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Na noite da última 4a.

feira, nas dependências
do Salão Cristo Rei, aqui
em nossa cidade, aconte-

,CE,LESC - Subestação
em Jaraguá

Segundo o que nos in
formou o sr. Eggon João
da Silva, em telefonema
recebido do Vice-Gover
nador do Estado, Marcos
H. Büchler; Jaraguá do
Sul, terá em breve uma

nova subestação da CE
LESC. O início das obras
está confirmado para o

mês de outubro, segundo
informações prestadas
pelo sr. Alcione Gom�s
de Oliveira, estando pre ..

vista a sua conclusão pa
ra meados de 1979. A a

tuai foi reforçada, no sen

tido de atender a popula
ção e as empresas de Ja

raguá do Sul, até que se

conclua a nova subesta

ção, que trará um mon

tante de benefícios à po
pulação e as empresas
de um modo geral.

A nova subestação se

rá edificada na "Tifa da

Pólvora", com seu poten
cial aumentado, pols vi
nha sendo preocupação
de toda a classe empre
sarial

.
diante das dificul

dades com que estava a

tuando a atualmente e

xistente, não proporcio
nando o necessário, pa
ra o perfeito desenvolvi
mento de nossas indús
trias, bem como em rela

ção ao crescimento de
nossa urbe e do uso diá
rio de nossa população.

No tocante ao custo do '

empreendimento, ainda
não se tem estimativas,
porém sabe-se que é uma

obra de grande enverga
dura e que trará multibe
nefícios a todos os habi
tantes de nossa terra.

o

ceu importante reunião,
com os munícipes da re

gião, motivo que foi a vi
sita do Presidente da
TELESC, Cap. Douglas
Macedo de Mesquita,
proferindo esclarecimen
tos sobre o plano de ex

pansão da Telesc, filia
dos a agência da mesma

em nosso município.

A Telesc, tem previsto
para a área de atuação,
influente com a central
de nossa cidade, acatan
do as reivindicações da
localidade de Nereu Ra
mos, um plano a curto

prazo para instalação de
trezentos novos apare
lhos, isto é, até janeiro de
1979; tem previsto tam
bém um plano a médio
prazo para a instalação
de mais mil aparelhos até

princípio de 1980, o que
se elevará a um custo de

aproximadamente 1 mi
lhão e quinhentos mil

cruzeiros, s6 na 1 a. eta

pa, segundo declarações
do pr6prio Presidente da

ROTARACT estuda
"Jaraguá" e

ir . A campanha foi encetada por notarem,
v- principalmente no "Jaraguá", que este muda

va as cores de suas águas a cada dia. Outro
fator que chamou a atenção foi o aparecimen
to nas encostas' do rio Jaraguá de peixes
mortos. Diante destes dois fatos, partiram pa
ra uma verificação mais real. Coletaram a

água dos dois rios que banham toda a nossa

cidade e mandaram para uma análise no la
boratório da Indústrias Reunidas Jaraguá

. que prontamente colaborou. Por nossa soli

citação foram analisadas as duas águas, tan
to do rio Itapocu como o Jaraguá, sob os

dois aspectos: físico-químico e bacterioló

gico.

E através destas análises, podemos afir
mar que nossos rios estão se,ndo altamente

poluídos, sendo que '0 rio Jaraguá está sendo
veículo de despejo de grande quantidade de
detritos os mais variados, sendo esta a causa

morte dos peixes.
A análise microbiológica feita através de

meios seletivos nos revela a presença de al-
.

Telesc, Capitão Douglas
Macedo de Mesquita. Ha
ja visto a' facilidade da
rede com a central em

nossa cidade e também
facilidade que se estende
ao setor monetário, refe
rente as parcelas de pa
gamento.

de Schroeder está neces

sitando.
Quanto a presença do

Presidente da Telesc ao:

qui na região, Cap. Dou
glas Macedo de Mesqui•.
ta, é para sentir _os pro
blemas e as reivindica
ções dos municípios, ten
do em vista as amplia
ções, fator que a Telesc
terá que estudar e tam
bém reivindicar junto a

Telebrás, para ver a de

manda, para um possível
atendimento a todas as

comunidades.

Esta expansão da Te-'
lese junto a central de

Jaraguá do Sul, já estava

prevista a muito tempo,
devido a sua ampliação. ,

Quanto a localidade de
Nereu Ramos, foram ins
talados um número de
oito aparelhos, ambos em

pleno funcionamento. No

que se refere a instala

ção de uma central no

município de Schroeder,
por enquanto ainda não
será possível a implanta
ção de uma central no

vizinho município, mas

salientou o Presidente da
Telesc que espera dados,
para que a longo prazo,
venha a ser instalada a

central que a população

Estiveram 'presentes a

este encontro, os Prefei
tos da região de Jaraguá
do Sul, o S e n h 'o r

Victor Bauer - de Guara

mirim, sr. Salim José De

quech - de Schroeder
Helmuth Hertel; e de Co

rupá o sr. Adelino Hauffe,
contando também com

demais autoridades, em

presários, populares e ór

gãos de imprensa da re

gião, bem como repre
sentante deste noticioso.

poluição
"ltapocu"

dos
•

nos

to teor de germes da família das "Enterobac
tériaceae" responsáveis pelas febres entéri
cas, diarréia e desinterias.

As infecções causadas por estes germas
podem assumir aspectos clinicos os mais di

versos, dependendo da localização e lesões

produzidas no organismo humano.

Os tipos mais importantes são:
a. Infecção pelo\grupo tifóide e parati

fóide - febres intestinais do tifo e

paratifo.. ,

b. Localização intestinal com produção
de enterite crônica ou aguda - diar
réia 'ou síndrome disenteriforme.

c. Infecção frusta - gastrenterite ou in

toxicação alimentar.
d. Localização nas vias urinárias - in

fecções urinárias (pielites e pielo
nefites).

e. Implantação no conduto auditivo - 0-

tites.
Os responsáveis por este processo. de

poluição são os detritos fecais, os detritos or-

gânicos e os resíduos químicos os mais va

riados.

Bem, diante disto tudo, o que nos cabe
fazer? A nós jovens preocupados com a pre
servação do meio ambiente e com a possibi
lidade de uma forma de vida humana mais
saudável cabe-nos:

1.°) Chamar a atenção das autoridades
e a quem de direito, de que de maneira ilí
cita e não permitida, estão sendo usados nos
sos rios como veículos de despejo de uma sé·
rie de detritos e resíduos industriais.

2.°) Motivar a municipalidade e saúde

pública a exigir no habite-se que estas casas

tenham fossas adequadas e os detritos fe
cais não sejam jogados através de esgotos,
diretamente nos rios. Poderão nos responder
que isto já é lei, então faça-se cumprir, por
que está provado que detritos fecais estão
sendo lançados diretamente nos rios.

3.0) Alertar,_os senhores pais e toda a

comunidade que não usem nossos rios para
banhar-se e nem deixem seus filhos pois es

tarão sujeitos as mais variadas deenças.

Konder Reis recebe convite pi presidir Congresso
Grupo de Trabalho de

Professores entrega documento'
ao Dr. Jorge K. Bornhausen

As 10 horas do próxi
mo dia 1.° de agosto, nas
dependências do Fórum

local, o futuro . Governa
dor estará recebendo o

Relatório elaborado pelo
Grupo de Trabalho Inter

municipal de Professores.
O encontro se reveste

de grande importância
para a classe, pois, pela
primeira vez, é direta
mente consultada e tem

oportunidade de· apresen
tar possíveis soluções pa
ra os seus problemas.

O Grupo de Trabalho
sente-se imensamente va-

lorizado pelo crédito que
lhe confere o Dr. Jorge,
retornando no prazo que
estabelecera para reee

ber as reivindicações, a9-
. sim demonstrando que a

Educação será de fato
meta prioritária em seu

governo.

FPOLlS. - Na tarde do último dia 13, durante a

audiência com o Secretário da Saúde e Promoção So

cial, Eduardo Cordeiro do.s Santos Neto, o governador
Konder Reis recebeu a visita do dr. Mauro Pereira dos

Santos, Assessor da Fundação Hospitalar de Santa

Catarina e dos assistentes sociais Carlos Cesar Pires,
Maria Gertrudes da Silveira Filho, Shirley Guimarães

Rocha dos Santos e Carmem Teixeira de Souza que

convidaram o Chefe do Exe�utivo de Santa Catarina

para ser o Presidente de Honra do 1.° Congresso Bra

sileiro de Serviço Social da Saúde, a ser realizado em

Florianópolis, no Clube 12 de Agosto, de 8 a 14 de se

tembro. Konder Reis agradeceu a lembrança e aceitou

o convite formulado.

Capital Sul Americana <10

Chapéu

Dirigentes do Lions
Clube comunicam

reunião ao governador
Konder Reis

FPOLlS. - Tendo à frente o presidente do Con

selho Nacional dos Governadores do Lions Clube In

ternacional, Célio Gascho, uma comissão daquele clu

be de serviço esteve recentemente com o governador
Konder Reis para comunicar e convidar o Chefe do

Executivo a participar da próxima reunião daquele
Conselho marcada para setembro vindouro nesta ca

pital. Outras atividades do Lions Clube foram relatadas
ao governador Konder Reis pelo sr. Francisco Baltha

zar, governador do Distrito L-23.
Ao encontro estiveram presentes além dos srs.

Célio Gascho e Francisco Balthazar, os srs. Alexan

dre Evangelista, João Gasparino da Silva, Edelson

Naschweng, Atalgizio Campos e Francisco Evange
lista.

comissão pI
Pátria

Governador cria
festejos da Semana da

FPOLlS. - Por portaria datada do dia 29 último, o.

governador Konder Reis criou a Comissão Executiva
dos Festejos da Semana da Pátria de 1978, a qual, sob
a presidência do coronel Francisco Janone Neto, Coor
denador de Promoções Cívicas da Secretaria da Edu

cação e Cultura, ficou constituída pelo professor Re

nato Wenzel, diretor da Unidade Operacional de En

sino da SEC, pelo capitão Luiz Eugênio de Carvalho

Uriarte, representante da Casa Militar do governo do

Estado, e pelo jornalista Osmar Teixeira, representante
da Casa Civil.

Essa comissão coordenará os festejos da Semana

da Pátria de 1978, no que se refere às atribuições do

Estado e segundo as recomendações da Assessoria
de Relações Públicas da Presidência da República.
Para isto, inclusive, criará sub-comissões junto às Se

cretarias de Estado, de modo a integrar em seus. es

forços a totalidade dos órgãos da administração es

tadual.

_____ . . TELEVISAO _

A CENSU'RA
Antônio Rondello Sobrinho

Fala-se tanto em censura no Brasil. Mas onde

anda a censura? Onde estão os censores?
Até há pouco tempo víamos todos os jornais

reclamando da censura. Recentemente um jornal
católico de São Paulo liberou-se também da cen

sura. Sabemos que a televisão também é censu

rada. Sabe-se que são censurados os chamados
crimes contra a segurança nacional". Mas ... per

guntamos: o que é a Segurança Nacional"? Onde

estão os crimes contra a nossa segurança? Ou Se

gUI ança Nacional significa apenas segurança po
lítica?

Quando vejo na televisão, em pleno horário

das 19 horas uma novela cheia de bobagens, cheia
de insinuações de sexo, cheio de soluções fáceis,
baratas e alienadas e vejo a censura falar que o

programa é censurado para menores de 10 anos... ,

francamente, temos que rir dos nossos censores.

Coitados .. , só posso supor que vieram do século

passado acostumados que estavam a ver as crian

ças menores de '10 anos irem dormir às 18 horas
e as maiores a repousar a partir das 19.

Urna censura completamente alienada da rea

lidade da famflia de hoje. Após as 22 horas são li
berados os programas que estampam toda a sorte
de violência e sexo numa alusão direta ao pres
suposto de que todas as crianças já se retiraram
para os seus aposentos. Segundo' recente esta

trstica, mais de 500 mil crianças continuam a ver

televisão após as 22 horas. Esta. pesquisa se refe
re só a Grande São Paulo.

Para mim, as soluções baratas e bobas das no
velas, o. sexo que campeia livre e as violências a

cada programa de televisão atentam mais contra a

verdadeira segurança nacional, minha e tua se

gurança, do que muita idéia polltlca divergente que
anda por ar. - (Plana).

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RR '0Aniversariantes A C TAda Semana T
Aniversariam hoje, dia 29-07-78

Sr. Hilário Bartel
O jovem Acácio José Vertsstmo

Aniversariam amanhã, dia 30-07-7.8
Sra. Edla, esposa do sr. Antônio Corrêa,

em Jolnvllle
Sra. Hildegard Bürger Raeder, em Oorupá
Elcídia Lemke
.lvo Arildo Tomelin
Sra. Idelca Rowe, em Garibaldi
Sr. Alfredo Reeck

Aniversariam dia 31-07-78
'

Sra. Wanda, esposa do Sr. Manuel F. da
Costa, em Itapocuzinho

Sr. Daroldi Bona
Sr. Dr. Armlnio Marquardt, em Jolnvllle

Aniversariam dia 01-08-78
O jovem Eugênio Vitor Schmoeckel,

filho de Brunhllde e Eugênio 'Vitor
Schmoeckel

Sra. Ermelina Cattoni Baumann
Sr. Dr. Waldemiro Mazurechen,,

abnegado médico em nossa cidade
O jovem Sérgio Norberto Schroeder, em

Rio Negro
O sr. Orlando Gilberto Gonçalves
O jovem Gilberto Francisco Bortoiini

Aniversariam dia 02-08-78
Sra. Marion Meister Marcatto
Sra. Ãrigefa Pereira Maiochi

Aniversariam dia 03-08-78
Sr. Hermínio Ramos
Fidélis Schiochet
Sr. Waldemar Bruch
Sr. Almiro Gumz
·Sr. José Hermelo Marchi, industrial
Sr. Alfredo Müller

Aniversariam dia 04-08-78
Sra. Jalile Tobias Amódio
Sr. Vitório Lazzaris
Sra. Iracema Mü"er Cópi
Sr. Wigando Voigt
Sr. Hilário Schiochet
Sr. José M. Junkes
O jovem Paulo Fernando, filho' de

Vara e Dr. Springmann, em Estreito
Florianópolis

O jovem Alcides Manrich

Na noite do último sábado,
nas dependências do Clube Atléti
co Baependi, foi empossado o no-

vo Conselho Diretor do Rotaract "'"".IjjIoo'i
. _

Clube de nossa cidade com jantar
festivo dos mais movimentados.
Contou a tomada de posse com a

abertura feita pela Marlova, que
convidou os presentes para toma
rem assentos, formando a mesa

principal e os demais presentes e

convidados. O Presidente que ora

deixava o seu cargo deu inlclo ao

jantar que estava uma delfcia e em

seguida explanou em discurso as

participações e feitos do Rotaract
no período 77/78, dando as boas
vlndas a todos os presentes e sau

dando o novo Presidente que as

sumiu o seu cargo. O ex-Presiden
te José Roberto Fructuoso, entre
gou as dirigidas do Clube ao Com-
.panheiro Altair .Auqusto Pieper, i-..,....._,....._-;._.__._----_

............

que se disse muito satisfeito pelo
cargo que assumiu e também a

presentou os demais membros de
sua Diretoria, cuja constituição se

gue assim: Vice-Presidente: Thaísa
Barros Pinho - 1.0 Secretário: "de
mar Sohn - 2.° Secretário: Solange
M. Araldi - 1.0 Tesoureiro - Roberto
Oliveira D'Aquino - �.o Tesoureiro:
Orieta Haquet Vieira - Protocolo:
Mariá de Fátima da Silva - Direto
ra de Serviços Internos: Solange
M. Araldi - Diretora Serviços à Co
munidade - Mirna Lucela Vieira -

Diretora Serviços Profissionais - Maria Rosan
gela Araldi - Diretora Serviços Internacionais _

Mar�ova R�gina Pereira e Diretor sem pasta:
Jose Roberto Fructuoso.

Entre os convidados estavam presentes o

Prefeit? Municipal sr. Victor Bauer e esposa,
o Presidente do Botary Lourival Rothenberger
e esposa, também do Rotary Victor Frech e es
posa e Waldemar Behling.

Este colunista esteve presente dizendo
de si, da beleza e do carinho com qJe foi aco
lhido.

José Roberto Fructuoso, despedindo-se
falou: "Companheiros ... , é findada mais uma

gestão, e se observarmos ao nosso redor:
quais seriam as modificações verificadas?

Nenhuma ... ! Pouco ... !
Será que melhoramos o bem estar, sob

qualquer aspecto da comunidade ...
Será que nossos objetivos foram atingidos

plena�ent? ..

Poderlamos ter promovido mais realiza
ções?

Estas são algumas perguntas que faço
aos companheiros e a mim mesmo, e anteci
po a resposta:

Sim, poderíamos e deveríamos realizar
mais, mais e sempre mais. Tudo o que fizemos
em prol da comunidade, jamàis será suficien
te, pois dia-a-dia, gradativamente, estamos nos
distanciando do verdadeiro sentido das coi
sas. Até parece que os sentimentos para com
o próximo estão se atrofiando.

Parabenizo os companheiros que ativa
ram irmanados ao Rotaract, pois ao aproxi
mar-se o término de mais uma jornada de uma
certa forma, sentimo-nos com o "gostinho" do
dever cumprido. E é este sabor que faz de nós

REALIZAÇÃO DE CURSO

Com o objetivo de ensinar � planejar efi

cientemente, tomar decisõ.es rápidas e respon

sáveis a comunicar-se eficazmente tanto com

inferio'res quanto com superiores, a MARI�OL
SIA _ Indústria do Vestuário, acaba de realizar

o curso PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DE G�
R�NCIA previsto no Programa de Forrnaçao

Profissi�nal, que teve a duração de 25 h�ras e

realizou-se entre os dias 18 a 21 deste mes, n�
sede da �mpresa. Os participa�t�� foram: DI

retores, Gerentes, Chefes de DIVIS�O e Encar

regados e o ministrante foi � sr. Victor Reqat
tieri Assessor de Desenvolvimento oroantza
cio�al da L1GHT de São Paulo e _Professor �
MCB - Management Center do Brasil em Sao

Paulo. Com mais este evento, a empresa con

tribuiu para com o aperfeiçoamento de seu

quadro de colaborad,ores.
. -

___,...."..........,--�_,�....,...,

"=�������CAL�Do�C.NoE-Ü
" RELA - não seja careta, entre na mod;J II
II visitando quem entende de moda e tem II
II tudo para lhe oferecer --: CINDERE� - "

calcados confecções, kíchutes, vestidos IfII completo's para noivas, conjuntos 'infa�tis, "II presentes chiques e um m�ndo. de co�s�s
II novas que você nem pode Imagmar. VIsIte II
If a CINDERELA, um lojão com sobre loja, II
II na Getúlio Vargas, 198 a _sua espera. A "
U vista ou a prazo, como voce prefem! "
��==�=�=�=�=�==�==

genle, esta sensaçao gostosa de realizarmos

algo sem esperarmos ou ansiarmos a contra

partida "ffsica" do evento.

Agradeço sensibilizado, em especial aos

companheiros de clube, a todos que, direta ou

indiretamente, contribuíram sob qualquer as

pecto para as nossas diversas realizações.
Muito obrigado ... Companheiros".

CONVITE
A "SCAR" Sociedade de Cultura Artística

de Jaraguá do Sul, está contando com sua

presença amiga, para a exposição que a Ga

leria Açu-Açu estará mostrando com quatorze
artistas do seu acervo. CASTELLANE - MENA

CHO - HANNA - CRISTINA PARISI - SILVIO

PLtTICOS - SUELV BEDUSCHI - ÉRICO DA

SILVÁ - THEILACKER - ROSI DARIUS - BENE

DITO LUIZI - ROLF KAESEMODEL - GILSON -

MAX HARTMANN - IRA� REI�HOW.

Altair Augusto Pieper, que presidirá o Ro
taract no período 78/79, quando assumia, dis
se:

Unem-se por laços de afetividade, retem
perando as energias ao calor de. perfeito Com

panheirismo, com um só programa, criar, atra
vés do amor em sua mais elevada acepção, um
mundo de respeito e direito.

Apesar disso, porém, a tese do desenvol
vimento continua a empolgar o mundo, espe
cialmente os países subdesenvolvidos colo
cam todos os problemas na perspectiva do de

senvolvimento, como se ele fosse o sinônimo
de todos os benefícios a que pode e deve as

pirar uma sociedade humana para ser huma
na.

Nós rotaractianos sempre ampliando nos

sos conhecimentos de assuntos da comunida
de nacionais e mundiais além do desenvolvi
mento a liderança construtiva e a integridade
pessoal, a prática e a consideração do auxí
lio ao próximo, a aceitação da responsabilida
de pessoal baseada no reconhecimento do va

lor de cada indivíduo.
Enfim, o que buscamos é o bem comum e

a melhoria da nossa comunidade, e esta por
sua vez é mais uma escalada de nossos valo

res, e nos tornará mais rotaractianos se parti
ciparmos dos problemas pessoalmente.

::::::::-:·i��--·:�ni�e����i��-t��:--d�::�-�ma·na;···os"cüm=
primentos da coluna.

A Exposição abre no dia 4 de agosto às

20h30min no Centro de Informações Turísticas

de nossa cidade e permanece até o dia 8 de

agosto das 14 às 21 horas.

.. _:.. __ :.._-_::.:..:.:.:.::.:.:.::::.:.::::-------_-_:::::_-_-_-_:::::.::_-_.:::::.::::�-:--:::::::.-.::::=::�

Nascimentos da Semana
Se 'o seu problema é beber

O problema é seu

Se o seu problema é parar de beber

O probiema é nosso. - PROCURE-NOS:

Grupo Serenidade de A.A.

Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370

(ao lado da Creche) - Jaraguâ do SuloSC

Nasceu dia 20-07-78
Denise - filha de Antônio (Maria Voltuoso)

Gattis
Nasceu dia 23-07-78

Fabiane, filha de Otávio (Irene Torlnelll)
Krueger

Nasceram dia 24-07-78
Gilmar César, filho de Alvaro (Maria Pe

reira) Planinscheck
Alice, filha de Rudolfo (Alida) Schroeder
Simone, filha de Gerhard (Adelaide Bru

nilde Dorn'busch) Ender
Nasceu diá 25-07-78

Eliane Maria, filha de Gabriel (Erena Krue
ger) Lui

O BETO DE ANIVERSARIO

Será no próximo dia 1.° de agosto que o

amigo Orlando Gilberto Gonçalves estará co

memorando mais um niver.

O Beto é o titular de Beto Promoções, que
vem agitando a cidade, com suas realizações
artístico-culturais.

Ao Beto, os cumprimentos da coluna.

Aos que nasceram nestas datas, 'os cum

primentos da coluna.

��������-��-������

1 Moda jovem alualizada e as últimas novidades 1
1 para ti inverno você enconlra em LOjAS KLEIN. t
1 Cobertores, japonas, blusas e blusões. Calçados pa- l
1 ra adultos, jovens e crianças. Toalhas, cortinas, ,
! roupas feilas e lapeles. Comprando em LOJAS ;
I; KLEIN quem ganha é você. LOJAS KLEIN e ,

1 KLEIN MAGAZINE, um colorido de novidades quen- 1
1 linhas para esle inverno. LOJAS KLEIN, o cenlro !
.1 da moda, na 28 de Agoslo, em Guaramirim-SC. 1
��-��-����-���--��

'Reglslro. Civil BODAS DE OURO
Estarão comemorando seus cincoenta

anos de feliz união matrimonial no próximo dia
25 de agosto, O casal Emílio e Annà Bortolini,
cujo convite chegou até nós para participar
-mos das comemorações no dia 30 deste mês,
lá em.Vila Chartres, com missa festiva de

Ação de Graças na Capela São João na Es
trada Itapocuzinho. Ao meio-dia churrascada
de confraternização, nos salões da mesma ca

pela e na parte da tarde, às 15 horas o bolo

comemorativo, no mesmo local. 'Ao feliz casal

e a todos os familiares, agradecemos o convi

te e enviamos nossas estimas ao casal jubilar.

SHOW INtDITOAurea MUller Grubba, Oficial do Registro Civil do

lo. Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil. Mais de três mil pessoas presenciaram
as duas apresentações do Holliday-Brazilian
Show, no último dia 26, tendo por local o gi
násio de esportes aqui em nossa cidade. Es
te show foi mais uma das fellzescontratações
que Beto Promoções trouxe a esta comuna,
despertando, desta vez, em especial a aten
ção das crianças que estiveram presentes em
massa.

Edital nr. 10.358 de 21.07.1978
Francisco .Florentino de Lima Filho e

Marli Nunes
Ele, brásileiro, solteiro, operário, natural

de Itajaí, neste Estado, domiciliado e residen
te em Joinvllle, neste Estado, filho de Francis
co Florentino Lima e Hilda Pereira de Lima.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
João Planinscheck, nesta ciéÍade, filha de Wal
demar Nunes e Amélia do Nascimento. Nunes.

,- .
' -,

ANIVERSARIO
No último dia 17, completou mais um nl

ver, sendo muito cumprimentado o amigo Isac
Meneqazzo Borges, o "Homem do Petróleo de
Corupá", proprietário dos postos de gasolina
existentes no vizinho município.

.

Ao Isac, os cumprimentos da coluna!
NASCIMENTO

.

Entre o encanto e a beleza, do dia 23/06,
o André Otávio, com seu chorinho de alegria,
encheu de felicidades o lar dos papais Libera
to �Hilda) Ronchi, lá em Jolnvllle. O André é o

...:

terceiro filho e o caçulinha. Parabéns!

*���*�*���*��**�*�

I �
� 'CONFECçõES SUELI - Moda - Be� i
� leza � Qualidade - Originalidade. Ofere- �

I
cendo: Vestidos, Slaks, Camisas, Camiso- �
Ias, Batas, Blusas, Jardineiras e Biloute- i
rias'. "Agora com Crediário". Na Marechal �

I Deodoro, 1 085. �
* ' i
*.���***�*********

A primeira apresentação foi às 19,....Voras,
e a sequnda às 21 horas, com os dois espe
táculos agradando em cheio a todos que lá
estiveram presentes. A parte que mais des
pertou ovações da garotada foi a apresenta
ção dos personagens de Walt Disney e tam
bém dos palhaços XUXI,.l e Casquinha.\

APERITIVOS DELICIOSOS?

MAIS DE 30 SABORES?

PIZZAS? 6 SABORES?

SAND�rcHES SABORosrSSIMOS?

SO NUM LOCAL ESPECIAL. eH , NO

K r ü g e r h a U ,8

Edital nr. 10.3'59 de 25-07-1978
Gerold Raddatz e Célia Machado

Ele, brasileiro, viúvo, mecânico, natural
de Tim9ó" neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Uruguai, nesta cidade', filho de
Oscar Raddatz e AnnaRaddatz. Ela, brasilelra,
solteira, do lar, natural de Blumenau, neste

.

Estado, domiciliada e residente na Rua Uru

guai, nesta cidade, filha de Augusto Lauro Ma
chado e Rosa Machado.

O Holllday Brazilian Show teve partes
sensacionais e em nossa próxima edição es
taremos retratando algo a respeito, como c
caso das Bailarinas do Fantástico - O Show
da Vida.-

MAVERICK AUTOMATICO

A beleza e o conforto da nova geração
Maverick - Ford, nos salões de exposição da

Moretti, Jordan, expondo o que
.' de mais arro- .

jado a tecnologia já produziu" com seu requin
te de acabamento interno, e externo e com a

novidade do çâmblo autcmétlcô, que' propor
ciona mais desempenho, segurança, economia
e tranqüilidade para quem dirige. Vá vê-lo em.

Moretti, Jordan e Cia. Ltda.

ANIVERSARIOE para que chegue ao conhecimento de todos

mandei passar o pres4n�e edital que serâ publicado' pe

la. Imprensa e em cartõrto onde será. afixado durante

15 dias. Se alguém souber de, algum Impedlmep.to, a
ouse-o para os fIns legais.

Aurea MUller Grubba
'

Oficial

Estará completando mais um ano de Vida
no. próxlmo dia 01 de agosto, o dr. Waldemi
ro Mazurechen, conceituado médico de nossa

cidade, a quem externamos nossos cumpri
mentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,_ COLUNA ROTARIA
LEMA DO PRESIDENTE

o presidente Clem Renouf anunciou o seu

importante lema, "ESTENDA A SUA MÃO", na As
sembléia Internacional de 1978 em Boca Raton, no
estado da Flórida, E.U.A. Usando de um linguajar
eloqüente o novo presidente do Rotary Internatio
nal descreveu seu lema: "Estas são palavras de a

ção. Você não pode estender a sua mão se a man
tiver no bolso. São palavras que sugerem esfor
ço - não somente no ato de estender a sua mão
mas também em dar-lhe flexibilidade - alcance -
de onde nos encontramos a onde quer que possa
mos nos encontrar . Elas sugerem risco - o risco
de serem mal interpretadas, o risco de sofrerem
rejeição e o risco de irem lenge demais. E, suge
rem, ainda, compromisso, pois, ao estendermos as
nossas mãos, estamos tazenoouma declaração pú
blica de nossas convicções pessoais e particula
res".

BOGOTÁ É O LOCAL DA

CONFER�NCIA REGIONAL DE 1978

A conferência regional do Caribe-Golfo do Mé
xico está programada para ser realizada de 14 a
16 de setembro de 1978, em Bogotá, na Colômbia.

-

Embora, a prlnclplo, a conferência seja reali
zada para os Rotary Clubs da região do Caribe
-Golfo do México, os rotarianos de Bogotá anteci
pam calorosos votos de boas-vindas a todos os ro

tarianos', suas farnlllas e convidados.

ROTARV HOJE

Em 1.° de junho de 1978, havia 17.695 Rotary
Clubs e aproximadamente 822.700; rotarianos em
152 países e regiões geográficas. A partir de 1.0
de julho de 1977, foram admitidos 363 novos clu
bes em 39 paísest

Notícias de Corupá
CAMARA DE CORUPA
INDICA DELEGADOS
Em cumprimento a determinação do TSE a

Câmara Municipal de Corupá, reuniu-se na noite
do último dia 18, para escolher seus Deh3gados e

Suplentes ao Colégio Eleitoral de 01-09-78.
Foram eleitos para representar o Legislativo

corupaense o vereador Adernar Jark - Presidente
e o Uder da Bancada da Arena vereador Ermfnio
Moretti; para suplente foi escolhido o vereador Al
bano Melchert - vice-Presidente da Casa. Todos os

vereadores votaram e todos foram a favor da cha

'pa apresentada pela Bancada da Arena, demons
trando um bom entrosamento entre os vereadores
dos dois partidos.

ASFALTO JARAGUA-SÃO BENTO
Vários veículos de Corupá estão usando um

folheto com os dizeres: PRECISAMOS DO ASFAL
TO JARAGUA DO SUL-SÃO BENTO DO SUL, tal
iniciativa que se desconhece a origem, é motivo de

destaque, pois procura chamar a atenção de nos

sas autoridades para a necessidade prioritária des
te beneffcio para a região Norte.

Corupá, conforme o último Movimento Eco
nômico, foi o tv1unicrpio da região da Amunesc que'
teve o maior fndice de crescimento no setor co

merciai e industrial, atingindo a cifra de 65%. In
felizmente Corupá está marginalizada em setor
viário nos dois últimos governos estaduais.

O trecho Jaraguá-Corupá de aproximadamen
te 20 km, está em condições de receber o "ouro
-negro", enquanto que o trecho Corupá-São Bento,
por ser serra, necessita de reparos.

Nós temos pressa e estamos confiantes no

próximo governo do Dr. Jorge Konder Bornhau
sen.

. DO MEU ARoQUIVO PARA VOC�

PATRULHA RODOVIARIA
O Prefeito Adelino Hauffe, recebeu comunica

ção do FEAR, que a Patrulha Rodoviária do Esta
do, estará no Municfpio em breve, permanecendo
durante 22 dias a serviço da Municipalidade.

Do Aleiião que existiu a uma Plástica que não houve
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Coisas do Passado
Do ,meu tempo de mocinha
muita coisa já mudou.
Indo-se à Capital
a bela ponte não havia.
Do Continente a Ilha
era de lancha a travessia.
Nesse tempo a moça usava
saias godês pregueadas,
mas que os joelhos vedava.
COI1')O até hoje .existe
às célebres paqueradas
que todo homem persiste.
Quando o vento sul cala
era uma crueldade.
Era quem mais podia
o vestido segurar

contra olhares atrevidos,
para a: honra não manchar.
Na virada das esquinas
era outra calamidade.
Velhas, moças e meninas
cada qual conforme a idade
sofriam os seus revezes
de tal desumanidade.
Hoje a coisa está mudada.
A vida é bem diferente.
Todas têm o seu conceito.
Não se, escuta mais risada
acabou o preconceito. '

t evolução do presente.
Prof. Alaíde Sardá Amorim
Biguaçu-SC - 7/78

RELIGIÃO
o Tenente-Coronel. Santo Antônio

Flávio Braga
Não admira a devoção que o povo português

vota a Santo Antônio pois, embora falecido em Pá

dua, na Itália, ele nasceu em Lisboa, no século XIII.
Um costume pitoresco que surgiu em Portugal e

continuou no Brasil foi o de pagar a Santo Antônio
soldos militares. O grande franciscano "assentou

praça" no Exército luso, como integrante da Arma
de Infantaria, no século XIII ... Logo depois, rece
beu o posto de capitão, quando Portugal alcançou
sua definitiva independência da Espanha, em 1640.

Na Bahia, Santo Antônio foi graduado capitão
em 1707. O respectivo soldo era escrupulosamen
te remetido ao guardião do Convento dos Fran

ciscanos, em Salvador:
Em 1810, Santo Antônio foi promovido ao poso

to de Major e, em 1814, a tenente-coronel, a mais
alta patente outorgada ao célebre taumaturgo me

dieval.
A carta-patente assinada pelo futuro D. João

VI é do seguinte teor: "O. João, por graça de Deus,
príncipe regente de Portugal e dos Algarves, de a

quém e de além-mar, em Africa, senhor da Guiné
e da conquista, da 'navegação e comércio da Etió

pia, Arábia, Pérsia, India, etc.
Faço saber que os que esta minha carta-pa

tente virem que, sendo de minha particular devo
ção o glOl ioso Santo Antônio, a quem o povo des
ta corte incessantemente e com a maior fé dedica
aos seus votos; e tendo o céu abençoado os esfor

ços dos meus exércitos com a paz que se dignou
conceder à monarquia portuguesa, crendo eu pia
mente que a eficaz intercessão do mesmo santo
tem concorrido para tão felizes resultados, hei por
bem elevá-lo ao posto de Tenente-Coronel de In
fantaria e com ele haverá o respectivo soldo, que
o Marechal de Campo Ricardo Xavier Cabral da
Cunha, na qualidade de ajudante gene!al e encar

regado interinamente do comando das armas des
ta corte e capitania, assim o cumpra. Dado nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos 31 dias do mês de

agosto do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de 1814" - ABIM.

"PAREM DE ESMAGAR
O BRASIL", PEDEM
OS EMPRESÁRIOS
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Rosto pálido, olhos fundos, aspecto cadavéri
co, lá está ele, _no leito de morte, rodeado pela mu

lher e pelos filhos. Apesar do seu estado, ainda
encontra forças para manter diálogo com os pre
sentes enquanto aguarda o padre, que lhe vem mi
nistrar os santos óleos.

Em determinado instante, vira-se para mim e

me faz um sinal para que me achegue à sua cabe
ceira. Diz-me então:

- Seu tio não é cirurgião-plástico?
- Sim, respondi-lhe.
- Então vá depressa ao seu consultório e. tra-

ga-o aqui.
Num zás-trás, eu estava na rua, à procura de

um táxi. Já em direção ao consultório do meu tio,
.

raciocinei comigo mesmo a razão de, à hora da
morte, desejar a presença de um cirurgião-plásti
co.

Meu tio atendeu de pronto, embora estranhan
do tão extemporâneo pedido de um moribundo.
Juntos, no táxi, comentávamos a grande alma da

quele barbeiro, pai de nove filhos, cidadão pacato .'

e de uma religiosidade lrreprovável, Alma boníssi
ma, amigo das crianças, nunca lhes cobrava o cor

te de cabelos, apenas recomendava: "Nunca diga,
eu não posso, antes, eu não quero, pois nada é im
possível à boa vor.tade" .

O táxi parou. Entramos. Meu tio iria atender à
quele estranho chamado. Plenamente lúcido, o

barbeiro cumprimentou meu tio e este, antes de
mais nada, ,foi perguntando: -

- Por que, e esta altura da vida, o senhor
manda chamar um .cirurgião plástico?

A pergunta ficou .serri resposta imediata. Oa-

Prof. Paulo Moretti

lama-nos. Em dado momento, o barbeiro fez sinal
de que iria falar.

- Doutor, nesta hora de agonia, vou revelar
um segredo. Em minha juventude, fiz coisas de que
muito me envergonho. Brutalhão e briguento, dei
xei muita cicatriz em meus desafetos. Entretanto,
houve um dia em que Deus quis dar-me uma lição
definitiva, permitindo que um meu adversário me

ferisse, com uma navalha, à altura do buço. Ficou
a cicatriz. E, neste momento, quero que o senhor
apague este traço da minha adolescência, para que
possa comparecer perante Deus sem esta chaga,
que tanto me castigou e me humilhou.

Delicadamente, meu tio levantou o espesso
bigode do enfermo para, logo a seguir, perguntar-
-lhe:

- Faz tempo que o senhor não olha a cica-
triz?
- Desde o tempo em que o bigode a enco

briu.
Instintivamente, meu tio tomou de um espelho

que estava à parede e aproximou-o do bigode do
moribundo. O espanto foi geral. A cicatriz já não
mais exlstla-O moribundo disse então do quanto
se arrependera e do quanto fizera para que, ainda
em vida, fosse perdoado por-tudo aquilo que a ci
catriz representava'.

Enquanto falava, o padre lá ministrando-lhe os

santos óleos. Ao final, pediu novamente o espe-.
lho, certificou-se da lnexlstêncla da cicatriz e mur

murou: Bendito sela Deus. Obrigado, Doutor.

BELO HORIZONTE
Sob o título "Parem de

esmagar o Brasil", a re

vista "Vida Industrial" da

Federação das Indústrias
de Minas, publica em seu

último número um edito
rial com severas críticas
ao senador Magalhães
Pinto, cujo nome não é
citado expressamente, E'

ao Congresso Nacional,
acusado de só agir em

função da retórica e da

demagogia, "sempre vi
sando sobrecarregar a in
dústria".

O absurdo tornou-se

compatrvel com a sabe
daria na mente de um

candidato, antes coniven
te com os atos que Ih3

parecem agora de origem
espúria. Subscreveu o AI

-5, hoje defende-se sob a

alegação de que o iulga
va transitório. t a nova

concepção da ética: o er

ro não fere o direito, des
de que se configure pas
sageiro. Moral de Ma
chiave! - afirma o edltc
rial.

O editorialista de "Vi
da Industrial" diz que
"próceres, pseudo arau

tos da liberdade e dos.
direitos humanos, filiados
as aspirações de pureza
duvidosa, sob a 'égide de
um só pretexto, na esca

da construída pela ética

política, vão alcançando
os últimos degraus".

,....-- Se erros sobrevie
ram antes, pode-se, coro

toda certeza, acreditar

que poderiam ter sido e

vitados se a subserviên- .

cia dos heróis de agàra
os tivesse enfrentado.
Mas a verdade é que es

ses salvadores mantive
ram-se paralisados pelo
medo de anular suas as

pirações.
Para ele, "a retórica

floresce nas declarações
aos jornais, com a mo- "

notonia dos sons gera
dos pelas mesmas teclas.

Agora desviam-se para o

caráter insultoso e o in-
- tenso trabalho de dividir,
indeferentes ao desfe
cho, mesmo aquele final

que pode dissolver o país
ou criar reação de conse

qüências imprevistas pa
'ra toda a nação".

Alberto Bauer S.A. - Ind. e Com.
CGCMF 84.429.836/0001-04
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral 'Ordinária

São convidados os Senhores ACionistas desta
sociedade, para se reunirem em Assembléia Ge
rai Ordinária, a ser realizada no próximo dia 25 de.
agosto de 1978, às 15 horas, na sede social, sita na

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739, a fim de deli
berarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 . Discussão e deliberação sobre o Relató

rio da Diretoria, Balanço Geral, Demons
tração da conta Lucros e Perdas e Pare
cer do Conselho Fiscal, relativos ao exer

cício encerrado em 31 de dezembro de
1977;

2. Eleição do novo Conselho Fiscal;
3. Assuntos diversos de interesse social.

.

Jaraguá do Sul, 03 de fevereiro de 1978,
.

Victor Bauer .

Diretor Presidente
CPF 004358139

AV I S O
Avisamos aos Senhores Acionistas que se en

contram à sua disposição, na sede da empresa, os
documentos de que trata o art. 99 da Lei 2627 de
1940 e art. 133 da Lei 6404 de 15.12.76, relativos ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de
1977.

A DIRETORIA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rex Humbard mantém
General

BRASfLlA - o pastor e
vangelista norte-america..

no Rex Hurnbard preme
teu orar pelo general C:j_

gueiredo, como "líder do

futuro do Brasil", e disse

ter recebido a contrapar
tida do general, �ue vai

rezar pelo pregador. "E!e
me disse que se a provi ..

,

, dência divina permitir que
.se]a eleito presidente, ira

me convidar para vir ao

Brasil, falar ao povo, por
que o fortalecimento dos
lares será o fortalecimen
to da Nação".

O pastor e sua filha Eli
sabeth ficaram pouco
mais de 15 minutos com

o general Figueiredo. De
pois do encontro, o pre

gador sugeriu que "se,
,

no Brasil, as pessoas não

furtarem por seis meses,
e amassem ao próximo
durante esse mesmo P:3-

rfodo, o mundo todo viria

para cá, ver a que acon-,

teceu. O Brasil, então, se
rá exemplo para todas as

nações". Explicou que vi

sitara o presidente Gei

sel, há uI'!' ano, e que, a

gora, vinha conhecer "o

Ifder do futuro".

'encuntro
Figueiredo.

• 'L __

prega 'modelo
,..... .J' .

"

�,Nação' '" controle

ACIONADA A ILUMINAÇAO DO ENTRONCAMENTO DA BR-470 COM A BR-116

Variant II. o grande carro de 1978
já está em nossa'''"'l�ja. Venha'·ver

este show I ao.-vivo. J
,l: �

MENEGOTTI VEICULOS S.A.
o SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN

Av. Mal. Deodoro, 930 - fone (0473) 72-0499

e vinte lâmpadas de du

zentos' e cinqüenta wats.

Essa Humtnação é a va

por de sódio, proporclo
nando maior conforto e

segur:ança aos usuários

dessas duas importantes
,

'

e movimentadas rodo-
."Y " _"

I I

Fonte do 16.0 Distrito
I. Rodoviário Federal do

DNER informa que no úl ..

timo dia 'doze foi áclona
da a iluminação do en

troncamento "da BR-470
,

<
I

com' a BR-116� Trata-se
de um conjunto 'tumlno-:

.

té��ico composto 9,e c'in ..

co postes de quinze me
i,

trós e oito de dez metros,'
com trinta e duas lâmpa
das de quatrocentos wats

vias.

)

O ato de, acionamento
da iluminação foi telto

pelo Preféito Municip�1

," , .

em que

Estadoo

I'

tirem do mesmo ponto na conquista da

posição :que exercerá na sociedade. O

mal, obviamente, não é a desigualdade
em si mesma, porque os homens são na

turalmente desiguais e toda organização
social pressupõe uma certa forma de

,.

A I, i a dos' da 2 •
a� G u e r r a t r a ç ª,m. I

e s t r a t é g ta
BONN - Quatro aliados

vitoriosos da segunda
. Guerra Mundial instaram

__
seus antlqqs : -lnirniqos,
Alemanha e Japão, a di

vidir a grande prosperi
dade que alcançaram.
No curso da conferên

cia econômica de cúpula
que se desenvolve no Pa

lácio Schaumburg, o te

ma foi reiterado pelo prs-

sidente norte-arnerícano

Jímmy. Carter, Q: prim�ko
'

ministrá brltãnico James

Oallaphan, o presidente
francês Valery Giscard

Q'Estaing e o primeiro
-ministro canadense Pier

re Tradeau.

Delfim
_ t. �

,I! a
' ... ( ,..., �

I, I

SÃO PAULO - O professor Delfim
Neto afirmou há poucos dias, que "o a

perfeiçoamento dos instrumentos demo

�ráticos "implica basicamente na cons-
J

trl!Q.ãº_dºs_jo�trumentos pelos quais a
I

Nação controla, o Estado!", acrescentan-,
"do: "Desde o . processo propriamente,

eleltoral até o respeito à oplnlão pública
que vai s� formando -no curso de cada

!egislatur� e que exige a solução-de pro
blemas não prevletos no seu início".

!

(j ex-minlstro da Fazenda negou

que a sua proposta de criação de um'

plano de alimentação infantil para cem

bater o que chamou de "miséria abso

luta" seja apenas um jogo de palavras.
"E não é precisamente porque esse

é um problema que pode ser atacado e

resolvid� com os recursos já disponíveis
ou eventuálmente com pequenos aper-

r .

feiçoamentos na política fiscal", expli
lí
'- ,

hierarquização". ,

Os .quatro allados con

vidaram seus colegas da 'I;

Alemanha Fect'era't e Ja-'

c

cou.

Disse qüe "úrn dos aspectos mais

importantes na realização de um proces
so realmente.' democrátlco reside na

possibilidade de se vincular o ponto de

partida de todos os homens, isto é: re

side na .necessidade de se criarem ins

trumentos que possibititem a todos par-

,

Acrescentou: "I: claro que as desi

gualdades extremas encontram qua!
quer justificação e tem que ser combati

das como um mal em si mesmas, O

grande mal da sociedade moderna r�

side no fato de que essas desigualdades
não derivam do próprio homem, mas

sim das posições que seus pais even

tualmente ocupam. Uma sociedade jus
ta tem de evitar que a posição de cada

um de nós dependa de maneira muito

importante da posição de riqueza ou de

educação de nosso País".

O professor Delfim Neto explicou
que "a sociedade justa implica, portan
to, no estabelecimento dos mecanismos

'aue tendam a igualar as oportunidades
de cada um. Em outras palavras: é ne

cessário que a sociedade permita a ca

da ho.mem que se realize de forma rela

tivamente independente da posição só

cio-econômica do lar em que nasceu.

, I

de Curitibanos e pelo en

genheiro Ayezo Campos,
Chefe do 16.0 DRF, que
se fez acompanhado pe

lo eng.o Miguel Wolk, Sub

chefe do Distrito e outros

assessores. O ato contou

ainda com a' presença de
"f -

/ • .1
•
I "

Prefeitos, PreSidentes de

Câmarás Mu.ni�ipªis, Juí
zes de Direitó, outras au

tó�jdades e líderes da re

gião.
,. "''_'

.:. pão" a incrementar suas

f
_. tmportàções de outros

países industrializados e

_.
a deixar de lado suas. tá
ticas agressivas de ven

da nos reduzidos merca

dos mundiais.

.

Também os exortaram

a aumentar sua ajuda aos

países necessitados' da
Asia é da Africa.

"

C L 1\ S S I F I C 1\. DOS
I

IMOBILIÁRIA JARAGUÁ
CRECI778 "

Administração de bens e serviços
- compra e venda de imóveis

-

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

SHALOM
BAR E LANCHONETE LTOA.

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
'. LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

- Av. Marechal Deodoro, nr. 961

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

BAR E LANCHONETE TROPICAL LTOA.

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

Drinks 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

Cía,& Ltda. CHURRASCARIA
.. 'PAVANELLO

CO'M. 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
Fone (0473)' 72-0180

. Jaraguá do Sul Santa Catarina

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Spézla
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

Fones: (0473) 72-0300 e 72-0215

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Aceitamos pedidos pa-

ra banquetes e casa-

mentos; aceitamos en-

Terraplenagem VARG ...t\S
de lido Domingos Vargas'

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS

SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoathos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

ÉZIO SPÉZIA
comendas de carne.

... ..; C

Compra e Venda - Chapas - Canos _

- Cantoneiras - Eixos - Sucata de

ferro - Cobre - Metal- Alumínio.

Rua Joinville, 2311 - se 301 km 2

Telefone (0473) 72-0948 - nesta.

Música ambiente e ar

condicionado. Estacio-

namento próprio cober-

to.

Café ,Sasse
CH__URRASCARIA
PAVANEl[O

na Rua Joinville, aqui

em Jaraguâ e também

c/filial na BR-479, km.

86, em Rio do Sul.

Pioneiro em Micro Pulverizado
Mordo a frio que garante maior
rendimento e melhor sabor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cruzadas

I ,As
AnalfabetoBriga de cachorro Inglês

", ;_.:, Por onde anda o Fogbottom?
- Ele foi para a Africa morar com um

cimpanzé.
- Cimpanzé macho ou cimpazé fêmeà?
- Cimpanzé fêmea, é claro o idiota. O

Foqbottorn não é .anormal, nãol

- Mas seu Juca, o sr. não mandou ne

nhum dos seus 8 filhos à escola pra apren
der a ler?

........ Ah,' seu dotô, hojendia num carece,
não!

Bocage e um amigo hospedaram-se num

hotel. No dia seguinte, ao se depararem pe- .

Ia manhã, o ámigo perçuntóu aopoetai
. "

- Que cara é essa? Você não dormiu?
- Não dormi mesmo.
- Qual omotivo?

: Brasileiro no exterior
- É incrível como o Ziraldo é virador!
Não fala língua nenhuma, mas viajou a

Europa toda! Conseguiu até comp�ar su- .

positório numa farmácia da Grécia!
'

Antigamente a gente mandava pelo me

nos um fio pra escola que era pra ele lê uma

bula, uma notícia importante, uma carta. Mas,
,
hoje, num percisa: quarqué um que passa na

estrada pode lê pra gentel

- É que embaixo de minha janela dois,

cachorros estavam brtqandoe havia mais de
vinte torcendo.

Palavras
HORIZONTAIS:
1 - Mau cheiro. 4 - Joana D'

(7), herolna francesa. 7 - Em

pregado em banco ou em ca

sa bancária. 10 - (7) Geller,
paranormal. 11 - Dás ânimo.

13 - 51mbolo qulrnlco do Rá

dio. 14 - Luta; trabalha. 15 -

Segunda nota musical. 16 - "A

Escrava (7)", romance brasilei

ro. 18 - As três primeiras vo

gais. 19 - Em + as. 20 - Ele

mente qulmico, metal, de slm

bolo U. 22 - OHcio; profissão.
24 - Interno '(abrev.). 25 - Rela

tiva ao planeta Marte, o mes

mo que marciana. 29 - A+os.
30 - Pôrto junto ou em cima.

31 - Banda ou tira pintada em

parede (pi.). 34 - Lavra a 'terra.

35' - Qualquer quadrúpede que
serve de alimento pará o ho

mem. 38 - Tornar lento. 38 -

Magnetismo pessoal. 39 - Aqui.
40 - Rfgida; dura. 41 - Cada
uma das oito partes iguais em

que se divide um todo. 44 - TI
ra de pano que rodeia certas

peças do vestuário. 45 - Qual

quer lâmina bem afiada (pl.).
'17 - Fileira. 48 - Membro em-

. penado das aves.

PAGINA 5

VERTICAIS:

1 _ Tornara em brasa; aque
cera muito. 2 - Tomba. 3 - AI

fred Nobel, qufmico sueco. 4 -

Melodia; cantiga. 5 - Vfscera

dupla secretora da urina.' 6 -

Filtrarei. á - José da Silva Lís

boa, o Visconde de (7). 9 - Ca

minhara. 10 - Expelem urina

pela via natural. 12 - Parte do

corpo humano onde ficam as

glândulas mamárias. 14 - Re.

nata (7), cantora. 17 - Que diz

respeito aos astros (pi.). 18 -

Que inspiram antipatia (fem.).
21 - O mesmo que tapir. 23 •

Reflexão de um som (pl.). 26 -

Separava. 27 - Destemida. 28 -

Aves trepadoras. 31 - Oposto a

quente. 32 - Membrana ínterior
do olho, em que se forma a

imagem. 3-3 - Sigla do Estado

brasileiro cuja capital é Araca

ju. 37 - Nereu Ramos, polftico
brasileiro. 39 - Revolve; esbu
raca a terra. 42 - Um certo. 43
- Sigla do Estado brasileiro

cuja capital é Maceió. 46 - E

xiste .

1 2 ;J
.

4 5 6
..

7 9 9'
,

.

10 �
11 2

13 �
14 � 15

16 7 � 18

19 �
20 21

22, 23 � 24

25 26 ' 27 28

29 �
30

31 32 33 � 34

135:' � 36 37

38 �
39 � 40

41 42 43 � �4

45 46

47 4�

..

LIVRO GRATIS - cortesia do seu Jornal

Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe inteiramente

grátis um best-seller no valor de crs 40,OO! A 'MONTERREY ga·
rante! •. --" - -" -

Mistério do Trem Azul ........•..........
'

.- .

Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, .. , ,'.. , , , , : ..
Erros e Dúvidas de Linguagem '

: .

A Tragédia Argentina '

.. .'.

Tabelas de Matemática Financeira .. ',' .

O Sexo na Alemanha Nazista ,
�

Transamazônica .•.....•...............•...•.......

,

A -dovem Perdida :: :- --:: .

Anulação de Casamento - Mandado de Segurança - .

Busca e Apreensão - Usucapião - Habeas Corpus
- Manutenção e Posse .•...... ; .....•• : .: .

Minhas Memóriàs de Salazar .: .•. , � � : r.
Técnica de Orientação dos Ediffcios -Ó; •• o ••••• o 0'0 • o

.....
,

A Mulher do Vizinho

»,
- � "_lo _

65,00
80,00

350,00
30,00
80,00
100,00
100,00
65,00
110,00

360,00
180,00
50,00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retir$lr os livros

na Agência Post�1 de sua cidade. Escreva pará Editora Monterrey
LIda. Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP
- 250550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

, ,

!

RESPOSTAS: SOd\( - SO\( - a:l!l\;!!oJajN - �ul -

'as\( - ai\( - salllaAaN salJ\( - O!U�Jn - seN - 13\( - aJ
�

- so:::> - aAal!O - "ef! l:! - v:::> - �I -nas] - 9l:! - ep!1 - al:! - sew!tJ\(
- Je�ual - sal:! - aJ\( - SOS!J.:I - - !ln - 0!lyouea - OJ\( - eo\(

MARISOL •• _

A "malha JOVEM, DINÂMICA E
CERTINHA, ..
você encontra em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod' Bel

Relógio de Ponto e Relógio Vigia
Também é' com a

MARISOL S.A.Av. Mal. Deodoro, 391 • Fone: 72-0205 • Jaraguã do Sul·' Santa Catarina

E

Ruá Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33':0367 • São Bento do Sul - Santa Catarina
MALHAS EM ALGODÃO

.J

'; ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORREIO DO POVO"
Fundação: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1978 -

DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmockel

ASSINATURA:
Anual .••• '.. •• .• .. .. 140,00
Semestre .. " •. " .. .. 75,00
.Numero do dia .. ••... . 3,00
Número atrasado •• .. .. .. 5,00

ENDEREÇO:
Caixa Postal 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguã do Sul - Santa Catarina

Tesouros perdidos em São Francisco do Sul
em São Francisco do Sul,
a fim de descobrir possí
veis embarcações de pl
ratas carregadas de ou

ro, e que há mais de 250

anos se encontram no

fundo do mar. Inicialmer

te uma equipe de 5 ele

mentos deverá visitar a

SÃO FRANCISCO DO

SUL - Estudantes e ele-i

tistas da Faculdade. de

Oceanologia da cidade

do Rio Grande, no Rio

Grande do Sul, estão ln

teressados em pesquisar
todo o litoral próximo ao

Arquipélago das Graças,

região ainda este ano, e

dependendo das cond�

ções geográficas do lo"

cal, poderá dar Inlclo Io

ga as investigações.

PIRATARIA

Segundo o historiador
Otávio de Silveira, de 60

anos e residente em São

Francisco do Sul, em

meados de 1.700 a pira
taria foi o terror das po

voações localizadas ao

longo da costa catarlnen

se e especialmente na re

gião de São Francisco do

Sul. "Houve época em

que a' pirataria era total

mente oficializada por

governantes espanhóle,
portugueses e ingleses.
que a empregavam como

eficiente arma de guerra,
se transformando numa

excelente fonte de renda"

disse Silveira.

.

�.� '..;�� .
,

Moretti. Jordan & Cia.l1tda';
KM/L_.

Apicultura
interesse

catarinense desperta
internacional

Grupo Johann Faber
vai instalar uma

fábrica em Canoinhas

Brasil, relativamente ao menta.

MAFRA - A Associação
Catarinense de Apiculto
res, com sede em São

Bento do Sul, será visita

da por criadores interna

cionais de abelhas que

participarão do I Simpó
sio Internacional de Api
mondia, a ser realizado

no Palácio da Assembléia

Legislativa, de 18 a 26 de

outubro.

A realização deste sim

pósio sensibilizou os cria
dores do Norte para uma

realidade pouco satisfa
tória pois os últimos da-

CANOINHAS - O Gru

po Empresarial Johann

Faber, tradicional fabri

cante de lápis em todo 0-
mundo, decidiu localizar

mais uma fábrica em Ca

noinhas. A decisão ocor

reu depois de um estudo

realizado 'pela empresa
nos Estados do Sul do

O.R R O F ,I 5 5 I O N A L
,,-

� I N D I C A D P
,

,

.
-

DESPACHANTE OFICIAL DE TRANSITO AGRITEC lT D A.
-

CEACLIN • ANALISES CUNlêAS IVO ZANLUCA ,

Serviços de agrimensura e topografia em geral.
DR. FRANK BARG Credenciado pelo DETRAN nO. 065 plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

- marinha, terrenos rurais, etc.
---_ ....._--_ ..

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114 Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de' Multa - Guias - Atestados Diversos - Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

Defronte a Praça Paul Harris Ocorrências Policiais - Requerimentos.
. CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante

I Fone: 72-0466 I
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210 Av. Mal. Deodoro, 260 - Ediflcio Miner

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

...

I DR.AlFREDOGUENTHER I DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS I I DESPACHANTE VICTOR I
Cirurgião Dentista .

ADVOGADO Emplacamentos - transferências -

, seguros - guias de recolhimento - alteração
CLlNICA GERAL , de característlcas - licenças.
C.R.O. nO. 380 Cobranças e 'Assistência Juridica ---------_.. _-_ ..

�
Credenciado pelo 'DETRAN

, Atende somente com hora marcada Empresal'lal .............- ............

r
Junto a Firma

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333 - fone: 72-0846 Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004 Emmendorfer Com. Verculos Ltda.

e

-

,

INGO PAULO ROBl I lGD ENGENHARIA III- Eng. Civil Florisval Enke
Engenheiro Florestal

eart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 10a. Região
MARLIAN - EMPREENDIMENTOS li: SERVIÇOS' L'n)A;
...._- '

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo, Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão

Consultoria e Auditoria Florestal. Fone (0473) 72-0616, CX. P. 83 - -

-_......_._

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina

Escritórios: Contabilidade • Contratos e Serviços em

I
Av. Mal. Deodoro,lBO (fundos) - Av. D. Pedro 11,185 .

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

ex. P.,200 - fone: 72-0411 -:- São Bento do Sul-SC
I

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-0231
- Representações. '. Embalagens e material de

construção.
"

-, -

-

,

I HUMBERTO WOLF h ESCRITóRIO CONTABll BLUNK I MARCIO MAURO MARCATTO
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Ernesto Felipe Blunk Engenheiro Civil

Orçamentos. CREA 7a.' R. CART. 3806-0
, Téc. Conto • CRC·8957 REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°; R.

Escrit6rlo:
-

'
.

Fone 75-227 • ex. Postal 42 PROJETOS E As'sisT�NCIA Ti:CNICA
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184

, -

Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do sul-se Rua Nereu Ramos, 141 - 89280-eorupá-Se Av. Mal. Deodorõ""dã"Fonseca, n°. 1.179
,

" VEICULOS USADOS REVISADOS

Financiamento prõprlc
Ford F. 4000 azul e branco .. 1976
Ford F-4000 - verde e branco 1975
Corcel Sedan - branco 1975
Corcel luxo - azul. . . . . . . . . .. 1976
Brasília - amarelo 1975

DÓdge Dart sedan - branco ....•......... 1974
Corcel cupê - branco 1975
Maverick cupê - amarelo . . . . . . . . . . . . . . .

.
. .. 1976

.Maverick cupê - laranjado : . . .. 1975
Maverick GT - amarelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1974

Venha conhecer agora o seu novo

PICK-UP F-75, tração 4x4,
com suas inovações.

14

I
TV Eldorado de Criciúma
inicia em setembro, c/a pro
gramaçãe da Bandeirantes
.. CRICIÚMA - Está pre
visto para o próximo dia

9 de setembro o início do

funcionamento normal da
TV Eldorado, de Criciú

ma, Canal 9, pertencente
ao Grupo Díomlclo Frei-

tas. As obras foram ini
ciadas em julho do ano

passado, e atualmente

estão em fase final, no

Morro da Televisão, a 3

quilômetros do centro da

cidade.

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

72-0655
72-0060

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

foi feito para voct

dos estatísticos indicam

que o Sul do Estado está

suplantando a produção
de mel do Norte, tradl

cionalmente considerada

a região de maior ativi

dade apícola. O Sul de

Santa Catarina está am

pliando consideravelmen

te a produção de mel com

o uso de técnicas mais

modernas e, sequndo
presidente da Associação
Catarinense de Apiculto
res, Bernardo Whohl, po
derá ultrapassar os 290

mil quilos/ano produzi
dos no Norte.

abastecimento de maté

ria-prima para a indús

tria que é o pinus eliotti,

E entre 'as regiões de

maior potencial neste as

pecto, encontra-se Canoi

nhas e seus municípios
vizinhosecom suas gran
des áreas de refloresta-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e Protestos de Títulos

E O I T A' L
.

I I

Pelo presente edital de citação,' pedimos aos se
nhores abaixo relacionados, que compareçam em nosso
cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

ANGELINA BIER - Tifa da Mosca - ARNO MAR
Q'uARDT - Estr. Rio da Luz - CLÓVIS LUIZ PECOLl
- Nesta - DIONILDE C. PRADI - Nesta - ELETRO
CAR LTDA. - Nesta - GERTRUDES BAU,ER ZERBIN
- Sçhroeder - JARDINI VITTI _ Itapocuzinho _
MóVEIS RIBEIRÃO LTDA. _ Neste _ METALÚRGICA
STA. Fi:: COM E IND LTDA. _ Nesta _ METALÚRGICA
WALDEMAR PEGGAU LTDA. _ Nesta _ MARTINS I

CORREIA _ Nesta _, NILSON EISENHUT JUNIOR _
Nesta..,..... TRANSPORTADORA TERRAPLENAGEM
AGRIC. WALEMA LTDA. _ Massaranduba.

Jaraguá do Sul, 27.07.78.

Valeria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior

Edital de Intimação
O DoutorRomeu Junkes, Juiz de Direito em

exercício nesta Comarca de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de inti
mação virem ou dele conhecimento tiverem e inte
ressar possa, com o prazo de trinta (30) dias, que
nos autos da Execução n. 6.458, em que é Exe
qüente Aldo de Souza e Executado Orlando Pradi,
foi penhorado o imóvel constituído do terreno si
tuado nesta cidade na Rua Expedicionário Antô
nio Carlos Ferreira; com a área de 792,40. m2, fa
zendo frente na dita rua com 20 m travessão dos
fundos com 22,70 m com terras de Aldo de Souza,
confrontando de um lado com 38 m com terras da
vendedora e de outro lado com 03 linhas de 26 m

com terras de Ingo Leitzke e 12m com terras de
José Cunha, sem benfeitorias. Transcrição anterior
n. 41.604 do L. 3-V, fls. 109 (parte) descrito em 1.°
lugar, de propriedade do supra referido Executado,
e tendo sido certificado pelo Senhor Oficial de Jus
tiça, que a esposa do executado, Sra. Ivete Lom
bardi Pradi se encontra em lugar incerto e não sa

bido, pelo exeqüente foi requerida a intimação da
mesma por edital. Despacho exarado a fls. 12:
J-se. Sim, com o prazo de 30 dias. I-se. Jaraguá do
Sul, 20.07.78. (ià) - Romeu Junkes - Juiz de Direito
em exercício". Em virtude do que foi expedido o

presente edital pelo qual fica intimada a sra. Ivete
Lombardi Pradi da supra referida penhora poden
do oferecer embargos no prazo legal de 10 dias,
ficando ainda desde já citada de todos os demais
termos do processo, até final sentença. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e da réquerida,
Sra. Ivete Lombardi Pradi, em especial, foi passa
do o presente edital de intimação, que será afixa-
do no local de costume, às portas do Fórum e pu
blicado pela imprensa oficial e local na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Jaraguá do Sul, aos vinte e quatro dias do mês de
julho do ano de mil novecentos e setenta e oito.
Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

Romeu Junkes
Juiz de Direito em exerc.

996.545,75

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas Empenhadas e a Pagar
Depósitos de diversas origens
Outras eperações

21.122.311,57

SALDO DO MES ANTERlOR

C a I x a

Bancos - Disponlvel
Bancos - Vinculado

ESPO'RTIVAS • ---.....;.---) Celso Luiz Nagel
.

E a classificação?Futeb.ol de Salão
A Liga .Jaraqauense de

Futebol de Salão, atra
vés de seu Departamen
to Técnico, oficializa os
sequlmcs resultados, na

categoria Juvenil:

tos ganhos - em 2.0 A A.
Banco do Brasil com 3' ,

, pontos - em 3.° A.A. Ma
deireira Rio Molha com t

pontos e, em último, Des
pachante Victor D.E. com
O ponto ganho.

É a pergunta que cir
culou e que ainda conti
nua circulando em nos
sos meios, não só espor
tivos, como também so
ciais. O Juventus não se

classificou. Porque? Por
f"ltas de vitórias? Por fal
ta de interseção junto a

Federação ou ao TJD;
qual seria o motivo que
levou a não classifica
ção? Por certo que a fal
ta de vitória no Estádio
João Marcatto, foi o fator
mais importante, no de
correr deste Campeona
to. O caso da derrota pa
ra o próprio Internacio
nal por um a zero, que
entrou em questão ne

Tribunal, mas sem o efei
to necessário, para o Mo
leque Travesso de nossa
cidade conseguir sua

classificação. Se o Ju
ventus tivesse ganl10 do
Inter, quando sofreu um

Fui-Sal
A Comissão Municipal

de Esportes de Corupá,
deu início na noite do dia
20 o seu Campeonato
Municipal de Futebol de
Salão. A primeira rodada,
apresentou o seguinte re

sultado:

revés em seus próprios
domínios, foi o fator pre-

/ ponderante. Vale salien
tar também a elástica vi
tória do nosso Juventus .

no clássico "JUJU", em

que venceu por três a ze
ro. Porém

.

o empate em

Brusque não convenceu;
não convenceu porque ti
nha coisa, não mistérios
porque quem lá estava
pôde ver o desempenho
do onze juventino e a

marcação do penalti,
quando nada disso se fa
zia necessário. Bem, se o

Juventus tivesse ganho.
os pontos do Inter, quan
do da questão levantada
junto ao Tribunal, estaria
classificado, sem dúvi
das. Porém 'o Juventus a

legou também a questão
do Marcílio Dias de Itajaí
frente ao Inter, também
reclamando o ganho de
pontos, pelo mesmo ea-

de
Klassic 1 x4 Par. 'fica

dora, segundo jego Ba
merindus 4x1 Volks Ofi
cina.

Próxima rodada dia 27
com início às 19h30m:

Metrisa x Detroit, se-

so: Tonho com três car

tões amarelos. Se o Mar
cílio ganhasse os pontos
perdidos para o Inter, o
Juventus também não se

classificaria, pois está, na
contagem de classifica
ção com vinte e três pon
tos ao lado do Operário
de Mafra e segundo o re

gulamento da Federação,
em caso de empate o

Clube que tiver o malor
número de vitórias, esta
ria classificado. Porém,
nada disso aconteceu, o

Juventus vai para a re

pescagem ao lado do
Operário de Mafra e

quem se classificou foi o
Internacional de Lages.
Está certo o Pedro Lo

pes? Está certa a Fede
ração? Muito certos, pelo
ponto de vista que jogo
se ganha no campo no

decorrer dos noventa mi
nutos e não no "tapetão".

Corupá
gundo jogo Panificadora
x Bamerindus.

O campeonato será
disputado por seis clu
bes em dois turnos. i:: o

primeiro campeonato de
Futebol de Salão em Co
rupá, em sua cancha re

centemente construída.

Pomerode testa suas equipes contra Jaraguá
A Comissão Municipal

de Pomerode comunica
que estará testando as e

quipes de futebol de sa

lão, vollbol e tênis de me

sa masculino, sábado, dia
29, no pavilhão da AABB
de Jaraguá do Sul con
tra as seleções da refe
rida cidade.

i:: o último apronto an

tes dos III Jogos Regio
nais que serão realizados
em Brusque na primeira
semana de agosto.
A equipe de volibol se

rá dirigida pelo técnico
Djalma, que retornou de
São Paulo, após uma rá
pida visita aos seus fami
liares.

O futebol de salão es,tá sendo orientado pelo
desportista China e o tê-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEiTURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DEPARTAMENTO O-A FAZENDA

Divisão de Contabilidade

"BALANCETE DO MÊS DE ('MAIO" DE 1978"

DESPESAS

nis de mesa vem treinan
do já há muito tempo, o

treinador Krueger.
Pomerode confirmou 7

modalidades para os Re
gionais, sendo as seguin
tes: Atletismo, bolão, g:
nástica olímpica, essas

no feminino; e no mas

culino, futebol de salão,
volibol, ciclismo e tênis
de mesa.

Os atletas pomeroden
ses estão confiantes e a""

creditam que em outubro
estarão participando dos
XIX JASC em Caçador,
pela segunda vez.

O que preocupa os di
rigentes da CME é nova

mente a questão de alo
jamentos, pois o Regula
mento Geral diz no "Art.
68 - § único - A monta-

Até o mes
'

:-;:: .. '-::'!IIJ Anterior

gem dos alojamentos fi
cará a cargo da delega
ção, que levará seus pró"
prios colchões, mesas,
armários e demais equi
pamentos para melhor
conforto de sua delega
ção". Dessa maneira os

municípios menos privile
giados financelrarnenta
terão que aos poucos ab
dicar da participação da
maior festa desportiva a

madora do Estado. Pois,
os murucrpros não têm
condições para suportar
tão elevadas despesas a

penas durante. oito dias.
Há necessidade das au

toridades competentes o

lharern com carinho e a

tenção para o desporto
amadbr, caso contrário a

cabará muito breve em

nada.

" .. _ ...-.

Total
RECEITA até o mês Arrecacftlção

"'nterJor no mês Total

TITULOS
I ,

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

550.205,50 4.493.938.99Receita Tributária '3.943.733,49
Receita Patrimonial 35.714,45 17.745,00 53.459,45

Transferencias Correntes 10.808.999,00 2.243.982,20 13.052,981',20
Reçeita� Dlversas I'"

148.053,39 34.724,82 182.778,21

RECEITAS DE CAPITAL

Transferenoias de Capital 1.149.380,47 207.680,60 1.357.061,07

Outras Receitas de Capital .171.049,54 8.783,48 179.833,02

S01l(1AS ...................... os 16.256.930,34 3.063.121,60 19.320.051,94
. ,

/

TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
207.318,92 61.699,22 269.018.14

0100 - Câmara de Vereadores
326.846,61 76.832,33 403.678,940200 - Gabinete do Prefeito

2.055.804,38 550.705,35 2.606.509,73 " ..

0300 - Departamento de Admlnlstraç�o
0400 - Depto. de Educação,

2.596.426,79 712.678,99 3.309.105,78Cultura e Asslst. Social
0500 - Departamento da Fazenda 1.497.609,47 156.820,46 1.654.429,93

0600 - Departamento de Obras e VlaçAo 7.043.495,12 1.426.452,41 8.469.947,53
0700 - Departamento Agropecuário 500.291,00 158.804,88 659.095,88
0800 - Departamento de Turismo 13.449,92 2.510,57 15.960,49

I
Créditos EspeCiaiS -,- 221.259,64 . 221.259,64'

SOMAS .•..•.•...••...••.•••• c-s 14.241.242,21 3.367.763,85 17.609.006,06

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Restos a pagar 965.328,16 -,- 965.328,16

Despes,as meses anteriores 2.737.561,16 438.612,18 3.176.173,34 "

Depósitos de diversas origens 586.427,62 144.719,50 731.147,12
Outras Operações 3.057.745,47 , \ 3.057.74.5,47

-- �.

SOMAS ........................ ' Cr$ 7.347.062,41 583.331,68 7.930.394,09

G.R. Jarita 5x2 A.A
Madeirelra Rio Molha -
A.A. Banco do Brasil 4x1
Despachante Victor D.E.
Pela categoria Infantil:
Cyrus A.R. 1x1 A.R. Weg.
A classificação do

campeonato oficial, cats
goria Juvenil em sua fa
se final, segue assim: em
1.° G.R. Jarita com 5 pon-

Quanto ao concurso da
Rainha do Futebol de Sa
lão, segundo c que nos

consta, está assim: A.A
Kohlbach, com 145 votos,
G.R. Jarita com 73 votes,
A.R. Olip� com 48 votos,
Cyrus com 20 votos, e,
GRC Marcatto com 20
votos.

Despesa
no mes

1.958.483,45
11.860.289,07
2.493.772,75

351.251,71
3.877.628,16
580.886,43

--.-;.".�-

2.309.735;16
15.737.917,23
3.074.659,18

Caixa
SALDO PARA ,O MES SEGUINTE

2.087.240,29
15.609.515,58
2.503.481,18

.1Ij••'i.�I,iI!'�,,�"1'f' <'"';,��"
--295.652,96

�.,

2.382.893,25
4.099.120,87 19.708.636,45I
523.564,29 3.027.045,47

, .

SOMAS Cr$ 20.200.237,05 4.918.338,12 '25.118.57517

Bancos - E>lsponlvel
Bancos - Vinculado

,. 1

•
' '"

t
.,

SOMAS .• , . • •••• ••••••••••••• Cr$ 16.312.545,27 4.809.766,30

Caiu o parágrafo' único
. do artigo 68

O bom-senso prevaleceu e os dirigentes do es

porte amador de Santa Catarina garantiram, anteon

tem, em Concórdia, o sucesso dos XIX Jogos Abertos
de Santa Catarina, que serão realizados em Caçador,
no próximo mês de outubro.

Por decisão do Conselho de Representantes e da
Unidade Operacional de Educação Física e Despor
tos - UNED, caiu o parágrafo único do artigo 68, do
Regulamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

Este parágrafo estava ameaçando os JASC que
inclusive corriam o risco de ser um fracasso total, uma
vez que vários municípios, principalmente os maiores,
já tinham manifestado desejo de desistirem, estando
entre eles o de Joinville.

Informações colhidas através do telefone junto a

Jair Venâncio, diretor da Divisão de Esportes da SCET
dão conta de que todos os conselheiros foram favorá
veis à exclusão do parágrafo, pois municípios das re

gíões que representam, estavam dispostos a desistir,
pois não tinham condições de arcarem com as des

pesas de compra de colchões e transporte (ida e vol

ta) para Caçador.
PARAGRAFO
Para uma melhor situação, eis a íntegra do pará

grafo único do artigo 68 do regulamento dos Jogos
Abertos de Santa Catarina - "a montagem dos alo

jamentos ficará a cargo da delegação que levará seus

próprios colchões, mesas, armários e demais equi
pamentos para melhor conforto de sua delegação".

Informou ainda Jair Venâncio que o próprio Celso

Teixeira, diretor da UNED, estava preocupado com os

movimentos surgidos nas diversas regiões e que con

fidenciou a algumas pessoas que não era certo que os

municípios tivessem uma sobrecarga financeira, não

prevista com antecedência.

TO�AL GERAL .1 ..... ; •• ','" .,••••••••• ,Cr$ 4,1.788.541,67, -. �.869.433,,65 50.657.975,32 TOTAL .GERAL ..•••..•••••••••••••••
,
Cr$ 41,78M41,67 .,'1 8.869.•�33,65 50.657.·975,32

• J "
' .. rlb/Oontadotta da Prefeitura Municipal de . Jaraguá do Sul, em 30 de "JUNHO" de 1978 João Modesto Silveira

Victor Sauer Diretor da Fazenda
Prefeito Municipal Renato José Bortollnl

CRC - SC nr. 5.400

/ 'r

'
.. , , .

Baependi
O Clube Atlético Bae

pendi realizará domingo
no seu Estádio, dois im

portantes jogos, oportu
nidade em que fará a en

trega de faixas aos atle
tas juvenis, pela conquis
ta do Campeonato da ca

tegoria, ganho no ano

passado.

As 13,30 horas estarão
se defrontando o Juvenil
equipe do Barra Velha
B do Baependi contrá a

Futebol Clube, de Barra

Velha, e às 15,30 horas o

Juvenil A do Baependi
estará enfrentando o Ju
venil da Associação Atlé
tica Tupy de Joinville.

3.627.825,29 847.111,89 4.474.937,18
591.240,77 149.433,86 740.674,63

.5.000.000,00 . -,-:- 5.000.000,00
------------------

10.215.611,81

Técnico em Contabilidade

i-' • ..J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul- Sábado, 29 de Julho de 1978 - N.o 2.997

Escreve o Leitor
Paulo dos Reis, Diretor do Centro de Treina

mento do Senai de Jaraguá do Sul, e sua famflia
devendo deixar o feliz convívio desta cidade, e na

impossibilidade de apresentar, pessoalmente suas

despedidas, o faz através deste.

No ensejo, agradeço-lhe penhoradamente todo
o apoio, incentivo e colaboração prestado pelo a

migo, durante os anos que estive à frente da Di

reção desta unidade de Treinamento.

o Senai de Jaraguá do Sul, tem sido citado
como unidade de operação modelo, pela Direção
Regional e Nacional do Senai.

Esse conceito, o devemos a inestimável ajuda
dos amigos que, fiz nesta cidade.

Em Curitiba, onde será nossa nova residência,
minha família e eu, continuaremos sempre ao seu

inteiro dispor.

Atenciosamente

Paulo dos Reis

Jaraguá do Sul, Julho de 1978.,

tFALECIMENTOS
Faleceu dia '20-07-78

Emma Mathilde Marquardt EiChinger,
com a idade de 84 anos, nesta.

Faleceu dia 21-07-78
Adele Dombuch Roweder,

com a idade de 44 anos, nesta.
Para as famílias dos falecidos, os sentimen

tos desta redação.

TABELIONATO TAVARES

EDITAL
Pedimos aos senhores abaixo relacionados

que compareçam ao cartório para tratar de assun
tos referente às suas ESCRITURAS:

ARTINO DALLABONA - Rio dos Cedros - JO
SÉ SANTO ANDRICH - Massaranduba - GENÉ
SIO GADOTTI - Rodeio - EDMUNDO WROBLE
WSKI - EDOVIRGO MATHEUS DE SOUZA - ADOL
FO STENGER - CARLOS VOGEL - DULCE RAU -

EMILlO PEDRI - EDGAR SCHMITT - HEINZ ..... '.
SCHULZ - HILARIO AFONSO LESSMANN - LUIZ
CAMILO UBER - PEDRO JOÃO PEDROTTI - ARI
HOR-NBURG - ADEMIR GONCALVES - EGIDIO
BORTOLOTTI - NELSON KESKE - MARINO BOR
TOLOTTI- IRINEU NAZATTO - IRINEU HECK - MA
RIANO SAFANELLI - EDMUNDO GOTTARDI - JO
SÉ JACOB DE SOUZA - SAUL DA COSTA - JUVE
NAL MATEUS DE SOUZA - ERMELlNDO PATER
NO - ALFREDO MANSKE - JOSÉ TEODORO PE
REIRA - PASCOAL DERETTI - MAURO DE SOUZA
COELHO - GENI ELVIRA RABOCK - AGOSTINHO
MARCELTNO - ORLANDO STINGHEN - MANOEL
LUIZ 'DA SILVA - PONCIANO ALVES VELOSO -

CARTONAGEM JARAGUA LTDA. - PEDREIRA AL
BRU LTDA. - MARIO KUCHENBECKER, todos do
miciliados neste município.

Jaraguá do Sul, 27 de julho de 1978.
Valéria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior.

AGRADECIMENTO
'e convite para culto

A Família enlutada da sra.

UDIA GEBHARDT DANCKER

ainda profundamente consternada com seu faleci
mento 'ocorrido' dia 11 de julho último, vem por
meio desta �gradecer a todos os parentes, amigos
e vizinhos e aos que enviaram flores; coroas e aos

que acompanharam a extinta até a sua última mo
rada.

Agradecimento especial ao sr. Antônio Bento
de Souza Sobrinho (Bentica), ao Dr. José Emílio
Zapata Montano e ao Dr. Édson Carlos Schulz.

Outrossim, convidam para o Culto que será
,

realizado amanhã, dia 30, às 8 horas e 30 minutos, ..,

na Igreja Evangélica Lutherana desta cidade.

Jaraguá do 'Sul, 26-07-78.'
"

Projeto para
FPOLlS. - A Secretaria da Educação e

Cultura lançou dia 20\, às 8h30min, em seu

auditório, o seu Projeto de Coordenação e

Assistência Técnica ao Ensino Municipal -
PROMUNICfPIO -, que terá sua área de a

tuação, em 1978, nos municípios de Florianó
polis, Tubarão, Criciúma, Brusque JARAGUA

,

DO SUL; Curitibanos, Canoinhas, Ponte Ser

rada, Mafra, Campos Novos, Concórdia, Sea
ra, Chapecó, Gaivão, Anchieta, Palma Sola,
São Miguel d'Oeste, Balneário Camboriú, Ita
[al, Caçador e Videira, num total de 21 muni- ,

cfpios.

edUcaçãO nos municípios
tário Mário César Moraes, o projeto teve a
sua implantação acelerada. O Projeto de Co
ordenação e Assistência Técnica ao Ensino
Municipal, atenderá inicialmente 21 municí
pios mas esta área de atendimento será am

pliada para o próximo ano,
OBJETIVOS
O Projeto tem como objetivos concorrer

para a expansão do ensino de 1.° grau mi
nistrado sob a responsabilidade munícipal,
atr�vés da articulação permanente entre as

administrações estadual e municipal; concor
rendo para o desenvolvimento slstêrnlco do
Ensino de 1.° grau n<;>s Estados e lnteqrando
as ações das esferas estadual e municipal,
buscar o aperfeiçoamento das atividades da
administração municipal em relação ao pla
nejamento e à execução de planos, progra
mas e projetos destinados ao ensino de 1.°

grau, com a ampliação e melhoria da rede

municipal de unidades escolares de 1.° grau
e auxiliando no desenvolvimento dos recur

sos humanos responsáveis pela administra
ção municípal do ensino de 1.° grau e por
sua implantação nas unidades escolares.

De acordo com o que estabelece a 'Pro
gramação da Secretaria da Educação e Cul- \

tura, serão aplicados no projeto Cr$ .

4.732.000,00 com a SEC dando assistência

o PROMUNICfPIO
O Projeto de Coordenação e Assistência

Técnica ao Ensino Municipal, nasceu em ou

tubro de 1974 no VII Encontro de secretártos,
em Petrópolis, quando os resultados obtidos

pelos estudos feitos sobre o ensino de 1."

grau apontaram a necessidade de um projero
voltado para o ensino, de 'responsabilidade
dos municípios. No ano seguinte, em 1975,
o MEC aprovou a implantação dos projetos
que começou a ser implantado gradativa
mente nos Estados.

No ano passado, os estudos preliminares
foram realizados pela Secretaria da Educa

ção e Cultura e por determinação do secre-

Missão

técnica e financeira aos municípios, na área
do ensino de 1.° grau; criando e ou dinami

zando os órgãos municipais da educação
promovendo a expansão e melhoria da rede

física e desenvolvendo uma ação integrada
com a sub-unidade de recrutamento, 'seleção
e aperfeiçoamento para /cap,acitação de re

cursos humanos.
Os municípios, por sua vez, dev�rão a

plicar 20 por cento da receita tributária mu

nicipal e no mínimo vinte por cento do Fun

do de Participação do Município, no ensino
de 1.° grau.

Os beneficiados com o 'projeto deverão
executar um trabalho de colaboração com a

Secretaçãa da Educação e Cultura na ex

pansão do ensino de 1.° grau.
Os critérios para a escolha dos municí

pios que serão atendidos pelo Projeto, obe
deceram a sistemática operacional do MEC,
que observam: a matrícula no ensino munici

pal de 1.° grau em 1977 superior a 600 alunos
e a vinte por cento da matrícula total do en

sino de 1:° grau do município; municípios que
tenham aplicado e alocado, em 1977, no mí
nimo, vinte por cento da Receita Tributária e

do Fundo de Participação, no ensino de 1.°

grau, de acordo com o que preceitua o arti

go 59 da Lei 5.692.

visitou WEGcolombiana a
Objetivando conhecer

os sistemas administrati

vos, de produção e da

comercialização das em

presas brasileiras que lo

graram êxito em seus em

preendimentos, em forma
de troca de experiências,
missão comercial forma
da por 10 empresários
colombianos, acompa
nhados de assessores da
FINEP - Financiadora de
Estudos e Projetos e do

CEAGISC, esteve visitan
do a nossa Empresa, no

último dia 13 de julho, es
tabelecendo proveitosos
contatos à nível de Dire
toria.

Parques Fabris

A chegada da comitiva

empresarial ocorreu no

período da manhã, às

8h25min, iniciando-se vi
sita aos parques fabris da

Empresa. Após, a direto ..

ria da WEG ofereceu um

almoço aos empresários
colombianos, no Restau
rante Itajara, com a pre
sença de representantes
da imprensa catarinense
e assessores.

Reunião na WEG
Na parte da tarde, du

rante várias horas conse

cutivas, os empresários

Realização de curso
Com o objetivo de en

sinar e planejar eficiente
mente, tomar decisões

rápidas e responsáveis, a

comunicar-se eficazmen
.te tanto com inferiores
quanto com superiores,
a Marisol Indústria
do Vestuário, acaba de
realizar o curso PRINCf
PIOS FUNDAMENTAiS
DE GERtNCIA, previsto
no Programa de Forma

ção Profissional, que te
ve a duração de 25 horas
e realizou-se entre os

dias 18 a 21-07-78, na se-

de da empresa.
Os participantes foram

diretores, gerentes, che
fes de divisão e encarte

gados e o ministrante foi
o sr. Victor Regattieri,
assessor de Desenvolvi
mento Organizacional da
L1GHT de S. Paulo-SP, e

Professor do MCB - Ma

naqernent Center do Bra
sil em São Paulo.
Com mais este evento,

a empresa contribuiu pi
com o aperfeiçoamento
de seu quadro de cola
boradores.

Clube Atlético Baepandi
Proposta de' Venda

O CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI comunica a

quem interessar possa que, aceita proposta de
compra para aquisição de uma área de 14.056m2,
localizada no centro desta cidade, na Rua Seme
Mattar, onde se achava localizada a antiga sede
deste Clube, por preço não inferior a Cr$ .

1.200_000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros).
As propostas deverão ser encaminhadas à Se

cretaria do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, devida
mente lacradas; até o dia 22 de agosto de 1978, no
expediente das 08 às 12 horas e das 14 às 18 ho
ras. A'$ mesmas serão abertas no dia 24 de agos
to de 1978, às' 20 horas na atual Sede do CLUBE
ATLÉTICO BAEPENDI.

Qualquer informação a respeito poderá ser
solicitada no horário acima, na Sede do Clube,
bem como junto a Diretoria. O CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI reserva-se o direito de rejeitar todas
as 'propostas, caso não o satisfaçam.

Jaraguá do Sul, 19 de julho de 1978.

Haroldo Ristow
Presidente.

estiveram reunidos com

os diretores da WEG, o

portunidade em que de
talharam vários aspectos
da economia colombiana,
seguindo-se exposiçoea
feitas pela diretoria da

Empresa, s�bre o cresci
mento das vendas, incre
mento nas exportações,
sistemas de controle de
qualidade, sistemática
administrativa, com per
guntas e respostas entre
os participantes do en

contro.

mente em Santa Catari
na", afirmou.

que a inclusão da WEG
no roteiro de visitas às
indústrias brasileiras,
permitiu aos empresários
colombianos conhecerem

pessoalmente as moder
nas técnicas de fabrica
ção dos motores elétri
cos, hoje comercializados

amplamente também no

vizinho país colombiano.

Os Visitantes

Foram os' seguintes os

empresários colombianos
que aqui estiveram em

visita à WEG: Guilhermo
Camascho, Consultor de
Colciências - Fundo Co
lombiano de Pesquisas
Científicas, patrocinador
do programa; José Mi

guel Lopes, Presidente da
ACOPI ! Associação Co
lombiana Popular; Blan
ca de Escobar, Presiden
te da ACOPI - Cartage
na; Orestes Jaramillo Go
mes, Ricardo Mejia, Al
fonso Pedraza, Luis Ca
bos, Guifhermo FiSlier,
Cecilia Castana e Soro
Babel Rios. Acompanhou
a comitiva o sr. Antonlo
Carios Ned, Assessor d�
FINEP - Financiadora de
Estudos e Projetos, órgão
vinculado à Secretaria de

Planejamento da Presi
dência da República, a

lém de assessores do
CEAG/SC.

Registro Especial

Inclusão da WEG
O objetivo da Missão

Empresarial Colombiana,
segundo o Diretor-Presi
dente da Eletromotores
WEG S.A., sr. Eggon J.
da Silva, em entrevista
concedida à imprensa, foi
o de incrementar as rela

ções comerciais e de a

mizade entre os dois paí
ses. Por sua vez, o Presi
dente da ACOPI - Asso
ciação Colombiana Po

pular, sr, Miguel Lopes,
integrante da comitiva,
fez questão de salientar

Em entrevista aos órgãos
de imprensa presentes
ao almoço, vale informar

que o Presidente da A
COPI destacou que, em

inúmeras oportunidades,
empresários colornbis

nos, ao adquirirem má

quinas e equipamentos
nos Estados Unidos e em

outros países, constata
ram que os mesmos es

tavam acoplados com

motores WEG. "Esta

constatação foi um dos
motivos que levou a Mis
são Colombiana a incluir
a WEG em seu programa
dev isita às indústrias
brasileiras, particular-

Santa Catarina no
I

IV Congresso' Nacional de
. Administração do ICM
FPOLlS. - O secretário Ivan Bona

to, da Fazenda, juntamente com repre
sentantes de outros órgãos públicos e

da indústria, representaram Santa Cata
rina no IV Congresso Nacional de Admi

nistração do ICM, realizado em Manaus,
de 24 a 28 de julho. O encontro visou o

•

aperfeiçoamento desse Imposto e dos
vários instrumentos afetos a ele, bem
como suas implicações práticas, tendo
em vista que representa mais de 95 por
cento da receita tributária dos Estados
da Federação. Os representantes de
Santa Catarina deverão embarcar no

próximo domingo.

Medeiros Netto e Desenvolvimento e Va
lorização de Recursos Humanos. no Es
tado de Santa Catarina, de Maria da
Glória I..ima.

Representando Santa Catarina esti
veram presentes Ivan Oreste Bonato,
Secretário da Fazenda; Tarquino Moril
Ias de Pádua, Assessor Especial; Antô
nio Carlos Vieira, Coordenador do Te
souro; Jayme Scherer, Superintendente
do PROCAPE; José Aleixo Dellagneio,
Diretor da Divisão de Fiscalização; José
Abelardo Lunardelli, Diretor da Divisão
de Análise; José Gervásio Justino, João
da Silva Medeiros Netto e Maria da Gló
ria Lima todos Fiscais de Tributos Esta
duais; Ruy Ferreirà Borba Filho, Supe
rintendente da CODESC; Alfeu Lasso,
representante da Federação do Comér
cio; Valmir Osni de Espíndola, João Pe
dro Nunes e Neri Coelho, representan
tes da Federação das Indústrias e Ana
Maria Moreira, representante do SESI.

Durante o Congresso, a equipe ca

tarinense apresentou os seguintes tra
balhos: lançamento por Arbitramento,
de autoria de José Aleixo Dellagnelo e

José Abelardo Lunardelll: Sistema de
Estimativa Variável, de José _Gervásio
Justino: O Anteprojeto de Lei sobre o

Contencioso Administrativo Fiscal da
União e dos Estados, de João da Silva

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




