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- Grupo. Escctelrc ,�aaoritaba excursícncrn
O Grupo de E;scoteiros

,

de. Jaraguá do Sul está

de preparativos para
mais uma de suas ativi
dades rotineiras, desta
vez para um encontro e

acampamento em Assun

ção, no Paraguai.

mento. Junto acompa
nharão pais de Escotei

ros e o Presidente do

Grupo.

go de Richard, Chico e

Aliberto, com um total de

36 componentes, data
prevista da sarda é dia

10 de julho às 20h da se

de dos escoteiros e data

prevista a chegada dia 17

de Julho de 1978, che

gando
'

em Assunção,
montarão um acampa-

Mas, os Escoteiros,
"sempre, alertas", atuam

também em outros seto

res comunals, a partir de
sua própria estrutura.A chefia estará a caro

..
,.

I
.

Grupli
.

de A.A. comemora V aniversário
�.. ..

�,

O Grupo de AA (alcoólatras anô

nimos) de Jaraguá do Sul registra neste

domingo, dia 2, seu primeiro ano de

instalação, fruto do empenho do prof.
Ayroso e um pujilo de cidadãos dedica

dos à erradicação de um dos maiores
� males que aflige a 'sociedade: o alcoo

lismo.
A programação alusiva ao aconte

cimento. teve abertura na última quinta
-feira, quando da palestra do Prof. Au

gusto Sylvio (sociologia e psicologia so

cial) proferida no Salão Nobre' do Sin-
Ç)

dicato dos Trabalhadores na Construção
e· Mobiliário, com o salão inteiramente

lotado, presentes não só as autoridades,
convidados, mas também representan
tes de Grupos de A.A. de Santa Catari

na, do Paraná, São Paulo e Rio Grande
do Sul, professores universitários, psi
cólogos, psiquiatras, industriais, -comer·
ciantes, jornalistas, além de outras clas

ses liberais, atora trabalhadores em ge-

C '
ral, senhoras e senhores.

O mesmo amolente, ainda mais fes

tivo, pôde perceber-se à chegada dos

representantes de outros Grupos de

A.A, notadamente de ALL-ANON e AL

LATEEN ativos em todo o país.

Amanhã, dia 2, data do 1.0 aniver
sário do 'Grupo, Jaraguá do Sul recep
clonará número ainda maior de convi

dados para o programa elaborado: às

15 horas, Reunião Festiva e às 17 horas:

comemoração ao 1.0 aniversário, tendo
por local Q mesmo Salão Nobre do Sin

dicato, na Rua Epitácio Pessoa, nr. 345.

Registramos com especial destaque
esse acontecimento dos A.A. pela alta

significação e transcendental importân
cia de que se reveste essa iniciativa to

mada em 1934, quando da primeira As

sociação dos A.A. no Brasil.
Em outro local desta edição divul

gamos o histórico do'Grupo Serenida
de dos A.A. de Jaraguá do Sul.

AMyNESC realízaAGf), hoje
Tendo por local as instalações du cedida a seguir a leitura da ata da reu-

Museu Arqueológico do Sambaqui, na nião anterior, 'dlscussãc e votação; PES-
Rua Dona Francisca, 600, em Jojnvill�, TE SUfNA, situação da microrregião e

a Assõciação de Municípios do Nordes,:, ações a serem deflagradas no combate
,

te de Santa Catarin� - 'AMUN�SC, e�-
.

ao mal, com pa,rtiçip�ç�� especial do
tará realizando hoje, com início marca·' Ministério da Agricultura; SECA, conse
do para às 8h30min, a 4a. Assembléia "qüênelàs da seca na região. AçÕes' a se-

Geral Ordinária, gestão 78/79. rem deflagradas para amenizar o pro-
Entre os convidados para esta reu- blema, com participação' da Secretaria

nião, estarão o Dr. Albeno dós 'Santos, da Agricultura e Abastecimento; ·CAFÉ,
Diretor da Região Sul do Ministério da programa de plantio do café nos inunil
Agricultura; Dr. Carl'os Antônio de cípios da. Microrregião e� 1978, com

�

Azambuja. 'e0ch,
.

Secretário deAgricul- partiCipação da Secretaria d� Agricul-
,

.

tura e Abastecimento do Estado; Dr. tura e Abastecimento; EXTERMfNIO
Eduardo Cordeiro do� Santos Neto, 'Se- 'DOS. SIMULlDEOS, ações que estão

cretárlo de .Saúde de Estado e vários sendo desenvolvidas para extermineo
técnicos dos referidos 6rgãos. dos "simulídeos", na Microrregião, com

participação dá Secretaria da Saúde;
. Da agenda de trabalhos consta o ... EXPOSiÇÃO DE'MAQUETE,

.

projeto fo

seguinte.: 8h30min, abertura dos traba-· calizando o acesso principal. a' Joinvil-
lhos peloPresidente da AMUNESC, sr. le, entre outros assuntos de interesse da
Flávio Gameiro'de'Camargo; séndo pro- microrregião.

Assim, numa recente

reunião entre a diretoria
do Grupo e pais de esco

teiros, analisou-se a pos
stbllldade da Fundação

. do Clube das Mães de

Escoteiros; a realização.
em Jaraguá do Sul,. em
1980 da Olimpíada dos

Escoteiros de Santa Oa

tarina; a inclusão, pela
Prefeitura Municipal, na

programação oficial da

Semana da Pátria, de
uma churrascada na se

de dos escoteiros; a co

locação de uma grande
cruz no Pico de Jaraguá,
que se tornaria um sím
bolo da cidade; a coloca

ção de uma cerca em tor

no do terreno-sede do

doação, mais uma
.

área

de terreno anexa a já e-

.xlstente: e a fundação de

um Grupo de Bandei
rantes em Jaraguá do .

Sul.

JARAGUA DO SUL

Capital Latino Americana do

Motor

26-03

1

98

7 3

Grupo; por

O Clube de Mães de
Escoteiros lá se tornou

realidade, E! uma comis
são constltuída naquela
reunião, tratou com o sr.

Prefeito Municipal de al

guns dos itens em causa,
tendo o mesmo analisa
do detalhadamente e com

muita atenção cada um

dos assuntos apresenta
dos, dando a todos um

grande· apoio
.

a realiza

ção dessas iniciativas em

prol do Escotismo de Ja

raguá do Sul.

6 4

Capital Sul Americana ero

Chapéu

consequrr,

Cog.umelos
O-ganles

A revista brasileira MANCHETE, em recente edi

ção, estampa uma foto, informando que dois mineiros
de uma mina de carvão na região de Tatabanya, na
Hungria, descobriram que um solo de hulha é o me

lhor que há para a plantação de cogumelos gigante.s.
Mandaram brasa e plantaram, e algumas semanas de

pois colheram em seus canteiros subterrâneos os

mais saborosos cogumelos 'da Hungria, tendo, inclu
sive um contrato com o mercado local.

O leitor que se identifica por A.B. já dirigiu cor

respondência aos Escrit6rios da ACARESC da Capital
do Estado, lembrando da possibilidade de se cultivar

o cogumelo gigante nas minas de carvão em desuso
no sul do Estado, com o que se possibilitará uma ex

celente atividade ec�nômica na região . carbonífera e

concorrerá na preparação de sofisticados pratos da
cozinha internacional.

ICORREIO DO POVO' r
é distinguido com

Menção Hcnrcse
O nosso tradicional se

manário acaba de ser

distinguido com "MEN
ÇAO HONROSA" por par
te da Comissão Munici

pal de Saúde, do'vizinho
.

município de Corupá, pe-
la sua participação e co

laboração, durante a Se
mana da Saúde, realizada
de 15 a 20.5.78 •

Agradecidos, por tão

honrosa distinção, pOr! a
nossa participação con

sistiu numa parcela iní

nima, eclecame-ncs a

disposição desta ecmls
.

são para, na medida ao

possível, diwlgar vossos

trabalhos.

CONTRAN
. proíbe

"tala-larga"
Brasflia - o Conselho

Nacional de Trânsito bai
xou resolução proibindo
a circulação, em todo ter

ritório nacional, de veí
culos automotores equl
pados com rodas de "ta

Ia-larga". A proibição,
publicada dia 23 de ju
nho no Diário Oficial, é

justificada pelo CON

TRAN, entre outros moti
vos, pelo fato de acarre

tar acréscimo no consu-

mo de combustíveis.
A inobservância da me

dida - que além do au

mento do diâmetro das

rodas proíbe a alteração
da suspensão original
dos carros - será puni
da com penalidade pre
vista no artigo 181 do re

gulamento do Código Na·

cional de Trânsito - que
dispõe sobre a seguran,
ça de 'trânsito e dos veí
culos automotores.

Franz Wagner faz
nova tentativa para

suicidar-se

comprometimentos mais

sérios da região craniana

do criminoso nazista.

Brasília - O nazistd "contido pelos agentes
I

Gustav Franz Wagner que compunham sua vl-

tentou, pela segunda vez gilância, ao mesmo tem-

em dez dias, matar-se po em que era provlden-
nas dependências da Su- ciada assistência médica

perintendência Regional de emergência ao' deti-

do Departam.ento de Polí- do". O laudo cHnico -

ela Federal, onde está de constatou ausência de
tido: atirou a cabeça con- risco imediato de vida, e

tra as grades da cela que depois do atendimento

ocupa, mas segundo o inicial, a equipe médica

DPF, "as lesões llrníta- do órgão providenciou e
O missivista lembra, também, que o possível cul- ram-se a ferimentos no, xarne mais detalhado, in-

tivo do cogumelo gigante poderia resultar.na substi- couro cabeludo, sem clusive radiológico. Foi

tuição do palmito que se acha el'!' fase de extinção, ta-: maiores gravidades". . então comprovada, se-

manha é a sua exploração, sem que alguém se lembre gundo o DPF, a Inexis-
do seu r�pfantio. Ademais, o palmito leva cerca 'de dez

--

De acordo com o co-
-

tência de fraturas ou

anos para se transformar �m produto economicamen· municado do DPF distri-

te rentável, enquanto que o cogumelo leva apenas al- buldo no final da tarde do
.

gumas semanas. dia 23 último, Wagner foi

mr
, .

A MACONHA E SUAS ·UT,ILI.DA·DES

.�

regiao realizam
1

'

�
.. ----------------------------..��------------------------�_.--..

L!!ia n� última_pág.

'Professores da
Em data de 26 do corrente, realizou-se o

:9ncontro c;lo Grupo Intermunicipal dos Grupos
de Trabalho, constituído por voluntários" convi
dados por S. Excia. sr. Dr. Jorge, K(mder Bor·
nhausen a, num documento, apresentarem as

<reiv"n�_icaçõ�,s/d,o Ma_�h�t�rio �úbli�o da Região.
O Grupo de Jaraguá '_;_ anfitrião do .Encon

tro - recepclonou os diverso� Grupos de Tra
balho, nas dependências da Escora Básica "Ró
land Harold DorÍlbusch". Participaram os gru-

pos representativos dos municípios de Corupá,.
Gu�ramirim, Jaraguá do Sul, Ma�saranduba e

Schroeder.

. . ,

encontro
quada do aluno e o recônhecimento do profes
sor como membro digno e atuante da socieda
de.

Foram abordados os mais diversos proble
mas, observando-se, ao final, uma coincidência

quase total nas reivindicações gerais dos diver

sos grupos� Os. deba�es levaram -a um enrlque-
clmento de idéias, pessoal e do grupo, tendo- Ficou decidida a realização' de outra reu-

-se evide!1ci�do que o magistério da região es- nião para a elaboração' do\ documento referen-
tá consciente de suas responsabilidades, de te às reivindica��es g.erais· apontadas .. O n�v�
�eus problemas e de que somente unidos e com encontro dar-se-á na Escolá Básica "Almirante

ap:Oio das' auioridade�; conseguirá' alcànçar os • Tamandaré"; éin Guaram.rim, no pr6xim'0 dia 4

objetivos p�i�brdiàis da'cl�ssfk formação, ade-· <le ,julb�•.

Integrando o grande grupo _.;:. composto de
vinte e oito pessoas ..:.. éncontravám-se profes
sores substitutos, désignados,', �fétivos e o

cupantes de cargo em comissão, representando
Escolas Isoladás;' 'Escóias Reunidas, Escolas

•

_
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Aniversariantes da Semana
Aniversariõu dia 29/06

Ezeram Nechel, office-boy do
Escritório "A COMERCIAL"

Aniversariam hoje, dia 01/07
Sr. Guilherme Pradi
Sra. Astrit Lioni, esposa do sr. Dr.
Lulz Ferreira da Silva, em Ourltiba, PR.
Sra. Vva. Edelmira Grubba

Aniversariam amanhã, dia 02/07
Sr. Adellno Baumann
Sra. Prof. Alvina Karsten Schwedler
Sr. Célio Gascho, em Caçador
Sra. Elisabeth Grubba, est. de
Medicina em Curitiba - PR.

Aniversariam dia 03/07 ,

O jovem Flávio Fischer, Auxlllar de.
.'

Escrita Fiscal do Escrit. "A Comercial"
,

Ernildo Rowe
A jovem Elisângela Stela de Souza , �('

Sr. Carlos.Chiódini
Sra. Ana lzabel Mascarenhas Scharchark;

•

no Parariã ,,' �,
,

'
. 'J. J I" .:>

Sra. Marta: Rornild'a-Joênch' Hoertel, em �

í Ylbirama t.••• ,

'.'

Aniversa�riam ,dia, 05/07
.

,

Sra. Julieta, esposa do sr. Paulino Pedri
Sr. Henrlqúe Pedri, em Londrina

'.

Sra. SílviaMarquardt Frucfuoso
A jovem Leonar Rowe, em Garibáldi
Sr. Waldemiro Baumann
A sra. Olinda, esposa do sr.

Herbert Fischer
Aniversariam dia 06/07

A srta. vatérta-atrebe
Srta. Ewanir Cattoni ,

·Sr:a .. 'Maria- Gascho Henn, em Garibáldi
,

Sr. Ingoberto Braumburq, em Curitiba·
Aniversariam dia 07/07 I"

Sra. Clacir, esposa do sr. Augusto Gésser
em Concó'rdi;:t. � .':

A- jovem -lsolde I:.angue, em Itapocuzinho
Sra. Elvira P. de. Souza
Sr. Antônio Pedri
Sr. Antônio Vieira
Sr.�J;?edro Schmitt, em Jaraguazinho.J

•
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NASCIMENTOS DA SEMANA

20.06.78 Kelin, filha de Arnoldo (Maria) Re
ckziegel

21.06.78 - Míriam - filha de Geraldo (Anésia
Malheiro) dos Santos

23.06.78 Patrícia - filha de José (Maria Te
rezinha Papp) Decker

23.06.78 - �idnei - filho de José (Dorli Hll
bert) Chiodini

24.06.78 :. Simone '- 'filha de- Odilon (Romilda)
Boddenberger :

24.06.78 -. Fabiana - filha de Antônio (Maria
de Lourdes) Hernotski

24.06.78 - Evandro - filho de Wilson (Lídia
Bartsch) Walz

25.06.78 - Janete - filha de Genésio (Ogênia
Meisen) Fontana

2-5.06.78, - Adilson - filho de
-

Nilson (Anita)
Klein'

26.06.7� - Reinaldo -,filho de João (Norma Ba-
.

ckrnann) Kosloski
26.06.78 - Giane Aparecida - Filha de Ricardo

(Maria Aurea Klein} Forlin
27.06.78 - Flávia - filha de Roberto Miguel

(Inês Gonçalves) Rodrigues

•
--

'RegisIro C
-

-1lVl .

Aurea MUller Grubba, Oficial do Registro Civil do
10. Distrito da Comarca de JaraguA do Sul, Éiítado de
Santa Catarina, Brasil.:'

,Edital nr, 10.326 de 23.06.1978
Ecegel Glasenapp e Siiene Bento'
Cópia (ecebida do Oficiai de'BlúmEtnau,' nésie Estado. i

Ele, brasil�iro, soltei to, auxiliar de contabilidade,
natural dest� Estado, ,d,0!'lliciliado e residente' nesta ci
dade, filho de Willi Glasen��(J e. Lydia. TÚn Glasenapp,
Ela, brasileira, solteira, industrlária, naturai" deste Esta
do, domicili'ada e resiente em Blumenau, neste Estado,
filha de João Zacari�s Bento e Maria Bento.

• "'_ �. # �

-

•

Edital nr. 10.327 de 23.06.1978
Francisco Klowaskl e Olimpia Flor

Ele, brasileiro., soíteiro, ope�ário, natural de Jarag'uá
do Sul, domicil_ia'do �e residente' na' Rua Roberto Zie
mann, nesta ciciade, filho' de Victório Klowaski e Clara
Simanovicz Klowaski. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Jaraguá do. Sul, domiciliada e residente
em Garibáldi, neste distrito, filha de Abflio Flor e Ervina
Cardozo Flor.

Edital nr. 10.328- de 26.06.1978
Valdir Campregher, e Maria WelnJurter

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado, domlclJiado e 'residente em
Rio dos Cedros, neste Estado, filho de Oreste Campre
gher e Angelina Campregher. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente em Alto Garlbáldl, neste distrito, filha' de Félix
Welnfurter. e Olga Wernasky Weinfurter.
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Celso !7lagel

Segundo estatísticas realizadas aqui em nosso Es

tado, foi apontado o mais jovem representante do

Estado ó garotãõ Flávio Estéves"(Flavinho), que está

incorporado a ZIZO Ind. e Com., Indústria de cereais

com sede na cidade de Itajai. O Flávio atua com mui- ,

to dinamismo em nossa cidade, cativando a ami

zade de muitos. Hoje ele aparece na coluna, com

seus 21 anos, com o ar de moço novo, dizendo o

que é a classe de representantes de Santa Catarina.

..............................................,...,..."....,.....,...., .........,.....
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II ÇÕES l[»UE,LI, que está de portas abertas com as II
" melhores ��gestões para

_

este inverno. Moda, bele- n
II za e qualidade "acima 'de tudo, você encontra no n

'Posto de vendas de CONFECÇÕES SUELI. Vesti-

U dos e slaks para gestantes; camisas e camisolas, n
U Vestidos para senhoras e crianças, Jardineiras, ba. II

. U tas e blusas, al�m de grande variedade de bijoute- n
U rias. CONFECÇoES SUELI, na Mal. Deodoro, em II
II .'rente a praça Paul Harris - nesta. II
.....��._,�._..-�._, ._..._.._,._..,_, .....

�....,.....�....,....,_........., ....,..........,.,._ __".....

Na noite do último dia 23, nas dependên
cias do Restaurante Itajara, foram realiza,

das as solenidades de posse das novas Di

retorias dos Lions Clube Jaraguá Centro e

Jaraguá Cidade Industrial. A mesa principal
foi composta pelos senhores Waldir Berndt

e domadora, Renato Trapp e domadora, de

putado estadual Octacllio Pedro Ramos, re

presentando na..oportunidade o Prefeito Mu

nicipal, Presidente de Divisão A2 Silvio

Ewald e domadora, Presidente da Associa

ção Comercial e Industrial empresário Wal

dir Octávio Rubini, Padre Elemar Scheid,
Pastor Egberto Schwanz, Delegado da

Quinta Delegacia do Serviço Militar, Tenen
te José Bahia e esposa, Vice Governador

Rolando Jahnke e domadora.
Estiveram presentes ainda convidados

especiais e leões visitantes dos Lions Clu

bes de São Francisco do Sul, São Bento do

Sul e Joinville-Sul. O jantar contou com a

participação de aproximadamente 135 pes-
soas. A reunião foi presidida pelos dois

Presidentes Renato Trapp e Waldir Berndt, que fizeram

a nomeação ae 'Silvio Ewald "como mestre de cerimô
nias. A saudação aos convidados e leões visitantes foi

feita pelo leão Osmar Vailatti.
A nova diretoria do Lions Clube Cidade Industrial

está assim constituída: Presidente - Ademar Lotin Fras-
. setto - Ex-Presidente Imediato - Renato Trapp 1.0 Vice

-Presidente - Sílvio 'Éwald - 2.0 Vice-Presidente - Alcir

Bitencourt - 3.0 Vice-Presidente - Erwino Grankow - 1.0
Secretário - Aírson Garcia - 2.0 Se9retárip� - Mário Voigt
- 1:0 Tesoureiro - José Venâncio Pereira, Júnior - '2.0

-
. -

-
� -ot � -_ 'li'

Tesoureiro - Frank Barg - Diretor Animador - Alibert

Ewald - Dirétor Social Elise'o 'Ilblratan Tajes - VogaiS -'

Ângelo Pradi '- Darci Buchmann - Norberto Piazera e Re
nato Raboch. A nova diretoria do Lions Clube Jaraguâ
Centro, constitui-se assim: Presidente - José Hermello

Marchl - Ex-Présidente Imediato - Waldir Berndt - 1,0

Vice-Presidente - Atilano Zimdars - 2.0 Vice Presidente -

Guida Gascho'� 3.0 Vice-Presidente - R"iàêllftvia Rasselle

(Geraldo José) - 1.0 Secretário - João Lúcio da Costa -

2.0 Secretário IIson Bastns - 1.0 'liesoureiro, - Lino Ba

ratto - 2.0 Tesoureiro - Waldir B�rndt �. Diretor Anima
dor - Sigmar Beno, Lucht - Vogais - Orlando Bernardino
da Silva - Arthur' 'R�de'� Édgar':'Orankow' e Alé?(andra
Otsa.

O Presidente do Lions Clube Cidade Industrial, Re
nato Trapp l!sando da palavra, agradeceu aos compa-

A !Associação Come;ciai é Indu�trial de Jaraguã do 'Sul, comemo

rou na quinta-feira da semana passada os seus 40 anos de atividades,
�

com jantar festivo nas dependências do Clube Atlético Baependl. Gran
de parté dos Industrials'de nossa urbe, além do Prefeito Municipal Victor
Bauer � demais autoridades' estiveram presentes. O Presidente Sr. Wal

dir' Octávio' Rubini discursoú 'na' ocasião, 'dizendo da importâ_ncl,a da·

ACIJS e porque se estava comemorando eem multo, brilho 0:40.0 ani;- " J.,

versárlo. Estampamos'na colu�a;,mom�ntos do Jantar, ao mesmo tempo,

) os nossos louvores a toda a direto�ia.
--------------------------

Estampos o ato da tomada de posse da nova Diretoria, onde figuram os

Presidentes Waldir Berndt e Renato Trapp e os indicados Ademar Lotin

Frassett9 e José Hermello Marchl •

40 ANOS DA ACIJS

Aspecto do que foi a reunião de tomada de posse do Lions Clube

Centro e Cidade Industrial, tendo a frente a mesa diretora e os

convidados,

DIA DA TELEFONISTA - No dia 29 deste-mês trans
nheiros de seu Clube pela colaboração recebida duran- correu a data que diz homenagens as telefonistas. Aqui
te sua gestão, ao mesmo tempo em que estendeu estes em nossa cidade serâ festejado "pelas telefonistas de 10-
agradecimentos as autoridades municipais, que também das as indústrias, comércio e também da Prefeitura Mu
colaboraram com o Clube de Serviço. Fez na ocasião nicipal, 'com missa, logo mais à noite na Matriz São Se
entrega de um cheque no valor de dois mil e quinhentos bastião e após com um jantar nas dependências do Res
cruzeiros, arrecadados pejas domador,as do Clube, à taurante Itajara. As telefonistas os cumprimentos da co

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para aluna.
construção de sua sede própria. Continuando, fez a en

trega de distintivos aos leõesque participaram em todas
as reuniões do Olulle. _ , _

Em seguida usou da palavra o Presldsnte do Llons
Clube Jar�guá Centro, Waldir Berndt, que ta';'bém agra-

•

deceti aós seus companheiros de diretoria, por tudo

aquilo que fizeram pelo Clube e péla comunidade, atra-,
vés de campanhas. Fez a entrega de um cheque de 17
mil cruzeiros-à :AflAE,-reslJl.tante do.. Jantar, pançante.
realizado no Clube Atlético Baependi. O Presidente do

... "

Lions Clube Centro José" Herrnello Marchi usando da ..............
'

- ._ 'o, _ ....

palavra agradeceu a confiança dos companheiros de, !
'

.

seu CI!Jbe, pêla I indicaç.ão de. seu nQm�,. parai ocupar. o,' :-' ,
. ..Moda Jovem atualizada e as -últimas novidades l

honroso c.argo de PreSidente, concitando a todos a co�-
- , ,p,ara o Inverno,.você encontra em lOJAS KLEIN. l

tinuar "colaborapdo, para que as atividades do Clube 1 Coberlores, japonas, blusas e blusões: Calçados pa- l
possam continuar sendo realizadas no período leonrs- 1 '

ra adultQll. joyens_; _e ,crlan,�..... t�alh!ls., �ortlna9t !
tico de 78/79.

'
,

i roupas feitas e tapetes. Comprando em LOJAS '

Ademar Loti'i!' Frãs e'fto, §'mbém manifestou na ocasião !
KLEIN quem ganha é você. lOJAS KLEIN e 1

d d
.

d'
- , KLEIN MAGAZINE, um colorido de novidades quen- lagra ecen o' a lT1 Icaçao de seu nome para exercer as ! tinha.s para este inverno. LOJAS KLEIN o centro !

atividad,es de Presidente, ressaltando que nada pOderia" , , ,
! da moda, n� 28 de Agosto, em Guara�irim-SC. .,

fazer, se não contar com o apoio de todos os leões. , ,
..........- ........._- .....� ....................�� ...............

CUNVITE
OCê gosta de festa caipira? De quen-

tão, pinhão e amendoim? Intão nóis �u�
incunvidâ ocê e famia para a Festa Oaipl

ra que o Grêmio e Curturâ Marcatto vai

reallzá lá nas bandas do:Agropecuário, no

dia 08 de julho que vem. Vai tê pinhão,
quentão bem gostoso e amendoim torra

dinha. Tem ainda 6 rapariga bonita, tra

baiando pra sê a Rainha da Festa.

Lá fora vai tê também churrasco, cai

pirinha e cerveja e ocê pode escuitá mú

sica sertaneja das mió que tem. Lá dentro

OS CAVEIRAS, vai cumandá um arrastapé
·

bem adivertido. Lã pelas 12 horas da ma-

·

drugada, a sinhá que máis trabalô, vai ga-
· 'nhã a faixa de' Rainha da festa e cumo

toda ela vão trabalá, vai tê também uma

bonita recordação pras Princesas e Dama

da festa.
,. As mulé pode vlm'curr(salá.de chita

bem rodada., enfeitada d� lrõ, c1Jmprida
ou curta tanto fais. Nóis vai ficá muito

Edital nr. 10.331 de 27.06.1978

Rogério Ersching e Marli Grützmach_er
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de, escritório, na

tur�1 de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
José Men'egotti, nesta cidade, filho de Fidélis Ersching
e OÍlélia Müller, Ersching. Ela; brasileira, solteira, auxi
liar de escritório, natural de Jaraguá élo Sul, domicilia
da e residente na ,Rua,'José Bauer, 'nesta cidade filha
de Alvino Grützmacher e Berta Jacob Grützmacli�r.
Edital nr. 10.332 de 27.06.1978

,

Valdemiro Raboch e Rosina Wutke •

" ,Ele, brasileiro, solteiro, lavrador-, natural de Massa- Ele, brasileiro" solteiro, oper�rio, na�ural de Guara-
randuba, neste Estado, domiciliado e residente em Mas- mirim, neste Estado, domiciliado e residente em Barra
saranduba, neste �stado, filho de Gustavo Baumann c do Rio Cerro, neste distrito, filho de Jorge Eduardo Ra-
Wanda Baumann. Ela, brasileira, solteira, do lar, na- boch e Elisabeta Steilein Raboch. Ela, brasileira soltei-
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio

-

ra, o lar, natural de Pomerode, 'neste Estado, e r�sidente
Cerro I, neste distrito, filha de Alexandre, Braun e Leo- em Pomerode, neste Estado, filha de Luiz Wutke e Pau-
narda Strutz Braun. Ia Wutke.

contente cum sua presencia.

',1 I di' , r

ROTARACT ClUB

R;cebemos do Rotaract Club de nos

sa. cidade os resultados da Campanha do

'Agasalho que foi desenvolvida pôr este

Clube. Foram arrecadadas um total de

1.400 peças que foram entregues a Ação

,Social, para serem distribuídas, A Campa
nha ati'ngiu seu pleno êxito, tendo-se em

vista que no ano passado foram em nú

mero de 600· as peças conseguidas. Ao

mesmo tempo agradecemos o convite pa

ra participarmos da posse do novo Con

selho #Direto�, no próximo dia 4 de julho,
às 20 horas no Restaurante Itajara .

1.0 ANINHO DA NILVA - Está em fes

ta o lar do Prof. João (Maria lIene) Be

ckhauser, pela passagem do 1.0 aniver

sário de sua filhinha Nilva, no último dia

29. Os convidados e amiguinhos serão re-

-: cepcionados com alegria na sede do Clu

be ARMA (Associação Recreativa Mari

sol). Parabéns á Nilva e a seus felizes pa

pais.
•

APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 30 SABORES �
PIZZAS? 6 SABORES?

.

SANDUICHES SABOROSI�SIMOS?
SO NUM LOCAL ESPECIAL ÉH ! NO

K r ü'g e r fi .a u s

�*��**�������
� CINDERELA. Com os preços mais. baixos da i
� praça e com crediáriO" próprio, COME�CIAl DE· �
! CALÇADOS CINDERELA LTDA., lhe oferece calça- �
� dos, confecções, bolsas, malas, armarlnhes, meias, !ii.

� cintos, brinquedos, bijouterias. linhas, recos, botões �
!ó e flores ãrtlficlais (enfeites). CINDEBELA, fazendo lS

� a moda de cada estação para você q�e vai casar, o �
� mais belo presente. E não se esqueça: CINDERELA i
� lhe aquece neste Inverno. Av. Getúlio Vargas, 198. �
&W3í)i:3*t:83����

Se o seu problema é beber
O problema "' seul .s:

Se o seu problema é parar de beber
,O problema é nosso. - PROCURI!-NOS:

Grupo Serenidade de A.A.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370
(ao lado da Creche) ... Jaragui do SuJ-SC

Edital nr. 10.333 de 28.06.1978
Sigold Gold,acker e Norma Hochstein Bruch
,

Ele, brasileiro, solteiro, natural d� Itoupava, neste
Estado;. domiciliado' e residente em Vila _ Nova,. neste
distrito, filho de Frederico Goldacker' e' Alwine Golda-.
cker. Ela, brasileira, viúva, industriária, natural deste
Estado, domiciliada e residente em Vila Nova neste
distrito, filha de Eugênio Hochstein e Metha 'Leltzke
Hochstein:

Edital nr. 10.329 de 27.06.1978
Ivanir Vasel e Lonita Rahn'

�Ie,' brasileiro, solteiro, fotógrafo,- natural de Jara

gúá dó Sui;-aomiciliado e residente em Barra - do Rio

Ci_erro,_ neste'} q,istrito,' filhq 'de Wálter Carlos Germano
Vasel e Serafina Bortolini' Vasel. Ela, brasileira. soltei
ra, industriária, naturál de Jarag�â do Sul, domiciliada
e residente' em Rio da Luz I, neste distrito, fjlha de Hel
muth Rahn e -Adélia Grützmacher' Rahn.'

.

Edital nr. 10.330 de 27.06.1978
Eno BaOmann, e Verônica Braun , .

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandei p,assar o presente edlt&! que serA publicado pe
la Imprensa e em cartOrlo onde serA afixado durante
15 dias. Se alguém. souber de algum Impedimento, a.
cuse-o para os fins legais.

Auraa MUller Grubba
Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

_ COLUNA ROlARIA
,R O t A ,R Y .

, \.

• •

Demetrio Mercio Xavier Filho

Uma tarefa especttlca de Rotary lntcrnatlonal
é desenvolver a compreensão e a boa vontade ell,.

tre os rotarianos e entre os povos de um modo
geral.

.

\

.Urna opinião pública bem informada - quan
do mostramos a importância' da compreensão uni,
versai -, definindo direitos,' ajustando as diferen-

.

'ças e criando boa vontade - estamos dando uma

oportunidade de todos participar e' desenvolver
relações amistosas, pacrticas e justas, entre as

nações.
'

A inteligência humana, que não se limita, mas
transcende, impõe e estabelece uma vocaç.ão: Ser
vir, dando de si, contribuindo para salvaguardar o
bem mais precioso de todas as riquezas: a Paz
tranqüila e permanente. \"

,

Fomentar o desenvolvimento da compreensão
e da boa vontade - entre os povos de todo o mun
do - visando à consolidação das boas relações,
da compreensão e do entendimento mútuo - é o

nosso alevantado objetivo. O progresso da huma
nidade, que se fundamenta, quando expressamos
nosso pensamento e nossas aspirações, com liber
dade na observância e respeito pelos direitos hu
manos - com desassombro e justiça - estará,
inevitavelmente, avançando quando orientado para
o bem comum e a tranqüilidade das nações,

Cultivar o espírito de compreensão, resistindo
tendências e agindo em termos de superioridade
nacional ou racial, sustentàndo os princlplos de
justiça, com o poder de idéias nobres, é o dever
consciente do homem. Que a ação pessoal de ca

da rotariano, que vive, sente e se entusiasma com
I

o Objetivo -de nossa benemérita Instituição, seja
vigorosa e construtiva.

"Rotary International reafi'rma a sua observân
cia aos princípios de paz e da justiça e encarece a

todos os rotarianos, que aproveitem a sua influên
cia para solucionar as dificuldades internacionais".

Aqui estamos para compartilhar nossos senti
mentes de fraternidade; não vacilem em exercer

suas influências impulsionadoras para que todos
se beneficiem de nossos propósitos em fomentar e
desenvolver a boa vontade entre as nações.

A esperança que nossa voz encerra - amai
nando tensões e criando a centelha que inspira as

ações desinteressadas, em benefício de toda a hu
manidade - atinja toda a criatura humana, para
que o impulso dado, pela alma singela e inspirada
de Paul Harris, continue a viver no éoração dos ho
mens que desejam "Servir para Unir a hurnanida
de" .

(

Com teu sorriso
derrotas o forte.
Pela .tua inocência
vences o mal.

,Deus te abençoe Criança.
Teu aparecimento
foi mais uma estrela no céu,
.urn jardim que' fíoresceu.

.

Mais um ser humano que surgiu.
E assim:
Renasce em cada um de nós

, mais uma esperança.
Cada um de nós se

sente nascer cada dia.
Prof.a Alaíde Sardá Amorim

Biguaçú 7/78

,Nasceu uma' Criança
Nasceu uma criança. '

Mais um lar enrlquecido.
O sol raiou com mais brilho.
A flor desabrochou lentamente.

" O .pássaro cantou- mais aleqra,
A terra se engalanou.
�s m�i� �ma 'esperança no mundo.

Seu vagiQo
pode ser de dor ou de alegria.

i Quem poderá saber?
... O tempo

Criança; flor que desabrocha
Esperança, sonhos, alegria.
�s amor humanado
Quanta beléza!

•

.J

._
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OS DE'SPACHOS
DO DR. PREFEITO

DR. CARLINHOS, TAMB�M POETA
DE SUA TERRA

Falar dos despachos de nosso Prefeito é repetir o "ITAOCARA
mais redundante dos lugares comuns, Todo mundo ta
Ia, comenta e divulga, pois, são únicos" inimitáveis,
personalíssimos. Despacho do Dr. Carlinhos é comu

nicação total.

,.

. Por outro lado, a parte informativa do BIOPI, - se

ninguém sabe, fica sabendo, sofre terrível censura da

parte do Dr. Carlinhos, quando a ele justamente se re

fere em termos elogiosos, mesmo que comprovados
por ação que plenamente justifique os louvores. Mas,
às vezes, conseguimos fazer escapar do crivo exclu
dente aJguma coisa, e lá vai para a mimeografia uma

\
nova faceta da inteligência, da sensibilidade, do puro

I amor que brota de seu imenso coração d'e chefe de fa
mília, amantíssimo, de amigo incondicional, de fiel re
ligioso de sua fé, de criatura dotada de plena virtude
de humanismo e solidariedade aos fracos, doentes e

necessitados, de cidadão devotado aos valores cívicos'
e à plena dedicação a essa terra. A Itaoacara que ama,
em profunda paixão telúrica, dedicou ele, no curso de
um 'despacho, a poesia que transcreveremos adiante,
para integrar essa coletânea da poética com o tema
ltaocara, que vimos recolhendo e divulgando.

, '

A sombra das árvores, perdidas na rua,
'O ruído da chuva, no silêncio das noites,
Os ventoslutando' no centro da mata,
as flores surgindo para nossa alegria,
Eu paro maravilhado,
E fico vendo e. ouvindo .... Ahl Itaocara

As sombras das árvores no silêncio da noite,
O ruído da chuva perdendo-se na rua, '

Os ventos cessando para nossa alegria,
As flores surgindo no centro da mata,
Eu paro, vendo e ouvindo,
E fico maravilhado ... Ahl Itaocara

As sombras das árvores no centro da matai
O ruído da chuva para nossa alegria,
Os ventos vadios perdidos nas ruas,
As flores cheirando no silêncio da noite,
Eu ouço; paro, vejo e fico maravilhado.

Ah! Itaocara

Com as sombras do vento no centro da noite,
Com o ruído das flores perdidas nas ruas •••

Para nossa alegria . .',
'

No silêncio da-mata, ..

Itaocara ... "

...

79 PODE TER>
VESTIBULAR PARA
JORNALISMO 'NA UFSC'

O projeto'para o .curso

de Jornalismo em Santa
catarína já está pronto e

foi entregue na última 4a._
feira ao reitor,' Gaspar
Erich, Stemmer, da Uni
versidade Federal,

'

que
deverá levá-lo em I mãos
a Brasília talvez ainda es

ta semana. Este empenho
do reitor se deve à sua

vontade de que no vesti
bular do próximo ano o

Jornalismo já entre co

mo uma das opções para
os vestibulandos.

O grupo de trabalho
que elaborou o projeto
fo) composto pelos jor- \

nalistas Moacir Pereir;8,
Paulo Brito e Cesar Va
lente e pelos professores
Celestino Sachet,e Auro-
ra Goulart.

-

" O PLANETA DOS HOMENS Ah! Itaocara

(Do BIOPI nr. 21. 3101.74)

CRONICA

João Da Ega}
Afinal, um bom programa de TV: "O Planeta

dos Homens". Réplica ao filme "O Planeta dos
Macacos" e muito superior em humorismo ao de
cantado enlatado norte-americano, este programa
tem à sua frente um profissional de alta compe
tência, um dos mais inteligentes homens de televi
são no Brasil: Jô Soares. Aliado a Agildo Ribeiro e
com um conjunto de artistas excelentes, Jô elabo
rou um entretenimento que vale a pena de ser vis
to. Alegre, irônico, divertido, cheio de verve e de
crítlcasuperflnal, "O Planeta dos Homens" desen
volve-se às segundas-feiras na TV Globo, compen
sando a sensaboria das telenovelas e os velhos e
surrados filmes de 50 anos atrás.

Nesta nova fase, "O Planeta dos Homens" re

formulou até a sua apresentação, bem variada, no
va e movimentada, com boa música e um elenco
de belas mulheres que dão alegria aos olhos dos
vidiotas cansados das caretices dos "Trapalhões"
e desse horroroso Ronald Golias (como é ruim!...)
ou das péssimas piadas da "Praça da Alegria",
programa que já foi bom, no tempo do velho Nó

brega, mas decaiu sensivelmente.

Os quadros do "Planeta" são em geral muito
interessantes. Ressaltamo_s entretanto, aqueles em

que Jô Soares se apresenta. Jô Soares e_?uc.ou-se
na Suíça, de lá trouxe o encanto da eleqãncla hu

morística de sal finíssimo, nunca descambando

para o incoveniente e o pesado. A comunicóloga
da POC merece especial menção. � uma crítica

bem feita às insuportáveis pesquisadoras univer

sitárias (revele-se a intenção velada dessa slqla
universitária: POC) e Jô se desempenha, admira

velmente, no seu papel. Como está à vontade e

com muita graça no professor Miranda, o homem
.

que se espanta com a ignorância da juventude e

espanta ainda mais os pais da juventude, 100%
-

mais ignorantes. 'Outro curioso papel é o do pai.
do Dorival, crítica muito bem arquitetada de certa

gente da sociedade. O delegado ingênuo é outra

figura digna de registro, como o médico que tem

horror aos micróbios.
Agildo Ribeiro rouba alguns bons momentos

do programa no papel do professor de história

grega que, diga-se de passagem, ensina muita

coisa que os telecursos não conseguem ensinar...
O "Seu" andorinha é outra figura interessante.

'

Aprende-se português com a excelente datiló

grafa que conhece melhor o idioma pátrio do que
os seus patrões.

As críticas sociais merecem atenção. Muito

apropriadas, ditas no momento exato e feitas com

tal sutileza que nem mesmo chegam a arranhar
as suscetlbllldades da atenta e inteligente censu

ra ... Note-se, 'por exemplo, aquela do viajante
que percorre o mundo sempre encontrando defei
tos que a gente estranha porque não está acostu

mada com eles ... Note-se a forma inteligente com

que se desmascara a pobreza da seleção brasi
leira de futebol e o seu notável técnico.

"O Planeta dos Homens" salva o decadente
humorismo da TV nacional. Deixa na sombra esse

indigesto luso-brasileiro Badaró, que nunca devía
mos ter re-importado de Portugal. E salva porque
é feito em doses bem contadas, com finura e bom
humor, com .eleqãncla e savoir faire. Vejam-no!

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

DO MEU ARQUIVO PARA VOC�
,

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

- ,ANCHIETA -
POEMA AO íNDIO»

o '''CHORO''
L.�.

A Livraria Dua� Cidades

acaba de publicar - por su

gestão de Gildá de Mello e

Souza - "O Banquete", de

Mário de Andráde, obra in

felizmente Inacabada e, até

hoje, praticamente inédita,
como informam os editores.

Inacabada, devido à mais im

periosa das razões, ou seja,
a morte repentina a inespe
rada do autor. Ela chegou
subrepticiamente, com ma

cios pés de lã • e subita
mente explodiu, causando

um impacto de surpresa en

tre os amigos de Mário, e um

vácuo sem medida, na flu

tuante paisagem da literatu
ra pátria. Noite de bruxas,
lembro - e se me lembro! -

muito bem. Mas não gosto da
lembrar.

Surpreendi·me áo verifi

car, lendo o volume, que já
em 1944, Mário de Andra

de reclamava, pela voz dG
um dos personagens do

"Banquete", o compositor
Janjão: "Porém eu não per
dôo não os compositores
brasileiros, que são muito

culpados. Culpadíssimos.
'Qual deles até hoje se preo

cupou de estuda! os ele

mentos melódicos e rítmi

cos 'do choro, que está ii
mão?".

Ora, 30 e tantos anos de

pois, o "choro", objeto do

in!erelise:" dos estud.iosos da

nossa música popular, co

nhece uma espécie ele remis
cimento, voltando a ser mo

da. Até entre os jovens. Cho
rar faz bem? Não sei. Sei

que aí por volt� de 1930,
Carmen Mirandil cantava,
com letra e música de Jou

bert de Carvalho: "Eu quero
'ver você chorar/Faz uma

vontade minhaYDiz que '

quando estás chorando/Ficas
I

mesmo uma gracinha/Oh!
meu amor!/Chora, chora 'por
favor..." E muito antes de

Joubert, ainda no século pas
sado, já o doce Casimiro de

I Abreu gemia: "Chora, meu

anjo -, bebereI teu pranto..... ,

Esses românticos tinham
cada uma! No meu tempo de

criança, dizia-se que homem
não chora. Chora, sim, mas,
em matéria de bebida, há de

preferir o "Lacrima Christi"
a lágrima de mulher.

Que tem tudo isto a ver

com o "choro" a que se re

feria Mário de �ndrade? Na
da. Apenas, uma idéia puxa
outra - e eu, sem querer, mu_'
dei de assunto •

«UM
______) Prof. Paulo Moretti

Costuma-se dizer que Deus, ao criar o mun

do, executou duas grandes sinfonias: os Anjos e

os Homens.

Somos, por isso mesmo, humanas notas mu-

.slcals que ressóam a imagem do Criado�. E como

imagem do Criador há homens que tambem se tor

nam executores de sublimes sinfonias do amor.

Um deles foi Ar1'thieta, que perpetuou em versos e

na dedicação ao indígena toda uma sinfonia de

trabalho e de dedicação ao próximo. ,

Anchieta foi um desses solistas que se perpe
tuou no imenso coro da natureza, elegendo-a sua

inspiradora e a própria matriz dos seus versos. O

índio, a bíblia e o breviário eram seus instrumentos
de trabalho, e a Virgem Maria a fonte de onde ex-,

traiu o motivo de sua poesia. .

Não nasceu no Brasil, mas é considerado um

santo brasileiro, um santo cuja canonização'é o

grande sonho do povo brasileiro. Padre da Con

gregação dos Jesuítas, desde cedo demonstrou
verdadeira vocação, tornando-se o grande huma

nista que foi, a par do humilde catequizador de
índios.

Com estudos perseverantes, assimila a Língua
Tupi, para fazer dela seu instrumento de conquis-

,

ta. O litoral brasileiro a seu campo de .apestolade,
a cabana indígena a sua habitação. Na luta contra

hereges franceses e na ',defesa dos índios, não he

sita em entregar-se, ao lado do Pe. Manoel da Nó

brega, como refém 'destes últimos.
Seu sacrifício valeu a pena e o sofrimento fez

vibrar sua alma de grande poeta. Sozinho� expos
'to a toda série de perigos, fez da praia de Iperoig
uma imensa página branca onde registrou seus

5.786 versos de homenagem à Virgem Maria.
Em cada verso uma súplica à Mãe Divina pe

dindo proteção aos seus índios. Na mão esquerda
o breviário ou a bíblia e na direita a força de sua

poesia impressa na areia. � seu poema-oraçãe foi
ouvido e a guerra contra os índios não aconteceu.

Anchieta saiu incólume de qualquer choque e

a literatura enriqueceu-se com seu notável poema,
de forte tendência oVidiana, mas sobretudo vir-

giliana.
'

,

,Seu poema, escrito nas hora� de, for�ado la�

zer, é o primeiro monumento de humanismo na

_ América, nascendo espontâneo das profundezas
de sua alma de sacerdote impregnada de amor

aos' índios; num momento ao ,mesmo tempo angus-
, tioso e heróico de sua vida. \

,

'

Por tudo isto, Anchieta é admirado e venera

do por todos os brasileiros, admirado pela sua

obra de artista, venerado pela sua vida de santo.

I

• •
'

f
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Isso porque o conse-
o\,. ... , '\ I

f
(-

lho aprovou ,� criação de
um incentivo fiscal que

.. " ..... ._'/

,c,onsiste k�m. permitir aos

donos de estabelecimer-
. ... '... , '" � ..

tos de freqüência coleti-
va, como bares, hbtéls.
boates e ,rest��ra_n.t�s, c

abatlrnento ...
no

.• IRM .devi
�p d�� rJlc��s ,�u�):;fetl�
vamente sejam pagos a

músicos, brasileiros ou
_ " ... 1 '._ '_ ._ ...... ,v ..,J_
domiciliados no pais, pa-
ra apresentações ao vivo
e até o limite 'de 60 por
cento do valor do lmpos
to devido.

JUIZO DE DIREITO DA C,OMARCA I
i

DE JARAGUA DO SUa.. ,'� ,

I
','

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 SABER 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 Edmundo Lombardi, brasileiro,

,

casado,
.

corretor de' imóveis, residente e domicilia
do nesta cidade e Comarca, àtravés seu bastante
procurador, Advogado Dr. Reinoldo Murara, foi re
querida uma ação de Usucapião, para aquisição de
imóvel a seguir transcrito: "Um terreno de forma

tri.a.ngular com a áreade 3.086,26 msz,

situa�
nes

ta cidade na Hodovia SC-36, fazendo frente a Nor
le-com 65 ms. para 'a Rodovia SC-36, a Oes é com
104,50 ms. com uma rua projetada, a Leste com

,duas linhas de 51,50 ms. e 38 ms. respectivamen"
te, em terras do requerente Edmundo Lombardi".
Na referida ação foi proferido o despacho de teor
seguinte: "Designe o dia 21 de,agosto, às 16 horas,
ipara a realização da audiência qe justificação. Ci
tem-se, por mand�do, os confinantes do terreno
usucapiendo e, por edital, com o prazo de trinta
(30) dias, os interessados incertos e não sabidos,
devendo ,ser o mesmo publicado por uma vez no
Diário da Justiça e, no mínimo, por duas vezes,
num dos �jornais desta cidade. Cientefiquem-se,
por carta,- (com AR) para que manifestem interes
se na causa, querendo, os representantes das Fa
zendas Federal, Estadual e Municipal. Intime-se o

dr. Promotor Público, pessoalmente. Jaraguá do
Sul, 13 de junho de 1�78. (a) - J.J. Maurício- d'Avi
Ia - Juiz de Direito". E para que chegue ao conhe
cimento de todos interessados ausentes, incertos
e desconhecidos, foi expedido o presente edital
que será p�blicado na forma da lei e afixado no

lugar de costume, correndo o prazo de quinze (15)
dias, para contestar, a contar da intimação da de
cisão que declarar justificada a posse, sob pena
não sendo contestada' a ação, se presumirem como
verdadeiros os fatos articulados pelo requerente.
Dado e passado, nesta cidade, e Comarca de Ja
raguá do Sul, aos vinte dias do mês de ,junho do
ano de mil novecentos e setenta e oito Eu, (a)
Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

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

{

SABADO, 1.0 DE JUL:liIO� ll!J 1t9lfaJIJL, 3':1 0, r ,oa,A,8k8

"

Segun�o a' Sociedade
Brasileira de Intérpretes
e . Produtores I Fono'gr�fi
cos e a Ordem dos Músi·
cos do Brasil esse, solu-;.II � (jl

tç&o.�é a�i� �r�t\f� e, obi
�éti{ia "pârâ a 'grávrssima
crise de mercado de tra-
\") .'- h ,tt'. �.. ,� , .

f. �a�n9. Çt:y'e,.�,ssola -a I clas
se arttstlca", Hesumlda-

=mente, o' benetlclo esta
belecido pelo Confaz sig
nifica, na prática" a trans
formação do imposto em

-cachê.:

A decisão, por se tra
tar de assunto a ser re

gulado na área de cada

Estaão, entrará em vigor
tão logo sejam publica
dos os respectivos de
cretos estaduais. Ficou
estabelecido' 'q'tlé tanto
o �overno, como a Or
dem dos Músicos do Bra

sil, através de suas repre
sentações regionais, fis
calizarão a correta apli ..

cação do beneficio, ca

bendo à Ordem a homo

logação de todos os con

tratos fi rmados entre as

empresas e os artistas,
somente a partir do que
gozará o empresário do
beneficio em questão.

Músi�co�,fserá benefieiado com
a-redução do tCM de cachês
,I,.; 6�t\jf 'i,

"

-; "I�� l,'
" rl'�" B:�tll§!!,!��.".',nt��p e·

tes e músicos, brasileiros
'I '\ \.,,'

! ."' •• �. ", '1 I"� j,

pbtiveram1 na longa réu-
t, I .} "1 1)0 \ll' t >, f:\
nião do Conselho de Po-
.rl\ftic� F�fenaári�l"I!J:)'Bfe.
sidida pelo prÓprio minis
tro da Fazenda - uma

'

, EO�,�u!�ta('que�p'�d�rá re

prescrp.tar UI;r�. ,i":lP9/jt�r;\te
mç�ntiVQ, à clasee.•E; isso
é mais importante quando
se' sabe que existem hoje
,ii,o, Pais cerca de, 1�()l,.rril
.rnüslcos e cantores de-

sempregados .ou subem
pregados.

Nota distriburda pela
Sociedade Brasileira de

Intérpretes Fonográficos
assinala que "mister se

faz que, em especial, a

Confederação Nacional
da Indústria Hoteleil a
mantenha estreito conta
to com a Socimpro e a

Ordem dos Músicos do

Brasil, a fim de que o in·
centivo seja posto em

prática o mais brevemen
te possrvel". No final da

n rot�. u� agradecimento:
"Por fim, externamos a

gratidão de milhares da
músicos e intérpretes às
autoridades fazençfárias
em geral e, em particular,
ao nosso amigo, o minis·
tro Mário Henrique Si
monsen.

._'",_.1..4 . ···KMfL_

. .,

.'

I ,,)

\

Emmendõrfer Com. de Veiculoslida�' ":�
w,

Av., �arec��1 Deo�aro, 557 �. Fones: 72-0969
72-0655
72-0060

Jaraguá 'do Sul - Sant� C�tarina
I '

,r ",

para voei

- '.

O,,�R��� oe
PETRóLEO NAO

SOBE AT� 79

GEf'lEBRA - O preço
do petróleo.
não sublrã pelo menos

até o final

deste ano, sc:gulido ,

a tteoisãoo' , r t'
" 'A 'r; I,

IJ7 .:' 1 ri ",1''''r�) \::! to'. J

da cQnferênCia'·. ;',

ministerial da OPEP,
dep�is de. �rês J

dias de debates, em
Genebra. I, ,;'

O ministro, do Petrólel)
.do Kuwait,. Ali
Khalifa AI-Sabah, ao,
anunciar a decisão,
desmentiu os "r',

rumores de que o

dólar seria abandonado
como moeda-

-padrão da OPEF.

HOLANDA, DISPO,STA o, ,

A FORNECER O ,

URANIO PI O BRASIL
...

HAIA - O prlmelro
-ministro holandês An
dries Van- Agt anunciou

que sua coalização de
centro-direita está dis
posta a manter o torneei
mento de urânio enrique
cido ao Projeto de Ener
gia Nuclear Brasileiro.
Ao fazer o anúncio, em

mensagem ao Parlamen
to, Van Agt destacou que
o Brasil deu garantias su

ficientes de que o urânio,
enriquecido não seria uti
lizado para a produção
de, armas nucleares.

O fornecimento acerta
do está sújeito à aprova·
ção do Parlamento, que
em janeiro último deter
minou que o governo exi
ja do Brasil, antes de for
malizar a venda, garan·
tias de que o urânio não
terá uso indevido.

Em sua carta ao Par
lamento, Van Agt admita
que as garantias ofere
cidas pelo Brasil não sa

tisfazem de todo aos re

quisitos fixados pelo Par
lamento, com o apoio tan
to dos democratas cris
tãos e liberais situacio�
nistas, como dos esquer
distas da op'osição.
Acrescenta, porém, que

a Alemanha Ocidental e
a Grã-Bretanha - asso
ciadas à Holanda no con.
sórcio para o fornecimen
to ao Brasil de material
nuclear, a Urenco não se

inclinam por exigir mais
medidas de segurança
por parte do governo bra
sileiro.

BANCO DO
BRASIL ENTRE
OS MAIORES DO
MUNDO

LONDRES - O Banco
do B�asil ocupá'o °nqn�
lugar na lista do�', 300
maiores bancos' do mli�
do, de acordo com o po ..

derio financeiro e re·

cursos, segundo repor
tagem publicada pela
revista "Banker", de,
Londres. E uma posição
melhor do que a do
maior banco do Japão"I

o Dai-Ichi Kangyo, que
está em décimo-primei:'
ro lugar, e a do maior

, banco da Suíça, ,o Union
Bank of Switzerland,
que está em vigésimo
oitavo. A principal ca
racterlstica da lista des
'te' ano é o progresso
demonstrado, por vários,
bancos europeus.

,

'\

Deputado poderá p'edir "extinção- do�INCRA
GOIANIA _ o' Deputado _, Federal, ,aptausos e incentive de centenas dr

Antônio Rezende Monteiro (Arena-GO) posseiros, fazendeiros e poHticos locai�. '

revelou q�e! 'jã tem redigido e apresenta- O,deputad? n�o �em poupado �rrtl-
rá à 'Câh1àra"Federal na pr6xim�:JSérnàl � 3Ca'S ao INCRA, acusand(i)�� de_ total I�O-
'na proleto de Isi que prevê 'a extinção perãncla, sobretudo na questao fundlá-

do Instituto Nacional de Colonização e ria que aflige o Norte e o Extremo Norte

Reforma Agrária. O parlamentar' dlsse«. . ti;ioianos, outro que�s�(C910cQJPao lado

� Ir qü'e(tem +ê{Gêbido',ádes0es a suai idéia" dos posseiros "éTlo. deputado..Estadua:
"

'até "de pessóas' de Rondônia. No Extre- Alziro Gomes, também arenista, e que já
mo' Norte dç ,F;:;t�P,o""em:le acompanhou.« toi acusado deser comunista e teve sua

o isequndo glro'do Governador lrapuan vida ameaçada diversas vezes, por suas

Costa Júnior por oito cidades, Rezende ' posições. .', I "", ;'
'.

..'

,

,. • , ( ,
,

..

2.. ., .. I \ II : \ , ·l, ! e � ,. �: I' f'';1, , ,

..
, COOPEP.ATIVA'AGRICOLA MISTA ITAJARA LTbA:

. , ' ). EDITAL DE CONVOCAÇAO
:1;" 1,'11 ., ASSEMBLI:IA.,GERAL EXTRAORDINARIA '

, "De, acordo) com o artigo 26 e 27, item I, dos Estatutos Sociais desta
Cooperallva, ficam convo?ados os srs. !,-.ss.o?i��os e� ple�o gbzo d� seus

direitos para a Assernblélá Geral Extraordma-naJa ser realizada n� dia ...

'08.07.ni no Sàlão da Capela São João, 'próxima: a Cooperativa, sito a Es

trada It�pocuzinho, entrada par� a Ser:rinha, �o Munlcíplo d� Jaraguá do

I' Sul - se, .em primeira convocaçao com o mllll�o d� 2/3 (dols terços) de

seus associados às 08h, em segunda convocaç�o .com � I!lmlmo da me�
de mais um de seus associados às 09h; em terceira .e ultima convocaçao
com a presença de no mínimo.10 (�ez) de se�s associados às 10h, na qual
havendo número legal, será discutida a sequlnte '

, ORDEM DO DIA
I - Reajuste no preço do arroz, d�positado em 1978, .',_
II .., Capitalização de parte do reajuste. o •

III - Compra de um Terrer.to para a Cooperativa.
IV - Assuntos Gerais.
Para, efeito de "quqrum" esta Cooperativa é composta de

169 associados.
Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1978.

Hilberto Fritzke -

Presidente.

'" I t

Bens do Presidente '(3arter
r9s). Carter foi autoriza·
do a pagar apenas 48.152

dólares (852.290 cruzei

ros) de imposto de renda

sobre rendimentos da or

dem de 495 mil dólares (8
milhões 761.500 cruzei

ros) em 1977�, devido a

um prejurzo não muito
bem escthrecido de ....

306.271 dólares. Os ren

dimentos do presidente
foram de mais de 495 mil
dólares em salários, di
reitos de publicação de
seu livro e dividendos de
um lundo, resultante da
venda de ações da Ame·

O Festival de Inverno é uma promoção cultural que
rican Can Company. An-

se realiza anualmente sob os ausprcios da Prefeitura tes de assumir a presi·

Municipal e da programação entre outros itens, cons- dência; Carter colocou

lam diversos concursos culturais, exposições de artes, seus haveres - princi-
shows e espetáculos artísticos, além de uma gincana. - palmen�e. sua parte no

e competições esportivas. comérCIO de amendoim
de sua famllia, o rendi-
mento de centenas de al-

.

queires de terras de cul
tivo e florestas no sul da

Geórgia, além de ações
e apólic�s - num fundo
fiduciário.

WASHINGTON - A for- Ihões 77.818 cruzeiros)
em dezembro de 1977,tuna do presidente Car

ter, baseada' em sua de

claração de imposto de

renda, é calculada em ..

795.357 dólares (14 mi-

um pouco inferior à soma

declarada um ano antes,
de 822.638 dólares (14
milhões 560.692 cruzei-

• J � r
t 't

Festival., ,d�e ..Inverno
em,. Itqjqj. -

.

ITAJAI - o Prefeito AmrJcar Gazaniga divulgou
01icialmente a programação do VI Festival de Inverno

a ser realizado nesta cidade de-1 -a 15 de julho.

A promoção deste ano será de. âmbito nacional.

t F.ALECIMENTOJ
•• 1 ,

16.06.78 - Catharina Reck Hedemann, Industrial
critica
'da Rio

com a idade de 85 anos, nesta

16.06.78 - Antônio Dalsoquio, ,

com a idade de 42 anos, em B. Velha
união
Doce, ,

20.06.78 - ��sé Gonçalves,
com a idade de 74 anos, nesta

.�.' ••••••• "'"":I: ···t -- . -.. -_.-

,22.06 . .78 - CO,ns.uelo, Maria Brito,
com a idade de 1 ano, mista.

com

japoneses
SÃO PAULO - O supe·

rintendente do grupo Voo
torantim, Sr.' Antônio Er
mínio 'de Moraes advertiu
o Governo brasileíro que

, •
>

a anunciada Associação
Pronunciando-se a respeito do decreto número do Vale do Rio Doce com

5.(;'09, do Govêrno do Estado, que regulamenta e dis.. capitais japoneses para
ciplina o Ensino Religioso em todas as Escolas de 1.0 implantação do projeto
e 2.° graus' da rede pública estadual, o padre Aloisio 'de Albrás "será um erro
rlema Goch, diretor da Divisão de Administração do vital para a economia do

, E'1&ino da 8.a· Unidade de Coordenação Regional, se- pars". Ele está 'conven-
diada em 'Mafra�' parabeniza o governador Konder Reis cido de que, "em boa fé
pela adoção, de larga repercussão social. e tendo em vista a cdn-

Em trecho 'de 'suannensagem, diz o padre Goch: cretlzaçãó de um emp�e-"Parabéns, Senhor Governador, pela atitude corajosa endimento da maior im-
e definida. Parabéns ao seu staff de assessoramento. portância para o pars, osF»arabéns a todos que, no silêncio e atrás dos bastido· técnicos, do governo �s-
..es, trabalharam calados na 'efetivação desta medida, tão aceitando uma joga.tÃO ansiosamente e há tanto tempo·esperada. De para- da internacional cujo ob-
t.én� estã� os pais que se preocupam com a formaçã� jetivo é soluciônar o gra-espiritual e moral de, seus '"hos, pOis agora têm um

'

v� p'roblema da indústria
forte aliado �o Ensln� Religioso, tor�ado��e_9Ü(!,!I".� .-�a!u!!!r,!llo do Japão".

·r,21�re }p)21,r21�e1Illn·la
·l[�lill�er· lRcn§
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ASSINATURA:
Anual .• " " •••.•.•.

Semestre •• •• •• '.. " "

Numero do dia •• ••••..

Nümero atrasado •. .• " "

140,00
75,00

'

3,00
5,00

Karlos Rischbieter
inaugura agência' do
SS em Cingapura

CINGAPURA - o Banco
db Brasil - maior organi
zação bancária da Améri
ca Latina - abriu dia 28
em Cingapura uma agên
cia destinada a lntenstü
car os laços oomerciais
entre o Brasil e a Asso
ciação das Nações do
Sudeste 'Asiático (Asean),
conforme declarou seu

Presidente, Karlos Richs
bieter.

Falando à imprensa
Richsbieter disse que o

Banco do Brasil deverá
também participar ativa,
mente do mercado de dó
lares na Ásia. Declarou
ainda que através de sua

agência em Cingapura, o
banco espera participar
mais ativamente 'no co

mércio e nas atividades
financeiras dessa região
asiática. o

Em Cingapura, as agên
cias bancárias estrangei
ras não podem aceitar

depósitos fixos de menos

de 108.700 dólares nem

aceitar depósitos de pou
pança em qualquer moe

da.
O Banco do Brasil é a

segunda organização ban
cária latino-americana a

instalar uma filial em Cin- _

gapura. No princípio des
te ano, o Panamá abrtu
uma agência nessa capi
tal.

O Banco do Brasil em

Cingapura conseguiu um

empréstimo de 30 mi
lhões de dólares para o

Estado de Goiás. O em

préstimo foi concedido
'Por um consórcio bancá
rio. A assinatura do em

préstimo, pagável em cln
co anos, foi realizada no

último dia 29.
Esse financiamento se'

rá utilizado na execução
de uma parte do progra
ma de construção rodo
viária no Estado de
Goiás.

SABADO, 1.° DE JULHO( !;)E 1978

Estado de Santa Catarina

CAMARA DE VEREADORES DE
JARAGUA DO SUL

A MESA DA CAMARA DE VEREADORES DE

JAR�Gl!A DO SUL, Estado de Santa Catarina; tor
na publico, em cumprimento ao que determina o

art. 3.°, item VI, da Resolução nr. 10378/78 do Tri
bunal Superior Eleitoral, que o Ifder da Bancada
da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) apre
sentou, para registro, a seguinte chapa de candi
datos a Delegados e Suplente desta Câmara ao

Colégio Eleitoral que elegerá o Governador do Es
tado ,o Vice-Governador, um Senador e seus dois
Suplentes:

Candidatos a Delegados e Suplente:
ENNO JANSSEN

Candidato a Delegado
JOSÉ ALBERTO KLlTZKE
Candidato a Delegado
ALlDO PAVANELLO
Candidato a Suplente

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, 29
de junho qe 1978.

Enno Janssen
Presidente
Eugênio Gascho
Vice-Presidente
Heinz Bartel
Primeiro Secretário
Manoel Milbratz
Segundo Secretário

Estado de' Santa Catarina

CAMARA DE VEREADORES DE
/ JARAGUA DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO
N.o 04/78

ENNO JANSSEN, Presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na conformidade do art. 18, inciso V da
Lei Complementar nr. 05, de 26 de novembro de

1975, combinado com o art. 19, item V do Regimen
to Interno,

DECRETA:
Artigo único - Fica aprovado o parecer rela·

tivo aos balancetes de agosto a dezembro de 1977,
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, nos

termos do parecer exarado pelo Tribunal de Con
tas do Estado de Santa Catarina, em virtude de

votação havida em Sessão do dia 26 de junho de

1978, com o seguinte resultado: 8 (oito) votos a

favor da aprovação e 5 (cinco) em branco.
Sala das Sessões da Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, aos 26 dias do mês de junho
de 1978.

ENNO JANSSEN
Presidente.

IN D I C A D O R' P

CEACLlN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

DR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgião Dentista

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris

Fone: 72-0466

DESPACHANTE
IV

Credenciado

Emplacamentos -

Negativas de Multa -

Ocorrências Po
Tudo por preço aba
Rua Preso Epitácio

(perto do Dr.

CLlNICA GERAL
- C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

,DR. VITóRI

A

Cobranças e

E

Rua Domingos da No

,.,

Caroline re'cebe pOVO nos jardins após o casamento \

Mônaco - A princesa
Caroline e seu noivo ple
beu Philippe Junot casa
ram-se dia 28 numa cerl
mônia civil a que assisti·
ram 40 familiares, depois
de festejar o aconteci

mento na véspera com

um baile que se prolon
gou até altas horas da
noite. Após o casamento

oivil, o povo de Mônaco
foi convidado a participar
de um grande piquenique

nos jardins
'

do palácio.
Foi oferecida à popula
ção uma grande quanti
dade de especialidades
regionais, havendo farta

distribuição de charnpaq
ne. A cerimônia religio
sa foi dia 29 na pequena

,capela do palácio, onde

Caroline e Philippe assis

tiram a uma missa nup
cial para a qual foram

convidadas cem pessoas.

Após o casamento, os

O INGL�S EVOLUIU NOS EUA

noivos partiram em via

gem de lua-de-mel a bor-
,

do de seu iate. E' de co

nhecimento público que
oe governantes do prin
cipiado não estavam con

tentes com o casamento

de sua filha com o plebeu
"playboy" 17 anos mais

velho que ela, mas esta

atitude, segundo se co

menta, está se tornando

aos poucos mais flexível.

dos continuar a evoluir

no ritmo atual, e o inglês
brltãnlco mantiver seu

caráter de imobilidade. A

'Previsão, apresentada por
Burchfield em uma con

ferência realizada em

Chicago, EUA, foi dlvu'«

gada com destaque, pela
imprensa da Inglaterra.

Produção de álcool tem mais dez novos projetos

"CORREIO DO POVO"·
FundaçAo: ARTUR MULLER· 19�

CGCMF 84.436.591/0001-34
.

- 1978 -

DIRETOR:
Eugênio Vitor Scbmockel II

ENDEREÇO:
CaIxa Postal 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72·0091
Jaraguá do Sul - Santa CatarIna

Av. Mal.-Deodoro da Fonseca, 333 - fone: 72-0646

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

R O F'I 5 5 I O N A L
O,FICIAL DE TRANSITO AGRITEC LT DA.

O ZANLUCA
Serviços de agrimensura e topografia em geral.

pelo DETRAN nO. 065 plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

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

marinha, terrenos rurais, etc .

Transferências - Seguros -

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERTGuias - Atestados Diversos -

liciais - Requerimentos.
,

ixo de qualquer Despachante CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.

Pessoa, 616 - fone: 72-0210 Av. Mal. Deodoro, 260,- Ediflcio Miner

Waldemiro Mazurechen) Sala 25 - fones: Escr. (0473) 72-0090

,

O ALTAIR LAZZARIS I I DESPACHANTE VICTOR I
I

I
,

Emplacamentos - transferências -

DVOGADO
seguros - guias de recolhimento - alteração

de caracteristicas - licenças.
Assistência Jurídica ....._--- ........_-----

Oredenclado pelo DETRAN

mpresarial _ .. - .. -- ..... _ .. _-----

Junto a Firma -

va, 283 - fone: (0473) 72-0004 Emmendorfer Com. Veiculas Ltda.
I.

,

-

-

ENGENHARIA IIIvil Florisval Enke
MARLIAN' EMPREENDIMENTOS E SERVlCOS' LTDA;

'- Reg. 3414 - 10a. Região
---

.

,

•

I'.
it

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

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

MINISTRAÇÃO'DE OBRAS
r

89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Contabilidade - Contratos e Serviços em

------_.:.....--.-
geral - projetos de financiamento - Seguros

, nr, 34 - fone (0473) 72-0231 Representações. - Embalagens e material de
construção. ,

LGD
Eng. Ci

cart, Prof. 8630

.

PROJETOS E AO

Escritórios:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro 11,185
Cx. P. 200 - fone: 72-0411 - São Bento do Sul-SC

I
Rua João Fontana

LONDRES - Dentro de

2001 anos, o idioma inglê'i
falado nos Estados Uni ..

dos será diferente do in

glês falado na Inglaterra
a ponto de os cldadãos
dos dois países não se

entenderem mutuamente.

Essa previsão é de Ro

bert Burchfield, conslde-

rado o maior perito em

língua inglesa ainda vivo,
segundo o qual as dife

renças linguísticas exls

tentes nos dois países
tendem a se acentuar, e

-, o afastamento maior en

tre ambos os idiomas se

rá inevitável se o inglês
falado nos Estados Uni-

rios de álcool, ou 162 mi

lhões de litros por ano
-safra.

O Secretário-Geral dJ

Ministério da Indústria e

do Comércio, Lúcio de

Farias, informou que o

F a m í I la r
sileiras urbanizadas têm
renda igualou inferior a

um salário mínimo; .....
27,9% entre um e cinco

salários mínimos; 11,7%
entre cinco e dez salários

minimos; e 7,2% acima

de dez salários minimos".

plano do álcool vem sen

do acelerado, pais os usi

neiros estão encarando-o

como alternativa '

para a

crise do açúcar. Anun

ciou também que o en

tendimento entre os mi

nistérios da indústria e

do comércio, e das Mi
nas e Energia quanto à
forma de escoar a produ'
ção de álcool no ano-sa

fra que se inicia chega,
rão a resultados concre

tos "até fins de julho".
Ele admitiu, como hipó
tese, a participação da
Petrobrás Distribuidora 'e

outras empresas" no e3-

quema.

HUMBERTO WOLF

Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,.
Orçamentos.

Escritório:

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

Brasília - Dez novos

projetos, sendo um à ba
se de mandioca, em Ma
to Grosso, foram aprova
dos pela Comissão Na
cional de Alcool. No total,
representam um acrésci
mo de 960 mil litros diá-

Renda
"De acordo com infor

mações prestadas recer

temente pelo 'Presidente
do BNH, sr. Maurício

Schulmann, a pirâmide
de renda da população
urbana do Brasil é a se

guinte:
23,2% das famflias bra-

ESCRITóRIO CONTABIL BLUNK

Ernesto Felipe BJunk Engenheiro Civil

MARCIO MAURO MARCATTO

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 100• R.

PROJETOS E As'sis"TENCIA Ti:CNlbA�

Av. Mal. Deodorõ"dã"Fonseca, na. 1.179

Téc. Conto - CRC-8957

Fone 75-227 - ex. Postal 42

Rua Nereu Ramos, 141 - 89280-Corupá-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÔ�ICA E MAGALI RESOLVERAM IR À FEIRA.
ENQUA�TO A Mô�ICA SE PREOCUPA EM FA"ZER
AS COMPRAS E A MAGALI EM COMER UM CACHO
DE 6Af\JA�A'S,VAMOS ,NOS PREOCUPAR EM DESCO
BRIR os SETE ERROS DAS FI6U�AS �
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HORIZONTAIS E VERTICAIS I

1- LIMPAR COM ÁGUA.
,2.- t-JOME PRÓP�IO F='E:MI"-lINO.
3-ÁTRAVESSAM. ,

LI - TERMlf\JA •

5:-�A'ZER VERSOS RIMADOS.

,

,
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QUAL O DESE�HO DIFERE�TE ?

CD ®

* Móveis de
I

\,'

Completa para o .seu
I

,

'e' com a

..

Móveis, de Aço
'Linha

PÃGINA 6 '

I

SORRIA

./

o

Pelovros Cruzadas
madas distintas � diversamente coloridas. 30 -

Edifício (abrev.). 32 - Itala Nandi, atriz. 33 -

Elemento de composição designativo de terra,

ex.: geobatânica. 35 - Botequim. 38 - Mar;

nha de guerra. 41 - Grande pedra ou laje que,

ressaindo de' um rochedo, forma um abrigo

(pl.). 43 - Enrubescer. 45 - O mesmo que va-,

le. 47 - Nome da letra F. 48 - Este; aquele
49 - Preposição indicativa de um limite de

tempo no espaço ou nas ações. 51 - Nome de

homem. 52 - O acusado. 54 - Ivo Pitanguy,

cirurgião plástico brasileiro.

1 - Substância feita de fibras vegetais re

duzidas a massa e disposta em folhas para es

crever; embrulhar etc. 6 - Certo anestésico

que perfuma as salas de operação. 10 - Botões

removíveis; próprios para os punhos, o peito ou

o colarinho das camisas. 12 - Camada inferior
da sociedade. 13 - Sentença (pl.). 14 - Con
soantes da palavra Vara. 15 - loná Magalhães,
atriz. 16 --:- Assento ou sólio. que os soberanos

ocupam nas ocasiões' solenes. 19 - Guarnecer
de asas. 23 - Vogais da 'palavra 'Filé. 24 -

Cert��sabão em pó. 26 - Instituto Militar de

Engenharia (sigla). 27 .:_ Rio que separa o Bra
sil do Paraguai. 29 - Incólume (pl.). 31 - Pro-

.

motor de perturbações da ordem. 33 - Dese
nhar ou gravar a pontos minúsculos. 34 - De
.balxo de. 36 - "Comer", em inglês. 37 - Dê
'risadas. 39 - Estácio de (?), fundador da ci-
dade do Rio de Janeiro. 49 - Relativo à boca.
42 - Assumir. 44 - Assis Valente, sambista
baiano. 46 � Pedra de moinho. 47 - Distância
intermediária; período, 50 - Sulcar a terra. 53
- Desgraça. 55 - Pronome pessoal da tercei
ra pessoa do plural.' 56 - Cessou de andar.

••

Viajando de avião

I Joãozinho estava viajando de avião pela pri
meira vez.

- Olha só aquelas pessoas! ,ele esclamou to
do empolgado.. Parecem formigas .

.- E são formigas, meu bem - respondeu a

mãe. O avião ainda não saiu do chão,
-x-

,

Agência Matrimonial
A sra. Cardine Leslie, de 42 anos, de Liver

pool, apresentou queixa à agência matrimonial

que lhe arranjou um marido, por ter este, após a

cerimônia nupclial, ter chegado em casa e ferrado
no sono instantaneamente."

-x-

,
1 - Conjunto de duas peças semelhantes.

2 - Rebordo 'do chapéu. 3 - Molusco cefaló

pode, de oito tentáculos, cheio de ventosas, 4
- Que dura sempre. 5 - Pão-de-(?),' bolo fofo
e macio. 6 - Inchação; tumor. 7 - Voz que
imita a explosão de um tiro. 8 - t:poca,' perío
do. 9 - Chefe etíope. 11 - Naguele lugar. 16-
Irmã do pai ou da mãe. 17 - Restaurar; con

sertar. 18 - Deixar de escrever, fazer ou dizer.
20 - Que tem a superflcie plana ou sem 'as:
perezas (pl.). 21 -'Carinhoso; meigo (fem.). �2
- Qualquer quadrúpede que serve de alimen
to para o homem. 25 ....:... Fábrica de louça de,
barro. 28 - Variedade de calcedônia com ca-

Jardim Público
Ei! :- resmungou o guarda do jardim público,

sacudindo o barbudo que dormia em um banco.
- Já vamos fechar o portão?!
-. Tá - disse o barbudo, sem ao menos abrir

os olhos. '

Mas não bata ... detesto barrulho!
-x-

Em casa de pobre:
A mãe e a filhinha estavam na cozinha lavando

os pratos. O pai e o garoto estavam na sala vendo
televisão. Subitamente se ouviu um barulho de

louça quebrada. O pai e o garoto ouviram o ruído,
depois não escutaram mais nada.

- Foi mamãe que deixou cair os pratos, disse
o garoto.

- Como é que você sabe? - perguntou-lhe
o pai.

E o garoto categoricamente respondeu:
- Porque ela não está dizendo nada.

-x-

Infidelidade
A fim de juntar dinheiro para comprar um car

ro, o marido prometeu colocar uma nota de 50
cruzeiros no cofre da esposa cada vez que eles

tivessem relações. Depois de algum tempo, quan
do o marido abriu o cofre encontrou notas de 100
cruzeiros também. E a mulher explicou:

- Você pensa que todo o mundo � pão du
ro como você?

-x-

Guerra
O general americano visitava um hospital lá

no Vietnam, perguntando a cada soldado como é
que ele tinha sido ferido. Um deles explicou:

- Eu vinha sozinho por uma estrada, quando
avistei um vietnamita. Sem saber se ele era amigo
ou inimigo, fiz um teste, gritando:

"Morra Ho-Chi-Min!". E ele gritol6 de lá:
"Abaixo Níxont". Aí, enquanto nós nos abra

çávamos, no meio da estrada, veio um caminhão
e nos atropelou!

QUEM ALTO VOA
VÊ ALÉM DOS
HORIZONTES.
,-x-

-x-

DORMINDO Só CONSEGUIMOS
SONHOS, E NÃO

VITóRIAS.
ggs.

=========-=-'���- _.-====='======

LIVRO GRATIS

Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe in

teiramente grátis um best-seller no valor de Cr$ 40,00! A

MONTERREY garante!

Novo Atlas de Geografia ..

Matemática Financeira e Análise de Investimentos
70,00
70,00
25,00
100,00

Série Principiantes •. .• .. " •• •. •• .• • ..•...

Métodos Modernos Rara o Ensino da Matemática ..

'Anulação de casamento - Mandado de Segurança -

Busca e Apreensão, •. •. •. .. .. ..•..• "

A Questão Homossexual .• •••...• .. •• •• " "

Novo Dicionário Jurídico Brasileiro' •. .• •. .. ..

ABC do Rádio Moderno •• .. .. •• ....••• . ....

Tabelas de Matemática Financeira .. .. .. .. .. ..

Tudo Sobre a Reencarnação •• •• .; .. .• •• • ..•

Deuses e Astronautas do Mundo Ocidental " .. ..'

O Vampiro .. ,..... .• .• •• •• •• , ••••• "

180,00·
90,00

350,01)
75,00
100,00
65,00
80,00
80,00

Não precisa enviar dinheiro! Você s6 paga ao retirar os livros
na Agência Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA
MONTERREY LTDA. Rua Vis-conde de Figueiredo; 81,'Tijucà.

_.

Rio de Janeiro. CEP - 20.000 - Caixa Postàl 24.119 - ZC-09.....

Madeira

Escritório

R e a"o m a q
Av� Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72�0205 .' Jàraguâ do Sul � Santa Catarina

E '

-

\

,

Ruà Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 • São Bento do Sul - Santa Catarina

,
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A volta" dos calhambeques nomelhor dos-estilos
,

'

.pes-que .deselarn se apre

'sen�ar�"t)em. As corridas

sempre são divididas em

}d'uàs catég'óí-íás, uniá de
(Il� I f\

,_

..: I,,. ; �..... 1.,
'" ,. ,;-

carros de quatro cllln-
t ".i" c, l '1 »Óv-

dros, e a outra reuntndo

vefculos Cle seis e'�oito
cilindraõas.·" ., .".,'

e' . � � •
� ;,... �l"..._ • � .... .:. .

ela que o popular "fute
bol". Enquanto que para

r uma partida de relativa
.

lmportãncla as arrecada
ções' não cheqam aos Cr$

(, i;I, m�. c; .

" •

"
" �.;', . I ,

' ,�. � 11)!,I? ,as, ccrrldas ,de ;�a-.
I'

' ,

Ihambeques, atraem UM

Q'���,r:�pntrâj�:: ',pfpstitlitá' .'pl
'

�:��� lnflnítamente SU'

faze r ": J i,1 ho
.

,"'màs:
"

nãô,. .paga'li, t. v, t.. '. ;. "".
'

Um dos esportes mais
difundidos na região do

, , I

Planalto I f'J?rte, Oatarí-

nens.el'H.fle�l,�)j�p,rrbrl)l; (de
dúvidas, são as hoje tra-

, ti j \, t j' 1 j a.

dicionais corridas de ca

lhambeques.
adeptos, e a participa
ção direta e indireta do

público .

é muito grande
em tals ocasíões, Inclu
sive tendo, .lJIais afluên-

De ano, para ano vem

aumentando o número .dc
,) , I ,.'

.. ,

, FLORIANÓPOLlS',- O' ' 'I
, O;'cd;rpb tédnic'ó dglDi

Departamento Àutônomo visão dê· Perfti>8.11 Médida
de Saúde t Públ'ica;' em' é composto de dois mé-
razão de decreto- dó Go- dlcos-examlnadores, dois
vernador Konder Reis� médicos revisores e um
datado de fevereiro últi- coordenador, encarrega-
mo, reformulou a ativida- do da supervisão de todo
de de :períciamédica seno .. , o sistema. No, interior do
do desenvolvida . através Estàdo,' ás ·junlas lá exls-
de suas juntas oflclals. tentes' foram" . bonserva-
Foi 'briàda,- então, '1jl Di· das, com alçumas altera-
visão de Perfcià Médica, .ções relativas ao aspec-
composta de 2 ntvels 'de -to operactonar, passando
atuação. Um, central, �e:.. a ser denominadas Juntas
diado em Florianópolis, e .'?cais, cada uma delas
outro local, formado pe- contando com dois rné-
Ias juntas médicas do ln-. dicos-examinadorer e um
terior do Estado. revisor.
A nível central, compe

te, além da execução dos
exames periciais nos ser

vidores públicos esta
duais sediados nà Gran
de Florianópolis, a revi

são e homologação dos
benefícios propostos pe
las juntas locais, do inte

ríor, bem como.a super
visão de todo o sistema.
atraJés á elabÓração de
normas técnicas e admi

nistrativas, estudos es

tatísticos e manutenção
dos serviços.

'

. ,

Em 'tais' 'provas; os: dr
'ganizadores, deVido ao

'cresciménto 'do número
de

�

participantes, tiveram
que optar por provas Pª

.

ra as tomadas de tempo,
classificando somente os

mais rápidos.'

. 'Nos' próximos dias 22
� é' 23 de' julho 'serão reáll
zadas 'provàs com a par-O casal sequestrou o ., ,

ticipação de calha�be�recém-nascido, porém, o
ques, até o ano 1946, na

juiz 'James Comyn aceí-
cidade de Rio Negrinho,

tou um pedido da mãe e '

desde' já notando-se a
ordenou que se lhe de- movírnentação das equl
volva o bebê em caráter

j, r t1 IV

LONDRES - Um casal troca de 3 mil libras - 3

mil e 500 dólares - valor
, I

do seguro de vida do ca-
I

sal.

estava" tão desesperado
'por ter um filho que con-

J

tratou uma prostituta ado-
lescente' para 'que desse
um filho ao esposo por
inseminação artificial.

Porém, não recebeu o

dinheiro. Nasceu um me

nino e a moça não lib�
rou o bebê.

permanente.

Ç�[]�lUl§210 na rrr�IllirrC�fa?
r(ill�n(ll21 �nl �1Ule IDl21� Q

,A jovem aceitou em

O juiz expressou que a

transação foi um contra
to pernicioso, de compra
� venda de uma criança,
Uma história de pasmar
que não deixa de afligir a
todos os envolvidos.

.,{ !

, ,

Geisel .i
.

inaugura 'çeotro ' e

formaliza nova lei postal

CURITIBA - A Prefeitura de Dionisio Cerqueir�,
municfpió catarinense que faz divisa com a Argentina,
informou não ter conhecimento de conflitos entre um

grupQ de brasllelros e tropas da gel1darme,ria naclo

nalna região fronteiriça de Pinalito e Bernardo de Iri-'
goyen. O delegado de Polícia Federal Warner Arcove!"·

de, que também negou o incidente noticiado há dlas

pelo jornal "La Nacion", acusou este periódico de "pu
blicar barbaridades".

Segundo o deleqado.i''se houv.esse algum inciden

te envolvendo brasileiros na Argentina, logo a genda�
meria nos avisaria e, como sempre fazemos, tomaría
mos as providências através de contatos informais".

O delegado acrescentou que cotidianamente ocorrem

problemas na região, "sem, no entanto, a menor gra
vidade". Ele destacou que esses tipos de problemas
são facilmente sanados "pelo excelente relacionamen
to entre nós e a gendarmeria nacional", uma polícia
fardada de fronteira da Argentina.

Para' o Secretário da
Saúde e Promoção So
cial, Eduardo Cordeiro
dos Santos Nefo, uma a-

. valiação do desempenho
do novo órgão ,tomando
-se por base igtlai trimes
tre de 77, deixou consta,
tado "um melhor atendi
mento aos servidores pú
blicos estaduais, neces

sitados dos benefícios
plasmados nos estatu-

, BRASILI� - O presidente Geisel inaugurou re

centemente o Centro de Triagem ótica da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, - e for
maliza durante essa solenidade sanção da nova le

postal brasileira que reafirma o monopólio da União

em relação aos serviços postais.
O projeto da lei, que tramitou em caráter de ur

gência pelo Congresso Nacional, prevê a criação de
novas fontes de recurso para a ECT que passa a S"3r

também responsável pela impressão de publicidade em

envelopes, cobrando por estes serviços que também

irá monopolizar custos adicionais como forma de com

plementação orçarnentárta.
A triagem ótica de correspondência, que começa

a funcionar nesta cidade, segundo o presidente da

ECT, Sr. Adwaldo Botto de Barros, tem como objetivo
agilizar a entrega da correspondência e dar mais se

gurança contra a violação de material confiado ao

correio. Este sistema, o primeiro a ser instalado no

país é a seleção automática através de um centro co

mandado por computadores, de toda correspondên
cia, sejeclonando de acordo com o destino cerca de
400 mil cartas por hora.

Esta unidade custou à ECT 11 milhões de dóla
res (Cr$ 180\ milhões) e sua montagem foi iniciada ha

dois meses. Outras cidades previstas pelo cronogra
ma da ECT para a instalação de sistema idêntico S8,C'
Rio de Janeiro e São Paulo, que terão o íníclo da mon

tagem no final do ano.

Não foi permitido iden
tificar nenhum dos envol
vidos na demanda e o juiz
Comy ordenou' que nunca

se informe ao menino so

bre as circunstâncias de
sua concepção e nasci

mento. Permitiu, em tro

ca, ao pai que veja o me

nino duas horas por sá
bado durante dois anos.

tos" .

" \ Indicou-se ao tribunal
que a mãe abandonou
sua vida irregular e per- (

mitiu ser supervisionada
por funcionários judiciais.

D e'C lc r a c ã o
.

JOÃO lúCIO I?A COST�, informa que. tendo, ,

Sido roubad8 palmito de seus terrenos sltos nos
fundos da Tifa Lange, Bairro João Pessoa, cujo
produto do roubo leve saída por um dos Í'arnais
da Tifa Schubert, irá tomar as medidas mais seve
ras possíveis para evitar que pessoas mal intencio
nadas continuem roubando ou causando danos.
-

Não me responsabilizo pelo que possa acon-
tecer aos infratores.

Essa mesma advertência é extensiva aos ter
renos que possuo em Schroeder I, Município de
Schroeder.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de junho de 1978.

JOÃO LúCIO DA COST�'

receberáBR -101 recuperações
os km 266 e 4210. 'Estão
ainda em fase de assina

tura um contrato de con

,servação ordinária para
'o trecho Fforianópolis
-Nova Brasília, entre os

km 202,9 e 283 e outro de

recuperação e contenção
de taludes, trecho Flo

rianópolis-Penha, entre

os -km 203 e 265, da BR
-101.

FloriéllnÓpolis - O 16.°

Distrito Rodoviário Fede

ral informou que estão

sendo iniciados contratos

novos para execução de

serviços de restauração
e melhoramentos na BR

-101/SC. O primeiro con

trato atende o trecho Pi

rabeiraba-Poço Grande,
entre os Km 26 e 56,5. O

segundo fica no trecho

Tubarão-Araranguá, entre

O caso apareceu pu
blicado em primeira pá
gina nos jornais brltãnl
coso Foi conslderado no,

tável por mérito próprio
e, também pelo fato de

que muitas crianças são

indesejadas ser a média
nacional de abortos de
300 por dia."

Estado de Santa Catarina

Prefeitura ..Municipal
_, /

LEI N.�. 716/78

.
"I

.

de Jaraguá-
_

do- -'Suf- t

A presente Lei foi registrada _e publlcâda
nesta Diretoria de Expediente, Educação e As�
sistência Social, aos 23 d,ias do mês de junho
de 1978.

b. Hotaract Club de J. do Sul Cr$ 8.000,00
c. Soco Sport Club Estrella ... Cr$ 25.000,00

'

d. Botafogo Fut. Clube ...... Cr$ 25.0100,00
e. Soe. Esp. João Pessoa .... Cr$ 25.000,00
f. Liga Jarag. de Fut. Salão Cr$ 15.000,Op
g. Grêmio Esp. Jarita ....... Cr$: 15.0000,00
h. Clube Jarag. de Xadrez ... Cr$ 10.0010,00
i. G.E. Juventus - Gin. Olímpica Cr$ 30.00à,oo·
j. Soco Recr. Alvorada ...... Cr� 10.000,00

Faço' saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores a:provou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.°) - Fica ratificada a contribuição,
no valor de Cr$ 10.000,00 (dezi mil cr,:,zeiros},
paga à Paróquia São Sebastião de Jaraguá do

Sul.

Reconhece de Utilidade Pública 'o SER ..

ViÇO SOCIAL DA INDúSTRIA - SESI -

AG�NCIA DE JARAGUA Dq· SUL.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja·

raguá do Sul, Est�do de Santa Catarina, no uso

e exe'rcício de suas atribuições:
Faço saber a todos os habitantes deste �u

nicípio que a Câmara Municipal a:provou e eu

sanciono a seguinte lei:

Art. 1.°) - Fica reconhecido de Utilidade PÚ ..

blica o SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SES!
... .

- AGi::NCIA DE JARAGUA DO SUL, entidade de' Prefeito Municipal
Assistência Social e Educacional, Jloca!izada- à ) A presente Lei foi registrada e publicàda

'I
Rua Walter Marquar�t, 835)nesta cidade; nesta Diretoria de Expediente, Educação e As-

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data sistência Social" aos 23 dias do mês de junho
. de sua publicação, revopadas. as disposições de 1978.

.

em contrário. ASTRlf K. SCHMAUCH

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
)
Diretora.

'

do Sul, em 23 de junho. de 1978.

VICTOR BAUER

ASTRIT K., SCHMAUCH
Diretora: "

Artigo 2.°) -' Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, aos 23 dias do mês de junho de 1978.

VICTOR BAUER

LEI N.o 719/78,
Reconhece de Utilidade Pública a AS
SOCIAÇAO COMERCIAL E INDUS
TRIAL DE JARAGUA DO SUL.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal dé Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarin,a, no uso

e exercício de suas atribuições:
"

Faço saber a todos o's habitantês deste Mu

nicípio que a Câ!,"�:ua Municipal aprovou � eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.°) - Fica reconhecida 'de Utilidade PÚ·

blica a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL· E INDUS
TRIALDE JÀRAGUA.DO �IJL,'entidade de clas

se, com sede nesta cidade.
Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na da.':

tá de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio. ,da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, ao� 23 dias do mês de junho de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

,� A-presente Lei foi� registrada' e publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e As

si�tência Social; aos 23 dias do mês de junho
de 1978'.

.. '

ASTRIT K. SCHMAUCH

TOTAL' Cr$ 213.000,Od
Artigo 2.°) - As despesas decorrentes da

concessão das subvenções constantes do arti-··

go 1.° correrão por conta das seguintes Dota

ções: Subvenções compreendidas nas letras 'a'

e 'b' do artigo 1.'0

0403 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3210.00 - SUBVENçõES SOCIAIS .

Diversas Subvenções Sociais.

Subvenções inSeridas' nas demais
letras 'têm s�us recursos na Dota

ção:
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇ.ÃO
3210.00 - SUBVENÇõES, SOCIAIS

IDivefsás Subvenções.
Artigo 3.°) - As entidades ora subvehcio-

, •
'

• 1 Ih...

nadas deverão apresentar a demonstração da

aplicação e á prestação de contas dos recursos

'até 31 'de�dezembro de 1978 •.

. Artigo 4.°) -- Esta Lei entrará em vigor na

d�ta de sua J:>uhlicação. '.
. I �

,'.
PaláciO da Prefeitura Municipal 'de Jaraguá

.

dd Suf,'a0s 23 dias do mês': de Junho de '978.
VICTOR BAUER

LEI N.o 718/78

Prefeito Municipál
A presente Lei foi registrada e publicada

nesta Diretoria de Expediente� Educação e As·

sistência Social, aos 23 dias do mês de junho
de ,1978.

Concede subvenções a diversas enti
dades . sediadas neste Município e dá

outras providências. l

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

e ex�rcício de suas atribuições.
Faço saber a 'todos os habitantes deste Mli·

niefpio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei: .

Artigo 1.°) - Fica o Chefe do Executivo Mu-

nici'Pal autorizado a concedér subvenções às
r seguintes entidades sediadas neste Municrpio:
,a. ,APAE -: Assop. dos Pais e

: Amigos do_s Excepcionais Cr$ 50.0010\,00';;

A�TRIT K. SCHMAUCH
. Diretora.

LEI N.o,717/78
Ratificá contribuição paga. à

Éntidade Religiosa. "

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de, Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina" no,uso
e exerc�cio de suas atribuições .. ,

•
'" \ 1� � PrefeitEvM�.micipal . Diretora."

. /
_._ ....;.__.'1"<", .• ,...,.__.,....,. •• _."� ••,.,."..,.-•.....,,.-'-,,-..,......_,.,.'---. .• ,�... �.;;;.�...;..

...

_'_';_'-..,;
..

;;.;;
••\f;.;:.�_.::.;;;;;;..;:;.;..;..;..;.'...:;."';;..' ' .�_

... ;
__'...;.....__��_._

••

__._�_._. -..,..-'7._.,.
• .,..._.-,._-_,·._-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Grupo Serenidade de
A.A. (alcoólicos anôni

.rnos) foi fundado no dia
2 de julho de 1977, em

Jaraguá do '

Sul, graças'
aos empenhos indormi
dos do prof. Ayroso So

brinho, coadjuyado por
um gr�po de homens,
que hole constituem a di·

reto ria do
,
Grupo, e do

apoio do A.A. Esperança,
de Florianópolis, na pes
soa de seu vice-presiden
te Sflvio B. Alves, assi
nando a ata de instalação
do Grupo de A.A. local

mais os srs. Miguel doe
Santos, Alexandre Kub

nik, Edmundo Kuester,

'SABADO, 1.0 DE JULHO DE 1978

SEREnIDAD·E
HISTÓRICO

Rolf Ponath, Dr. José AI,
berto Barbosa, Promotor

Público, José H. Pereira,
Haroldo A. Pereira, da
Secretaria de Segurança
do Estado de Santa Ca
tarina.
Iniciando sua atividade,

silenciosa mas produtiva,
com apenas 6 associa,

dos, o Grupo registra ho

je, após 1 ano, 54 inscri

tos, dentre os quais cida

dãos abstêmios, ex-alco

ólatras, que têm reunião

normal às quintas-feiras,
em sua sede na rua Gu

mercindo da Silva, 370,
ao lado da Creche.

O Grupo de A.A. de Ja-

J .Bic-Ritmo e
Se a moda pega, os "fazedores de felicidade"

não terão mais de que reclamar. Foi só a TV, com
todo seu poder de penetração, le,vantar a lebre, e

começou a corrida às "firmas especializadas". Os
aproveitadores da ingenujdade humana -, já ins
titucionalizados - estão vibrando com as pers
pectivas oferecidas a mais recente "indústria" de
faturamento fácil. A grande massa de dependentes
psíquicos dos centros, urbanos, corre agora em

busca dos cálculos infaHveis dos computadores a

solução pronta para acabar com suas angústias e

frustrações. Afinal, numa civilização onde os ver

dadeiros vàlores humanos, a paciência, a simpli
cidade, o amor à natureza, o cultivo da alegria inte
rior, a fortaleza, da temperança, do desprendimen
to, e outros mais, foram deitados água abaixo, é
natural que o recurso à máquina, com toda a ga
ma de garantias que pode oferecer, se tornasse

apanágio deste mundo materialista. Abandonados
os antigos valores, restam agora as perspectivas
oferecidas pela ciência e pela técnica.

outras
•

manias

Em todos os tempos criaram-se sucedâneos
para ocuparem o lugar dos antigos valores, com a

tarefa de fornecer a tão sonhada felicidade. Não
bastasse a quiromancia, a grafologia, a' astrologia
e outras "ias" mais, brindam-nos os últimos tempos
com a descoberta milagreira da combinação dos
números com as potencialidades físico-psíquico
-intelectuais do ser humano. O que todos querem
é encontrar fórmulas infalíveis de superação dos
males do momento presente. Custe o que custar.
Mesmo que as promessas não passassem do cam

po das probabilidades são mais dignas de fé do que
os antigos dogmas. Quanto mais "segurança"
oferecerem, tanto mais ansiosamente buscadas.
Quanto menos esforço exigirem, tanto mais sim
patia despertarão. Quanto mais alienantes, tanto
mais atraentes. O importante é que prometam ale
gria, riqueza, felicidade, prazeres, com o mínimo
de esforço possível.

-------) Antônio Zancanaro

, Invariavelmente, o homer;n foge de si mesmo.
Sai de dentro, de sua única e verdadeira realidade,
para tentar a solução no mundo exterior. Já vai lon

ge o tempo em que o cultivo da serenidade inte
rior era a grande fonte de realização pessoal. Hoje
buscam-se fórmulas feitas, serenidade pronta, aca
bada oferecida pelo computador, ou aquela outra
medida e pesada proveniente dos estimulantes e

tranqüilizantes químicos. Tudo é buscado a partir
de fora, da inércia da vontade, das medidas da ra
zão, do esquecimento das potencialidades do es

pírito. Continuamos assistindo ao triunfo da razão.
Triunfo passageiro certamente, mas triunfo. A "ex

pulsão de Deus do mundo" como "obra-prima" do

racionalismo, e o conseqüente endeusamento da
razão humana, possibilitaram ao homem a cons

trução desse tipo de mundo que esta aí. E lá vai,
tateando, em busca das soluçôes definitivas, que
todas as teorias do passado, até agora, lhe ne

garam. A todo custo quer o desvelamento do mis
tério no qual se vê mergulhado, para poder cons
truir em seguida, o "seu mundo" na segurança e

garantias que sua razão matemática lhe podem
proporcionar.

No entanto, os resultados mostram-se cada
vez mais desanimadores. A tão sonhada felicida
de está cada vez mais distante. A existência. cada
vez mais estranha e ambfgua. Suas aspirações le

gítimas de afirmação e realização, quimeras passa
geiras. Se em outros tempos possuía uma certeza

íntima e imediata de si mesmo e do mundo, hoje,
sente-se combalido, completamente solto. Já não
tem garantias. Seu único refúgio é a dúvida perma
nente e angustiante. Perdeu o significado de si
mesmo e do universo. Daí o recurso voluptuoso
aos números estatísticos, às soluções matemáticas
e aos tranqüilizantes qufmicós. Afinal, são os úni
cos que prometem e garantem alguns momentos
de paz, serenidade, alegria e suprema satisfação.

D E

raguá do Sul foi constltul
do nos moldes dos mes

mos grupos hoje exlsten
tes em todo o Brasil, a·

gremiaçõés também atu

antes em mais de 26 pal
ses do mundo civilizado,
em combate silencioso,
anônimo, contra o alcoo

lismo, em recuperação
(comprovada) de a.a., de

ambos os sexos, mere

cendo, por isso mesmo,

da admiração, apoio E

colaboração das: autori

dades constitufdas, da

sociedade em 'geral.

A prlmelra Diretoria

empossada na data da

fundação do Grupo Sere

nidade de A.A. de Jara

guá do Sul está assim

constltulda:

a fundação do Grupo: Dr.
José Alberto Barbosa,
Promotor Público - José

H. Pereira, Haroldo A.

Peréira e Sflvio B. Alves,
orientador do Grupo Es

perança de A.A., de Flo

rianópolis.

A Coordenadoria Geral

do Grupo é exercida, ho

je, pelo sr. Paulo Men

des, da Fiscalização das

Rendas do Estado de S.

Catarina e assistência

(psicologia social) do

Prof. Augusto Sylvio Pro

doehl.

Produfo Inferno. Brufo

Coordenador eleito -

Luiz Gonzaga Ayroso So

brinhó, Profess.or. Presi
dente eleito - Miguel José
dos Santos (bancário) .

Vice-Presidente:' Alexan
dre Kubnik (operário). 1.0
Secretário -, Edmundo
Kuester (comerciário)
Tesoureiro - Rolf Ponath

(operário). Assistentes p/

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e Protestos de Titulos

'o I T A L
r

Pelo presente edital de �IMç<l..JJ pedimos aos sa

nhores abaixo relacionados, que compareçam em nosso

cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

ANTONIO SERAFIM CUSTODIO - Rua Emitio Stein,

269 - nesta. ANGELINA BIER - Tifa da Mosca - neste.

CLOVIS LUIZ PICOLl - Rua Waldemiro Mazurechen, 38

nesta. BENO LEOPOLDO FIEDLER - rua Mal. Caste

lo Branco, 558 - Schroeder. IVO RICARDO STRAAT

MANN - Rua .Jolnvllle, 373 - nesta. IRMÃOS BRAMORS

KI - Rua 11 de Novembro, 230 - Massaranduba. JOSE:

ANTONIO BORGMÀNN - Rua José Teodoro Ribeiro,

70 - fundos - nesta. LUGILDO CARLOS MAZZETTI

Rua Minas Gerais, 109 - nesta.

Valeria Tavares da Motta Rezende

Oficial Maior

"O Brasil tem o 9.0

maior Produto Interno

Bruto do mundo. Os Esta

dos Unidos continuam li

derando a economia

mundial, com uma produ

ção interna anual de 1,89

trilhão de dólares, se

guindo-se a União Sovié

tica, com 774 bilhões; Ja

pão, com 614 bilhões;

Alemanha Ocidental, com

514 bilhões; França, com

380 bilhõRs; G rã-B reta .

nha, com 244 bilhões; Ca

nadá, com 194 bilhões;

Itália, com 190 bilhões; e

Brasil, com 145 bilhões

de dólares".

CLASSIFICADOS
/

E Z 10 SPEZIA
COMPRA E VENDA - CHAPAS - CANOS - CANTONEIRAS - EIXOS -

SUCATA DE FERRO - COBRE - METAL - ALUMfNIO.

Rua Joinville, 2311 - SC 301 - Km 2 - fone (0473) 72-0948 - Nesta.

�---------------------------------.------------------------------------------�--------------------------------------�-�---

VOC': QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

-BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.
�

Ex-Lanchonete 2001 - sob nova direção
Almoços - Lanches - /Petiscos

Drlnks e Chopps
"O seu local de encontro e bate-papo"

Mal. Deodoro, 915 (defronte a Volkswagen)
Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck

Jaraguá 'do Sul Santa Catarina

COM. INST. HIDROELÉTRICA
KAMER LTDA.

de José Kamer
Material para instalação de luz, água, e

esgotos. Tintas em geral.
Construção 'Civil. em geral.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699
• I

Fone -(0473) 72-0180 '

Jaraguá do �ul Santa Catarina

IMOBILlARiA JARAGUA
CRECI778

Administração. de bens e serviços
compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Terraplenagem VARG.AS

SHALOM
BAR E LANCHONETE LTDA.

RESTAURAI)JTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

f
_ de lido D,omingos Vargas

?ERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
, "

,.

SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
. t '

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE
" .

MADEIRAS RIO MOLHA LTOA.

, .

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambrls - Meia-Cana.

,Construindo em madeira-o progresso de nesea reglã�
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

LAJES PARA FORRO E PISO
Econômicas, resistentes, produzidas rigorosamente de acordo
com as normas da A. B. N.T. - "Qualidade que começa na fa

bricação e não termina nunca", - Consulte nosso Departamento
de Engenharia, Ou solicite a presença de nosso vendedor pelo

fone 22-0960. - VENDAS: Av. Getúlio Vargas, 591 S/1
1�08-Esq. Afonso Pena.

LlXADOR E APLICADOR DE
SYNTt;KO

LEONARDO NECHEL JR.
"

Rua João Doubrawa, 555 (Tifa da Pólvora)

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Café .'- Sosse

Pioneiro em Micro Pulverizado

Moldo a frio que, garante maior

rendimento e melhor sabor.

CHURRASCARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidos pa

ra banquetes e Casa

mentos; aceitamos en

comendas de carne.

Música
Iambiente e ar

condicionado. Estacio

namento próprio eober

to.

na Rua Joinville, aqui
em Jaraguá e também
c/filial na BR-470, km.

86, em Rio do Sul.

CHURRASCARIA
PAVANELLO

Spézia & Cia.

Ltda.
SE'R'RARIA E

TERRAPLENAGEM
,�

,

Rua João Januário Ay

rosa, 772

Fones: (0413) 72-0300 e

72-021"5

Jaràguá do Sul - S:C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i ,Na noite da última quarta-feira, na cidade
de Caçador tivemos mais uma atuação do Mo�
leque Travesso" �e, nossa cldáde. Embora cem
bom volume de jogo e, com jogfldas de r!!al ,pe
rigo contra a meta da Caçadorens'e, o nosso re

presentante foi novamente derrotado, desta fei" �
ta pela contagem,minima, perdendo de um a ze� �

ro para a Associação Caçadorense de Despor
tos. Talvez de todas as partidasque o Juventus
reatlzou fora d� seus domfnios esta foi a qu� a

equipe mais se �,mpenhou com boas jogadas
chegando iii ellvolver de maneira espe,acular:

durante os quarenta e cinco minutos Iniciais a

equipe adversária, só não chegando a marcar

por falta de sorte. O Juventus foi mais time e.'

'exigiu m�ito da Caçadorense que estava perdl-
• (\, " "I

da em campo, apelando para faltas e chutões

,S!!1' sentido, desorganizanão os toques de bola
e o avanço do onze juventino,i ,chegando Inclu-

-; s,ive a Irritar os torcedores que estavam ,pre
sentes a este acontecimento futebolístico. Vi,.
mos um Juventus dispollto a trazer mais dois,

pontos nesta súa escalada pelo Catarlnão, pe
ré", Isto nªo �conte���.e só' temos a lamenta:-

a derrota sofrida. Uma derrota que não foi Justa
pelo volum, de jogo apresentado pelo nosso réw
pr'esentante. A primeira fase terminou com o

marcador igualado. em zer� a zero. Pa,ra a se

gunda etapa o técnico introduziu Pelezinho pela
ponta direita no lugar de Edinel, dando mais

, ."

agressividade a equipe, procurando desta forma

ganhar o jogo. Quando tudo pareeíe ,estar dando
certo, numa bobeira da defensiva Juventina, Ca
binho márcou de cabeça, sem chances para o

goleiro Celso, dCtcretando um a zero em favor

"'" ,

r 1,J , '.,... "
•

!JUDentus
.t•• I, . ., .

..... ,l_ V 'I

... ',1 .De'll,ae .. o
I .. :J .. ".:·h� ... ,.!

.{ " f ".

,

Na manhã do último da direita. e no rebote
domingo, no Estádio João 'anotou o primeiro tento
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Márcatto; aquI 'em nossa doIoqo.: .. ",'

cidade,oJ;.ar�mi9 Ésp,orti-: O, ,"Moleque. n:I!Y.�sso
vo Juventus venceu a e- tentou várias investidas,
quipe do� Marc'Uio Dias da mas 'sem efeito não con-

cidade d� 'Wajâr '�elb-'pla- seguindo furâr � muralha
car de dois tentos contra da

.

defensiva marclflsta.
dois. o jogo .começou ..Os.prlmelros., quarenta e

com muita vontade' por
' cinco rnlnutos, se finda

parte 'das duas equipes
.

ram com
•

o marcador a-
com o Marcflio ptantan ' ousando um gol para o

do-se bem na sua defe- Marcílio e' nenhum para
sa e explorando a defen- o Juventus, Para os qua-
slva juventina, dado a renta e cinco finais o téc-
ausência" do Gomes. O nico' Adão luiz Goulart
primeiro tento foi anota- implantou algumas modt-
do pelo Marcflio Dias a- Pcações na equipe, sur-
través de"Careca' que a-

"

tindo os efeitos necessá
. - _. - - I

proveitou um cruzamento rios. Já nos clrrco 'mim)':
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ma da hora, através' da
Nelo dando cifras defini-
tivas ao placar. Este gol
foi muito -comentado por
toda a imprensa do Esta

do, alegando posição ir

regular do centro-avante

N.e10, ...confirmada pelo
bandeirinha e pelo juiz
como legal.
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JUVENTUS
da Caçad�rense, tento este' qÍíe

'

étêú cifra;" a�
marcador. O Juventus atuou e perdeu .eem Cel-'

so, Moróna, Odll'on" Zé Carlos e Ciso; Jâdir, La
ra e Edinei depois pelé; Nelo, Tato depois Moa

cir e Zequinha. A Caçadorense com Gallina, Pa-,
raná, Miudo, Gambeta e Walmor; Wilmar, Zeca

e Cao; C�binho, Délcio depois Betinho � Clau

dinho depois Nica. A renda do encontro prepor-
/'cionou a quantia de 8.775 cruzeiros; foi juiz o

sr. Antonio Rogério Osório, auxiliado por Fritz

Schloegel, e Fiares de S�uza.
J' .

FASE FINAL DO BRAS' LEIRAO INICIA HOJE

Palmeiras e América, do Rio, abri
rão às 16 horas deste sábado, no Paca

embu, o primeiro turno da fase final do
.,

-

Campeonato Brasileiro, que terá 32 clu-

bes, dl,vlÇUdos em quatro chaves, dispu
'tandJ 11i jogos I�m apenas 23 dias. A

• r '

rodada prevê, ainda para hoje, no MB:ra-
canã, o iogo entre Fluminense e Portu-

,

,
'

guesa...
,

Os Jogos de amanhã:
Inter x Guarani

Botafogo (PB) x Goiás

,. .

.,-

1.'

Santos x Goitacás

Botafogo (SP) x londrina I

Santa Cruz x Sport
'

;
.

,

•

V. Redonda x Ponte
Dom Bosco x Operárlo
Flamengo (RJ) x Botafogo '(RJ) ,

São Paulo x Grê'mlo "'T1i U�tn� t! "

,.

Noroeste x Coritiba
Bahia x Corintians
cruzetro-x Vasco
Caxias x Americano

,.

- '" - ... , \ ,
,

tos desta .sequnda fase o

Juventus .mareou através
de Jadfr,'nltm b'elo1 gol. O

-

�>nze juventino sentindo I

.que poderia ampüar," co
meçou a perturbar a linha
de zagueiros do Marcrtio
e foi num desses lances

que o Juventus num bem
cancatenado ataque, teve
a seu favor

"

uma penatl-
..,dàde 'máxima. Nelo pre- "o Juventus venceu com

pa�ou;se para a cobran- -Celso, Ciso, • Odllen, .zé
ça, atirou forte sem chan- Carlos e Nilo;'Moacir de-
ces, para o goleiro Joel pois, Tato, lara e Jadir;
áa

'

equipe, da cidade Pelé depois Edlnei, Nelo

praiana. Após este resul- e Zequinha. . O Marcrtio
I

tado o Juventus tentou Dias com Joel, Aldo, Djal-
garar:'ltir o marcador e foi ma, Reginaldo e Adãozi �

I
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.

uma ofensiVa' muito peri- nho; Mauricio, Careca e

.

�
.

'I
;..

d
'",,_

, " ,

l-aJ

gosa 'Ror parte do ,Marcr· Chico Sall)ara; Serginho
"
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------.....,.....,..--------=--------'. r"'''líà:''q!uE;� � ac'kr'á�'ig�a- depois Dimael, Rinaldo e ;. • ,....
: t' •
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lou. Até os quarenta e Edson. Juiz da partida: - - �-- -

quatro e trinta finais, o lolando Rodrigues, auxi- Começa a despertar in- ,vái promover a partir do atletas que não estejam
...

placar estava igualado liado por Getúlio José da teresse dos aficcionados mês de agosto, tão logo ligados a nenhuma outra

em' dois a dois. Num ata- Silva e Valmir Renzí. Ren- .do salonismo a competi� termine o Càmpeonato . equipe que participe dos
- '".. �

que --rapidfssimo o Ju- da de apenas 4.500,00 ção que � Liga Jaragua- Citadino· de Categoria campeonatos da Liga. As
.

O novo .diretor 4do ,San,tos já está na Vila\.Bel-
m_iro e com ete o goleiro S,é{gio que está vinculado ventu� ,�h�90U lá, em cio ,cruzeiros. Muito fraca. ense de Futebol de Salão Adultos. Para participar equipes da Cerealista Ur-

� ...

aFêrroViaria�cíe�Aràraquãra:,A·colitratação·de Sér- desta competição que se- .

'

baoo, Papp Modas, Ve�

gio ..é�umwelho;'$onho'da equipe santistq que ago-
'
, .,

rá denominada peladão teranos do Cascudo, As'":.
, ra pode ser realidade" pois'o goleiro,não vem de-' 78, os clubes rnteress�-' soçfação Breittlaupt, As-
fendndó' '3 FérrovJária' por estar desgostoso com o

dos não precisam -ser' fi� sociação Riachuelo, Grê-
, time. Sér.gro- ficará. 'no. Santos em troca de aiguns m' 1'0 ,ESPOrtl'VO J'u'ven'tus,jogadores do elenco santista. liados a liga, bastando·a- .

J� -000-
<._. ,,�_� .' penas comparecera-sede Grêmio ÉSROrt1YO'-' e-Ré

-A-:- tabe1a do' Campeonato Paulista deste ano A_ equipe de futebol de do, anotava o segundo por Nélson dos Santos e da entidade, na 'MareJ'" creativo -Cultural Marcat-
que tem seu início marcado para o dia 20 de �gos- campo da Cyrus, deslo- tento da' equipe da' Cy_ Engelberto Linzmeier. char' Deodoro, apánhar o to e Associaçãô Recreati'

. to já foi divulgada, faltando apenas o regulamento
, form.JJ.lár,i.O,. pa.r.ª, "ser devi- ;Ja ,'.' 'W.,é,,�i:�., já _ ,ef�.tlI,'a,ram,'quê irá' démorar�um poucó mais"p'ara ser dh/ulga- ' c�u-.se no últim0 sábado rus. f\ Gyrus- jogou e ven- . ,- ._ � �

do,·pelu.fatO:J:de1e-xis_titem:.algumas·l�js qU�<iserão - até a vizinha.' -cidade de
c. J seu. c0":l"Dalbérgio, V�I- damente preénchido e suas insqições. A Dire-

estudadas profundamente. Um dos itens diz res- Sa-o Bento do S;III, onde Na d t d' D' r' Ad' em Sá-güidà' devolvê-io a ção da 1.:19a J'aráguãelnse
'

� segun a e apa a '.h, Ir"e. lon 2;10;" . emir, ;J " •

,peito, ao,!ê!nç_é!U1J�,.to de, car"�s�eara,.dogQs clássi- defrontou-se com a valo- equipe da Condor voltou Rubens, Adolfo e, Edir; 'liga, meçjjan.t��,- $> p�9.a.
�

"de FU!��OI.�e;",<�a!?9<,�ler-
,: cos_e.n�I).1':toçl,QS os,clubes, es,ã_D co1i�enc;i��J� ail'l'!\ roosa e"q'ul'pe ,daCondor,' menta dá uma taxa' da ta aos_I.l1teressados, . qúeda que a idéia terá sucesso _ , , , c_9m I'!luita vontade, !:TIas_.• 0Jland(_?, Ariovaldo, Má-

� -' < �", .'.
•

_, •
• •

'p_articipação no v.alor "de ,p.ro�urell):o I1Jais:-.-rapid:'l-
. >i ; .:< ;r". I ..:.000-' , >. '

• "f "Sia flrpa, do mesmo nQme, m��!110v.assim .��mÇ>r,q� .' rip e j,çt�R.0l� p�!sC?f1�.,l" .

.

. -�" ...�:-o jogadol'liKleusson, o m.alor estrela;doAute- .,', J:>daql;le(ª ...cidad�. ,� J (,I '"..: 1� minutos para assinalar . , Condor com Ademar, EI- 500 cruzel_ro� e _nada'" mente po�srve}�.a,entída-
, ,� boJ'austríaco foi centratado.pelo Barcelano,,da Es� ,<';: ,",",.J;: "," � ".t�" .. :J t "O seu primeiro tento (co- vio, RiOardo,e Otávio; SíI- mais': Càda C.t�,'!.e""_}cr.e...)"à-,

.

,5!�IP?�S. ��' inscrições pa-
, panha.I·Kleusson irá .subst,ituil�/Johaqn. Creuff, que n Aos dois' minutos" de . -Iher de chá do Dalbérgio)' • ·vio .... Avelino 'e' ,Euclides" ragu,� o� ci.�à���." vi�J- 'ra o ��t��ãQ ?:�,�.� �nc�r-decidiu ablandonar o fut�bdol.,�uanto 0bBarcelona;

.. ,

'�'��àrt"idâY�")·c""yius'�·às.iriu a
_' o�que.seria 'o'de 'honra,': , ,Pa�ío,'carlos, laurindl:f� nhas que q'l'ls�r�m-p,ar:ti- .,��I11,no pr�ximo dia 15 de

pagou pe o seu passe, am a nao se sa e. ,', �, '.' 'ij, " !).- �"I!J .. "._�.
- .,� - " - -

'-''''
. �- ,'" � � _. � -�_.� ���'_""''''._U'''''''''t. �

f<' Íl I .:, .G90tp.gnm ���t�'l���,. ,.de,.,,·, .��ls <5iQs 25"" atrayés.�º�,'f��':SJlvi�'0�·9...1og� j�t�ispu- ,1�cipar, do pela�ão 78 �e jUlh�. A� pa�id�s. ser��
,
: A PO'nte preta":��=;S�f��t;rOpostJ ten- Ariovaldo, decretandc.jum�o didirl.<,a Cyrus· deu"cifr.as'·:.,',tãd0:.no.',Estádio 'de pro-,

rutebol de salao, deverao' re��gaºa�_�s qumtª:fE(l-
tadora- par&'c:.0ntratar'1�S ,serviço�"do_�éC?nic� OS-.: .. a :z�r�. ,�?� quar�nta. e ',ao.�I�Oll!r, tr�� a�u-!'"t Fé'! �.���pr��?tá.�,� ���.� 'Socie,���e a�Teçar-se' para � ins�ri- ras, à� 19h�r�s::- ten<fo

, j �aldo Brandao.'Bra�dao lell�,u.1t .Cormtlans, P�';I:,�, 9��\[Ç>. ��nd� qa,.pn��lra '-��Pltr:O_ do ene.Qn�r�r.�;,�r<�, lq�:�,�ql'!h.��,_J3���ei�ari�,�s .ça�'f �o�e���o,,,,,,,:nclu��, .' P�!,I�c�1 o ���;ro de �s-
, h�ta no ano passado.com mUito brilho � a�o�a es

'.'
"

,;"(��,e "n.Ov.alD�n.te'.IAqQval=::"a Blcardo�Hardt, -$uxiliado -"':I�;,Qão j3entó,G!o, �ul.-
. se IQsç!e.ver,�.rl;tc;Om dQ,�e po.r.te�Artur

....'}�u11e!::. .

ta estudando'o·convltedo..olube.campmelro para .1 '., - -' " ' �, " - V.,� I .,,� <_1":'."" ,':,., �< ,_�, • '
,

definir1se aceita ,'ou não,.,,,...!l"�' i ,,�, �"l;il" ,c
"

c ... a.}� J ..1i.. J,; s.;. "1"1) f; :::e'! J;)l!; ,or.,€., "�'-C. "'. -,,,, .

�� �========�========,=============================��==�======�
, Com o apoio de cerca de cem deputados 'o

' •
,

, ,'ti' ' ,." I·t· 'II' O ,,'

d"
- ".'", .. '... ..

""d 1978, sr. José Mâuríçio, do MDB carioca, apre�eniou ," ""V (ltlan .•
. gran e, carro ,e I

'

nesta semãi'lâ fi 'CâmáÍ'a "Féderal·, um requerimento >' ,� ':'íi, ':, "<;''l t"

't�.��,'� 1" ,.- or -, -,,.. .,., "

I
'; ,

(V' h
' ,i·': I

�, viSànêlo_'à;Clof'j!titQi�é'de uma,"-Comissão ;Parla.:· " ." ""..j].Q"ri es, Q;....·..em- nossa'�' O)-(I.�
.

en a ver '
.. ,);'

mentár de In'q-tiérito,'para! apurar como a CBD gas-: " . ',!,,; • ,.',i ,N," I�(' � ",' .

'��"t" ,_,' :,

'h
' .!. '';:l,�' .::U ... • .'. ;:,;, 'o, "', ''!' ('.

. ,

• tou 100 milhões de-cruzeiroS',n().lCampeonat().,Mun- � '-', ,es e, ,Se OW r aO,··«Vl:VO.. ,··, [h�: ',"-,�
, � ,

dial deste ario. A Comis!S'ão somente deverá se ins- .. '- '".. �" t", -. ",.>.

talar no segundo semestre e nela deverão depor,
além de Heleno Nunes, presidente da CBD, do .,

técnico Claudio Coutinho outros elementos da Co
missão técnica e até' alguns iogadores... �

,

'

, -000...... ..........
,1,'

,

. Surgiu noticia na Vila Belmiro de que o San
tos estaria interessado na contrataçãp de ,Cesar
Luiz Menotti, técnico Campeão Mundial, pela Ar

gentina. faíava-se em, 700-mil cruzeiros -de luvas e

,um. salário' compensado:r. Os., diri,gel:1t�s ,praianos'
no entanto desmentiram, a .,f1otíçia, pari'J não colo

car.-Formiga, ,o!,atual técniço, " em $:i uação desa-
gradável, ' � ,., "

,

'

,., "1\ # I·'r�·;, )�OO-- t} t ':t r,,' "'1

O presidente da FIFA, o brasile,iro ,João Have- ,

lange .foi condecorado com a Ordem de Libertador
San Martin, t�ndo recebiçlo a home!!agem do vice
-àlmiranté TulieS Mar'ques, e'm Búel'lC:�s Aires. Esta

'" homenagem part"ilfíàlÍ1l)ém'tlo povõ afgeiitino que
muito agradeceu o _e!!1P�nh�. d_e H_ltveli!I19.! na con

firmâ'Çao-é nãi'eaíização do Campeonato Mundial
este ano na Argentina. João':'Havérãngê'�muito sa- ' '

tisfeito, agradeceu; e também enviou seus votos,' a ",i

delegação, ao selecionada argentino, pela con

quista do mundial deste ano.

Maringá x Vit�rla
r

PELe ELOGIA

CAMPINAS � Pelé afirmou, nesta

vidade, que o técnico,Oláudlo Coutinho
merece ter uma 'possibilidade de traba-'
lho a longo prazo n(l. ��.Ieção Brasileira,
"principalmente agora que . adquiriu .

..... � I
• ".

maior experiência, ao participar da Co

pa do Mundo na Argentina",
'

,

Pelé acha que, o terceiro' lugar in
, victo foi '�um bom resultado" e .que, as
sim, o trabalho- de Coutinho tol "bom".

Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-,9499

, Fo'i realizada no último' Ç!o'mlngo"a, 6à. ro
dada do Campeonato yàijãg; go E��ádio 'do F.i
gueirense. �a, 10c�l!dad� de Ilha-da, Flgüe'ira.

Os resúltàdos fora'm os' se'gUintes-:'
Colorado'dois Vilã Nov@ também dois, Gnei

pel três �iguei(ense também ·lrês' e Mecânica
Burges,;doi,${ EmRr,e.ij,�!r",a Ze�,Kªooer UI]l. '1

Para est� domingo teremos os seguintes
jogos, válidos pela:7a. e última, rodada:__às 10
horas jogam Madeireira Gneipel e"Emprei1eira

. -\ .. ....
.

Zecar Kamer; às 14 horas Auto Mecânica Bur-

ges e, Noroeste e �� '\-6.)1.or8:So, � G,oloraçjQ e Fi

gueirense. A�classtficaçã() está,.assim constitur
da: em primeiro luga� com 9 pontos en_co,ntra-

r t -s� 'o !=Iguelfense;'em se'�undo"lug�r Madeirei
'

..'ra'Gneipel e, Mecâníca' Burges 'ambos com ,6
pontos; 'em ter.ceiro Empreiteira' Kamer e Colo

.

rado C'(!)m· 7 pontós; em 'quarto" com' '6 '1)ontos
Noroeste e' em último lugar 'com apenas tres
pontos o' Vila Nova.!] ..

-� .....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TElEVISAO

N a ta li c i o, o ,Bom

Estádio "João 'Marcatto"
j. • I'

PALMEIRAS _15 HORAS

no

x

I,

BLUMENAU

Arena '··de, Corupá Oficializou seus Candidatos Quinze presos durante'
velório de "Pato Choco"

A reunião do Diretório
da Arena de Corupá, na

noite do dia 22 de junho,
foi bastante concorrida,
cujo acontecimento deu
-se nas dependências da
Câmara Municipal. O as

sunto principal foi a ofl-

cialização dos candida
tos a serem apoiados pe-
/

lo partido para as elei-

ções de 15.11.78. Após
vários debates, onde usa

ram da palavra Alvim Sei·

dei, Enos Klug, Ernesto

Felipe Blunk, Albano Mel-

\ UMA ÓTIMA RESID�NCIA NA

chert, Erminio Moretti,
Adjalmo F. dos Reis e o

Presidente do Diretório
Professor Waldemar

Schultz, decidiu-se que a

Arena corupaense apóia
rá para o Senado os dois

candidatos Aroldo Carva

lho e Wilmar Dallanhol,
para deputado federa.
Pedro Colin e para depu
tado estadual Octacílio
Pedro Ramos. A reunião
contou também com a

presença do prefeito Mu

nicipal Adelino Hauffe,
que também é membro
do Diretório, usou da pa
lavra para tecer comentá
rios e explanações sobre
a quem apoiar e porque.

brasileiros
tio Mundo. Para o diário
socialista "lã Republi·
ca", de Roma, "a seleção
da Argentina já está se

desagregando, com o re

torno de vários de seus

jogadores ao exterior; a

Holanda precisará passa:'
por uma "renovação; a

Alemanha está em pro
funda crise e a Itália e o

Brasil são as únicas equi
pes que já têm futuro ga
rantido". Este mesmo jor ...
nal refere-se à situação
polltlca da Argentina.
"Ninguém moveu um de

do, durante a Copa, pe
los milhares de mulheres
e homens desaperecl
dos".

Autoridades Pol iciais
Apreendem Armas de Caça
em Jaraguá do Sul

Com um sentimento' de
tristeza e de pêsames, a
dequado aos seus vtctos,
um grupo de amigos do

traficante de tóxicos Nil

ton ,Beaggis Leal compa
receu ao seu veículo con

sumindo maconha e psi
cotrópicos, e logo após
provocando um quebra ..

-quebra na capela mor

tuária, destruindo vidros,
aberturas, janelas, lumi ..

nárlas e arrancando os

azulejos das paredes.
O magnata de tóxicos,

conhecido pela alcunha
de "Pato Choco" foi as

sassinado há dois dlas,
durante um tirotei'O entre

marginais e a violência
durante o seu velório le
vou ao local duas viatu
ras da Brigada Militar:

• ...J2a

que prenderam 1�
.

pes-
soas e apreenderam 15

trouxinhas de maconha,
cinco ampolas de per
vintin, comprimidos de

psicotrópicos e aparelhos
hlpodérmlcos.
O incidente ocorreu

numa das capelas ,
mor

tuárias da Santa Casa, na
cidade gaúcha de Rio
Grande (distante 313 km
de Porto Alegre) depois
que os amigos de "Pato
Choco" resolveram ho

menageá-lo, compare
cendo em massa no seu

velório. Mas pelo consu
mo de droga e pelo que
bra-quebra, não puderam
assistir ao enterro do tra

ficante, pois todos fica

ram presos no xadrez da

delegacia de Rio Grande.

SENAI TERÃ REUNIAO DE

PLANEJAMENTO E AVALlAÇAO

Segundo nota distri-
"

buída pela FIESC, no pe-
ríodo de 3 a 7 de julho
vindouro estarão reuni
dos no Hotel Plaza ltape
ma altos. dirigentes do

SENAI, entre eles os drs.
Bernardo Wolfgang Wer

ner, Presidente da FIESC,
Saulo Swerte, Diretor Ge
rai do Senai,

.

Célio Gou·
lart, Diretor Regional do

Senai, para a VI Reunião

Anual de Planejamento e

Avaliação do órgão.

A reunião terá por ob

jetivo o exame e discus
são de temas como: in

tercâmbio de experiên
cias na área de planeja
mento entre os departa
mentos participantes e

avaliaçãOeda implantação
do Sistema de Custos da

Formação Profissional.

Maconha para Tratar Câncer?
Springfield, Illinois - Pa-

.

rece mentira, mas é ver

dade. A Assembléia le

gislativa do Estado de illi
nois aprovou e enviou

para sanção do governa
dor James Thompson um

projeto-de-Iei autorizando
o uso da maconha ou de
rivados no tratamento do
câncer e do glaucoma. O
projeto foi apresentado
pelo deputado Joseph
Ebbeson, do partido Re

publicano, mêdico da ci
dade de Dekalb.

O secretário de im

prensa do Governador,
Jame� Williams, irlformou
que Thompson ainda nãe
decidiu se sancionará a

Supermercados

lei, pretendendo ouvir an
tes a opinião de seus as

sessores
-

médicos para
determinar a importância
da maconha como remé
dio.

. Ebbeson afirmou que a

maconha,será usada pa
ra reduzir a pressão so

bre o globo ocular de

pessoas que sofrem de

glaucoma, uma doença
que atinge cerca de dois

por �ento da populaçâe
do Estado. No caso d.,

'--

câncer, a maconha será

empregada, na forma de

pílula, para reduzir os en
jôos e 'outros efeitos co

laterais do tratamento
quimiterápico.

têm novo
-

Horário
Os Supermercados Breithaupt, Riachuelo, Miner,

Grubba, Centenário, VailaHi e Lorena, resolveram de
comum acordo em reunião realizada, que a partir de
03 de julho próximo vindouro os expedientes serão
os seguintes: .

Das 7h30min às 12h e dàs 13h30min às 19, de
2as. às 6as. feiras. .

_

Das 7h30min às 18h, aos sá�ados ininterrupta
mente.

João da Ega
Nessa descontrolada novela, que por isso

mesmo, é sucesso, na televisão - O ASTRO ...

procuramos, à falta de'melhor ângulo para comen-

)á-Ia' favoravelmente, vislumbrar quais os perso
gens que se destacaram, até agora, pela bondade,
uma vez que, como já tivemos ocasião de ressal
tar aqui, o forte das telenovelas é a crueldade, o

que de resto também agrada o grande público.
Felizmente, conseguimos descobrir entre os tris
tes e complicados' personagens de Janete Clair,
todos nervosados e com mil problemas de cons
ciência, aventureiros, maus, trampolineiros e am

biciosos, alguns dignos de consideração sob o
nosso ponto de vista da bondade - o ponto de
vista difícil nesse gênero de sub-literatura, Dei
xamos para os caros leitores (e querldasleltoras)
identificarem com seus nomes reais os artistas
que se desempenham dos papéis que vamos des
tacar.

São poucos, realmente, os bondosos de O AS
TRO. A tia Magda merece' um lugar nessa galeria.
Compreensiva, procurando sempre contornar as
dificuldades da família Haiala, uma família compli
cadíssima, frustrada no-seu amor pelo velho Salo
mão, a tia Magda compõe uma' figura simpática de
mediadora. Outra figura' bondosa, . embora com

pouca atuação na novela, é o avô do Alan, o filho
de Herculano Ouintanllha, Um pobre comerciante,
assustado com as trampolinagens do Herculano,
com uma filha desgarrada (a mãe do Alan, que não
é também das piores dessa estória) o velho espa
nhol tem seu traço simpático e amável. Boa tam-

.

bém, mas revoltada e nem sempre razoável, seria
a mãe da Lili, uma excelente artista, diga-se de
passagem, que admiramos bastante nos papéis da
Grande Família e Gabriela ••

E ficamos por aqui.
Márcio não é mau, objetarão nossos leitores.

Também a Lili. E a sacrificada Jose? Certo, não
são de todo maus. São, porém, desajustados. Már
cio é neurótico e possessivo. Lili, orgulhosa e des
comedida na sua paixão. Jose morreu por ser tam
bém uma desaiustada meio frenética. Não são de
todo -ruin-s, moralmente falando. Mas não com
põem o tipo ideal de bondade que estamos pro
curando destacar.

Que resta, então? A figura de inexcedível
bondade, o homem símbolo escolhido e dedo pela
autora da telenovela: Natalício, o açougueiro apai-

..__xonado pela Lili e_ que será: o grande sacrificado
no desenlace da novela. Simples, simplório mes
mo, porém, abrigando um coração" de ouro como
raramente encontraremos na vida real; esse per
sonagem encarnado pelo Carlos Dolabela, é a bon
dade. Bonlsslmo às raias do sacrifício, Natalício
tem tudo de um mito religioso: chama-se realmen
te Natal, e isto nos leva diretamente a Cristo e
como 'a lncomparáyelflqura do Nazareno, Natalí�
cio tem uma promessa que seria levar uma cruz
até Copacabana. Ele já carregava às costas a ver
dadeira cruz de sua vida frustrada e sem amor
correspondldo, mas tenciona levar aos ombros a
cruz verdadeira, esse admirável símbolo do Cris
tianismo. É raríssimo encontrarmos em telenovela
uma simbologia cristã tão bem elaborada. Com

'.

NataIrçio, ganha a telenovela uma figura que deve
permanecer em_ nossa comovida lembrança. (Plana)

I

RUA RODOLFO HUFENOSSlER, FUNDOS.

TRATAR PELO FO,NE 72.0203.

O "Garoto de Ouro" do
futebol italiano, Gianni

Rivera, não tem dúvidas:
o Brasil foi mesmo o

"campeão moral" do
Mundial da Argentina. Já
.não tão garoto, aos 35

anos, ainda Importante
jogador no time do Milan,
Rivera disse nas suas de

clarações à imprensa ita
liana:
- A seleção Brasileira

foi a única que chegou ao

fim da Copa invicta e,
além disso, venceu a Itá

lia, única equipe que der
rotou a Argentina. O· Bra-

.

sil jogou muito bem, em
bora não tivesse contado
com a participação de

elo g i a
dois grandes jogadores
·durante a maior parte do
Mundial: Zico e Rivelino.
E ainda 'teve um Cereza
fora de forma. Se o Peru
não tivesse dado um pre
sente à Argentina, pois os

6 a O devem provocar
suspeitas, então algumas
coisas teriam mudado.
Gianni Rivera também

teve elogios para a Ho
landa:
- Se, na ausência de

Cruyff, eles tivessem

Kempes para substituf-Io,
seguramente os holànde
ses seriam campeões.
Ao mesmo tempo, a

imprensa italiana ainda
continua a falar da Copa

JARAGUA DO SUL - Tendo po
objetivo fazer com que a lei seja cum

prida, as autoridades poltclaís desta ci
dade em operação realizada na manhã
da última terça-feira, e de surpresa, a-

preenderam várias armas de caça no in
terior deste município. O abate de ani
mais silvestres foi proibido pelo lnstltu
to Braslleiro de Desenvolvimento Flores
tal em toda a regíão e a lei não está sen

do cumprida.
A operação comandada pelo titular

da Delegacia de Polrcia da Comarca de

Jaraguá do Sul, Odilon Claudino dos
Santos, contou com a participação de

agentes policiais �. soldados da Polícla
Militar. O agente policial Alcivandro Es

pezin afirmou que desde o infcio deste

ano a fisçalização da caça está sob [u
rlsdlção da Secretaria de Segurança e'
Informações. O Delegado Odilon Clau
dino dos Santos disse que outras locali
dades do interior serão inspecionadas
nos próximos dias.

Festa anual' da Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do ·Sul
'. Dias 15 e 16 de Julho. - PARTICIPE

VEíCULOS USADOS REVISADOS
Financiamento próprio

Ford F-4000 - verde e branco 1975
VW 1300 - branco 1975
Belina - branco :'. . . . . . .. 1975
Corcel Sedan - branco '.............. 1975
Opala cupê - branco •... . . . . . . . . . . . . . . . .. 1974
Brasília - branco ;...... 1976
Corcel luxo - branco 1975
Corcel luxo - azul porto met. � .. 1974
F-75 4x4 - verde 1976

DKOnibi Pick-up - b�����': ::: : : : : :: : : : : : : :: 1976
odge Dart sedan - branco 1974

Venha éonhecer agora o seu novo
PICK-UP F-75, tração 4x4,

com suas inovações.

Vende-se
Um terren·o. ,edificado com uma casa de ma

deira, à Rua Paraná, nesta cidade.

Tratar nesta redação ou pelo fone 72-0091.

CPI

Na operação, a poIrcia apreendeu
16 espingardas (chumbeiras e de pres
são); as quais se encontram na DPCo lo
cai. Os proprietários das armas serão

processados na forma da lei, segundo
informou a potícla. O DefegaBo Odilon
finalizou informando que a campanha
terá prossequlmento, sendo que toda e

qualquer pessoa que for encontrada
com arma de caça, com ou sem regis-
tro, terá a arma apreéndlda.

.

,

no Futebol
O Deputado José Maurfcio (MDB-RJ)

apresentou à Câmara requerimento as-

sinado por 126 parlamentares objetivan
do a constituição de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito para investigar a
situação do futebol brasileiro: a atuação
da CBD e do CND e a aplicação dos re·

cursos recebidps da loteria Esportiva.
A CPI será constltulda automatlca

mente uma vez que o requerimento já
conta com 'o apolo de mais de 122 de

putados.
Deverá ser formada por 11 mem-

bros, seis da Arena e cinco do MDB.
I •

.

t FALECIMENTosl
23.06.78,- Edmundo Bayer, com a idade de 77 anos

24.06.78 - Maria Piccinini Deretti, com 76 anos

25.06.78 -.. Arthur Freitag, com 76 anos de idade
26.06.78 - Rosiléia Malicheski, com 10 meses

27.06.78 - Bertha Ottrtia Eiisabetha Jung Kluge,
com a idade de 88 anos

27.06.78 - Ubirajara da Silva, com 13 dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




