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Começou
'Os cardeais ti'leram ante

ontem seu último dia de eon

sultas antes de entrar no eon

clave, onde ficarão totalmente
isolados do mundo exterior

para proceder a eleição do
novo papa, I,der espiritual de
700 milhões de católicos em

todo o mundo.
O conclave, iniciado on

tem terá lugar na famosa ca-

ontem a ·escolha
pela sistina, decorada por Mi

chelanqelo, Nas reumoes e

encontros realizados até en-

, tão, os cardeais tiveram opor
tunidade de decidir qual o ti

po -ae homem que a Igreja ne

cessita nos próximos anos pa
ra reger seus destinos, dlsse
ram fontes eclesiásticas.

Segundo as fontes, o su

cessor de Paulo VI será pro-

vavelmente um Italiano e con

tinuará a tradição de modera

ção teológica mantida pelo an

terior pontífice.
Segundo as mesmas fon

tes, os 111 cardeais que parti
ciparam do conclave já opta
ram por dois ou três candlda

tos favoritos.

Segundo os especialistas
do Vaticano, cerca de 44 ear-

Taxista
� o que pretende, 'através

o Ato Institucional nr.

5, o motorista de
táxi - Sr. José Marques,

residente
no Município de, Guaramirim,

cassar o mandato do
vereador Armin

Byllardt, representante do

quer cassar Vereador
fixa no Municípi� de

Guaramirim, e, com isso, estar
infringindo a lei.

(Maiores detalhes acerca

deste momentoso caso, 'o leitor

poderá obter lenêlo uma

ampla reportagem que
estames apresentando

na página 8).
______. -----1..-.-:-.......------------ ...l"fYe" .... ,_...--:---

Paulinelli
com os

FLORIANÓPOUS - Che

gou dia 24 último a Florianó

polis, o' Ministro da Agricultu
ra Alysson Paulinelli, acompa
nhado do Secrn.tário Nacional

de Defesa Agropecuário, José
Alberto da Silva Lima,&') do Se

cretário da Agricultura e Abas

tecimento de Santa Catarina,
Carlos Antônio Azambuja
Loch. O Ministro foi recebido
no Aeroporto "Hercífio Luz",
pelo Governador Konder Reis,
os Comandantes do 5.° Distri

to Naval, Vice-Almirante João

Carlos Gonçalves Caminha, e

da Base Aérea" Coronel-Avla- '

dor José Carlos de Avellar, e

outras autoridades.

Alysson Paullnellí veio a

Santa Catarina, para se reunir

Eter

povo guaramirense e filiado ao

Movimento Democrático
Brasileiro· MDB.

Alega o sr. José

Marques de que o

vereador acima mencionado,
não pode desempenhar
suas funções, por não

possuir residência

. ' .

veio reunir-se
Suinocultores

com suinocultores e represen
tantes do setor agropecuário
do Estado, o que aconteceu

na quinta-feira p.p. em Chape
có e em outros municípios do

Extremo-Oeste, quando serão

discutidos os problemas cria

dos com o surgimento da pes
te suína africana e a longa es

tiagem que há pouco tempo
assolou Santa Catarina, com

maior intensidade na Região
Oeste.

Recepcionaram o Ministro

no aeroporto, quando de sua

chegada, às 16 horas, o Vice

-Governador Marcos Henrique
Buechler, Presidente da As

sembléla Legislativa, Deputa
do Waldomiro Colautti, e do
Tribunal de Justiça, Desem-

voltará
/

ser
Dentro de 90 dias, a in

dústria tarmacêutíca: Rhodia
reiniciará a fabricação do éter

anestésico, paralisada há dois

anos no País por falta de rea

juste dos preços, agora nor

malizado -:Jelo CIP, por solici

tação da Central de Medica-

a
mentos. O remédió custará 30

cruzeiros-o frasco de 140 mi

.Iigramas.

Quando o éter anestésico
deixou de ser fabricado, foi
substltuldo nos hospitais por
benzina, devido a seu baixo

bargador João de Borba; Se
cretário da Justlça, Acácio Ga

ribaldi S. Thiago, e outras au

toridades ligadas ao setor da

agricultura.

Programação
Além da reunião realiza

da às 17 horas, com a comis

são parlamentar externa que
estuda a produção e comer

cialização da mandioca, fécula
e farinha, o Ministro da Agri
cultura manteve encontro, on

tem pela manhã em Chapecó,
na Secretaria do Oeste com os

Sindicatos Rurais e dos Tra�
balhadores, suinocultores, em
presários, cooperativas e lide

ranças. Finalmente, às 11 h30m
a reunião deu-se com o Sindi

cato da Carne.

fabricado'
preço no mercado, que não

cobria sequer os gastos com a

modernização da fábrica, já
obsoleta. Isso levou a Rhodia

a oferecer a fórmula do medi-

.carnento a outras indústrias
·farmacêuticas.

Dallanhol
profissional

defende salário
para AdlDinislradores

,
,

"Na realidade, a maioria
das categorias profissionais já
pode contar com o salário mí

nimo profissional que lhe as

segura" nível de vida eompatí
vel com sua condição e for

mação. � justo, portanto, eon
templar com esta vantagem os

Técnicos de Administração,
que prestam serviços com re

lação de emprego"..

Com esse arrazoado o de

putado Wilmar Dallanhol ínl
elou seu parecer a proíeto-de
-lel em tramitação no Congres·
so Nacional, visando instituir

o, salário profissional para os

Técnicos de Administração.

Procurando reunir condi

ções para a aprovação da me

dida, o deputado Wilmar Dal·

lanhol acrescenta que essa ga
rantia de remuneração mínima

já foi assegurada aos diplo
mados em Engenharia, Quími-'
ca, Arquitetura, Agronomia,
Veterinária, sendo pois raeeá
vel sua extensão aos adminis
tradores que" perceberiam co

remuneração base 6 (seis) sa·
lários mínimos mensais.

deals são considerados teólo
gos moderados 34 são tidos
como conservadores e 33 co

mo progressistas. Acrescen
tam que nem os conservado
res nem os progressistas tem

chances de escolher um, can

didato de sua pr6pria tendên
cia e partirão para a escolha
de dois ou três nomes de ten

dência moderada,

do novo
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ChapéU

Os cardeais concelebra
ram ontem uma missa antes de
entrarem no conclave para pe
direm ao espírito santo às tu

zes necessárias para escolher
um digno sucessor, de Pedro.

As votações serão inicia
das hoje, com duas sessões
pela manhã e duas pela tar

de. As votações serão realiza-

lidade seja testada, por inter
médio de um tribunal de re

cursos.

Acrescentou que espera
va um aumento do número de
mulheres sem a parte superior
do biquíni, nos parques.

Fischer disse que no ano

passado, quando foi decretada
uma lei mais razoável. houve

poucas violações.
Domingo, no Parque Che

seman, três mulheres sem a

parte superior do biquíni ca

minharam cerca de 15 metros,
até a rua próxima, onde exibi-

Papa
das na c2pela slsUna, onde se

encontra o gigantesco afresco
de Michelangelo, representan
do o juizo final, e onde a lmpo
nente figura de Cristo estará
encarnando cada um dos car

deais no momento em que es

creverem na cédula o nome do
candidato a ocupar a cátedra

pontifícia.

Mulheres Protestam contra as

leis de Denver

Um total de 33 grupos fol
clóricos vão participar do III

Festival Catarinense de Fol

clore, 'cuja abertura oficial

deu-se ontem, às 20h30min, na
Expoville. Paralelamente ao e

vento, promovido pele Secre

taria de Cultura, Esporte e Tu·

rismo, haverá também Feira

de, Arte e Artesanato, lança
mento de livros e exposições
além de diversas barracas or

ganizadas por entidades bene

ficentes que fornecerão coml
'das típicas regionais de Santa

Catarina.
Na sessão de abertura de

ontem, houve uma homena

gem à imigração japonesa no

Brasil, com apresentação do

ram seus corpos e falaram
com motoristas, que paravam,
surpresos com a cena.

As mulheres disseram que
despiram a parte superior do

biquíni em sinal de protesto
contra o que consideram leis

injustas, que pretendem gover
nar até o modo de vestir das

pessoas.
Uma das mulheres alegou

que se os homens, durante to

da a vida, podem bronzear-se
nus da cintura para clma,' as
mulheres também deveriam

poder.

Folclore ao vivo
em Joinville

Grupo Folclórico Japonês, da tes do Festival e fanfarra da
cidade de Maringá Na seqüên- Escola Básica "João Colin".

cia, abertura de exposições
com esculturas lúcidas e fol- COMID)(S TlPICAS
clóricas, artesanato ucraniano A partir das 9h30min de
e material folclórico, e lança- hoje, começam a funcionar di
mento do livro "Folclore Cata· versas barracas com comidas

rinense", de autoria do pro- tipicas regionais catarinenses,
fessor Doralécio Soares, pre- organizadas por entidades be
sidente da Comissão Catari· neficentes e cuja arrecadação
nense de Folclore. Para hoje, reverterá em benefício de o

a programação prevê desfile bras assistenciais, Por preços
pela Rua do Príncipe (caso que variam entre Cr� 30,00 e

não chova) com participação Cr$ 85,00, as pessoas poderão
da Banda do 62.0 BI, grupos provar pratos italianos, sírio·
folclóricos, clubes de atirado- -libaneses, germânica, açoria
-I'es é bolão, entidades benefi- na, além do tradicional café

centes, representação da Rua colonial, sucos e refrigerantes
do Recreio, desfile de bandei- - os dois últimos por preços
ras dos municípios participan· entre Cr$ 5,00 e Cr$ 15,00.

Escoteiros no desfile de
.7 de Setembro

na Avenida para cumprir um

dever cívico e abrilhantar por·
conseguinte os festejos do Dia
da Independência do Brasil.

CHURRAsCADA

uma churrascada no pátio da

Igreja Matriz São Sebastião,
cuja renda será tod!! em bene
ficio da construção' da futura
sede dos escctelres jaragua

haverá enses.

,]Reunlt1lll:21ij �21 AM(lUNIE§( serã
e IlID1 ,I\YllassaraITll�un�a

Após o desfileo,

Até que a constituciona
lidade de uma lei, que proíbe
mulheres se apresentarem em

público sem a parte superior
do biqufni seja aprovada, a

polícia de parques de Den

ver deverá permitir às mulhe

res 'se bronzearem nos par
ques sem a parte superior do
biquíni.

Um dos supervisores da

polícia dos parques, Richard

Fischer, declarou que recebeu

instruções da Promotoria de
Denver no sentido de não apli
car essa lei até que, sua lega-

O público jaraguaense
voltará a ver este ano, por o·

casião do desfile de'7 de se

tembro, a participação do Gru

po Escoteiro
'

jacoritaba. Es·

tes jovens estarão outra vez,

A 5a. Assembléia Geral

Ordinária da AMUNESC, gés-
,

"

tão 78/79,. será realizada dia

02 de setembro próximo,· na
cidade de Massaranduba, ten-

do por local as instalações da
Câmara Munlclpal de Verea
dores, daquele

'

municfpio. O
lnlclo da reunião está marcado

para às 08,30 horas, e da agen-

da dos trabalhos constarão as

suntos de, relevância para os

municfpios da microrregião.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Aniversariantes da Semana
Aniversariam hoje, dia 26-08-78

Jurema R.' Gonzaga dos Santos, esposa
dó' nosso colega I dé serviço, o sr:
Gilson Gonzaga dos Santos

Sra. Olivia, esposa do, sr., Boni,fácio ��tri"
Sra. Clementina Zapella Abelino, em Itap.
Sra. Ivete Vosçerau Hommerding, em ltap,
Sr. Gustavo 'Alperstaedt, em ttapocuzlnho
O jovem Arnildo Carlos Pereira
Sr. José Carlos Gerent, em Astorga
Srta. Solange Doster, nesta
,Sr. Herberto Fischer, nesta

Aniversariam amanhã, dia 27-08-78
Sr. Alberto Sbardelatti
Sr:a. Leny Maria Silva dos Reis em Corupá
Sr. Wílson Baggenstoss
-Srta. l'VIirlam Bauer

j%'t. O jovem Agostinho da Silva Duarte
• " -5)(:'1\1.0 Ristauj·em Schroeder .

.

Aniversa-:iarn dia. 28-08-78·
Sra. Emm,a Bleicn

. ' •. , . Sra. Norma 'làrlge Ktogel, em Schroeder
"

, Aniversariam 'dia 2-9-08-78. n
'. c·Càr.los Günther Heinzle
,_. ,�r., Helns Ziejner

-, ,

Sr. Haroldo Wolski
O jovem Ademar Oswaldo Borges
-'A 'garota' Margaret Denise Schmldt

# �

Aniversariam dia 30-08-7�
,.. Sra. Maria; eS'R0�a do sr. João Carlos

Stein, nesta
.

".'

Sr. OttoPawlonsckl," em Gaspar
·Sr.- Angelo Scheuer, em Itapocuzinho

Aniversariam dia 31-08-78
. Sra. 'Yvonne Alice Sbhmoeckel, esj:>osa

� . de '8r.. Antônio .lIosé Gonçalves
Sr. Tarcíclo .satler r" .. Co', :' •

Sr. Siegmar Ehlert I

Sr. José Baeurnle .�
" 'í" 'Sr. Làuro Ademir Bortolini

Sra. Hilda Henschel Brunner, residente em
São Paulo

Sr. Rudi Nei dos Santos
Sr. Bernardo Fodi, em Três Rios do Norte

Ahiversaria'm dia '01-09-78
Sr: Manfredo Fuck, em Co.rupá
Srta. Diana, fíll')a de Alvln e Hella Fuck

Seidel, em Corupá,.\ à' jovem Ferriando Fischer, estudante do
SENAI- de nossa cidade.

.

1.,.

, "
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:--.,Aos' aniversariaiites"ds"semanã;"'os"cüm=
I, prlmentos da coluna.
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Nascimentos' da 'I:' Sem'ana

I
I

Nasceu dia 15-08-78
Gert, filho de Gert (Renate Mueller) Jans

sen
Nasceram dia 16-08-78

.

Caroline, filha de Jost (Elizabeth Thereza)
Weege

Gislene Cristina, filha de Ireno (Maria He-
,

lena Cidral) Ehlert
Nasceu dia 17-08�78 _'

Klaus, filho de Tassilo (Lore) Engels
Nasceram ..dia 18-08-78

Cátia, filha de Elói (Matilde Gonçalves)
Balsanelli

Gilberto, filho de Francisco (Antônia Oam
pelo de Souza) Silva

Márcío.. filho- de José Evaristo (Letrcia)
!3aader, " ,

Carla Andréia, filha de �ri (Ing'fid) Enke
Nasceram dia '1_9-08-78

André, Ricardo, fifhQ Ide Waldir (Célia Be:'
, natdete Satler) SafaneUi.

Fabiane Aparecida, filha' de" Domingos
-Marla=Helena) Lopes .

Daisy Rúb-ila,' filha de Daniel (Maria) WuerZ"
Nasceu dia 21-08-78,; M ,. , .;_

Silvânia, filha de Benildo José (Maria Te
rezinha Pereira) Schmitz

., ,..,"
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A COLUNA ESTA APRESENTANDO AliPARTIR [jE HOJE'AS MENINAS-MOÇAS QUE ESTARAO FAZENDO O SEU

DEBUT; NO PRÓXIMO DIA '30 DE SETEMBRO, NO '

CLUBE ATL�TICO BAEPENDI" SEND·O ,QUE "ESTE, BAILE BRANCO,- POR SER
O PRIMEIRO DO,CLUBE, SER4 DE UMA REALlZAÇAO MARCANTE,

PELA PREPARAÇAO E TAMB�M PELO NOMERO DE CANDIDATAS:
I i' r ••

"

•

ti '

1 •

Mér'cia;' filha de Sigorr (Ca
cilda Menegotti) Schünke,
está ,c!Jrsando .a 8a. série, ,

gosta de tocar piano, ler e

dah�r e também pratica tê-
ms, ) '\', :

. ,
,

BUlE !llagel
'"

... � .,

.I, -1";)1

Meri Lúcia, filha de Nery
(Erica) Buchmann, cúrsa a

8a. série, gosta de viajar' e .

J ,
'

pintar; seu esporte favorito' o I"

voley.

Miriam, filha de João Germa
no (Maria Matilde) Rudolf, es�
tá, cursando o 1.0 núcleo co

mum, gosta de dançar e ou

vir música e pratica voley.

. Marili Suleica, filha de 11ário

(Ingelore)-,Müller, curs� o �.o
científico, gosta de praia, VIO
lão e música; seu esporte fa
vorito é ginástica rítmica.

._.._,._,._,-._,--..-.._-�._-.__ ......._-

n--C�;;;��';;����;-�I;D;'1ín RELA - Não seja careta, entre na moda II
II transacional visitando quem entende da II
II moda e tem tudo para lhe 'ofe"'�cer. CIN- II
n DERELA :. calçados, confecções, artigos II
II esportivos, vestidos completos para noivas, II
II conjuntos infantis, presentes chiques e um

IImundo de coisas novas que você nem po-Ii de imaginar. Visite a CINDERELA, um 10- II
n Jão com sobre loja, na Getúlio Vargas, 198 II
II a sua espera. A vista ou a prazo, como vo- II
II cê preferir! II
=�==������=�===�=�
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Na última segunda-feira o industrial
Arnoldo Leonardo Schmidt, amigo da
coluna, esteve completando seus 87.

I anos, quando na oportunidade ofere
ceu jantar aos familiares, pelo trans
curso dê" tão feliz fi sigriificante data.
Enviamos; aO'·amigo Arnoldo, nossos
votos de felicitações acompanhados
de muitas alégria�., .- :. � c

\ - ..... ,J.

APERITIVOS DELICIOSOS?
MAIS DE 30 SABORES?
PIZZAS? 6 SABORES?
SANDUICHES SABOROSISSIMOS?
só NUM LOCAL ESPECIAL. �H ! NO

Krügerhaus

". .-

Agradecemos ao Prefeito de ,Guaramirim,
sr. Salim José Dequech, o convite que nos foi

enviado para participarmos dos festejos alu
sivos a data do aniversário do vizinho municí-
pio. No dia 28 deste mês Guaramlrirn estará
comemorando seu ?9.p aniversário oe Eman

cipação Política, fato este que alegra a todos
os guaramirenses e também a nós que somos

sabedores disto e que va�q�, ,�'I?aí'ticipar da�,
cómemorações.

"

, , 1 I I '�
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CONF�CÇÕES SUELI - Moda - Be- i
� leza - Qual�dade � Origina�idade. Of-:re- !! cendo: VestiéU:Js, Slaks, 'Camlsas, Camlso- C'S

i las, Bâtas, Blusas, Járdineiras e Biioute- i
! rias. "Agora com Crediário". Na Marechal i
i Deodoro, 1085. .'':. �
"';:::;E*J������. '.. .

_ ..-

;.J I.
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Se o seu probléma"é tieber
O problema é seu

Se o seu problema é parar de beber
O problema é nosso. - PROCURE-NOS:

'Grupo Serenidade de A.A.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370

(ao lado da Creche) - Jaraguá do Sul-Se.
---------

- < ,

O desfile dos Passat's nesta semana, se

gundo o que apurei junto ao amigo Willian, lá

da Menegotti, vem aumentando gradativa
•

mente. Com Passat bege jangada o amigo Nas-

cimento Mendonça, o "bom da Marechal".
" . -,,1. 1

, Também com bege jangada o sr. Haribald
, .'

, �I
) 'Seidel. Passat Surt, cor bege polar Mariane

III r

"SCAR
No último dia 18 deste mês, a SCAR, So- ..

ciedade Cultura Artística, realizou um jantar
dançante nas dependências do Clube Atléti
co Baependi, contando com um grande nú-.,

mero de pessoas, coroando de pleno êxito es

ta promoção, graças ao reconhecimento da

queles que compareceram.
I

A diretoria da S.CAR, através desta colu-
na, agradece a todos que prestigiaram e se

fizeram presentes ao acontecimento, pois a re

ceita deste jantar dançante, será em benefício
da escolinha de música que é mantida pela
SCAR, aqui em nossa cidade.

A CASA EM FESTA
No próximo dia 31 deste mês estaremos

levando nossos respeitosos cumprimentos à

amiga e responsável por este semanário, Yvon
ne Alice S. Gonçalves, pelo seu aniversário.

Cumprimentos da coluna.

Amora Martins. Com Passat TS de co casta-
..

" r _ J

nho barroso metálico, o industrial diretor das
..... -

.

.:. - � _.

Indústrias Reunidas .Jaraquá- S.A.:- sr. Axel

Boss.
a.. � ............_n_ .....I"'l�

_......_--_ .........__ .....-.._-----
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A moda como o figuri�õ manda, de !
1 �s�o �a... ,o pará o "grand m.on�" da re- !
i :..g!ã�, "você encontra na _LQJ� ,KLEIN e !
1 KLEIN MAGAZINE. A badalação do mo- 1
! mento, moda jovem, descontraída para Ivocê desfilar elegantemente.'
! �SA últimas novidades !m tecidos pa- 1
li ra voce que vai fazer o seu DebuU78 e 1
i para você que marca presença nos acon- 1
! tecimentos de n0!isa s_och!ty. !
! LOJA KLEIN e KLEIN MAGAZINE, no !
1 endereço da elegância - Rua 28 �e Agos- !
I to - Guaramirim - SC. !
.........................�� "... � ....

l

Edital nr. 10.404 de 21.08.1978
ÁLVARO JOSÉ JUNCKES E ELENIR PRESTINI

. .'

r:n �,�),���U_.,. H .�. ,-,,,; �

f'�eQ1S'Iro
"

Civil
Áurea Müller Gr'Ubba, Oficiar d::(Ílegistro Civil do

" 10. ,Distrito ,da Comarca de JaraguA' 'do Sül, Estado dé
Santa -Catar.ina, 'Brasil.

�. • J , • .,

'.' f.'·-." ,

"

Edital nr. 10.394 de '16.08.1978 ,� . _.

.
• r.' ..JO

NELSON DOS SÁNTOS E GERTUDES SCHMIDT

di. Ela, barsileira, solteira, do lar, natural de' Jaraguá d.'

.. Sul, dpmiciliada e resJgent.e na _Rua Santa Catarina, nesta
cidade, filha de Urbano Campregher' e Clara Bisoni Cam-

pregher. ' •

Edital nr, 10.397 de' 17.08.1978" '_.

OLIVIO ZUMACH E VALTRUDES KARSTEN

i jO' E1T' brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz III, ne�te

neste distrito, filho de Humberto Zumach e Edite Scha·

de Zumach. Ela, brasileira, solteira, industriária, nat'l
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Barra

do Rio Cerro, neste distrito, filha de

Agueda Lenz Karsten.

Afonso Karsten e

Edital nr. 10.398 de 17.08.1978
Ele;'b'rá;lleiro, solteiro, estofador, natu�àl d� :riraguá -

ALTANIR FERREIRA E MARIA SILÉSIA mNTZ
I"do 'Súl� cíbinit;IH'id,3' 'e residente nã Illia aa 'F[gueiÇa?;: nesti't·.!':l:' Ele, brasileiro; solteiro, motorista, natural de PresI..
distrito, filho de Manoel dos Santos e"Álvi;;a de' 1rreitd.:S' '!.' dente GettÜ,io, neslte Estado, �domic'iliadó e"res'idente n�

�' dQs Santo!!'.' Elâ, 'brasileira,
.

solteira:, confeite'ira, natural Rua'Uruguái, nesta'cidade, filho dê'Fel.t<:io Ferreira Apo-
de Jaraguá ,do Sul, domici,liada e residente na .Rua Join- lõnia Ferreira. Ela, brasileira, solteira, costureira, na-

vil1�, nesta cidade: filha de
....

Egon Schm�dt e �à:ri� Lange tural de Jaraguâ do Sul, domiclli�da e re&id�nte na Rua
Schmidt. ., "" ... '" ,.!\, (.,11

Walter Marquardt,' nesta 'cidad�, 'filha de Otávio Hintz e
Edital nr. 10.395 dé 16�08.1978 -; r�m�-'�l r ;,. Má.fta 'Fernandes'Hintz. " •

ROLANDO -G01USCHIE"LAURITA'VOBTOLINI
Et&, bIlasill:!1ro, ',sóltei!:o, torneiro, natural, de Jaraguá

do SuJ.., domiciliado e residente ria Rua Santa Catarin!l,
nesta ;'Cid�de:

.

filho d� éonrado Gascho e ElIs'abeta Muel,
ler Gascho. Ela, brasileira, s�lt'eira, servente, natural de

Jaragu'á. do' Sul, liozÍlic1l!ada 'ê residente na Rua João Pla

ninecheck, nesta cidade, filha de Luiz Voltolinl e Amália
Fiecher Voltolin1. ' '"

Edital nr. 10.396 de 17.08.1978
GUIDO PRADI E SALETE CAMPREGH'ER

. I • "

Ele, bràsileiro, SOltei;O, operário, natural de Jaragua:'"
do Sul, domlc1l!ado e r�slden:t� na Rua Santa Catarina,
nesta cidade, filho de FausUnó Pradi e Rosália Pedri Pra

I

Eo,ital nr. 10.399 de 17.08.1978
MILITINO BERTHOLDI E

MARLENE DE LOURDES RENGEL
Elê, brasileiro, solteiro, �atural de Lúiz Alves, nes·

te Estado, domiciliado e residente em Guaramlrim, nes

te Estado, filho de Egldlo Bertholdi e Izabel Bertholdi.
Ela, brasileira, solteira, balcon�sta, natural de Massa

randuba.', neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Rio Branco, nesta cidade, filha de VIctor Rengel e Maria
Paullna: 'F.agundes Rengel.

"

I Edttal nr. 10.400 de 17,Ó8.1978.
" '

JOSÉ IVO DA ROCHA E ANNA KAZAROWSKI

E,le, braslleir::o, solteiro, tecelão, n�turlal de Luiz AI-

, .- ..

ves, neste Estado, domiciliado e residente na Rui Joa

quim Francisco de 'Paula, nesta cidade, filho de El!dlo

da Rocha e Alvina da Rocha. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Timb6, neste Estado, domiciliada e re·

sldente na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cida-
I

de, filha de Daniel Kazarowski e Mathilde Tomelin,

Edital n,r, ·10.401 de 17.08.'1978
'

ADEMIR ANIBAL DE SOUZA E ELENIR BENTO
C6pi-a recebida do Oficial de Blumenau, neste Estad)"

Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, nlj.tural deste,

Estado, domiciliado e residente na ,Rua Domingos da No

va, nest� cidàde" filh� d� Anlb�l Manoel de Souza �e Gil
da dEI' Souzà. Ela, brasileira, solteira, industriária, na'tu

ral deste Estado, 'd'Omlciliada 'e 'residente em Blumenàu,'
neste Estado, filha de João José Bento e Herlindjl Val-_
devina Bento.

Edital nr. 10,402 de 18.08.1978

BRUNO CARL E ELVIRA BORCHARDT

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Gas

par, neste Estado" domiciliado e residente em Jaraguá
-Esquerdo, neste distrito, filho de Franz Carl e Agnes
Carl. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Alto de, Sel.'

ra, neste Distrito, filha de Alex Borchardt e Paullnà Bor-
chardt.

. '

'i'

Edital n;: iO.403 de 18.08.1978
VILSON DOEGE E HILDEGARD KOEHLER

C6pla recebida do. Oficial de Schroeder, neste Estado.

Eh, brasileiro, ��ltelro, Industrlárlo, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e -residente em Itaplocuzi
nho, neste distrito, filho de Bruno Doege e Erna Eggert1

.\.'
jDoege. Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de

.Jaraguá do Sul: domiciliada e residente em Schroeder,
neste Estado, filha de Rudolfo Koehler e Frleda Jordan
Koehler,

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de

Guaramirlm, neste Estado, domiciliado e residente em

Joinville, neste Estado, filho de Alberto J'unckes e Mar'a

Kr�usch Junckes. Ela, brasileira, solteira, escriturária.
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada' e residente em

Santa Luzia, neste distrito, filha de Luiz Prestini e Wan
da Sohn PresUni.

Edital nr. 10.405 de 22.08.1978
,
IRINEU PONTICELLI E INGRID MULLER
Ele, bra�leiro, solteiro, mot?rista, natural de Jara

guá do Sul, dom. e resido na R, Corup!§.; n/cidade, f,.
lho de Querino. Fonticellj e Teresa Wei�furler Ponticelll.
Ela, bz:asileira, solteira, industriáriar, natural de Jaraguã
do Sul, ,d0.mioUlad� e res��e!1�e em �Io d!t_ Luz l, neste

distrito, filha de V(ctor Müller e Edlth Ra�thum Mulle ...

Edital nr. 10.406 de 22.08.1978 '

WAL�OR DESCHER E DOLORE� MARIA PETRY
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jara-

guá do Sul, domiciliado e residente na Vila Lenzi, neste
distrito, filho de Erich Hugo Descher' e Ilsa Schmidt
Descher. Ela, brasileIra, solteira, servente, natural de
Massarànduba, neste Estado, domiciliada e residente na

Vila Le1}.�i, 'r\es�e dis,trl� f:ilh� Id
. .9leIll-e�!e José Petry

e Matilde Petry.

- I

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar o presente edital que ser;A 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 legata •

Aurea Müller Grubba

Oficial
\

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DO MEU ARQUIVO, PARA voes
................ - _--- _--_ .. __ __ .. _-_ --_ _- - __ _ ..

Muitos de Nossos Alunos
Sabem' Ler

-

nao
Prof. Paulo Moretti

� uma triste realidade. Acreditamos que os

alunos atuais, não obstante freqüentem escolas
chamadas modernas e' se utilizem de métodos di
tos modernos, não aprendem a ler como nos ve

lhos tempos.
� lastimável e, às vezes, apavorante ouvir-se

a Ieltura de certos alunos que estão a concluir um
curso de 2.0 grau. Exigir-se destes uma leitura em

público é submetê-los ao vexame de serem ridi
cularizados pelos colegas, 'tamanha é a deficiência
com que se hão numa tarefa que deveria ser per
feitamente normal numa escola.

Sendo a palavra um sinal dirigido de uma pes
soa para outra, a fim de que se estabeleça uma

mensagem em que figuram emissor e receptor, tal
relação torna-se impossível quando inexiste a co

municação, por deficiência de uma das partes.
Como a leitura é um dos fundamentos da co

municação, sendo ela 'inexpressiva ou despojada
das regras do bom entendimento, torna-se huma
namente impossível 'a assimilação do sentido das
palavras e das frases, o que vale dizer, do texto
que se nos é apresentado.

Numa conversa informal, podemos redargüir,
podemos interferir quanto ao bom entendimento
da mensagem, todavia, numa leitura pública, a si
tuação muda de figura, de vez que as imperfeições
se sucedem sem que qualquer interferência seja
salutar.

Entendemos como boa leitura aquela em que
os olhos são bem mais rápidos do que os órgãos
da fala no enunciado das palavras. Para tanto, é
preciso que enxerguemos com rapidez e facilida
de o conjunto fraseológico, sem prejuízo da audi
ção e da compreensão por parte daqueles que nos
ouvem.

Outro ponto fundamental reside em que o lei
tor deva preocupar-se mais em bem pronunciar
as palavras do que em emiti-Ias num tom de voz

exageradamente alto e numa dicção feita de pica
dinhos e quasezjnteligível.

Bom seria que nossos alunos tivessem o há
bito da leitura individual, em casa ou no escritó
rio, constituindo-se tal fato em excelente exercí
cio, capaz de evitar situações constrangedoras
que os expusessem ao ridículo toda a vez, que se

devesse evidenciar que o bê-á-bá foi realmente
bem aprendido.

Mais um pauco de humor
,

DICIONARIO CANIN'O

Cão que vai à festa - Cãovidado
Cão de laboratório :.. cãobaia

Arma de cão - cãonivete

Conversa entre cães - cãomunicação
Cão inteligente - cãopetente
Cão que confia - cãofiante

Batalha de cãos - cãobate

Doença de cão - cãogestão
Cão que custa caro - cãobustível

Piedade de cão - Cãopaixão
.

Assunto secreto de cão - cãofidencial

Máquina de cão - cãoputador
Desordem de cão - cãofusão
Cão que faz música - cãopositor
Cão formado em contabilidade - cãotador
Sessão musical de cão - cãocerto
Cão japonês - cãonil
I?ancada de cão - cãocetada
Cruzamento de cão - cãosamento
Cão artista - cãotor.

R.N.

Televisão

Os Embalos da Globo
Cláudio De Cicco

A Rede Globo de Televisão começou a trans
mitir os capítulos de mais uma novela. Trata-se de

Dancing'Days, de Gilberto Braga, levado ao ar to
das as noites às 20 horas. Ainda é cedo para se

poder ter uma opinião sobre a narrativa, a inter

pretação dos atores, etc. Entretanto, não deixa de
ser oportuno tecer alguns comentários sobre o tí-
tulo escolhido.·

'

Certamente, a intenção de quem colocou tal
frase foi aproveitar a voga dos Embalos de Sába
do à Noite, mesmo porque a estória envolve tam

bém aulas de dança de um personagem. Já esta

mos acostumados a tal tipo de aproveitamento dos
sucessos do teatro e do cinema pela televisão e

até ar nada de novo.

Mas por que Dancing'Days? Não poderia ser

Dias de Dança?
Durante muitos anos multidões lotaram as sa

Ias de espetáculo cinematográficos para assistir
a filmes estrangeiros, cujos titulas eram traduzidos

para o vernáculo. Nem se diga que se as palavras
forem traduzidas perde-se a graça (ou o embalo) ...
Segundo consta ... E o Vento Levou foi um êxito
de bilheteria no Brasil, sem a denominação origi
nária de Gone with the Wind. E, na linha dos mu

sicais, Cantando na Chuva fielmente traduziu Sin
ging in the Rain sem deixar de ser o melhor traba-
lho de Gene Kelly. Houve até casos em que a tra

dução nacional superou as expectativas: Uma Rua

Chamada Pecado foi o tltulo brasileiro de One
Street Car Named Desire que - caso traduzido li
teralmente - Um Bonde Chamado Desejo - talvez
dissesse menos ao espectador ...

Não se trata de mera questão de exatidão lin

guística, mas de simples valorização de nossa Ifn

gua, cuja importância salta aos olhos para a pre
servação de nossa cultura. Se não habituarmos os

nossos jovens a interpretar em bom e claro portu
guê's suas idéias e sentimentos, não nos podere
mos queixar depois de que eles estão perdendo
sua nacionalidade, pois entre o pensamento e a

comunicação há uma estreita analogia. - (Plana).

Ein deutscher landsknecht war's, der Handgeld
I nahm, I

Und der, vom Ruf der weiten Welt getrieben,
Ins land der "Nackten Menschenfresser" kam,
Fas waer er ihnen hier zum Frass geblieben:

Hans Staden

AIs frommer Christ ging er vali Heldenmut
Und Gottvertrauen durch des lebens Tuecken,
Und durfte, ais ein unerschrocknes Blut,
Brasilien im Urzustand erblicken.

Hans Staden, Krieger, Pionier, Chronist,
Es ist nicht mehr das land der Menschenfresser,
Das dich ais Wegbereiter heute gruesst,
Doch ist das leben heutzutage besser?

Wir fuehlen uns mit Recht ais Hans im Glueck,
Wir sonnen uns in des Jahrhunderts Strahlen,
Und sehnen doch das Paradies zurueck,
Dein Paradies, trotz aller Kannibalen.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

.

Espiando a Vida
Por detrás da cortina do passado fiquei a con

templar a vida que passou como visão colorida,
repleta de emoções, num punhado de anos.

� gostoso reviver e sentir o bom de tudo que
se foi num emaranhado de coisas amadurecidas.

O relógio marcou cada minuto repleto de so

nhos, fantasia, esperança, no tique-taque que hoje
ressoa como ... SAUDADE ...

Dar passei a ser criança mimada, menina pre
potente, jovem sonhadora, filha querida, esposa,
mãe e avó que procura entender e cumprir a difí':'
cil missão a ela confiada.

Foi um retrospecto que valeu pelas lembran

ças que ficaram e como uma visão ao presente.
Foram jlusões, coragem, amor, vivência, tiro

cínlo e vontade de vencer.

Prof.· Alarde Sardá Amorim

Biguaçu-SC - 8/78.

14

Emmendõrfer Com. de Veículos Ltda.

foi feito para vocl

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969
72-0655
72-0060

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Cheque' é O

Assunto
_____ __ __ ._ Amoldo ALEXANDRE _._ .. __ .

Bem recente mesmo tivemos aquela do cida
dão da Capital paulista que ao tentar pagar uma
divida com cheque foi rejeitado e em represália
encheu uma Kombi de moedas e .. , o credor está
contando dinheiro até hoje.

Na nossa querida São Francisco do Sul acon
teceu exatamente o contrário.

E o fato está narrado em "Notícias de São
Francisco do Sul" publicado em "A Notícia"., edi
ção de 22 de dezembro de 1966.

� bem verdade que o cheque em 1.966 mere
cia maior crédito.

O dito cuia hoje nada mais é do que um pe
daço de papel simplesmente desmoralizado.

Mas aconteceu lá "naquele tempo" o seguin
te: o sr. Klaus Foerster mandou pagar seus impos
tos na Alfândega local' e o tesoureiro recusou o

pagamento alegando que não tinha tempo para
contar dinheiro, recomendando que o pagamento
fosse feito mediante cheque.

Enquanto um recusa o cheque, o outro re

cusa o dinheiro vivo.
Mas se justifica. O ex-tesoureiro que ainda

hoje permanece funcionário da mesma reparti
ção, talvez, naquele tempo, tivesse o natural re
ceio de passar a vida, ou atingir o tempo da sua

aposentadoria, contando o dinheiro do sr. Klaus
•

Foerster.
Os personagens estão vivos e sãos, respiran

do o ar gostoso da bela e magestosa Babitonga.

Nixon
r A

'e avo
O ex-presidente norte

-amerlcano Richard Ni

xon foi conhecer a sua

'Primeira neta, que nas

ceu no dia 16-08, no Hos

pital Geral de San Cle

mente, na Califórnia. A
menina é filha de Julie e

seu marido David Eise

nhower, que assistiu o

parto.

�uia
Geraldo Guimarães

João da Guia nasceu

Ou melhor
Veio ao mundo
Numa alcova de taipa
escura e sem parteira.
João foi crescendo

João
Jaca

Janjão
João da Guia
Não foi à escola

porque tinha uma bo
ca que pedia alimento
embora precisasse de

palavras
mas precisava mais
de comida que de

palavras
o João foi trabalhar.
João virou homem
Sem título e sem posse
E embora se chamasse
João dos Santos
era apenas
João da Guia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jar�gué do SUl - Santa Catarina

, ,

Tabelião de Notas e Protestos de Títulos
, '
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Relo presente edital .de citação, .pedlmos. aos se

nhores abaixo relacionados, que compareçam em nosso
cartório para tratarem de assuntos de seus interesses':

',. . \\: . . .

'

,

ARILDO FIEDLER ....:...,. Av. Castelo Branco' - Schroe
de!'. ,CARLOS NIELSEN, -' R. .Jolnville, 2687 - nesta.
CARMEN BRU.CH - Av. Get. Vargas, 26 - nesta. ISIDI
NHA MARIA PELENS - Rua Fr:ederico Curt :. nesta. JA
CIR NICOCELLI .:. Ponto- daTáxl - R. Gumercindo da
Silva - nesta. JARDINI VITTI - Estr. ltapocuzinho - nes
te. MARIO SPERANDIO - R. João Ptanlnscheck, nesta,
MIRTES GADOTTI DEMARCHI - R. Víctor Rosemberg,
754,- 'nesta. MOV. RIBEIRÃO LTOA. - Estr. Ribeirão G.
do Norte, s/n. - neste. TRAUDI ZIMATH - R. Vítor Ro
sernberq, s/n. :'nesta. TRIBRASI[ LTOA. - R. Venâncio
da Silva Porto - nesta. WALDEMIRO BUZZI _.R. 28 de
Agosto, 1460 - Guaramirim.

-<. Valeria Tavares da Motta 'Rezende'
Oficial Maior .-

, ",

- Um terren com as 'dimensões de 15x32m,com'
uma ,l1_1eia-água. e I�z elétrica" na 'rua Francisco

Todt, 235, nestá cidade de Jaraguá do Sul.

Tratar com o Sr. Wendelin Leithold, no Alto

Garibaldi, São Pedro, neste municp.io 'de Jaraguá
--:do Sul - Santa Catarina.

. .

Engenhêiro M�c'hnico
PEDRO P. S,CHOTZ

Em Jaraquá do Sul, trabalhou na Eletromotores
,

WEG S.A: e Met. Erwino Menegotti.
Informações nesta redação.

.

..

()

SABADO, 26 DE AGOSTO DE 1978
,

.

• PAGINA 4

"Plásticos ,Catarinenses
Brasíl ia

O subchefe dei Opera
ções da Casa Olvll, Ar
chlmedes Naspollnl, di-

vulgou a 'relação dos ar

tistas plásticos que esta-:
rão expondo os seus tra-

JurZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA, DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

J
..

• (Extrato art. 687 do C.P.C.)
,

Venda em única praça: Dia 15 de seterflbro
do corrente ano, às 10 horas. j>or valor superior
ao saldo devedor que é de.C r$, 880.333,91, o qual
será atualizado no dia da praça, .

Local da venda: Porta principal do Ediffcio -do
Fórum. '" situado à Praça Ângelo Piazera.

.

Bens: "o imóvel constitufdo do apartamento
nr, 21, localizado no Edifício Ana Paola, 3.° pavi
mento ou 2.° andar superior, situado na rua nr 6 '

Coronel Procópio Gomes de Oliveira, nr, 717, na

cidade de Jaraguá do Sul, com 117:2541 m2 de
área privativa, acrescida de 41,0590 m2 de área de

.

estacionamento para automóvel de nr. &, indissolu
velmente 'ligada ao apartamento, a qual está lo
calizada no andar térreo; e 7,8245 m'2 de área co

mum, perfazendo a área total de 166,1376 m2 e

8,19% de fracão ideal-do terreno e coisas de uso

comum e fins proveitosos. O terreno onde se as

senta o referido ediffcio, de forma lrreqular, com a

área de 1.362,90 m2. O imóvel acima descrito er

contra-se registrado no Ofício de Imóveis desta
Comarca sob nr. R-1/1146, matrfcula nr. 1146 em

data de 01-02-17, com hipoteca legal a favor da
Caixa Econômica Federal".

Processo; Carta Precatória nr. 441/78, oriun
da da Justiça Federal - Seção Judiciária de Santa
Catarina, expedida nos autos de Execução Diver
sa nr. 9796/78.

Exeqüente: Caixa Econômica Federal.
Executados: Orlando Tonon e Maria Ernesti

na Tonon.
,

Caso os executados não -sejam encontrados

pelo sr. Oficial de Justiça, ficam os mesmos inti
mados da data acima pelo presente edital.

Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 1978.

VISTO:

Hugo José de Moraes
Escrivão

'. (

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

CEACLlN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av.' Mí:lI. Deodoro da Fonseca, 1.114
� �. ,. ...

"
.

Defronte a Praça, Paul Harris
.' Fone: 72-0466·

'DR. ALFREDO GUENTHER
/

, Cirurgião De,ntista

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

'.

Atende somente com hora marcada
,

,

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

J•.i'!': hlNGO PAULO ROBL

colas aquela que melhor

estiver no campo de edu

cação sanitária .

trab.álbos
, .vão, expor'

semana, da, Pátria >

Comissão Munícípal de Saúde percorreu Escolas

Diário da RDA repelementiras,demilitares da OTAN

na
balhos em Brasflia, por
ocasião da Semana da
Pátria e no mês em que
caberá a Santa',Catarina
realízar a troca do Pavi

lhão Nacional.
,

'Ao exposição será rea

lizada na Galeria da

VASP, no Centro Comer
cial Sul, Ediffcio Morro

Velho, 'de 3 a 9 d_e setem
bro, apresentando traba- '

,
lhos dos florianopolitanos
Eli Heil, Mayer Faho, Ve
chietti, '.Joel Figúeira er

Esteve percorrendo as

Escolas ,do Municfpio de

Jaraguá do Sul, nos -dlas
23 e 24 de agosto, uma

comissão formada pelos '

srs.: Eugênio Strebe, re-
.

presentante do Prefeito
Municipal Victor Bauer,
Enno Jansen, José Al

berto Klitzke, Pedro de

BERLIM - As mentiras

de altos mimares da

OTAN sobre a "Ameaça
Oriental" e o

•

"Cresci
mento Extraordinário da
Potência Militar Soviéti
ca" têm por objetivo des
viar a atenção dos Imen

sos esforços armamentis
tas dos imperialistas, es
creveu, o dlárlo da ROA

"Neues Deutschland", re
'ferindo-se as declarações
do Comandante e Chefe
da OTAN, General Haig.
Acrescentou o dtárto:

DESPACHANTE OFICIAL-DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Lourival; Edson Balod, mel, de São Bento do

de Criciúma e Chiarello, Sul. Haverá ainda, na Ga-

de Chapecó.
' 'leria de Artes, da VASP,

Para a solenldade do uma exposição de artes

dia a.de s,etembro, quan- plásticas, realizada por

ao Santa Cat�rina estará artistas' catarinenses, já

hasteando o Pavilhão �a'" com inúmeras inscrições.

clonai, na -Praca dos 3
• Serão dlstrlbuldcs vários

Poderes, em' BrasrJi�, a 'brlndes, entre miniaturas

, programação assinala, a- .das figuras .de Boi-de

lém da presença do 90- -Marnão, rendas, borda-

vernador Konder 'Reis, al- dos e outras .atrações,

!l)uma5 . atrações tolclérl- mostr�od9 o valor artís-

cas de nosso Estado, das- tico e da produção do po-

tacando-sé a Banda "Tre- vo catarinense.

Almeida, Vltório Lazzaris,
Tenente José' Bahia e

Ademar Lotin Fras'seto.

Esta Comissão foi de

signada pelo Coordena-·
dor da Comissão Munici

pai de Saúde, sr.' Vícter
Bauer e tem .0 objetivo
de escolher dentre as es-

"a única coisa que que
rem, é intensificar a car

reira armamentista, em

interesse do complexo
militar-industrial e dos
setores mais' agressivos
do imperialismo" querem
que: "fracassem a políti
ca de distensão tão esti

mada pelos povos da eu

ropa e do mundo Inteiro"
e que "se criem novas
tensões".

O objetivo destes se

tores consiste' em reani-

À Escola Municipal e

Estadual vencedora, se

rá oferecido uma excur

são para alunos e profes
sores pela: Prefeitura Mu

nlclpal,

mar a política da força e

exercer pressão median

te o armamento, escreveu
ainda o ."Neues Deutsch

land".

O diário assinala as
.

numerosas propostas da

URSS e dos demais paí
ses socialistas sobre o

cessar dá carreira arma-
,

,

mentista, 'a limitação de

armamentos e desarme,
as quais são conhecidas

pelas f(Jlt"ças amantes da

paz do mundo íntelro.

Ser{,iços de agrimensura e topografia em g�ral, �'

plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de
marinha, terrenos rurais,' etc.

Credenciado. pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - TI���ferências' - Seguros
Negativas de Multa - Suias - Atestados Diversos

Ocorrências Policiais - Hequerirnentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitáclo Pessoa, 616 - fone: 72�021 O

(perto do Dr. Waldemiro 'Mazurechen)

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS
.

I
•

ADVOGADO

Cobranças e Assistênc_ia Jurídica

" Empresarial

Àua Domlnqos da Nova, 283. - fone: (0473) 72-0004
• - r •...

LGD ENGENHARIA .

.i Eng. Civil Florisval.Enke

Cart. Prof.,863D - ,Reg: 3414 - ·10a. Regi.ão

Téc. Agrimensor RUV S. EGGÉRT
,

.

.
.

CREA nO, 6.059 - CART. 3Q1 1.0:
Av. Ma], Deodoro, 260 - J;;diflcio Mtner
Sala 25 - fones: Escr. (0473)72-0090

. E�CRITÓRIO DE ADVOCACI�:' S
Altevir Antonio Fogaça Jr. ..�

Osvalina Vargas -Rodrigues
, .Advogados ,.",..... f 'II"

�

COBRANÇAS ..... SEGUROS' '\

ADVOCACIA _ E.M GERAL
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone': 72-0498

Jaraguá do �ul - Santa Catarina

!� .

" .t I" �', Engenheiro Florestal.

Reflorestam'ento,' Topografia; Paisagismo,
,:-� -Oonsuítorla e Auditoria Fiorestal:

Escrit6rios:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185
Cx. P;200.- fone: 72-0�11: - São Bento do Sul-SC

I.

«
.

j HUMBERTO WOLF
,

Éngenheiro. Civil

Projetos, Construções, C�culos,
. Orçamentos.

Escritório:

"

'Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184,
Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do SI,II-SC

, ,-

r

.

Av. Getúlio Vàrgas,' 79 ao lado 00· Karnlsãó
,

. Fonei0473)'72-0616, Cx. P. 83 _
-

-:;
.

�9.25.0:Jaraguá do Sul - S. Catarina
, Contablh�ade - Contratos é Servjços em
geral - projetos de financiamellto - .Seguros

. Re�resentações. -. Embalagens , material de
construção.

'

'- .

...__.-.-------_ ,

PROJET0S E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

. .._--_..-_'

Rua João Fontana; nr. 34 - fone (0473f72-0231

ESCRITóRIO CONTABIL 'BLUNK

Ernesto. Felipe Blunk
.'

,

. Téc•. Conto • CRC-8957
�.�

...

Fone 75-227 - Cx. Postal 42
, .

I
.

MARCIO MAURO 'MARCATT6'
Engenheiro Civil

t "
. . r

�!' 'CREA 7a. R� CART. 3Sà6-D
I
REG. N_o. 9.360 - VtSTO ,5047 - 10°:' R�

.

-

' , .... �

PROJETOS E As-sisii:NCIA Tt:CNICA
'" .... ;- 1 �

.

Av. Mal. Deodorõ"dàFonseca-, n�: 1.179

, ..

Rua Nereu Ramos, 141 _' 8928Q-Corupá-SC

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tieta do Agreste, Pastora de Cabras - Jorge Amado 180,00
Dicionário de Bolso > Portuquês/Francês - Francês/.

Português , .

.........�t.,(.á<:...� FIM Algebra, Conceltos epTrinômio de 2.° Grau .•....._. :
_____.-;..... -------...,....------.._-----_-----�--.:.;.;.;;..-..J Código do Processo enal - Atualizado ...•.......

Projeto Gernlni - Naves Espaciais .
-

.

Novo Dicionário Jurídico Brasileiro - Dr. José Náu-
fel - 3 volumes encadernados : _ . . .. 350,00

Tabelas de Matemática Financeira - Impressas em

burador, Ai, meti o pé no caminho e cheguei ,computé3,dor .......•..• : •......•...........
_

100,00
aqui em um segundo. O Sm?rom� ?O Ab,a�dono.- Um estudo completo de

..:__ Era um cavalo balo? plscanállse clínica ., ;
, 65,00

,_ Era.
.

Matemática Financeira e Análise de Investimentos -

- Num liga, não, que ele num entende' _ Ap�nas '

:
.. . .. . .. . 70,�0

de mecânica. r Anulaçao qe Casamen_to - Manda�� de Segurança -

JAGUNÇO Busca e Apreensao - Usucapião -,Habeas Cor- ,

_ Olha, Severino. ,o" homem é baixinho, pus - Manutenção. e Posse - 6 excelentes vo-

gordinho e careca. . lumes_ ..................•.. ' ' � •...

•
�
-:- ,Ih, coroné, já tê ficando cuma raiva' Perturba�oes no Comportamento d�nança .

dele' Frankstein - Terror ; .
.

Maneiras de Enriquecer - 1001 maneiras õ •••• �

- Olha, Severino, não precisa mais ma- Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao 'retirar os livros
tar aquele vereador, hão. Mudei de idéia. na Aqêncla Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA
- Ah, agora,' num pode.. coroné. Eu já MONTERREY (.TDA. Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tiiuca.

fiz lnterrçãol, Rio de Janeiro. CEP - 20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.
'.

:
. ��

, .

\

1

.

TIRA A MÃO
'CA FRI=NT5
DA M,ÁQUIt:JA,
SENAO NAO
�AI NADA!

-� ..

NÃo é NÃo.. CI4ICO!
é' MUITO SIMPLES!

-

....

-

.

s ,o.
"

-

R
"

de sêcos e mqlhâõos:
"Em caso 'de falência; os lucres' serão

divididos em partes iguais".
GUARDA
- Seu guarda, no ano passado, quando

eu estive aqui, a multa por pisar na grama
da praça era de 20 Escudos .. Por que agora
são só 10 Escudos?

___: Ora, ninguém pisava ...
ANfMAL DOMÉSTICO, FALANTE
- Que susto, moço! Eu tava enguiçado

na estrada, olhando pro motor do carro quan
do ,puvi uma voz dizendo'que o detelto era
no 'carburador. Olhei e não vi ninguém. A voz
vinha do lado de.um cavalo e quando olhei
prá ele, ele repetiu que o defeito era no car-

CHATO .

- Imagine que hoje me ofereceram
1.000 cruzeiros para eu deixar, de ser sócio
do clube!

'

- Não aceite não! tem gente que é ca-

paz de oferecer mais'!
ESTELIONATO

-

Mark Twain conta que uma vez ele en

viou um bühete. para cada um dos 20 comer
.

ciantes mars -jespeltados da cidade. Dizia o

seguinte: . ,-".' .

.

"Tudo fei, descoberto. Salve-se quem pu
der!". Diz- ri Markinho que 17 deles fugiram'

. da cidade.

.

Cláusula do contrato social de uma firma
. .

PAGINA 5

Palavras Cru:z;adas
HORIZONTAIS:

, 1 ___. Joseph (?), escritor in'gfês. 7 - Querosene. 10 -

Mensageiro. 11 - Divisão de uma pe_9a teatral. 12 - Suntuo
sa; magnificente. 13 - Raiva. 14 - Fraternizar. 17 - Anua!.
20 - Atmosfera. 21 - Estácio de (7), fundador da cidade do

, Rio de Janeiro. 22 - Juan Domingo (?), polltlco arqentlno,
24 ..:..,.. Espaço de 24 horas. 26 ,_ Vazia. 27 - Imponha coisa
ai càstigue:"30 - Nome' da letra D. 31 - (?) Jofre, pugilis-

. ta brasileiro. 32 - Sigla do Estado brasileiro cuja capital é
;vitória. 33 - Cessar de chover. 35 __: Antigo (abrev.). 36 -
Ente. 37 - Adiciono; acrescento. 39 - Terceira nota rnusl
caI. 40 - Autores (abrev.). 42 - Pôs em uso. 43 ,_ Torne
destro; ensine. 46 - Moléstia. '47 - Não ofendida ou ferida.
51 -,- Nome de 'mulher. 52 - Toma a ofensiva contra. 53 -

Espaço de 30 dias. 54 - Pessoa muito assídua à igreja.
VERTICAIS: .

·1 --:- Óxido de cálcio. 2 - Reza. 3 - Grande embarca
ção. 4 ,_ Ato de rutilar. 5 - Ligar; unir. 6 - Piedade. 7 -

"Ganhar�', em inglês. 8 - Atraso. 9 - Emitira ou produzira
som. 15 - Perversa. 16 - Calor forte; paixão, 17 :...._ Sem pés.
18 - Aquilo que é necessário. 19 - Lavra a terra. 23 - Ne
nhuma coisa. 25 ,_ 2, em algarismos romanos. 28 - Subs-
tância que as abelhas produzem. 29 - Mantenho-me: en
contro-me. 31 - Terreiros; pátios. 34 - Slmbolo químico do
Telúrio. 35 - Gritos de.dor, 38 - Bater-se em duelo. 39 -
Sugam o leite da mãe. 41 - Antigo Testamento. 44 - Pro
nome pessoal feminino da terceira pessoa do plural. 45 -

(?) Lee, cantora. 48 :- Reflexão de um som. 49 - Cloreto
de sódio. 59 .- Membro empenado das aves. 52 � Antes de
Cristo.

1 2 3 4 5 6 7 ,
.. 8' 9

10 11

12 13

14 16

17 18 19

22

26

30

33

43
�

46' 47 48 49' 50

51 52

53 54

".

RESPOSTAS:
_ 'eloJeo _--.- s�VlI

- seoel\( -:-' epv -::- esell - leV'J '" aJISapv - nosn - vv
- !V'J ---; OI!PV - Jas -IUV"':""" ;le!IS3 - S3 ..·-·JaP:;l aa-
PW!OOV - eoo - ela - 'u9Jad.- �S - JV __;"'lt{uV,� JBUeW
-JI - eJI - elnel - ol\( - OlneJV ..,.,.... S�f) - pe..{uoo

LlVROS GRÁTIS - cortesia do seu Jomir
-, ,;:- .

Envie este anúncio junto com seu 'pedidoe ganhe intei
ramente grátis IJm best-seller no valor de Cr$ 40,00! A I'VION
TERREY garante!

7:0,00
70,00
150,00

. 20,00

360,00
80,00
80,00
55,00

/'

MARISOL�'• .,
, ,A

A malha JO.VEM, DINAMICA E·
CERTINHA ...

,
,

'você encontra em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville
.

.

Registradoras, Hugin e 'Rod ,'Bel
Relógio de Ponto. e Relógio Vigia.

'MA'RISOL ,'S ..A.'
MALHAS EM ALGOoAo

" .

,
.

..

.. . '.

Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-0205 .. Jaragu� do' Sul - Santa Catarina

E
",

.

Rua Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 - São Bel)to do Sul· Santa Catarina

\

,

,

..
'

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Portella garante.. novo 'artigo 155.
O senador Petrônio

Portella informou, no Rio,
que a Comissão Mista
que estuda as reformas
politicas dará nova reda

ção ao artigo 155 (que
permite ao presidente uti
lizar durante as medidas
de emergência os instru
mentos de que dispõe no

estado de sítio), para evi
tar ambigüidade e afastar

a possibilidade de a e

mergência se perpetuar
em arbítrio. Anunciou
também que a duração
das medidas de emergên
cia será fixada em 90

dias, prorrogáveis por
igual período.
Em Brasflia, o senador

José Sarney, relator das

reformas, disse que não
via nas emendas apre-

sentadas pelo MDB inten

ção de "melhorar o texto.
da proposta do governo".
Sarney entrará em conta

to com as lideranças da

oposiçao, para "colher

suas críticas e aspira
ções".
Enquanto a Comissão

Executiva Nacional do

MDB resolvia que a ins

crição do general Euler

Bentes Monteiro no par
tido feita no gábine
te do presidente Ulysses
Guimarães, o senador

Magalhães Pinto dizia,
depois de encontro com

o general Hugo Abreu,

que o militar procurava

apoio à candidatura de

Euler Bentes, mas que
ele' ainda não se decidi

ra.

o Advogado, Hoje
O preclaro Rui Barbosa referindo-se ao exer

cício da sua profissão disse: "Advogado, afeito a

não ver na minha banca .0 balcão do mercenário,
considero-ma obrigado a honrar a minha profis
são, corno um órgão subsidiário da justiça, como
um instrumento espontâneo das grandes reivindi

cações do direito, quando os atentados contra ele
feriram diretamente, através do indivíduo, os inte
resses gerais da coletividade". Tudo isso se aplica
muito bem aos dias atuais. O exercício da advoca

cia já perdeu muito do seu fulgor em razão do des

preparo de muitos formados e pela própria preo

cupação de encontrar no exercício da profissão os

aspectos mais nobres. Não obstante a relevância

da advocacia a sua imagem ficou deslustrada pe
rante a opinião de muitos, embora problemas des

ta ordem existam em todos os setores da vida hu
mana. O advogado militante, em regra geral, é um

abnegado. O exercício da profissão para uma gran
de parte dos advogados não é uma atividade mer

cenária mas um verdadeiro sacerdócio.

Pessoas desligadas das lides forenses des

conhecem o que efetivamente se constitui o exer

cício da advocacia e por isso surgem afirmações
como a de Marinetti (El Futurismo, VI) de que os

advogados são.mercadores da argumentação, te
cedores de palavras, cérebros prostituidos, depó
sitos de idéias capciosas e de silogismo sob me

dida. Já para Véron é simplesmente o pianista da

palavra. Todas estas afirmações decorrem de um

desconhecimento da situação real.

O advogado é, antes de tudo, um grande lu

tador. Sempre está em situação de confrontação
e atua numa área desajustada para a época, onde
os entraves à sua ação são notórios. Enfrenta ele

um Poder Judiciário que necessita de uma atuali-

Adalberto Snel- O.A.B. - RS

zação para asegurar eficiência e celeridade, sem

o arbítrio e a prepotência. Não faz muito atuou

aqui um juiz que querendo de qualquer forma cum

prir uma pauta extensa chegou ao ponto de cer

cear o advogado até de fazer perguntas a teste

munhas. Foi arbitrário sob o pretexto de procurar

dar eficiência à máquina judicial... Mas a falta de

um Poder Judiciário eficaz também está dessensi

bilizando a sociedade brasileira. Já ninguém se

surpreende nem.mesmo fica indignado diante das

maiores injustiças ou por atentados ao direito das

pessoas. O constrangimento do direito de ir e vir,

fato que diariamente se verifica entre nós e que em

qualquer nação civilizada motiva reações, aqui
nem merece registro especial. Todo o mecanismo

judicial ficou comprometido por estar marginaliza
do e assim a arbitrariedade e a violência conse

guiram prevalecer, a despeito da luta heróica de

muitos advogados.
O exerclcio da profissão do advogado e o pró

prio' prestigio da classe estão diretamente ligados
à atividade dos magistrados, das condições pro

porcionadas a estes e ao mecanismo judicial. C

Poder Judiciário tem de ser efetivamente um PO

DER, pois do contrário as Instituições tropeçam f

vacilam. Não se pode esquecer que a segurança

nacional nasce da própria segurança do cidadão

O homem, como parte da sociedade, é agente f

sujeito da segurança. Por isso se impõe a exis

tência não apenas formal, mas real da estruture

judiciária para proporcionar efetivamente justir
já que esta deve ser ditada independentemente €

com celeridade. I

Grandes bancos são
olícdos

.

do Brasil. ��;:�
, Salvador - "Mais cedo
ou mais tarde o ltamarati
vai descobrir que os gran
des bancos americanos

podem ser seus aliados",
afirmou nesta capital o

professor Werner' Baer,
catedrático de economia
da Universidade de llll

nóis, Estados Unidos. Pa

ra ele, "os credores são

aliados naturais dos ex

portadores brasileiros,
também querem ver a ba

lança comercial do Brasil

superavitária" ,

países latino-america

nos". No caso dos ban

cos particulares dos EUA,
ele acha que podem in

clusive pressionar o Go

verno norte-americano

contra leis prejudiciais
aos latino-americanos, a

exemplo da "lei do co

mércio",

Para o sr: Werner Baer

-. que em Salvador fez

palestras na faculdade de

Economia da UFBA e na

Câmara de Comércio
norte-americana há ain

da um outro "fator de o

timismo" na relação exis

tente entre os países da

América Latina e os

EUA, ampliando o poder
de barganha dos primei
ros.

Trata-se da "Diversifi

cação geográfica" das

exportações e importa-

ções. Ele lembrou que em

1950 as exportações da

AL para os EUA perfa
ziam 48 por cento do to

tal exportado, índice que
caiu para 32 por cento

em 75. As importações
pelos Estados Unidos da

América Latina caíram de

50 por cento em 1950 pa
ra 36 por cento, em 1975.

Quanto ao Brasil, infor
mou o sr. Baer que os in

vestimentos dos EUA re

presentavam, em 50, 40

por cento dos investi

mentos estrangeiros aqui
feitos, caindo para 32· em

76, o que significa ter au

mentado o número de

países investidores. "Es

sa diversificação e rela

ções comerciais aumen

tou o poder de barganha
da América Latina em re

lação aos Estados Uni

dos", afirmou.

Atençao!
Em caso de
chame pelo

"i n c ê n d i o",
Fone 193

São Paulo - A elevação
do município de lacanga
-SP., à categoria de es

tância hidromineral de

pende apenas de apro

vação, pela Assembléia

Legislativa, da mensa

gem em que o governa
dor do Estado propõe a

medida, em atendimento

à solicitação do prefeito
daquele município. Na

justificativa, assinalou o

governador que o órgão
encarregado da aprecia-

Iacanga será estância
hidromineral

Segundo o especialis
ta, tanto os bancos ame

ricanos quanto os ingle
ses, nos quais se con

centram 70 por cento da
dívida externa brasileira
- que será de US$ 40

bilhões até o final do ano

,,_ . "não querem enfra

quecer a economia dos

Vulcão entra
em erupção

MAN I LA - Após 50 a

nos em calma, o vulcão

Bulosan, nas Filipinas,
entrou novamente em e

rupção. As autoridades

alertaram que talvez seja
necessário retirar toda a

população da região, à
qualquer momento. Após
ressoar durante duas se

manas, o vulcão come

çou a expelir cinzas a

uma altura de três m'

metros. Ontem, os vulca

nólogos disseram que r

Bulosan provocou 14 tre

mores de terra durante

as últimas 24 horas, a·

crescentando que a visi

bilidade do vulcão está

sendo prejudicada por
densas e baixas nuvens.

ção da matéria, o Fomen

to de Urbanização e Me

lhoria das Estâncias

Fumest - verificou pre
encher lacanga os requi
sitos necessários ao seu

reconhecimento como es-'

tância hidromineral, res

saltando-se entre eles a

existência de fonte de

água mineral com vazão

de 360 mil litros em 24

horas, "e' de balneário de

uso público para trata

mento crenoterápico".

o

CLf\S SIFICftDOS
BAR E LANCHONETE TROPICAL LTDA.

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

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

Mal. Deodoro, 915 (defronte a Volkswagen)

Jaraguá do Sul

CO-Mo INST. HIOROELÉTRICA
KAMER LTOA.

.

de José Kamer
Material para instalação de luz, água e

esgotos. Tintas em geraL
Construção Civil em geral.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699
Em cima do Pos(o Marechal

IFone (0473) 72-0180

Jaraguá do Sul Santa Catarina Av. Marechal Deodoro, nr. 961

�------�--------�/�--�------------�.

IMOBILIÁRIA JARAGUÁ

CRECI778

Administração de bens e serviços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 -. Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Slil - S. Catarina

Spézía & Cia. Ltda
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775
/

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

Santa Catarina

VOC� QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA 'HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

IH<AMER

.Terraplenagem VARG.l\S

de lido Domingos Vargas

SERVIÇOS COM R,ETRO ESCAVADEIRAS

SERVIÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

SHALOM
BAR E LANCHONETE LTOA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

RESTAÜRANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Café'
.

Sasse

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

comendas de carne.

'CHURRASCARIA
PAVANELLO

Aceitamos pedidos pa-

ra banquetes e casa-

mentos; aceitamos en-

Música ambiente e ar

condicionado. Estacio-

namento próprio cober-

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTOA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

.

Pé .- Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nessa região

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

to.

CHURRASCARIA

PAVANELlO

na Rua Jolnvlüe,' aqui

em Jaraguá e também

c/filial na BR-470, km.

86, em Rio do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,CORREIO DO POVO
SABADO, 26 DE'AGOSTO DE H�78

'

....
"1 't!.·c.tf,q �,r;'1 . :.S �

I,aboratório de reSrop�l- ,._ "�em dúvida, a. missão
. !. 'J,t • ül 'f ·/�. r,. I .

I t A't".são de possíveisJnclcios . � OI um cOIl)P e o e.xlo,
• f !�'1·"'�)�1�·"_/;;r •

.-.· .

de vida no planeta Marte . alsse· o dOlJtor:",CQnway'
t- #- ...... - "' ...

t
..- _ 'P •

terminóú por· enquanto, Snyder,' cientista .. Qo _pr.Q:::"
.com -resultadeS--_;'-Aegat�-jeta_"':'A única sensação ..

��s. -" - . ---- - --,- - - - - .. decepcionante foi que.

�,;·1_'. J �,,)9Rtõ ,�s.!o�ç,��os .t ..muito
As jduas sondas Vi- para descobrir 'indícios

king que no dia 20 de jl1"", de vjda e 'não' o' conse

'lho de' 1976 transmitir'áH1�- ·güim1>S"·,"acrescentou. "O
-

�a su�erfície marciana a . íTfcít�;q -dtâmático foi a

:.primeilia 'fotogrãfia, �tloti'�;i'fGom�rtWá�ãMdâ=total au
�inuaml enviando. dadoS": sêneia· de compostos ar-

para os 200";cientist_a:s.e ,:.gânleo� ess�nciais, 'parar",· ; .� ._' .'. .

téçnicqs que ainda res- a vida na terra .. Foi um I Na�reunJ;ao�d�d,.�gl����Q ,Q.9"du� 1�.' o Vere�-
,'tam dos.750 membros .0- -r:esultado para.o_quaL[1e�_ . __ .E�r Ern,esto Felipe Blunk apresentou projeto de leI,

ligifiais da equipe -Vikirig, - nhum de� nós,.estava- pre..,_-.--� �l!e ��"ro �o�e ..d.e-Rua MigUel �erinert �. atual �ua
,mas nada foi descober-' parado�'. - .. :_ .'.

--,
- - - .T1.�adenles, J��1�f��n��9�:._.MI�uel_ ��':!l�rt f�I, o.

"

�:Jt� ',: ,��ador,lda malar área de terra.,s. ocupa�e p,ela Ca-_

i�ls�' ,,_,_�a. de $,aúdeie Maternidade "Sã�':FranE:isc()",.úni-

'�[-�II::rI?, '�4 i.191:;IÔ(,',
� in' .: '!�:�:����a�,�e��n������:;����� .�=oâ�: �::

�lh:�"'=��'�""�J�=t _ ;j:!I_!!!III!I�.J,.,.'. IIQlosa pomo socIal. MIguel Lennert, paI do médi- .

- •• 4 - ..' �j '"

, Co Dr. Sflvio -Lennert, faleceu em.1972.
O vereador AC1emar Jark, Presidente do Le-

i .,.. •
.

-

gislativQ cOrliJpaense, solicitoü ao executivo, qU,e
· seja feito um convênio com a agência do $esi de
Jaraguá do Sul, para realização de um eurso de

_ Curte e Cº�!!!ra_rjº rttimicfpio.
-

., .

REtlGIAO

;Sar}tó' :r:::ljas;���;'Nássa
Senhora do Carm·o,'-

, '

lO

". : "" r. .:' I Flávio I;Jraga

., 'e�aAt�IE:ias v!�eu eerc�'de'�ito �é�\U.I�s,'�n;es·.� :
a 'Crista .. A. hlstóría desse grande, profeta' é, ,

narrada 1'10, 'II l-Livro 'dos Reis, do-, \ 'Antigo ..Testa-r
menta A b ., I I

. ca,' reI de>Js'rael daquele tempo, \era, des- I

poslad.O c0m_"uma Jilag'ã;,Jezàbel, que -lntroduzlu o I"
cu to Idolátnco'ao deus Baal. ,',. ,).

O �rofeta Elias.>tncrepCi.lU ,OI ret-por tamanha,
,

:��stasla da Lei 'de Deus e, como castigo) o pals ,

dO,reu uma sece.de trê� anos e-melo Transcerrl-. ':

I
esse tempo, Santo, Elias subiu-ao ,mo�te.Oarme:.- '

o para- pedir a,Deus.que enviassa a-chuva salva", .

. ���a; -No azul profundo do 'Mediterrâneo", o-profeta \' .

, IVlsou.�ma nuvenzinha, em-torma.de -pé',humano,
que subla do-mar, À medida que-se aproxtmàva, a
nU,ve,m tomou maLore_s,;-prçporções até .cobrlr todo
o país, Dela desabou abundante' chuva. Nesse mo
mento, S,anto �Iias, 'Por uma graça especial· de
Deus, comp.reendeu c;> �gnificadq profundo daque
la nuvem: sImbolizava ela a: Imaculada Mãe do Re
dentor a .qual, embora descendente da raça huma
na concebia em' pecado, não:.levaria em si, desde

. que seria gerada,_nenhuma mancha, asslm;como
a nuvem de áglJa pura. se despreJ')dia do mar sal

g.ado. � chuva que cara sobre a terra ressequida
SImbolizava a. futura Rede�ção de, Nosso Senhor
Jesus Cristo, que çQm seu sangue lavou os peca
dos da humanidade, séculos após a: época de
Elias.

"
-'

.

�

� ..... .. "l ',. � •

Santo Elias' reuniu em torno d� si.tJm conjun
to de discípulos que, no Monte dp Carmo, come
çou a cultuar a Virgem Imaculada. Mãe do Salva
dor. Nascia, assim, a, Ordem 'da Bem-Aventurada,
Mãe ç:le·Deus, Maria .d,e;> Monte Carmelo. Foram fk
guras expoentes do� Carmelitas: Santa Ter�za de
Avila, São João da Cruz e, no sé'culo passado,
Santa Th.erezinha çfo .Menino Jesus.

Os carmel!�51s t��jam túni� d�' lã marró", com
manto branco pérÇ>la,:;sores_qlJ.� teriam ,&iao utili
zadas comumente por Nossa Senhora.

Devido às;perseg!Jições· dos, m;uçulmanos: os
carm.elitas refugiaram-;se nO;.Oci�ef'!t� ond.e se di

fundiralT! largam�flter S fof na Inglaterra que Nos- .

l?a Sen!l(jr� .apar�cElU._fl São Simão Stock, no 'dia .

.

16 d� julho d,e,�21g, ,��tregandO�lhe o escapulário
dq C-§lrmo.r A parJir; ct�r') tOdo,s,ps monges e freiras
carmelitas trazem-no, como srmbolo de especial
proteção de Maria. E até hoje um modelo reduzi-
do Wé 'uflnzãCfo põr cfúãlquer católiéo, e con'sta é1e
dois pequenos retalhos de lã marrom, colocados
sobre o peito. e sobr.e as .Bostas, Itga.dGs. por. dorS'

. corQéis.� -: '(ABIM). r C:, �

�� �-Mãrtêc:-���,- -hãó_ -ná�
- •

.

)'\1 '"' r.
,

SiJ1AJ§":::':d..e � vida. --, . .,

c� .t.... � __ ,,_ � _

Pasàdena, CaHfórnia - to.

Abusca dos cienÜstag,;do:

VEíCULOS USADOS REVISADOS •

-�
.. �r: ......_,....'OJr,.:

.._:lfIt "r-.: n�" * �:-: n.....-tq
d. (F;'in'an-Ciameritó�próprio - :r.. i.,""

..
. �UK):J J.""

Ford F. 4000, azul-e-braflco
'

..

'
, 1976

, Corcel cupê LDO - branco '. .. 1976

F-75 -:.41(4, ': azuL� . ._. M�' ••• :'._•.••_ •••• , • � �,_' • " " ••�" 1976

tMaverick cupê - amarelo . : ...•..... '

..•
' .... �.

1976

1 Ford ;F-4000 - verde�é bfiul'êo �':'.":: .. :�':�:.• '1975
, Corcel Sedan - branco... : ••...•••.. "

. . .. 1975

Maverick cupê - lara,njado r:'. 5�INI:Q� .':�? .. , 1975

� Dodge Dart sedan - bra,nco ••..••••••.•.. 1974

; Maverick GT - amarelo .':.. ;-. :'.':'.'.--:
:'.'.';.....•..1.,.:: 1�742'" - o"t "� (" (' .�. -. Ci:.' 197Dodge C�arger" '" verde

.; - '

Venha"'e,onlllecer.l..agora,;o seu nOVE)' í· ,�.

PICK-UP' F-75, tração 4x4,.
� ;,cqll1 'sl..\'f!.s.�j[lQfoçp.is:i rt 1:"'1' "':1 ,:"""'.• \( l

.
. ,
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Jnte rià�OS';,
. r�f��'��":

,

·i')Óa'íI�[hQ': i/ Reflur.eltamêntp--Altteaçadrcustâr?' . '15 .:, m i I hões \. : J •

(

',�
.I • L , 1 ç,

•

H l'd ,!,
. I.'

---::--------__;'-':.__:_
. .l-_...:..:......:!;..!..l'::L..:..._' , ':Alertando para decreto

.In,terl�.go� cÇ>me�a,":�! t�rr.a.Ç°rpara o público,nij.' � t ,n t "5'
.',

f
r .• '.. •

r

p��s�r PQ� uma. dEj, ��?� p�it�, superior, 'e :f11 )rA���:( I. -;els ';e):�,l����fSQ' .,ur ;y��;'f������;:asom�:��:
marores, r:�i(?rm.��''''tv}�aQ-i tlilJfi� mi?a:ifiCE,lçÕ�sJOO. tra-

\iiU.
t t d W'I

do ala próx] GP d
", t, «ÓiÓ, .) C'h IA' Re'i"I'l-<ta' �·!Qua'.4\"'bl"lhd' "t'I'

'-

d dl
res amen o O ep·t I -

:: (íh' .",Imo I 'I p. çaQ_o_de duas curvas im- vier <.::II n _. 11 ruzaçao e pneus la- ,,'-

I T lb
Br,��i!. ��rã,o c,ons�r4(�p�; ��rtanies. A reform� �us-

«

das
.

testou o PASSAT clonaistse a!teraria e isso ;,arc�allanh�, dda ln, u:a
108 boxes bem mai� mo- tará mais �e'15 rnilhõe� "SURF e 'chegC)'U' às con- l' certam'ente fez com que � amara e nheza

m -

detno� - atu�Ih1�rt� �ã'gi de cruzeiros.
'

. .,. r ;�I clusÕEls êjué abaixo trans- á tábrlca não os adotas:" rn�fe§.to.u � estran �z� pe-

ape�a� ,,36 �,':��;n,':, ú'm.. '1

I
crevemos: �e á ,.:i.,_.' .Ia anunclaéa.medlda que

':I ,.'i ��� ') , 'I , M'EN-"O'R ,1 O' se concretlzada atirgirá
"

" "

nlvel de conforto 0- -

\ . I",,, V " .;;,r. -.I r. ÇONSI:)MO f.erecido aos 'p"assageiros profundamente· a eq:ono-
, ", \II,','lt,. ,'", 'r:.,:l

•
"

,J i I! l .�mialdos estados sulinos.

Li b
-

d b
Esse PASSAI SURF

.

do Suff é bom. Tem as-
- "

,

'I' eraç'a'Q' r,( ei!' ver as "na" ei1treta�t�,' surp�eende�:: ãentos;macios e bem di- Reiterou Dallanhol o

A-
J. ,0'1,

F" d"�'
I ' I). .

"

/ num "ítem' cós' 'mais 'lrn-
i, inenci6nados,' podendo absurdo da proposição,

" 1;;.'. {,�, r,ea ,.,:!, e� eral I, ,
' J ." -'

• I t .
í ainda mais quando se a-

portantes:
. ,

o 'consumo. perteltamente transportar ,- - - -
..

' -- - _ .. -

'O riosso díretor, 'aé�b.a de.' receber comunlcado do sem-nenhuma, mO,dJifiQ�-: três pessoas no banco de
nuncia - como agora -

Sén'adór 'Otalr 'Beck�r; �. qual ressalteia liberação de r ção mecânica em relação , trás.
� , a falta cte- papet e-de ma-

verbas p�r ele 'destacadqs, em fcí\for de' diversas enti-: ao LS que havia siao tes- J Conclusão: Mantendo de�:pso�t�n��:� a rep�:dades do nosso Estado, por parte do Governo Fed�ral., tado anteriormente, este as óaracterrstieas gerais
Abaix'o os 'senlÍores enc0ntrarão a relação dos P'ASSAT fez médiá de éfa linha PASSAT, como

,tidas notícias_g da insufi-

.

' - ciência daquele material
mUnlcfpios e entidades beneficiadas com verbas fede- 12,33km/litro.· Andandp li os, bon$ desempenho, es-

·
" para os jornais, ,setores

ralS, cujo artrfice desses recursos é o representa,nte na estrada, à ve!ocidade tabilidade, freios e con-

catarinense na Câmara Alta: re'gularmente de 80 km/ d
gráficos e até de emba-

,

sumo, po e-se prever lagens,' o parlamentar ca-
h, chegou aos 13,36 km/" que o Surf terá boa acei-

II'tros.
tarinense referiu-se a re-

tação em nosso merca-

Outro ponto de desta-, d T t'l d
cente importação de ma-

o. em es lama erno, deiras, inédito no país,
realçado pela introdução acentuando que reduzi-
do preto nos frisos, ma- dos os incentivos fiscais
çanetas e pára-choque, e esta situação :agravar-se-
custa relatlvámente bara-

-ia ainda mais.'
to' - Cr$ 105.336,00 -, se

levado em conta o fato de
te'r 'álg.uns acessórios
mais sofisticados que os

da versão básica. Pode

-se concluir também que,
como seu próprio nome

sugere, é um carro diri

gido aos jovens de 18 a

88 anos.. -

CAMPO ALEGRE
Ação Social da Parpquia Sta. Trindade 5.000,00
GUARAMIRIM que do carro, como dos

demais dI:! linha, é sua es

tabilidade. Transmite

completa sensação de

segurança ao motorista,
fazendo até com que a

bu�e da velocidade em

De-
.
resto, concluiu o

Dep. Wilmar Dallal}hol,
reduzir os incentivos 'sig
nificaria punir 'os Estados
do Sul pela receptivida
de que garantiram aos

Prefeitura Municipal' .........•......
Sociedade Hosp. e Mat. Sto. Antônio
ITAIOPOLlS

4.000,00
8.000,00

Associação Hosp. Santo Antônio ...•• 40.000,00,
JARAGUÁ DO SUL

1

Comunidade Evangélica Luterana ••• ,

Hospital e Mat. São José •.••••••••••

Sociedade de Assist. Baependi .

MAFRA

5.000,00.,
5.000,00
3.000,00

curvas fechadas, ma�
sem maiores riscos. Além
da boa' suspensão, essa

estabiliçlade é consegui-,
da com a ajuda dqs
pneus radiais. O compor
tamento do carro com a

que agora seriam.abrup-
<: ..

tamE1lnte truncados. .

Sociedade Protet. dos Opero Mafrenses 7.000,00
RIO NEGRINHO

programas governamen
tais de reflorestamento e

Comunidade Evang. Rio Negrinho .

Esc. Apostólica São José .

SÃO BENTO DO SUL

4,000,00
4.000,00

. .
. l

:A ::f"é A' c"ã:'"Q
! •

As 'Pessoas físicªs' @ !1J!"��içªs; ª�ªix� !"�2!
cionadas, estão sendo aguardadas no Escritório
Contábil de Eugênio Vítor Schmoeckel, (A Comer';
cial), para tratarem de assuntos �e suma importân
cia e de interesse pessoal.

Deverão dirigir-se ao Departamento Pessoal e
falar com o sr. Gilson Gonzaga dos Santos, com
a máxima brevidade.

Alcides Junkes
Alídia Lessmann
Augusta Lessmann
Affonso Bartel
Alido Geissler
Ângelo Spezia
Esquadrias Artama Ltda.
Auto Posto Jaraguá de Raul Ma'rcollâ
Auto Mecânica Central
Com. e Repres. H. Ristow ttda:
Curt Kreutzfeldt
Confecções Loni-Mar Ltda.
Cenira R. Marcolla
Cizeski R. Fructuoso
eom. Ind. W. Raduenz S.A.
Carlos Heidecke
Demathe eia. Ltda.

-

Dalpiaz &, Cia Ltda.
Eduardo J=rancisco Mann

---'Ewaldo Zenke
- -- -

- -

"Er\vlnO B1ãndei'lblfrg
' .. - _._- ----- nicipais da região n(}r.-�

-- ---- Fisctler & JrmãQs _. - - - ..----- - -:- de�te, que --será--enviado
Fridolino Vicenti �t. iá'�t� g; .O�I.':! ,ª ª��retaria da Fazenda
Hanz Beyer do Estado,
Heinz Hor'nborg'
Hilb�rt Manske
Harri' Butzke i

Herbert Gtutzm�cher
Ind. Maqs. Kreis Ltda.
Ind. ,K. S. rLtde.'

.

Josél Ribeiro
'Julia!no Zar:Jghelini -'/�'J
Josél Teodoro Rereira
João Eiss'ter .: �.�---
José Vilson Chiodini�·
Uno da S.ilva \:

.

Leopoldo. �r. daiSilva
Mário Ma�inho Rubini
Martins Kreneri

°

'Amúnesc, a: regiã@ nor-

. Miltó;n Wafz l
. c·�.. , ""'�� �', deste sofrerá um desfal-

,�;. Orestes France'ski
Paulo Pedro Maurício '-'�; 11< :.,;}."�, ••".,, �,,},.q4�.. '§J'Q. "t9,rgo de 16 mi- .�

Panificado'ra 0.° Delícia ,'6'2':-'[';":
.

.Hn, -:..t· .... ;. ·�}!.tt���.f9�·cruzeiros-�ó ífl-
Paulo Klock dice de' r�tornõ do' ICM,
Rudi' Scheiwe "� " "_' o que corresponde a um
Raul'Marcolla' " ....'"... " ," .�'" "',' ,.rdéficit men�a'lde"C;$ 925

. Ruberth Ziele I
'I , . .F, ;,;t._

. • '

I mil, onde somente, JQ-Ricardo Fritzke .

� ......,_ .�

. _'_",- _Rl.!dL6r.u.ns �_ , " .. __
Ir'lville, "--mUnicípio de

Renato Nithow
�.- ,.�- ..- �

-rilãlor'- alrec�"çIà'Ção-�no-
--

--siI"lflo Franzner"-
�.. _ ....---- -:-���--

"

Estããõ"-êõm-uftrrtiÕlce de
., Tere�a Walz P,\vanello l .:01.� '1'"1.; '. 1I"\participação de Cr$ 190

Teotlaldo �angmelini .

IH.; P";:l� :\,.,�. '-::"milhÕ.es e 788
.

mil,' será'Toni.!Blosf,!=lld ,:

Urbano F�anzner
Vict6rio Stringàri
Wolfgang ,Reinke
Waldemarí Lessmann
Walt�r Kupschli'h '

,I'� Waldemirq P. dlj! Ag�i�r,
I t J " a..;,', �r:.

f
..

.

Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.
Centro Sqc. da Comun. Evang. Lut.

5.000,00
15.000,00

Municípios
enviam docu
mento à secre
ria da FazendaNofícias de

Cor.ti.pá
-

Joinville - Uma nova

revisão J1P levantamento

econômico dos municí

pios que acusaram cres

cimento superior ao ín

dice oficial do setor a-

ÔNIBUS CORUPA-JOINV1LLE
, ..

I

I

fj_:';;I";..�' ",.. ...,. •• .J Os prefeitos, a�ravés
. r. .->",,' ... '" • .deste documento' elabo-·
\<--;,.,' .

-n:t>�- 'C.,\: I.!: rado durante toda;a se-

. mana, prete_ndem que o

';":'Ã.�t'iAT; � .�.(l .,.,1" .�l ':/11 ,mdice de retorno dO- ICM

aos municípios do nor-
: � ,,'\::

..�

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

.
deste, esteja de açorda

. - ..�-.� ---' - --eom-o-qt:Je prev&o Ma-.
.---- -_....: -- - --naaf-de--0riel'ltação;' -Se-

gundo·levantarnel'lto efe

.l:IUt"; f'" .fU.fl.'., '. tlJ.��o pelos técniéos da

Desde o dia 10 do corrente a Cia. Rex, está
explorando o transporte coletivo entre Corupá-Jo
inville, çom saída de Corupá às 6 horas e retorno

à� 18h30min, diariamente, aos.domingos saída às
18 horas.

. 0- gp:�p'e.cuário do Estado,
calc�lqdo_ em torno de,.

. 41.6 P_O[ .. C�..nt9J __c;_om a

comprovação' dos dados

deslarados e que seja a

pJicado aos' münicípios
'e�m que fo.rem constata-

1;,::;, ,<ilasA,t;.a�es.
São as principais rei-

vindIcações num do-

o ', •• :;. cumento assinado Rór to-
-

dos os 13 prefeitos e pre_c
--- ------- -+--4HYt;I"",es de Câmacas Mu-

I ,

Tal iniciativa veio a integrar mais o Nort'9 Ca-

tarinense em virtude da. ��dução'dos trens de pas
sageiro§i e o ,cancelamento do Trem Especial aos
àomingps.. .

Embora ,a Câmara,Jy1�Ili,ç!p�1 çI,e Corupá, as-. �

sif corpo a de Jpi�yil.I�,.�.lwn..,d,� .imprensa escrita'
-

e ,f�ladá, bat�l.har,am �.ara p,.Jetorno dQ Trem Es-

· p�clal qe dor;nmgo, sem sucesso.. �.
...

--. -

O greço-da pássagem é de'Cr$-24�00 e-carro
. �

nõvo.·
.. ·,-- , __ o - - - -

-

i TaG medica fôi élog'lada p-elõ vé�reétaQ.r Ernes:-
, e I

to! Felil3e Blu,nk na reuniã0.Ldo�dia 15 do Leg'isla-:.
. ti�o corupaense, salientando a con�tante int�rrup-

. I .
• .

.

ção da yelhajlitorina para conserto, ássiln ficamos
ligados;diariamente a Manchester Ca!arinense.

;

CÂlv1ARA MUNICIPAL

.
.

� .

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

.

LlqNS QE CORUPA I�A � 1',-""''''' :"',-'0;:' •• '

APADRINHAR LlONS IT.A:lóPOnS
_, .� �,'" ,

j i'
.

'

I

O iions 'clube de Corupá;'i-ê'ôebet ·�r·i��dá.dE;
da GoJernadoria do' L-10 para ser Padrinho na

, fJndação, éfo lLions Clube do 'Muhibrpí3 de(ltéÍI6po-
'"

, lis. Os 'contalos preli[Rinares já foram mantjdos, ..

sendo �scolthdo o CL Teodori'o W�rnêr, pa�ã Or'i-
,I'

e�tador' na, f�ndação do nov(:) Clube de' Serviço.
,"

lésado.\mensalmente na.

quànfia de Cr$ 870 mil.,
Jaraguá do S'ul, segundo
municfpio 'de maior: arre

cadação, sofrerá unfl des-
,falque,·rriensai -de Cr$ 671
mil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cassação
A Câmara de Vereadores

de Guaramirim, viveu grandes
momentos, na última sessão,
realizada no dia ,21 próximo
passado.

A reunião foi presidida pe
lo Presidente Frederico Guen

ther, e contou com a presen

ça dos vereadores Izfdio Car
los Peixer, Ingo Wagner, Elmo
Bublitz, Victor Kleine, da Are

na; e de Armim Byllardt, Va
leriano Diviggi!le e Heitor An
tônio da Silva, do MDB.

O Secretário Executivo da

Câmara, sr. Waldir Marcellino,
por determinação do Presiden
te, efetuou a leitura do expedi
ente.

Grande público tomava li
teralmente as dependências

,
.

da Câmara de Vereadores, to-
dos ansiosos,' em tomarem co

nhecimento de um requeri
mento, que havia dado entra
da naquela noite, na Casa de
leis.

Eles permaneciam em si

lêncio, não vendo a hora de o

secretário fazer a leitura do
mesmo.. Os vereadores, por
sua vez, também permaneciam
em silêncio, alguns ' até cabis

baixo, aguardando, havendo
muita expectativa em torno do
assunto.

Após-a leitura do expedi
ente, e do presidente ter dado
conhecimento de vários assun

tos, todos de interesse para o

rnunlclplo, o secretário exe-

cutivo, fez a leitura do reque
rimento, uma Ação Popular, de
autoria do sr. José Marques,
que exerce as atividades de
motorista de táxi no Municfpio
de Guaramirim, contra o ve

reador Armim ByIJardt, do
MDB.

PEDIDO DE
CASSAÇÃO DE
MANDATO
O documento, solicitando

que a Câmara de Vereadores
de Guaramirim; tome providên
cias contra o vereador do MDB
está vazada nos seguintes ter
mos:

A lei Complementar nr. 5,
de 26 de novembro de 1975,
estabelece, em seu artigo 33,
o seguinte:

Art. 33 - Os vereadores

perderão o mandato por extin

ção ou cassação, nos termos'
da lei Federal.

O Decreto lei nr. 201 de
27 de fevereiro de 1967 dis

põem através de seu artigo 7.
Art. 7 - A Câmara poderá

cassar o mandato do vereador

quando: 1 - Omissis; 2 - Fixar
residência fora do .munlcíplo.
3 -' Facultada a denúncia do
fato por qualquer eleitor nos

termos do art. 5.0 do Diploma
legal acima referido, é a pre-

,

sente para oferecer denúncia,
contra o vereador Armim Byl
lardt, com residência fixa no

municfpio de Massaranduba,
.culo mandato deverá ser eas-

de
sado por esta augusta Casa.

Assina: José Marques.
logo' em seguida, o se

cretário executivo Waldir Mar

celino, fez a leitura de vários
anexos, dentre eles, fotocópia
de Título de E,leitor do denun

ciante" atestado de residência
fornecido pelo sargento José
dos Santos, Delegado de Po

llcla de Massaranduba, ates

tado que o vereador Armim

Byllardt está domiciliado em

Massaranduba, e uma decla

ração dos srs. Irineu Manke e

Dávio leu, respectivamente
Presidente da Câmara de Ve
readores e Prefeito Municipal
de Masaranduba, declarando

que o sr. Armim Byllardt, resi
de em Ribeirão Vilde, no mu

nicípio de Massaranduba, con
seqüentemente, conflitando
com o que dispõe na lei Com

plementar nr. 5 e no Decreto
lei nr. 201.

POSiÇÃO DO
PRESIDENTE
O ,vereador Frederico

Guenther, Presidente da Câ
mara de Vereadores, disse que
a denúncia oferecida tem fun

damento, e que agora o legis
lativo deverá tornar todas as

medidas cablvels no caso.

O Presidente da Câmara,
disse que por se tratar de a

contecimento inédito em Gua

ramirim, os vereadores deve
riam se inteirar de todo o pro
cesso e que na reunião de on-

�.

r
!

mOBesc.
participa com você
� SISTEMACODESC

MINGUEM
&\ZUM

ESTADO
SOZINHO.

Santa Catarina está
mostrando ao país inteiro
que;quando povo e
governo se unem num

esforço integrado pelo
\ desenvolvimento social e
econômico de um Estado,
todos são beneficiados.
O que foi conseguido áté
agora resultou da

-,

participação dos
catarinenses, unidos pelo
mesmo sentimento
construtivo.
Tudo o que temos a
conquistar, será possível
se esse sentimento
prevalecer.
Vista a camisa de Santa'
Catarina.

Há muito trabalho pela
frente. E há também muita
colsarealizada que o Brasil
precisa conhecer para nos
dar sempre mais, a
importância que

,

merecemos.

Universitários jaraguaense·s
Para programar as fes

tividades ',de formatura da

1 a. turma dó Curso de'
Estudos Sociais, da 'Fa

culdade de Estudos So

ciais de Jaraguá do Sul,
a Comissão Organizado
ra está convidando todos

,

ás alunos que concluíram
o 5.0 semestre (licencia
tura curta) para compa
recerem à reunião que se

.
,

Mandato
tem (sexta-feira), dia 25" de a

gosto, deveriam se manifestar

para acatar ou não a denún
cia.

Conforme a legislação, o

Presidente da Câmara, não po
de se omitir a respeito do as

sunto, pois em caso contrário,
será responsabilizado, deven
do arcar com as despesas de
correntes do processo e hono
rários de advogados.

Acrescentou, que serão
tomados os caminhos legais
disponfveis facultados em Lei,
para solução do pedida de

cassação.
o. vereador Armim Byl

lardt, de conformidade com a

lei, terá 10 dias, para apre
sentar defesa, caso a Câmara
acate a denúncia. Denúncia
esta que será aceita ou não,
na reunião extraordinária
de ontem (dia 25.08.78).

Ainda nesta reunião, caso
se confirme o pedido de cas

sação, o presidente deverá
constituir uma Comissão de

Processamento, a ser com

posta por três vereadores, que
serão sorteados e não indica
dos.

Para aprovação do pedi
do de cassação, será necessá
rio 2/3 dos veeradores pre
sentes a sessão.

Depois que o pedido de

cassação estiver efetivado, e

o processo seja iniciado, o

Presidente do legislativo con

vocará o suplente, ficando o

vereador indiciado, afastado
do cargo, mas não perderá seu

mandato, pelo menos até o fi
nal do jul�amento.

O suplente poderá votar

normalmente, nos, assuntos

que derem entrada no legis
lativo, ficando porém lrnped
do de participar do processo
em questão, ou seja, do Pedi
do de Cassação.

O vereador Armim Byl
lardt, disse que era um absur
do tal pretensão, e que ele vai
se defender, dizendo que o pe
dido de cassação; não tem

fundamento. Acrescentou que
possui todos os seus bens em

Guaramirim, e que sua espo
sa é professora Estadual, le
ciona em Guaramirim.

Disse que tem uma casa

em Massaranduba, mas que
ele como qualquer cidadão,
pode ter outras moradias em

.

qualquer ponto do país, não
sendo motivo para cassação ..
Sobre as declarações, afir
mando, que ele reside em Mas

saranduba, o vereador oposl-
.

cionista, disse que não enten

dia tal posição, muito menos a

intenção. O vereaêfor Armim

Byllardt, disse que não mora

em Massaranduba, e que tem

um "fogão a gás e SUl:! casa",
no municfpio de Guaramirim, e
que a casa em Massaranduba,
é de propriedade de seu vizi

nho.

MOTIVO DA CASSAÇÃ()

Segundo o autor do pedido,

têm - reunião - marcada
grama que será apresen
tado na ocasião, com re

ferência 30 horário da

formatura, confecção e

distribuição de convites,
data do jantar-festivo, au
toridades a serem convi

'dadas, entre outros temas
afetos à organização da
formatura da 1a. turma

I dos alunos do curso de
Estudos ,Sociais.

realizará no dia 1.° de

setembro, às 19h30min,
tendo como local as de

pendências da agência
do SESI.

Na oportunidade, se

gundo informações co

lhidas com o acadêmico
Leodomar Luiz Lopes, se
rão debatidos vários as

suntos, dentre eles o pro-

dia

da Cassação, taxista José Mar

ques, .tudo começou, quando
seu colega de trabalho Pedro

de tal, levou um'amigo' do ve

reador, até a localidade de Ja

cu-Açu, no Municfpio de Mas

saranduba.

Como o DER - Senta Ca

tarina, está construindo a Es

trada BR-472, e devido as úl

timas chuvas, a mesma encon

tra-se intransitável. Aliás, o

DER por sua vez não tomou

nenhuma providência, para

que a estrada permita a pas

sagem, e muitos moradores es

tão reclamando desse abando

no.

Segundo o eng. responsá
vel pela obra, eles não têm

condições de colocar macada

me. No entanto, o Prefeito Mu

nicipal Salim José Dequech,
de Guaramirim, está sendo

responsabilizado, inocente

mente, pelos moradores, sen

do que, colocou o material a

disposição do citado enge

nheiro, para que fosse apa
nhá-Ia e assim evitar os pro
blemas que estão ocorrendo.

Mas, acontece que o res

ponsável pela obra, não deu a

mfnima para o fato e a Prefei

tura não possui trator para sol

tar o macadame da pedreira.
Se chove, ninguém passa. DER
não faz nada.

Como a estrada estava

impedida, o taxista teve que
efetuar uma volta muito gran
de, passando inclusive pela lo

calidade de Rio Molha em Ja

raguá do Sul, Campinhas, no

Municfpio de Massaranduba,
até atingir o local onde o pas

sageiro pretendia.
Para fazer este trajeto, o

taxista cobrou a importância
de Cr$ 300,00.

No outro dia, este mesmo

passageiro, compareceu ao

ponto de táxi, defronte ao Co

légio Normal Prefeito lauro
. Zimmermann, reclamando da

"corrida", dizendo que havia

pago muito caro, e pedindo
para ser levado até Joinville.
O taxista Pedro, acabou con

cordando com o fato, e na

"corrida" para Jolnvllle, des
contou Cr$ 40,00.

Nesse meio tempo, con

versa vai, conversa vem, o pas
sageiro disse que havia lnfor
mado o vereador Armim Byl-

lardt, e que este disse que o

taxista havia roubado, e, que

tomaria providências, visando

a cassáção do. táxi,
José Marques, o autor do

•

pedido de cassação, disse que
foi por este motivo que entrou

com sua representação, pois
sabe perfeitamente que o ve

reador do MOB reside em Ri

beirão Vilde, em Masarandu

ba, há quase vinte anos, e que

por essa razão, não pode e

xercer as funções de vereador

em Guaramirim.

VEREADOR DO MDB,
DÁ SUA OPINIÃO
O vereador Heitor Antônio

-

da Silva acha qüe todos os ve

readores, menos a Justiça, es
tavam a par de que o vereador

Armim Byllardt, residia em

Massaranduba, na localidade

de Ribeirão Vilde. Acrescen

tou que os vereadores, tive

ram muito tempo para cassar

Armim Byllardt:
Quando ele foi eleito;
Quando ele foi diplomado;
Quando ele foi empossa-

do.

Heitor Antônio da Silva,
disse que era uma verdadeira

surpresa este pedido de cas

sação. Disse que na Câmara,
ele com Armim Byllardt, sem

pre lutaram juntos, como dois

irmãos.

Acrescentou que a lei es

tá certa, e que o pedido de

cassação tem fundamento.

Na reunião de ontem,

quando seria colocada a de

núncia em votação, o verea

dor Heitor Antônio da Silva,
disse que não ficaria "nem lá,
nem cá. Mas em cima do mu

ro".

•

A população do municí

pio de Guaramirim está em

. polvorosa com este fato, e a

opinião....Rública está dividida, .

uns dizendo que o vereador

deve ser cassado, ao passo

que outros acham que ele es

teve até agora na ativa, que
continue até o final de seu

mandato.

'Mas, existe uma denúncia,
esta denúncia deverá ser co

locada em votação e se obti
ver dois terços favoráveis, de
verá prosseguir, até as vias do
fato .

-
.

Armim Byllardt será cas-

sado, ou não?

MÉDICO OSVALDO DE OLIVEIRA "É O
NOVO DIRETOR GERAL DO DASP

. O Secretário da Saúde e Promoção Social, foi empos
sado na manhã do último dia 17 de agosto - de acordo com a

nova estrutura do Departamento Autônomo de Saúde Pública,
agora reclassificado - o médico Osvaldo Vitorino de Oliveira,
no cargo de provimento em comissão de Diretor Gera!, código
DAS-4 do Grupo Direção e Assessoramento Superior, do Qua
dro Permanente do Departamento Autônomo de Saúde da Se
cretaria da Saúde e Promoção Social.

O ato de posse do Diretor Geral da autarquia que re

centemente se reestruturou, contou com as presenças de dire
tores e assessores do órgão e da Secretaria da Saúde.

JUlZO' DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO

Venda em 1.° [ellão: dia 08 de setembro p.v.,
às 11 horas. Venda em 2.° leilão: dia 19 de setem
bro p.v., às 11 horas. local: Edifício do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Proceso: Execução
n. 6.481. Exeqüente: Hermes Macedo S.A. Executa
do: LINDO MARCARINI. Bem a ser leiloado: 1.0)\
Uma máquina para plainar madeira (plainadeira),
marca RAIM, em bom estado de conservação, ava
liada em Cr$ 14.000,00. Jaraguá do Sul, 02 de a

gosto de 1978. Eu, (a) Adolpho Mahfud, Esc'rivão, Io subscrevi. J.J. Maurrcio d'Avila - Juiz de Direito.

NOVO PRÉDIO
Paralelamente, serão

analisados os detalhes
com vi_stas à inauguração
do "Campus" Universitá
rio, que abrigará a Facul
dade de Estudos So
ciais, Segundo.o porta
-voz dos acadêmicos, se
rão formalizados vanos

convites às autoridades

educacionais do País, do
Estado e do Município.'
Para esta tarefa, a Co
missão Organizadora con

ta com os préstimos da
Prefeitura Municipal que
também está empenhada
em proporcionar uma

festividade à altura, vi

sande destacar o acon

tecimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, Com três artld
"

" '. 1.".:,' .'1"':1''- r,' �i(.11',: 1"1�1 0, ii ,",,'
lendo pelo gru I as,,��- . fOI dly,",,Qq,daf.et�,Wib,jtra- ..vlande do,QDleillchZé 'Car-.
ro

. pO..' gem reqularesteve a ca ..- los. ,Aos 13'minlJltos Edl-.p ssequíu quarta feira a go de Roldão" �"Fomé' 'de' "'rrét"bC1brÓlI 'ó·lIlt 6�' ").jJ..tarde e à noite o Camp B' N" . outr eSlidn-
n t C t

.

eo- orja eto, auxiliado por telo desta vez da esquer-t:b�l.' a �nne.nse .

de Fu- q�marino Nascimen!o. e d�! 'e novamente a bola
À "'n�:f1g, �Wtl�lít�, � ,(,i9J§�;eu da S�h.a r:;�ta9!0.

, ..

' fOI J?arfkJ�,"4Tea m4i!9Jt1i9'
Ope� :fb�ltMca,oy.tnã���n�- ,filo" ��r�s�b���U,\d§�-t chada, �"'zaga do,' Aval

conU,º �tj�ad'é's'pàra -fS8b! Assis, \;llimorfffl,��J!lei� c,mb�oo�"�a�W�m�s�� �1f"'oa���g��s' Qtf IP�l?�ndU de n���o, Ad�mi� e .0E€l'011 ·tlbU1Qfb�lq:üis, es8Srffeu
d t

g .",pe o /llIar�ador J_UlZ, Ferreira, Tonho e o -eaato.' .....uQcou fOj:"�;tdoe re " entos contra um." NT h ,
.

"" ,';.� .
"'''.U

. !-4�";...
Luiz' ntônto aos 18 e �G�}I.Ó� JO. ?dl'� J "'1.'3 alc,�r§.� dStj90Ielr04ay�.�a-·
L

" ..' uventüs de. RIO do no, , decretando aqueleUIZ. rto aos 25 de Sul com 'Renato Leo
.

.

ta d d
.' .

rimei f M .' " . que mais ar e anE\ a VI-p. ,
' empo e aurí- Balo, Pedrãoe Orlstóvâo, tória para oMolequs Tra-CIO

-s- �� atapa com ·nt�'IIQald�, Bet'ft'i�Q e Toni- VE!SS:O já,raciuaense.. '

p.�e,rTt� ,J, .�0!1struJram a :'"nno, Jair, Val:deci e Nílton \ ,.,' (" ,

VI ,I:)f;t.. !,�q1 representante .Gomes. '" Depois do. segundo golCifo ·r.fl MRo nort M" ". ,I;,� •
. ,

d�s r�' M i\�',,,�' e: ..
ano

.

• Ag?�a, _erp., termos de o Juventus continuou de.
"

t'�'''�'\� o�,." p'a!a. o Pay- ". Class�flcaçap"" fflyorece o no das ações, apesar das.\s�a. . Q.S',,15 minutos do Operario e o Jtlvenfus de modificações introduz!-
s�<

.

.' tet'iflP�,t;' . q ��§s� cidade"��:��e'quarta das pelO :+.técnico 'p,uteo
';,,�, .

.'

d� ..�.,' 'J.c...:;L.�_I'·,. 1�'�I'{w.lte conse.�!f1U bri'lhan . Manl·iverni,
"

tentando (1;
Ar. r�· da"multo Yraca no te v,it�ria sobre' ó�'Avai no ganizar sua equipe, totaí ..

Estadlo Pedra Amare- Estadlo Orlando Scarpel- mente desorientada er"

la".,fPr�OfÍGior,loUr apeFl'à'Si� .11;.,)1'elo mar.Gado�-·dej':dOis· campo. ." � ,u: ,

dOls'Jmll! �O�!crl.6!leihlilS\,<,�,t�ltgntos a um;" ,�r'''''':''!!� (1 I(�", As' substituições" _ daA �ar.blt:fiag�m,jestav€l ,a� IIH.:. .. , . \oI:) ..�'i!);Jn ),! .:' ,Seuzallpor: Céno e.3 N({son
cargo de

..'c;>'ando 'Rodri- No primeiro tempo, o por Léo. em nada @dij:\n,t1'l-
gues, auxIliado por, A�-. Avar foi ra�oavelmente ram,' porque o· Juventus
bert� Taranto e Valdir bem e conseguiu, inclu- soube manter a tranqüi-Dommgos dos Santos, da sive, marcar seu primeirt1 lidade e segurar o mar-
Liga Jaraguaense de Fu- e único gol a0S quarenta i-cadOP�J �JlI': 1<;' t.., r) ':.,,�

Jebol. Os três çorn, traba· minutos,' através. de, ,S,á- :,."O",;A1.vabfQi ,I' ,der,.rotado
)h.�, bqst�r,!� .�logi�_��IPpr. _ �.vi?,_ d�p'<?'�s que � d�f�J>a co� Zé q_arlos" �<?H�a,parte das ,..çtua�"eqwpes. . do Juventus....vacilou um .

depois Célio, Maneca,
': ��Opei"ãriQ,vW'lf;et.i F>qm� cPSUGOv per:mttincro o ávan. Marcos e Cacá, Chico
v.'AI.Ç.I,Q:r,te;.;'j"1.fiU!Jl.�Q"";t�U19!1:.;�,,,ÇO dGsI.ataca,.ntes avata- . BOterho�·t�earfd é t�inha!
;,,:Lo'p'e�,;·J9fl.q�rr.o�l ..ed:R�2 :,.99�1C',t" � 1','(, ',,,.: '·,NrlsoR depots Leo,',Sávio
St�ck; Nelm C;>, Meng� e ,.,t.{Fl f�s�."RgITI�lem�l)tar, e ,?é ,Paul.o ... ".' .. ;., ,

:OUlncas depOIS Catarina: o Avar foi apen*s um a· O Juventu� ganhou"Clliql1ir'íllõ', "Uiiz Js.t1fo;hiô�o'1no\1toa·crõ'·t"'cre(jógadores " é�m "zecã'é;: '.M�;.ona, Odi-
depois Maurrcio e Luís dentro das quatro linhas, 'Ton';·�oiti�s"···e,.:lf\J'ild: Rei�
Alberto. setldo...amplarnente domi- naldo, Moacyr e lara, P9-

O Paysandu foi derro- nado' pelo nosso repre- lezinho, Nelo depois Jadir
tado por três a um atuan- sentante durante todO" o e' Edinei maj;> I�Wçl�\51'»D.do com Ronaldo, Nico, s'egundo tempo, propor- Arbitragem de almo

Boip�'IParli'.1h�s e gani- Hçi�n.al;l.qo, '�91��ventus a· Bozzano, que deu caro
lo; Gerson, Betmho e Ga- virada' do marcador que "t��u�m�r1ftos. ·p",ªra ,Linha,
leqo,· ... Marinho, '''depois �hle j era -desfavdráver� Marcos, ChicR/I39,,lelp,9I1eElias, Angioletti()e Mário. 'os dois gols do Juven· Maneca, todos do Avar, e
.Na cidade de 'Brusqt1e-' tus; aconteceram atraVp.5 expursoit<' âTnaa"-M"àrcos

o Carlos Ren51ux eontinua,,t;'.de cobranças\ de escan-. por --F9clámaç@e&.. .Seus
vencendo. 'Depois de ga- teios. Pelezinho aos 6 mi� ·aÍlxiliares foram Osni Jo-
'flflaJ'l'C) 'clássteo nó último ···�nutos''Coljrou '. 'da direita, sé de Souza e José Mar-

e89Wir�0':t.'.lql,larJa?}ei��: à ",jP'!IF;�pdq .u"Yi\:l�ola bas- ques'
nOite o vovô vortou a ga- tante fechada, a zag� �C? _ .No final do espetácu!o,
n1la'r do'Ju\7enlús' de'Rio'" "A"� lflffdu""e'''2f bola- so· futeboHstico, qu�nc;fo, o

� do Sul, pelo marcador de . brou para Moacyr '�ên- arbTtro ia caminhando pa·
'-ddis"gols a·'zero·"'· � 'trancto pela" esquerda' 'I'à: os vestiários foi agre:.
t�j..A �eflda.•.q.�, ruH1Jgª�lJãOr ' �,mé!of�oU-;:&proo,." (iluis, des-· dido !Ilpor um: 'lt0�cedor

qua-conaegulu -penetrar
no .campo,: mas a confu- Dando continuidade ao

'1 sã'Ó 'Yorléon't'ídâ I��áiças a 'Campeonato Municipal
,intervenção da polfcia. de Futebol de Salão orga-A renda foi. de 12 mil,'. I'1:;.'

• . nlzado �e a r. ..M 1= �e .�e-.' ���""�2\e:l1\�§U.i�I;lt'
'

.

r

'.'._ ,,!,'7 �í�J.I'q•.�. ��o�.IF!�-'t�".!:'�... fI rARR�I'a,ropfJ;�ê� qU'tr- .' .�roptar�mj�llmffie�rr}ll a.ta-feira, _,,-ª' t�!aSSJfICaç3.o Jair,a com
.

rod�º'j;j,.,rlüola,�'''p'orBpanto§l 'Jganhbs IdC:) r 'lU... .1 ":3 ....�D ....1?J�".
..neru'pó""IiF" ��Sl:;õu a &ar: -la�l:J;�J�Plp�S dp�,e�[qUo9fo
esta: � '0 m!�r ,�f l. ! ��}�s, Detroit oi�r� e

1.� - )J,�}"9n!u�!pe nqs- 'l<y�n�!?U' c,om:.1 B�P.b�����,
sa cidade e-Operário de Bicudo, Roni;, 'JúliO (ZI
Mafra; com oito. 2.° - Car- .

zu). A Volks f6i g�leada
los F!enaux de. �rusqu� e. com -Márle iI�e'tt)'� Carnei-
Juventus de Rio 'do Si.Jl�('. . .n�! '. ,

com 'seis. 3.° - Aval da Ce [O e Itcho, mesjno com/a

pltal do Estado, com cln- -penas quatro eler!l�Q,tos,
co. 4.° - Paysandu d9;, a' Volks chegoo:. à:�irnpor
Brusque somando apena,s

.

resistência ao Detroit no
três pont?s positivos. n.. 1 ° e r ""o ,',�erminandoA próxima • rodada �o L, !1t PJ �J,0:ff ' '(,ti·" ,,)'1 .

�.r:uP9 ..
"F" marca pará' '6·�11)·1��·��5�1 c8p.tr;�A1-r()!f-

domingo estas partida,>:' 10, que atrasou a Doia e

Em. Jaraguá do Sul, ",, �\n��. J>ar� I pomp�iG�r 17/08: é'á"tSegQinte:estádiO João ,Marcatto,' I.'> I ,lI.} 'J. :11. ,", I') " " .,: •••••• ,,�

.rjogam:JlBfetlt'tls:1a Carlos \I:.'•.i: '�<I (::",;;:r:'l':"�' ..t..l,'
!::_ j�iL v rI ",:>1) 1I1Ijl"'! �', "'l"J \ I

• Renatf9Ç, numa partida enfl1q,·· � .�,,�-__...l'..' ....,.-'-------.�.. ,-,':'"',-.,-,.J���'I�F�' J: "I ,?;:;-,,�a��r_�nqus co.m
que certamente teremos

_ .�'::�'-,.'� SEL'ETO �J3 p_g,,,2.Q,'1 D�trQit..com 6
mais uma ve? muita gar- pg" 3.? Un'iverso e Metri-
ra, porque os dois times _ •.. _ -,.

precisam da vitória para X
sa 'çom 3 p�, 5,0 Volks e

t' h d
',�, �",�') ·r.,� .. : Krás'sii'co.m,') O.t'pg.con muar son an o com

_ . _ n; .

:��'a�s�icação i��sta f�- J '.,', 'r� J.' S·'A'EPENDI t

< 'lo. ... ,r , ._._ J... ;it.... 41' ...

q

t ...... 'f""" - ""....., -

I

0,

,

•

i. '.

rnals., "',!,�,..tr�p;l,�,l}daJ>.o- 'c: _Çl�.U;delJ1ir..(J3�ngel), M�la
beadn. qo 19.9"i.çC? JrnprC?,7;,':' dp�dr�) .cajçço), Alfralm,
visado Mário ... (No .aegun-r, :'� Çh�to� l"O,liLOs gols foram
do tempo -·a VoU<.s" sem- - asslnaladoe PGr·;.. Plchau 3

condiç,�e'�f;: g� ',�.���",�Il1(.'. �.�.!3;.:C?!;?,::���dO ;�e Pedro

combate m��\tl açfrÍ'a:�Q,�I� :Pfir.oçR.:.d�,�çon;l;ou para a

permitiu que. o P�t!9it _" !Y1��ri��<,Ar;nB�� tas parti
chegasse com facllltíade "das' tiveram 'excelente ar

aos 6xO sendo ós"gols'�'" bTtrãgem? so!:) ocornando.' r ':;:: '." I! 'áC)" P�' =Vif6érto;'! randeasslnalados pOJ" . .R,<?t;I,� ;:7 ,I 111ft!, Ir'!, ItJGl1fH.'n .�.�•.
Zizu e Bicudo. I. ".,,,�o..�p'o�a��r., � diretor

1)11"- '.)'.J h\ó -:.-1", . .1 '., 1.,.té)Ç�fP'tq�:9M.I?:
Na segunda partida 'dá' -., ��, �:Q ,�rtHh.eiro -,do carn

rodada, en!.��:W�fl? el'!\�agõ :i-:�ªp'nªw ",até', a; presente
cha as equipes âq,��mEl:. '.' "rodadrer-vemJlSertdo o 9a
rindus 4x1 Metrisa. O Bq_-, :.i\.reto;Ron1.�do)E>êtrl:)1t com
merindus fo�mol�, � •.ve.�� �1i.. goJs�.'.�;:.sitlJa�ãO das

�eu .com: Muller, An, M�: I _{: .,e.9:\:IipfW iP.qr-,:PR��OS- ga
II, Plchau e Bozó. A �e.- , _ nhQS.:-até1a?fódada do dia
trisa foi derrotada com:

"

Em Rio do Sul, no es- ... '

tádio João t Krieck joga- . Seleto de Guaratnirim e Baependi de nossa

râo JtJventus�local e"Üpe- �...,cidade' jogam hoje à "tarde os seus compre-
ráritf de Mafra" oubo en,. .,' .missos v(ilidos pelos camp.eonatos da Liga J�-.. r, '.: �V-G-Iks -x K!asstc e Uni-

• contrD3 de frder- -e 'viee .. lf- '.' .:, I ré\guae�se. Os ilJ.v�l')is Je?,liz�!p 1i .l?,a�ti,da às
verso! x� Oetroit.�·

· q�r i'l exemplo 4qo ,�jogo. '"
M
:;, 1 �h3emlJ;t..; nQ estád�nda �;�n1c!�alldaéie �uara:

de nossa cida�. . ,.' I ... ll11lreijsel'oode Ql:!)ltulares. Jogarao a partir da::>

Em Brusque o'Paysan- " ·16 horas... _'
I"

.' '.'
.,. .•

�

.. _Est�f_��tidÓ aguardada
du recebe a .v.isikt1 'l'ao, ,(. oi ih' �<:a.ntectP.ªQaQ destas. partidas; atendem \ _r.rí«;>Jn : ,gra.",aAsieaade

_ ·.Av�(aa·Gap\\al, outro qUE:'
•

uma r�ivindicé;l,Çã9. 'p'(.j.n?ip�lmente d? c�et� ,':II� • ,:-I p.elosr amae1és 1e: dirigen-
ainda aspira sl!t!_cl.a.§..sHi- ... ex�<?�t!v.9.. deLGu.�[alJl�r_lm!:-:que . ��sl,m VIS�' am- I

•

d F I.
cação, muito étHBd�a fe-·

.. plia't'oUp-rOgfâmá 'feStivo em comemoraçao ao. ;,. .,.. t?�d "

o
J "��l�a� -Cdoarupaaert�dse29 °

.

á' d
.

r
.

o esellro r P I a
.. nAa perdido quarta-feira . anlvers no o munl� piO.

j', 1 •.• "J i.H.:): ,�,) jJ/,·ç." !/iL /' i
_ •

· à.,n,(,}jte, êm casa, para o Haverá du.rante o sabado, !i0'rl'lIngo e �m- '}l; >l.!'}\?t�:d.lfl ,:9��.g.97-:-ei'iTre os

· (.J4Ye{1tus I de nossa cidá- da segunda�f�ra��o\Jtras atraçoes e�p�rtlv��:: '., dois mai?res �iva!s; que
...çie". l, , que a prefeitura .atrãvés do se!.!.· prerelte Saltm ,

. são' Bam'érlndus x Oe-
Par-a o Grupo "D" os José Dequech vai prbmover, como por exemplo -'1 "&.."L� , ..fi >'!:!r"l..1." 'y

I'. -

N 'O," d o Campeonato de Fulebol entre as empresas dQ tro-it';'llaJi:1 VIsta i:1 rrva 1-
J<?gos sao: o r an o I ..' .

' c··..
.'

'.

Scarpelli Figueirense e ":Il1UnlCrp1Q, dade eXistente eJ��re as

Criciúma, em Lages In- Enquantg i��o o.jogo de Nereu.rBa.mo� en· jl, dtfci�'eqm�ê$; 'P'bmenta-
terna.cional e J.oaçaba. tre Estrella e Bota!ogo, equ.ipes que "�eram?' s'é 'aié ciu�· õ'ideá(seria a

, �r.upo "E": em· Joinyij·· C�mpeol"!a�o .da Llg�nos titulares, esta ma�tl- GME -contratà,..tll'fffrm de
le - Joinville e Pah'l.'lelras do paFa dGmmgo � t,j1rde, conforme d�termma
e erTi Chapecó O��b- �lWebD o: :,: :. � �.�

.

'anse e Marcrlio DlItDf :.....:�-:.:...::.._._�. ....:::I_"o'.;,_rl_m_;:._··_t\_·....qg;;;·1Iao .....;

;.: .

,: (.

" 'A próxima rodada serã
, IldMtl�4/00 �(;m os seguin-
1e��jdgds':')I! ,! •• ,::,

h ••• , _. ._."J(� .....v • ".

arbitragem
, profission.al

- para dirigir o en��!!.Itro,
.� ..�('E=I

�---------------------""'Ii' :..Hni: tt:';1:,'. ..13 �C)!3!.; t' , •••
, I'i" :',10 ' .;.' ''):;;\'1I\In� ''',' tI) f �

1·,t�9.. iAO!os· ..·regl·O·na·ls - - -�_; c:�\\':'1'rJ ·(l!a ·m-:p·e O nn t���:;;·.,�:;,�a: x�,:t r o'
_

·

t o ,,�� � , .. , ... ;·lil ,y,.:,.',�.. �
.

. �':�. �:;, '�'E'G"'I"';A'·�,;O-" '�'N-"Q:R""T-�� � :- "

,.

�jr:;,:rli.):/!C'Jr:· )ti t .'
.

_

". -i�;I.D �"-:e·.�':l�;-'I' ··1.J�:,::;.��_. 'a''''' o- ,'." . �.. . "1
� \....� ....•. - ,.' "-- e:',-C"" "o 1,\ i',.,glf;UH'1 ., .. , ... ,,: '-........:L·�·... ,;t.;"" ..�f·

J."";t r.�",. .",J l-f",�l-f. � �L ..1\ t! �"r! ..�'..-} 4. I
p :. ..,_ .... _.... •

••

_

.. I,,'" � 1'!�3. 21St'

� ...........j:3 fj ( 'f"..,< f� _ �. . _ J .• i.. L • ...... --:.. l-�(: .. �). "' .....H ...... �(.,..
"'-- !�� (.., !�:�'':�''r(1:'l='�,,$(l ...

-iV.(H ��,.::.r("t...(L' .. \,�:·"r ...

!.::; '-l.'� n � _, rr ... � d�.l.�\ .t.. "J'�" (� �,' .. � ... ! .. ,.: .J �'- ,-:,'i�-" "}j -r �"�-Locar: M�frfk,':-'9J' "'Ido';' ":l ti I�' ;�; N '.. Inscrição' e classificação"dos clubes por A 2a. fase será composta de 2 chaves de
. I,

Local - Ginásio.. d�a:Sp. 1\�hur 'Müller..
�'.:�.;A:beHiira ão��"jõg"õs fÕi"'di'a"Ya-0S:78... ;; chave: "._� -� . . 5 clubes, classificando-se o 1.° e 2.° coloca- 19 h AA. Mad;.,Rio!'\Molhá )(:IFigueira

Chave "A': ::,..A.,A.,.tv1an, Rio 1 Molha, Fi- do de�cada'cAave'para a fase'final�� .. 20 h Vasco da GamaSeG.e. Fruet !
, � , .. Disputas de Tir.o.,Carabina transfer:dos de Ma-

.

...." \·S .t � '1 h "d 1 h 'A I'
.

V
'" ""

!fra para Jaragll�,ídtó,Sul, P9r abs.orut�.f!llta:de cOil-:-,r
gueira r.C., co. Nacional, A 3a. fase-será cumposta cfe' c avo:: e ,-:-..'" =2' .

rweg" x éterartos - ',r .

,
.

. I,)" �.-:,. c·�· .�'. Mecârtitã"Jaraguá. - 4 clubes; classificand'o-=se-o-ca-mpeão e o vi- 22 h G.B.E. MaR:fUâld��68fe:cBfããéscodições, não possuindo stand de tiro para realizar
''i','TI Chave "B" � Vrasco·.daGama,.G,.E Fruet, ce-campeão d,Q .campeonato.' , '" : , .... '.> ,.� Dia,28 de ago$10 (segtmâa"feilJlá� I

'
tal ó'c,YnP."êt.h�ãb, :6 4t:iê.· .(1.ãb

.

é �o.n_c�bí.v,.e.1 para (I.m")' ,

bé
'.'" . ,. I., \

L I G'
..

d E r:t d A A B B• 1\ B� c..ua d ·'.I.'\..d
'

�'1'" - '1"" , "ti rio�,e.A.A._Brej,thaup· As classificações no camn60nato em oca � maSIO, e. spo;as a .....

l mUfllcípío qut:" preten' é·:';:)t; iar' ....eS' .l0g'Os reglo" 'I
'.I'i' � Ç1�!3ve ,;"9," :-._,��weg I, V.�te��'lO�l ,Moret. suas fjlversa� fáses seiá'é(ête!"rni�,lido. emSfun- _

�
.

'''19 h AriN'eg, 3' x Ma:càt_t�_.
._.

.

,nais. �""mh,1 ". I {.",,, - ')
_'.'ti Jordan. e AR.' Gneipel. ção.do (maiôr número c:;le pontos obtldos� pe- 20 h Central 'E.C':'X"t3?"R:,"e. de Campo.PolI ....,,�...;or t\ ...��� .......... �"\:Cê..ll;·"'t �1 .. ",�.c:'''�'I''t�,�-.��", l..Chave "D" - �G.a�.E. Màrqii�rat, E.C. Brª _.Ias..equipes.,parli.cjpantas.em cada challe.e em" \v í ;21 h ·c.Cerealistal!Urbà1tl�Ij(':e'onstr. AjasAs competições foram realizadas dia 19; nos C

' .

22 h A R "" ., tdes.ca, er:ttenano e AR.- _. eada. fase ,--_•• _.- �-_ .. - ,.- -�_ .....- .

. . [jemaW1"'�'''\lIblverm :o"'...�� '.stancPs·ode·tiro--da 'Soe-; Reer:-Rto'da Luz, aquiem· D 1 d
.

(' t f' ).

t Weg II. • >
' .'" 'f" ' .I.. ,iá 3 e agasto_ qum a,,- e·l·lia· .

Jaraguá do Sul, conséguindo-se as seguin es co-
Chave., "E".- Arwe.g .111, Marcatto, Men.e.�, .. , ' -,.Persistindo o empate em pontos gãnhos Local:. Ginásio. de -Esp: Arthur Müller

I�cações, por équipes: '" gotti Verculos e A.R. Mari�.. ::) ,�à,oetassificação será::--determinada pela'brdem 19 h Roja F.C. x Ind. Reunidas
.. :;(1<:' ii' c ..

H � sol. '.�
.

a seguir, com exceção do turnei final:' ,'o 20 h- B. Naeional ...x-MeC':" Jal'aguáa." ,

pts. ..chave "F" - C.entral E.C., Beira Rio C. . 1.° saldo :del gols, '�i.1i ,!,!
, •.'-, �1 h Tibério x AA..Breithaupt ,-., 1.' Joinville , . , : . . . . . .. 3.842

de ,Campo, Tecelagem e 1St' :.2.9..: maior.'.i.I:uJmer:o�dewi.f6rias>'- 'I i t • , 22 h More.tti� Jprdan � AF.lõ,..;(3!l�i1?el}: Jar��uá'''i��".Sul '.�': .. : :,;:�:.,.. �:,7,89 (.'. ' Confecção ,Eduardo, AA.· 3.0�maior número de gols convertidos;.'" 51. ";_•• 1. .\-' ' " � ,." .J -
I -

� • r '1 , 'i',. '�l';, .., i;')' Unibanc.o. :.' T' l' • i! �. � . 4.°.). realização de uma nova Qartida. , i' •.• ,,,t;E.$c§I�. d� ,.mesários; "., ", I ..... •

•

•

Chave "G'�.:,-.. Cer�eaJista u.Et>ano, Consoo :-
, ;".4.�:' Persisti.ndo '0:': empate . haver�\ r-I(.., .: ,9raf..24;:.de'ágbsf-o"tql:lihta-feirajCTno"ginâ-

, , trufora Ajas;, Fluminense F. - _prorrogaçao. de�5 minutos .em cada lado, tan- sio de esportes Arthut"·, 'Mül!ér�' bêlegado _

t ,-,., I' .•
' C. e Superm. Riachuelo. " tas até:,se,declar.ar�,o .vencedor.. ,

.

L
.

I R th b A t d191$i" _Chave,"H'�·,- A.R., ,eemawij' -Juvenato,. '

.... Os .• clubes,iniciarão·cadadase·corw-zer,) ?unvav lâ. �nh.e��e.r. no a ar, cronome-

S E R 'Menegotti e Papp ponto ./ c",,>T • T 1 J'

. trista - a Ir 10 ll)l�.i.. ,,� ", .. c ... , ,,,-_�

1008·�(; ."., --ii- f''l'i '. �,� ,i: r ... ,._i .',' .. •

,. < . ,",�, t.-
" '.:P.i�.28 d�,agos�o (segunda-feira) no gi.

972"'" 'J:H '.' :.". ., "'i�,';Modas.
.• .... � .. �pps a re�nzação da. fase final, dois clu·

.
násio de esportes da A.AB.B.: Delegado - Jo-9491 �." •. ").;. CI)a,ye . '�I" ,- Roja .EC., Indústrias Reu.,., "'. bes vierem à�conclurtQ m.esmo em igualda�._ r sé _Dalmarco. ,Filhor.Anohidor�Gronometrista:.945 nida�, Tropical E.C.oe H�r-

+. �d� '.d� pphiQ�'1�,?'n"h9s,.·S�.r.��:d�térn:tj'nFPª, �méjlJ., ,n.yé\IJlQ� .�.€lrcja.•., ,(:' ,"': � "J, c
.

��t. ,.�r�t<
. �92a ... ' mácla.

i fí'< •
,T, "�n9vÇl P%ij,9�J?é\r.él a.,.,g!'lÇIl?�O.dg, t!tu,l.o>,}t

.

\.Il""1.':1.-. ,1'.);)I�h�t c;I�·,ag.osto ...(q.�I;t'lta�felra).,Ro?gma.917 •
.

,
:�...�:,.t'l·'" ee'rê!,�t.�rPo,,,�.. �n;tpa,!�. .��Iá �p,l,lqªdo Q,',L� làLQ._.cLe ��.RQ!ie.s ArtO'y,r. .M!JI{er: QeleQ.a,do :,Va-901 ·1 .J!. tl.rflegulam�ntação· do , .... .

"1-"â' "t' 1 7 7 lé d C t A t d Ctt D
. .

_. -Campeonato: Extra-Oficial rol "

.

�'.... ·��I!�m.:Zt:.�.", 9_.,..!,�"IJ1(.J l,,;; I) A , .." "" ,;, .... , ,;,_ .
no. a os a. ,no a or.- ronome riS a:. a-

, .. Y H·' ,- - .

-'=letâ aaótàâo a seguinte contagem. de vid Correia. ,�. _ .. ,

Os jogos serão realizados' em três, fases, pontos para b referido camJ)eonat�, eJ"Q., fodo Escala de -Árbitros �i �" ,
,�f

ou sendo 'a fase de 'classificaçãq, fase semi- e qualquer turno de decisão:. :;;: rP!,ª�,c1e,-pgos\oá(tujnta-f�Jr�);�.�.�
-finál e fase final.

-

'o' � J,
•. ,

,

" .. '

,.1'.;:'.,,""" �,.'1 ,.�"e �.�.jpgos: �rbitrp s'éJg_lG, L� . .da Silva.
'''', A 1a. fase"será compoSfá1 'de���s:�aves a. Derrota ...

,'
" .• � t. ','" (>, ponto

,_ '
.. _: _ ...�.o e,4!o jogos.: .árblt(o Ar:;no" D�r�tti.

'

de 4 clubes, cl.a,ssificando-se o .pçíinpaão da, ..b., E,mpate ,. ',' .... Ir....
1 ponto •

: ' Auxiliares:. Alcides Bachmar:m e Nélson
chave.

. t�'. ,I "�á "IL", .H Í..EJ1L, ·3'11" •• ::>'l!'. 'C�" Vitória até 2 gols oe dif. '2 pontos Doege _. .. 'I'., ,.,. ". '." ,.�
.',. . 'Classifica:;>se para�a ;2a.

,.

fáS_e o melhoi''''' '" I." .,

'd: Vi'tói'iá'êom mais �e 2�' ,I '

Dia 2� ·de agosto '-seglJ;_nda,.f,eira}u"<.>d
f" perdedor, observando-se' o seguil,'l,te critério' ,gols de diferença...... 3 P9ntoS 1.0 e 2.�, JGgos: árbitro lIson Bastos

.

'

.

'n'ds"'Jagos "Abê,rtbs,' a, 'diferença de pontos' 'a' de cíassificàção:) '.
"., :

.

'. >

�. • _ Integra 9_ ��fe.r.içJo ..r�gula,m:ento.� ,.�;,.Çódi.. .

3.0 e 4.° jogos: á'rbifro Sérgio L-da Silva
",I fa"df"c(e Joinvmé;'fi:5i de <328, enq'ü'a�td�"que nO�rJÇ �

., 'Ir> 1: s'maio-r núm·éto'.'cfê pdntÔ's ',!;íãnH9s; gp 9.�sp�r�i,v�",d�IHF�� O,F\egu. I�.IT).�n�to.p,e T�� Auxiliares�I�.lcides j:3achm�n!1J e Nélson.
·JO�os·R�.Qion_ai·s)(�iferença)9�.'ge;à'p)éQa�;53 pO'n:. ';- "rr:�, 2., mellí'ór'·sá:JdÔ'1��'!gt).IS;, . .". �. :>f� '1

. xas expeCJldo pe a bJF�, ,�Y.\IGLJ]ar ç,? dia
.

Doeg�. \T ? \, '" r � �.l '. J.'" U'" I·tos; d que demdnstra tlye a .�qu�p� Pr Jaraguá ver'h .i 3., maior número. de"vltór!as;.- , .

11-08-78 da�LJ�q ,e as, .. , dellb.erflç,oe.s da aSr ,.' '11.�. �. Dia �l c;fe.J�g..o�t.p :�q.JJlpta-.f�Jf;íit), 1:: I
se preparando com 'Priuitb- afinco para

melhorar."I"
:: m� 4. 1liaiô�r 1')���!0: éle� 9,O'ls

1 c6I)ver'�ldos; ".s�mpJ�i�,,-eiê�rãpb;Hríáriã'do dlá 21.,,:08-78. , r. " ,1,.� ..
e 2..,0 jOgQS:,�.(bJ. tr:o. A. rI\lQ,.D�relti ,r '

mais sua produção' 'para alcançar uma excelente' .

5. menos gols sofridos; '" f li!" ; l';.�'t "!".,.<{. �.rP... :e, A.10, j9g..ns:,,�.rpltrp ,MHfÇlrt,.staOge Icolocação nos JASC d�eá'çador. 6. menor número de faltas·tecn'iC'as;
-:;: t .. �Ó�ô� pelÓ�Cã",p: Exfra-(5fieíal .. Auxil�res: Ak:ides Bachmann e Nélson

7. nova, partida. Dia 24 de agosto (quinta-feira) 'Doege.
.

. I

� . i
.'

"

o f'iaJaL_

CLASSIFICA9ÁO INDIVIDUA�:I, i'i., '.

.. I:)í) 'I

1. ;:Jorge' Guniberto Bihr -,Jguá , ':'.� ...
I:' '2:.1 Ne1sa-rí Rãwasche'·- joinvil!e'� .. J..

1"-". ·"os. ·.Hetni"'Pisoher· ...dJoiAvilte""I:'��). ';..J. :.
- ;.- 4;· :Norberto,I ...'Guilow,:.Jaraguá-··.· .. ,·;-·

.

i 5:" Armin Hfldeb'mfl'd :. JGinvjll'&';: :'�i';' •..

6. 'Ari' Hor'nburg'-'jaraguá .. , .

7. Nilo Krio�l#l.i. ·JoinVí�lelr. Y!' .. :;,;,;'T .

8.
' Gildo Aloizi ;. Jara�rú'á ;... .

.

.. , ,f.-. -:._, ti ..... - ,,·• ..-":'1I'f·., "'''I(t ... r ..... , 'n·"f�Fh":'�I·-t,.r ."';'�"

"

.• MELHOROU'"

t::>os últim'ós' Jogos Abe.rtos de Floriaiiópolis,n
'en1"'rela·çã-ou'a0s't.! I �.D.sí JogO'S'> Reg'FoJll's.'i'S', de '''Mafra,
houve uma .acentuada melhora dos ati'fadores ja·
raguaenses, senão vejamos:
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"(torreio do PODO"
A!10 LX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Jaragua do Sul- Sábado, 26 de agosto .de 1978, N. 3.0001

o

Havela.�ge
.mu cdial

Belo Horizonte - A Co

pa do Mundo de � 982 de
verá ser mesmo disputa
da por 24 equipes, de

pendendo somente do
consentimento da Fede

ração Espanhola, uma

das sete em condições
de promover um torneio
com número superior de

seleções ao das outras

copas. As outras Federa

ções são as da Itália,
França, Brasil, Suécia,

c'o,nfirma próximo
com 24' seleções

Inglaterra e Alemanha -

todas já promotoras de

campeonatos mundiais

anteriores.

A garantia é do próprio
presidente da Fifa, João
Havelange: ele esteve re

centemente em Belo Ho

rizonte para !ançar o li

vro que retrata sua pas

sagem pera Confedera

ção Brasileira de Despor
tos, "João Havelange-

previsto para às dez ho

ras, nos e:eguintes ende
,

reços:

Joinville: rua CeI. Fran
cisco Gomes, 2.190;

Mafra: rua Marechal

Angra I
funcionar a

Novembro

determinação e cora

gem", de autoria do che
fe doo setor de imprensa
da CBD, jornalista Vival
do de Azevedi. Admitiu

que possa ser 10 futuro
ministro dos Esportes do

Governo Federal do Ge

neral Figueiredo.

"A um amigo a gente
nunca nega uma solicita

ção, sobretudo se ele é

um presidente da Repú-

Concurso pára Agen'le
de Patrulha Rodoviária

blica". Esta possibilidade
se torna mais concreta de

se realizar, a ça;_rtir do

momento em que João

Havelange afirma que
não concorrerá a uma

reeleição para a presi
dência da Fifa" por julgar

,

seu trabalho já realizado

daqui a quatro' anos,

quando termina seu man

dato.

monstra interesse em

voltar a dirigir a CBD, a
chando que será melhor

deixar esta missão para

alguém mais Jovem. So
bre a sua anunciada in

tenção de concorrer à

presidência do Comitê

Olímpico Internacional,
deixou transparecer que
o cargo já não é mais tão

atraente.

Agradecimentos
REGINA NICOLlNI DELLAGIUSTINA, seus ir

mãos, seus filhos, netos, genros, nera e demais pa
rentes de ALEIXO DELLAGIUSTINA, vêm-formular
os mais efusivos agradecimentos pelos gestos de
conforto manifestados pelos muitos amigos, por
ocasião do passamento do'mesmo, havido às '"

19h20min do dia 22 de agosto de 1978.

Gestos esses na forma de palavras de elevado
sentido cristão, de recordações caras sobre pas
sagens da vida do morto que tantos serviços pres
tara a Jaraguá do Sul e a Santa Catarina, de parti
cipação no guardamento daquele ente querido,
havido nesta cidade onde ele, ALEIXO DELLA
GIUSTINA, desde muitos anos pedira fosse sepul
tado, de envio de flores, coroas, ofertas de servi
ços, participação no sepultamento e enfim pelos
muitos modos de que se valeram para demonstrar
seu carinho pelo morto e familiares.

Em especial, agradecem pelo prestigiamento
havido da parte das autoridades constituídas do
Executivo, Legislativo e Judiciário, de Jaraguá do
Sul e de outros Municípios e Comarcas, bem co
mo da parte do Exrno. Sr. Dr. Napoleão Xavier do
Amarante, DD. Procurador Geral do Estado, que
fez-se representar pelo Exmo. Sr. Dr. Nilo. Sérgio
Quintino dos Santos, DD. Promotor Substituto des
ta Comarca.

Agradecimentos particulares à Coordenado
ria Local de Educação, estabelecimentos de ensi-

I

no, professores, corpo discente local, ex-alunos,
que acompanharam o antigo Coordenador, colega
e professor, e familiares, nestes momentos de
grande dor.

Gratidão ao clero local pela reconfortante as

sistência religiosa, bem como à. Secretaria dos
Cursilhos de Cristandade e Secretariado do Emaús
que prantearam o seu colega de fé.

Gratidão imorredoura aos representantes da
indústria e comércio e aos mais que contribuíram
para amenizar os sofreres dos que viveram a mor

te de tão digno esposo, pai, avô e sogro.

Pelas mesmas razões agradecem aos que pro
viram de Rio do Sul e Rodeio, Rio do Oeste e Con
córdia, Florianópolis e Blumenau e de tantos mais
lugares, unidos na mesma e única dor.

Fonte do 16.0 Distrito
Rodoviário Federal do

DNER, informa que ama

nhã, dia vinte e sete (27)
será realizada a prova es

crita do CONCURSO DE

AGENTE DE PATRULHA

RODOVIÁRIA, com início

A usina de Angra I de
verá entrar em atlvlêade
a 15 de novembro de
1979, com atraso de um

ano em relação à última

previsão. Os dois primei
ros reatores - Angra II e

Angra III -, inclufdos en

tre os oito itens do acor

do nuclear Brasil-Alema

nha, começarão a funcio

nar, respectivamente, a

31 .de maio de 1984 e 30
de novembro de 198'5. Es
sas informações fazem

parte do Balanço Ener

gético Nacional de 1978,
distribuído pelo Ministé
rio das Minas e Energia.
� . possível, éntretanto,
que as datas dos dois úl
timos s�jam alteradas (a
exemplo do que já acon

teceu com Angra I) no

deve
15 de
de 79

balanço de 1979, que cir

cula�á em agosto do pró
ximo ano.

Em Brasília, o embai
xador da Grã-Bretanha,
Norman Statham, garan
tiu que "as divergências
entre o Brasil e 2 Urenco

(consórcio formado pela
Grã-Bretanha, Holanda e

Alemanha Ocidental) são
muito pequenas, simples
problemas de ordem téc

nica", e que a questão de

armazenamento do plutô
nio "já foi superada", de
vendo o Brasil receber,
muito breve, a resposta
final do consórcio, quan
-do então poderão ser ini
ciadas as negociações
com a AIEA para um a

cordo especial de salva

guardas.

Deodoro, ·484;

Joaçaba: rua Frei Ed

gar, 305;

Chapecó: rua Fernando

Machado, 995:

Rio do Sul: 'Escola
Paulo Zimmermann - Ala
meda Aristiliano Ramos,
s/nr

De outra parte informa
a mesma fonte que os

candidatos deverão com

parecer com uma hora de
antecedência munidos de
cartão de identidade, ins-
,crição e caneta esfero

gráfica de tinta azul.

Não será permifido o

uso de livros, cadernos

ou papeis contendo qual
quer escrita de uso cor

rente ou em código.

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

NO DIA 7 DE

SETEMBRO, PRESTIGIE

O NOSSO DESFILE

EM HOMENAGEM

A PÁTRIA ..

-----_....

MENEGOTTI VEICULOS S.A.
O SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN

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

Ele também não de-

ONU Professores

África

Variant II.
já está

o grande carro de 1978
em nossa loja. Venha ver
este show ao vivo.

ASSISTA NESTE DOMINGO, NO

ESTÁDIO "JOÃO MARCATTO"

Leva
.....

a

A Organização das Nações Unidas solicitou à

Fundação Projeto Rondon que indique 20 professores
secundários das áreas de Ciências, Físlcas, Matemá

tica, Geografia, Francês, História e Inglês, para traba

lharem na Guiné-Bissau como voluntários da ONU,
em atividade comunitária.

Os professores, a serem recrutados pelo Projeto
Rondon em todo o País, deverão viajar para a Guiné

-Bissau em meados do mês de setembro E> receberão

da Organização das Nações Unidas cerca de: mi! dó

lares para. instalação e 339 dólares mensais de ajuda
de custo. Será feito um contrato de trabalho de um

ano entre a ONU e o candidato renováveis ao final do

período. A ONU fornecerá ainda passagem, hospeda
gem, utilidades e seguro de vida.

As inscrições, de preferência para professores
solteiros ou casais de professores, poderão ser feitas

em todas as diretorias executivas do Projeto Rondon

nos Estados.

para
ATENAS - O ministro

de Defesa da Grécia,
Evangelos Aweroff, auto

grafou a lei promulgada
em 2 de setembro do ano

passado pelo Parlamento

de Atenas, que disciplina
o serviço militar das mu

lheres.

tica. O tempo de engaja
mento será de 14 meses,
em serviços auxiliares

das três Armas. Pela lei,
são obrigadas a prestar
esses serviços todas as

mulheres gregas sem fi

lhos, com idade compre
endida entre 20 e 32 a

nos, em caso de mobili

zação devido a guerra.
Em tempo de paz pode
rão servir mulheres fun

cionárias públicas, que
receberão pontos em sua

carreira.

Em novembro. proxrrno
- de acordo com a lei -

serão chamadas a pres
tar o serviço militar 200

voluntárias para o Exér

cito, Marinha, e Aeronáu-

-x-

JUVENTUS x CARLOS RENAUX

tr'A! E CIMENTOS
,�

Faleceu dia 16-08-78
Amaro Roza,
com a idade de 85 anos em Santo Antônio.

Faleceu dia 18-08-78

Ema Stoef Girardi,
com a idade de 70 anos, em Guaramirim

Faleceu dia 19-08-78
Virgília Borges Bento,
com a idade de 94 anos, em Nereu Ramos

Faleceu dia 20-08-78

Lúcia Marques,
com a idade de 23 anos, em Guaramirim.

O Sr. Eduardo Krüger (Padrasto), e (1

sra. Frieda Krüger, mãe de WALLy MOHR,

residentes em Ribeirão Alma� Rio Cerro I,

nesta cidade de Jaraguá do Sul - SC,

comunicam o seu desaparecimento há vá

rios anos e pedem cf urgência o seu com

pareeímente no endereço acima, para tra

tar de assuntos de seu interesse.

MohrWally
,

PORTUGAL QUER MANTER A

POlíTICA DE SOARES

LISBOA - O próximo
governo de Portugal se- ,

guirá uma política seme

lhante, em suas linhas ge
rais - inclusive no que se

refere à aplicação da re

forma agrária -, à do ga
binete chefiado por Má
rio Soares, disse o futu

ro primeiro-ministro Al

fredo Nobre da Costa.
Em pronunciamento pela
televisão, depois de des

crever-se como "um sim

patizante do Partido So

cialista", Nobre da Costa

fez, no entanto, algumas
ressalvas ao plano de

Saúde Pública elaborado
durante o governo socia
lista - o qual, junto com a

aplicação da reforma a_o
grária, constitui uma das
causas que levaram o

Centro Democrático So
cial a romper a coalizão
com o PS, precipitando a

queda de Soares. A ques-
. tão mais importante a ser

enfrentada, acrescentou:
é á estagnação de seto

res como o do 'crédito a

grário, "pratlcamente lno-
.

perante até agora", e o

da saúde.

/'

Hoje, ás 20 horas, ,no salão da Comunidade Evangélica, assista a

peça teatral IA Minha Esposa é Emancipada' - Promoção da Scar
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