuário "Ministro João

Cleophas", na rua Walter Marquardt, teve um
movimento desusado, com a presença de
uma centena de pessoas, em que a grande
maioria portava uma boina azul.'

liberdade, estavam confraternizando. Em sua

malorla os que. voltaram dos campos de ba

talha, há 33 anos, estão' beirando os sessen

ta anos e, embora a Pátria não tenha podido
atender de forma mais conveniente os que
sobreviveram do inferno, na Itália, eles pró
prios se conqreqaranr'em entidades, para a

tividades sociais e culturais e defender no

,que fôr dos seus justos interesses os direitos

que adquiriram pela luta brava em prol da li
berdade.

Conquanto fosse uma festa circunscrita,
a curiosidade exigia que se fosse saber des
se estranho movimento e acabamos toman
do conhecimento que um grupo de homens

que ofereceram a sua vida em, holocausto da

A foto' que mostramos comesté artigo, reflete o instante, após a missa na Matriz de J.S.

No dornlnqopassado o Parque Agro Pe
cuário abrigou os remanescentes combaten
tes da Segunda Grande Guerra, hoje reuni
dos debaixo dá Associação Nacional dos Ve
teranos da FEB (Força Expedicionária Brasi

leira) - Regional de Jaraguá do Sul; presldlda
pelo sr. Bruno Scheibel e tendo na vice-pre
sidência 10 sr. �uilherme ,Humberto Emmen
doerfer. Lá estiveram reunldos.para um chur

rasco, assinalando o 33°. ano do término do
conflito mundial que, como se sabe, se deu
no dlaê de l"maio

'.

de 1945 - o DIA DA VITO·

RIA, celebrado nornundo lntélro.

dro social até o dia em que não haverá mais

sobreviventes.

A Region�1 de Jaraguá do Sul da Asso

ciação Nacional dos Veteranos da FEB é

composta dos seguintes: Bruno Scheibel -

Presidente, Guilherme Humberto Emmendoer

fer, Vice-Presidente, Henrique Jacobi, Hercí
lio Spezia, Orlando Rudnik, Walter Carlos
Hertel, Jorge Ersching, Estefano Meyer, Bruno
Boddenberg, João Rudolfo Hauk, Hilário Ma
noel de Souza, Luiz Sardagna, Luiz Venturi,
Fidelis Stinghen, Nestor Preima, Daniel Car
los Campigotto, Rudi Hornburg, Alvino Horn

burg, Emrlio Siewerdt, Arnoldo Hornburq, AI
vino Borchardt, Estanislau Sadowski, Venlcio
Carlini, Erwino Raasch, José Ribeiro, Carlos
Frederico Vasel, Vva. Olga (Oswaldo) Kanz

ler, Vva. Adelaide Palma (Alfredo) Behnke,
Pedro Decker, Jovino dos Reis, Paulo dos

Santos, Ferdinando Piske, J·osé Lourenço da
Silva, Ewaldo Schwartz, José Nunes Filho,
Helmuth Utpadel, Gabriel Scheuer.

.Antes da
-

churrasco, na Igreja Matriz,
realizou-se missa alusiva, onde algumas ca

deiras ficaram vasias (apenas a boina) em

memória daqueles companheiros de. farda

que já não máis "hàbltam esta terra, mas que
eram lembrados pelos demals presentes.

. /

'Embora a entidade tenha a slnqularl
dade de ser a única agremiação que, ao en

vés de crescer nas suas attvldades sociais,
ela sempre di'minui, posto' que, a baixa de um

companheiro combatente reduz o seu qua-

Aos nossos heróis as reconhecidas ho

menagens.
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"Programa
Apresenta

Joinville - No próximo
dia 14 (amanhã),
praticamente toda a cidade de
Joinville vai

parar com todas as

atenções voltadas

para o futebol e
televisão. No. esporte, o

JEC irá fazer sua

Governo
Minimo:

O Ministério do Trabalho u

nificou o salário mínimo em

Santa Catarina, antes dividido

em duas regiões com uma dl

ferença de Cr$ 179,6. O au

mento será de 41%, passando
o salário para Cr$ 1.449,60,
segundo o anúncio do minis

tro Arnaldo Prieto.

Desde a década de 40, ha
via dois salários mínimos em

Santa Catarina. Na primeira
região, que compreendia os

Silvio
Joinville

última partida nesta

fase inicial do Campeonato
'Nacional e por sua

situação na tabela, poderã
estar classificado para
a chave dos
vencedores. Na televIsão,
um público menos ligado ao

esporte, estarã

Santos"
dia 14

acompanhando
o programa Silvio Santos
o quadro "Cidade
contra Cidade", no qual
Joinville estarã

disputando várias tarefas
contra Nova Friburgo,
do Estado do Rio de Janeiro.

•

anuncia o novo

Cr$ 1.449,60�

princesas e os cavalheiros.

No curso desta semana, na

sede social, realizaram-se inú

meras competições, que deve

rão ser premiadas no baile co

memorativo, a ter lugar na nol
te de hoje.

O longo desfile das várias

agremiações de bolão e de ti

ro, com os seus vistosos e co

loridos uniformes haverão de

fazer afluir nas principais vias

novo curso,

mumcspres de Florianópolis,
Biguaçu, Blumenau, Brusque,
Caçador, Campos Novos, Cha·

pecó, Concórdia, Criciuina,
Curitibanos, Gaspar, Herval O'
Oeste, Içara, Ilhota, Itajaí, Joa
çaba, Joinville, Lages, Lauro

Muller, Navegantes, Orleães,
Porto União" São Joaquim, si
derópolis, Tubarão e Urussan

ga, o salário é, até o próximo
dia primeiro, de Cr$ 1.127,20.
Na segunda, que reúne todos

os demais municípios, o mini·

mo ainda equivale a Cr$ .

945,60. Com a unificação, 0'3

assalariados da segunda re

gião vão ganhar um aumento

de 53%, já que o reajuste foi

dado com base no maior salá

rio mínimo do Estado. A equi
paração salarial, segundo o

Ministério do Trabalho,· deve
se ao pedido de uma comissão

parlamentar formada �or cin
co deputados estaduais e a

,

insistentes reivindicações da

deputados estaduals.

A Festa do Divino Espírito Santo
Na tarde de hoje terá lníclo

a tradicional festa do Espíritc
Santo, quando o Clube Atléti·

co Baependi deverá promover
as principais festividades alu

sivas à data.

Conforme o hábito de deze
nas de anos, o centro da cl
dade volta-sé praticamente
para o desfile dos associados

do Baependi, que partem em

busca do Rei e da Rainha do

Tiro e do Bolão, bem como I3S

UFSC( tem

fii;B-;ij.i�-m;;a;'l E s t· i a g e m
,! ����R����TA, FRANCA, ALEGRE, JOVIAL E ! Te'cn -Ic'os da� A TRANQUILIDADE QUE NOS ' �. ,

} E,NVqLVE NOS MO,MENTOS DE IRRITAÇAO.) .

.

� A MÄNSIDAO QUE NOS ,
) PENETRA'NOS INSTA'NTES DE AFLIÇAO. ) o Ministério do Inte- 'do ao atendimento" das' 'dec coordenando ,os tra ..

, .' '" .

. ' �
.

rior, após recebimento de populações atingidas ,balhos juntamente' com

} SERENIDADE NAS DISCóRDIAS, } relatórios sobre o proble- mais duramente pela es- as Comissões Municipais

�. ESTIMULO NAS INDECISõES. � ma da estiagem em nos- tiagem e falta de água., de Defesa Civil;' além das

} EM QUALQUER IDIOMA SEU NOME } so Estado, enviado pela' medidas sa'nitárias que

, É MAE, AB�R1�0 DO,S QUE'BUSCAM PROTEÇAO. � Coordenadoria Estadual S,oluções foram apre- devem ser tomadas eon-

) T�LA É UM FAVOR DIVINO, ) de Defesa Civil, determi- sentadas quanto ao for- tra epidemias�
� SENTr-LA, MESMO NA SAUDADE. UMA B�NÇAO. � nou a vinda de um técni· necimento de água potá-
} MAE, MINHA BOCA É POBRE DEMAIS PARA ) co, para juntamente com vel, principalmente no 0- ... :Na área da f;l9ricultura
, DIZE,R TUDO O QUE SOBE DO ME� PEITO. � autoridades estaduais 11- este, onde o problema é e pecuária, foi sugerido
} NO SEU DIA, O MEU PRES�NTE DE ,} gadas à Saúde, Agriculw maior, com perfuraçã!) ao representante do Mi-

l TERNURA: UM BEIJO" MAMAE.,
.

,'. 'i tura, Trabalho e Casan, de poços e· o uso de ea- n�stérlo do Interior, Ro-

���� ���� debater soluções, visan- minhões pipas, com a Ce- berto ,Borb'orema a aber.

o governador Konder Reis

recebeu telex do ministro da

Educàção e Cultura Ney Braga,
comunicando que foi concedi

do reconhecimento ao Curso

de Ciências Biológicas da

UFSC.,

Q teor do comunicado é o se

guinte: "Cumprimento vossên

cia e tenho satisfação comuni

car decreto nr. 81.553 de .....

públicas 'da cidade umçrande
número de populares, pára a

plaudir o acontecimento es

portivo.

Consuma-se assim mais uma

vez a tradição local de come

morar o Divino Esprrito Santo

com competições desportivas
do principal clube da cidade,
o seu bem orqanlzado desfile

'pelas ruas e a realização dI)

baile alusivo.

reconhecid'o
10.04.78, publicado no Diário

Oficial de 11.04:78,- concedeu •

reconhecimento Curso Ciências

Biológicas, Universidade Fede
ral de Santa Catarina, cidade

Florianópolis, nesse Estado".

•

r e u n ru
CEDEC

tura de crédito especial,
moratória para es que já
possuem financiamento,.
carência maio'r e juros
baixos, face aos prejuí
zos até agora verifica

dos, consoante levanta
mento feito quanto a pro
dução de milho, soja, fei-.
jão e arroz.

São Miguel d'Oeste, a

zona mals duramente a-

tingida, decretóu estado

de emergência, tendo o

secretário da Justiça, de-
. putado Nereu Guidi, de
terminado ii Cedec que
tomasse as providências
necessárias para contro

le da situação. O relató

rio, no tocante às'provi
dências foi entregue ao

representante do Minis

tério do Interior, que se

guiu para BrasDia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Semana,da,
,

Aniversariantes NOVIDADE! Sua beleza com o re

quinte da profissional Marli K. Zo
mero Leitora amiga, quero lhe fazer
ciente da inauguração do mais mo-:

derno recànto da befä'iaJfeminirrä""em ,-"

.. ,

nossa cidade. Trata-se do Instituto

� ,,� ,de' be,I,�ja ,Çh!!rry; 'in�,ala:gó [unto ao
,.

Centro de Informaçoes Turfstlcas,
n- \ f

• -

.nà'GetúljoV��g-ás·,,·Prôfi�slonais óo rn-
•

�, _ •

'l

p�!�nt��. fq�e'1��?:de; ,�ua: .ap�drê!lÍ?(�"·
'-' '

uma imagem viva das damas e re

qulnte de nossasoclety. Seja você",

tam'!:?ém, dona de sua beleza; pre-"
se!Wê marcante-em nossos âconte-

\_cirt;l�ntos -, consulteo Instituto de Be
leza Cherry - C,entro de Informações
Turístlcas, sala '3, na Getúlio Vargas.

• "
,
,,' • ,po'

"

1

Fazem anos hoje dia 13.05.78
Ora. Zilá Rodrigues Leite,

,

advogada em Itaperiuna, Estado do Rio
Sr. Alfonso Buhr
Sr. Waldemar Antonio Vasel
Sra. Adélla,Gascho Schwartz,

""uJ" l.
.1 L. "'\

• &i. --) 1
'

errr' araguazmllo" , •. 0
• ,',,'.'

Sr .,_Santino "Rita
Sr. João Mannrich,
em Atalanta - SC

Fazem anos amanhã, dia 14.05.78
Srta. Eny'i-Ierbst, (P. Alegre)
Sr. Albano Kanzler
Srta. Horteneta Satler

Fazem anos dia 15.05.78
'''1 ,o, ':A -jovern MônlcaHufenuessler

, Sr: Eurides Silveira
Fazem' ,an'Os dia '16.05.78 "

, ,

,,, Sr.�esá Ro'dolfo ,Fischer'" :. ':
'." ''(' :

• ,O jovem Mllltlno Aldrovandl -

zÓ, .. ,

-

" ,0 rjovein'-Werner Horst ,;.Ir., em Gaspar
�

Faze'm anos dia-'17.05.78 '-- .. �"'"'' :

Sr. Aleixo)TomeHn;:�"
" Sr. ·Nery José, Buchmann
Sr:'Arman,dó'Nagel. : ,-, U ;._..,l".L.�
A' jovem 'Carmelita'Pontecelli ". '" ,

,

-,-, ,', €) garoto Ralf Roberto Pletsch; nesta' _'- ;

Fazem anos dia '18.05.78 T
Sta:- vve.. Edwirges V:oigt

'

Sra. Oordl, esposa do sr.
Wilson Baggenstoss

,O�,íh,' O jovem Alzero Mannrich,
1 _r ,em Atalanta-SC
Fazem anes.dla 19.05.78

Sr. Alvaro Tomaselli
Sr..Renato Ribeiro
Sra. Imgard Müller, em Corupá
Sr. Harry Carolino Fruet, . ,

.. 'comerciante, nesta ' •

_ Sr...Erwino Fodi "",- �

Sr. Reno Schwartz, funcionário da
Prefeitura Municipal de JS

I

I

. J
_ ANiVERSARIO

, . Está sendo muito' cumprimentado no dla
dá hoje 'O amigo' Wilhelm Guida Borowlcz, ge
"rente d1l velndas' d�""Mehegotti Velculos SIA,
:,

por ín'äis' urna feliz confirmação de seu nasci
mento. Junto as minhas felicitações, às de to
do o Grupo Menegotti, diretores e colabora- ,

dores.
Ao amigo William, os cumprimento da co

luna!

CAMPANHA DO AGASALHO
O ROTARACT, muito atuante em nossa

cidade, estará promovendo nos dias 15 a 26
deste mês a Campanha do Agasalho. Visan
do com isso favorecer aos menos encoraja
dos pela vida, fazendo com que tenham um in
verno digno de ser humano igual a nós. Os
postos de recebimento funcionam nos Colégio
São Lufs e Dlvlna Providência, Ação Social e
também na FERJ, Seja humano e favoreça aos

que padecem neste inverno, doando açasa
lhos e contribuinäo com a campanha lançada
pelo ROTARACT,

"

,

,
, '

! '
,

,
Ao,!>,' an'i,:,e!s�rja'1i,es. _d�� semana; os' para-

bens (Ia coluna: � .!, ,.,.... I .t I'

I( �. .. JJ ,.,;. '� .. � .I-
'

...

�

r _

-

., \ ...

" N4-SC,MI;�TOS ,DA SEMA_�A
Quem· acaba de fazer uma ótima aquisi

ção é o amigo José Venâncio Pereira Junior
(Juca), Gerente do BESC de nossa city. O Ju
ca acabou de adquirir em Moretti, Jordan o
carro, do ano, Corcel " de cor branca. Com o
Corcel", -zertnho; o amigo Juca se ausentou
de nossa- cidade; dirigindo-se á Florianópolis
onde encontra-se participando de reunião com
os demais gerentes de BESCs do Estado. '

,
,. 'p",! .1'11 ".
Marlete

filha de Ingobert (ReriTlda)' Sfeinert
' .'

Agnelo Marcos
filho de Agnel.o (Ursula) Marcarini

� MarJo�< �-,,-__ '�'�__�'�__ __ _ _

filho de Paulo Leopoldino (Clementina) de
- -Souza-:-- _-, _, ,

',.

Gilberto
filho de Pedro (Zenir Maria) de _

Freitas Costa -;;
Vanessa

filha de Jalr.o '(Asta) i:fe Oliveira
Cristiane

'

fÍlha de Mariâ Luiza Verrssimo Rosa'
Ohartes- .,�,;.,.- ..• '

• "

filho- de Germano {Merli) Korndorfer
Solange �parecida

• l

fllhade 'José' Olêgári.oí (Van'êla) Plernànn
,

Magna Djane <o: T"! �,,'
-' -

�tI,"

, _ J[lhÇl' (f_e .Fr,ttngis�o ' José (Erica�'Redroso ',"1.'
Claudio �:. ,� ":".', - ""

.. JilhÇ> de �O!g�. e Rbsalia Paholski
Ademir

.

r
,

.,' ..

filho doe 'Arí� fAlida)'Monteiro
,Mar-i.o;:; ,

', •.': ,r;"l.V\. •

_ ,. , ',," ..

filho de Egon (Ali'lPa), ...Kr,u�g�(��
" Claudemir ','

,

filho d_e Osni (Alcina) :pe Sóuzí:C '- . -'to - '\

Sandoval - " .

:
filho de Irinéu (Zilda) de Oliveira

Regiane ,'.
filha de, José lRegina) :AU9Usto /

_.: l... �

., .....
!

,
,

Juventude ano 2.000, a presença ca
, rinhosa 'do Claudinh'o em nossa colu
na de:.l;toje., ,Claudinho ao lado dos

p�p';ais C_laudio Germano (Mar:ia Lise
J'te)"He�bst, é a esperteza de dm futu-

- '_ ..��4ur�ª, M!tHeJ: <!r.Y!I.!?!L••Oflclal do Registro Civil do ro de alegrias. I ,t; ',r I

',lo. D�s�r,l,toßJI.,-Co�!tr"�a d� Jarag��4DJp1!)Ef:!:1a49,,$i'�);;',;I'-'.J L,;{u.,S, 8 :,', ',"';'i.,v i
Santa Catarina, Brasil.

�t', •

!."��fJ.J.§.ll:Q
:� 1 '

Edital nr. 10.264 de 04.0�.1978
'
,.

Ele, brasileirQ,. solteiro, au�iliar de .escri-
.

.,
. tono, natural de RIO Negrinho, I. neste EstadoRubens Ehle�,� Maria !Aparecida, Eger· '.. , . _. domiciliado e resIdente nesta cidade filho d�

,!.tl�I,e;.. brasIIßIr.0,;r�.QlteirQ, ele�r?!écnico, na-.�.- '�lJtonio Pe,dr.o de Andrade e I",anilda' Voltolini
�ura de Jaraguá do ��I, r d0"':l,cihado e resi-

-

de AndradE!. Ela, brasileira, sblteira, auxiliar,ente e.m Rua .Jqé!.�41!1TI F�anclsco de Paula, de escritório, natural de patosl de Minas Mi-,
nes.ta CIdade, fIlho' de Oscar Ehlert e Adelina nasrSerais, _ domiciliada e resi�ente em Join.
t�!ern. E�!�rt..;�Ela, bra�,lIelrra, solteira, auxiliar ,e.vflle, h"é'§t� Estado filha de 0li1veiros Ferreira
é escn no, natural de Corupá, neste Esta- e Maria Alda de Araujo Ferrei ra. <'_ ,

" '

-

do,
. domlclliacJa!,�",.r,esl(i�l'lte em Rua Paulo � Edit�1 nr. �g.267 de 10.05.19781 '

Krelmer, �esta CIdade" fll�a de Waldemar E- Jruâibert N,at�ia� e Arlete Mari1a Mayer .' "get!i!l M.arr� Fr,W�N.?so Eg�r. ,

.. 1tEle, -brasIleIro, solteiro, operário, natural
Edital nr. 10.265 de 05.p5.1978 de Jaraguá do Sul, domiciliadb e residente
Werne'r-Bruns e Monica Zils ••v ,,' ,,"

em Jaraguá-E�mle,rdo, neste <1istrito; fill:!Q' de
Ele, brasi_leiro, solfeiro, lavrador, natural Ben�o .

Mathias � Lau.rinda Sen- Mflthias. Ela,
de-'.:I'Brãg�á'(d�'Sul; d.omlclllado e resld,E;1li1ie:j6«Tk:--."tbrasll�lr.��. �p'tK,r?�, mdustriári,�' .. natural d�
�Iha ,d,a,Flg,u.elra, .n�ste distrito; filho de Bertol- Guarammm-, neste' Estado, domlcll,lada e\ resl- ,

'dó Brims e' Hedwig Froelich Bruns. Ela ora- dent� em Rua Walter Marquardt, nesta"'citlá-' I

sileira, solteira, do lar, náturaf de Gu�rami- de, fIlha de Paulo Meyer e Martpa Hack Meyer. ,

/. rim, neste Estado, domiciliada e residente em
Schroeder, neste Estado, filha de Erico Zils e

Regina Engelmann Zlls�
Edital nr. 10.266 de 08.05.1978
Luiz Alberto de Andrade e

,

Agueda de FaUma Ferreira
Cóp!a recebida�do ,�clal de J.olnvllle, neste
Estad.o

, MARISOL SIA REALIZOU CURSO - infor
mação que recebi do protessor João Beckhau
'ser, chefe dlv.' Relações Industriais da' Mari·
sol, dão conta de que á firma, procurando ca

da vez mais o aperfeiçoamento dê seus cola
böraC!ares,' déú' continuidade ao'seu Proqra
ma de Formação, profissional realizando um

curso interno de 03 ,8 06" de maio .nas depen
dências da A. R. Marisol. O C.urso "Capaci-
1aiçoão IPa,ra Liçleranç�':, foi, mlni�t"'�dQ pelo pro
fessor W, Petersen, Diretor do' lnstltuto Inter
nacional de Ciências deCapacitação - ISCES
de 'São Paulo. Deste curso participaram todos
os diretores, gerente e chefes de dlvlsão da

empresa. Com este treinamento e. desenvol
vimento de Ifderes a Marisol S.A ...visou atuali
zar os processos de mando e desenvolver ap
tidões próprias que libertem a personalldade,
deterrninam a auto-eficácia e elevam as pes
soas aos mais altos padrões de liderança.

•...................................................

CELSO LUIZ NAGEL

•••.1••_ .

TOP SOM MUSIC - O som personalizado,
estará com vocês hoje a noite, com lnlclo mar

cado para às 22 horas lá no Grêmio Esportivo
.Juventus. Agora com maior potência e com os

destaques tias melhores _çJi;:>�ote.s?s-4._T-op Som
'lhe proporciona �omentos 'de muit� alegria,

A cegonha que anda rondando pelos la-
> Ires de nossa região, mais uma vez este- ,

vê' rro Hospital e Maternidade São José,
quando lá presenteou Maria Julia ,Em- .

mendorfer, esposa de Victor Emmendor-
fer Filho, com a gracinha do Victor Em
mendorfer Neto. Já em seu novo lar, _.J ...

deitado sobre um lençol preto e verme
lho (cores do fIa), enchia a casa de ale
grias, com seu chorinho e com sua pre
sença máscula (3.800kg). - Aos papais
do Netinho, os cumprimentos da- colu
na!

,. '

Hamburgão... estacione... e bO,m apetite ...

CINDERELA, moda para ELE e para
ELA. Com os preços mais baixos
da praça e com crediário próprio,
Comercial de Calçados Cinderela
Ltda. lhe oferece calçados, confec
ções, bijouterias, linhas, recos, bo
tões, bolsas, malas, armarinhos,
meias, cintos e flores artificiais (en
feites). CINDERELA, fazendo a moda
de cada estação para crianças, jo
vens e adultos. Para você que é noi
va, no mês das noivas, presentes
com carinho. E não se esqueça,
CINDERELA lhe aquece neste inver
no. Av. Getúlio VarQas, 198 - nesta.

.. ,� Moda [ovem .atuallzada e as

I últimas novidades para o in
I verno você enéontra em LO
I JAS KLEIN. Cobertores, rou
! pas feitas, lã para tapeçaria,
I toalhas, tecidos, cortinas e

J 'tapetes. Calçados para adul
I tos, JOVens e crianças. Corn
I prando em LOJAS KLEIN,
I quem ganha é você! LOJAS
I KLEIN E KLEIN MAGAZINE,
I um colorido de novidades I
l quentinhas para este inver- I
I no.

�

Preços, os melhores, I
I prazos, os maiores. LOJAS I
I KLEIN - 28 de Agosto - Gua- I
I ramirim. I

EMBALO - amanhã às 16 horas lá na So
ciedade' Diana em Guaramirim, a sensacional
reabertura. Muito som, muito embalo com o
GRUPO TROPICAL de Curitiba, movlmentan
do sensacional soirée. Pinte nesta!

'

AGRADECEMOS - ao sr. Eggon João da
Silva, os cumprimentos que foram externados
ao nosso Diretor e aos que editam este sema

nário, pela passagem do 59°. aniversário de
fundação.

.

DESFILANDO - Demonstrando a eficiên
cia näs' vendas, a qualidâde e a economià do
CORCEL II, o amigo Guido Mundstock, Dire
tor Financeiro e Administrativo de Morettl,
Jordan, acaba de adquirir -o seu C.orcel " mo

delo Belina, de cor bege champagne metálico.
Muito bom gosto!

' t

-' -
-

- --� 'f-
I' iPRIMEIR0 ANINHO - no dia 08 deste mês
transcorreu o primeiro aninho de Isabel Cris
tini, filha do casal amigo Valcir (Alda Eloisa)
CimardE Isabel Cristina 'recebeu também os
carinhos dos avós Vergilio (Hilária) Moretti,
que se, uniram ,ao júbilo da famrtia Cimardi.

,1 >

_NA CAPITAL - O Prefeito do vizin'ho mu

nicfpio de Corupá encontra-se desde. ontem
na capital do Estado; Florianópolis, onde man

tem contato com o governador Antonio Car
los Konder Reis, visando meJhorias em toda
Çorupá e também para suprir as necessidades
existentes naquele municfpio. Por falar no Pre
feito de Corupá, Sr. Adelino Hauffe, neste cur
to espaço de tempo em que está na chefia do
Executivo, tem se dedicado com afinco visan;.
do o bem de todps .os .corupaenses.

. :,_',

,',
,

.

De beijos, presença, flrme�, dedicação -

Mãe-gente, Mãe-mulher, Mãe-amor. Dia 1 dia
das Mães. A você Mulher-Mãe, os cumpri
mentos da colunal

Lançamentos de Inverno - em Con
fecções Sueli, moda, beleza e qua
lidade acima de tudo. Vestidos para
senhoras e crianças, jardineiras, ba
tas e blusas, Vestidos e slaks para
gestantes; camisas e camisolas a
lém de grande variedade de bifou�
terias. Confecções Sueli lhe oferece
descontos especiais nas compras a
vista ou se preferir pelo Credi Sueli.
Confecções Sueli de portas abertas
com as melhores sugestões para es-
te inverno. Confecções Sueli, na Mal.
Deodoro, em frente a praça Paul
Harris - nestä.- .'

'

.

RACIONALIZAÇÃO - a seca se faz sentir
em tod� regiã.o sul d.o nosso, pars. Aqui em
noss,a . cl�ade também é sentida por todos os
munrclpes, de modo todo espécial pelos agri
cultores que trabalham a terra e sentem a es
cassez do precioso J[quido. Parte também do
nosso sem�nário, desta coluna o apelo a to
d?s os habitantes de nossa região para o ra
cIonamento de energia elétrica. De modo es
pecial às lojas com vitrO de exposição as in-
,dústrias e a todps quantos menos nec�ssário
for o consumo da energia. -:.

_:� HOMENAGEM ,- ,Os, membros do Rotaract
de nossa cidadE{estarãô reunidos 'amanhã 'na
�.asa da simpátiêa Tarsa' pr�starido"" 'homena
gem às ínães de; todos os componentes do Ro
taract e em geral às mães de toda comunida-
de., , I,

'

.. _,_ •• _

Em contato que mantive com o amigo A
doJfo. Co�ta, de Emmendorfer Comércio de
Vefculos, soube da grande aceitação do Che
vette e também da aquisição por parte do sr.
Bruno Wolf de ,um Chevette, bege areia zeri�
nho, zerinho.

'
.

\_

DESPEDIDA � O sr. -jos'é Amár�1 Pe
reira, ladeado de seus familiares a-

" � �
...

presentam aos amigos e todos a

'1"" �ue� _
pôde ser útil, a sua despedida'" _, uem' Í'âzãö' de�suä�"müéiànÇâ �para �

-. � ,_Berç� d� Fia�ão''''dCàtar:in� se, .Brus
que. O sr. José Amaral Pereira (foto),
ocupou 'pór' muitos anos b càrgo de
gerente do Banco do Brasil de nossa

cidade, familiarizado que estava com
os daqui,--rião põaendö -formulârsua'
despedida a todos quantos aqui con..

viveu, através da gente o faz, dizen
do ainda que 'ao assumir a gerência
em Brusq�� � cofoca a' disposl-

• l·', I � •

iA ,'!lo'ção de todo., no quá 'for utn:
'

" ...t' l. �

E para Que chegue ao conhecimento de todos
".mandel passar o !�resente edital quê serA publicado pe:.! �-
'la. lfuprenlla. iê em ,cáHOrlo 'Õíid'e serA atb:ât!� lluU:nt. t.· ,

15 dias. Se alguêm souber de alpm Impedimento. a-
cuse-o para os tins le..lII.

Aurea KUller Grubba
Otlclal

'4 l� itJ },
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Seixas' prevê temporais e

cheias para setembro
O astrônomo Amaro S.

Neto prevê que, depois
deste longo períoc:to de
seca, entre os meses de
setembro e outubro, quan
do � linha de preclplta
ção (chuvas) se deslocar
da Região Norte para a

Região Sul, haverá em S.
Catarina gr�ndes tempo
rais e_ cheias.

dias de junho, quando 5
massas frias de pequena
intensidade chegarão ao

Estado, ocorrerão chuvas
esparsas e passageiras,
eem duração de poucas
horas e com mínima in
tensidade,' sem alterar,
contudo, o quadro de se

ca. "Nã'o havendo ärve-
res" - conclui ele - "não
há esta umidade no ar e

não há o que' precipitar..
Daí, aseca". Seixas diz
também que a seca, pelo
desmatamento ou pela
des�rtificação do solo,
tem aumentado de inten

. sidade a extensão de

tempo nos últimos 10 a

nos.

Atualmente essa 'linha
de precipitação está lo
càlizada no chamado pa
ralelo 200., que compre
ende os Estados do Rio e

Bahia, onde tem chovido
torrencialmente. E pela
lei da astrofísica, segun
do ele, essa linha ,desce�-

- rá até º Sul naqueles 2
meses.

De acordo com o es

tudioso, a seca atuàl não
é normal, em duração e

intensidade, e é prevoca
da pelo excessivo des
matamento �as florestas,
que consequentemente
causam a evaporação
dos leitos de rios e até do

- nível freátic9 superior,
"originando a' seca dos

poços". E que, não havendo um

processo' de florestamen
to natural intenso em to
do o sul do pais, o au

mento da aridez será pro
gressivo, futuramente.

CHUVAS
Mas Seixas Netto afir-

,

ma. que para o mês de
maio e os primeiros 15

Ele explica que as flo
restas agem como meio
introdútor de água na at

mosfera, já que uma ár-

Não confie em seus amigos sobre isto ou aquilo
Conííe no "CORREIO DO POVO" um jornal a

serviço de nossa cidade. Fone 72-0091

o - .MAMAE -

......_-----

:-_ .. _----- _-- .. --- .. --- .. _-_ .. __ ..

Mamãe..• hoje é teu dia
_

.

E aproveito o' momento
Para expressar o sentimento
-Que tenho por você...
'Embo_ra muito distante
Eu lhe vejo. a todo instante
Dando vida a meu viver
O tempo muda as coisas•••

.
Mas ele não muda o amor

porque seja como for
�Ie é permanente
Embora venha-me distanciado
Do mundo do passado
Sinto-o sempre presente
E assim Mamãe

Sigo o meu caminho
As ve�!!s pisando em espinhos
Mas com uma confiança:
Você torcendo por mim
Amando-me até o fim
Como senti em criança.
E parece-nas...
Que as pessoas definham
Quando todas caminham
Para a sua velhice
Mas você é diferente
Mamãe, será eternamente
Cheia de vida e meiguice.

(Miguel Nenevê)

- ENVELHECER -

Penetra na velhice com cautela
sem despertar teu so.nho adormecido.
No passado ou

presente a vidéJ é bela
Esquece todo mal que tens' sofrido.
conserva a juventu�e dentro dela.

.

Procura ser aos moços parecido.
Vivendo tua vida bem singela
sempre capaz, alegre, descidido.

Não recordes somente o que passou.
Vive o presente com tal simpatia,
rejubila-te com o que restou.
A vida tem um que de poesia
que enaltece _

tudo que findou,
dando a velhice dose de alegria.

- .

Prof. Alarde S. Amorim
Biguaçú/5178

-' DANK DER MUJ"JER. �
�

.. __ .o _;. .. �
-:
__ ..

.__��l_ .. _..
.

----.:;.....;.;'-;,,;_-) A.H.

Wenn deine MuHer alt gew,?rden
Und alter du geworden bist,'
Wenn ihr, was früher leicht und

mühlos
Nunmehr zur Last geworden ist,
Wenn ihre lieben ,treuen Augen' ,

Niéht mehr, wie einst,'ins Lebet;l sehn..
Wenn ih-re müd gewor�nen Füsse
Sie nicht mehr tragen wollen beim

g�� .•
-

Dann reiche ,ihr den Arm zur Stütze,
Geleite sie mit froher Lust
Die Stunde 'kommt, da du sie

weinend .

Zum letzten Gang begleiten musst.
Und fragt sie dich, so gib ihr Antwort,
Und fragt sie wieder, sprich auch du!
Und fragt sie nochmals, steh ihr

Rede,
.

Nicht ungestüm, in sanfter Ruh!
Und kann sie dich nicht recht

verstehen, .

Er'klar ihr alles froh bewegt;
Di� Stunde kommt, die bittre Stunde;
DéJ dich ihr Mund nach nichts mehr

fragt!

Os despachos do dr. Prefeito

va relatando os detalhes.
Não me cansava e a re

produção era fiel e sem

disérepância. Já o Dr.
Alaor tem um amigo, Ale
xandre, que sofreu fratu-
ra do braço, e a cada um

que lhe perguntava,' con
tava de modo diferente.
Ora que tora um queda
da cama, ora atropela
mento por auto, pra uma

briga etc. " Como lhe
chamassem a atenção,
respondeu que era muito
cacete repetir sempre a >

mesma história. Por isto

aconselho o gravador ou,
no caso, a -planta geodé
sica do Waldomiro Ri

mes, bom topógrafo.

Enquanto Isso, vão mais dois despachos.
Farmácia Sesiana . .Pe- premiar os bons . Espere

de pagamento de remé- pela Vitória. São palavras.
dios fornecidos à indigen' de esUmulo que lhe en-

. teso Pague-se. Nem sem- via a mais pobre, a mals

pre tenho todos os remé- humilde de suas funcio-
dios. Há dois meses que nárias. C.O. do C". Bem,
estou abandonado pela dia 15 transcorreram as .

CEME. Não foi porém a eleições e o candidato e

única. Dia 13 de novem- amigo que eu apoiei, foi
bro p.p. recebi a seguin- derrotado. Assim, Dona .

te carta: "Dr. Carlinhos. C.O. do C., o povo não fI, •

cou comigo, e Deus ...
bem Deus escreve direito

por linhas tortas, e estou

certo de que o fez, pols
. concedeu-me o prêmio
de poder conhecer o co

ração do povo ...

Rimes, pede, pagamento
de mapa levantado da

praça U.�.A .. Pague-se.

Tivemos que pedir o ma

pa ·para consignar deünl
tivamente os limites da

praça, eis que cada, dla
se alteravam súas linhas.
Gosto das coisas firmes,

. fixas, definitivas. Mante

nho o que digo. uma,

duas, mil vezes. Igualzi
nho. Quando sofri o acl
dente na perna, gravei-o
em fita: Os amigos corre

ram para visitar-me a,
sem exceção, pergunta
vam "como aconteceu?"

Eu, apenas, apertava o

botão e a fita desenrola-

Enno Jansen - Presidente

. "
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II Pril�a ÂngelO Plazera, 27 �, Fone (0473) 72-0525 H 5 lotes __:' Brinde à.' partir de e-s ", 1.0'00,00'
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.
e, nós far�mos o seu programa de II'
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Suas últimas palavras no

seu discurso segunda fei ..

ra, foram: Não' me aban
donem! Esteja certo de

que não está sozinho. A
seu lado estarão todos os

que o· admiram e o res

peitam e, principalmente,
estará Deus, que sabe Req. nO. 34. Valdomiro

Novamente estamos aqui com dois despachos do ex-prefeito Dr. Carlos Moacyr de Faria Souto. No
dia 26 de abril último o dr. Carlinhos nos endereça uma atenciosa carta onde entre outras ele enfatisa: "Tenho
recebido seu prestigioso jornal regularmente e relido com emoção os pobres e desvaliosos despachos de um ex

prefeito da roça, cuja única virtude foi a de amar o próximo, a esposa, os animais e à natureza. Foi uma fase da
minha curta e longa existência. Curta pelo pouco que até hoje pude fazer pelo meu semelhante, e longa pelo

.

multo que DEUS me permitiu a fe.licidade de viver. É verdade que ainda estou longe dos 81 quando então
vore ,média injeta 250Ii-' ' , ,

, poderei ser olhado como "pessoa especialmente favorecjda pelo Céu", como afirma Lin Yulang. Mas nos meus
tros em cada 24 horas,'
mantendo a umidade re-

64 já p'osso dizer que "tenho uma idade gloriosa", é não preciso me desculpar. de ser jovem".

lativa .do ar acima de 80
Ao dr. ,Carlinhos enviamos, pelo correio, um exemplar autografado do MEMóRIAS DE UM MENI-

NO POBRE, do nosso companheiro Prof. Silveira Júnior. Encóntrará o dr. Carlinhos uma nova faceta desta parte
por cento) dando origem, do território brasileiro.
então, à formação dos

campos . de precipitação
(Chuvas).

Finalmente, o �ponto de destino. Estranbamen
te me disse ela que não mais desembarcaria na

quela cidade. Prosseguiria viagem. 'Aquilo serviu

DA SUA LEITURA PARA O MEU ARQUIVO

A morte viajava de ônibus
Era abafadiça a noite em que a encontrei. Não

sei se por coincidência ou por determtnaçãc do
destino, iríamos embarcar rumo à mesma cidade.
Não a conhecia, contudo suas feições meigas sua

face angelical e seus olhos tristes fizeram com que
me simpatizasse com ela. Débora era seu nome.

Houve o embarque e nova coincidência. Se
ríamos não só companheiros de viagem, mas tam
bém de poltrona. Cansado de uma estafante via ...

gem de oito horas, já me dispunha a dormir quan
do aquela estranha figura de mulher solicita que
lhe informe as horas. Percebo em sua atitude o in
teresse num bate-papo•

Apesar do sono, não reprovei a idéia, pois a

moça era bonita e elegante. Informando-lhes as

horas, voltou-me a chamar a atenção aqueles o

lhos tristes e apagados.. Impressionou-me, por ou
tro lado, sua voz metáliCa. Gestos recatados e um

medalhão de família ao pescoço completavam a

primeira análise que pudera fazer daquela compa
nhia que, embora agradável parecia intrigar-me,
até certo ponto.

-------) Prof. Paulo Moretti

para intrigar-me ainda mais. Enquanto isso aconte-
. ela, tira da bolsa um pacotinho e pede-me gentil
mente que 6 entregue no endereço indicado. A um

pedido de explicações, disse tratar-se de remédios
trazidos de São Paulo e destinados a um seu lr
mãozinho gravemente enfermo. Com tudo �quilo,
meu raciocínio entrou em ebullção.

Houve a despedida e com ela uma interroga
ção pairando no ar. Um tanto contrafeito com tu
do aquilo, fui em busca do endereço indicado. Ao
chamado da campainha, açudiu gentilmente uma

senhora cujas feições se assemelhavam com as

de minha companheira de viagem. Disse-lhe a que
vinha e fiz-lhe a entrega do pacotinho, conforme
me fora solicitado por Débora. Ao ouvir este no-

.

me, a mulher transfigurou-se e ficou lívida.

Refeita do susto, contei-lhe toda a nossa via
gem. Cientificada do fato, pediu licença para reti
rar-se por uns instantes, voltando logo após com

uma foto de Débora, com o mesmo medalhão e os

mesmos olhos tristes, dizendo-me: "Ela'morreu faz
dois anos. Quase desmaiei...

Quanto ao irmão de Débora, de fato houvera
sido desenganado pelos médicos .e estava à beira
da morte. Aplicadas as ampolas sem rótulo de que
eu fora portador, prontamente o garoto pôs-se de
pé.

Conversamos durante todo o percurso da via
gem. Sobre um sem número de assuntos. Falei de
mim, de minha família, de minha cidade. Quanto ii ,

ela, negava-se ebstínadamente a falar de si mes
ma, de modo que não cheguei a saber onde resi
dia, o que fazia, por que viajava.

Finda minha estada' naquela cidade, veio-me
à mente solicitar uma daquelas ampolas para exa

me de laboratório. Inútil, a última dose já havia si-
do aplicada.

- .

RESOLUÇAO . N°. 03/78

exercer o cargo de Diretor Geral desta Câmara de

Vereadores, por ter sido aprovado emconcurso pú
blico, com vencimentos de Cr$ 10.800,00 (dez mil

e oitocentos cruzeiros) mensais, a partir ·da pre
sente data, de acordo com o estabelecido na lei
nr. 708, de 31 de março de 1978. '

ENNO JANSSEN, Presidente da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa,

Catarina, no úso de suas atribuições e, na confor

midade do disposto no rtem XI do art. 18 da Lei

Orgânica dos Municípios do Estado de Santa Ca

tarina, combinado com ítem XI do art. 19 do Regi
mento Interno, Resoluç.ão nr. 04, de 22-.11-76,

RESOLVE:
Nomear:

De acordo eorn o art. 17. item I, da Lei nr. 344;
de 30 de.março de 1972, José Alberto -Klilzke; para

, r
.

"

Registre-se, comunique-se e publique-se.
Câmara de Vereadores- de Jaraguá dç Sul, 08

de maio de 1978.
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COMPANHIA MELHORAMENTOS DE

JARAGUÁ DO SUL
" EDITAL 01=. PRACA-'

'1 "! "{ ... '1"" �I l;T, J"" II"' 11,_1 I ''''':IV ,.
r \làridJen\ 1 a.' praça:'dià" 2� �é maio p.�, àS> 1lf.,OO ( I j

.

• ' horas. Venda em 2a. praça;'dia 05 d� j'u"nho' p.v:, às'
11 !,qo tt.bra,�. ro.qal: E�ifCcio do ,Forum ,t pestíi q�- "'''

marca de"Jaraguâ do SiJl. Execução nl:'; 612\7,. Ex�;.. ..Lt ..:::./ o

quente: Buechle & lepper S.A. Executada: Irmãos
Wintrich Uda.' Éfem a ser praceadd. uma constnJ-,1 .

·

çaó' âe alvetiarla, tipO industri�t�{g",ioã-ö), medin&b ," '3,1 1; ,,'
1.1"', �hr. ti ,{tr 4.'; ....... u� ��1J' "í ",rí. ,(. ".,.. tl!...

· 12 ms., de frente por 22ms. de fundos, coberto com

telhas de Eternit, piso lHterho"de cimento, ayalia
da em Cr$ 158.400,00. Jaraguâ do Sul, 27 deliT1'äio

j •
'
.. 1 � ..",

de 1978. Eu, Adolpho Mahfud, escrivão, o subscre-

vi. - J.J. Maurrclo tI'Avila: - .JMi�, de pireito.

Ordinária e Extraordinária
.,� '11" '. , I· ,ri f" 'ir, iS" �"

Sãd'i:ori�id�dbS:('Os'}se'liho�es\':' aOioni�tas, a senfa)<J'

zerem, .preS.fintes às.assembtélas gerais, ordinâria e
�

, 1. m }Ç ,C' "lI. ,U ,n, , 'ti.

extraortl.i��na��ar.s� realizarel!1'99 c;llaß1 de malL9- �.

de 1978r a$)t18"hbras, na sede�s.ociaL('da compa-,
nhla, sita à r.!J8 Exp. Gumercindo da Silva, 237, nes-
ta cidade de Jaraguâ do SUi':'SfC;,� 'a fim de d.elib.e.-

;' .." 't t: +, � I �.� ,

;r.j ....4 hi,

rarem sobre a seguinte ordem do dia: em regime
de "AGO" 1°. - Exame, discussão e aprovação do
relatório da diretoria, balanço geral, demonstração
da conta lucrosé' perdas, pareder:.(fo °conselijo� Fis·
cal, referentes"aö'ékê'rcfcio

I

sneérràdo em 311!:"dg
'I-�(J-, ,i. ·,H-$. 'i.t\ .. � \ �;t.H\ ... ,"o }\�r (l':',

dezembro de 1977; 2°. - Eleição do Conselh'o Ad�'
ministrativo; 3�j\" Eleigão do Coh�elliQ Fiscal e su-,
plentes; em re'g'imé d� "AGE": 1°;\.... 'Verificação·-.da .

subscrição dar1p9��ço (cem !:m�r t�J�ões, �r�Jn��,�'
.

rias, conforme �u.to!i?:ação da !i,���rnb'léia g�ra!J.r�'
'

traordinâria de :,1�(Je �bftJ...Ef&4g.7_7, com aumento
do capital. para .Cr$., � .400,QOO,00;,.2�,o,� AlteraçãQ
dos estatutos sociais; 3°, - Outros assuntos de in-
teresse da soc.ied����,t " ,";: ,. , ,,' ;( .

SABADO, 13 DE MAIO DE 1978

.'..;: ::,

JUIZO DE D,IREITO D CO'MARCA
DEHJÀÂÀauÀ, DO SÚt;;J if' �

"",',; "B(JTlFOGO. FUTEBOL!. 'CLUBE �i!.� �i.·· r

'" \.� Bária do Rio ';Cêrr"ol1 •
. �ill, " �

,

ASSEMBLi:IA GER,ÂL o.RDINARIA
o;" f

,;"'� ',_"1 I , , _
'

J, ,;;,.p�lo p,rE;ls�nt�, ficam convocados todos es as- ,-

sociados, para uma Assembléia Geral Ordlrtârla, a
real izar':s'EF-n'ô , pröxlmo dla 28 de maio em suà"se-:'"'

,

de social na Barra do Rio Oêrro: às 9,30 horãs'"'êm
. ". �

fà�"cõnvôc�açãõe� não havendo número legal, em

· segundá'e'�ltj.Íf1ã convocaçã6"àS 1,0,00 horas para
a discussão do seguinte:

.,' ,,: �

l:",;� �.: L';: 't. '

•

\" 't , ��. '.-01':' � , _'d

Jaraguá do .Sul-se, 1.1 E:le -abril de .1978.
1 .

-

''"Preslàç'aõ de contás ref. ano 1977

_ �.� 'oI , ,_o ',', ",". 2. Eleição da nova diretoria

.

c... , " 'Dr. 'Marlo $ousâ,��r;r�. G�Jerite l, "',
.,.

'3.
�

AssuntoS diversos.
.

., ._- ·
...".,.u � • ., v ,'V< ,�' ...........u ..,<.... "" ." ....u '."" ""'Jaraguâ do Sul (SC), 13 de maio de 1978.

,"
A Diretoria.

... .. ,'.-

-, ..... ,.

" .... '\ ...... \� . POD.E .. R

u �1,;.1 a. 3" a 1-f �J

IE l' le cl 17 ,. "'" I. C r ,,,., \

quer
-

p,�r�e'�,��r: ;:., �,: :,1
.

II !pl or -ar
, ;00.,. "'. >' Co' f >'I. O I'J{!'" ;3"'.,

Äraq>
"

uare ".": ,:ú
.. l<.

�/;t ,�(J.ri

� � I :,"� -(:1" fi :
...� ,'-t :'"'1 ..

"cujas promessas do ':p.r� ; rang�! dista 40 quilôme-
feito nunca era� cumpri,;:; "tro. da sede do . muníe]
das,

\

especialmente Iiga- {
,

pio oe apenas 20 do de

das a conserváção de' es-�
I. Gu�;'amirim, através da

tradas". Aproximadamen..,., '·,�R;10.1. Possui uma ärea >

te 200 moradcres asslstl- . �"t�rlitorial de.100 qellõme
ram a reunião da C.âr:nélra tros quadrados e uma pc-

I

<

�'vóit�'�äm< parà suas" re-:' pUlaçio estimada em ....

sidências com 'a promes- 1.500 habitantes, enquan
sa de que I 'o sr. prefeilo ':.to que, todo o município
irá diante disso resolver possui 11 mil. E a princi·
todos os'prbble,mas da 10-' pai região agrícola de A·

caIidade" • raquari, destacando-se a

cultura do arroz, onde
somente - em 1972 foram
colhidos 32 mil sacas.

Para este ano, a previsão
é de apenas 17 mil sacas •

Em menor escala desta

cal!l-s�_as culturas de mi-

lho, ca�a de açúcar, re

polho, feijão e até pepi-

)

je

1'1,

Araquari - Um abaixo

assinado '. ;c'ontendQl:, 1257
assinaturas des íriórado-'
reg�'�o Distrito dê:Gúä"'a�

,lo �' .. " •

� 1

miránga que pediàm'
-

o

seu,;des�embra�entQ,'::d"
muniéípio de ',Araquari
pará ,: teintêgràrehf-i.er�aq
de Guaramirim, foi rejel
tado por 7 a zero pela
Câmara Municipal de A

raquari, �uranté reunião
realizada na última, terça
feira a noite. Os morado
res alegavam em seu pe
dido completo abandono

pela prefeitura municipal,

, b.,QISTRIl'O ._�"

O distrito dê >'Gu�rami-

f"n �� �lj.? :� .... ':'f",.....
"

\

n:,,_':�::�":'L
, ...

v''':.��, �'::_':�""'e�O'rM'Â�R C A
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J U tz ,_E'L E I T'O R A L

,.

DE �ARAGuA ·bo

'F" .

EDITAL
ROTBIRÓ1'DA7�OOMISSÃb�DE QtrALI�ICAÇÃO ELEITORAL PELO INTERIOR E PERiFERIAS.DO MUNICÍPIO

DÉ 'TARAGUA DO SUL. (SC)
ti '-� ,-

,1"0-05-18'"
:11-05-78
I .

12-05-78

Feira
., .....

Feira
<Á '"

Feir.ã::,' , ;;

,15-05-78 Segunda Feira

16-05-78 ... ��-·Ter�a"� 'Féita -

�.
_.

-,
-

�17-05-78 r" Qtiàj:ta.·� .·Felra, .. , ..

18-05-78'
--, ..

'Qüinta Feirâ--
----

- -�-,,-. ...... -

19-05-78 Sexta Feira
� -�..,. . ..., - - ,.. ......... _.... .._ ....._.. -

22-05-78

. ti, o. R AS

19 hrs. até 22 hrs. :

19 hrs. até 22' hrs. �
19 hrs. até 22 hrs. �

19 hrs. até 22 hrs. )

19 hrs. até 22 hrs. )

,19- hrs. até_22 hrs.

19-hrs"-ãfé 22 hrs.

---1-9 hrs.- at(�2 iírs�
,

,
,.

�- Para ." presidente Clá
. Câmara (fÊr�fãquari, Os
nlldo Tãvares de Souza�
o desmembramento d:i
localidade de Guarami�
ranga, "iria trazer sérios
refl�xos na vida econômi�
ca do município, por ser
ú'mà 'regiäo altamente a

gri�iá". Ele observou,
Esc. ReU:n. Estadual Julius Karsten entretanto, que já cons-

Esc .•Básica P}of. Hele�dor; Borges
-- _ .. _ ..

clentizõõ'õ�preleito Mi:

Grupo E. Mun)cipal Albano Kanzler

- . � .
-

guêí rnõ Rosa da -impor.;
iância da' localidade es�Esc. Bâsica Holando Marcelino Gonçalves �

peéialmente para que se

I
08-06-78

.. �9,�]���1..".Ieira 19 hrs. até 22 hrs. Jaraguâ Esquerdo Esc. Municipal Cristina Marcatto
, . evite um novo movimen-

0.9-06-78.-_ • J •• Se:xta'�M'; lJE'eira t:'
19 ,�hr,�:ta,t� 22 ·�rs. �

.. Jaraguâ Esquerdo Esc. Municipal Cristina Màrcatto �. �I'''·''.·

to de mesmas caracterís.!
� 12-06-7à 'Sé§i:Jrltla "FäiHi ,., 19 hrs. até 22 'hrs. Rua 98 - Guanabara Esc. Municipal Alberto Bauer ticas". Ele acrescentouI

13-06-78 J�r::,�:��..<� ��fe..!r�_, _ ,.�.. _._,�.9 hrs. até 22 hrs. 'Rua 98 -.Gllâliabara·i (, ._< Esc. Municipal Alberto Bauer' ainda que irá tambémI - ,- -- - - -

. ..�",J! "
,

conscientizar os rriorado�
� DIAS: 14 -15 e 16-06-78 ; .... ,,' � --Ö§·'interessados serâo atendidos nd FORUM, horârio normal de expediente, prorrogado at� às 22 horas

o , �,

rêi1öcãis para qúe os
DIA :17-06-78 .-:.' Sábâd()' o,

r :.:.::. ":'ijá�'� �õrãs'_ls 1r/horas. • I" P":' I '; J t v· ;W \.', I ' .i !o' ,.. . � ,I C" ;"I�' <; '-, -' t comprlcfores ! d� arroi

I DIÂS: 19-20-21';22 é 23-06-78 � Os intäressâélós serão aiendiJos nd FORUM, horário normal de expediente,' prórrbgádo até 'àS 22 hoias.
_

,�.e�C!I!.�!J:I em _nº� fiscai

1 DiÃ 24-Ö6-�7�,�:-.,�,����0. � �?,��!â f1öras às 11 hõras.
l .'

-: -_.. _.- -. *-�-��="_'_���L:���re�_�!ª::.:vo���
i -----:---:r------:-/-------.-�i>�7�;;::'(}��-7i-�-;;;.;··,;;;.·.. ...:.....--,:;;____;;__..:....--------.,...-.---__-------;__-.;__-7-I--------,,---.;._ Jàraguá do Sul e Guara"

f Após as datas acima mencionadas, o ate,\ajT.7�10 serâ ?fetuado somente no �ART6RIO ElEjTê�AI:-'(FORUM), no h(!)râriO�norm�1 das
_,

m�rim, cuja meélidã "est:i

I".· OBSERVMAÓ!· �$ iO�éSS�O� nü�öés�an::;e�a�::!:�::n�ia de seu:��ir�:::��:f�!�ç���·p�ni::��tra, que lhes m�lhor �onviJr, devidaa'
,,,' ::\:;'::OparaOÀ��;a�

iUstância ds'lti>éàmoçãol pbeferão se dirigir aós locais acima mencionados. ri''';;�s 0;1 j'" l ,

- ..•, . .1 .' '
••

'
•• (" .. � .... J , "/�L • ;.

�-.
t
,,' 'i

......; .&,:'/.\ .....

,
,

23-05-78
I'r�O'e�.Yl�PDa F�ir��,'"

.'
- Terça'" - . Fe{fàL•

_.

QuartâF;: Fieira. "
,

,

24-05-78

26-05-78 Sexta ,.'Feira�.,
29-05-78

.

e;
. :�, $egurfitiíE_' fE:�Há ._�� o

,

30-05-78 Terça
.... � ... ? Pl.1:F'f'-- -

31-05-78" �'i ; 'Quartà?' Feira:'
01-06-7&""" , àuintä" ,., Feirà J.', , 'J

Ó2-06-78,�,_. _��x!ª .. feira

- Feira-

, Cá-06-18._.__

06:06-78

'07-06-78

_Se�.unda
Terçá
qüãi1ã

Feira

Feira:

F�it4.· ,,' _.,

19 hrs. até 22ihrs.

19 hrs. até 22' hrs.
, I

19 hrs. até 22'hrs.

,j 9 hrs. até 22 hrs.
j

19.brs. até 22 hrs.
'

19 hrs. até 22 hrs.
.. . �;'.l I

19 hrs: até 22·hrs.

19 hrs!' até 22 'hrs.
19 hrlk�f� 22 hrs. -

19 hrs:-até 22 hl's';, 1= .�,

.

- 19·-h ts...até ·22 -h rs.

19 hrs. até 22'hrs.

li
,

Barra do Rio Cêrro
� -.

Rio Cêrro I

Rio Oêrro II

Rio da' LtJZ I

Rio da Luz"
Rio da Luz II

-jãraguá á4'
•

Garibaldi

.. - � ...... - - ...._.

., .

LOCAL

Esc. Bâsica José Duarte Magalhães
Esc. Reunidas Ricieri Marcatto

'..;l' , � , .. •
�

Esc. Reunidas Prof. João R. Moreira

Salão Barg
Esc� Isolada Rio da jluz II

.

' Esc. Isolada Rio da luz II
,

SalM-da Soc. Recr. 25 ae JulhO' �

Salão Franke .-
. - �

-

�,=_. � . � . = -

"., -- .. . � _ � ---- __- ,. ...

Esc. Bâsica Euclides da Cunha
-

Nereu Ramos

Ribeirão Grande do Norte
João Pessoa

Santa Luzia

Jar�guazinho
.

Ilha da Figueira
Três Rios do Norte
Barra do Rio Molha,:, Rliá 7

Estrada Nova

Flua 12 - J,9inville
.�,ova, Brasflla---

Ilha da Figueira

Esc. Municipal General Osório
Esc. Municipal Machado de Assis

Esc. Reun. S. Luzia "Elza G. Ferraz"
Esc. Estadual Santa Cruz

Esc. Isolada Ilha da. Figueira
Esc. Estadual :Max Schubert
SES I

.e ;_ ',' -

l, , •.•.. ':-, ��,�
..

:Ô�)jjTÊR_E��ÄPº�J�ijvERÀO APRESENTAR-SE MUNIpOS DE UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
, ,

.

..;t/,,.._(,,'�... �t4 ,":"'.' ... �
J, 1 --:-. ,_eerti.dão� de..llascim·ento_.o.u .casamento ... ,_, ... _.__,,, .. ;,

2 Gertificado d� ÇJuitação do ServiçÇ> Militai.
.

,=, ,� ,·"�L. "'" .....-'

3 Carteira de Identidade. '" . ,,: I

4 - Instrumento público de qtJ8 se infira por direito ter (b Intaressatlo idade superior.a 18 anos e do qual conste, tamb�m os demais elemen-
tos necessârios à qualificação.. 'I 1 •

'

.

.

':

5 Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do interessado.
6 + No caso de tfBiilsfêJ.tiriblà entrê:.Se,e�tiÊis ,bii rMunic�pios: .,TrTUL.O DE ELEITOR ..

j 1 '

vlts.JlOiitSÖRiF.lÄs SERAO PAGAS PEI.:.A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO sul
1 "

I.]lf at-,'.daragdâ do :Sul, 02, de maio de 1978.
,

t, I .

pr. "o�� José M�urfclo .D��villa '

Juiz Eléitorai da 17a. Zona.'
/'

/ I

�_ - r. -_ ...�

nao

o

no.

Os moradores estão
solicitando há vários ��

nos a c'onstrução de uma

Ronte. sobre o rio Pirai

que, segundo eles, en
curtaria a distância até a

sede do municipio em 12

quilômetros. Mas o pedi-
_ do, entretarlo, nunca foi

.

atendido. A ponte que e-
r.

xistia anteriormente so

bre o rio .,irai e que foi
destruída por uma en-

�chente,.;possuía um vão
de 30 metros. Mas os mo

rádores reivindicam uma

nova ponte com um vão
de 60 metros.

tEIAj---
i

f-

.

DIVULGUE E

�, ASSINI! . I
S.'

"CORREIO DO POVO"

}
, UI." )�"l"I,!I servl� da
.,' �

PC;pulàÇA'o de jgU6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina I: I'

mun(�ipgr.' de �aragl!iá ·do 'Sul"
") , r \

t· •

II! ';.
# �

,dia'roll Faze'nda �(.; Divisão de CQ .. o,ta.b.ilid.a4e

mês:" dé' "IVl'et'r:ç e' "",de·�.",:' 1978,
, I • '.' r. ( .

�

,DE$,PES{>iS
I '

'J' 0/' •

TITULOS

CO'RREIO .00 povo

,..,,, J
'

\
.

10.'
# .,"

\ I"

Prefeitura
I 1 �i. �b o ., .e: ,1:'''' �

D e p a r f'a'rh e n to

Balanceie ��"
rc �: " ;'

RECEITA

do
.,.

,_. I Até o mes

..,
.

, '

Desp.es8 ,

no mes"
.; Totál

I'

até o mês Arrecadação
no mês

,.

'qIterlor rT�tel , ... Anterior
,(; J.

TITUL,OS
,. J' ,"J

, � , I r.Óv s, , '.

RECEITA ORÇAMENTARIA
�r' RECEITAS CORRENTES

, Receita Tributária
fleqelta Patrimonial
Transferencias Correntes
Receitas Diversas

RECEITA DE CAPITAL I�

, Transferencias de Capitar .: � 394.868;48
.

Outras Receitas de Capital . I ' 82:680,54

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 - Câmara de V�readores_

- 0200 - Gabinete do P.refelto '. ".'

,0300 - Departamento de. Administração
0400 - Depto. de Educação,

Cultura e Assist. Social
0500 - Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e Viação
0700 - Departamento Agropecuário ' )

0800 - Departamento, de Turismo \ ••

,

SOMAS ; •.••••••••••'.: •••• ' ••••

, . t.. " /i
"

I
.. _ J"

'122.618,28 ... :
137.348,19

1.025.890,63

43.462,40
l 74.280,07
562.854,27

79.155,88
63.068,12
463.036,36'

2.468.061,29
15.653,00

6.482.462,33
( 79.101,37

•• 1 1,897.600,59
�

320,00
2.638.531,79-

30.120,48

570.460,70 '

15.333,00
3.843.930,54

48.980,89 1.675.492,81
[ 801.755,96
3.076.234,5�
382.335,95

{
( 1.843,00 '

Cr$ 6.618.259,04
----�---------------------------' . (

314.1'54,19
, 160.208,51
1.200.708.96

32.920,75
1.830,40'

1:989.647,OG
961.964,47

4.276.943,54
415.256,70
3.673.40

.,
.

212.079,83
36.330,36

. 606.948,31
119.010,90

,
. '0

, SOMAS ....... : .. • .. .. • .. • .. o.s 4.956.254,15
---------------------------

4.814.983,05 9.771.237,20

2.315.083;17. , , ....'"
'
.. L.> ...... .., 8.933.342,21 .L ,

1RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA I

�'J 1 ,� DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos a pagar
Depósitos de dlversa�. origens
Despesas meses anteriores
Outras Operações

965.328,16
335.131,49

1.602.775,60-
2.130.428,40

Contas Empenhadas e a Pagar 2.627.25,7,79 377.312,44 3.004.570,23
Depósitos de diversas origens 219.358,16 114.631,15 333.989,31
Outras operações 4.998.488,00 -,- 4.998.488,00

------------------------�-----------------------

SOMAS...................... Cr$ 7.845.103,95 491.943,59 8.337.047,54

956.858,16
221.422,80
·812.973,75
1.000.000,00

8.470,00
113.708,69
789.801,85

1.130.428,40
SOMAS .•-. • • • • • • • • . • • • • • • • • • Cr$ 2.991.2,54,71 2.042.408,94 5.033.663,65

N _ ,
SALDO DO MES A.NTE.RIO�. "

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Clllxa
Bancos - Dlsponlvel
Bancos - Vinculado

q

C a I x a

Bancos - Disponlvel
Bancos - Vinculado

945.759,89
3.611.769,48
1.623.402,58

331.845,77
3.440.368,67
341.704,43

613.914,12
171.400,81

1.281.698,15

723.265,02
3.483.367,83
1.052.224,58

586.817,67
4.090.064,69
386.471,04

1.310.082,69
7.573.432,52
1.438.695,62•• I

.

SOMAS...................... Cr$ 2.067.013,08 4.113.918,87 6.180:931,95
---__----- ---------�-��- - '-"--------------

TOTAL GERAL Cr$14.868.371,18 ��42Jl.84§,51 24.2�9.216,69 TOTAL GERAL •••••••••••••••••••••• Cr$14.868.371,18 9.420.845,51 24.289.216,69
" r ................. .., o.i' _ ..... _ .. - -- .. ...-

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1978. João Modesto Silveira
Victor Bauer " ',' Dire�or da Fazenda

Prefeito Municipal Renato José Bortollnl
- J ,.... CRC - SC nr. 5.400

Técnico em Contabilidade

rjb/Contadorla da Prefeitura Municipal de

, , ,

INDICADOR P R O F I 5"'5 io N"-A _l"
�{ ; ... _ oi C. �

.

r. ,; l

, ,

.
' Credenciado pelo DETRAN nO: 065

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCACEACLIN _ ANALISES CLINICAS

-: DR. FRANK BARG ;'

.
'

SerViços de agrimensurà e topogratla em gera[ .

plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de
marinha, terrenos rurais, eto..

'uH • Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114 Emplacamentos - 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 Mazureehen)

• r
#.

f . Téc. Agrir11ensor R.UY S.:EGGERT 1. -

_

.Q�f,r9,nte a Praça Paul Harris

Fone: 72-0466

!\ • .... .. t

CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.
�t.' Av. Mal. Deodoro, 260 _ Editrcio Miner .

. ./ ;

< .<:. Sala 25 - fones: I;scr. (04731.72-0090 \�.""}.t..r : 1 -"
_

I " i

.

r . ")
�,. . "

" DR;JORGE L CAMARGO INCHAUSTE MARCIO,MAURO MA�CATTO'
'-" -', u , -

IRINEU JOSe RUBINI

ADVOGADO
,

Engenheiro Civil·...; .�.,
...

'_ � ,Médico Cirurgião
'

o' ••••

..... , .. .l

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

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5041- <:100.. R. '.Av. Getúlio Vargas, 49 - 1°. and./sala 103

(em cima do UNIBANCO) .

Fone: 72-0111 -

"It: Av� Mal. Deodoro da Fonseca.in", 1.179
I�

•

,� '6:� '1' J"t-'

, -Ó: C9risút�9rió: Hosp. Sto. Antonio - Guaramirim-SC
.

'Atendimento: 2as. às 6as. feiras, '

".

das· 14 às 19 hs. - Fone 73-125

.,

• t ---- .. - .. ----- ••

PROJETOS � AS.�I�TENCIA T':'CNICA
� .,,t ;: I' �I" �
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OFERTA DE COMPRA DE AÇOES ORDINARIAS
DA

I

ELETROMOTORES WEG S.A.

ISOLDI S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARlOS
por conta e ordem

WEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTOA.
vem a pübãíco dirigir aos tttuíares de ações ordinárias da ELETROMOTORES WEG S.A., a

presente oferta de compra, observadas as seguintes condições:
1. Seräo adquiridas ações, sem valor nominal, do capital atuai de Cr$ 108.985.924,00, sem

Iímítação quanto ao nümero mtnímo e até o máximo de 17.015.000 açõee; que se refe

rem ao saldo de ações ordinãrlas em poder do pl1bl1co.

O preço pára liquidação à vista é de Cr$ 1,00 por ação, sem nenhum d�e1to declara

do a receber, Inclusive dividendos, aprovados por deliberaçõ� posteriores a Assem-

bléia Geral reallzada em 31.01.78. r

2.

8. O critério para o estabelecimento do preço de compra das ações foi o mesmo que o a

dotado para a operação realizada no pregão da Bolsa de Valores de Santa Catarina;
"do dia 30.01.78, conforme nota 1 abaixo.

Os acionistas aceitantes da proposta deverio se dirigir a uma da·s sociedades correto
ras associadas da Bolsa de Valores do Extremo 'Sul para se habilitarem. '

A compra será reallzada no pregão da Bolsa de Valores do Extremo Sul, na cidade de
Porto Alegre (RS), no dia 16 de mato de 1978, às lU,30 horas, proceeeando.sa a Iíqut
dação de acordo com as normas daquela entidade, e correndo por conta do vendedcr
a corretagem da venda.

l'nformações sobre.a ofertante. trata-se de sociedade "holdIng", detentora de 51% do
capital votante da sociedade emissora 'ads ações, sediada em Jguá do Sul (SC) a Rua
Veninclo da Silva Porto nn, 399. Capital Integr-altzador. Cr$ 18.000.000,00, con:tltulda
em 30.01. 78, tendo .como aöcíoe-gerentea os srs. Eggon João da Silva, Geraldo Wernln-

ghaus e Werner Ricardo VOigt.
'

Informações sobre a soCiedade 'emlssora das ações objeto da oferta: trata-se de com

panhia aberta, sediada em Jaraguá do Sul (SC), à Rua Venänclo da snva Porto nr ,

399, com Indl1strla de motores elétricos, com capital social subscrito e Integrallza",o
de Cr$ 108.985.924,00, dividido em 35.015.000 ações ordinárias e 35.015.000 ações pre

ferenciais, sem vftI�r nominal, por disposIção estatutária, distribui, anualmente, um
dividendo'mfnimo de 25'% sobre o lucro Irquldo. A denominação social foi alterada.
pela AGE_ de 31.01.78, de Eletromotores Jaraguá S.A. para Eletromotores Weg S.A.

Demonstrativo da negoclação das ações nos ültímos 12 meses:

21.07.1977 18.195 ações ordinárias nominativas a Cr$ 1,00 cada.

08.09.1977 1.469 ações ordinárias nominativas a Cr$ 1,00 cada.

4.

6.

6.

7.

8.

12.10.1977

04.11.1977

30.01.1978

3.860 ações ordinárias nominativas a Cr$ 1,00 cada.

905 ações ordinárias nomInativas a Cr$ 1,00 cada.

18.000.000 ações ordlnárIàs nominatIvas a Cr$ 1,00 cada.

9. Informações complementares, julgadas necessárias à avaliação da operação, pode
rão ser obtidas nos seguintes Iocats:

Isoldi S.A. Corretora de Valores Mobiliários - FlorlanOpolls
Bolsã de Valores do Extremo Sul - Unidade Operacional de FlorlanOpolis-SC
Eletromotores Weg S.A. - Jaraguá do Sul-SC

10. O presente edital será divulgado através de publicação por duas vezes em jornal e
ditado na cidade de Jaraguá do Sul (SC) e em jornal de grande círculação no E3-f
tado de Santa Catarina, beni como no boletim diário da Bolsa de Valores do Extre

mo Sul, e afixado no quadro de avísos da mesma.

11. Dados econômicos-financeiros sobre a sociedade emissora das ações:

1. Dados de Balanços Germs - em cruzeiro.

CONTAS 31.12.1975 31.12.1976 31.01,1978

ATIVO
.. Circulante
- Realiz. Longo Prazo

- Permanente
- Diferido (pendente)

75.958.576

1.020.48&

46.055.705

1.982.143

113.649.078 .

5.231.334
65.209.522

2.701.799

190.971.605

3.697.604

161.005.422

5.025.023

125.016.909- TOTAL 186.797.733 860.69�.654

PASSIVO
'- Exigfvel Curto Prazo 40.014.384

_ Exlgfvel Longo Prazo 48.545.433
- Cap. integralizado 22.247.498
- Reservas e Lucros 14.209.5)4

63.637.907

59.990.888

22.382.000

40.786.938

72.755.419

104.906.160

102.014.808

81.023.267

- TOTAL 125.016.909 186.797.733 360.699.654

2. IDdleadores econÔmicos-financeiros _ em cruzeiros

,ITENS 31.12.1975 31.12.1976 31.01.1978

- renda oper. Irqulda
.. lucro Irquldo

.

- patrimônio Itquído
- dlstrlb. de resultados

res. manut. cap. gi_
ro prOprIo
res. legal

res. p/depreclaç;to a

celerada e I. Ren

da. relativo

dividendos

partlclp. estatutária
fundo aum, cap,

incorporado ao capital

139.689.679

8.428.473

34.542.474

255.467.551

25.742.264

60.467.139

423.810.629

39.526.027

178.013.051

421.424 1.287.113

3.538.114

1.803.211

3.314.590

1.685.689

3.006.770

2.117.557

3.357.300

3.276.500

10.599.030

5.104.764

2.556.964

lucros' suspensos 31.627.738
OBS. - As contas do exercrcío encerrado em 31.01.1978 serão examinadas Il.�

AGO cuja realização está prevista para o dia 12:05.1978.
3.- INDICES 31.12.1975 31.12.1976 31.01.1978

- lucro Itquídoycap. social
lucro Ifquido/vendas Itqu.

- lucro Ifq./patrlm. Ifq,
- exigfvel/patrl�. Itquído
- valor patrimonial da ação

0,38

0,06

0,24
2,56

1,55

1,15

O,�O
0,42
2,03

2,70

0,36

0,09
0,22
0,99
1,63

4.Evolução do Capital Social _ de�de 1975 _ em .crueJros
A.Umentos

subscrição bonificaçãohlst6rlco

- em 31.12.1974
- AGE 28.04.1Í175
- AGE 08.09.1975
- AGE 10.12.1976
- AGE 31.03.1977
- AGE 16.11.1977

2.780.000 3.625.000

3.950.000

307.0'00

11.720.000

18.125.000

22.075,000

22.382.000'
55.955.000

70.000.000

33.573.000
14.045.000

- AGE 31.01.1978
5. Dlstrlbnição de dividendos _ desde 1975

a) AGO 28.04.1975 - 12% sobre o capital social de Cr$ 14.500.000,00, num mon-
.

tante de Cr$ 1.740.000,0'0.
b) AGO 30.04.1976 - 15% sobre o capital social de Cr$ 22.075.000,00 e prO

rata-temports sobre 240.023 ações' subscritas e integralizadas com báse
na AGE de 08.09.1975, num montante de Cr$ 3.314.590,00.

c) AGO 31.03.1917 - 15% sobre o caprtaÍ social de Cr$ 22.382.UOO,00, num

montante de Cr$ 8.357.300,00.
NOTA .1 - No pregão dá antiga Bolsa de Valores de S. Catarina no dia (13.01.78 foi realiza

da uma operação de 18.000.000 ações ordinárias nominativas da Eletromoto-
res WEG S.A., ao preço de Cr$ 1,00 cada, sendo, intervenientes vendedores OB

antigos acionistas controladores e compradora a WEG Empreendimentos e

Participações Ltda,., que tem como sOclos-cotistas o mesmo grupo de acionis

tas.

Esta oferta. pl1bl1ca de compra de ações foi submetida .80 exame prévio dO)
/

Banco Central do Brasll e da Bolâa de Valores do Extremo Sul.

FlorianOpolis (SC), 14 de abril de 1978.

180LDI S/A.

30.000 . 38.955.924 108.985.924

NPTA 2

.Corretora de V.nlores -M;ob.llIArlo.
Geraldo holM de Mello OastaDho

Diretor

Ação de Divórcio de fatona separação
raram de fato depois de 27 de junho de

1972, data necessária para que ocorra o

lapso de cinco anos em 27 de junho de

1977, não é' permitido pedido direto da

divórcio. Pela lei ordinária, sim. Esta, a

pretexto de regulamentar, defere direitos
não contemplados por aquela.

A nosso ver, a lei ordinária não

guarda identidade fundamental com' a
norma constitucional primária e nem há

concordância extrínseca e intrinseca

mente com o estatuto básico, a ConstI

íulção .

Diante disso, na melhor das hipóte
ses, é de duvidosa constitucionalidade e

ampliação prevista no art. 40.da lei 6.515.

E' certo que liberalizou ao procurar

abranger maior número de situações pes

soais, o que será uma atenuação do e

xagerado prazo de cinco anos de separa

ção de fato para abrir o pressuposto do

divórcio direto. Mas, os freios de cons

titucionalidade das leis ordinárias têm

aplicação, justamente para evitar que elas

abandonem as fronteiras traçadas pela
Carta Magna, assim, de natureza técnica

e não para atender possíveis_aspirações
sociais.

com· base
Um confronto entre a emenda cons

titucional nr. 9, que permitiu a dissolu
ção do casamento, e o art. 40 da lei 6.151
(lei do divórcio) ·coloca em evidência a

falta de identidade entre o preceito cons

titucional e a lei ordinária relativamente
ao tempo d'a separação de fato, como
fundamento do divórcio.

Pelo preceito constitucional, § 20.
do art. 175 da Constituição Federal, não

pode haver dúvida que o prazo da sepa

ração de fato de que trata é o que se

completou por inteiro em época anterior

a 28 de junho de 1977, data da emenda.

Trata-se, então, de prazo que está colo

cado anteriormente à reforma constItu
cional não apenas seu lnlclo, tendo em

vista que assim dispõe: "... e pelo pra
zo de cinco anos, se for anterior à data

desta Emenda". Então, o divórcio, sob

esse fundamento, somente poderá ser

"concedtdo aos separados de fato que
contem com um período de separação
de fato de cinco anos' completos até o

dia 27 de junho de 1977.

os que estivessem separados de fato com

prazo de separação inteiramente decor

rido até 27 de junho de 1977, quanto os

que se separassem no referido dia, con

tam com a possibilidade de requerer a a

ção direta de divórcio.

Parece claro que a lel ordinária foi

,

além da constitucional.

Mas, a norma constltucional regulou
por inteiro a questão de prazo. Assim, a

lei 6.515 inova, criando critério diverso

para sua contagem.
A lei ordinária, dispondo contraria

mente ao que está disciplinado na Cons

tituição, aparece com o vlclo de incons
titucionalidade. Foi além dos limites pré
determinados pela norma maior. Tudo

conduz à conclusão de incompatibilida
de entre o texto constitucional e o dá
lei ordinária.

A questão não é só de contagem ex

trínseca de prazo. Substancialmente, o

preceito do estatuto básico defere o di

reito a quem estivesse em uma situação
de fato definitiva até a data da promul
gação da emenda. Trata-se de atribui

ção de direito material subjetivo.
Já a lei ordinária cria nova situação

fática, ampliando o permissivo da ação
direta de divórcio aos

.

que a Constitui

ção nega. Para esta, aos que se sepa-

A lei ordinária altera profundamente
.0 critério de contagem do tempo. Colo
ca a separação tendo em conta apenas
o seu lnlclo que deverá ter ocorrido an

teriormente à emenda. Para a Lei, tanto

Mário Aguiar Moura

Turismo de Santa Catarina será mostrado na Argentina

Modelo eslrutural
foi Implentodo no

Paraguai

serão transmitidos na Ar

gentina, com duração de
/

120 minutos, antes, du-

.

rante e depois da Copa
do MI.lndo.

na, onde, durante 4 dlas,
sob orientação e progra

mação da Citur, efetua

ram uma série de filma

gens, enfocando, além da

beleza de nossas praias,
o folclore, o artesanato,
o verde vale do Itajaí e li

toral Norte, campos e

serras, mostrando a ri

queza de contrastes dg

geografia catarinense.

Por considerar que o

Estado, no aspecto turís

tico, devido suas exten

sas e diversificadas po
tenciaidades, possui uma
série de coisas que difi·
cilmente são encontradas
em outras partes do Bra

sil, é que a Embratur, a

pós criteriosa seleção,
indicou Santa Catarina

para ser pioneira de uma

série de programas que

Para o aprimoramento
da programação, a TV Ar

gentina, de Buenos Ai

res, Canal 11, deslocou o

jornalista e 'cinegrafista.
Roberto Nappo e Cario

Lamperti à Santa Catar!-

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul •
consciente da necessidade da racionalização da e

nergia elétrica e, a pedido dos órgãos de forneci

mento, solicita ,encarecidamente a todos os con

sumidores para evitarem, o máximo possível, o uso

de energia, pois reduzindo o consumo, reduzir-se-á
também a possibilidade de um racionamento siste
mático pela empresa fornecedpra.

A Prefeitura Municipal, por sua vez, também
adotará medidas de racionalização, prínclpalmen
te no que se refere a iluminação pública, desli
gando as luminárias alternadamente, ou seja, per
manecendo acesa uma e a outra não. .

Joinville - No Paraguai,
uma associação de muni

cipios envolvendo 17 ci

dades com a preocupa,

ção básica no planeja
mento e desenvolvimen
to da região, foi formada
na localidade de Para

guari há duas semanas.
Jaraguá do Sul, 09 de maio de 1978

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Esta notlcla seria pouco

importante para Santa
Catarina se estivesse lon-

KMjL--------------�

14

" .

Emmendörfer Com. de Veiculo.s Uda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969

72-0655
72-0060 BiJ2i.

foi feito para:vo'Cl
Jaraguá do Sul - Santa �atarina

Os jornalistas ficaram

ímpresslonados com o po
tencial turístico de Santa

Catarina, e registraram
uma série de subsídios
decorrentes de estudos

e levantamentos efetua

dos pela Citur durante os

últimos três anos, o que

garante, segundo eles,
por antecipação o suces

so do programa "Vídeo

Show".

ge de sua realidade mas

todas as Intormações bá
sicas para determinação
de seus estatutos, nor

mas, orqanoqrarnas e fi

losofia foram calcados no
trabalho desenvolvido pe
la Associação dos Muni
cfpios do Nordeste de S .

Catarina - Amunesc -, e

levados para aquele pals
pelo assessor técnico Le
nin Pena, representando'
o Instituto Brasileiro de

Administração Municipal,
,� .

IBAM..

Durante duas semanas,
de 17 a 28 de abril, o Ins
tituto de Desenvolvimen-
to Municipal, no Para

guai, recebeu o assesso- c
ramento de Lenin Pena

para a implantação desta

'associação em Paragua-
'ri, segundo a experiência
desenvovida no Norte
Catarlnense pela Amu-

nesc, e seus 13 munlcl
plos. E Ei escolha da A
munesc como modelo de

associação foi determi
nada depois de vanas

consultas feitas por téc-
,
nicos do �overno Fede
ral em várias outras enti
dades do mesmo tipo de
diversos Estados.

Lenin Pena, esclareceu
que além da' importância
de se verificar uma gran-

-de aceitaç'ão da nova as

sociação de municfpios
em Paraguari, "constata
mos ·que Santa Catarina

já está" em condições de

exportar seu "know-how';
em planejamento e desen
volvimento urbano o qU'3
nos 'permite dizer que es

tamos sendo vistos com

outros plhos".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_.;.-------) Celso Luiz Nagel

JUVENTUS - CONTRATAÇÕES
Na semana passada o supervisor do Grêmio Espo ..�

tivo Juventus esteve no Rio Grande do Sul, mals prs-,
cisamente em Perto Alegre, onde manteve contatos
com dirigentes do Grêmio Portoalegrense, visando a

contratação de mals elementos para reforçar o plantel
do Moleque Travesso de nossa cidade. Paulo Silva, em

'entrevista exclusiva, nos . adiantou que os, entendlrnen
• tos foram mantidos da melhor 'maneira posstvel, tendo
,

em vista o amplo relacionamento quê tem com a Dlre

I toria da equipe da ,Capital gaúcha. Juntamente com o

1
supervisor Paulo Silva, vieram a Jaraguá do Sul, o iateral

, INDIO, que atuará pelo lado direito e ainda o ponta de
lança TATO, .arnbos.com a idade de 19 anos, que aqui

I chegaram emprestados peio Grêmio, até o fina.1 deste
ano , Convém salientar que os dois atletas atuavam pela
, equipe juvenil do Grêmio.

Na última qulnta feira, Paulo Silva, embarcou para o

; Rio de Janeiro para junto ã ,CBQ, tratar dli regulàrização
dos referidos jogadores e também do ponteiro direito
EDINEI que já se encontra vários dias treinando com o
atual plantel, demonstrando boas qualidades e bom es·

tilo de jogo. O supervisor do Moleque Travesso deverá
retornar a nossa cidade rro dia de hoje, trazendo consl
'go os famosos "papéls'v-que dizem condições de jogo
aos três excelentes atletas.

.

,

CAMPEONATO CATARiNENSE
'Tivemos em ahdarnento na: última. quarta feita mais.

t uma rodada ,do. Ç�t€lrinão 781. que-apresentou os seguin
tes resultados: Em Brusque, o Cãrlos Renaux� daquela
cidade, o vovô do futebol catarinense, foi impledósa
mente derrotado pelo Operário da cidade de Mafra .. O
placar final aêusou quatro a um para o Operário que jo-

gou 'com dez atletas apenas, desde ós trinta e quatro da
primeira etapa, até o final do jogo. De mansinho foi que

o time da cidade serrana' abriu a contagem, para o Caro
Ilos Renaux empatar. Mas na segunda etapa foi dlferen
te, o Operário se lançou ao ataque consumando a partida

. já aos.75' de jogo. Resultado final quatro a um.

Em Rio do Sul, o Juventus local empatou a um gol
com o Aval aa Capital, que se mantém invicto neste a.

tuai certame, ao lado do nosso Moleque Travesso, di-,
vergindo apenas nos pontos e chave.

Na cidade de Lages o, Internacional' venceu a equi
pe do Criciuma E.porte Ciube por um. tent� a zero.

Em Caçador, a Caçadorense foi derrotadà pelo Mar·
cilio Dias de Itajal peio marcador de um tento a zero.

11 • ;: ; r
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: BAR ,E LANCHO.NETE TROPICAL LTDA.

" ,

••. I.

Ex:-Lanch.onete 2001 - sob nova direção

Almoços - Lanches - Petiscos . I

Ddnks 'e Chopps

_ "9, seu, loéal de encontro e báte-papo!'
,Mal. Deodoro; 915 (defronte a Volks,Wagen)
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Hagedom

O"m�imo ,em móveis e esquadrias
Rua Venâncio da Silva Porto, nr. 533 �-' fone 72.0596

Jaraguâ do Sul Santa CatÇlrina
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Terraplenagem VARGAS

Em São Miguel do Oeste, Cl) Guarani local venceu a

equipe do Joaçaba por dois tentos contra um.

Após a realização, desta oltava rodada a classifica
ção se encontra assim: chave "A"

1. Marcillo Dlas com 12 pontos.

2. Orlcluma com 10 'pontoe
3. Aval com 9 pontos
4.' 'Carios'Rena'ux' e Paysandu, amtrcs \:Ie, 'Br'üs�ué
I �•• • , I

' •

com 7 pontos.
Chave "B'� Juventus de nossa cidade com 11 pontos
2. Palmeiras de Blumenau e Inter de Lages c/10
3. Operário de Mafra com 8 pontos
4. Juventus de Rio do Sul com 5 pontos
CHAVE "C"

1 . Guarani de São Miguel dó Oeste' e Joaçaba com

7 pontos
2. Caçado�ense éom�5 póntos -

3. Concordlense com apenas 2 pontos

, ,
,

A nona rodada, que será disputada amanhã, apre
senta os seguintes jogos: Joaçaba x Avaf - Guarani x Pay
sandu - Criciuma x Juventus (JS) - Marcilio Dias x Pal

meiras - CoríC6r.dterß9.;x�dperário:--· Internacional x Oa-

-r- çadorense.

'., � J

JUIlENtus
No último domingo em nossa cidade o Juventus ven·

ceu a fraca equipe da Concordiense por um lento a ze

ro; na quarta feira atuando fora de seus domínios, jogan·
do em Blumenau conlra o Palmeiras, empalou sem a·

bertura de contagem. Esses dois jogos, Vicllnho eemen-

,ta para você amigo desportisla:

JUVENTUS CONTINUA
UDER ABSOLUTO

,
.Na sema�a que passou, o Juventus apresenlou·se

pelo Estadu�1 duas vezes. No domingo enfrentou a Con·

cordiense, no João MarcaHo. Resumo do jogo: lime sem

ponteiro conlra relranca; resultado: 1xO magro. O jogo
começou com o Juventus pressionando. S6 que era uma

pressão que culminava ou com "chuveiro" ou com 'em·
bolada de jogo do Pelezinho, que Insistia em driblar prá
dentro. Todo mundo sabe que, no caso do adversário se

retrancar, deve-se jogar pelas laierais, concentrando-se
3 jogadores �m cada ponla e s6 cruzando a bola depois
de atingida a laleral da área, para pegar os zagueiros de
área adversários de lado. Se se adota o jogo de "chu·

velro", os beques ficam de frente prá bola, facilitando
seu Irabalho. E foi este o jogo do Juventus. Aliás, 010

. l (

fosse o fatô'clãConcordleríse ficar sem rtdlitä eáqoerda,
por mollvo de expulsão e não sei se o Juventus tinha
ganho.

' ,

Na quarta feira, um jogo totalmente diferente em

Blumenau. O' Palmeiras precisava ganllar: ao Juventu8' o
empale seria um bom resultado. O jogo éomeç�u com
pressão do Palmeiras, ma. logo o mele-campe juventlno
se arrumou, marcou bem o mele-campo palmelrense e

equilibrou o jogo. A partida permaneceu equilibrada até
os 15' da fase final, periodo em 'que o jogador Lara foi o
melhor em campo. A partir dai, os médios juvenilnos cano

saram, houv� uma substituição entre os melas do Palmei·
ras entrandoJlflI .descansado, a torcida local Incentivou
o time e o Juventus levou um calor danado Mas a du·

pia de zague'lros do Juventus começou então ä" mostrar
serviço e deu provas da boa 'fase' que at(ave8sa:"Bem no

final do Jogo, c; Nelo foi lançado em profundidade, ga·
nhou na,corrida dos z�guelro�, 'fI,Ç�u s6 com ,o. "oleiro e

na hora de baler·aõ gol, chutou mals terra que bola, fa·
cllitando a defesa de Ladei. Apesar deste lance, o empa
te foi' bom resultado para o Juventus. Agora mals 2 jo
gas dlflcUlmos fórá de casa,' contra Crlcluma e Aval. Se
o time conseguir trazer um ponto, já' será 6tlmo.

A vit6rla dó Iníérnaclonal na quarta feira sobre o

Cricluma e a vitÓria dó Operário de 4x1 Bobre o Renaux

em Brusque, na mesma quarta feira, foram dois péssl·
mos resultados para o Juventus, visto que estes dois ti·

mes são da nossa chave e estão lutando, Juntamente cem
Palmeiras e Juventus·JS, pela classificação:' EntretanlO

.

nossa equipe'ainda permanece Invicta e lider' Illolada, o
que' nos dá uma vantagem� Se .nosso limá conseguir t�r.
minar a pr6xlma semana enlre os dois prlme,ro�,�a, c�a.
ve, estaremea numa condição multo boa para �Ia�sl.frca.
çã�. . "

. "

v6c� QUER CONSTRUIR A SUA CASA
.

PRÓPRI:A?
ENTÃO PROCURE A

EMPReiTEIRA HAWA LTDA.
.

: . ...

DIA DO TRABALHO NA
MARISOL S.A.

I •

O dia 10. de maio, dedicado ao trabalhador foi ce

lebrado em grande estilo pela Marlsol S.A. - Indústria

do Vestuário.
As festividades constaram de uma vasta programa

ção durante todo O élla e se élesenvolveram no "Estádio

João Marcattó" do G. E .. Juventus, contando com a pre

sença e participação dos diretores e quase totalidade

dos colaboradores da empresa.
Em matéria de esportes e jogos foram realizados

diversos torneios-campeonato Internos, no que os ven

cedores foram contemplados com troféus e medalhas.

Ao meio-dia foi servido uma suculenta churrascada

com chopp.
No final da churrascada, foi realizada urna singéia

e efusiva homenagßm a todos os colaboradores pela e

fetiva participação no crescimento da .emp!:�sa e flTla
passagem do dia dedicado ao trabalhador.

Homenagem especial foi prestada ·aos colaborado

res Norbert.o Drews, Leopoldo Estephano Enke e Car

men da Silva Schiochet, que no decurso do ano com

pletaram 10 anos de colaboradores da Marisol, S.A
, pe

lo que foram merecedores de um belo diploma g�. Men
ção Honrosa e uma gratificação especial de um salário/
mês.

A seguir, o Prof. João Beckhauser, Relações Indus�
trials da empresa, em nome de todos os- colaboradorl'ls

home�ageou efusivamente aos ,diretore� ,PeQr9 .Rq�lnl,

Gente capaç_itaçJa para bem servir

,

Rua João Planinscheck

Jaraguá do Sul _.

.

Santa Cat«trlna

-Wigand Hasse e Werner Schuster pelo dinamismo e se-,
gurança na administração da empresa e pela generesl
dade em promover esta fdsta del.éGnfraterr1�á"ei(i): r

Ao contfnuo segu,u�se o sortelc-de 150 prêmlos pa,
: ra 'OS colaboradores; o que foi motivo de su�penses el
alegria para os contemplados. I

À tarde, houve multa música e dança e contlnuaçãq
dos torneios que ainda não haviam definido os vence;
dores.

Marlsol S.A. - Indústria do Vestuário muito acerta

damente congraçou e estimulou os seus colaboradores

solenizando a data de 10. de maio :- Dia do Trabalho.

i:

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL'

EDITAL DE LEILAO

Venda em 10. 1ellão: dia 31 de maio p.v., às 11,00 horas.'

Venda em 20. leilão: dia 15 de junho p.v., às·11,00 ho

ras. Local: Edifício do Forum' desta: Comarca de Jara

guá do Sul. Execução nr. 6342. Oom.. e lnd , B.reithaupt
S.A. - Exequente; Tribrasil Ltd�.,· �ec4tjlda. Bens a se

rem leiloados: 1) Cento e seis (106) quilos de arame de

aço, n. 14, já bastante enferrujado, avaliado em Cr$ 854,00.
2.) 41 sacos de talco lndustríat, contendo cada saco 30

quilos, avaliado o quilo em Cr$ 1.63, totalizando, Cr$ ..••
2.004,90; 3) 825 caixas ce papelão, pré . moldadas, em

bom estado, avaliado cada uma em Cr$ 11 ,00, totallzan
do Cr$ 9.075,00. 4) 1.116 quilos de papel para embala

gem, os qúais estão acondicionados em bobinas,' avalia
do o quilo em Cr$ 4,00, totalizando Cr$ 4.464,00; 5) Uma

balança, marca HOVE, tipo 'plataforma para 200 quilos,
em péssimo estado, servindo apenas para ferro velho,
avaliada em Cr$ 100,00; 6) 50 dúzias de nlveis.plásticos
de 30 centrmetros, marca Tribrasil, sendo grande parte
defeituosos, avaliado cada um em Cr$ 10,00, totalizando
Cr$ 6.000,00; 7) 108 dúzlaa de metros de madeira, mar

ca Royal de 10 varas, avaliado cada peça em Cr$ 3,00,
totalizando Cr$ 3:888,00; 8) 124 dúzias de metros de

madeira, marca Royal, de 8 varas, avaiiado cada peça em

Cr$ 3,00, totalizando e-s 4.464,00; 9) 15 latas de tinta

para impressão, preta, marca Loruleux, de 1 quilo cada,
avaliado cada uma em Cr$ 40,00, totall.zando Cr:$ 600,00';'
10) 7 latas de verniz 'sintético com 18 litros cadà, avalia
do cada uma em Cr$ 330,00, totalizando Cr$ 2.310,00; 11)
uma lata de tinta esmalte, marca Poivo, de 1ß litros, ava
liada em Cr$ 590,00; 12) 5 galões de tinta óleo, marca

Tupan, com 3,60 litros cada, avaliado em Cr$ 90,00 cada

lata totalizando Cr$ 450,00. Total da ava�iação: Cr$ ....
34.799,00. Jãraguá dó Sul, 23 dá feveh�iro' âê·1978. Eu,
Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. J.J. Maurício
d'Avila - Juiz de Direno.

�
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LAJES PARA· F�RRO .E PISO
_' .. , ,

Econômicas, resistentes, produzlçlas rtgorosamente de acordo
•

com as normas da A. B. N.T. oi "Qualidade que começa na fa·
bricação é não termina, nlanca". ,.. Consulte nosso Departamento

.

de Engenharia, Ou solicite' a' presença de nosso vendedor pelo,

forie 22-0960. - VENCA'S: 'Av. Getúlio Vargas, 591 sn
'

1:208��s�� Afonso Pena.

�. "'"' :; os"! _ .iG-: ._.,

CHURRASCARIA
_ PJ\.VA���LO

�ceitamos pedidos pa

ra banquetes e casa

menths'; ai:eiiamos en-'
,_ ...... -

comendas . de carne.

.Músiea :ambi�te e ar.

condicionado. Estàcio-
� "' ... t-'tI .. ,;. -,

nan:-ento própri� :.cober-
� .... .� .....

IMOBILIARIA JARAGUA ' ,

'.1 _. CRECI.778
,

Administração' de, bens e serviços
.

.

compra e venda de imóvj3is
. ,''Rua Acre; -56 ,- _Bairro'.Jaraguâ :Esquerdo

< t" "l'ul . i-Jaragi.Jâ do SI:II ·,S.·Catarina

}\ "

, SHALOM I

,""'"
'. "I;IAA, E ,��çH,O'fierE �TPA.

RESTAUAANTE COM ATENDIMENTO A
LA bARTE I

Em cima do Posto Mareéhal

·Av. Marechal DeoCloro, ·nr. 961

to.

CHURRASCARIA
PAVANECCO

SERRARIA .. E BENEFICIAMENTO :PE
MADEIRAS RIO MOLHA' LTDA. I:'

LANCHONETE VARANDAO .' ,-"

Sob o comando do mestre-kuca João

",.. ,,�i���ä� 'aéól�edôr,:com mesas ao ar livre -

1., "':"""servindo '_os....mais variados lanchés.
"

.. . """

• _

., �e,fyiçq.,.A La Carte' "� Á , •

na Rua Joinvme, aqui
em Jaraguá e também

.c/filial na BR-470, km .

� r � '86" em Rio po Sul:.

Música-ambiente e anexo CHOPA-RIA·1E't'-P�RIA"" •

... � '\. , �...... .... ..

Conheça a Pizza Varandio
(�ob nova direção),

� --..;.._;;..._:..:.,,:..L"'::""---:--7:-'-�'-:�....,,.,..-:'---''':''':''''''''',,-:--r---_._�I-i::r--=-':;;'�:';';'�_',, .. (.: " ,I ,.-

,

Almo'ç'as
"

-e Jantares �
_

_." # ..;:. - � .!�"

- .

de lido Domingos Vargas

- .. _ .... _ ... -... .,.......,.....". _ ., .... H _ ,-
I

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIR:A.S
- - �

.- - .� � ... - .

SERVICOS ·eeM ...·=rRArORES • DE ESTEIRAS

•.. u.a ir .��i�e.ªi{teJ,:-1§l���,.•fone 12-0208

..... -
._. .-11_

f1. ,.. ,.,. --

� �, r .- ..

MATRICÚLÁS ÁBERtAS ;--
,-

')1 �Io.. �i .. tJ 1( ""'1.11 .... ,,�If( '" �1114 ...' IfffW;

INICIO 31-07
.,!'.

_ .. -

_,

Madeiras imUnizadas - ForrQ - Tacos - Roda-
-

:
"'

.

_

p� :- Assoalhos - Lambrl� - �eiá-Cana., !.

Construinélõ em .riadeira o progressO"'de nõssa região
� ��'i:' !<�

.

\;,.t<" .t.�. :.� :�ti!. �,.. ':: ,::-;,;1 ._

"'/::�:' .;:.�. GCs"'�·l/j (;; ·rk ..··: ;11\.-1$ ��.. . _" � ........
\1

"'\�:: ��ª\g�!:tyª��I."i§8 - fqm'I:.:7:�;Oß�O -)�p:�\a�;".(;

APOSTILAS BARDAL

CÓ�inlia inte�nacion�f
Peixes - CamarÕ�� � Mú·

.. ��

• I,'

Cond. - Salão para
't. ,

• ,,!;� ,"' Banquetes..... \�.

.'t�.,-j �< 1:1, :.

�.,��olg 'I'(�!a .'

�At.'Màf. Dê�odolO, -'1.04

I
"

-: Rua xv.lIê ilN6VêltÍtiro� ._963Ö:'; 1-
Fone 22-1168

' w< ,....

�Joinville • Sanla Catarina I
, .....

,_ --

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"C!orreio do PODO" ROTARAaT promove ccmpcnhc do agasalho
ANOLlX-JaraguádoSül-'SantaCa'tarina De 15 a 26/0� -:- Postos de recolôutxerüo: I-ERJ,

Jaraguá do Sul- Sábado, 13'Cfe.maio de 1978,- N°. 2.98S /Içäo Socieú. São Cuis e Divina 'Providência -.:- (Colabore!)

."II BRIGADAS
o sequestro e posterior assassinato do

líder polftico italiano, Aldo Moro, perpetrado
por uma organização terrorista itálica deno
minada "Brigadas Vermelhas", chocou toda
a opinião internacional.

Foi um crime sem sentido e próprio só
mesmo de ultracriminosos que se deleitam
com o sangue de inocentes, crime que nos
faz pensar no que será este mundo daqui uns
50 anos - um mundo talvez só de sombras
e de terror, dominado pelo medo e diffcil de
ser suportado, ou quem sabe só de progres
sos e facilidades, de harmonia, belezas e de
bom-viver.

.
Aliás, entre os vários contos que ilustram

o livro de nossa autoria, intitulado "DA TER
RA E DO COSMOS", que está a venda nas
livrarias da cidade, existem dois que fazem

ULTRACRIMINOSOS DELEITANDO-SE COM SANGUE INOCENTE

alusão a esse mundo do porvir. Um deles tem
o trtulo "Um Amanhã Sombrio" e constitui
um alerta no sentido de uma melhor com
preensão entre os homens e também quanto
a preservação da natureza que está sendo
destruida impiedosamente. Este é um conto

por demais pessimista, mas calcado em ba
ses realistas, alicerçado, em conceitos em tu
do fundamentados. O outro, intitulado "O Mun
do Do Futuro", já é extremamente ottrnísta
mas também tendo como caracterfstica prin
cipal a harmonia entre os seres humanos e a

natureza, conforme demonstrá este trecho

que dele extraimos: - "Se a índole, a men

talidade, a formação enfim do ente humano
mudar levando-o a praticar somente o bem e

a justiça, a fraternidade e o amor para com o

__..-seu semelhante e os demais seres vivos, com

,Meu Cantinho (Colab. úrsula Trapp)
EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MAES"

DIA DAS MÃES
Para você, mamãezinha, .

Neste Dia tão ditoso,
Venho agora oferecer
Um abraço afetuoso.

Um lindo ramo de rosas

E um presente que eu fiz
Com estas mãos pequeninas
Que, você, vendo não diz ...

MINHA MÃE
Com três letrinhas apenas
se escreve a palavra Mãe:
É das palavras pequenas
A maior que o mundo tem.

Mãe - sinônimo perfeito
De sacrlflclo e de amor

Tendes espinhos no peito
E aos vossos filhos dais flor.

O Mãe, canta-me as cantigas,
Com que outrora me mimavas!
Quero que alegres meu túmulo
com o riso que ao berço davas.

Mãe! Acima de tudo, acima
do Céu, te devemos pais
O teu' nome não tem rima
Nem limite o teu amor.

piA DAS MAES
Mãel A primeira palavra
Que pronuncia a criança;
São as letras de seu nome:

Martrrio - Amor - Esperança
Mãe! Palavrinha que encanta;
Com três letrinhas somente,
Lembra o nome de uma santa ,

Louvado por tôda a gente
Você me chamou de pobre,
No que disse, pense bem.
Sou mais rico que você,

. Tenho mãe, você não tem.

isto ellmlnando-se os homlcídlos e outros a

tos crtrnlnosos: se a. tecnologia industriar,
que nos moldes atuais vem transformando e

até certo ponto materializando o homem,
continuar evoluindo sempre mas também hu
manizando-se cada vez mais; se a poluição
de todos os tipos, que está modificando a na

tureza e tornando o meio-ambiente inabitável
para todas as espécies vivas, for contida em

tempo; se a expansão demoqráflca, desorde
nada e já criando problemas de solução difí
cil, for contornada ou retida o quanto antes,
então o Mundo do Futuro, ao invés de "Um
Amanhã Sombrio", deverá ser assim ... ".

Começamos a dissertar e fomos longe
demais chegando a fugir, um pouco, do prin
cipal tema deste escrito.. Voltando, pois, a

ele, ocorre-nos que às ameaças das "Briga-

Por José Castilho Pinto

das Vermelhas" no sentido de eliminar Aldo
Moro, as autoridades italianas deveriam res

ponder que .se ele fosse executado então os

15 membros dessas mesmas brigadas, inclu
sive seu chefe Renato Cúrcio, que se acham

presos e sendo julgados em Turim, teriam o

julgamento suspenso e seriam sumariamente
fuzilados. Talvez esta resposta e contra-a

meaça na base do dente por dente e olho por
olho fizesse com que os vermelhos brigadea
nos pensassem, repensassem e voltassem a

trás nos seus propósitos de liquidar, como

liquidaram, o eminente líder italiano Aldo Mo

ro, que f<;>i cinco vezes primeiro-ministro de

sua Pátria e era um candidato em potencial
ao futuro governo da Itália.

Jaraguá do Sul, 11.05.78.

LEI N°. 711/78

JUIZO DE' 'DIREITO DA COMARCA

DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1a. praça: dia 18 de maio p.v., às 10,00
horas. Venda em 2a. praça: dia 07 de junho p.v., às
10 horas. Bens a serem praceados: 1 terreno urba
no, situado à avo Getulio Vargas, nesta cidade, com
a área total de 1.950 m2, fazendo frente com a av.

Getulio Vargas, com 36 ms, fundos com 30 ms.

com a Rede Ferroviária Federal S.A., extremando
de um lado com 7,3 ms. com terras de Bernardo
Grubba S.A. Ind. e Com. e de outro lado com 57
ms. com terras de Carlos Hardt. O referido terre
no é de propriedade de Anna Fontana, brasllelra,
viúva, CPF. 004.357.679/68, conforme Registro no

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca,
sob nO. 33.564, às fls. 267, do livro 3-C, avaliado em

Cr$ 436.750,00; 2°.) Uma casa residencial de fino
acabamento, em perfeito estado de conservação,
edificada sobre o terreno descrito no item 1°. e

que está registrada sob nO. 847, da avo Getulio

Vargas, avaliada em Cr$ 400:000,00; 3°.) Um anexo

residencial, construído de alvenaria, coberto com

telhas de barro, parte assobradada que serve como

garagem de veículo e apartamento residencial,
com uma área construida de aproximadamente 100

m2, em perfeitc estado de conservação, avaliado
em Cr$ 100.00C,OO; 4°.) Uma construção de alve

naria, coberta, parte em telhas Eternit e parte de

lage de concreto armado, inacabada, que forma
dois conjuntos de apartamento, com uma área
construída de aproximadamente 150 m2., avaliada
em Cr$ 250.000,00. Total da avaliação Cr$ '

1.188.750,00. - RI-686. Pelo Instrumento Particular
datado de 16.09.76, com força de escritura públi-
ca, Anna Fontana, brasileira, viuva, CPF .

004.357.679/68, industriária, domiciliada a avo Ge
tulio Vargas, nO. 847, nesta cidade, hipotecou o

imóvel objeto da presente matrfcula ao Banco Bra
sileiro de Descontos S.A., com sede na Cidade de
Deus, rnunlcfplo e Comarca de Osasco, Estado de
São Paulo, inscrito no CGCMF nO. 60.746.948. Lo
caI: Edifrcio do Forum desta Comarca de Jaraguá
do Sul. Execução nr. 6.219. Exeqüente: União de
Bancos Brasileiros S.A. Executados: Tribrasil Ltda.
e Anna Fontana e Marcos de Souza Filho. Jaraguá
ao Sul ,aos 10 dias do mês de março do ano de
1978. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscre
vi. J.J. Maurlclo d'Avila - Juiz de Direito.

/

Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a pagar des-
pesas da campanha de qualificação de novos eleito-
res e dá outras providências.

.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exerelclo de suas atribuíções.

Faço saber a todos os ha15itantes deste munterpro que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1·°.) - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado
a pagar as despesas decorrentes da campanha para qualificação de no ..

vos eleitores, encetada pela Justiça Eleitoral - 17a. Zona.
.

Parágrafo único - As despesas compreendidas neste artigo
são as relacionadas com fotografias, transporte, serviços e demais encaro

gas.

Artigo 20.) - As despesas oriundas da execução da presente
lei correrão por conta da seguinte dotação do orçamento vigente:

'

03.03 -. DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS
3132.00 - Outros Serviços de Terceiros.

Artigo 3°.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas �s disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura MU'1içipal de Jaraguá do Sul, aos 09
dlas do mês de maio de 1978.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

A' presente LeI foi registrada e publicada nesta Dlretorla de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 09 dias do mês de maio
de 1978�.

-'Astrit K. Schmaucli
Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO DE CONCO'RR�NCIA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SAN
TA CATARINA, através da Divisão de Transportes Coletivos, leva ao conhe
cimento dos interessados que se acha aberta Concorrência Edital nO.....

DTC/DER/04178, para a exploração da linha de Transportes de passagei
ros em ônibus, da cidade de CORUPÁ e JARAGUÁ DO SUL e com prazo
de entrega das propostas até às 15,00 horas do dia 18 de maio de 1978,
no Protocolo Geral do DER/SC., situado no 70. andar do Ediffcio das Di

tetorias, em Florianópolis.

Cópia do ,referido Edital e maiores esclarecimentos serão ob
tidos na Divisão de Transportes Coletivos do DER/SC., situado nozo. an
dar do Ediffcio "ATLAS", na rua Tenente Silveira nr. 46, sala 206, em Flo
rianópolis.

Florianópolis, 10 de abril de 1978.

Eng. Civil - Osny Berreta
Chefe do Grupo Executivo de Licitações (GEL

Enga• Civil- Miriam Marta Wojcikie 'cz Caldas
Chefe da Divisão de Transportes Coletivos (DTC)

t

Jorge reitira apoio para vitória da Arena em SC

. Economize

RACIONALIZE: '

Energia Elétrica'

B�UMENAU - Retribu

indo homenagens recebi

das nas cidades de Blu

menau e Timb6 pela sua

indicação ao Governo do
Estado de Santa catarl

na, o sr. Jorge Konder
Bornhausen disse que

po rfunidade
Vende-se uma área de terra de 6.260 metros

quadrados, com edificações de aproximadamente
750 metros quadrados, situada à rua Joinville,
373, nesta cidade •

Informações pelo telefone 72-0891.

t FALECIMENTO
Faleceu dia 7 de maio, vítima de ataque car-

díaco, Leopoldo Reiner, sócio-fundador da Socie-

Idade
Gráfica Avenida LIda., desta cidade. Conta

va o extinto com a idade de 70 anos, e, nestes úl
timos anos, residia na cidade de Florian6polis.

Variant II� O grande carro�de 1978
já es·tá em nossafloja. Venha ver

'este showrao vivo.

,

Menegotti Veículos SIAl
Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499'

"voltará seu Governo in

teiramente aos destinos
de Santa Catarina" e, pe
diu, insistentemente, que'
todo o povo catarinense
o apoie no "sentido de
obter a vitória da Arena,
a maioria na Assembléia,
Câmara e Senado nas pró
ximas eleições.

Em Blumenau,
'

um re

duto tradicionalmente 0-

posicionista nos últimos
anos, Bornhausen agra
deceu todas as homena

gens recebidas e lançou
um apelo "para que todo

"
o povo ajude a eleger o
próximo prefeito de Blu
menau".

I
Ainda no seu program�

de visitas, Jorge Konder

Bornhausen, esteve em

Timbó, onde _presidiu a

solenidade cie posse do
Movimento Arenistà Jo
vem local, rec.entemente
fundado no município. De
volta a Bhimenau, almo

çou Com dezenas de cor

religionários do Partido
na Sociedade Recreati�a
e Desportiva Ipiranga. Em
seu programa' no Vale do

Itajaf, o futuro governa
dor de �anta Catarina es.

teve acompanhado do
Senador Lenoir Vargas
Ferreira e dos deputados
Nelson Morro, Aldo Pe
reira de Andrade, Harol
do Carvalho e Abel Avila
dos Santos, além da ban
cada local de veeradore<;,
delegados do Partido e

cerca de 1.200 correligio
nários e o Reitor da Fun·

dação Universitária da

Região de Blumenau, Pro
fessor José Tafner.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




