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Latino Americana do
Motor
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Capital Sul Americana ao

Chapéu ,

Resultado du' pleito de 15 de novembro na grande Jaraguá
SENADO '

I'

Em ,'. favor
.

dos , "Correios"
É muito da moda des- to Postal, é um dos me-

Jaraguá Corupá Guaramirim Schroeder Massaran.
cer 'o pau nas instituições dos disciplinadores para

2.664 418 344 190 224 governamentais, pelo que que tenhamos uma agili-
2.903 1.186 2.175 437 2.442 tem de falh,! ou obstruído, ,zada troca de correspon-
7.002 765 572 658 320 ou carente de organiza- 'dência.
6.278 1,245 1.401 487 1.796 ção.

Dejandir Dalpasquali - MOB ....
Wilmar Dallanhol - ARENA •.•.•

Aroldo Carvalho - ARENA .

Jayson T. Barreto - MOB .

, C�MARA FEDERAL

(os mals votados),
Pedro Colin - ARENA .

Pedro Ivo - MOB •...••••...• :.

ASSEMBL. LEGISLATIVA

Octacílio P. Ramos - ARENA •. �

Roland H. Dornbusch - MOB ....
Votosem branco ....••..•.....
Votos anulados ..... ',' .......•

7.279
,

2.874

8.427

6.050,

6.726

3.959

a
·prof. Paulo Moretti

Amanhece o dia. Despertam corações. Há o

burburinho das ruas. Há o silêncio de unia prece.
A natureza é um hino de amor. Um hino de louvor.

. .

Tudo e todos saúdam a vida. Exaltam o Criador.
Na imensidatJe do espaço, perdidas esfrelas.

Na quietude do campo, contrasta o reino animal

com o vegetal. Na passarela das cidades, homens
e máquinas se emulam. Na amplitude do mar, o

convite da praia. O'ndas que se agitam. Vento que

'I acaricia. Força;; que se refazem. A1mas que so

'I
nham, rezam e amam.

Em toda a �rra, gritos de esperança. Um' rit
mo de poesla e desespero. Cascatas despencam

, das encostas. .Um riacho serpenteia. Um rio pro
voca calamidade pública� Flores que enfeitam a

vi�a, Que respeitam a merte; Lágrimas da nature

za em forma de orvalho. Lágrimas de dor que nin-

guém consegue enxugar.

Raios de sel misturam-se ao estrondo dos tro
vões. As nascentes a canções poéticas. As ca-

".

choelras ã véus de, noiva. Aqui um pinheiro eleva
seus braços aos céus. Ali um jardim em flores em-

'

balsama o, ar. O crepúsçulo matutin'o disputando
beleza com o vespertino. Maravilhas que_ se su

cedem. Quadros que fazem pensar.
'

Na igrejai o silêncio da meditação. Nas lojas,
, o bulício da oferta-- e da procura. O rlse cândido
da crfança ne lar. O vozerio confuso da mocida

de nas escolas. O ar sisudo dos patrões nos es

critórros. Uma orquestra de afeições. Um quadro" '

de pnquietações. Sonhos e anseíes. Encontros e

desencontros. Amor e desamor,

Saudades que choram. Alegrias que sorriem.
Olhos sofredores. Faces angélicas. O pão ,que'fál_"
ta. O dinheiro que sobra. A paz que não vem. A,

.

guerra que se mUltiplica. O suor do operário. A má

goa dos injustiçados. A mon:otonia do cotidiano. A

poluição das metrópoles.

Assim cam�nha a humanidade. Na caricia de
um beijo puro. Na esmola de quem ajuda. Nos. e:
xemplos de quem educa. No sorrlse da amizade.
No diáiogo da compreensão. Na- prece' de quem
agradece•.Na e-speránça d� quem confia. Na ora

ção, de. quem pede. Nas limitaçõe, do finito. Na
universalidade,' CIo Infinito.

Assim' camlnl1a a l1umanldade" Assistindo ao

entrechoque de opiniões, de comportamentos, de
acertos e desacertos, de guerra e paz, em meio a

promessas e esperançás que, confiamos, se cum

pram e se'concretizem, para que o mundo-cão'em

que viv.emos deixe Cfe ser um. canil -de irracionais

para transformar-se numa comunidade de enten
dimento cristão e universál.

1.565 433

1.048 1.207

1.510� 428

538 930

1.010 1.041

686, ,846

2.176
269

905

577

850

611
313

167

1.535
1.185
92"9
6ft

Da parte dos "Cor

reios", que é o atual

EBCT, um grande estor

'ç'o vem sendo desenvol
vido no sentido de disci

plinar o fluxo rápido da

correspondência. O CEP,
que é a abreviação do

Código de Endereçamen-

•

que criou

registra o

concurso nacional do

Banco Nacional da Habi

tação para elaboração de

projetos de barateamento

de casas populares, re

cebeu do lnstltuto Nacio
nal de Propriedade Indus
trla' o registro de seu in

vento.

Trata-se da patente do
modelo de .utllldade de
casa pré-fabricada com

paredes moduladas e sis-
- tema de encaixe com co

lunetas de perfis de ferro.

De acordo com o proje-

to, es fundações da casa

são convencionais e su

portam vigas pré-fabrica
das com canaletas onde

se encaixam paredes mo

dulares de concreto ar

msdo com isopor, cuja
ancoragem e seqüência é

feita por colunetas de

perfis. Essas, são de fer

ro tipo U, que contribui pl
uma estrutura integral rf

gida, sendo superposta
por uma cobertura tam

bém pré-fabricada, anco
rada por encaixe e amar

rações de ferro.

Assim caminha P���:��,
hum a n i d ade)

/

CHAPECó - o pedrei-
ro chapecoense Nelson

Dallanhol, classificado no

Nelson Dallanhol pre-

Para Portela,
venceu as

a Arena
eleições

BRASfLlA - O Presidente do Senado, Petrônio Por

teia, declarou dla 22 enfáticamente que a Ärena saiu vi

toriosa nas eleições de 15 de novembro, refutando as

versões de que o MOB foi o vitorioso por ter obtido o

, maior número de votos.

Petrônio Portela fez essa declaração ao ser indaga
do sobre a versão do Vice-Presidente eleito Aureliano

Chaves, de que a Arena perdeu as eleições e não adiaQ
ta tapar o sol com a peneira'.

Petrônio falou com os repórteres rapidamente na

sala anexa ao seu gabinete, onde veio para receber o

governador eleito da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.
Falou alto e de uma só vei, ao ser .indagado sobre a en

trevista de Aureliano disse: ,

- Eu não discuto evidência. Os números estão ar, a
demonstrar de forma categórica a vitória da Arena. A

legenda da Arena foi posta em julgamento pelo povo'
brasileiro em 15 de novembro. Saiu vitoriosa com apro
ximadamente um milhão e meio de votos. Pretender-se

escamotear essa verdade é algo' que não fica bem a

quem o faz.

- A pergunta que se deve fazer - prosseguiu -
é quem representa mals a oposição brasileira: oito ou

nove cidades que se eiegeram nos seus Estados ou a

_legenda que foi votada: independentemente de nomes,
.

como manda a lei, pelo povo brasileiro".

Leia na' última pág.
Os eleitos na última

eleição

'a "casa
invento
tende executar seu pro
jeto que, segundo seus

cálculos, propiciará 40

por cento de barateamen
to nas construções das

habitações. A redução do

custo, entretanto, não im

plicará na diminuição da

qualldade da obra, cuja
vida útil foi avaliada em

50 anos.

Do concurso do qual
Dallanhol foi classifica

do, participaram ,.300 can

didatos. O inventor, com

38 anos de idade, pai de
cinco filhos é morador no
Bairro Industrial, almeja
instalar uma empresa de

construções para produ
zir casas pré-fabricadas
em escala industrial.

JUBILEU
DE

PRATAu
O 1.o Batalhão' da Po

lícia do Exército, com se
de no Rio,de Janeiro, vai
realizar o Jubileu de Pra

ta, da turma que prestou
o serviço militar no ano

de 1953. Se você é reser

vista da 'Polícia do Exér

cito da turma de 1953,
entre em contato, o mais

rapidamente possível com
o sr. Vigand Behling, em
Luiz 'Kienne" . Indústria e

cemérele de 'Bebidas ou

com o sr. Vi�tor Frech,
nas Indústrias

.
Reunidas

Jaraguá. '

Dependendo do nüme-'
ro de reservistas, preten-

.

de-se contratar um õni
bus para participar da

.
solenidade, que será rea

lizada no dia 13 de de

zembro, no 1.0 Batalhão
do Exército no Rio de Ja
neiro.

Dito isso, temos a co

mentar o que se passa
de ccmpertamente além

do que é a regra. Vamos

falar das exceções, da

quilo que se exclui da re

gra, e que, também, cons
trói.:

De há muito vimos re

cebendo o bl-semanário
NOVA GERAÇAO', dos

nossos confrades de Co

Jatina, no Estado do Es

pírito Santo. 'é' longe à

beça, de perder de vista.

O encarregado da expe

dição deve não ser pro-

lixo (estamos copiando o

linguajar do doutor Ludo

vico) e tacou o seguinte
endereço: CORREIO 'DO

�OVO - Jaquará - SC.

Na última edíção, a de n.o

184, de 4 de novembro de

1978, ele apareceu assim:

CORREIO DO POVO -

Juquará - �C. E veio à

nossa redação. ,

'

Então; é preciSO .eum

primentar 'o trabalho dos

"Correios". destacando
as partes-positivas de sua
organização e dizer que
cumprem o seu 'dever,
mesmo trabalhando em

cima de elementos que

por vezes' são falhos e di

ficultam o pontual atendi
mento do público.
Parab�ns I

Congresso de jovens
luteranos será em JS

Os jovens luteranos da Região do Vale do ltapocu,
contando ainda com a presença dos jovens das cida

des de Blumenau Florianópolis e Joinville, se reúnem

em congresso neste final de semana. O local do con

gresso será a sede da paróquia Evang. Luterana Ema

nuel, filiada à IELB, situada na rua Guilherme Hering;
58 na cidade de Jaraguá do Sul. Um número de aproxi
madamente 150 jovens estarão reunidos -sob o lema:

"JOVEM SAIBA CONSTRUIR UM LAR". Tendo -por ba

se o tema do-congresso, serão proferidas as 'seguintes
palestras durante os dois dias de congrésso:

.....- O Jovem e o Namoro - pelo Rev. Edemar Zenk

ner. - O Jovem e a Igreja - pelo Rev. Nelson Germa

no Heck. - O Jovem e o Novo Lar - pelo Rev. Marti

nho Somtag.

A abertura oficial será às 9 horas de hoje, .quan
do o representante da União Juvenil local, orientada pe
lo Rev. Luis Adolfo Hegeie, proferirá a' devoção lnlcial.

Às 19h30min, haverá uma programação especial, quan-
.

.

do o' Rev. Martinho' Somtag, professor de Problemas
Brasileiros da Universidade' Federal de Santa Catarina

apresentará uma projeção de 110 slides coloridos, so
bre "Educação Sexual".

O encerramento do Congresso está previsto' p-ira
às 17 horas de domingo.

SENAI FORNECE
BOLSAS DE.ESTUDO

O Senai1 Centro de
Treinamento de Jaraguá
do Sul, abriu inscrições
para Bolsa âe Estudo no

Curso Técnico Têxtil _;

Escola Técnica da Indús
tria Oulrnlca e Têxtlldo
Rio de Janeiro - ETIQT.

. Essas bolsas de estudo
estão sendo fornecidas

pelo Departamento, Na
cional e Departamento
Regional do senat,

Os interessados deve
rão possuir a seguinte es-

colaridade: 1.° grau com-

. pteto para freqüentar o

curso regular com dura

ção de três anos e 2.0

9rau completo para o

curso intensivo com du
ração de um ano e meio .

Melhores informações
poderão ser obtidas jun
to ao SOE - Serviço de

Orientação Edu.çacional
do Senai - Centro de

Treinamento de Jaraguá
do Sul, até 30 de novem

bro do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!1Iagel'Geisa

. o Presidente ROqu9
Tadeu Alves, de pease da

palavra; anunciou a alo

cução do Governador do
Distrito.
Gerold Zickhur trans

mitiu uma mensagem de
otimismo' aos novos asse
ciados, mas fez tamb.ém
vàrías recomendações,
para que realmente o

Clube tenha sua vida e

desenvolva .atívldades à
comunidade, atendendo
na medida do possível, a'3
pessoas menes afortuna
das.

Lions recentemente fun- '

dado.
do Lions Clube Jaragu�.
Integração, foram nomi
nalmente chamados, e se

postaram defronte à me-

sa prlnclpal,
.

O leão Renato Raboch,
fez a leitura' des Objeti�
vos do Leonlsmo e o Có
digo de .Ética do Leão,
foi lido pelo leão Renato
Tra.pp.

-da palavra, 'o -Ieâo José
Bahia, que fez a sauda
ção ao Clube afilhado, a
bordandd o assunto com

muita propriedade.

Dia 21 à noite, tend�
como local 'as dependên
elaâ do' Clube Atlético
Baependi, foi realizada
solenidade de fundação
do terceiro Lions Clube
de Jaraguá. A reunião
contou com a participa
ção de autoridades mu

nicipais, leonístlcas,' visi
tantes, em número que
ultrapassou as expectati
vas, pois esfiveram pre

'. sen�es 200 pessoas.

. Aniversariantes da Semana
Fez anos dia 23.11.78

O sr, Rolando Schulz

'Logo em seguida, aín
da na palavra livre, fez
use dela, o vice Presiden
te do Rotary Clube de Ja

raguá do Sul, Victor Frech
representando o· Presi
dénte e demais associa
dos dó Clube de Serviço
assim como representan
do o R'otaract.

Posteriormente, o Pre-
, sidente do Lions Clube
Jaraguá Integraçã'o, Ro
que Tadeu Alves foi con
vidado a tomar assento a

Mesa Principal, e condu
zir os trabalhos restantes
da solenidade. Antes po
rém, deu a tradicional
martelada. e usou da pa
lavra, para fazer umã sé
rie de agradecimentos e

concitar seus companhei
ros de Clube, a envldar'
todos os esforços, para
que a bandeira do leonis
mo esteja sempre des
fraldada em prol da co

munidade, prestando o

serviço deslnteressado.

Aniversal'iam, hoje, dia 25.11.78
,

Srä. Odila L. Vieira, residente em dolnvllte
Sra. Herminia, esposa do sr. santos To-
maselli

.

.' .'

'Catarina, filha de José M. Scheuer
Alessandro Alcides, fllho de Alcides e Ivo
ne Maria Gonzaga O' Governador do Dis

trito L-10' Gerold Zickuhr,
fez a tomada de compro-

.

misso e procedeu a pos
se da diretoria do Inte

gráção, entregando dis
tintivos aos novos asso-

'

ciados do Lions.

Usou da palavra, o leão
'João Lúcio da Costa, re
presentando o Lions Ja

raguá c.entro, padrinho
do Lions Clube Cidade
lndustrlal e avô do Inte

gração.

Aniversariam, amanhã, dia 26.11"78
"', 9r. Osmar Duarte, residente em Joinville
, Sra. VVf}. Berta Lessmann
'Sra. Maria Irma Tomelin . ,

:�_ •.St.; Ge��I.�o._YVe!ninghaus (tnduetrlal)
. ,Pr,of�sso� Holanda M. Gonçalves

An'iversariam 'dia 27.11.78
Sr. Jülio 'Ferréira Filho
-Sra. Helena, esposa do sr. Eugênio Soa-
res, [esldente em COi upá .

·

Sr. Artur Porath, residente em Rio Cerro li
Sr. José Leonel Silva
Srta. IIse Norma Joenck
Sra. Terezinha Glowatzki
Sr. Gerhard Georg Hermann, residente
em Corupá

O, Presi.dente do Lions
Clube Cidade Industrial

1 Ademar Lotin Frassetto,
fez a abertura da reunião,
e, posteriormente,·o vigá':
rio da Paréquia I São Se
bastião, Padre João Hei
demann, fez a invocação
à Deus.

.

A reunião foi muito a-
I légre, e momentos de e

moção aconteceram, fa
zendo com que o encon

tro alcançasse grande ê
xito.
Estiveram presentes 03

Lions Clube$ de: S. B. do
Sul, Joinville Centro, Jo·
inville Sul.. Joinville Nor
te, São Francisco do Sul,
Timbó, Cidade Jardim de
Blumenau, Barra Velha;
Brusque Centro, Brusque
Berço da Fiação, Benedi
to Novo e Florianópolis
Trindade.
Após a reunião, a Ban-

.

da Lira da Aurora, co

mandou o espetáculo a

nimando baile que aden
trou à madrugada, onde
todos puderam se diver
tir e confraternizar.

/

O Presidente do Lions
Clube Joinville Sul, Flá
vio Benke, também se

manifestou, e igualmen
te como os demais, hipo
tecou total apoi'o ao novo

Clube.

O Governador do L-1 O�
quando da entrega dos
distintivos, falou que a

- partir daquele momento,
pertenciam a maior or

ganização mundial de
prestação de servíços de
sinteressados, lembrando
os objetivos do leonis
mo, assim como seu fun
dador, Meh,in Jones.

Como mestre -dé ceri
mônia, atuou o leão Jo:
sé Venâncio Pereira Ju
nlor, que após agradecer
a indicação, anuncíou a

palavra do Diretor Social,
leão Eliseo 'Ubiratan Ta
jes, para saudar os pre
sentes.

Ao final de suas pala
vras, o Presidente do ln

tegração, deu a palavra
livre, oportunidade em

que o diretor anlmador
Alibert Ewald, assessora
do pelos leões Men,;i

K!itz� e Schraibe, pro
cederam o sorteio e en

trega de vários brindes.

Por último� usou da pa
lavra, o Presidente do
Lions Clube de São Fran
clsco do' Sul Nelson

Gatts, se parabenizando
com todos' e em especial.
com os novos associa
dos do Integração, dizen
do que este Clube é bis

neto, uma vez que loram
eles que fundaram o Ja

raguá Centro.

. -

.

Aniversariam dia 28.11.78
.

- Sra. Catarina Panstein
Ag'enor, filho do sr. Hermenegildo Manes
Sr. Erwino Siefert
Menino, Nilson Lippinski

Aniversariam dia 29.11.78
Sr. Floréntino Tomaselli
Sra. Maria dorrea Fagundes de Oliveira
resiáente em ltàpócuzlnho

'

Dr. Claytorr Karan. res. em Curitiba
Sra. Gutsela. Lange Friedel
Sra. Ernestina Outra Fernandes
Srta. Miriam Daise Fernandes

An'iversariam dla 30.11.78
Sr. Venâncio Nlcoluzzl
Sr. Francisco Morbis
Sr. -Dalrnarl Bona
Sr. André Fodl, res. em Ribeirão Molha
Sra. Ara?y Marla da Cunha, residente em
Itapocuzmho
Sra .. Lori Hoffmann res. em Rio da Luz
Sonia Maria, filha do sr. Donaldo e Irene
Schroeder, residente em Canoinhas
Sra. Elsa Lange, res. em Itapocuzinho

Aniversariam dia' 01.12.78
Sr. Alexandre Haake

.

Sr. Heins Moeller
Sr. Padre Theodoro Becker
Elciria, filha do sr.. Bertoldo Baummann

.

Sra._ Amantina Neckel.Mahnke
.

O Mestre de •Cerimô
nia, dando por fim seus

trabalhos, entregou a di
reção novamente ao Pre
sidente Frassetto.

Após o jantar, o mes

tre ·de cerimônia, anun

ciou a palavra do Presi
dente Frassetto, para dar
ínicio ao Cerimonial de
fundaçãp do novo clube.
Todós os associados

As domadoras dos
leões do Cidade Indus

rlal, fizeram a entrega de
flores as . domadoras do

. ,

Em nome do Lions Clu
be Cidade Industrial, usou

Apresento na eo-

luna de hoje, a

simpática Mérci�

Menegotti Schünke,
filha de Sigolf (Ca
cilda Menegotti)
Schünke, ele vice
-Prefeito de nesse

cidade. Mércla,
quando do Baile
Brnnco do Baepan
di, foi escolhida pa
ra representar Jara
guá do Sul, na Ar

gentina no próximo
ano, quando será e

fetivado o Baile de
Debutantes global

DISCOTECA DANCIN DOERING
No último final de semana, aconteceu a

inauguração da Discoteca Dancin Doering, lo
calizada no salão do mesmo nome. No sába

do, estava demais com suas dependências su

pertotadas, No domingo, a dose foi repetida,
quando mais de 800 jovens superlotaram nova

mente a Dancin Doering. A decoração e o som,

foram um espetáculo a parte, Para este final de

semana, novamente, funcionando a todo vapor
começando no sábado às 22 horas e domingo
às 15h30min. O embalo será dos melhores.

Compareça à Discoteca Dancin Doering, neste
final de semana. Um ambiente sadio para jo
vens de todas as Idades.

Em recente acontecimento social, nas dependências
do Clube Atlético Baependi, Prefeito Viêtor Bauer e espo

sa, deputado Estadual reeleito pela' ARENA, Octacílio P.

Ramos e esposa, e o nosso querido ..ex-vigário. Pe. Ela

mar Scheid, 'que in�lusive, ne pleito de ·15 de novembro,
trouxe seu voto, quando aqui esteve.

naquele
País •

vizinho

ROTARY
Na cidade de G'uaramirim, como vem a

contecer.do a vários anos seguidos, neste ano

também será realizado o Natal da Criança me

nos favorecida. A promoção é do Rotary e Pre

feitura Municipal de Guaramirim, que deram

lnlclo as inscrições durante a semana que ho

je se finda. As inscrições foram recebidas na

residência do Dr. Nelson Pereira, Presidente do

Rotary de Guaraniirim, que garante que esta

ano as crianças pobres terão o seu merecido
Natal.

-' ,

::::::::::::::: ::::. :::::.::::-.::: :_-_-_:.:::== - - - -- - - - - -- - - - - -------------

--------------------------.... -----_-:::::::::.-_-::::::- KRüGERHAUS•••ROTARAC CLUB

No dia de hoje o Rotaract Club de nossa

cidade, reuniu-se em sua sede social, como o

fazem semanalmente, sob a presidência do

companheiro Altair Augusto Pieper, sendo a

bordados vários assuntos de interesse da co

munidade, tendo ainda recebido a visita dos

rotarianos srs. Victor Frech e Valdemar Beh

ling. Alem dos trabalhos rotlnelros que 0/ Clu
be realiza, esteve participando também o pro
fessor da Faculdade de Estudos �ociais sr.

Pedro Piccinini, quando ministrou. uma pales
tra sobre Justiça e Caridade, sendo que a mes

ma foi apresentada do 'ponto de vista moral e
.

não legal Sem margem de dúvidas teve uma

repercussão bastante grande, uma vez que os

rotaractianos e rotarianos presentes, muito elo

giaram o professor pelo ótimo conteúdo da pa
lestra. A idéia do Presidente é esta: a palestra
ministrada pelo professor Pedro deveria ser

. do conhecimento' de todos os Ciubes de ser
. viços, pois só ássim estarémos valorizando ain
da mais.o nosso éompanheirismo - "dar de
si, sem pensar em si'''.

Nascim.entos da Semana Ê preclso dizer mais ?!

Você que desfrutá da- qualidade do Krü�

gerhaus, agora pOder,á desfrutar do

"KRüGERGARTEN"

.

Nasceram diá 12.Ú.78 .

ELIANE. filha do casal lnqo (Elvira) Krue
ger. - PAULO ROBERTO, filho do casal
Geraldo :(Hermelinda) Hafermann

1-'-,•• ,.,.'
Nasceu dia 14.11.78 . .

REGIANE, filha do casal Gilson (Jurema)
· Gonzaga dos Santos ......

•
., .

I ,4
>

'

-,

Nasceram dia 15.11.78
-r

Ê.L1S ANGELA, filha do casal Àlindo' (Ara
CI) Oldenburq, � MAfl{rSTELA, fllha do
pá�al Herberta (Iolanda) Duwe

Nasceram diá 16.11.78
DIRLEI, filha dó casal Carmelo (Rita)

.

.-' Stolf. - CLAUDIO ROBERTO, .fiIho do ca
sal Osni (Ffórinda) Krutszch. - MARI- .

lEIA,' filha do 'casal Heinz (Zeferina) Ba�
ehr,

.

Nasceram dia:17.11.78'
.

EDUARDO, 'filho do casal Gerson (Rose
·

Mirian) Klitzke. - ROSELENE,. filha do
casal Osmarino. (Maria) Rosa. �. ADFliA·
NO, filho do" casal Nivaldo (Odete Maria.l
Gregolewitsch. - M/.l.RCOS PAULO, :i:·
Ilbo. do·,casal' Domingos· (Carolina) d'OH-,
,véil"a_,- JULIANE, filha do casai .,Älciol"e
{Hanelore), de �imas.

. , •

Nasceu dia 18.11.78
ELlSA,NGELO, filho do casal ,Geraldo �
(Noêmia) Martim '.

.
Co .

I •

Nasceram diar19.11.78
'

ROSÉ'[ENE, filha' do . casal
Corrêa. - SIDNEY, filho do
(Ana) Kamel( ".: .,

NA PA_ULlCÉIA.
Quem rumou para a paulicéia, na última

quinta-feira foi a amiga da coluna e titular de
Climax Magazine, a sra. Erna

.

Guenther Em

mendoerfer, quando irá conhecer a: nova mo

da que está na transa paulista e também tra
zê-Ia para nossa city. Por falar em Ollrnax Ma

gazine, sei também da breve lnauquração das
novas instalações de C!imax Magazine, na

Mal. Deodoro da Fonseca, onde. localizava-se
o extinto Supermercado Miner,

.

ein frente ao

prédio do Palácio da Administração Municipal.

NANETE

. Colorindo a primavera 78 com artigos
de fabricação própria, que vão deixar a

leitora amiga, no desfile dos elegante'),
com a moda da temporada.

Na NANETE, tecidos, vestidos, batas,
camisolas, conjuntos, blusas e muitas no

vidades.
Av� Mal. Deodoro da Fonseca, 790.

,

Já esiamos na primavera e n�da me
lhor que a m'oda da temporada prá você
desfilar elegantemente - COMERCIAL DE
CALÇADOS CINDERELA.
, Ca1çados, çonfecçpes, artigos espor
tivos, vestidQs completös pára noivas, con
juntos infantis, presentes chiquE!s e' um
mundo de coisas novas que você nem pO*
de· imaginar.'· ,

�.

Visite a GINDERELA; • um "Iojão 60m
sobre-IDja, na Getúlio Vargas, .19B, a sua
espera. A vista ou a prazo, como você preferir! .

FORMANDOS
No próximo dia 16 de dezembro, o Rotary

CI�be e os Formandos d.o Colégio Normal Pre
feito Lauro Zimmermann, do vizinho .'municfpio
de Guaramir,im, promoverão o Baile de For..

matura, tendo por local as dependências so

ciais da'Sociedade Atiradores Diana. Este con

vite é externado a todos os amigos leitores,
para participarem desta promoção conjunta
do Rotary.Clube e Formandos-de 'Guaraniirim.
Estarj:li Qando mais det�lhes em (I�ossàs próxi-

. mas edições. . • �SPETO DEÕURAO��--'---'---
., Inaugurà.da,no �ltirno ,Qia '?4! sexta-feira,
as noyas e modernas Instalações da Churras-

,No dia 14 deste mês, o lar do papai Gilson caria Espeto de Ouro, que agóra encontra-se
, ...

O conhecido as�rólogo Omar Cardoso, fa- e da mamãe Jurema Gonzaga. dos Santos este-. . estab.ele,91d� ,no "'�çfi�r9i.O �an�� T�rezi_nha, na
Nasc��� ��C�!:1f�I;�: do casal Valdemiro (Va,

leceu no último dia 22 deste mês, na cidade de ,ve re�leto de alegrias: pois a Regia�e est�va _,..�u!i,J\oij.9.�içoJlb nQ ceQtro º� Gr�pde"Jaraguá.
Campinas, São Paulo,. vrtima de aneurisma ce- . anunCIando a sua chegads para conviver com A inauguraça-Ç> acanteceu às 18 hO'ras da u'lt'l-Tônica) Ramthun. VALDECIR filho do ca�

sal CIB:,udionor"José (Joséfa) de �orba.. rebral. Omar Cardoso contava com 57,anos a humanIdade. Aós felizes papais; 'as cumpri-' ma sexta-feira, quando se fizeram presente
�������������������.de�id-a-d-e-.����������������m_e��da��n� gffindenúmemdekeq��adore�dam�ma.

Chegou a Coleção 'Verão 78 no Lojão
de CONFE.CÇõES SUELI.

Você 'compra vestidos, sl�ks, cami
I sas, camisolas, batas, blusas, jardineiras .

e bijouterias e muitas novidades. Agora
com crediário. O LOJ�O 'de CONFECÇÕES

.

SUEL.I, fica na -Deodoro, 1.085; em frente a

Praça Paul Harris.
Luiz .(Ester) ,

casal José

.; ",

.

Nasceu di� 20.11.78.
SABRINA, filha do casal José Assis (Leo-
nor) ,Sarbbsa'.· .;

� A CEGONHA

,
)
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Como era há 25 anos? Os Despachos do Dr. Prefeito
o "Correio do Povo",

do, mês de novembro de
1953, 'estampava noticias.
como as que transcreve
mos abaixo:

"NAO HAVERA MAIS
"VOLKSWAGEN" NO
BRASil - Os jornais crl

ti,cam o ato do governo e
a campanha subterrânea,
que redundou no fracas
sodas negociações para
'instalação da firma de ca
pitais mistos do Brasil e

Alemanha, para instala
ção da: fábrica dos "Vol
kswagen" em nosso país.
O dr. Heinz Nordhof, di
retor daquela Empresa na

Alemanha, prestou deela
rações a imprensa decla
rando que havia suspen
dido as negoclaç6ea •
mandado regressar os

técnicos já no Brasil. A
Cia. iria fabricar não se

mente carros de passa
geiros, mas também ca

minhões, carros para
bombeiros, ônibus e am

bulâncias. Os meios in
dustriais americanos, fran
ceses, ingleses, regozi
jam-se com a notícia, pe-

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal
Jaraguá'

de
Sul

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Divisão de Contabilidade

BALANCETE DO M�S DE "SETEMBRO" DE 1978
-

Até�omês-Arrecadação
Anterior no mês TOTAL

6.050.349,74 826.527,62 6.876.877,36
136.554,79 15.546,20 152.100,99

18.012.049,39 1.801.094,99 19.813.144,38 .

262.763,80 29.2,21,12 291.984,92

185.220,87 . 2.271.558,05
2.713,66 213.338,80

SOM AS 26.758.680,04 2.860.324,46 29.619.0'04,50

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Ctas. empenhadas e a pagar 5.537.341,71 700.915,05 6.238.256,76
Depósitos de div. origens.. 1.015.603,27 149.546,71 1.165.149,98
Outras Operações 5.000.000,003.000.000,00 8.000.000,00

SOM AS. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.552-.'944,983.850.461,76 15.403.406,74

SALDO DO M�S ANTERIOR

560.048,38 3.810.063,75
973.747,96 22.601.057,92
475.028,80 5.014.635.65

DESPESA
TíTULOS

Atéo mês
Anterior TOTAL

Despesa
'no mês

70.594,20 490.515,19
85.097,65 659,607,00
920.262,73 4,885.658,81

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Despesas de meses anter. .. 4.726.432,90
Restos a pagar . . . . . . . . . . . . 965.328,16
Depósitos de diver. origens 1.018.724,69
Outras Operações 4.413.175,10

S_-_O_�_M_-A_�_S_�_._._._

..

_._.'_.._._._.._._._.._._1_1'_.1_2_3_.6_60...;,_85__7_77.487,99 11.901.148,84

SALDO PARA O M�S SEGUINTE

Caixa ,... 3.587.568,88 594.203,65 4.181.772,51
Bancos - Disponfvel .. 22.472.656,27 3.030.863,94 25.503.520,21
Bancos - vinculado 4.443.457,65 337.304,62 4.780.762,27

SOM A S��� . -:-:-..-: �"-30.503.682,80 '"'3.9-g2�372,21 34.4'66.055,01
TOT A L G E R A L Cr$ 67.728.557,20 8.719.611,36 76.448.168,56

630.5�5,27 5.357.028,H
-,- 965.328,16

146.892,72 1.165.617,41
-,- 4.413.175,10

rjb/Prefeitura Munipipal de Jaraguá do Sul, 30 de SETEMBRO de 19"1d
VICTOR BAUER JOAO MODESTO SILVEIRA
Prefeito Municipal Diretor da Fazenda

RENATO JOSÉ BORTOLINI
CRC SC n.o 5.400 - Técnico em Contabilidade

COLUNA HorÁRIA
COMECE AGORA A HISTóRIA DO
CLUBE PARA O 75.)
ANIVERSARIO DO ROTARY
O grande escritor alemão, Goethe, afirmava: "O

maior benefíclo que podemos extrair da história é o

entusiasmo que ela nos inspira". Uma história do clu
be bem escrita e ilustrada poderá trazer orgulho para
todos os sócios.

Podemos preparar-nos para a celebração do 75.0
anlversário do R.I., em 1980, escrevendo a história
do clube. Todos os sócios que têm informações, lern
brancas ou sugestões quê possam ser úteis. nesre

I
projeto�queiram entrar em contato com a pessoa en

carregada. O momento de iniciar não é no próximo
mês ou no próximo ano, mas agora!

A SEMANA DA FUNDAÇÃO ROTARIA
A Semana da Fundação Rotâr!a, de 12 a 18 de

novembro de 1978, é uma época excelente para que
os rotarianos dediquem o seu apoio ao programa in
ternacional da Fundação, participando dos planos de
Companheiro Paul Harris ou de Contribuinte Paul
Harris. No ano passado, ?-819 pessoas se tornaram
Companheiros Paul Harris, através de uma contrtbu
ção de U.S. $1.000 durante um período de doze me

ses. Ainda no ano passado, 9.000 rotàrianos e não
-rotarianos foram designados Contribuintes Paul Har
ris, após uma ccmtribuição inicial de pelo menos ...

U.S. $100, com o propósito de elevá-Ia até U.S. $1.000. i
As publicações "Ficha de Inscrição Companheiro,
Paul Harris" (N.o 1221-P) e "Contribuinte Paul Har- ,
ris" (N,> 1219-P) ajudarão OS rotarianos a inlclarerr-

I'sua participação nessa atividade única em prol da
compreensão internacional. -

do

RECEITA
TfTUlOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária .

Receita Rlitrimonial .

Transferências Correntes ..

Receitas Diversas .

RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital ..

Outras Receltas de Capital .

2.086.337,18
210.625,14

lo desaparecimento dos
concorrentes no Brasil".

"CORREIO DO POVO M

A Gerência avisa aos

seus assinantes que es
tão em atraso com suas

assinaturas, para nos re

meterem com brevidade.
Outrossim, comunicamos
aos nossos assinantes de
fora da sede e, aos de 'ou

tras localidades, que po
derão. fazer a remessa da
importância pelo Correio,
podendo para isso dedu
zir as despesas postais".
Na época era diretor Ar
tur Müller e gerente Pau
lino Pedri.

"POLfTICA - Na polí
tica do nosso município
também nada de novo. Is
to é... isto não é bem as
sim. Há um movimento
subterrâneo para liquidar
a candidatura do deputa
do Waldemar Grubba a
sua própria sucessão".
Parece fracassada a ten
tativa de agitar-se já a

candidatura do sucessor

do sr. Getúlio Vargas. No
próximo ano serão eleitos
11 novos governadores e,
isso podem mudar com
pletamente a face política
do país. Isso e as eleições
para deputados e senado
res".

rante. No Clube Atlético
Baependi, a Comissão
Municipal da Associação
Pró-Preventório, realizará
hoje um Bingo Dançante,
com valiosos prêmios".

"MOVIMENTO DO POS
TO DE SAúDE - Duran
te o mês de O'utubro, o

Posto de Saúae, que vem

prestando a população os

mais assinalados servi
ços, 1.394 garrafas de lei
te. As mamadeiras são
fornecidas diariamente,
em garrafas esterelizadas
(autoclavadas) e em ces
tinhas para carregar. A
cham-se tr.a'riculados no

Posto 520 crianças, sen

do 75'de menos de um

ano, 297 de 1 a 7 anos e

148 de 7 a 14 anos. Du··
rante o mesmo mês foram
lnsctitas 22 gestanteSl. Ex
cepcionalmente tambérr.
foram inscritos 132 adul
tos, pois, 'o Posto não es

tá aparelhado para aten
der adultos".

"ESPORTE - No dia 8
de Novembro de 1953,
iniciava-se para Jaraguá
do Sul o Campeonato Es
tadual de Futebol. No gra
mado da rua Abdon Ba
tista o Clube Atlético Baeu
pendi enfrentava o Estiva
E.C., de Itajaí e o eonlun
to do Baependi entrava
no campo com a seguinte
formação: Gaulke (Mann)
Octacílio e Ronaldo, Wal
ter, Balloquinho e Zéppi.
Silveira, Bastos, Ädolfo,
Cyrineu e Turíbio (Nor
berto)".

DER GRUND MEINES
SCHWEIG�NS

Zuerst dachte ich die Anderen fallen über Hellmuth her

Und damitt mein Freund es nicht haU so schwer

Wollte ich ihn treu zur Seite stehn

Und gemeinsam über die Anderen "'ergehn
Aber die Zeit verging, alles blieb still
Da sagte ich mier, jetzt musst du schreiben ja ich will

Aber dann Ist was sehr unangehmes da zwischen gekommen
Dass mier die Kraft und die Lust genommen

Es waren wierklich sehr unangenehme Sachen

Aber was wollte man dagegen machen?

Hellmuth hatt unbewusst zu meinen Pech auch mitt beigetragen
Ich möchts Ihm nur nicht gerne sagen
Er hatt mier mal einen Zuchthan geschenkt
Ich weiss nicht, ob er noch heute drann denkt

Dieser Hahn war ein Kahlhalz gewesen

Mitt breiten Schwanz wie son Besen

Frisch und gesund stolzierte er aufen Hof herrumm

Da dachte Ich mier, Ich glaub du bist dumm

Denn im Winter umwickle ich mich immer den Hals mitt einen

I Schal I

I "FESTAS BENEFICEN
TES - A sociedade das
senhoras evangélicas rea
lizam hoje um festival be
neficente, no pátio ao la
do da Igreja Evangélica,
onde haverá bazar de
prendas, tômbolas e um

bem sortido bar e restau-

Und der Hahn der lãuft doch immer kahl

Keimt keine Grippe und keinen Husten

Und wie muss unsereiner immer prussten?
.

Also runter dem Schaal so wie es der Hahn gemacht
Aber gleich spürte Ichs, was hast du bloss gedacht?
Ich bekam eine bis dahinn nicht gekannte Grippe
Und brach mier öfter beim Husten eine Rippe
Nun hatte ich absolut keine Lust zum Schreiben

Denn leh musste ja Tag und Nacht die Nass reiben
.

Und wie die Lust zum schreiben fing wieder so langsam an

Da rückte Hellmuth sein Geburtstag rann

Wie verständlich hab ich mich darauf sehr, sehr gefreut
Und wurde dadurch über die Maassen' zerstreut
Öfter wolte ich in die Roça kapienen 'gehn
Liess aber die Kapinhacke zu Hause stehn

Aber dass schlimmste kommt meine lieben Leute

D�nn den Hieb den Spür Ich noch heute

Am 6 Ocktober Hellmuth sein Geburtstag In die Frühe

Wollte ich auch wie gewohnt melken melne Kühe

Wurde auch zeitig wach, aber konnte die Hos nicht finden

Und wie ich sie angezogen hatte, waren die Knöppfe nach hinten

Beim Umziehn verhakte ich mich Im Hosensaum

Und schlug auf die Diele wie ein Purzelbaum

Aber ich lag nicht lange tat bald wieder stehn

Weil ich wusste heut solls ja nach Hellmuth gehn
Ich machte mich wenig aus diesem Fall

Ergriff einen Eimer und eilte in Stall

Das Futter fürs Vieh war schon ,gehäckselt
,

. Bloss ich habe in meiner Zerstreutheit Kuch und Bulle verweckselt

Die Schwiergertochter sagte: Opa, was ist denn heut mit dich

Der Bulle melkt doch nur aus einen S�rlch
Kaum hatte sie dass gesagt - o Schreck
Da hatte Ich schon einen derben wech

Und die BullenmIlch lag Im Dreck

Den Hieb vom Bulle den spür Ich noch heute

Deshalb konnt ich nicht schreiben Ihr lieben Leute

Hellmuth der weiss schon von meinen pech
Und denk warumm bist bel einen Bulle so frech

An alle die es lesen einen schönen Gruss

Un damit für ,..eute Schluss.

Nesta altura dos acontecimentos o nosso prezado
dr. Carlos Moacyr. de Faria Souto, o dr. Carlinhos para
os íntimos, já deve conhecer 'o resultado do pleito, após
computados todos os votinhos no Estado do Rio de Ja
neiro. Como bom arenista esteve rodeado de emedebls
tas que lhe devem ter azucrinado a súa paciência de J�,

Seja como for, vamos a mais dois excelentes des
pachos do ex-prefeito de Itaocara-RJ:

"Senhor Secretário Geral - Desejo o óbvio ulu

la�te, que às vezes, não é tão óbvio, nem tão uluíants.
pois vat de encontro ao "jús consuetudlnárlo" emborá
e?t� contrarie a própria lei escrita. Mas, Senh�r Secre
tano, quer? uma "faia", digamos assim, esclarecendo
que .0 humilde prefeito admite, perfeitamente, que cada

s?rvldor te�ha o seu candidato na eleição que se apro
xima, Em cidade pequena, frisar o óbvio é bom. Evitará
constrangimentos.

SOM AS 29.416.932;ià2.ó08.825,14 31.425.757,32

TOT A'L G E R A L d�:72ã'-557,20-8.719.611,3676.-i48.168,56

0100 Câmara de Vereadores .

0200 Gabinete do Prefeito .

0300 Depto., de Administração __

0400 Depto. de Educação, Cultu-
ra e Assistência Social ... 4.084.076,46 355.852,51 4.439.928,97

0500 Departamento da Fazenda 2.203.825,57 132.172,32 2.335,997,89
0600 Depto, de Obras e Viação 13.851.252,57 2.244.537,91 16.095.790,48
070'0- Depto. Ag ropecuárlo ..... 726.191,08 42.215,36 768.406,44
0800 Depto. de Turismo. . . . . . . . 53.772,81 5.453,98 59.226,79

Créditos Especiais _ 222.268,64 123.56-4,50 345.833,14'
SO ÍVI AS _ 26.101.213,55 3.979.751,16 30.080.964,71

Caixa _ . . .. 3.250.015,37
Bancos - Disponível ..... 21.62'Z.309,96
Bancos _.vinculado . _ . . .. 4539.606,85

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
,

419.920,99
,574.509,35

3.965.396,08

EMSI

Jaraguâ do Sul, 14.11.78. Is

"Quod abundat, non nocet"

Quero paz e amor perfeito entre todos os de boa
vontade. � este o admirável exemplo que temos recebi
do do Presidente Geisel e do nosso Governador. Mesmo
sem subir ao topo da colina, aprecio-os da planície em

que me encontro. Não estou pretendendo demonstrar
dotes, que não os tenho, mas já estou na idade de seguir
o rumo certo para não ter surpresas quando tiver que le
vantar a cortina do palco da vida e passar para o outro
lado.

"Aquele que é magnânimo
Assemelha-se ao Céu
Pois seguiu o Caminho Perfeito

e com Tao se uniu.
E quando o dia chegar, e seu corpo

desaparecer,
já nenhum perigo o .espera.

- LaoTsé-

Senhor Secretário Geral - Por favor encaminhe ft.
Câmara o Convênio das Professoras para "referendum".
A aprovação de qualquer assunto que se refira a educa
ção e cultura, há de ser ponto pacífico e meta de todo
aquele que se julga brasileiro. O contrário seria renegar
a Pátria.

A prosperidade do Brasil depende do

grau de instrução de seu povo.
- Faria Souto -

� também, uma das razões que me faz admirar o
Irmão Pedro. iodo sonho que for orientado no rumo da

educação, tem meu apoio. A idéia, pois, de transformar
a Casa Nazareth em Faculdade de Filosofia é espeta
cular. Quando se falou na construção da ponte Rio-Nite
rói, devem ter achado loucura! Cem anos depois, saiu.
O Irmão Pedro, falando em Faculdade em Jaguarembé,
pensa nos "seus meninos", no futuro, não em si. � um

homem capaz de levantar da cama, já morre não mor

re, e plantar um pé de cambucá que dará frutos daí a 30
anos. Merece, apeio, ajuda e admiração. � dos homens
mais doces e puros que conheço. Nascido Antônio Dia"

Neto, com receio que o nome do Santo casamenteiro
lhe atraísse uma esposa, trocou-o para Pedro Dias Ne
to ... e ficou solteiro. Também, depois de ter abnegado
o nome do Santo Antônio, santo de escrete, este nunca

mais lhe permitia mudança de estado civil. Não é que
Santo Antônio seja rancoroso, mas não é' santo que atu
re desaforos ... !"

Viacão Canarinho LIda.
Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com' a sua locomo

ção, colocando a sua disposição, modernfssimos
.

ônibus com pessoal especializado, posslbllitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Sônia, somente
So nh OS.

Sonhei com seu semblante risonho
Ocultando uma felicidade
Nele eu via todo o meu sonho

Imaginava a beleza que seria
Amar-lhe assim de verdade.
Belos eram os sonhos
Estava. num mundo distante

Longe do mundo medonho
Era tudo interessante
Zangado? Quem diria!
Alegre? Sim e bastante.
Querià ficar sempre al
Um mundo junto a ti
Estaria muito feliz
Mas não fui longe ... voltei
Estava no chão novamente.
Era eu .... eu somente
Nada mais. .. eu sem você
Carente de um mundo melhor

Agora estava al só
No mundo Jogado

.

Tudo tinha passado
Afastou-se o mundo de sonhos

(Miguel Nenevê)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Papa reconhece
apelo em favor

Cidade do Vaticano - O
papa João Paulo" decla
rou que a Igreja, Oatóll
,ça, apesar das ditlculda
des e obstáculos, nunca
deve vacilar' em seu com

promisso de trabalhar em
favor da unidade cristã.

O pontlfíce quallflcou a
< uniâo com outros fiéis
cristãos como "o ardente
desejo do .coração de
Cristo". Disse: "A orien
tação do Ooncíllo Ecumê-

, �

,
..

, ;
Sábado, 25 de novembro de 1978

I Certificado Extraviado I
.

Encontrado ataúde no Egito que pode
conter desp":'jos de !ião ..João Bati.ta

obstáculos mas faz
da unidade cristã
nico é decisiva e seu ape
Io pela conversão e a

santlçfade da; vida é ain
da mais imperativo agora
do que foi há 14 anos,
quando se formulou o pe
dido pará que todos os

fiéis cristãos. recordas
sem que, quanto mais se

esforçarem para viver se

gundo o Evangelho, mais
impulsionam e inclusive
praticam a unidade cris
tã".

PEDRO MANOEL DA CRUZ, residenté em Ja
raguá do Sul, nesta cidade, ext�aviou',' o seguinte
documento: Certificado' de propriedade do Auto
móvel marca Volkswagen, placa JS 6030, ano 1968,
cor branca, chassis nr, B8452799, com " cilindros,
46 HP.

'

Tendo requerido segunda v'ia� torna-se o ori

ginal sem efeito.

Jaraguá do Sut; 21 de novembro de 1'978.

Olhepara
-

c-a frente.,

MENEGOTTI VEICULOS S.A.
o SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN - Av. Mal. Deodoro, 930 - fone: (0473) 72-0499

-,

ço do mês durante traba
lhos de ampliação no Mo·
nastério de São Maká

rios, a 96 quilômetros ao

norte do Cairo.
-

Os dignatários da Igre
ja Católica disseram que
"estava sendo solicitada a

colaboráção de aspecia
listas para investigar o a·

ta(íde e seu conteúdo, de-
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara- pois que o jornal ao Cai ..

qtrá do Sul, Estado de Santa Catarina, nouso e e", � ro "AI Ahram" publicou a

xercíclo de suas atrlbulções e Mm bä'§Ê!"l1b dis::"C.
- versão: r

posto no Parágrafo segundo da Lei nr. 579/75, de "O que leva, os sacer-
02 de dezembro de 1975, dotes a admitirem que �e

DECRETA: . trata de João, o Batista,
Artigo 1.° - Fica fixado -em Cr$ 1.226,00 (um é uma referência nos ma-

mil, duzentos e vinte 'e seis cruzeiros) o valor da nuscritos da Igreja de que
Unidade Fiscal para o exercício de 1979. '"

e(e foi sepultado a"5,50
Artigo 2.° -: Este Decreto entrará em vigor. na metros do altar", afirmou

data de sua publicação, revogadas as disposições o blsno" SámueT, dignatá-
em contrário, I rio dá'lgreja Capta Cris-

1'"" ,(,r.�alácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do tã do Cairo, que organiza
Sul, aos 21 dias do mês de novembro de 1978, uma expedição.

VICrOR BAUER O féretro Toi encontra-
Prefeito Municipal ..' J •

-cio'no local onde os ma-

O presente Decreto foi registrado e publica- nuscritos indicavam que
do nesta Diretoria de Expediente, Educaçãó e As-

. ali estaria os restos de
sistência Social, aos 21 dias do mês de novembro João, o 'Batista. "Os sa-

de 1978. cerdotes não quiseram
escavar antes nos muros

por temerem desabamen

to, disse o Bispo.

�_....� ?!�����t.�������

t
.

.

FLAN - PUDIM E GELATINA �
t .Cf@) f
} i
f BRETZKE· Ind. e Com. de Prod. Alimentares Ltda. �
� EM DIVERSOS SABORES, PARA SATISFAZER o SEU PALADAR. �
t Rua Carlos May, 320 - Jaraguá do Sul - sant�

Catarina

l
������}>--��������

Cairo - A descoberta
de um ataúde de vários
séculos dentro dos muros

de �m' monastério no de
serto deu origem a espe
culações de que os des-

.

pojas nele contidos per-
• tenceram a João, 'o Batis-
•

ta, o homem que batizou
Jesus Cristo.

O féretro de madelra
foi encontrado no come"

DECRETO N.O 514/78
Fixa o valor da Unidade Fiscal para o

exercício de 1979.

o novo Passat 79
está aqui, esperando
você. E emocionante
ficar frente a frente
comele.
Conhecer a outra

face do Passat, agora
com linhas mais
modernas.
Experimentar

o confortá do novo,
Passat, que nenhum
outro carro da sua
classe pode oferecer.
ComoReven

dedor, nós também
trabalhamos na

renovação da linha
Passat.
Renovando

as linhas de crédito
e criando planos de
financiamento tão
espetacu lares como
o novo Passat 79.
E traga seu carro
usado, ele será aceito
como entrada

.,.

h d d
É hora de mudar.
Entre em nossaE ora 'emu . ar. loja,escolhaseunovo

Venha conhecer o Passat 79. fr��:�7geVáem

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

INDICADOR P R O F I. 5 5 I ·0 Al
--- -_..._. __..._ .... ----�----

CLfNICA FEMININA
Ora. Cleusa Bastos Maldau

Ginecologia - Obstetrfcia � Ginástica
para gestantes.

Curso Psico Profilátlco para o parto

Clínica Santa Cecilia - Fone: 72-0101

CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal .

Reflorestamento, Toppgrafia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal. \

Escrit6rlos:

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

I

HUMBERTO WOLF
. Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Óálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

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

Atendimento com hora marcada

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

- Adultos e Crianças
Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone (0473) 72-0696

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Empresarial

Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Jurídica

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72,-0231

LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

Cart. Prof. 863D - Reg. 3414 - 10a. Região

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO 'DE OBRAS

ESCRITóRIO CONTABIL A COMERCIAL
CRC-SC n.o OÓ48 -

Téc. Cant.: Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

.

Téc. Cant.: Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

'

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administra
tivos - Contabil!dade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Traba!hista e INPS -

Seguros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do SUI.!Av. Mal. I;)eodoro da Fonsec�, 130" fone: 72-Q091 ,

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA.

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias· - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 .;. fone: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

I,
���'::

- EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS' LTDA;

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

89,25Q-Jaragu'á do Sul - S. Catarina
,Contabilidade - Contratos e Serviços em

geral - projetos de financiamento - Seguros
Representações. - Embalagens e material de

construção.

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA MARCIO MAURO MARCAITO

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
,

COBRANÇAS - SEGUROS
ADVQCAClA EM GERAL

Jaraguá do Sul - Santa CatarIna
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498

Engenheiro Civil
.

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E As'sisTi:NCIA Ti:CNICA

Av. Mal. DeodorÖ--dä-Fonseca, n°, 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO, DAS. INDÚSTRIAS
DOS VESTUÁRIO DE JARAGUA DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, convocamos os asso
ciados para reunirem-se em Assembléia
Ge�al Extraordinária a realizar-se, .em prl
rnetra convocação, às 19 (dezenove) ho-
,ras do dia 30 de novembro de 1978, na se
de social, para deliberarem sobre a sequin
te

ORDEM DO DIA
1 � Leitura, discussão e aprovação da

Previsão Orçamentárla para o exer

xercíclo de 1979.
Não havendo número legal à hora aci

ma mencionada, a Assembléia realizar-se-á
em segunda chamada, às 20 horas no mes

mo día e local.
Jaraguá do Sul, 20· de novembro de

197�.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE JARAGUA DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente convocamos os associa
dos deste Sindicato para a Assembléia Ge

:") I. 'r:al Extraordlnárla a realizar-se na sede so
, .

clal, às 19 (dezenove) horas, do dia 30 de
novembro, de 1978, em primeira convoca

, ção, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

1. Leitura, discussão e aprovação da
Previsão Orçamentária para os e
xercícios de 1978 e 1979.

Não havendo número legal à hora a
cima mencionada, a Assembléia realizar
-se-á .a partir das 20 (vinte)' horas, no mes
mo dla e local, �m segunda convocação,
com qualquer numero de associados pre
sentes.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de
1978.

"CORREIO DO POVO" Certificado
Extraviado

FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1978 -

'DIRETOR:
DIVA SABINO TAVARES, residente em

Jaraguá do Sul, nesta cidade, extraviou o

seguinte documento:
Certificado de propriedade do Auto

móvel marca Ford Corcel ri LDO, placa
JS 1400,. ano '1978, cor branca, chassis nr.

LB4-MUS-90858, com 4 cilindros, 72 HP.
s ,

Tendo requerido segunda via, torna
-se o original sem efeito.

Jaraguá do Sul, 21 de l'tov,9mbro de
1978.

Bugênio Vitor 8chmöckel
I, 'I •

--, ) ,

ASSINATURA:
Anual .• •• .• •• •• .• •• 140,00
Semestre • v .. •• •• •. •• 75,00
Numero do dia •• •••••• 3,00

, Número atrasado •. •. •• •• 5,00

ENDERE;ÇO:
CaIxa Postal' 19 .

Rua 2 nO., 130 - J Fone: ,72-0.091 "

J�raguá :do. Sul -1San,a' C�t�rhlJ�,.

DORVAL MARCArro
Presidente

BRUNO BREITHAUPT
Presidente

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECANICAS E DE

MATERIAL ELÉTRICO DE JÁRAGUA DO
SUL

ASSEMBLÉIA. GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente convocamos os associa
dos para reunirem-se em Assembléia Ge
rai· Extraordinária a realizar-se, em primei
ra convocação, às 19 (dezenove) horas do
dia 30 de novembro de 1978, na sede so

cial, para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DM

1. Leitura, discussão e aprovação da
Previsão Orçamentária para o exer

cício, de 1979.
Não havendo número leqal-à hora a

cima mencionada, a Assembléia será rea

lizada às 20 horas do mesmo dia e nomes

mo local, com qualquer número de asso

ciados presentes.
Jaraguá do Sul, 20 de nóvembro de

1978.

UM FIAT PODE SER SEU.
Participe da promoção especial que pode dar

um Fiat Rallye para você.
.

SINDICATO QAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO E DO

MO,BllIARIO DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CON�OCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente convocamos os associa

dos deste Sindicato para reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordlnárla a realizar
-se, em primeira convocação, às 19 (deze
nove} horas do dia 30 de novem6ro de
1978: na sede social, para deliberarem so
bre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. Leitura, discussão e aprovação da

Previsão Orçamentária para o e

xercíclo de 1979.
Não fiavendo número legal à hora a

cima indicada, a Assembléia realizar-se-á
em segunda chamada, às 20 (vinte) horas
no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de
1978.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA
ALIMENTAÇÃO DE

JARAGUÁ DO SUL
ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente convocamos os asso

ciados deste Sindicato para reunirem-se
em Assembléia Geral Extraordínária a rea

lizar-se, em primeira convocação, às 1;:)

(dezenove) horas do dia 30 de novembro
de 1978, na sede social, para deliberarem
sobre � seguinte

ORDEM DO DIA
1. Leitura, discussão e aprovação da

Previsão Orçamentária oara o e

xercício de 1979.
Não havendo número legal à hora aci

ma indicada, a Assembléia realizar-se-á em

segunda convocação às 20 (vinte) horas no

mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul. 20 de novembro de
1978.

RODOLFO HUFENUESSLER
Presidente

. EDIÇÃO, DUPLA. .

A revista "Escolha Seu Carro", que acompanha
Quatro Rodas, traz os testes e as fichas

técnicas de 81 carros do Salão do Automóvel.

GRÁTIS:
2? MAPA DA COLEÇÃO.
Paraná e Foz do Iguaçu.- mais um pedaço do

"Brasil Em Suas Mãos" para 'você dar
continuidade à sua coleção.

Veja em Quatro Rodas de Novembro como obter
magnífico estojo para proteger sua coleção.

VICENTE DONINI
PresidenteWALDIR OCTÁVIO RUBINI

Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE

JARAGUA DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital convocamos os associados deste Sindi
cato para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 30 de novembro de 1978, às 19 (dezenove) horas, em primeira con

vocação, na sede social da entidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

1. Leitura, discussão e aprovação da PREVISÃO ORÇAMEN·
TÁRIA para o exercício de 1978 e 1979.

Não havendo número legal de associados .presentes para
instalação da Assembléia, à hora acima mencionada, a mesma realizar-se-á
às 20 (vinte) horas, do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número
de associados presentes.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1978.
SERGIO KUCHENBECKER - Presidente

CLf\SSI FICftDOS
Café Sasse

•

i
COM. INST. HIDROELÉTRICA

KAMER LTDA.
de . José Kamer

Material para instalação de luz, água e

esçotos .. Tintas em' geral.
Construção Civil em geral.

Av. Mal. Deodoro. da' Fonseca, 1699
Fone (0473) 72-0180

Jaraguá do Sul Santa Catarina
! .

I FOTO LOSS LIDD.Ploneirõ em Micro Pulverizado

Moldo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.
UM SHOW INÉDITO PARA VOC� COM OS CONJUNTOS DE
SOM 3x1 - SHARP - SONY - NATIONAL - SANYO.
Conheça os preços e as vantagens que o FOTO LOSS

lhe oferece.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302Spézia Cía.. ) Ltãa. IMOBILIÁRIA JARAGUA

CRECI778

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O'PALA •

SERRARIA E TERRAPLENAGEM
- _. .

Administração de bens e serviços

.
compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul' - S. Catarina

-

Rua João JanuâriôJ Áyröso� 775

Jaraquá .do Sul Santa Oatarlna
: .....

..- .. , .'. .. .... - ;,,' � I
.

. ...... �

.

VOC� QUER CONSTRÜ,{R'A SÚA' CASA:
T --l

PRÓPRIA'r
. - . . SHALOM

BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomenda .

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

-

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada 'pará bem seni!r
.

-

,

,.. - Breve cascudada

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961.

, Rua João Planinscheck

, Jaraguá dó Suí
•

- Santá Catarina

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.
AGORA VOCi: ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.

.

Vá conferir no. c'oncessionárioTerraplenagem VARGAS
de lido Domingos yargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVIÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bart�l, 181 .- fone 72-0208

EMMENDÖRFER Com.' de· Veículos Ltda.
.

.

I

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda- .

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969 72-0655' 72-0060

'

. � , ,

TUBOS SANTA H�LENA

Construindo em madeira o progresso de nosSa r�lão,

TUBOS E ARTEFATOS l1E CONCRETO
'Rua Jclnvílle, 1016 - Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul Santa Catarina

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A
Um portugu'ês muilo rico, chama

do Joaquim, linha um galo de esllma
ção, O galo era ludo em sua vida. Ele
gostava lanlo do galo, que até pro
vocou Ira em sua familla, e resolvau

vir. passar uns meses no Brasil, del
xando seu comprade Manoel tomar
conta de seu galo. Alugou uma caS'!

enorme e disse ao compadre; veja co

mo val Iratar do bichano dê para ele
leite lipo A, filé, todos os 'dias, cama

macia, perfumes, tudo... não deixe ele
ficar doente. E veio pare o Brasil.

Não era. chamou a pequenína:
- Meu bem, por que é que você

dispara toda vez que entra no corredor'?
E a menina, espantada com a fal

ta de 16gica dos adultos:
- Uél CORREDOR... não é pra

correr?

mals preparado para receber a noti
cia.

_ Ahl desculpe-m,e eu não tenho

prállca dessas cousas, nlo foi culpa
minha. Desgosloso da vida, sem que
rer ficar numa casa que sempre lem
brasse do querido gato, Joaquim vol·
ta para o Brasil.

Longe das amargas recordações.
Alguns dias após, recebe um lelegra-
ma de Manoel:

.

,

_ Sua mãe subiu no telhado...

reu de desgosto.
Voltou para sua terrlnha deu aque ..

la bronca no Manoel. Seu burro, como
,

é que você manda um telegrama da

quele jeito.
- 'Mas homem eu só disse a ver

dade. O gato estava bom, e de reJ)ente
teve um troço, caiu do telhado, e mor

reu.

_ Mas Isso é maneira de dar uma

noticia?

VERDADE
_ O que é mentira? _ perguntei

àquele pirralho.
E ele explicou:
- !: uma coisa que a gente d:z

prá mamãe não bater na gente.
_ E o que é verdade?
_' Verdade' é uma coisa, que 6',

gente diz... e o nariz da gente não

cresce.

..:... Você deveria primeiro mandar
um telegrama dizendo: seu gato su

biu no telhado, depois outro dizendo:
ele caiu do telhado, outro dizendo.
seu gato estã doente, depois outro:

ele melhorou e por fim ele piorou e a

cabou morrendo. Assim eu já estava

SONINHA
O pai observava, que, toda vaz

que a menina sara da sala, dlsparáva
numa tremenda corrida. Que haveria
com a garotinha?

Séria impressão sua? Verificou.

,

Alguns meses depois, recebeu um

telegrama de Manoel dizendo: Joa

quim o gato morreu. Joaquim teve um

trauma nervoso, precisou ficar hespl
talizado por alguns dias. Quase'mor-

vocÊ
TEM QUE

LEVANTAR A

CABEÇA E
ENFRENTAR O
QUE VIER!

MINHA AMIGA
ENTRANDO NUMA
DESSA20 QUE

E' ISSO ?-

Pal.avras Cruzadas
HORIZONTAIS:
1 - Fruto do tomateiro. 7 - Mau cheiro. 10 - Terminar. 11 - Lista;

relação. 12 - Forma de enerqla que se traduz por variação da tempera
tura de um corpo. 13 _ "Amigo", em francês. 14 _ Rasto (pl.). 17 -

Strategie Arms Limitation Talks (sigla). 20 _ Sigla do rerrttörto brasllel
ro cuja capital é Boa Vista 21 - Oferta; doa. 22 _ Perseguir a caça.
24 '_ (?) Halfaun, jornalista 26 - Passa no coador. 27 _ Marinha de

Guerra. 30 - Sigla do Estado brasileiro cuja capital é Porto Alegre.
,31 - Confedera; agrupa. 32 - Antigo Testamento- 33 _ Tomam a ofen

siva contra. 35 _ Nome de homem. 36 _ (7) Leite, humorista. 37 _

Transfiram para outro dia. 39 - Sigla do Estado brasileiro cuja capital é
Manaus. 4.0 - Mister Eco, Jornalista. 42 - ExponJío à ação do fogo. 43
- Relativa a semana. 46 - Serviço Nacional de Informações (sigla). 47
- Fitar; divisar. 51 _ "Pedra", em tupi-guarani. 52 - Sem roupa; des·'

pido. 53 - ,Forma slncopada de maior. 54 - pagar as dlvldas.

VERTICAIS: I

1 - Tic-(?), o barulho do relógio. 2 - Vazia. 3 - Aquilo que �reju:
dica ou fere. 4 - dá à luz antes da viabilidade do nascituro. 5 - Defeito fl

sico ou mácula moral. 6 - Srmbolo químlco do !:rbio. 7 - Sulcar a ter

ra. 8 - Qualidade do que é cômodo (pl-). 9 - Torna liso. 15 - Senhor

(abrev.). 16 - Sinal ortográfico que colocado sobre uma voqal, serve pa- ,

ra indicar que ela nãó forma ditongo com a que lhes está prox!ma. 17 -;-'
Sagrado (fem.). 18 - Na superfície de uma rodovia, parte;contlgua à PiS
ta de rolamento, destinada à parada eventual de veículos, ao trânsito de

pedestres e ao de veículos em caso de emergência. 19 - Satélite natural
da Terra, 23 - Passa no ralador. 25 - Nota musicai. 28 - Uniformidade
ou repetição de sons na terminação de dois ou mais versos- 29 - A me

nor fração de um elemento capaz de entrar em combinação. 31' - Em lu

gar mais alto. 34 - Elemento vital. 35 - Grito de dor' (pl.). 38 - Mulher

de Sansão. 39 - Deste modo. 41 - Ernesto Nazareth, pianista e com

positor, carloca. 44 - 'Soltar miados. 45 - Assim seja. 48 - "Rato", em
francês. 49 - Nome de mulher. 50 - Multidão. 52 - Instrumento do

pedreiro.

11

7 8 91 2 5 63 4

10

43 ·44

46 , 47 48 49 50

VAMOS!LEVANTE-SE! ;
LEVANTE-SE! 51 52

53 54

V_.6.MgS! F5JR QUE
VOCE NAO SE
,

LEVANTA"?

... LOGO QUE EU SARAR
DESSE MAL-JEITO QUE DEI

r=��;::::::::::-'_N....:.A___:_S�COSTAS !

RESPOSTAS:
·Jelewy _ JOVil - opelad - eil - JeJlViI

- INS - leuewas _ ossy - 3Vi1 - VilY - walPY - IJY - oPV _ we:»

-elY - �Y - ellY - Sl::I - epeWJY ...,.... eoO - !l3 - Jen:»y - '0 - 1::I1::1
_ �1YS - SOJISel::l - IWY ..::.. JOleo - 101::1 _ Jeqe:»y _ e:»y _ alewo�

LIVRO GRATIS - Cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe inteiram-ente

grátis um best-seiler no valer de Cr$ 40,00! A MONTERREY garante!

LIVROS JURfDICOS ,- DIREITO CIVIL
CURSO DE DIREITO CIVIL, Edição 1978 6 VOLUMES -

- Washington B. Monteiro
1.° volume - 16.a Edição - Parte Geral ..•..•............... 290,00'
2.° volume - 16.a Edição - Direito de Família .: ..... . . : .; . . .. 290,00

3.° volume - 16.a Edição - Direito das Cõisas •..••... ' .. " . . .. 290,00
4.° volume - 12.a Edição - Direito das Obrigações, PARTE 1 .. 290,00
5.° volume - 12.a Edição - Direito das Obrigações, PARTE 2 .,. 290,00
6.0 volume - 13.a Edição - Direito das Sucessões .�.......... 290,00
A Denúncia Vazia no Contrato de Locação - Edição de 1977 -

R. Limongi França '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 160,00
Da Desapropriação Imobiliária - Edição 1978 - A. S. Minhoto 100,00
Na Defesa das Prerrogativas do Advogado - Edição 1978 - Pau-

lo Sérgio Leite Fernandes ....•..••.••...•..........•... 200,00
Dívidas Fiscais - Volume 1 - Procedimento Administrativo -

Edição, 1977 - Marco Aurélio Greco.................... 110,00
Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros na

Agêncià Postal de sua cidade. -Escreva para EDITORA' MONTERREY LTOA.
, Rua Visconde de Figueiredo. 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP - 20.550 -
Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

M.A.RISOL •• w'
A malba'JOVEM, DINÂMICA E
,CERTINHA ...
você encontra em 11:08.80
POSTO DE VENDAS·
Rua Joinville

Regístradoras Hugln e Rod Bel

Relógio de Ponto e. R'elógio Vigia
Também é com a

Reaomaq
MARISOL S.A.Av. Mal� Deodor�, 391 - Fone: 72-0205 - Jaraguá do' Sul - Santa Catarina

E

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'em 7,9 ?
•Noticiário Esportivo I

CAMP: CATARINENSE - Hexagonal, Final
Resultados da

'

Chapecoense ..
1.a ro'dada:· dia 19-11 PróXiimos jogos:
,Em Flotlanépolls-» Aval dia 26-11 (amanhã)

2x1 Joinville; em Criciú- Em Criciúma - Crlclú-
ma - Criciúma 5xf Joa-

.

ma x Inter;' em Joaçaba -

çaba e " em Chapecó - Joaçaba x Jolnvllle e em

Chapecoense ,1x1 Inter.' chapecö - Chapecoense
Resultados da x AvaL

, 2a.' rodada: dia 22-11 Classificação: ,

Em Lages - Inter 1xO 1.0 lugar: Criciúma e

Avaí; em Joinvllle - Joln- Inter, 3 pg; 3.0 Joaçaba.
ville 1x1 Criciuma à em Jotnvüte e Aval, 2 pq; 6.0

Joaçaba - Joaçaba 2xO onapecoense, 1 pg.

Juventus parttctcarä do Estadual
CONSELHEIRO,S SÃO CONTRA A ID'�IA DO CLUBE SE AFASTAR DO ESTADUAL,

MAS A REUNIAO NADA DEFINIU •
..

Estiveram reunidos' na

última segunda-feira, os

membros do conselho de
liberativo e diretoria do
Grêmio Esportivo Juven
tus, para uma análise da
quilo que o clube reall
zou em 78', em termos de
participação estadual e

por outro lado discutir a

proposição do Presiden ..

te Loreno Marcatto, que
'prevendo um' agravamen
to da situação financeira
do clube para 79, enten-

de que mais interessante
seria o Juventus afastar
-se das disputas, do pró
xjmo estadual.

Disse 'o Presidente, que
a campanha do clube em

78 se não foi das malho
res, considerou-a satisfa
tória no que diz respeito"
a parte técn'ica. Financ.ei·"
ramente foi deficitária,'

- não correspondendo aos

planos estabelecidos pe
,Ia diretoria antes do inf-

R E-G I 5.T-8 O
"

AUREA MÜLL ER'r.::1RUBBA,.,Escrivão de paz 6 Oficial de

Registro Cjvil do 1,° distrito da 'comarca' cie' Jaraquá do Sul,
'

Estado (ie Santa Catarina, Brasil.
_ Faz saber .que compareceram em cartório, exibindo os

documento exigiéos pela lei a fim de se habllltarern para ca-

sar: I

Edital nr 10.528 ce 14.11.1978.
'Alvinó Saivàdor dâ Silva e Salete Teresinha Pereira

Ele, brasileiro: solteiro, eletricista, natural de Beneditó
, I

Novo, neste Estado, .dorntclllado e residente na Rua Joinville,
nesta cidade, filho de Sebastião Salvador da Silva e Clara

, Salvador da Silva. Eis, brasileira, solteira, industriária natu-
I _...

-,., 1 � t
' ,

ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Join-
ville, nesfEi 'cidade; filhâ'-de José, Teodoro Pereira e Emilia
Georges' Pérelrà: .J ..

,

Edital nr. 10.529 de 14.11.1978
Lourival Maes e Ivani Maria Scarpa
Cópia recebida do Ofiçial de Rodeio, neste 'Estado

Ele, .brasllelro, solteiro, .tornelro, natural de Jaraguá do
SL!I, ,domicili�do s residente em Barra do Rio Cerro, neste
distrito, filho de Harry Maes e Paula Arndt Maes , Ela, brasl
leira, solteira, operária, natural de Brusque, neste Estado, do
miciliada 'e residente em Rodeio, neste Estado, filha .de Gui
lherrne Scarpa e Dolores Martinenghi Scarpa ..

\
Edital nr. 10.530, de 16· 11.1978

'

'(,iío Junckes e Ivonete Maria Manfrini
. Ele, brasileiro solteiro, bancário, -natural de Jaraguá do

-

Sul, domiciliado e residente na Rua João Sami Tavares, nes
ta cidade, filho de Kiliano Junckes e Inocência' Bassani Jun
ckes , Ela, brasileira, solteira, auxiliar de' escritório natural
dE' Jaraguá do Sul, domlclllada e residente na Rua Francisco
Hruschka, nesta 'cidade, ilha de Giovanni Manfrini e Judit 1

Stinghen Manfrlnl .

Editar nr. 10.531 de 16.11.1978
Waltfemar Richert e Ciaudete Beatriz Ferreira

Ete, .brasllelro, ,solte!ro" torneiro, natural de Jaraguã do
Sul, domiciliado � residente em Estrada Nova neste distrito
filho de Felix Hlchart e Inês L,_ux Richert. Ela, brasileira sol
teira, lndustrlária, naturäl de+Itajal, neste Estado, domlclllada
e res�de�te em Estrada Nova, neste distrito, filha de Augusto
Ferreira e J!Jliana Ferreira.

Edital nr.:>10.532' de 16.11.1978
-

1I�lrio Holler e R�sália Qlska (

Ele, brasileiro, I solteiro;" servents, 'natural 'de CórU�á, nes
te Estado, domiciliado e'· residente na Rua Antô'ni� Stanislau
Airoso, nesfa 'cidade, filho de' Conrado Holler e Martha T�n
de�k HQíler. Ela, brasileira,' s9lterra, doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Procópio Go
mes, nesta cida..:Je, tnha de Floriano Olska e Madalena Luy
Olska. '

,
_ 'v ,.

Edital nr. 10.533 de 1.6.11;1978
Gerson ZapeUà e'Zenir

�

GOhçâ';es de Jesu:
,o: ,.

Ele, bra'sileiro, solteiro, eletricis,ta, natural de 'Curitiba
Paraná, domiciliado e residente em Joinville, neste Estado'
tnho de ,Anto'nio .zapella�e lony Annita Wolf Zapella, Ela'
brasileirá, solteira, servente, natural de Rio dos Cedros' ne;�
ter ["" ?do, domiciliada e residente em ,Jaraguá-Esquerdo' nes-
te distri��, tnha 'le Ricardo Gqnçalves 'ge Jesus e 'Maria

, Ago$tini.
" • -.. -,

,-

Edital nr. 10.534 de 16.11.1978'
Osni Parma e Elvina E�� Rauli�o

., ? ,.... ;' . ..

Ele, brasileiro, solteiro, operário; natural de São Francis-
co do' Sal, neste Estado, domiciliaäo e résiqente em' Jaraguá
-Esquerdo, rteste· distrito; filhó de Otávio Domingos Parma 'e
Rosa Duarte ..

· Ela, brasileira, solteir.a,. doméstica', natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e resident; em Jaraguá-Esquer
do, neste disJrito,�filha,.cte João' Sebastião Raulino' e Inês Es-
degotti ,Raolino.

'

Edital nr. 10.535 de 16.11.1978.,
Hilário José Spezia e Maria Marlene Negherbon

Ele, brasileiro, 'solteiro" 9perárip, 'j;Jatural de Luiz Alves,
neste Estado, domiciliado e résidente' na Rua João 8ertoli
nesta 'ciäade, filno de "Carlos"'Paustino Spezia e Adelina Lu�
zia Junckes Spezia. Ela, brasileira, solteira, industriária' na

,tural de" Roaeio;' neste Estãdo, dOrhiciliada e resident� 'na
,Rua Francisco Hruschka, nesta eidadé, filha de" Délfino Ne

'�herbon e Mercedes.Negherbon.

E:dital nr. 10.536 de 16.11.1'978
Mario. José doS' Santos e, Marlene' Rosa 1 "� 1

Ele, .brasileirO, solqador, natural, ée \.lila.Sangão, <lagoa-
,runa neste ...Estado, .domici.liado e residente na Rua João.

PI��'insch�ck, nesta cidade, tnho d_e Nemésio
.

Faustino, dos
Santos e Isaltina Maria de Sousa � Ela, brasileira, solteira,

professora, náturál de-Mafra, ,neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua João Planinscheck, nesta �cidade, filha de Val-

, demiro Rosa e Dirce Tomais Mateus Rosa.

Edital nr. 10.537 de 17.11·1978

Sebastião José dA Silva' e Aurea Weiter

Ele, brasileiro. solteiro, armador, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e residente em Itapocu2!inho, nes

te distrito, filho, de' José Florindo da Silva e Ma�garida Batista
da Silva. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guarami

rim, neste Estado, 'domiciliada e residente em Itapocuzinho,

G I,VIl
Weiter Lange., neste distrito, filha de Werner

Weiter.
'

Edita! nr, 10.538 de 17.11.1978.
Valmor Machado e Olívia Tereslnha Bachmal"n

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Nova Trento,
neste Estado, domiciliado e residente em Ribeirão Molha,
neste distrito, filho de João Joaquim Machado e Maria Ru

bleskl.

e Gerda

. .

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Ribeirão Molha, neste distrito,
filha de Bertoldo Bachmann e Frida Elisio Bachmann .

Edital nr. 10.539 de 17.11.1978
Paulo Roberto Pereira e Maria Natalina Fauro

Ele, brasileiro, solteiro, 'músico, natural de Jaraçuá do

Sul, domiciliado e residente na rua Victor Rosenberg, nesta

cidade, filho de José Zosino Pereira e Geraldina da Silva Pe

reira. Ela, brasileira, solteira, lndustriárla, natural áe Massä

randuba, neste Estado, domiciliada e residente em Jaraguá
-Esquerdo, neste distrito, filha de Daniel Fauro e Cristina'

'Fauro .

Edital nr- 10.540 de 20.11.1978

Flavio Sã Miranda e Eliane Clara Schliffer

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Santo André,
São Paulo, domiciliado e residente em Nereu Ramos, neste

distrito, ,filho de Ondino Simões Miranda e Irene de Sá Mi

randa. Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e residente em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de Gerhard Schäffer e Verônica Krepsky Schãf

fer.

Edital nr. 10.541 de 20.11,1978

Julio Leitempergher e Amazilda Margarida Lenzi

Ele, brasileiro, solteiro, funcionário público, natural de

Rio dos Cedros, neste Estado, dornlclllado e residente na Rua

, Guaramirim, neste Estado, filho de Tobias Leitempergher e

Hercilla Leitempergher. Ela, brasileira, solteira" professora,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Coru

pá, neste Estado, filha de Gilio Antonio Clarin Lenzi e Alvina

Fontana Lenzi .

Edital nr. 10.542 de 20.,11.1978
Orlando Ribeiro de Mello e 'Mércl Franke

-

Ele, brasileiro. soltei�o, auxiliar de escritório, natural de

São Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado e residente

na Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, filho de Ozias pedro
de Mello e Maria Ribeiro de Mello. Ela, brasileira, solteira,

auxiliar de escritório, natural de Jaraguá dó Sul, domiciliada

e .residente na Rua Epitácio Pessoa, nesta ci.cJade, filha de

Vigando Franke e lolanda Behling Franke.

Edital nr. 10.543 de 21.11.1978

Wigant Klitzke e Waltrudes Hagemann
,

{Ele, brasileiro, VIÚVO, viajante, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Marechal Deodoro, nesta ci

dade, filho de Emilio 'Klitzke e Adel� Sasse KHtzke. Ela, bra

sileira, viúva, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente em Joinville, neste Estado, filha de Frederico Erich

Pensky e Olga Pensky.
,

Edital nr, 10.544 de 21.11·1978

'Mário Rosa e Angelina de Borba

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural 'de Jaraguá do'

Sul, domiciliado e residente na Rua 'Guanab-ara, nesta cidade.

filho de Hercllio Rosa' e Ana Correa Rosa. Ela, brasileira, sol

teira, servente, natural de Guaramirim, neste Estado, ,domici
liada e residente' na Rua Campo Ale,gre, nesta, cidade, filha

de Anselmo de Borba e Meliana Antonina de Borba.
Edital nr. 1<1545 de 21.11.197ß

Oscar Engelmann e Helga Ramthum

Ele, brasileiro,! solteiro, desenhista, mecânico, natural de'

São Francisco do Sul, neste E,stado: domiciliaßo. e residente

em' Estrada' Nova: neste cÍistrito, filho de Alvino Jorge En-'

gelmann. Ela" bras., solteira, técnica em contabilidade, natural
;
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Santa Luzia,

neste distrito, filha de - Edmundo, Ramthum e Alvina- Lehnert

, Ramthum.

Edital nr. 10,546 'de 21-:11.1978

\tllmar R,ichartz � Asta Lemke

Ele, brasileiro, solteiro, garção, natur?1 de Rio, do Sul,

neste Estado domiciliado e residente na Rua Joinville, nes.ta

cidad�, filhO' de Braz Richartz e' Emillà Richartz. Ela, br.asi-.
leira, soltei�a, do, lar, natural de JE\raguá do Sul, domiciliada

e residente n1l- Rua Joinville, nesta ciqade, filha d� Willy Lem-

. ke e Alida Siewert Lemke.

Edital_or. 10,547 de 22.11.197� ,

Mario Sergio Säg� e Arlete, P,ostai Pangratz.
Eià brasileiro solteiro comerciário, natural de Join-!til

Ie, _ nes;e 'Éstado, �omicili�do e residente 'em' Joinvifle, neste

Estado, filho de AlltirlO Säge e Eny Martins Sãge. Ela, br.a

sileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domi

ciliada ,e residente na Rua Angelo Rubini, riesta cidade, filha

de Pedro Pangratz Neto e Helena postai Pangr!'!,tz.

E para 'que chegue ao c�,"hecimento de todos, passei °

presente' edital que será publicado. pela imprensa e em car

t6rio onde será afixado durante 15 dias.

Se al!iluém souber de impedimento acu�e-o para fins le

gais.

Comúnlcacäo
'"

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
{lO §entido de

.. ev�tar _

a �ontinuidade de sérios
problemas havidos com erosão, deslízamentos
de terra, obstrução de esgotos e escoamento de
águas pluvlals, a exemplo do que ocorreu em

conseqüência do temporal que se abateu sobre
a cidade no dia 19 último, COMUNICA a todos
os senhores proprietários de terrenos de topo
grafia acidentada que, a partir desta data. fica,
rigorosamente proibida a execução de qualquer '

,

serviço de terraplenagem ou aterro em áreas si
tuadas nas encostas de morros, em elevações
acentuadas e terrenos alagadiços. sem prévia
autorização do Departamento competente da
munlclpefldade,

ComuniCá, outrossim: aos senhores lotea
dores, que a Prefeitura Municipal, através do De
partamento de Serviços Gerais e Obras Públicas"
não mais aprovara anteprojetos topograficamen
te acidentados e naqueles cujo acesso dependa
de uma passagem de nível da R.F.F.S.A.

_

Não serão mais permitidos, também, es des
membramentos de áreas sujeitas a' inundações,
bem como, aquelas cortadas por córregos na-

turais.
'

Jar:-aguá do Sul, 21 de novembro de 1978.

cio do campeonato esta
dual.

As rendas por terem
sido muito ,ffacas, a in:
dústria e o comércio, el
guns que haviam destina
do verbas para o clube,
por um ou outro motivo'
deixaram de contribuir
quando mals se neoesst- ,

tava dessa' cola�oração,
obrigaram enfão a direto
ria efetuar vãrlas dispen
sas no seu plantel profis·
sional, tirando porconse
guinte a possibilidade de
alcançar maior sucesso
dentro do campeonato.

Segundo a tesouraria
do clube, as finanças es
tão em dia, apesar de- lu
do isto, porquantó, téc
nico e jogadores terão
seus vencimentos pagos
rigorosamente até dezem ..

bro, havendo a posslblll-
'dade da antecipação das
férias que ocorreriam
normalmente, em 20 de

VICTOR' BAUER
Prefeito Municipal

dezembro, conforme de
termina a lei, para es a

tletas profissionais.

antes e industriais de nos
sa cidade e microrregião,
que o apoio financeiro se�
rá fundamental para que
Jaraguá do Sul tenha
uma boa . representativi
-dade entre os clubes de
Santa Catarina.
CÓMISSAO
Foi formeda

'

naquela
oportunidade uma comls«
são, visando .uma visita
ao poder ·público muni
cipal, .procurando saber
da viabilidade dê uma li
beração de vert)a� para
o futebol profissionál.

. Càso ,esta verba seja con

seguida, partirão então
para uma neva campa
nha junto a indústria e e

éomércio, objetivando
angariar dlnheiro, e con

seqüentemente procuran
do que estas empresas
-assumam o compromisso
de pagar mensalmente o
salário de cada, atleta.
'Provavelmente na pró

xima segunda-feira, já te
remos novidades.

Nós, particularmente,
acreditamos que a classe
empresarial e

-

o poder
público de nossá cidade
se conscientizem e cola
borem com o Juventus,
caso contrário, o clube
fechará seu Departamen�
to de Futebol. -

CO,NSELH�IROS
QUEREM A
PARTICIPAÇAO DO
JUVENTUS NO
PRóXIMO ESTADUAL

Na opmrac dos conse

lheiros, a parficipação do
moleque travesso ne

campeonato do próximo
ano é quase que uma o

brigação, visto que, em

nossa cidade é o Juven-
.tus, o único clube que
pratica o futeb,ol profis
sional no

_
momento e, se

o 'clube deixar de partici
par,' o jaraguaense ficará
privado de assistir bons
espetáculos futebolísti
cos. Entendem também
os conselheiros que tudo
isto é multo bonito, mas
para que este desejo se

ja concretizado precisa
mos incutir nos comerei-

Santos e

Corinthians
firial.ido
Turno

Depois de tanta confu

são no futebol paulista,
eis que Santos e Corin

thians chegam na reta

final, disputando o título

de campeão do 1.° turno.

O jogo será amanhã, às

16 h no Morumbi, espe
rando-se para tal uma

super lotação e em con-

_ seqüência novo 'recorde
de: renda, neste suntuoso

- 'estádio.

CAM fN'l1ÃO
DE

CHEVROL�ET

CAMPEÄ.OMARCA

O SEU CARRO USADO VALE C�MO ENTRÀDA EM:

Emmendoerfer Com. de - Veículos" Ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557, fo,mes: 72�0969 '_ 72..0655 - 72-0060 ,:..

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA '

Foi feit� para você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"(3orreio do PODO" Bispos auradece"m
ajuda .IinancliraAno LX - Jaraguá do Suf:'_ Santa Catarina

'Sábado, 25 de novembro de 1978' - N.o 3.014

Restrição no crédito
o Banco do Brasil' en

viou instruções às suas a

gências sobre' as restri

cões adotadas com rela-
, �,

ção ao crédito. No que se

referE'! ao crédito geral, o
BB esclareceu que não

poderão ser descontados
novos "papagaios" e a

!enovação dependerá da

prévla liquidação de 30

por cento do seu valer,
,

somente será feito com a

metade dos recursos an
teriormente concedidos.
Na área do crédito ru

ral, os financiamentos pa
ra café e o custeio pe
cuário foram suspensos.
Os empréstlmos do Go
verno Federal tiveram
seus limites reduzidos de
80 para 50 por cento em

relação ao preço mínlmo
fixado. Igualmente foram .

suspensos os créditos pa
ra ,investimentos rurais.

o desconto das dupli
catas na área comercial

Bar e Lanchonete Tropical' Ltda.
UM MOTIVO A MAIS PARA voes

COMER BEM.

Serviço de Bar'e Restaurante, com atendimento a
La Carte. Semanalmente a tradicional "Dobradi
nha".
TROPICAL, do Ianehe ao' aperitivo mais sofistica

,

do, aquele atendimento camarada.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

em frente a Volkswagen.

JUíZ'O DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL - SC

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO QUINZE, (15) DIAS

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

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tai virem ou dele conhecimento tiverem com o pra
zo de quinze (15) dias, que por parte Dirce Funke
da Silva, por intermédio de seu bastante procura
dor, advogado,' Dr. Luiz C. Pavan, nos autos de
Divórcio nr: 6.620, que move contra Darci da Silva,
foi requerida e determinada a expedição do pre
sente edital, rro sentido de ser citado Darci da Sil
va, brasileiro, casado, atualmente em lugar incer
to e não sabido, por todo conteúdo da petição ini
ciai e despacho a seguir transcrito: Exmo. sr. dr.
Juiz de. Direito em Exercício da Comarca de Jara-

, guá do Sul. Dirce Funke da Silva, brasileira, casa
da, 'de afazeres domésticos, residente e domicilia
da nesta Comarca na Rua Presidente Epitácio Pes
soa, 113, vem por seu procurador firmatório (doc. 1)
requerer Ação de Divórcio contra Darci da Silva,
brasileiro, casado, estando em lugar incerto e não
sabido, dizendo e requerendo, o seguinte: 1. A au

tora é casada com o requerido (doc. 2), tendo com
ele três filhos (doc. 3/5); 2. O requerido há sete
'anos passados abandonou a requerente, descuran
do de seus deveres conjugais (art. 231 e 233 e sego
do CC) ocasionando com isto possa a postulante
pleitear a dissolução 'da sociedade conjugal; 3. Os
cônjuges nada possuem de bens a serem partilha':
dos. Assim sendo requer-se. a) a citação 'por edi
tai do requerido (art. 231 do CPC) nomeando-lhe
caso não compareça, curador especial (art. 231 do
CPC), digo (art. 9.°, II do CPC); b) a intimação do
douto órgão do Ministério Público para pronunclar-:
-se (art. 82, II do CPC); c) a condenação a final do
réu na ação de divórcio com fundamento no art.
5.() § 1.° da Lei 6515/77, perdendo o direito de
permanecer com os filhos, regulado' o direito da

'

visita se necessário, (art. 11 da mesma Lei), vol
tando a requerente a assinar-se como nome de
solteira (art. 17 § 1.° 'do mesmo diplomá legal); d)
a, produção em todo o meio de prova em direito
admitido, especialmente.testemunhal, cujo rol a
baixo se apresenta. Dá-se a presente o valer de
Cr$ 1-.000,00 valor sobre o qual recolhe as custas
de lei. Pelo deférimento. Jaraguá do Sul, 11.07.78.
(a) - Luiz C. Pavan - Advogado. Rol de Teste
munhas: 1. Willy Emmendoerfer, casado, aposenta
do; 2. Edila Emmendoerfer, casada; do lar, ambos
residentes na Rua Epitácio Pessoa, sln 3. Maria
Costa Emmendoerfer, brasileira, viúva, residente na
rua CeI. Procópjo Gomes de Oliveira, s/n. DES
PACHO: Designo o dia 5 de dezembro, às 15h30min
para a realização da audiência de conciliação,
contando-se, da data supra, o prazo para defesa,'
15 dlas, Cite-se o réu através de edital, publlcan

I'

do-se no Diário da Justíça por uma vez e por três
vezes num dos jornais desta cidade. Intime-se 9

_Autora deste despacho. Jaraguá do Sul, 12.10.78.'
(a) J.J. Maurlclo d'Avila - Juiz de Direito". Dando
-se ciência ao suplicado, através do presente edi
tai, de que terá o prazo de quinze (15) dlas para
contestar a ação caso queira, e de se que se con
siderará citado para todos os termos da ação até
final sentença sob pena de revelia, presumindo-se
aceitos como .verdadelros os fatos constantes da
inicial. Jaraguâ do Sul, 08.1.1 �78. Eu, (a) Adolpho
Mahfud, Escrivão, o, subscrevl,

"

,

J.J. Mauríclo d'Avila

Juiz de Direito.

, Em nome de todos es

bispos catarlnenses, o Ar

cebispo de Florianópolis
Dom Afonso Nlehues, en
viou offclo .ao Governa
dor Konder Reis, agrade-
'cendo o auxlllo concedi
do pelo Governo do Es
tado ao Instituto Teoló-

gico .de Santa Catarina.
Esse auxflio de Cr$ ....
500.000,00 destlna-se ,à

construção de um novo

pavilhão, o qual, a partir
da primeira quinzena de

março, abrigará �ais 40

estudantes de teologia.

Por falar
em eleicões

,

datas. Quando a kandi- '

data faiz muitos promes

sas, a Santo des'konfia.

Quem sabe
'

ac'orra, ele

compra tos colonos o ar

roiz te 'kaska por 500 mil

réis o saco e vende pros
chende da cidade por 5

crusseiros o IkUo. Arrois"

sem kaska, pronto pra en

trá no panela e encher o

parriga tos operáriOS que
ele tlsse estava sendo

eksplorado pelos tupa-

Por falar em eleições,
temos a informar que o

velho eoleno do Rio Cer-

ro, aquele que participou
de um certo comicio, no
Salão Roeder, terminadas \

as apurações, voltou a

falar no seu desajeitado
linguajar de' bem criado

pomerano:

"Meu cllende: Acorra

que os elekções chá pas
sô, eu tiga pra focels que
a pofo chulgô os k�ndi- rões".

DER assina
contrato para
obras na

BR-280
FPOLlS, - Às 11 horas

do dia 23 p.p., em soleni

dade realizada na sede

do Departamento de Es

tradas de Rodagem de

Santa Catarina, o Diretor

Geral, Antônio Carlos

Werner, assinou, com em

preiteiras, três contratos,
que montam a Cr$ .....
83.368.515,89, para a e

xecução de obras do pro':
grama rodoviário do Es
tado.

O primeiro contrato,
com a firma Sociedade
Mafrense de Engenharia
Uda. no valor de Cr$ ...
4.500 000,00. Destina-se

.a restauração, com pré
-misturado a frio e servi

ços comolernentares, da

Rodovia BR-280" trecho
'São Bento do Sul-Rio Ne-

conclusão previsto de 120
dias.

O segundo, assinado
com a firma Jair Philippie
e Cia. Ltda. no valor de

e-s 2.868.515,89. Destina
-se as obras civis das ins

talações da residência de

Criciúma, com área total

de 639.01 metros quadra
dos e prazo de 150 dias

.para construção.

O terceiro, com a firma
Construtora Carpizza
Uda., no valor de Cr$ 76

milhões, destina-se a ter

raplenaçem complemen
tar, revestimento primá
rio e serviços comple
mentares' na rodovia SCI

BR-475, trecho Lages-Pai
nel. O prazo de conclu
são dos serviços é de 360

grinho e tem prazo de dias consecutivos.

Comunicação
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul comu

nica a todos OS habitantes deste Municfpio que, de ,

acordo o artigo 1.° da Lei Municipal n.O 175/67, da ,

04 de [ulho de 1967, foram fixados os seguintes te
riados municipais:

I - Sexta-feira da Paixão ., variável
II - Corpus Christi variável
III - Finados 2 de novembro
IV - Imaculada Conceição. 8 de dezembro" \

Comunica, outrossim, que o artigo 2,0.da meso
ma Lei veda ao território do Município o trabalho
nesses feriados, garantindo, contudo, aos empre
gados a remuneração respectiva, observados os

dispositivos contldos na legislação trabalhista em

vigor.
Alerta, também, aos senhores Diretores de es

tabelecimentos comerciais para o horário comer
cial do mês de dezembro; cuja, matéria está dis
posta no artigo 67 e'68 da Lei Municipal nr. 18, de

, '26 de maio de 1948.
Jaraquá do Sul, 22 de novembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Eleições,
ELEITOS:

Senado Fecleral: Câmara Federal:
ARENA

Esperidião A. Helou Fi

lho, Arnaldo Schmidt Jú-
-Jayson Tupy Barreto,

com 465.948 votos.

Pesquisa da PROARTIS
aponta melhores no

comércio e indústria
A PROARTIS - Produções Artlstícas Ltda.,

com sede em Porto Alegre, vem realizando em vá
rias cidades do Estado, uma pesquisa Informativa,
colhendo de contatos com o público, a preferência
popular para com os estabelecimentos comerciais,
industr'ais e outras lideranças comunitárias. ldên
tico trabalho verificou-se aqui em Jaraguá do Sul,
e a empresa pesquisadora, revela 'nesta reporta
gem os preferidos do público jaraguaense.

Prefeito Victor Bauer - Político do ano; Pe.
Elemar Scheid destaque no 'desenvolvimento cuítu

ral; Vereador José Alberto, apontado como o edil
do ano; Dr. Murillo Barreto de Azevedo, escritório
de advocacia; Paulo Moretti, professor do ano; Dr.
Mario de Sousa, análises clínicas; Eggon João da
Silva, industrial de destaque; Celso Luiz Nagel, co
municador de radiofusão; Beto Promoções, promo
ções soclals: Comércio Indústria Breifhaupt S.A,
destaque comercial; Dr. Orlando Bernardino da

Silva, clínica dentária; Clube Atlético' Baependi,
clube social; Ivo Nereu Zanluca, despachante ofi
cial de trânsito nr. 065; Foto Loss Ltda., destaque
entre os fotos; Luiz Kienen S,A Indústria e Cemér
cio de Bebidas, depósito de bebidas; José João
Vailatti, abatedouro de sulnos, bovinos e frangos;
Mecânica Jaraguá Ltda., especializada em motores
Diesel e Trucks: Loja das Tintas Ltda., �oja de tintas
e materiais para pintura; Imobiliária Lenzi Ltda., ra
mo imobiliário; Joma Auto Peças Ltda.: Metalúrgi
ca Erwino MenegoUi Uda., destaque no setor me

talúrgico; Charme Cabeleireiro, salão de beleza;
Escola de Datilografia Remington Rand; Marisol
S.A, setor de malharia; Brandenburg e Cia. Uda.,
setor de fábrica, de vinagre; Marlian - Empreendi
mentos e Serviços Uda., destaque serviços contá
beis; Eletromotores Weg S.A, destaque industrial;
Discoteca Zendher, discos, fitas e consertos em

geral; MenegoUi Veículos S.A., concessionário de
veículos; Dalmar Magazine e Limerson, setor de
calçados.

A PROARTIS, congratula-se com os agracia
dos, esperando que este destaque sirva de estímu
los a um sempre aperfeiçoado Atendimento ao pú
blico desta região, no cumprimento do nobre rnis
ter de cada atividade social destacada nesta pes
quisa.

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO
Tabelião de Notas e Protestos

.

de Títulos

- E D I TA L -

Pelo presente edital de citação,
senhores abaixo relacionados que
em nosso cartório para tratarem de
seus interesses:

Auto Mecânica Burges Ltda., nesta. Elidia Ro
mão, Corupá. Elmo Bublitz, neste. Empreiteira No
va Trento, nesta, Isorde Zapella. nesta. Milton Fin
der, nesta. Nelson Kueger, Massaranduba. Nelson

,

Engelmann, nesta.
Valéria Tavares da Motta Rezende

Oficial Maior ,

pedimos aos

compareçam
assuntos de

Agradecimenta
O sr. Alwin Hoffmann, proprietário da Olaria

AhNin Hoffmann, situada na Estrada Jaraguá, 99,
Garibaldi, vem por nosso intermédio agradecer ao
Corpo de Bombeiros, vizinhos e amigos pelo ser-:

viço prestado no dia 11 p.p., quando foi vítima de
um Incêndio.

'

--------------------------���------�=-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS,
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, ,,'

MECÂNICAS E, DO MATERIAL ELéTRICO, DE
,

DE, JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I

Pelo presente Edital ficam .convocados todos
'os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material
Elétrico de Jaraquá do Sul. para reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordlnárta, no próximo dla

'

29 de novembro de 1978, às 19 horas em primeira
convocação, ou em segunda convocação uma ho
ra após, com qualquer número de associados pre
sentes, em sua Sede Social sita na Rua Padre Pe
dro Franken, 133, para tomarem conhecimento e'
deliberarem a seguinte ordern do dla;:

�

1.° __;, Leitura, discussão e votação,por escrutl
nio secreto da proposta orçamentária para o exer-

clclo de 1979.
.

Jaraquá do Sul, 23 de novembro de 1978.
CELSO S. MEDEIROS
Presldente,

1918.
nlor, Victor Fontana, A

dhsrnar P. Ghisi, João C.

Unhares, Nelson Morro,
Nereu Guidi, Eva.ldo Ama
ral e Artenir Werner.

MOB

Pedro !vo F. de Cam

pos, Walmor Paulo de Lu-
-

ca, Francisco Libardoni,
Juarez Furtado, Luiz An

tonio Cechinel, Francis

co Mendes de Mello e Er

nesto José de Marco.

Assembléia

Legislativa

ARENA
,

-Otávio Gilson dos San

tos, Artemio Paludo, Jú
lio Cesar, Vasco Furlan,
Aristides Bolan, Nagib
Zattar, Heitor Luiz Sche,
Aldo Pereira de Andra
Moacir Bertoli, OCTACI
Lia PEDRO RAMOS, Se
bastião Netfo Campos,
de, Epitácio Bittencourt,
Saturnino Dadam, Anto
nio H. B. Viana, Venrcio

Tortato, Mário Cilião de

Araújo, Vaidomiro Co

lautti, Horst OUo Dom

m!ng, Martinho Hercula

no Ohlzzo, Algemiro Ma

n-ique Barreto, Neudy Pri
mo Massoltnt, Ivan Cesar

Ranzolln e Egrdio Marto

rano Neto.

MOB

Delfin Peixoto Filho,
CasilSo João Maldaner,
Francisco de ,A. Küster,
Stelio Cascaes Boabaid,
Lauro André daSilva, Ma
noel Carlos de Souza, Ál
varo Correia. Jorge Gon

çalves da Silva, Cesar

Moritz, Eugenio Nicolau
St�in, Genésio Tureck,
Geovah J. de F. Amaran

te, Cid de Almeida Pedro

so, Nelson Locatelli, Mu
rilo Sampaio Canto, Ader
bai Tavares Lopes e Ha
roldo Ferreira.

-Alterado o
efetivo do
Exército
Brasileiro

BRASILlA - o Presiden
te Geisel sancionou a lei,
aprovada pelo Oonqres
so Nacional, elevando em
28 o número 'do efetivo
do Exército, em tempo de

paz. A alteração consis
te no aumento, de 1.80;)
para 1937, do número de
maiores, reduzindo po
rém, de 4.450 para 4.28'5
o número de capitães da

ativa, em tempo· de paz.
O novo efetivo do Exér
cito totaliza 182.809 ho-
mens. Nas demais gra
duações, o efetivo perma
nece inalterado, sendo
mantido o critério ante

rior, estabelecido pela
Lei nr. 6.144, de 29 de
novembro de 1974.

Falecimento
Faleceu dia 16.11.78

Erwino Schneider, com,
a idade de 79 anos, re

sidente na rua ' Guilher
me Kopmann.
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