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(ÓRGÃO DE MAIOR PENETRAÇÃO f'JQ INTERIOR DO NORDE$TE CATARINENSEl

nos cinco continentes.
Na Província' Brasile.·,

ra do Sul, 'a Congregaw
ção conta com 271 mem

bros que se dedicam a«)

. serviço da Igreja, abran
gendo os Estadps do Ma-

<,

ranhão (região mlsslená-

ria), Minas Gerais, Rio de

Janeiro, São Paulo, Pa

raná, Santa Catarina e

Rio Gr�nde do Sul.

« Unidos da Ilha ,»

A' aguerrida equipe de bolão - UNIDO·g DA
ILHA - estará sendo recebida festivamente em nos

sa cidade pelo AZ DE OURO, pelas 17 horas de ho

je, quando terá lugar jantar de confrat�rnização e

encontro bolonísti'co nas modernas canchas do
Clube Atlético Baependi. «;>' Grupo de Bolão UNlw
DOS DA ILHA é a mais respeitada equipe de bolão
da Capital d<pEstado e o número de participantes
nas eleiçõ.es que anualmentedlsputam.c Campeo
nato Catarinense é muito grande. Recentemente o

_
grupo e a sociedade completaram os seus 25 anos

de existêncià, ocasião em quê se �erificou festiva

ccmemoraçãê, com o comparecimento do veterano .

Grupo .do AZ DE OURO, cujO!! laços de: amizada
esportiva é a mais acentuada.

I

Na tarde de hoje estarão em Jaraguá do Sul
os seguintes integrantes ,élo UNIDOS, DA ILHA:
Eurico, Cantídio, Edgär, Ulisses, Genésio, Arf,
Adílson, Valmor, Aldory, Sebastião, Juarez, Gua!·
berto, José Pscheid, Ptocópio, - Man\)el (Xerife)
Serratine, !dormé�io, Nairto, Becker e Pedrini.

Sejam bemwvindos a Jaraguá do Sul!

Podres do S'agraçlo CoraçãO. de
Jesus celebram cenlenário

da sua ftind'ação

CongresSD
de Técnicos

.Têxte,is
Sob os auspícios do

Núcleo Regional Sul, da ,

Associação Brasileira de
Técnicos' Têxteis, reali
zar-se-á no período de 14

a 17 de setembro. do cor-

.
rente ano, em Blumenau,
o VIII CONGRESSO NA-.
CIONAL DE T�CNICOS
T�x:rEIS.

O importante conclave
. terá como patrono o in
dustrial blumenauense Dr.

-

Norberto Ingo Zadrozny
e a Diretoria Executiva já
está distribuindo o Bole,·
tim Informativo nr. 1, con
tendo dados acerca do

Congresso, pOdendo os

Interess.adas - obterem
( ma!ores informes sobre o

. mesmo. na Secretaria Ge
rai na Rua, São Paulo,
1120, Cx. Postal 1391-, 04
pelo fone (473) 22-4604 -

Blumenau - SC.

Na região do Norte Ca

tarinense a Congregação
SCJ se faz presente com

div,ersas casas: Paróquia
de São Bento do Sul, as
sd�ida em 1904; Paró

qula de São Sebastião de

JARAGUA DO SUL, as
sumida .

em 1912; Paró

quia do Sagrado Coração
de Jesus de Joinville, as
sumida em 1917; Paré

quia de São José de Co

rupá, assumida em 1926;
" Paróquia de Santo Antô
nio de Rio Negrinho, as
sumida em 1948; Semi�
nane SCJ de Corupã,
fundado em 1929 e teve
seu mrcie de funciona
mento em 1932; Seminá
rio São José de Rio Ne

grinho, que teve seu iní

cio de funcionamento em

1948 'e o Noviciado' N.
Sra. de Fátima .da Barra
do Rio Cerro em JARA·
GUA DO SUL, que foi

inaugurado em 1956.

FUNDAÇÃO: DIRETOR:

I
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A�TUR MULLER EUGENIO VITOR SCBMÖCKEL
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Capital Sul Americana 0'0

Chapéu·

A
. Congregação do'l

Padres do ,Sagrado Co
. ração cJe Jel1lUS (SCJ) foi
fundada pelo P. Leão
João Dehon, na França,
em 28 de junho de 1878.
Nestes 100 anos 'a 'Con.

- � � .

gregação espalhou-se
peio mundo inteiro. Está
dividida em Províncias e

regiões mi�sioo.árias, es

Padres ScJ trabalham

Dia 28 de ,Junho de
1978 esta Congregação
SCJ festeja seu dia Cen

.

tenário.
.

Para falar di)
Centenário da Congrega
ção SCJ estará na Paré

quia São Sebastião de
. Jaraguá do Sul, domingo, r

dia 11 de ,junho, o Pe.

Francisco José Kunitz,
membro desta mesma

Congregação, residente
no Rio de Janeiro- ,

COL tem novo' Presidente
Na reunião-almoço dos associados do CDL, reali

zada na última quarta-feira, o assunto principal foi a
eleiçã'o da nova diretoria para a gestão 78/79.

A chapa oficiai, elaborada . e apresentada' peto
atual presidente, sr. Udo Wagner, obteve aceitação
unânime dos associados presentes.

A nov� diretoria é a seguinte: Preside..,te - Luís
Antônio,Grubba; Vicewpresidente - Wilhelm Guido Bo·

rowicz; Tesourelfo � Hilário Brunck; Secretário'- Rogé
rio Lescowitz; Diretor Socia'I' - Areílio Vailàtti; Diretor
Relações Públicas - Rivadávia Rassele; Diretor Secre
tário - Aloir Ritzen - Diretor de SPC • Bruno Brel-

, . ,

t�aupt; Dir.e,or sem Pasta - Udo Wagner·
A pesse da nova diretoria será na próxima reu

nião ordinária, á realizar-se na primeira quarta-feira
do mês de julho.

Alunos da Udesc apresentarão
os "S. A L TIM BAN C OS"

Progresso é
Organização

Uma empresa estrutu
rada e controlada com

base nas modernas téc
nicas administrativas, te
rá como resultado o seu

desenvolvimento pro
gressivo.

resultado de
Administrativa

nua, baseado no Progra
ma de Formação de Pes

soal' devidamente apro
vado pelo Conselho Fe

deral de Mão de Obra, o
treinamento e aperfeiçoa
mento de seus recurses

humanos, como também
o aumento considerável
do seu quadro de cola
boradores.

3 de expansão, que eom

preende a edificação de
mais 1.681 m2 de área
fabril •

o mesmo Projeto 3 in
clui ainda a aquisição de

maquinário moderno en

tre teares, calandras,
máquinas automáticas de

corte, costura e embala

gem·

Nestas' condições se

encontra a Mariso.1 S.A. -

Indústria do Vestuário,
, que continuadamente
vem ampliando a sua ca

pacidade produtiva, es

tando em fase adiantada
a implantação do Projeto

Além da ampliação fí
sica da empresa, eontl-

Jaraguá do Sul está de

parabéns por sediar uma

empresa do porte e es

trutura da Marisol S.A.

Projeto-de-lei declara
utilidade pública agência

SE�I de Jaraguá
No início desta semana, a Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul teve

mais uma reunião ordinária. No expe-,
diente normal foram apreciados vários
offcios e aprevados _o relatório do Fun

do Rodoviário Nacional e o Balancete
Financeiro da Prefeitura Municipal refe
rente ao mês de março de 1978.

O vereador da Arena José Alberto
Klitzke apresentou indicação no senti
do de que seja declarado de utilidade

pública a Agência do Sesi local. Ficou

decidido, por unanimidade, que numa

reunião futura o Agente do Sesi, sr. Ade
rnar Lotin Frasseto, 'será convidado a

fazer uma explanação detalhada dos

serviços prestados pelo Sesi a favor da

população.

A seguir foi lido um offcio dó Ve
reador do MOB, Alvaro Rosá, congratu
lando-se com o titular da Agência local
do Sesi pelo grande auxrIio que está

prestando à população diretamente liga
da às lndústrlas.da cidade. Foi aprecia-

Arroz terá
BRASfLiA (AG) _ O gov�rno con

cedeu um reajuste de 10% nos preços
do, arretz mas,. �evido à exigência do

Ministério da Fazenda, resolveu tabelar
ci produto a nível nacional para\evitar

, possí'!eis reflexos na inflação· O arroe

de melhor.qualidade, tipo "2" com 20

por cento de quebrades, passará de Cr$
3,00 o quilo no varejo para Cr$ 10,00.

A entrada em vigor do tabelamento
está dependendo de portaria' ,da Sunab,
que, deverá ser' baixada ainda esta se

mana. l:Iá nove meses, que 0$ preços. �l)_
<:> "GRUPO SOM E CORPO", da Universidade pa

ra o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina

(UDESC), sob a dlreção da Professora Marly Maria de
Barros Gobbi, estará apresentando na primeira quin
zena de ju_lho o musical dos Irmãos Bremen, adapta-
do por Chico Buarque �e Holanda, "Os Saltimbancos" .

O "Grupo Som e Corpo", composto por alunos de

expressão corporal da UDESC,' é composto. por An-
.

drea Bergé\lIo Snizek, Catarina Lúçia Grams, Fernan�

da, S.V:Guimarães, Flávia S.V. Guimarães, Flávia S:V.

Guimarães, Isabela Hülse Salum, Jaiciara Monteiro, Ju�
Iiana Santiago Fernandes, Luciana Sandra Maria Mat·

'

tos, Sigrid Hülse Pianta, Danusa Meneghello e Ingrid
I:'!ülse Pianta.

As "apresentações serão nos dias 5 e 6 de julho,·
em horário ainda a ser estabelecido, à tarde e à noitej -

no Teatro :Alvaro'de Carvalho.

de
do

,

do o projeto-de-Iei oriundo do executivo

municipal para doação de uma área de

884 m2 para a indústria Weege da Barra

do Rio Cerro. Pronunciou-se' a favor da
doação o véreador da Arena, Manus'

.

Milbratz, que inclusive teceu considera

ções sobre os motivos que levaram o

prefeito Victor Bauer a fazer essa doa

ção. O projeto foi aprovado com os vo

tos da Arena, sendo que a bancada.do
MOB votou contra o projeto.

"

PALAVRA LIVRE

Somente o Hder do MPB, Reginaldo
Schiochet, usou da palavra, agradecên
do, visivelmente emocionado, as manl

festações de pesar recebidas por oca
sião do falecimento de seu pai, ocorri
do dia 27 de maio último. E apresentou,
em seu nome e de sua bancada, as con
dolências e pêsames' ao presidente da

Câmara, sr. Enno Janssen, e seus faml
tiares pelo falecimento do irmão do Pre

sidente, sr. Walter Janssen Júnior, ocor
rido dia 29 de maio último.

tabela nacional

Paulo VI

arroz estavam liberados, constando ape
,nas da tabela Cip/Sunab obrigatória
somente para os supermereados.,

, Para o produtor, o preço da saca
.

-de 50 quilos do arroz em casca vai flcar

e� nível próximo ao atual nas zonas de

produção de Goiás e Minas Gerais •. Ape·
nas no Rio Gran�e do Sul a cotação é
um pouco infedor mas, acima do preço>
minimo, fixado em Cr$130,00. No ataca

do, a saca deverá se situar em torno de

Cr$ 528,90.

critica

prática

do aborto

Cidade do Vaticano) - O

Papa Paulo VI

reiterou firme -

oposição da Igreja
contra ° aborto,
afirmando _que os .

católicos que

praticarem ou se

submeterem a essa

operação'pódérão ser

excomungados.

A advertência

papal foi feita um -dla

cepo is que uma das leis

mais liberais
de aborto livre da

Europa entrou em

vigor na Itália.

O Papa recordou que,
segundo a doutrlna

católica, a vida começa
no momento da

concepção. Disse'
..

também que. o .

mandamento "Não

Matar" faz parte
Importante do
ensinamento cristão.

Exportação
•

em maio

Conforme divulgou o
· Boletim da...AC"'�, as ex

portações "[araquaenses,
no mês de maio, cober
tas por Certificàdos d9
Origem expedidos.. pela
Associação, atingiram a

expressiva cifra de Cr$
9.793.727,8� . destinando-

·

se os produtos exporta
dos a03 seguintes países;

Tailândia, ParaguaI,
· Venezuela, Estados Uni
dos; Itália, Hong Kong,
BoHvia·. Equa�ör, Hondu
ras, Nicarágua,_Colômbia,
Filipinas, Guatemala, Chi·
Ie.

BRASfLIA - O ,Mini.s
trb do Trabalho,. Arnaldo
Prieto, 'd,eclarou-se "en

cantado" com a adesão
do Ministro Mário Sid

monsen� da Fazenda� à
idéia de uma mudan

ç� na politica sa'larial
do Governo, ,com o ob

'etivo' de estabelecer
um sistema de reajus-

Ia Secretaria do Minis
tério do Trabalho,

.

tem

como objetivo atender

'à principal condição imw

posta pelo Ministro Si- .

monsen, vaie dizer, o.

Governo, no sentido de

qü� a mudança na po..

UUca salarial não afete

a politica econômica.

I·

rri�m -

ac@a iuéia - u� - r�aju�t�
--

�alariãl -,�arc�lauo
tes semestrais para
evitar a p�rda de poder
aquisitivo dos salários.

o sr. �rnaldo Prie!�
r.ão garante que "algo
de concreto possa ser

feito aind� .ne.st�. g�ver...
no, com respeito ,a esh
questão". Mas desta

cou que, no minimo, os

. t

estudos completos so-
. licitados à Secretaria
de Emprego e Salário
ficarão prontos - à es·',
pera de uma decisão da

parte do próximo Pre
sidente da República.

A fórmula de reajus
tes semestrais ' 'OU trl

meslrais, em estudo'pe-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Aniversariantes da Semana,
Fazem anos hoje dia 10/06 '

A jovem Carmem Zimmermann
Sr. Waldemar Lemke
Sra. Terezinha WeiHer Scaburl
Sr. Rudolfo Kressin, em R. da Luz Vitória-

A garöta Marfa:"dé" Lourdes Bartel '. I'

I,' Sr: .nIlb'érfö Börtoltn], nesta ..... N

,

• Fazem anos amanhä.dta 11/06, " ,',," ,.,',h
. ,� , ... S�a .. , y-va Valéria Dornbusch,Batalha) ,no" ",

_.� ... _J;iIO ;'''
-

_1. •• _>.."""" �
."1 ..... " ... \) '.\oi "\,.. ,).

. $r A.u9..u�sto .Sch"!itt
' ,,-

'Sr. Waldir Funke
., ,'.. ,_,,�

Sra. Marlã,' espösä do sr. "lnácló=Tomaselü
Sr. Adolfo Wáckerhage

'
.

Sr. João Gascho
Sra. Isaura Zapellà Piasezki
Sr. Hélio -Souza.

r

'Fazem anos d'ia 12/06
. �. ,. \ � t! !� I

.� ... (- l'

Sra. Karim Haake Boechrn, em J'oinvillà
Sra. Aurea l.ulza Müller\Grübba'
O .jovem Roberto Breithaupt '

'

.

Sra. 'Inês Scheuer
.s-

.. Francisco .Leier. ,.' h!.,".O Jovem Marcos Silva .•.

O garoto Alcir Mannrich, em Atalanta-'SC
Fazem anos dia 1'3'106 .

'\'

.. Sra.i.Marta. Sehmoeckal Wa�haftig, em
Curitiba-PR
Sr.. Antônio, Hafermann

';' Sra. Hilda 'SiIV1:f� .

Sra. Verjunj Mascarenhas,
t

: esposa' do-sr, Tenente Pedro Mascare
nhas, em- São Paulo: - SP .

Fazem" an,os �ia 14/Q6
'

Sr. Robertó Funke' Filho
-

Srà· Carmem Ptazera Brelthaupt .

Sr. Andy Corrêa
Sra. Máguida Pfeiffer Karam,
em Florianópolis

I
'Sra. Adal! Lipinski' Porath

Fazem anos dia 15/06
_, Sra. Márcia-Tavares de Souza e' Memo,
no Rio de Janeiro '

Sra. Hella Fuck.Seídel, em Corupá
Sr. lnqo Lemke, ,em Rio da Luz
.Sr, Dr, Manuei Kararn Filho, em Curitiba
Sra. Adél'ia -Zallell'a Leone -

.
� �".- .

"

.

Sra. Ingeburg Geffert Spr-ung'" _ - , .. , _,

Sra. Ingeburg Mathias Dias
O sr. José Schmitz �

A sra. Jenny Püttjer, nesta
Fazem anos dia 16/06

'

,...., , ArjQvem .s�'T'ßosa[)e,_8eatriz"Schmoecke'�
esposa do s'r. Irineu Bürger
Sr. Santos Tomaselli ' •

Sra. Rosália Lorencetti Nicolini �,

Sr· Pedro Corrêa, em Rolandia - Paraná, ,
• A srta. Maria do Carmo Silvestre

r-

A srta. Iria Schwartz, em Jaraguazinho
�. �

' ..

::�:::;:'::':':':':':':':':';:';';';';,:.;,;.;,:-.::::...-."_':::::_-_-_-"':''::::::_-_:.':.'::.::::_----_ .._--_ ...._-_..._--......-
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'

�I I' ( ,,- . . , 'I

NASCIMENTOS DÄ SEMÁNA'';'
. .' _. :: � .

Civil'
, Aurea,.MUiler"Grubba, Oficial do Registro Civil do

10:1 P)st�lto da ,c�fP.?rca::pel Jataguâ do Sul, Estad01de,:
,

Santa Catarina, Brasil.
,

'

,..,.. r �f�,fY�a:.�t. :..I/{� .. l:'-'

Edital nr. 10.295 de 06.06.1�78
Edir Siqueira e Eliane Batséhauer

Ele, brasileirõ, sÓlteiro, perârio, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua BoUvia,
nesta cidade, filho de Sebastião, Siqueira e Maria Alzir'i
Siqueira. Ela,. brasi)�i!a, ,so teir;i, Industriária, natural
de Jaraguá do Sul, d<?miciliada � residente na Rua Ba
Ifvia, nesta cidade, filha de 'Oscar Batschauer e FrieJà
Batschauer .

'

._�..'�,SABAD.O, 10 DE JUNHO DE 1978

I,

/

.. _
--_ _ .

CELSO LUIZ NAGEL

-_......•......_
.

"
, .

·Ä�radeçoaê?nV1te qu� 'réée�if dos an:i�os
Marlova Bruch-e Renatmno, da Weg; para lo

go 'mai; à noite-lá na Arweg, festejar junto a

"Velhice" dos três aCi.lJ1ß. retratados. Você que
está a�m�po 9q JI1�SI'J1.? 99J1Wite,: d� � ,pua bi

cada junto. De.leve ....;' ,,'cli • � J. ...�.:: a • -.( ,'.

o

1� /',("'� rj('U,.l. ar ,..ll ,�, J
,: (;- I r:f Mês 98junV9.t,yuj_?s ,tll�� se passam,. � ?

;:_ ffi.ês de fest�jo/..mqs Sao .. J.oao; as festas Ju.n,'
ül\.�: nás se sup'eä�rn., EriJ Cdrt(�'á: ·�o �rupo Es?o, .

prer I lar â6e.Jos€ será realiZada no dla 24 deste.
cc- Toda renda��J:;)lida JÜDto a festa junina, rev.er
tC(L( terá na recuperação f�9 Parque Infantil .d�gu?'
�('. Ie edu.p��eá.rio�.:tqu���eJn em sua presidência
mmr,t<"�""P. vereador 'tr'ne'sto Felipe Blunk·

Retrato do que foi o almoço' oferecido. pela Eletromotores WEG;"S.A., quando da visita
.do sr. Wílson Nogueira Rodrigues, Diretor da Firiep e o sr. ,Ary Cangúçu de-Mesquita,
Diretor do BRDE· O Sr. Egon foi perfeito' anfitrião, ladeado, dos prlnclpals empresá
rios de nössa cidade. Este colunista. também se fez presente, ,dizendo do intéresse :deste
semanáric em acompanhar o deseJ'lvolvimento da Eletromotores Weg S.A. O "menu"
do mestre Ciro, estava a rigor.

"1_'. � j ........ j. .....

CI�DERELA.-_Com_os pre.ços mais.
baixos da praça

"

e com crediário
próprio,' COMERCIAL� DE. ,CALÇA-

I. DOS ,CIN.DERELA LTDA., lhe oferece
calçados, confecções, bolsas, ma
Ias, -

armarinhos, meias, cintos, brin
quedos, bijouterias, linhas recos

-, --- -, botões e flores artificiais (e�feites):Ele, brasileiro,' solteiro, operário, natural de Jara... -CINDERELA,. fazendo a moda de ca-guá do Sul, do.mlciliado 'e' resident� em Barra" do, Rio da estação para você que vai ca-
. Cerro, neste distrito, filho de Arno Greuel e Lira Stei�

,
sar, p mais belo presente. E não senerdt Greue!. Ela, brasileira, solteira, doméstica, riatu- J � I: "esque�a', CINDER'ELA" :Ih'e aqueceral de Jar�guá do Sul, domiciliada e residente em Bar-, neste Inverno! Av. Getúlio 'Vargas,'ra, do Rio Cerro, neste d,istfit0, filha,de�Willy Greu,_el e 1 1981'" nesta.« It, -1",Gertrud Ropke Greuel.

'

E para que cheJ!'ue a9 conhecimento de todos
mandel passa! o presàn�e edital q�e serA publlCado pe
la Imprensa e em cartOrlo onde serA aflxado�duiante
l5,dlas. Se alguém ,souber de algu� ,mpedlm,ento, a-
cuse"-o para os fins' legàls.

' •

Aurea Müller Grubba

Oficial'

HOMENAGEM
Após O êxito da 'Semana da Saúde reali

zada de 15 a 20 do mês de maio, a Comissão
Municipal de Saúde, de Corupá prestará ho

menagens aos colaboradores com o título de

Menção Honrosa, inclusive à imprensa escri

ta e falada que colaborou na divulgação dos
trabalhos e apoiou a iniciativa inédita de vale,

, rosos cidadãos do município de Corupá, no

que diz respeito a assistência odontológica
gratuita aos pobres.

-x-

.Noúttlmo dia. 7 deste o Juliano comple
tou seus quatro aninhas e festejou com os

amiguinhos junto aos papais Jacl e Marli Zo
mer. Juliano é o "biluzinho" d,a mamãe Mar
li, do Instituto de Beleza Cherry, aqui de nos

sa urbe.
'

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de.
.�. -!.,.�,. . - "".- " :,

-

- �',
";' ':o" -

.
, .• horrl'ens e 'rn,ulheres que, compartilham suas'

01.06.78 Fábie,nfHhg -de Gecíl,ia"-f.l.aGker... - ......� ....�� eX'perJênçjas, .tQ.rç,�$-",,,e_�speranças, a fim d3
.

01·99,;,71L .CJ<?xj§.�ç.��ªr" fil1:lO. sJ� .ºª!..lo�.J�I�. J�s9'ver seu problema comu.m e ajud�r :outros'"
• d .. 9�) ��,n�� : a se recuperàrMl do alcoolismo. 0 Un-ICO re�- - - - - - - -_.

_'02.06:78 ·e.lrS�n,t .filho ',de, Valdemiro (Maria) quisitp para se tornar membro é o desejo sio .'

.
No._ próximo dia 1� deste mes a �scolaSilveira I I .

cero de parär de BEBER. Não
J
há necessida- BásIca Holançlo Marcelino Gonçalves, sltup.da

03.Q6-7,8 .. Qani�I.Ijl,;,fH.h.Sl 'dei José (I,nê�) �rida- 1 de de pagar taxas hem mensaHdades; somos na Ilha dà Figueir:.a,. e�tará realizan�o sua tes-
, . roli

'

1 i �('""".� �jJ���'r 'autosl:l.ficientes;; .gr.;:tç;:ts ·às (nossas próprias ta junina. O convite que foi estendiao até nós,
.05.06.78 WaAdérhii, ,-filtlO de' Udo (lV1af,aldâ�', contrib'Uições esp,ontâneas. O A.A não está passamos a voc.ê ami_go leitor, para festejar

, ., H' Luíza ry'lask,e) Bleick "inD"- �: '>,. ligado a nenhum;seita ,religiosa, nenhum mo-
: São João 'com quentão; pin�ão, churrasco e

05.06.78' Robertö:!fOho de' Luiz {Terezátl\ifõf..:'
_-

vimento político, n"ênhul'11a organização ou ins- com_o tradicional "ar�asta pé", com o desem-
'-r- "r:bisy:,::::'on �:. I tituiçã'd: Me ere'SeJa'i entrar em controvérsias; penha de sanfoneiros 'da região.

05.P6lJ�. '-'<Mia ,_QV,�,I)!'l, filha de Pedro José não apóia nem combate quaisquer causas.
. ,

'

-x;-.

. (Terezlnha Behling) Barlei Nosso propósito primordial é manter",nos s6· Os veículos da linha� Vol,kswagen' conti-
O�.0I6-78 T

Elaine·:ÇrisJin�, 'fill')a gel ,�êr,l),ªrdo brios (sem beber) e ajudar Çl outros doentes à "nuam, com sua boa aceitação,. junfo ad> povo
. . (Veneranda) Meurer, :

-

,
.•

" r alcançar a sobriedade, �rupo serenidade_d,e _ �e .DQS.Sé} ,regifi�_ �eQeg<?tt_i ��rculo_s acabblf-
05:06.781 <,Is":lael, :filhb ?e Màrio �grdio (Sai:, ,AA. - Rua Expedicionário Gume.rc!!ndo da Sil- de e.ntre�ar a Rossandra Mara .Assuf1Ç�o, fl't�velma)_ Derem I � � .

'va, 370 (ao lado da Creche), aqUi em nossa CI- fun.clC?ná�la dç Banco do BraSil de no�sa CI-
06.06.78 Äna Paula, filfla .de_Ad.elmar_ (Arac_; _ .dade�_Re.uniões naª terças e ql!intas-feiras àS aa.de; um Bra�.r��, Luxo 78, de cor marroml sa-
;' :'?' :F;!n,Jschka) Egge'rL""._",. � _

20 horas·
'

velro. Prafrentexl
.

l· 7... � , .. - � -

,/ _ ...._

Edit.al. nr. ,10.294, �J}_QJ o..Q..19�8
Osni Maass e Alcemira Zilz

'

Cópia recebidá do' Oficial 'dé Schroeder, neste Estado
� ;

.'
•.

� I � , .' r
l , � --,! - -

Ele, 'brasileifo�' solteiro, .bancário, natural de Jara-
guá do Sul, domiciliado e residente em Itapocuzinho,
neste distrito, filho de HenrIque Maass e Hilda Walz
Maass. Ela, brasileira, solteira, enfermeira, natu-ral d,�

I Schro�9�r�.,�r�!e .:.,E�tado, �om!ciliada é residente em

Schroeder, nesfe Estado, filha de Hugo Zilz e Am'â�'dl'
Zilz. j' . • •

- . , .'..., _ ,_ I

Edital "r. 10.29&::(fe':06:06.1978 I V!I� Lenzi, .nest�',dis,tri!�, fi&a de Adão PawlaK1,e �ele-
'"ElÓi Zavàrize e Gilda Inês Klein na Pawlak.

Ele, brasileiro,· solteiro, bancário, natural de Urüs- "Edital, nr. 10.299 de 07:06.1978

sanga, neste Estado, domiciliado e resid.en,te em Bom João Soares e Lídia Donini
I

, Retiro, nest.e E;stado., filho de Antônio: Piva Zavarize e Ele, braSIleiro) viúvo', industril:ll, natural de Rio do
'Metilde

"

Fabia�i Za�arize. Ela,. brasileira, solteira, auxi- ,ii SUl,. neste, Estado, domiciliado e residente na Rua ,Pro
liar de laboratório, natural de Jaraguá do Sul, d,fmi., ,C,9Pio .G?m�s de Oliveira, nesta cidade, filho fde Ma
ciliada e resideote na �Rua Rodolfo HLferiuessler, hesta "íÍóel 'Sbã'-es' e,' 'AIviIina' Soares. Ela; örasileira, Isolteira,

" • , ... 1. 1 \ J $. •

cidade, filha de Amandio Klein e Silvi Tank Klein. �eryentuária, dél:' jU�,tiça 9.atural ße Jaraguá do ßul, do-
miciliada e residente na Rua Gumercindo da Silva, nes

'ta cidade, filna de Jósé 06nini e Rosa Oliari Odnini.
Edital nr. 10.300 de 07.06.1978 f

� APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 3Ó'SABORES?
PI�ZAS . 6 SABORES'? '

SANDUrCHES SABORO-srSSIMOS ?
Só NUM LOCÁL ESPECIAL.-ÉH! NO
KRüGERHAUS. ....

;

-- ,

GRUPO SERENIDADE DE A.A.
1 �.. ...

Edital nr. 10.297, d,e 01.06,1978
Valdir Soares e Carmen Salete' Correia

Ele, brasileiro, sOlte_iro, mecânico, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente na Rua joaqu!m
Francisco de Paula, nesta cidade, filho de Lauro Manoel
Soures e Ela Krueger Soares. Ela, brasileira, solteira,
costljreira� nªtural �e' Jaraguá do Sul" do iciliada e re

sidente na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta ci

dade, filha de José Correia e Lourainel da Silva Correia.

Edi::i n;.qo'�298 de 07.06.1978 i �

Dorival Antônio Uller e Eva Pawlak I
. Ele, brasileiro, solteiro, operário,. natutal de Massa

, anqu,ba, n�ste Estado, domiciliado e {eSldente na Rua

Joaqui'!' .n:�ancisco de Paula, nesta cidade, f��.o �e Ar
mando afler e Maria Maiochi Uller. I

Ela, brasileira, solteira, industriárid, natural de Mas·

.saranduba, neste Estado, domiciliada I e' residente em

I !

!

Há 43 anos atrás dois homens fundaram
a ta irmandade de 'AA nos EEUU; Há dois
anos atrás foi fundado nesta cídade um grupo
do mesmo AA. Se o seu problema é parar de
BEBER - procurê-nos.,

-x-
. ANIVERSÁRIO
Recebendo as felicitações da coluna, em

Oorupá, o sr. Gervásio Zanghelini, nosso parti
cular amigo e possuidor de um belíssimo Or

quidário, pelo transcurso de sua data' dia 13,
próxima terça. Parabéns!

-x-

EM CORUPÁ
Completou seus 25 anos de vida religiosa

a Irmã Othflia Uliano, Diretora do Grupo Es
colar São José do vizinho município: A As�o.:
ciação de Pais e Professores do referido es-

.

tabeleclrrrento," prestaram homenagem
à Trrnã '

Othflia, no último dia 6, enfocando seu Jubi
leu de Prata e seus préstimos •

a populaçãe
corupaense.

LANÇAMENTOS DE íNVERNO - em I

Confecções Sueli, que está de portas J
abetras com as melhores sugesli)es
para este- invêrno. Moda, beleza e

qualidade acima "de tudo, você en

contra 'no posto -de veRdas de Con-
fecções Sueli. Vestidos e slaks para'
gestantes; �amisas.: e .,�an:'is·olas. ','Vestidos para' senhoras e cnanças,
jardineiras, batas. e blusas, além de ,.
grande variedade de bijouterias. '".Confecções Sueli, na Mal. Deodoro,
em frente a praça Paul Ha�ris - nesta. ,

Albino Greuel e' IIea Greuel '

"

.J _

;

�� ..... ko. �}� �j.Äf
'.

I

a�'" ,,"H, '.' f{("�
J �

" � 'A '�

·.;��é :0��éu%r�bl�'�1 é beber
";ó ,,�p:róÍ)lein'á 'éssêü,% .

, Se o seu problema é parar de beber
O problema �'nosso.

.

PROCURE�NOS:
Grupo Serenidade de A.A.

"

Rua Exped. Gumercindo da Silva 370

(ao lado da Creche) - Jguá dp Sul-SC

No dia de hoje será revenciado o extinto
./

prefeito de Corupá, Engelbert. �e.chsler, .

com

missa na' Matriz 'daquele rnurucrpio, motivo a

data alusiva ao seu nascimento.

-x-

A DiCA PROS NAMORADOS

Com os
'

acordes aflnádís,simos do CON··
JUNTO 4a. REDENÇÃO, logo mais às 22 ho
ras lá na Sociedade. Dançante Doerinq. Baile
do� Namorados, em comemoração ao dla con-

. saqrado aos que se amam e ?ompartilham
juntos as _alegrias de viver. Balle que reco

mendo!

\.

•

Modà' jovêm. atúalíiada' e as últimas� _

novidades para o inverno você en-
'

contra em LOJAS KLEIN. CODerto-
..

res, japonas, blusas e blusões. Cal
çados para adultos, jovens e crian

ças· Toalhas, cortinas, roupas feitas
e tapetes. Comprando' em LOJAS ,
KLEIN quem ganha é você! LOJAS

"'KLEIN e KLEIN MAGAZ!NE, um colo
rido de novidades quentinhas para

',- este inverno.-..LOJAS-KL.ElN, o...cenl.ro I�",da mocnt, na' 28 de Agosto, �m Gua-

I ramirim - SC.
.1

-_. I

c' ,

,

'Agradeço convite que recebi do Prefeito
Luiz Henrique e de sua equipe administrati-
va, para inauguração da Rua Piratuba, quo
deu..,se no último domingo, na Manchester Ga
tarinense. A Rua Piratuba faz ligação ent'=._e os

b,airros Iririú e Bom Retiro; s�o 1.712 qUiiô
metros -lineare's, 'ex'ecutados -de-- 00 -de março
,�.16 ..de ,m,�iQ de$te anp. ÇI,J-mptirrentos ao Pre
feito .Mu[l.icj�.al eß �sua equipe.., administrativà,
por mais esta oQra entregue â população join-
viijense.,

- .
,

._-�
_ ,,-x-

,

,

No último dia 20 do mês de maio na ca
pitãl parãnaenseç Cels'ó-e -:Jlféãliã- i...·fimfm-se
pelqs laços sagrados do matrimônio. Ele, fi
lho de AntoAi0h-dosé ..{Maria- Gilda) Zimmer
mann. Ela, filh de·P-,edro, (Maria) Pinto. As ce
rimônias acollte'ceram-nà !.Qreja do Portão em
Curitiba; após, os convidados foram recepcio
n�.d?s, .na, 9asa dos p�is da noiva, para apre
clavellantar. COmplimentos!� -

,

, I I

.... t ,

Desfilando . com s�u ,PaSsat LS" de' cor
verde mantiqueira, Luiz José Nicolodelli

I

ds
..Collfecções, Carinhoso, cUja aquisiçã0

'

efe
tuou-se junto aMenegotti Verculos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

... fi COLUNA ROTARIA
I'

. ,

.

I·

Caro Companheiro,

XXI - Assembléia Distrital .: É com muito pra
zer que venho convidar todos os nobres Compa
nheiros desse valoroso Rotary Clube para compa
recerem em massa, à nossa XXI - Assembléia'Dis'
trital, no próximo dia 24 de junho, em Tubarão-Se,

Lá, estarei me despedindo desta Governado
ria do Distrito 465, e desejo ardentemente abraçar
a todos vocês, revivendo os momentos agradáveis
que tivemos quando de mi�has vlsttas distritais.

.

Já no dia 23, ÓS nossos cornpanhelros de Tu
barão estarão nos recebendo.

Gostaria que esse Conselho Diretor se empe "

nhasse vivamente na divulgação. ,de nossa XXI •

Assembléia Distrital e motlvasse da melhor manei-
. ra nosso importante encontro:'

.

Lembro que os futuros Presldente, Secretários
e Diretores de Avenidas devem comparecer para
receberem instruções, para que o vosso Clube ve
nha a ser -urn exemplo dentro do Distrito 465.

Rotary precisa da presença de todos.
Na XXI Assembléia Distrital estarei transrenn

do ao nosso Companheiro CRESO DE JESUS TA.
.

VARES, as atribuições e as resporisàbilidades da

Govern,adoria do Distrito 465.
. .

Vamos prestigiá-lo. Vamos estimulá-lo. Vamos
dizer presente à nossa Assembléia Distrital.

'

Oportunamente os Rotary Clubes de Tubarão
remeterão a programação completa-

,

Contando com a presença de todos vocês
apresento minhas cordiais saudações rotárias.

'

� .

Rotary International
Din� Gorlnl

I

Governador do Distrito 465

.::.._ Rio Sãe Francisco.
Oh! rio São ·Franci�co deslumbrante
És mesmo Cem por cento nacional.
Na serra da Canastra, bem distante
'tens lá,' pois, o teu berço virginal

As áquas murmurejam Incessa:nte
convidando ao passeio fluvial.
Com farto panorama a todo instante.
Paulo Afonso, presente divinal!

Pôr do sol e luar nessasparagens
é poesia, encanto, Com paisagem
Ii�da� pra se pintar a vida inteira.

Cantarei, com amor tua, grandeza. .;

Explendor de tão rica natureza
Enfeitando esta "TERRA BRASILEIRA".

'Profa. Alarde Sardá Amorim
\
..

BiglJaçu - 6/78.

SABADO, 10 DE JUNHO DE 1978
"

Do Meu. Arquivo para Você
.

.
"'.

'"

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

Meu caro amigo, andas à busca da felicidade?
Aonde? ,Na solidão de um lar, no barul�o de uma,

rua, no calor de uma estrada, na sombra de uma

árvore? Mas po� onde andará ela?

, Meu amigo, pára' em tua busca e reflete um

instânte .•• Deixa a solidã'o para te deliciares com o

, convívio de bons companheiros, foge do barulho

para buscares a tranqüilidade de espírito, Interrom
pe a caminhada para enxugares o suor da testa,

·

abandona 'a sombra para buscares a frescura de

uI!' córrego...

Alterando teu proceder, achaste por acaso a

felicid,ade? .Ai�da não? Mas por onde andará ela?
.

Meu amigo, volta ao teu viver cotidiano ... Ora
é a,ame�idade da brlsa que t� beija a face, ora é o

descanso que te restitui as energias, ora é a abs
'tração dos �r�bléma� que te afligem, ora é a reto-

·
mada da' poeirenta estrada da vida...

.Após todas essas alte.rnâncias de proceder,
por acaso·descobriste o esconderijo da felicidade?
Ainda não? Não te dese,speres ...

Continua a buscá-Ia nos fragmentos do tempo,
nes retalhos da existência, nas pequenas paradas,
nas longas, caminhadas, nas manhãs ensolaradas.

nas tardes vadias, nas noites sombrias, nas madru-
·

gadas boêmias, na tentativa de roubares seu beijo
fugaz...

.

E. agora, meu amigo, achaste a felicidade?
Ainda não? Não te perturbes...

Dize-me então: Onde costumas procurá-Ia?
Nas dobras da im�ginação, na falsa imagem das
bolas de cristal, nas esquinas da ilusão, no sonho

quimérico dos horóscopos. na futilidade das coi
sas, na fragilidade dos argumentos de blsonhos

adivinhos, de pseudoprofetas, de falsos visionários
ou talvez na mascarada hipocrisia dos homens?

Meu amigo, queres encontrar a felicidade, não
é isso? Corre então ao seu encontro, pois ela te

espera. Não a procures onde ela não esteja, nem
fujas dela quando ela te acena, nem a deixes es

capar quando ela quer-se incorporar a ti.
Finalmente, a conseguiste•••
Aliviada a jornada, esfalfada a persistente

busca, talvez digas, meu amigo: Agora posso des

cansar, seu FELIZ, afinal achei a FELICIDADE...
Pura ilusão... Insensata afirmação·.. sim, por

que a felicidade é frágil como o amor, é fugaz co

mo o raio, é passageira como a sombra...
Meu amigo, em tais circunstâncias, como defi

nir então a felicidade que tanto procuras? Talvez

�omo uma amarga ilusão que desejamos transfor
mar em doce realidade...

Após tantas indagações" ap6s tantas divaga
ções, 'uma últiina pergunta: Meu amigo, achaste a

felicidade, ela existe, tu a se�tes?...
E eu responderia per ti, ci�ando o poeta Vi-

cente de Carvalho:
"

"Existe sim, mas n6s não a alcançamos
Po-rque está sempre apenas onde a pomos,
E nunca a pomos onde n6s estamos".

PÁGINA 3

,

CD'memOrara 40, anos
,

os ex-presidentes da as

sociação. A Secretaria

já está distribuindo convi

tes, ácompanhado d� fi

cha de inscrição para 'o.
referido Jantar. As fichas

·

deverão ser devolvidas à
Secretaria da entidade.

até o dia 16 de Junho,
acompanhadas da taxa

de inscrição ao preço de
cem cruzeiros por pes
soa•.

•
A ACIJS comemora, no

próximo dia 22' de junho
o seu 40.0 aniversário da

fundação. O ponto alto

das comemorações será
.

um. ja�tar de confratern!

zação, tendo como con�
v.idados especiais todos

/.-:.

A íísramenre .

militar
encerra 30
de junho

Até o dia 30 de junho
todos os jovens nascidos
no ano de 1960 e ante

riores deverão ter efetua
do o seu alistamento mi
litar.

Até aquela data os se

cretários. do Serviço Mi
litar dos municípios de

Guaramirim, Massarandu
ba, Schroeder, Corupá,
Campo Alegre, Rio Ne

grinho e São Bento do

.Sul, deverão entreqar a

relação dos alistados com
a. sua respectiva do
cumentação na 5a. Dele

gac.ia do Serviço Militar.

Os rnunlclplos mencio
nados fazem parte da 5a.

Delegacia, cuja sede é

Jaraguá do Sul, cujo tltu-
- lar é o Tenente José Ba
hia:

L10NS DE CORUPÁ
-

COM NOVA
DIRETORIA

O UMs. Clube de Co
rupá, já tem definida' sua

·

nova diretoria para o ano
leonístico 78-79. Os car

gos ficaram' assim distri
buídos: presidente, Oto
Ernesto Weber; Secretá
rio, Ernesto Felipe Blunk;
Tesoureiro,' 'Ehõs Klug;
Diretor Social, Oscar Max
Seidel; Diretor' Animador,
Paulo Sarti Garcia. A di
retoria será 'empossada
no final deste mês, quan
do o atual presidente CI.
Donato Seidel fará trans
missão de cargos.

AUF DEM GIPFEL Os Despachos do Dr. Prefeito
'Zum Berg war ich gestiegen
Durch Wald und Blumemenduft,_
Und sah die Stadte liegen
In dumpfer schwerer Luft.

Stieg ich durch's Felsenkar,
Bis ich nach Stunden wieder
Im grünen Tale war.

Und von den Wiese�pfaden
, ,

o dr. Carlos Moacyr de
Faria Souto, ex-prefeito
-de Itaocara-RJ volta às
nossas página�, trazendo

-

mais dois de seus ínte
ressantes despachos,'

Weitl)in in fremde Lande
Hab ich den Blick gesandt,
Bis an dem fernen' Rande
Der Sonnenball entschwand.

VerWehrten mir den Blick.
Aos seus admiradores

oferecemos es despa··
chos que se seguem:'Oie Nácht blieb ich heroben

Und sah der Sterne Schein�
Und bei des Sturmwinds Toben
,_Schlief ic ham Felsen ein.

Und liegen auch, im Tale
Die grauen Nebel. dicht,
Du stehst im.Sonnenstrahle
Und reckst dein Haupt zum Licht.

Im Dammerlicht herniedér Rudolf Hirschfeld, São Paulo

Elias Sahld - Pede .-pa
. gamento de despesas de

Correio e Telégrafos. Pa
gue-se. O telégrafo é o

DOS � '0 RiN A I S
I ,l' I .

D'A TRIBUNA DE ClANORTE - um jo.rnal.indp.-
pendente a serviço dos munlclplos do Vale do Ivaí,
fundado por Amandio Mathias, destacamos de sua

edição n.o 593 um trabalho que reflete o estado de

angústia dos brasileiros q.,.e residem no sul do

Brasil. '

, ..
Como a' estiagem também preocupa o catarl

nense, vamos transcrever as estrofes que encon

·tramos na página estudantil daquele semanário
.

paranaense:

por semana, os Bairros ..

pobres da cidade': Ca

xias,' Horto, etc... e con

vide, em meu nome, duas

crianças para, -cada do

mingo, almoçarem comi,

go, ná minha casa.tàs-tz.
horas. Quero que me .co

nheçam na intimidade e

aos meus filhos, crian
ças como elas. . Rezare-
'-mos' juntos e 'comeremos.
juntos'. Um povo

.

que re-

·
za unldo, permanece unl
do.

. -. .
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CANTINHO LITERÁRIO

o PRANTO DO LAVRADOR

por Alvino A. Cordeiro
. ,

O Paraná está sofrendo

pela imensa sequidão
pois o verde está morrendo

por todo o nosso chãô
e o nosso gado gemendo
sem ter alimentação

Nossos rios estão secando

nossas fontes a morrer

as belas fl9res murchando'
e nosso gado a gemer
e nós tristemente olhando

sem nada poder fazer ,

Até o canto dos passarinhos
já se transforma em lamento

voam para bem longe dos ninhos
em busca de suprimentos
ao gritar dos filhotinhos

pela falta de alimento

· O lavrador está chorando

porque morre a plantação
· vai suas preces rezando

com a alma e o coração
pela chuva suplicando
pra molhar o no�so chão

Senhorl escutai nossa oração
·

o lamento ele nossa dor

porque .morre a plantação �

com tão Intenso' calor
somente o que molha o chão
é o pranto do lavrador .

r

Mandal-nos chuva Senhor
Deus Bondoso Onipotente
pra. cessar nosso clamor
e brotar nossa semente

e para que e lavrador

possa sorrir novamente.
·CIANORTE, 13-05-78.

.

traço de união das gran-
des distâncias. Simboliza,
sempre, . a ausência de

alguém. Se não houves
se ausência, dlrlarnos de

viva voz o que dizemos.
no telegrama. Mas, a au
sência, às vezes, 'é boa

para darmos valer à pre
sença. Li, há dias, que
não se maldiz o frio, quo
nos permite g_ozal' o agra
dável calor do fogo, 'Ou a

'

tempestade que, quando
cessa, 'nos permite gozar

a calma. ,Por isso, digo
.

sernpre.ã minha' adorada'

esposa que detesta o ve
rão: Quanto mais quente
ltaocara, -rnelhor, porque

,çada vez me faz gostar
mais de Petrópolis.

-x-

Senhor Secretário Ge·
ral - Peço-lhedetermlnar, .

. d.e minha ordem, à Assls
tente Social Vera Bucker,
que percorra, uma vez
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," 'JAPÃO. PAZ eONCESSA,' M -HER .
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� ÓQU!O._ Por fa ta de proflssfonals �o sexo mas->

\
culin� espebiáii�a�.?s .�m od�i'lio1'��íàtlã� Fo�ças�Arm�'

; das do Japão d'éc'h:;liram fazer um� ooncessäo f!) adrnl
:
tir m Iheres. para essas funções. f-s primeiras beneft

etadas com a decisão -' trê:r'den!_ista,s com idadé d�
; 20 arras - foram�íilrrffitfaa$ rto tfj'�

.

de candidates ã
.! ,AI"--.)' I.,«J!.)' t,
oficial da Marinha. '.,...,-r' ,1.,.:" ",/".

, Às deítíH�s �assa�ão P?r .l:f� :;�!.�!,��mentoí int�n:
· sivo �urante?um mês para, . .postetJormeJ\1te, serem en

,viada� à t1'äse militar·dâ. . .Mariffi1a"erwr�ki, nds pro
ximidedes da ilha de HÖßsliuNmde desenvolverão suas

· atividades. O Exército, 'MàFiQJm1'&!Força_;Aérea têm um

,

plano: para Q0ntratar 1,92-2-médleos ,Et20Z 'dentistas, mas
a .pJi,r;JGlpaJ"difJC.uJemp,ß.J)a .. $ldroiss.ão--:cle...PJ..ofisSjQ.rJais..do �

.sexo�masculino,�conc.entrà:-.se_'J 1Jº_Qªi�Q_."saJárIp_em
oferta. >1''''1'' tl

?' af11 1

.,;e>.fl.,I1H;r:'l.

se Il HU .,/,.

H��' fflth d�
,d.I� !j 1:J�nÍ4

INDOSTRIA CRESCEU 6,6% NOS
:�'1"l{ �It> 'lfldM fPí'4'fMetAtU�Hi4' II1IESÉ'S"t· �R' r; (l

,

r
':

. ESCOTEIRO: '"

.,

," ... i) ":";";_'Mlntl'a,�:boá �Ç&O de hole, .,Chefe, 'foi ajudar
uma velhinha â àtfavéssar: a rúa:'

'

.

:�-''l ;__:i],�A mirfh13.'· tàmbéml ! "'fi _, _ .. ' .. �

• I.... ,-' '", ,. I'
• -.),

,

.

1

, 'jt l.--- A minha, lambem!:", ,. I

(
,

- A minha, também! � ,. i!
P' 'IE

... �
Ih' h'?'�::�il�' S-- E.,ep�)ll.,. ra,ft mesma ve In a.

"
- raA '

.'
. I

e:_�'!Gt'� �Ê"prâi c{6étàMa génte prá ajudar uma ve
-

-u.;thinha 1Q;atravêss\áT',a�tua?-
,,sl!lOj -,.j�:q.l1e ela l1lãm;.€1ueJi'a atravessar ...

.. In 'f::;
Osvaldo�járe!

'

O.A.S. - R.S.:

1 t1{lflWo'él'úÇab!)f�hdasM'ál 'Y<dô, �vérã fires'cér tanto
, bf'áS'iieiffi 'er-ês�éé(l6,6,,,'öré! 1tql.Jaltt\\> no-ano-passads 1

· cér1tortfE{(�änerfb1 '''a Fäl5t'1i,'I'ft.4,,7:"'p'oÍ" -CéRfó':l..;,nãj1êsa�
: dé-,:(.g1� �ffl�'öftiliiatâÇ'ã"� ',1td0s"1Dfóe)lérriàs' ·qué'l\1êm
com o mesmo período do 'afeta!1dõ;��a'griõultura. O

'amp '�âásãa�; l§�gdflcféf'"l't 'Cre�ifrféÁlo'dõ !3êtor têx

dad'8s�r:p?€I.fmilíäres)11'tl61 • ctilí'�ré äbril êstá'estlmãdo
.

, IBG'E,a !(:IisseU1'ö"mWristrb .<; em" oito 'por"eent6.. , ....
>

do1 Planejamento, João' �:'
· ..

0 ..... ministro'
. lntormo»

,

Paulo dos-Heis' Vellösô,' qU'é as'venääs de café em
em: suä ';Pfi;neir'á<;';ér1tre�·J·. g'rã6 átinglram --171·rmi
viSfa.'i ap(j§'voltar"at5 t'Jâ.l. OI Ihõês "de· dólàres ernmalo
pã'ö., Em··,niaf�õ,. t'e'gaR�o �1!';E:!7gnnilfíões rioê primei:,
o ministro;' apenas .uma- -rôS clnco �meses deste

.

região-' metropolltaha;' a' ,,"' a'rfo- Nó prim�:Hro .....q(ta'tiri.:.
de São Paulo;.apresemtoú-, mestre, r-: á CGAta de co

diminuição do nfvel de-s ·,mercio "apresentou- .. um
emprego (menos 0,14 por défioit de 334 milhões de

cento).'Mantida es��A:a}Ç�.,.,_,·dólar.es, 1,2 milhões a rne-

, de expansão industrial, a .nos que c acumulado até

economia, como um to- março.
. = � �__ �

-

Ä� V � If-��S' O
. '\.. ".�-� ... .! .,. '!' •

- .

,

' A Prefeit!Jra,�unicip;lJ �de Jarag��. dp Sul;�m
: vista aos' inulmfros probfemas que' se"'apreserifàn'l
;diàriament� em. seus Uepartamentos, priginet,dõs"
"prinCipalmenteYpeloY c611tribiunfés" queJsôllcitãnfà
�expediçãcrde'-docllm'ênrO�parä-l)s=mars:-aiferentes

.

fins, avisa a todos os munícipes para, no prazo de'"
,

90 dia�, .a contàr desta data, regularizarem ou a-
• �tdalizarem' s"éü�c'ãcfásfrà:' ,

...;:" '0_' ._,.. ........,.,.,

","
':,'

� AVJsa:-rpüFos'�i�;a Jc,dos aqueles contribuiri
,�JeSJ que, d�eJàre� �et�r a Unificação de, Imó
. 'veis - ,Desmeirlbramentos - Averbações de Cons-
.' truções - �yerb.a�õjts"_dj!_; o.ero9J.lç9_es,..:::�aeg,qlarj�
, ção de Escrituras de Terrenos do Perímetro Urba
-

nó - Aprovação�ae Projetos de Construção'-: Re-
gula�ização de. 'A1!��i�{oiefR��?�.�tea�entos,; ql!e
o façam dentro do prazo aCI�a determinado, 'pOlS
decorrido esse prazo, a expedição dos documen
tos obedecerá a lima .. nova sistemática e el(igitã
,uma maior comR.r...qv�{:ão.'p_clJr parte.. do contribuinte.

.

Jãraguâ do -Sul, aos'6 dias do mês de junho
-

de t978h " .'

'

, "Victor'�ater I;;:, '

�

, Prefeito, ,�unicipal.
.'. - "_'".::!

.

'<

.
�i�r,)itj. � ,...u�ftr Bau'er

'

. _'.Jfl"�',,,, .� O,! SH, " '"

01' Pr@f�j.o -Municipal
O p.rese'\t�H�creJo foi registrado à publi,cado

nest� Dlre!ona (fe Expediente, Educação e Assis- ,

têncla �9.clal. aQ�����as do mês 'de' junho de 1978,
61. ;.�,; .. Aslr.i.( 'K.",$chmauch. ,'\ ':

Diretora.
� .. ,

.
'
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FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1978 -

DIRETO�:
.ulênlo Vitor 8chmöckiél

ASSINATURA:
Anual •• ", •••• ;. •• •• 14Q,00
Semestre •• •• • \ •• •• •• 75,00
Numero do dia' • • ••••• .' 3,00
Número atrasado •• •• •• •• 5,00

ENDERECO:
.

CaIxa Postal, 18
Rua 2 nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaragué
•

do Sul - San�a Catarina

Edital de Leilão
o presidente' do Sindicato dos Trabalhadores

nas lridústrias da Construção e do Mobiliário de
Jaraguá do S'ul, faz saber que no dia 16 de junho .:

-do.corrente aho, às 9· horas serão leiloados os bens
de TRIBRASIL LTDA., penhorados pela JUNTA DA
JUSTiÇA DO TRABALHO para pàgamento de dé
bitos trabalhistas:

Os referidos bens: uma plaina mecânica;' um
. transformador para solda elétrica; umtubode oxl-

_ gênio acoplado com tubo de -acetileno com solda
de oxigênio e massarico de 'corte da Wiy,he Mar
tins;' um torno mecânico; um transformador CV 50'
AEG da' Cia Sul América; , móveis . domésflcos:
grampos de vatal de roupas; nfveis e· outras má
quinas e aparelhos estão expostos aos lnteressa-.
dos na sede do referido Sindicato, na Rua Presi
dente Epitácio Pessoa,. 345, nesta cldade, e serão
arrematados por quem maior.' lance oferecer 'aci-
ma do preço da avaliação..

.

Jaraguá_do Sul, 01 de junho de 1978.
Ewaido Alberto Petry
Presidente

A te n caol.
.

'-,

Em caso' d e� :,' "í n c ê n d ío",
e h am e pelo Eon e - 193

"
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-;
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.

Jornalista prova que ainda existe.o amor romântico
to, e louro [ornaüsta de
28 anos", foi acusado de
mergulhar ilegß.lmente no

rio Mekonq com o ob]e-
. tlvo de ajudar a sua na

morada a fugir, do Laos,
"

O jornalista australla
,

no, John Everlngham, um ,

dos protagonistas do �'a.,.
mor sem fronteiras", cl-,
tado pela, Imprensa tal-'
landesa, disse que pre
tende entregar ainda ho
je às autoridades da Tal
lândiá. Everlnghan, "o al-

'

AsD asi �Iras e.cor�e"ma.
estionu loJas B� Ithaupt

" Venha conhecer em nossa loja a linha: completa de ferramentas Bosch,
São. esmerilhadeiras, furadeiras, lixadeiras e serras, 23 máquinas

que já são brasileiras, de corpo e alma. Com especificações corretas
para cada tarefa, industrial ou profissional, Todas acompanhadas pela
mais extensa e eficiente rede de assistência técnica, em todo o país.

CEACLIN - ANALISES CUNICAS

Iham a fronteira do Laos,
Everlnghan atravessou o

rio Mekong, no día' 27 de
'maio, juntamente' com

sua namorada, Keo Siiri
somphone, de 25 anos.

'Para a sua, fuga, o Jorna
lista utilizou equlpamen
tos de mergulho '-' razão

I

A Imprensa tailandesa
deu gran�e destaque à

pela qual passou desper
cebido pelos, soldados

quê patrulham as mar

gens' do r:io Mekong, que
divide os territórios do'

.

Laos e
....Tailândia.

Ignorando as armas
. dos soldados que patru-

fuga. e publicou fotos do

casal, c:tefinindo a ação
como' • "um "amor sem

trôntelras", O vice-gover
nador da províricla de
Nong. Khai,·· Sombroón
Thálwatcharamas, não vilJ .

o fato com o mesmo ln
teresse � dispôs uma or
dem de prisão contra

Everingham,. aleqando
.

que sua fuga abalou as

relações entre a Tailân
·dia e o, Laos.

, ,

,

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte � Praça Paul Harris
/

;
.

Lojas e ,Supermercado.s·
BREITHAUPT

r

sc

. ;

Venhaconhecerasoutrasl9.

... �
.

MENTKaOSCH

A MARCHA DOS

"CARNEIROS DO REI"

P R O FI ssro N A L:

,
.

Sob os protestos de �

cologistas, um rebanho
de 600 carneiros peroc-
reu as ruas de Estocolmo
e foi conduzido I ao par
.que Djugaarden, o maior
da cidade, onde deverá

.

durante três meses, reali
zar, um trabalho geral
mente feito por jardine!
ros: de remover a gram�
excessiva e as ervas dos �

canteiros. Vários policiais
acompanharam o trajeto
dos chamados "carneiros
do rei" - uma tradição na

Suécia -, impedindo qU'3
motoristas desavisados

pudessem ...._ perturbar a

marcha. AI trãdicional pe

regrinação. do rebanho,
porém, foi realizada. an
teontem pela última vez,

.

[á que a manutenção dos

animais avaliada' em 100

mil dólares (cerca de 1

milhão e. 700 mil cruzei,

ros) está sa.ndo onerosa

para os cofres da prefei:.._
tura de Estocolmo.

Téc. Agrimensor RUY S. EGGEßT

·CREA nO. 6.059 - CART. ,301 T.D.
Av. Mal:Oeodoro,,260 - Ediflcio' Miner
Sala 25 - fones: Escr. (0473) 72-0090

AGRITEC LTDA.
-,
..

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065
Serviços de agrimensura e topoqrafla, em geral.

plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de
-

marinha, terrenos rurais, etê., '

. Emplacamentos - Transferências -' Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais _. Requerimentos.
, -rueo por preço abaixo de qualquer Despachante

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 :- fone: 72-�1 O
(perto do Dr. Waldemiro Mazureehen)I

.

Fone: 72-0466

I .-
L.____;_____,..__-'------:------:-----'

�--���--��---------�����--��--�����----�---.
DR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgi�o � �entista

CLiNICA GERAL
C.R.O .. nO. 380

Atende somente .com hora marcada,
...

-

;,'. "'"
.

Av. Mal. Deodoro dá Fonseca, -333' - ,fone: 72-0646
'.�" 'I /It •

I

,

ING9 PAULQ. ROBL

Engenheiro'Florestal
'.

Reflorestamento, Topogra!ia, .Paisagismo,
Consultoria e Auditona Florestal.

Escrit6rios: D' p. d ;" 185
Av. Mal. Deodoro, 180.(fundos) �!-v. . .e; ro

'_

I CX. P. 200; fone: 72-0411' ,-
Sa� Bento do �UI SC I

HUMBERTO ,WOLF
Engenheiro Civil

,

Projetos, Construçõ�s, Cálculos,
Orçamentos.

.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos FerreIra,. 184
Fone (0473),72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

I,

DESPACHANTE VICTOR
,

Emplacamentos - transterênctas -

-

seguros· - guias de recothtmento "- alteração,
de càrâoterrstlcas - licenças.

-

�

Cred�nG'iãdö-p�io DE!RAN
-v

. Jüntö"ä"i=lrma
Emmendõrfer Com. Vefculos Ltda.

III,
'

,,-- ':',
�,

"

"

MARLlAN-IEMPREI!NDIMENTOS E SERVlÇOS'L"""';
--- .,

Av.' Getúlib Vargas,79 ao 'lado do Kamisão
Fone (0473), 72-0616, CX. �. 83 -

_

.' 89.25Ch1araguá do Sul - S. Catarina.

Contabilidade -' Contiatos e Serviços em

géral - .projetos de financiamento - Seguros
R�presentações. - Embalagens e material de

construção.

'DR� VITORIO ALTAIR LAzzARIS

ADVOGADO
. I

CObranças' e Assistência Jurfdica

Empr�sarlal
Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-,00.04 ,

LGD ENGENHARIA
j Eng. Civil Florlsval Enke,

Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 1'Oa. Regl�o

.-_.._---

PROJ�TOS E ADMIN,ISTRACAO DE OBRAS

Rua João Fontana, '!_r. 34' - fone (0473) 72-0231

MARCIO MÀURO MARCATTOESCRITORIO CONTABI� .BLUNK
Ernesto Felipe Blunk Engenheiro Civil

,
.

CR(:A 7a. R,. CART. 3806-D
REG. Nó. 9.360 - V,ISTO 5047 - 10°. RoTéc. Conto - CRC';S957

Fone 75-227 - ex. Postal, 4.2

Rua Nereu Ramos, 141 - 8928O-Corupá-SO

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA
........_ ..

'Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179.
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Pesquisa atesta
,

Cata'ri'nense
,um grupo de seis� pro

fessores do Departame�
to de Formacos e.AlimeMc
tos da UFSC desenvolveu
uma pesquisa sobre "Re

feiçõés Prontas para

Uso"; de baixo, . custo e

ótimo poder nutritivo, vi·
sando analisar o nivel nu

tricional do trabalhador
de baixa renda no Estado
de Santa Catarina· O le
vantamento foi realizado
no período de,três meses,
numa mostragem signifi-

cativa de mais ' de nóve
mil , operários de baixa

renda" e os dados obtldos
revelaram que os traba

lhadores encontram-se
subalimentados, ingeriu
CIo na sua dieta-dia pou
co 'mais da metade das

calorias recomendadas
pelá FAO (Organização

,- da Agricultura e Alimen�

tos' da ONU). O déficit ea-.
lórico é de 46 por, eenfo
e� seg!-'ndo os prefesso
res, o principal objetivo

da tecnologia, de proces
samentos ,dos diversos

cardápios, de refeições
balanceadas será forne

cer'subsidias para todos

os técnicos e empresas

ligadas às atividades de

, restaurantes industriais.

Explicou o professor
Antonio ,José Prudência

ql;le inicialmente ' foram

feitos contatos com os

empresários para saber o

que pensavam sobre a lei

_____

14 '-,.KM/L
__

Emmendörfet Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 Fones: 72-0969

72-0655
72-0060

Jaiaguá do Sul - Santa Catarina

.1

foi feito para vocA

que" O,,, trabalhador
subnutrido

.'"

e
6.321 - que dá incentivos
às empresas que ferne
cem alimentos a seus tra

balhadores.

mentes, e também em

Blumenau, com inquéri
tos nas indústrias de ali
mentos. A mostragem foi
feita com mais de nove

mil operários de baixa
renda e os resultados re-

, "

velaram que o trabalha-
dor vive subalimentado,
ingerindo apenas 54 por
cento das caladas neces

sárias para quem executa

um trabalho pesado.

Cónhecido o interesse

de participar do sistema

de fornecimento de re

feição e de posse dos d�
dos, passcu-se ·ao levan ..

tamento para verificação
do nível nutricional des

operários. .de baixa ren

da. Esse levantamento foi

feito na hora de almoço
e no próprio local de tra

�alho, como também nas

residências para verificar

o que eles levavam para
consumir nas refeições.

Feito o levantamento

nas empresas, realiza

ram-se os trabalhos de

industrialização de 30

cardápios de alto teor

nutritivo e baixo ·custo.

Nesses cardápios, con- I

forme esclareceu o pro
fessor Egon Nort, houve

utilização de alimentos

pouco convencionais, tais
como proteina de saia
texturizada (PTS), . carne

INDUSTRIALlZAÇAO
.

o levantamento, disse
o professor Prudêncio,
foi realizado em Floria
nópolis, atingindo os tra

balhadores da eonstru

ção civil, em Criciúma,
Junto aos mineiros, eerâ
micas e indústrias de atl-

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO

O Doutor João José Maurício d'Avila, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SÁBER a todos quantos o presente edital
de citação, com o prazo de trinta (30) dias, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por parte de Lourival Bier, brasileiro, solteiro,
auxiliar de farmácia; Antônio Narloch e s/mulher
Laurlta Bier Narloch, brasileiros, ele, carpinteiro,
ela de prendas domésticas, residentes -e dorntclüa-'
dos neste município e Comarca, através seu bas
tante procurador, advogado dr. Irineu José Rubini,
foi requerida uma ação de Usucapião, para aquisl- .

ção de imóvel a seguir transcrito: um terreno com
8.249 m2 e, incluindo os 94,00 m2 já mencionados,
possui as seguintes metragens e confrontações:
frente, em 50 ms. para a Rua Bertha Weege, lado
esquerdo, e com duas linhas, uma de 36 ms. e ou
tra de 25 ms. com terras de José Bortolotti; tra
vessão dos fundos, em 52,50 rns. com terras de
Egon Fischer; de um lado, em 149 ms., com terras
de Heinz Voelz, e de outro, em 109 ms. com terras
de Alfredo Oechstereich". Na referida ação foi pro-

Estado de Santá

IlluntelpclPrefeitura
D ep ar t a m e nt o

. .

··ßalancefe
, .

RE'CE'ITA

tltULOS

RECEIT� OÀÇAMENTARIA
REC.EITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes

..

Receitas Diversas·

RECEITA DE CAPITAL

'Catarina

de �araguá
Divisão de
IAbril'

da Fazenaa

'd'
"

0'"

-

A

mes de
atê o mês
-mterloJ

Arrecadação
no mAs

2.468.061,29
·15.65�,00

6.482.462,33'
79.101,37

781.385,29
4.591,45 _

1.585,077,30
31.370,19

Transferenclas de Capital 606.948,31
Outras Receitas de qapital 119.01.0,90

SOMAS Cr$ 9.7'71.237,20

291.642,19
16.094,94

2.710.161,36

Tolal
DESPESAS

,

TiTUlOS

. 3.249.446,58
20.244,45

8.067.539,6'3
110.471,56

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 - Câmarà de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeito
0300 ,; Departam�nto de AdmlnlslraçAo
0400 - Depto. de Educação,

Cuitura -EI Assist. Social
0500 - Departamento da Fazenda
.0600 - Departamento de Obras e VlaçAo
0700 - Departamento Agropecuário
0800 - Departamento de Turismo

898.590,50
135.105,84 _

12.481.398,56
SOMAS.... •••••••••••••••••• CrS 8.933.342,21 2.410.928,81

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA /

,Contas Empenhadas e a Pagar
Depósitos de diversas origens ..

Outras operações

1 3.004.570,23 2.62.324,13
333.989,31 131.114,27

4.998.488,00 1.51�;OO
'

�----��------------�-----------------�-
SOMAS...................... Cr$ 8.337.047,54 394.950,4

3.266,894,36
465.103,58

5.000,000,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos a pagar
'Depósitos. de diversas origens
Despesas meses anteriores.
Outras Operações .

945.759.89
3.611.769,48
1.623.402,58

586.817,67
4.090.064,69
386.471,04

.' 8.731.997,94
SOMAS ... ;........... • • • .. • Cr$ 5.033:663,65

SALDO DO MES ANTERIOR

C a I x a

Bancos - Disponrvel
Bancos - Vincul,ado

v:
.

.
,

de pescado (sardinha, ca
ção, mângona, berbigão
e outros), carne lndus

trial, língua, fígado, eora-:
ção, frango, em substi

tuição à carne tradicio
nal.

des quantidades de ovos,

que constituem produtos
de alto teor . protéico e

custo reduzido. Foi tam

bém servido, como bebi-

.
da acompanhante das re�

feições, o mate flavorlza

do e vitaminado com sa-

.
bores de laranja, abaca

xi, limão, uva e maracujá.
"E a grande vantagem é

que esta bebida substitui
o café tradicional e os re

frigerantes,
.

que-- são dê
.

alto custo e sem valor nu

tritivo".

-

.

Essas matérlas-prl
mas foram submetidas a

processamentos dlver

sos, como s.alsicha de

pescado, de frango e de

carnes, hanburgere de
carne e de peixes, qui
bes, croquetes, fiambres

apresuntados, visando o

barateamento do custo e

boa apresentação dos

pratos. Estas refeições
continham entre 1500 a

1600 calorias, represen
tando mais de' um terço
do recomendado pela
FAO.

-

"CORREIO DO POVO"

60 anos ajudando

a região Norte do

Estado de Santa

Disse ainda Egon Nort

que em todas as formula�

ções foram usadas gran�

Catarina a crescer.

ferido o despacho do teor sequinte: Designo o dia
18 do mês de julho p.v., às 14,30 horas, para a rea

lização da audiência preliminar de justificação. Ci
tem-se por edital, com o prazo de trinta (301) dias,
a ser publicado por uma vez no Diário da Justiça e

por duas vezes, no mínimo, num dos jornais local,
os interessados incertos, ausentes e não sabidos.

-

Os confinantes certos do imóvel usucapiendo já
concordaram com a pretensão ,do requerente pelo

.

expediente junto aos autos, Cientifiquem-se, por
carta, para que manifestem Interesse na causa,
querendo, os requerente, digo, os representantes'
das Fazendas Públicas da União, do r.>tado e do

Munlclpio. Dê-se ciência. ao Dr. Promotor Público.
Intime-se o requerente. Jguá do Sul, 27.· de feve
reiro de 1978. (a) - J.J. Maurfcio d'Avila - Juiz de
Direito". E para que chegue ao conhecimento de
todos interessados ausentes, incertos e descçnhe
cidos, foi expedido o presente edital que será pu-
blicado na forma da lei e afixado no lugar de cos

tume, correndo o prazo de quinze (15) dias, para
contestar, a contar da intimação da decisão que

-

declarar justificada a posse, sob pena de não sen
do contestada a ação,' se presumirem como verda
deiros os fatos articulados pelos requerentes. Da
do e passado nesta cidade e Comarca de Jaraquá
do Sul, aos 15 dias do mês de maio de 1978. Eu, (a)
Adolpho Mahfuà, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Mauricio d'Avila - Juiz de 'Direito

do Sul I

i �.

J.

Contábilidade

de 1978
Alê o mes

'Anterlor' Total
Despesa
lto"mes

122.618,28 ,

137.348,19
.

1.025.890,63

"'124.977,28
200.866,89'

1.533.466,53

2.359,00.
,63.518,70.
507.575;90 ,

1.989.647,00
961:964,47

4.276,943,54
415.256,70

•

3.673,40

282.519,91
'

217.070,91
1.290.810,22

44.885,20 '

2.188,97

2.272.166,91
1.179.035,38
5.567.753,76
460.141,90
5.862,37

11.344.271,02

965.328,16
335.131,49-

1.6Ç2.775,60
2.130.428,40

965.328,16
463.973,57

2.163,�09,95
, . 2.130.428,40
------

689.276,43' 5.722.940,08

-,-

.128.842,08
560.434,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

1.532.577,56
7.701.834,17
2.009.873,62

Caixa
Bancos - Disponrvel
Bancos - Vinculado

32.457.681,85

SOMAS •••••.••.•••••••• ; ••••

TOTAL GERAL ......................

Cr$ 6.180.931,95, 5.063.353,40
-

Cr$24.289.216,69 8.168.465,16

1.310.082,69
7.573.432,52
1.438.695,62

, 425.905,89
4.158.454,90
483.899,13

1.735.988,58 .

1'1.731.887,42
1.922.594,75

11.244.285,35 SOMAS Cr$10.322.210,83

32.457.681,85

5.068.259,92
�T:=:O�T::-:A�i..,�G';:'E:::'RA�l�.-.

-

••-.-••-.-.
-

••-.-••-.-.-••-.-.-••-,�C�r�$2-4..;.2-8-9.-21-6-,6-9-.-8-.-16-8.465,16
rJb/Conlàdorla da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sui, em 28 de "ABRil" de 1978.

Vlclor Bliluer
Pr!3fello Municipal

, 15.390.470,75

JoAo Modesto Silveira
Diretor da Fazenda

Renalo Josê 'Bortollnl
CRC - SC nr. -5.400

Técnico em Contabilidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CO·M. INST. HIDROELÊTRICA
. KAMER LTDA.

de . José Kamer
Material .par,a Jnstàl.áçã0.4e·' luz;< 'águ� e

. esgqto·s.·-Tintas em geral ..
'

,;
:_.� Constr..uçãQ .�GiviiJ,���em" ,�.erl=ll. [

. Av: MaL ,Deôdórêi da F.olllseea; ;16�9
� '. '

<Fonev(0473) 72-01.80
"

,

'Järàgl!lá!�db, Suli4�" - ,'•. Santa'-CCàtarina
�r-',If' ." :;r.".�� JO' L'"' f I! ,1)'>"u I

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS

"!(;0 SER\!tç.oS�.GeM 1J"FItlATORES0I!Y.f9hESTJ:EIRAS
",' t

... Ot.JI'-,., ': <:'J·.....·:l, .,)�, ..":'\.1{:H.q.",.rn:;l;l\f ..

-

",�,,,,,,,,

, l.' Rua�,FIf3derico..Bartei, 1'81 '-)" fone":7.2-paCJ8'
...

r .. t ., •
I' ii (, j. _.... ',. IP"' 4' .'1 .... ,

� "" -' ..... r ......... �,�
.

.. I •

SABADO, 10'DE JUNHO DE 1978
"

'CINGINNÁTI, 'EÚ.A ..·;�Jóy
�e Gíesler, ú'in'a' 'êfivor�'

"
. - .L, -:/!

ciada com três filhos, és-
tá exigindo uma indeni-"

.

zação de 100' mir dólares
\'. .

'C, 'milhão e 700' mil eru-'
·z�i:�os) de seu noivo por,
t�r: "rompido' o . compra
·misso. <l�d advogado de
-;Joyce, '3�ªmà� (t,Ri,n:iedia.'
gaFante �ga6hôJ��"'cá�':.:
sá e álé�aÄ�lié'·cQnSi.de.,

, " '

. '.
�

1 1#11 '. ',. �
apresentadª"�p 'Gongre�·
so norte-americano uma

nova lel, que deverá en..

traf' em yigor 'no-'dia 26,
Daniel Bryson, o noivo, 'propondo punições a

está sé'Ii'dó. 'proéessádo .', pessóas"! 'que' ,desistam
por agir de má fé _e ter de' uma promeis� de ca

desistido, após duas se- '·samento:· RimecfiQ•.disse

manas, de"úriiâ prõníéssà '1"qúe'Ynr;ii P(Opost�: de ca

de casamento feita a Joy- sarnento é uma premes
ce. Este é o primeiro ca-'

I
sa ·.e pojf�nt(i)-< deye ser

so, surgido desde- que foi ' cumprida.

'"
• I, ,

ra multo mals: grave uma

lesão emocional do qU9
uma física·

LEI No. 712/78
.

/

.

�eajusta a pensão concedida às viúvas de

�x-servidores públicos municipais e

, �ã outras providências.
V.ICTOR: BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquä do Sul, Esta·

· dQ de Santà�ê�t.ariií!i; no use de suas atribuições.
·

,

-

J, Faço saber a todos os habitantes deste Municrpio que a Câ
mara'êe Véréaaore�'àBmvou ���u ..sanclone a seguinte lei:

r 1,,1 ,I, ;-h.rt.. , 1.9}.-. Fica reajustada a pensão concedida pela Lei No.

169, tia 271'd{âbrll.'de�1967, às viúvas,!de éx..serVid�res desta Mwnicipali
dade, 'Senho�â"s HERiÄ DUWE e GUILHÉRMINA P. LENZI, que passarão

". à pe;�éb�r ã'O%:,'(p'ii�rila por cento) do salário mínlmo ;egjq�,al,._�· p'artlr'�de
,

1,.P,tde;.jufrlhp <it�1a7;8=,� . -.-" .,:" !".,:
.

.

Art. 2.°) - A pensão a que.\àLude�.G/àrtigo anterler, será. p'ega
somente enquanto a benéficiária manter a sua c6ndi�ã�ße- -Qítíy�- , .', ,,;

".I:'; i;J;;Af1;. 3:�). :- As despesas decorrentesda �f�,!��ã'Q�á g�n��9'
citç:d:a no ?rtigo fo. correrão por conta,.çj�pp�;;t�ãç;ß3.01 - :Q!YIS�q �E
PESSOAL·-*323.2.00 - Penslonlstas, consignadas no Orçamento vigente.
,I. t ...... ... � .' �

. t'
.

. • • . . ...,

.

� ,�. Art. 4.ot:. Reyogam-se as disposições_ contidas nos àrtll·sós
\ I. - 1 ,�;..;,... Ir " _' '.. ·t'I.�. •

.
.

.

2.0,:R��,J.� E(;R'�jffê:}-,éi,".r� 92, de.301.10.63, bem ���o,. 'a, .. ';�i '�t:��1.6?�:�e
.' '27 .04.67.

,
.

'

, .
. -: 1 ? r '/': "

-' � 1--
· , . Ari. .Sr-9) -._Ji:.sta Lei er'!lrp.r� em,X��!; n:aß�t� d� �u�, pHb,lic,a,çãp-:

Prefeitura Municipal de. Jaraguá do Sul, 06 de-junho de-1978.
,

" VICTOR BAUER· , . �

....
... '

... _; ':. ;;.. �
,

: -'�:���f�i:i(?'J�'�ri19iPal�: : �
A presente Lei' foi registrada e lúW?l,�c_aq�",'L.E1,�a�M:E�öri�tt1ie

'E���die:nt�� �dt;lcaçã9- e Assistência Sociah �os-.<Of�-di.a§l..do_pn�� de jUJ;l!:'o
"dê'1978. " -".' ," ,_ :-' •

'< '_"', ":"",_,,,', ... _,

I' ASTRIT·K. S.éHMAtrCH "

";j,�i1,' _ �.""" ol �s
-Diretora

'

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

r-" rr .,} "lt'·�
Ir I_' ::1' .•.:�. ·3''''"

..

c,......
..

.. ..... _.� --

"

A sr E Z I A.'
.

. -
-

'": ��.. . � -;t',�'
- _., . _. -

.....
.. .. "

...
' 0'0·'" '," ", ......

PREÇOS DE"I'NVÊRNO -- LOTES DESDE.Cr$_35.000,QO· "'.,

Cssas deAlvenarla e de madeir.às por preço� con�!��ti:'��H';
r

f-�.::;���·; C��P��,� ��.�D�.�;����S
� CANOS - CANTONEI�AS - EIXOS

�Novas sem hablte-�e. "'fl�(::' ;o, ,u\,,: '3 � '".,' "'·ll�.;: .:-.: SUCATA DE FERRei_ COBRE _ METAL � e..!rUMJNIO.- �- -._- �CER-U!(I�6VEIS - (C�ecI11-l�)'{}I' ö; '�;' ",: ·�·tl·\ • J'�. I I • l": r -:.
-

-; � ., .. _:.:,
"L.L .-'� ,-- "',-'

. I=diUcio CI)::Ip'eç:ó::1 Me.i� Praia � SI 3 ::.J0!J� ( �]3), 6�-1'21
_ • '",

- - .

';."
flt-_

'.
i ITA�EMA -..::.:;. SANTACATARINA .'> • ,.�. Rua Joinville, 231'1;. 8<3'30t,. Km 2· fone (0473) 72-0948 - Nesta,

t...-._'.;..
..

_._
..

;;..._-
.

......_�_'_'_'_'_-__' _I'!_:J_'._"_-�__'_'�''''.,,()_'_-'_' '

-------�-----""""l'�� --J!...!.,..;.......;_:.....--.....;..;.;...----o:-....
'

.....
-

...
' _._. ...,;�......' ...,. ""tY �, 1.0" - � .. _.

.

• . ,.� :!f .... {\··�t:i.r��: ... t-, -f,
,

.... � -"J. 4 .. ,. ....,#!'.f ....._"-'.1_.-"'....�_··_'_·'_'___,'_'_'J-,-'__,..__·_L�·_'_:-:--:
{;- � .......... .. ::_,,: "j�' .:;.,�\,�. -HI�':; '" :'.:�f, '"", ,..-,.�

,"
',!,' e:AR � �.NÇ,�q;�.F!�!;r�ºrJg"'� ��J�tA;,

, �·:'Ex;:[ahchorie{e·2eäJ ':�sç;i:i'n'Óv� 81,reç:ã�
"

-�IQloç'óS '-" Lançhe� ;�'P�tlsçO.s .. :: .. '�
.

d
• J • Drinks e Chopps'

.,

.',

"O seu Jocal de encontro e bate,,:pâpÓI,.;
Mal. Deodoro, 91'SJ [defronte .-a

.

V�lkswagen)

.-.- .eHURRASCARI;�'- .

PAVANÉLLÖ'

- .... - • r
- -

'�'éeitalnb'"sf; 'pedidoS.) pa-,
. ".r

�a 'balJq�,etes (.e �ç_a�a-
_1_ . _ ..

"

' ... : ..

: t. � ,�ent9'; ��eita.mQs. e.n-
comendas?l de carne.

tl'," �<.," 'I <;' � Rua JOã�. �Iani,ns_c�ec�
..

�. ��\ Hc��' •

. iA�ES PARA' FORRO E PISO
'1 __

'. Mö�i��·').ª'tn)ie�Ji;�, ar
,Jaragoã ·do 'Súl- .. ,:' • -

'

......... Santa C�larina. Econômicas, resistentes, produzidas. rigorosamente de acordo. : .•.• -: .

•
•

_ - '''' , , �� ,- ! •

com as normas dã A'.\B.N�T': :\�'Qúalidaäe' qué''Cóme�a na 'fa�" conc;Jlclonado. ,:EstacIO-
_----,-...__,,.......;:..-'-'--_;_,....:....:;.;:'-i-"-'-'-�=-'--'"""---""'>.,'"'-'..""!..........!-i:....,, "" I3fioação e não termina rllJncat:." C'c-nsulte nosso Departamento'" .,� ç ,.' • ".

-

ff==:b;""';�d.!::k=h===l:��';='�'�=,======"''i=--=:====''=;==;:- de :Engenharia,' Ou sblicite S" pres-ença de nOsso vendedor· pelo
-

namento próprio'"cober-
,� ., ..:'1 ",'-, .,.-::').,,},. r,;'�" • .Al�. ,,' ,. .! �'.�

• ,fone-22-0960.i.- VEN[)A.<S:--Av�_Getúlio Vàrgas, 591 S/1 ,,_ ."C ( ... "�
.....

�
,
.. -, IMOBI';!�� ���A�U,: /' -:::-_ i<.C:, ',� --,

;. ,� 12.ci8:�sq',�f���? �e��, !" ,'.' •• , .'� ...1 �ö�r�i�·:!i':�;�:�I�: t'l.'-,�tL'!!
Admi'nistração d� Ypen$.r�� servIços

compra e ven'da r.de -imó\leis.. -

._

. R'uá'Acre;-5S' ::;''SairrcrJàraguá .Esquerdo·
I .:.- ..... , ;.·Jãr�gú'ã·'ãÔ�SlJl·:..'·S:· Catärir\a',

. .

..._ ......

? t�f��
It! i"�:, It: .. '�;,j'" ,! .'."j 'SHA,LJOM. ,<,-:"

'

.. BAR,E' LANCHO'NEtE,�tDA. '

.. � <e,;,::'_ .f_

.:, �-eHUR'RASCARIA
_ F ••n eAYANgl,.""'o... ,

: tl[}�t,C�IXAOQB E.�AP.1.IÇAD0�_ QE 7 �

;-; . .,·Á ,,�,�" .,i.i> .SYNTEK0 'a; t, � 1.. �
n:a Rua· Joi!)ville;" aqui

... ",.. l' '_�"r' '"'fi �_ "-

ern Jàraguá e 'também
j,' ,'" ,.t: ":1�

.�,:-:':! ,C.!'" I'l ."'f,! . ,,;.. '( c, •• >" ,>1•• ,i,.· >-'o clfilial na_.BB�470, km.

L:.mNA'ROO,'N'EOHEt.f-JR: }-..;.� .l!';" ., ..
r

�
� ..\. ''''86,. em Rio do Sul.'

� -."
, I'!q'

-

,
'I:' ,. ,·fJE$lÁYB�,�TJ'�'fÇQM, �TgNP1JV1l=NT9)A' , .-"-. .

,

- , .. '. "_'

lA C�RTE"'" .' � '.!
. ., " "n:';'I,' 'Err{'cima 'ÇÍó 'p'õ1stö" _Marechal' 11"';';;

Á�.� ..Màrec�al .. ó�õdàro, nr.· 961

RlHf5oão tfoubràwa, S55 (Tifa da Pólvora)

SaniâêaHfrh;�':'� �'�-! .�, �'Spéilá', �"-Ci:a.
:.......,-�-...;..-._.,_-,- '-....-.-'-.-,-.r-�;-..,,:.-',

..

....:!>'J
. �"�" ..

,Lida:
I

Jaraguá do, Sul -

I,

�-- � .- -._ ....

� " ... � ..... t.·.
"'" .• tI �..,

-

r i
". '

MADEIRAS R'IO MOLHA -L1DA.,.
'

; )' , ..
t
.. ,. .... ···t. -.� �,... ..: :." 'i.' .� �. j,'

'. ._"

'

. S.ERflARIA, E

TERRAPLENAGEM..... ' � t .... 1 ·.L �..: t-,��; :.�:t (:,. I�':' I 2"b h""
_;. _,

I'! I )",,', '.:' 'Matleitas imuriiza<ifas - Forro ,-;'Tac'os -"Roda-'
.., ,

-

:� I "R'ü,a-Jbão"J,an�ari9 Ay-
if'ltf _( .ii:ltl ....� () �!)t,!':�u� .�."t

�: " "'::1 ,wroso{ 7;;2- ,,-

t�t.. · ���>?'" � '" .I·�·
.
:'f.l'..:i.,

, Fones'l< (0473) ,72-0300 e
t� .... "..'

,

"

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.
-".. ,1 "" ... '''- I ... :!_a ... -',' ,- \".. ,.I ... 1." rH�'1t Li': ,S)\� e,,\l ,I�

</�
.
llt l"!'e6iilitrdilUlö ê'tn í'liä"éfeift'fopfbgrriso(de nossa:'região' .i,•. f

.......�, .�:� ).: ""I.... • .• � 'T r •

Pfoneiro"em:Micro 'Pulverizado'
".:, ..t')f,.) '''M�rdo1'Ef''rid''�liiêt>§'ãrante maior

ren�imento e melhor sabor.

.'

'.' �,.\;� .·"72'!ö21"5'''', J .. I� '.', ,p', 1.\1 oh �,_�.� ...

Rua Curt Vasel, 6S8 - fone 72-0550 - nesta
Jaraguá do SI:JI - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cursos,' no Exterior E5PORT��O�N�"aorreio do PODO"
Ano LX - Jaraguá do Sul -- Santa Catarina

Jaraguá do.sut- Sábado, 10 de'junho de 1978 - N.o 2.990 A Federação das In
dústrias do Estado' de S.
Catarina - FIESC, está in
formando sobre dois Im
port�m!es:.curs!J8' na Sué·

ota, com,. patroelnlo do
governo daquele pats EI ,

da UNiDO.

Jorge K.
em� S'ão

Bornhausen
F r a n c i"s c o

o futuro governador de Santa, Catarina, Jorge
Konder Bornhausen, deverá estar em São Francisco
do Sul dia 13 próximo, quando manterá contato com
as lideranças silidicais do munlcíplo no auditório cio
Sindicato dos Estivadôres. Posteriormente Jorge K.
Bornhausen deverá reunir-se Com a liderança da
ARENA, no Sal�o -Nobre da Prefeitura.

No período de 07 de
.

.agosto a 12 de outubro,
desenvolver-se-á um pro
grama de Treinamento
sobre -Oontrole de Quali
dade, destinados a pro
flsslcnals. de ambos .os

Estado dé Sa'nta Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá, du Sul

LEI No. 713/78

Abre Credito Especial.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

tado de Santa Catarina; no uso e exercíclo de suas atrlbulções- ,

r Faço saber a todos os habitantes deste Munlclplo que a Câ-
mara de Vereadores apr.0vou e eu sanciono a seguinte lel:

Art. 1.°) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir
um Crédito Especial. destinado para:
0101 - CAMARA DE VEREADORES
3233.00 - Saláriô FamHia .... •. •• Cr$ 580,00
3250.00 - Contribuição de Previdência Social. . CrS 3.456,0')

TOT A L •• .. •• .• •. .• •• .• •. ••••.. CrS 4.036,00
Art. 2.°) - As despesas decorrentes desta Lei correrão por

corita da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:'
.

,0101 - CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 - Manutenção das atividades da Câma

ra de Vereadores

3140.00.- Encargos Dlversos " .. .• •• •. •• .. •• .. .. Cr$ 4.036,00
Art. 3·°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica

ção, revogaçlas as dlsposlções em contrário.
Palácio da' Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 06 de

junho d� 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Asststêncla Social, aos 06 dias do mês de junho
de 1978. �

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

LEI No. 714/78

Suplementa'e anula Dotações do Orçamento Vigente.
'.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta-
ao de Santa Catarina, no uso e exerclclo de suas atribuições:

Faço saber a todos os.habltantes deste Municfpio que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar na importân
cia de CrS 95.000,00 (noventa e cinco mil cruzeiros), para reforço do pro-
grama e verba abaixo discriminados:

'

»:
'

ANEXÕ I
,

0101 - C�MARA DE VERE;ADORES
0101.01010012.001 - Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores
3111.01 -'Vencimentos com vantagens fixas ", .. ..... .. CrS 95.000,00

Art.. 2.°) - As despesas decorrentes do artigo anterlor corre
rão por conta .da anulação parcial e ou total das seguintes 'dotações do
orçamento vigente:

. ,

ANEXO I - QUADRO A

0101 - CÂMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 - Manutenção' das ativo da Câmara.de .

Vereadore.s .. .. . � •. .. .• •• •• .. CrS 55.000,00
0101.01010011.001 - Ree�uipamento da cämara de Verea-

dores .... .... .. •• ..' .. ..; •
"

•• , CrS 40.000,00
TOT A L .. .. .. .. .. .. .. .. • Cr$ 95·000,00

ANEXO II - QUADRO A

, .

01101 - CÂMARA DE VEREADORES,
3111.02 - Deepesas Variáveis •• •• •• •• •• •• •• •• .; CrS 5.000,00
3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais. • •• •• •• CrS 50.000,00
4130.00 - Equipamentos e Instalações •• .'. •• ..' •• CrS 30.000,00
414000 - M t' .

I
.

C S 10 O °. a ena permanente •••• •• •• _..... ..';.. r'. 001,0
TOT A L ... ... .. .. •• .. .. .. Cr$ 95.000,05

Art. 3.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

.

. -Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su�; 06 de.
junho de 1978.

VICTOR BAUER

Pretelto
.

Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, E�ucação e Assistência Social, aos oe dias do mês' de ju
nho de 1978. -

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

sexos, formados em En�

genharia, Matemática ou

Física (ou equivalente) a

que exerçam funções re

lacionadas com Contra':

Ie de Qualidade' na in

dústria manufatureira, a

pelo menos três anos.

O outro curso, a reali
zar-se no perlodo de 21
de agosto a 12 de novem

bro,
'

versará sobre um

Programa de Treinamen
to no Campo da Tecnolo

gia da Energia, também

para candidatos de am-

bos
.
os sexos, formados

.

em Engenharia .Elétrica

(ou equtvalente) devendo

possuir pelo menos 5 a

nos de experiência prá
tica em cargo de super-'
visão ou gerência em In
dústria elétrica pesada.

Maiores detalhes so

bre esses programas de
treinamento 'poderão ser

obtidas na Federação das

Indústrias, na rua Felipe
Schmidt, 67, em Floria

nópolis.

BLUNK PEDE VERBAS
Na última reunião do

Legislativo corupaense c

vereador Ernesto Felipe
Blunk pediu o envio de

moção ao prefeito muni

cipal para que no próxi
mo 'orçamento seja pre
visto verbas para Oornls
são Municipal de Espor ..
tes, Comissão de Saúda

e Assistência Social pa
ra indigentes.
Na mesma reuruao o

líder do executivo fez um

pedido de Informação à
Secretaria de ,Educação
para saber porque os

professores substitutos
ainda não receberam
seus vencimentos desde

janeiro de 1978.

Pelou , Disse
o maior jogador de futebol de todos os tem

pos (e de todos os espaços) resolveu falar sobre
a seleção. E, falando, disse o que todo o mundo

já deveria ter percebido.
,As declarações de Pelé (eu poderia ser mais

alguém?) feitas a um jornal de São Paulo, consis
tem de seis pontos básicos· Um destes, porém,
ficou sem efeito: ele sugeria a escalação de Luís
Pereira na quarta zaga, ao lado de Oscar. Isso já
não pode ser feito porque o Lulsão ficou de fora
dos "23 da' Copa". Mas Pelé estava certo. A se

gurança de Oscar e o talento de Pereira seriam
uma grande combinação. E, de quebra, ganha
ríamos o que está faltando no time: o líder, aquele
que grita e comanda· No entanto, Pereira sobrou

e, segundo a CBD, sobrou porque é bom para, tal

vez, ficar na reserva. Era melhor não ter expli-
cado...

'

Os outros cinco 'aspectos apontados por Pe-'
lé revelam igualmen(e uma agudeza de observa

ção digna do Rei do Futebol.

Na lateral esquerda Pelé gostaria de ver um

verdadeiro lateral e não o' improvisado Edinho.
Com o que se poderia, afinai" organizar o caótico
lado esquerdo do time.

Para resolver os problemas do meio-campo
Pelé escalaria Batista, saindo Dirc�u e suas desor

ganizadas peregrinações pelo campo. Logo, (e
este talvez seja o ponto mais importante) Rivelino
Iria ocupar o lado esquerdo, como fez em 1970.
Com isso, teríamos dois volantes (Cerezzo e Ba�

tista) que se alternam eflelentemente na destrui

ção e no ataque. Zico, liberado das funções de
combate, poderla aproximar-se mais do centroa- Ivante. E o craque Rivelino ficaria armando na meia

esquerda e caindo pelo vazio da ponta·

Felizmente esta montagem do, meio-cam'po
parece já estar nos planos de Coutinho.

Finalmente, na última observgção, outro toque
de gê,:,io num-ponto nevrálgibo do time. A s�leM
ção, para Pelé, deveria ser mais rápida e agres
siva quando toca a bola da meia cancha para o

ataque. A passagem do jogo precisa ser mais ob

jetivà sem os passes laterais, que, retardam os

planos de ataque, facilitando a organização da de-
.

fesa adversária•.

Aí está. Em. meia dúzia de palpites a mais ob

jetiva e irretocável análise da seleção. Obra de

quem entende do assunto. Que es leigos o es
cutem e a Copa pO,c!e ser nossa, - (Plana).

Oportunidade
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.

./

TORNEIO NORTE CATARINENSE
.
.-

O Torneio Norte Catarinense que envolveu equi-
pes de Jolnvllle, Guaramirim, São Bento do Sul, Rio

Negrinho e o nosso representante o Estrela de Nereu
Ramos, ,!oi adiada para o próximo, 'domingo dia 18
deste mês, quando estarão 'se defrontando em Nereu
Ramos' o Estrela local e a equipe do Tigre da Man
chester Catarinense. Para o Estrela praticamente está

assequrada uma boa vitória, a qual lhe dará o título
de campeã do referido Torneio. Os dirigentes e toda

equipe estrelada estão çonfiantes de um bom resu'
tado e garantem que o caneco ficará em Nereu Ramos.
premiando o esforço de dirigentes e atletas que se

empenharam nesta competição, relembrando os bons
tempos em que o Estrela foi campeão, bi-campeão,
conquistando muitás glórias para o nosso esporte
amador.

F�TEBOL DE SALAO
Os resultados oficiais do Campeonato promovido

pela Liga Jaraguaense de Futebol de Salão, 3.0 e 4.0

rodadas, categoria adultos, são estes: Arweg 5x1 A.A.
Ind. Reunidas, AA. Olipê 4x1 AA Madeireira Rio Mo
lha, Despachante Victor 2x1 G.R. Marcatto, Cyrus A.R.
1x1 AA. Kohlbach, G.R. Janta 3x1 AA. Kohlbach, G.R.
Marcatto 4x1 S.E-R. Menegotti, AA. Banco do Brasil
3x3 A.R. Olipê A.R. Weg 3xO A.A. Madeireira Rip
Molha.

Resultados oficiais da 4a. rodada, categoria ju
venil: G.R. Jarita 3x1 A.A. Madeireira Rio Molha,
A.A. Besc 4xO A.. R. Weg, Cyrus A.R. 4xO G.R.C.
Marcatto, A.A. Ind. Reunidas 2xO A.R. Olipê, A.A.
Madeireira Rio Molha 5xQ A.A. Besc, G.R. Marcatto
2x2 Cyrus A.R.

.

Categoria infantil, 1a. rodada, resultados: S.E.R
Menegotti 4x4 G.R. Jarita, Cyrus AR. 5x1 A.A Kohl
bach, A. R. Weg 2x1 A.R. Olipê, AA Besc 2xO Madeí
reira Rio Molha, G,�. Marcatto 1xO AA. Ind. Reunidas,
A.A. Banco do Brasil 5x1 Despachante Victor.

'

CME ORGANIZARA CAMPEONATO
A CME de Corupá esteve reunida na noite de

quinta-feira última elaborando programa visando o ani
versário do municfpio, dia 7 de julho, bem como o

Campeonato Municipal de Futebol de Salão. O Ban
co Bamerindus patrocinará o referido campeonato
com a doação de valiosfssimo troféu. todos,os depar
tamentos esportivos de Corupá estão convidados pa
ra participar. ____

FEDERAÇAO CATARINENSE DE
DESPORTOS UNIVERSIARIOS
Com vistas a participação de Santa Catarina, nos

XXIX Jogos Universitários Brasileiros, a serem realiza
dos no período de 18 a 28.07.78, em Curitiba-PR, esti
veram naquela cidade, no último final de semana, o

Presidente da Federação Catarinense de Desportos
Universitários, acadêmico Audi Luiz Vieira, o Diretor
Técnico da entidade, Dr. Mnton Rubens Capela, e 01.°
Tesoureiro, acadêmico Eugênio· Luiz Beirão.

Junto ao Presidente da Comissão Executiva dos
XXIX JUBs, foram tratados assuntos pertinentes a nos
sa delegação.

Após conhecer os locais em que os participantes
dos jogos ficarão alojados, nossos representantes so ..

licitaram as instalações do Colégio Júlia Wanderley,
situado na Avenida Vicente Machado, no bairro Ba-

. tel, tendo a solicitação sido aceita p'elo Presidente da
Comissão Exeeutiva dos-JUBs. Também ficou acertado
que Q serviço de alimentação, da delegação de Santa
Catarina, será efetuado no próprio local de alojamen
tos, medida esta que . favorecerá em muito os nos
sos atletas, já que o intenso trânsito da capital pará.
naense tomaria muito do tempo nos deslocamentos
que seriam necessários.

Na oportunidade, forgrn vistos os locais on-
de as competições irão se desenrolar, a fim de que a
FCDU já pudesse elaborar o planejamento das ativl- -<,

,dades do ,setor de transporte, visto que Santa Cata
rina participará com uma delegação de aproximada
mente 220. pessoas, em 11 modalidades masculinas
(todas que estarão em disputa) e em 6 modalidades
femininas, das 7 que estarão sendo disputadas.

TÉCNICO NORTE-AJylERICANO VEM· EXPLICAR
,

tEl NUCLEAR

O assessor especial do
Departamento de Estado
no setor de energia nu

clear, Gerald Smith, che
gará 'ao Brasil no lnlclo
da próxima semana, pa
ra discutir com as autori-

.

dades brasileiras os pon
,
tos mais importantes da
nova legislação norte

, -americana sobre expor
tação de equipamentos e

material nucleares.

.ro
.

não manterá qualquer
negociação com os Esta
dos Unidos sobre o acor

do nuclear firmado-pelos
dois palses enriquecido
à usina" de Angra dos

. Reis. O próprio. porta-voz
do Itamaraty, conselhel-

'

ro Lurs Felipe Lampreia,
tem repetido que, para a

. Chancelaria brasileira, os
acordos "foram feitos pa
ra serem cumpridos",
ressaltando que esse

prlnclpío [urldtco devo
ser observado para a boa

convivência entre as na

ções.

'Apesar da disposição
ao Itamaraty de receber o
funcionário norte-ameri
cano, o �overno brasllel-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




