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Enquete - Imprensa
A partir desta edição. o jornal Correio do Po

vo, em combinação com o jornal Gazeta de Ja

raquá, e Rádio Jaraguá, lança uma enquete ob

jetivan�o saber da opinião pública, sua posição
ou sua gestão, com relação a situação quase que
caótica do Grêmio Esportivo -Juventus, represen
tante do Vale do Itapocu no Campe'onato Esta

dual, no que diz respeito a manutenção do pro
fis$ionalisn:'lo em 79.

No "Noticiário Esp'ortivo" da página 9,' você
encontrará as perguntas formuladas e que serão

respondidas pelos senhores leitores que dese

jam colaborar com esta iniciativa da imprensa lo
cai.

Recorte e envie para a redação do Correio
do Povo, Ga7eta 'de Jaraguá e Rádio Jaraguá,
onde estarão mantidos os postos de recepção.

Colabore para 'untos podermos encontrar

um� solução.
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Professores - Grupo de
Há já um mês que foi realizado 'o

almoço de confraternização dos profes
sores da região. E se antes não viemos
a público dar contas do sucesso de qúe
o encontro se revestiu, o foi porque o

rádio e a imprensa se encarregaram de
.

ampla cobertura) o que muito nos lison

jeia.
Entretanto, nossa luta não é feita

nos loiros conquistados, mas do com

promisso assumido publicamente de fun

dar, em 1979, a Associação dos Profes
sores do Vale do Itapocu. Para tanto, o
Grupo de Trabalhó .já se dividiu em sub

grupos, para estudos e elaboração de
um anteprojeto de estatutos, cuja reda

ção final deverá estar concluída em mar

ço de 1979.

Trabalho Intermunicipal
Enquanto nosso trabalho continua,

incorreríamos em grave falha, imperdoá
vel mesmo, se não prestássemos conta
do quanto ocorreu em termos de arre

cadação e despesas havidas por oca
sião do almece de confraternização. Eis,
pois, os números: '

Inscrições - 221 prof. CrS 22.100,00
Despesas havidas CrS 18.372,50
Saldo em caixa CrS 3.727,50
Nesta oportunidade, a par dos a-

gradecimentos a quantos foram envol
vidos em nosso congraçaf!.1ento, senti-'
mó-nos à vontade para formular votos
de FELIZ NATAL e' que 1979 seja .per
tador das esperanças que tanto alimen

tamos e que confiamos sejam cumpri
das.

pode ter,

LIONS, CLUBE
'JARAGUÁ

DE Jaraguá
SUL·

CI DAD E
DO

I N D U S.T R I A L
Jaraguá do Sul, 17 de

novembro de 197�
Do: President-e do Liens

Clube "Jaraguá Cidade
Industrial"

'

Ao: Exmo. Sr. Victor
Bauer,_ DO. Prefeito Mu
nicipal de Jaraguá do Sul
Assunto: Sugestão (a

presenta)
Ref.: 19 de novembro

- DIA DA BANDEIRA
Senhor Prefeito;
O Lions Clube "Jara- .

guá do Sul Cidade Indus
trial", por seu presiden
te infra-firmado, e aus;

cultuando desejo de to.=
rios os seus integrantes,
vem mui respeitosamen
te, à presença de V. Exa ,

a fim de �ugerir:.
a) considerando a ine

xistência em nossa cida-

Em' Jaraguá do
Em Itapocuzinho, a Co

munidade Evangélica Lu

terana, construiu sua no

va igreja, � a sua hiaugu
ração acontecerá no dia

de hqje e amanhã, com

de de local denominado
Praça da Bandeira:
b) considerando que V.

Exa. Sr. Prefeito, sempre
sensível às causas no

bres, vem acolhendo com

simpatia iniciativas que
visam reforçar o esplrito
cívico e patriótico de nos

sa gente;
que, Gomo parte das

comemorações de 19 de
novembro, neste ano de
1978, seja dado o nome
da PRAÇA DA BANDEI
RA a um logradouro pú
blico de Jaraguá, como

homenagem do povo e

,instituições deste Muni
cípio ao Pavilhão Nacio
nal.
Leonisticamente.
Adernar Lotin Frassetto

Presidente

Sul, Inauguração
realização de uma gran
de festa. Sua área é de

256m2, com
.

uma capa
cidade para 300 pessoas

sentadas, pois a comuni

dade conta atualmente

'Açã,o' So c ia l de
.da raguá do Sul
recebe auxílio

O Centro de Formação Profissional

do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial de Joinville (SENAC), já divul

gou a programação de cursos práticos
.

para o primeiro semestre de 1979. Es

ses cursos práticos serão realizados na

cidade de Joinvi!le. Mas alguns desses

cursos interessam muito às pequenas e

médias empresas jaraguaenses.
Por isso a direção da ACIJS, do

CDL e Sindicato do Oomércío Varejista
manterão contatos com a direção do Se

nac, visando trazer os mesmos cu rsos

para Jaraguá do Sul.
Os cursos que interessam às peque

nas e médias indústrias locais são:

-:- Aperfeiçoamento em datilogra
fia - 40 horas;

,_ Retações Humanas para Vende
dedor Lojista - 15 horas;
- Vendedor Lojista - 20 horas;

cursos do Senac
- Psicologia Aplicada a Vendas -

15 horas;
- Venda Promoclonal - 15 horas;
- Relações Humanas no Trabalho

- 15 horas;
.- Auxiliar de Escritório e Auxiliar

de Vendas - 240 horas;
- Datilografia - 120 horas;
- Técnica de Empacotamento-

20 horas;
- Relações Públicas - 60 horas;
- Vitrinista - 45 horas;
- Arquivista - 60 horas;
,_ Faturista/Correntista - 60 ho

ras;-
- Corresp.ondente Comercial - 90

horas;
- Cadastrista e Analista de Crediá

rio - GO horas;
- Auxiliar de Crédito e Cobrança

para Bancos - 60 noras;

A Indústria Têxtil Jari

ta, realízará a sua VILa

Oo�venção de Represen
tantes no período entre

1) e 13 de dezembro pró
ximo.

A abertura oficial acon

tecerá dia 11 de dezem

bro, às 8 horas tendo por
local a sede. social do

Grêmio ·Recreativo Jarita.

Estarão presentes todos
.

os que atuam no Pars co

rno no exterior, os fun
clonárlos categorizados
e 0'S convidados' espe-

o Bispo Prelado" de
. Porto Velho, Dom João
Batista Oosta, 76 anos,

. catarinense de Luiz' AI

-ves e'que co�hecel:l '0

Marechal Rondon quan-

dó este érgúi'a as linhas

telegráfiéas pioneiras nas

'selvas do antigo territó
rio do Guaporé, comple
tou esta semana, 32 anos

Vila. CONVENÇÃO DE
REPRESENTANT,ES'

ciais, entre os quais des

tacamos o Prefeito Victor

Bauer, Juiz de Direito,
João José Maurlclo D'

Ávila, o Promotor Públi

Cio emexerclcto, Nilo Sér

gio Oulntlno dos Santos.

O encerramento desta

convenção acontecerá

dia 13 de dezembro, às

16h15min. e o [antar de
confraternização será no

salão de festas do' Clube

Atlétlco Baependi, cujo
lníclo está previsto para
?S 20 horas.

.

BISPO DE SANTA CATARINA COMPLETA

32 ANOS DE SAGRAÇAO
,

i
de sagração episcopal.
Satisfeito por ter o Papa
Paulo VI criado a Prelazia

de JI-Paraná (antiga Vila
de Rondônia), Dom João
Gosta

.
revela que seu

, maior sonho é ver a Pre

lazia de Portio Velho ele

vada à Diocese. O pro
cesso está nas mãos da
Nunciatura Apostólica e

só depende da Santa Sé.

JARAGUA DO SUL

Capital' Latino Americana do
Motor

25-07 26-03

1 1

8 9

7 3

I
6 4

Capital Sul Amerlcane 00

Chapéu

de Nova Igreja
com 106 famIllas.

A atual diretoria está

assim comp'osta: Presi

dente Artur Meier, seere
tário Ivaldo Sacht e Te

soureiro -Udo Jahn, sendo

paster da congregação o

Rev. Egberto Schwantz.

As
.

festividades terãe iní

cio às 15h do dia' de hoje.
Sua inauguração oficial

acontecerá amanhã às 9h,
quando o prefeito Victor

Bauer e o pastor distrital
Rev. 'Gustavo :Krüger fa-

, .. .

rão o corte da fita simbó-
lica e logo após aconte
cerá a Abertura Oficial

da Igreja pelo Pastor Re

gional Rev. Heins Ehlert.
Em seguidá haverá um

culto festivo, contando

com' a participação de co

rais mistos das cidades

vizinhas que estarão se

apresentando. .

Havérá completo servi-
,

ço de bar e cozinha du
rante as festividades, sen
do que o lucro líquido,
destas festividades, servi
rá para saldar os com

promissos assumidos.

Horário comercial
para dezembro

definido pelo ·CDL
o Clube de Diretores Lojistas'de Jaraguá do Sul.

.apresenta o seguinte horârte a ser seguido no mês de

dezembro, conhecido por horário natalino •

De 04 a 08, até às 19 horas

Dia 09, sábado, até às 13 h'oras

De 11 a 15, até às 21 horas

Dia 16, sábado, até às 18 horas

De 18 a 23, até às 21 horas.

Nos dias 24, 25 e 26, o comércio estará com süas

portas cerradas.

Mínimo, para Metalúrgicos
é de Cr$ 2,3 mil.

A fixação do salário mí

nim'o para o metalúrgico
, em CrS 2.343,20 - 10%

acima dos índices decre

tados pelo Governo Fe

deral, .foi o principal be
nefício concedido pela
convenção coletiva do

trabalho, reaUzada na úl

tima semana entre os Sin

dicatos das ·Indúsirias

Me'alúrgicas, Mecânicas

e de Material E�étrico de

Jar�guá do Sul e o Sin

dicato dos Empregados

Trabalhadores nas Indús

trias Metalúrgicas, Mecâ
nicas .e de Material Elé

trico.

Os termos da conven

ção foram assinados pe
lá presidente do Sindica

to das Indústrias, Vicente
Donini, e pelo .presiden
te do Sindicato dos Tra

balhadores nas Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de

Jaraguá do Sul, Celso

Medeiros.

Jaraguá ocupa O 1°�
lugar na arrecadacäc
de impostos federais

,De acordo com a publi
cação da Secretaria da

Receita Federal, foi a se

guinte a arrecadação de

tributos federais no Vale

do Itapocu em 1976· e

1977�

Jaraguá do Sul, em

197�, CrS 59.729.206,05 e

em 1977 esse número au-

mentor para CrS _

102.873.943,92.
Corupá CrS 2.649.830,95'

em '1976 e Cr$ .....__....__ .

5.569.071,76 em 1977.

Guaramirim CrS _ .... ._.

1.720.399,51 em 1976 e _._.

CrS 3.292.469,48 em 1977•.
Massaranduba - não·

arrecadou nada 'em 1976

e em 1977 arrecadou Cr$
1.458.138.47.

Schroeder - também
não arrecadoU nada em

1976 e em 1977 arreca

dou CrS 961.383,92.

,

INCRA REGULAR1ZA SITUAÇAO DOS

"INVASORES" DE TERRAS

Pela primeira vez em

Santa Catarina, o Institu

to Nacional de Coloniza

ção e Reforma Agrária -

INCRA -, realizou arreca

dação de terras devolu
tas, com posterlor rnatrl
cuIa e inscrição no regis
tro imobiliário em nome

. -

da União. A ação do In-

cra se deu na Fazenda

Jardim, rnunlcfplo . de

Campo Erê, e beneficia
diretamente 138 famrtias
de agricultores qu_e mo

ram e trabalham na área

agora arrecadada pela
União, na qualidade de

ocupantes, sem trtulo de
,

'Propriedade..A área ar

recadada é de 2 mil 907

hectares.

Segundo o Incra, o

principal problema que
enfrentam os agricultores
"ocupantes"; além da ln
certeza de não possuir
documentação da terra na

qual trabalham, é a falta
de acesso ao crédito, por
que os bancos exigem
propriedade em garantia.
Com a regularização da

situação, os agricultores
de Fazenda Jardim tem

este problema resolvido.

Atualmente, o Incra está

trabalhando em outro pro
cesso idêntico, no imóvel

Jupiá, no munlctplo de

Gaivão, numa área d� 2

mil 100 hectares.

A Ação Soclal de Jaraguá do Sul, entidade consi

derada por lei, de "utilidade pública", sem fins lucrati

vos, e que abriga sob sua 'orientação e cuidados 104 .

crianças, torna público em nome destas mesmas e da

própria comunidade que,ajuda a mantê-Ias, o seu pro

fundo agradecimento, em primeiro lugar a Antônio Car

los Konder Reis, .Governador do Estado, .que concedeu
à entida.de o auxmo de cinqüenta mil cruzeiros, já rece

bídos, a Paulo Z. Troncoso, gestor da Ação Comunitária
,

,.

Estadual, o qual, excepclçnalmente, permitiu. que o con-
, •• f. 1" �

.-

vênia referente ao auxíllo, fosse efetuado diretamente

com a Diretoria da Ação, Artenir Werner, C? qual enca
minhou ° pedido facilitando todos os meios dlsponfvels
para a efetivação do auxfllo que proporcionará a Ação
Social meios para a ampliação da Creche, a: fim de que,

já no próximo ano,; uni maior número de crianças pos

sa ser' beneficiada com os serviços de atendimento da

Ação SCCiBI de Jaraquá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariam, amanhã, dia 03.12.78'

Sra. Li1ian Mahnke Noé, res. em Santos
Sr. Emilio Meyer

DESTAQUES SOCIAIS Celso !/lage!
FERJ - VESTIBA PROARTIS FORMATURA

SENSACIONAL
. "'. '- -'," l:' ' f' " < '"_' " .. " _n�1 <?0m}J",ni<1�9� �van��Ii'?Ja L:�t�r.8;,na, �qui em

A Eietro Óiscos Ltda., dos amigos éesárJ I
• '_

.Super Discoteca"DANCIN DOERING, nes-> nos��..Ç�çj�Qe�.·��",W·)l.o!:.as d�q4�!� dia. S,eus
e da Maria, crescendo com o progresso do te final de semana. Hoje, às 22 horas e no dla dois filhos, netos, bisnetos;, parentes.e aml-
Norte Catarinense. Agora com filial no vizinho

.

te final de semana. Hoje, às 22 horas e 15h30 gos, comemoraram o evento nas dependên-
munlctplo de Massaranduba, no ramo 'de 'dls-" , min com o embalo de Top Som. .

.

cias da Ohurrascarla Pavanello.
cos e fitas. Bola branca aos amlgQs da EtetrO' _', ,- Participe, um amblente sa- Ao fellzcasal, os cumprimentos com mui-
Discos, pela concretização da filial em' Mas,. dio para jovens de todas as Idades ê de todas ta a.Jegria. desta coluna.
saranduba. as classes, Realização,de Beto Promoções.

�----------------------------------------------------------------------------------------
------ --------------------------------------------------------------�

A Fundação Educacional Regional Jara
guaense, ostá Informando aos candidatos ins
critos ao Vestibular Estadual Unificado de 79,
que possui os Programas do Vestibular, con
tendo as provas de 1978, com os respectivos
gabaritos. Os Interessados, deverão compare
cer à Secretaria çfa Ferj. Segundo o professor
Paulo FIO! ianl, os programas são muito im

portantes, uma vez que os candidatos ao ves

tibular de 79, poderão t'rar muito proveito des
se programa, e poder melhor se preparar, pa
ra enfrentam o UNIFICADÃO 79, 1ue será rea

lizado no mês oe Janeiro do 'próximo ano. Os
proqramas encontram-se 'ti venda, na Secre
taria da Ferj, ao preço Cle 20 cruzelros. '

Na pesquisa féita pela Proartis, cuja rela

ção de escolhidos foi divulgada em nossa edi

ção anterior, aparece como político do ano, o .

Prefeito Victor Bauer, que aqui aparece ao lado
da esposa, juntamente com o Pe. Elemar Scheid
e o industrial José ·Marchi.

_

Aniversariantes da Semana
Aniversariam, hoje,' dia 02.12.78

Sra. E:lvira Henschel Bauer
Humberto Franco, filho do sr. Hans Ger
.hard e Carla Mayer
Sra. lnêz Nicoluzzi Spezia
Sra. Neila Maria Copi Mendes
Sr. Adolfo Laffin
Sr. Vitória Bortolini \

Sra. Helena Ttlieníe, res, em Corupá
Sr. José sôhêuer
Sra. Virgínia Bortolini
Srta. Rosângela Salete de Fátima Winter

Aniversariam dia 05.12.78
Sra. Emma Cattonl, res. em Três Rios do
Norte' ,

Sra. Cecília Kõpp Rowe

Sra. Gertrudes Müller Oesterelch
Sra. Kátia K. Schulz
Srta. Lilian Doster

Aniversariam dia 07.12.78

Jovem, Luis Carlos Chaves
Sra. Carmem Rozzá Fugel

Aniversaria dia 08.12.78
Garoto, Márcio Ademir Bortolini"

�::::::::·:Aos····aniversa�iantes::da::s·emänfi;""·ös···cüm=
primentos da coluna.

'

::::::::::::::.:.:::::.:.:.:.:.:.:.:.:.-.:::':_-_-_:.:: ::::_-_:.::.::.::_-_-_-;::: .::::-_-_-:::;::::-_-_-::::::::-_-::::::-

Nascimentos.' _da .. _'. Semana
I Nasceram dia 23.11.78

- ''OEISE CRISTINA, filha do' casal Francis
co (Dagmar) Fagundes.
ANDERSON, filho do casal Eugenio (Er
na) Jungton

Nasceram dia 24.11.78 ,

MANUELA, filha do casal Valdir (Célia)
Paiva Lopes
MARCOS PAULO, filho do casal Paulo
(Gladis) Ribeiro Dies

•

·.ai

Nasceu'dia' 25.11.78
MARCIA ANA, filha do

(lvonete Salete) Ronchi

r

casai Mário Jacó

Nasceram dia 26.11.78

,

IVAN MARCOS, filhó do casal Ivo (Solan
ge Maria) Aldrovandi
SORAIA, filha do casal Lauro (Elvira) Volk
mann

DAMAS DE CARIDADE

As Damas de Caridade de Jaraguá do Sul,
estiveram reunidas na 'tarde da última terça
-feira nas dependências da Creche Constân
cia Plazera, na Ação Social, para procederem
o encerramento de suas atividades, referentes
ao ano de 1978. Várias senhoras da nossa so

ciedade estiveram 'presentes, assim como as

dirigentes da Ação SocIal. A senhora Adelina
Pietruzza, fez entrega de um cheque de 7 mil
cruzeiros para a Creche e outro de 4 mil cru
zeiros para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de nossa cidade. Estes recursos

foram obndos, através de campanhas benefi
centes realizadas pelas Damas de Caridade.
Na mesma oportunidade, fizeram entrega de
cobertores e alimentos às pessoas carentes
de recursos, cadastradas pela Ação Social. Um
dos pontos altos da 'reunião, aconteceu, quan
do as Damas.de Caridade, elegeram a nova Di

retoria, para dirigir a entidade durante o pró
ximo período. por unanimidade, escolheram a

senhora Otllla Nicolini, para a presidência, e

que tomará posse, juntamente com as demais,
no mês de março do ano que vem. As Damas
de Caridade de Jaraguá do Sul. atualmente
são em número de 54 e reunem-se todas as

terças-feiras, promovendo na oportunidade um

lanche; onde vários assuntos são discutidos,
da mesma forma, que campanhas. em prol da
comunidade, são enfocadas e definidas. Esta

entidade, tem realizado uma série de relevan

tes serviços, principalmente às pessoas ca

rentes de recursos. A Ação Social de nossa

cidade recebeu do Deputado Federal eleito,
Artenir Werner, a Importância de 50 mil cru

zeiros, para compra de berçários e para maior

conforto às crianças que freqüentam a Ação
Social,

-)*(-

Já estamos na primavera e nada me

lhor que a moda da temporada prá vocâ
desfilar elegantemente - COMERCIAL D�
CALÇADOS CINDERELA.

Calçados, confecções, artigos espor
tivos, vestidos completos para noivas, con
juntos infantis, presentes chiques e um

mundo de coisas novas que você nem po
de imaginar.

Visite a CINDERELA, um lojão com

sobre-loja, na Getúlio Vargas, 198, a sua

espera. A vista 'ou a prazo, como você pre-
ferir!'

.

.
-)*(.--

DECORAÇAO NATALINA

Com o princípio do mês de dezembro,
também o infcio das promoções de Natal, que
segundo alguns lojistas de nossa city, este a

no, será melhor do que nunca. O Natal está

chegando, e este dia que marca a festa magna
da cristandade, já começa a ser revivido pelos
comerciantes de nossa cidade, começando
pela decoração das vitrinas e também pelas
inúmeras promoções que surgem por ocasião
da festa natalina. Como acontece anualmen
te, est� ano mals do que nunca, será efetivada
a decoração das ruas. Já ouvi comentários de
retardamento nesse sentido, haja visto que
Blumenau, Joinville e muitas outras cidades do

. Estado, j� estão �<?m suas principais avenidas
totalmente decoradas para as festas de Natal:

-')*(---

NANETE

Colorindo a primavera 78 com artigos
de fabricação.. própria, que vão de'ixar a
leitora amiga, no desfile dos elegante'3,
com a moda da temporada.

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790.

A Proartis - Produções Artístlcas Ltda.,
. com sede em Porto Alegre, vem realizando em

várias cidades do Estado, uma pesquisa in

formativa, colhendo' de contatos com o públi
co, a preferência popular para clestabelecimen
tos comerciais, industriais e outras lideranças
comunitárias. Idêntico trabalho verificou-se a

qui em Jaraguá do Sul, e a empresa pesqui
sadora revelou em nossa edição anterior os

preferidos do público jaraguaense. Estava sa

bendo do desenrolar desta pesquisa, mas o

que me surpreendeu mesmo, foi quando dia
destes estava eu lendo o nosso semanário,
item por item, descobri o artigo em que apre
sentava 0$ preferidos do 'público de Jaraguá e

percorrendo com uma leitura dinâmica o refe
rido artigo, uma frase me chamou muito a a

tenção: "Celso LlJiz Nagel, comunicador de
radiodifusão". Bem, se acham os jaraguaenses
qúe mereço ser o locutor do ano, não posso
reclamar, pois meus dois programas na Rádio
Jaraguá, são destinados especialmente aos ja
raguaenses e ao público ouvinte do Norte de
Santa Catarina.

-)*(-

Chegou a Coleção Verão 78 no Lojão
de CONFECçõES SUELI.

Você compra vestidos, slaks, cami
sas, camisolas, batas, blusas, jardineiras
e bijouterias e multas novidades. Agora
com crediário. O LOJAO de CO,NFECÇõES
SUELI, fica na Deodoro, 1.085, em frente a

Praça Paul Harris.

-)*(---

PARA A JUVENTUDE

O que estava faltando agora não falta
mais. Este foi o slogan usado para definir o

• novo programa da Rádio Jaraguá, que vai ao
ar das 15 às 17 horas Cllarlamente.

RJ - Embalo jovem, uma transa musical
entrosando a juventude e os jovens de todas
as idades.

-)*(-

ANIVERSÁRIO

Participei da festa que o amigo Mauro
Koch, Diretor Administrativo da Menegotti Ver
cu los, promoveu no últfmo dia 24 de novem

bro, por ocasião de seu aniversário. Se fize
ram presentes o,s comandados pelo amigo
Mauro, além de muitos amigos que foram ex

ternar ardentes felicitações pelo aniversário.
Cumprimentos amigo Mauro

-)*(.--

KROGERHAUS.••

RÉ preclso dizer mais'?!
.

� , .......

Você que desfruta da qu.alidade do Krü-

gerhaus, agora poderá desfrutar do

"KROGERGÄRTEN"

INAUGURAÇiO "

Foi inaugurB:da, no_ dia 24 de novembro, a
Churrascaria Espeto .de Ouro em suas novas
.

."., t \11

e modernas Instalações. Churrascaria Espeto
de Ouro situa-se v,ago.ra na rua João Plcolli, e- .

difício Santa Terezlnha, pertinho -da Salvita - .

Associação Rural; A.in�uguração foi um toque :

à parte, com sy'�,�- c;f�I?-1nd��Gi��· totalmente
tornadas .pelos cc?r;lvjç{?do�l� autoridades, im- .;
prensa e cllentes-daquela 'churrascaria. Ago- :

ra pode-se dizer tranqüilamente: -Ohurrascarta
Espeto de Ouro ...;�Q pcmtô chic da cidade..: ,

�)*(�

O Rotary Clube de Guaramirim e os For

mandos do Colégio Normal Prefeito Lauro

Zimmermann, do vizinho município,
estão ultimando preparativos para o

Baile de Formatura, que será realizado nas

dependências da Sociedade Atiradores Diana

Participe desta promoção conjunta, do Rotacy
Clube de Guaramirim e Formandos. O Baile

será realizado nod ia 16 de dezembro, para o

qual todos estão convidados.
/

--::-)*(-

-)*{-

K.H.E. SOM

o amigo Carlitos' está motivando a moça

da para conhecer o K.H.E. SOM, som e-luzes,

neste final de semana com dose dupla na As

sociação Atlética Kohlbach. No sábado come

ça às 22 horas e no éfomlngo Is 15,30. K.H.I?

SOM discotheque.

-)*(-

No dia 26 de novembro, foi r-$:lIizado em

Blumenau, a festa Sertaneja do Estaao de S

Ca.tarina, quando na oportunldade, estiveram

presentes representantes de cidades onde a

música sertaneja possui grande repercussão.
Jaraguá do Sul, mais uma vez se disse presen

te, representada pelo Poeta do Sertão, Atayde
Machado, o popular Dadi, que apresenta dia

riamente das 5,45 às 7 horas o seu programa

Rancho do Dadi, desde o dia 1.° de maio de

1954. Nesta festa sertaneja que foi realizada

em Blumenau, o ponto alto foi a apresentação
das duplas sertanejas que disputaram uma co-

locação de destaque no cenário estadual. Das

mais -de trinta participantes, seis se classifica-

("'lam, recebendo lindos prêmios e. inclusive
, ,._ '.

.

t·
-;
_. ....

suas músicas brevemente serãe- lançádas' em
Lps, 'O 'd'estaque principal"desta' Fe'sta Serta�
nela, foi sem dúvida, a escolha da Rainha dà

. ·festa, sendo que todas as c�ciaçles partícípan
tes apresentaram suas candidatas. "araguá do

Sul, 'não deixou por menos, apresentou para
-

votação à bela e simpática ivlaria Apärécida
,. \.J lo.

lV!.achado, .filha de Atayd,e �achado, o' Dadi.

Como os leitores podem -notar, Maria. 4p�re.:.
cida recebeu a faixa de Rainha e aqui apare-

" • • t�, .. �....... -.I • ,; �
.• '

\

Ce ao lado de-seu pai, o "Compadre Dadi" •
, •

t�
�

..., �
, .... �, ...".. \',

,
.

- ..
:� ..

�

. BODAS DE OURO
�

'_ -

. ,.. ,
. � .

Alfred e Jenl Reif, comemoraram cõm mui

ta alegria às Bodas de Ouro, no dia 24 de no

vembro. As ceFiinÔnl'às religiosas aconteceram
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OS DESPACHOS DO DR. PREFEITO
.'ROTÁRIA .

O dr. Carlos Moacyr de Faria Soulo, ex-Prefeito d, quersnte val ;e,. e" que como anos de Prefe ltu ra, pa:a voltar, Silva, e mage d_a tlauta". Ma-

Itaocara-RJ é daqueles homens públicos que se dedi. inquilino o ato de fincar o prs- só pude conseguir no subúr- go e magro. Nao .Ihe. tenho o

cam de corpo e alma ao trato da administração. Os des- go numa parede, que não é blo, e pela Caixa Econõmic::1 retrato de corpo' íntetro, mas

pachos que o tornaram famoso no mundo Inteiro dão nossa nos faz sentir quas e para pagar 'em 10 anos. Arre- não há dúvida sobre a mag re-

bem a dimensão �o interesse pelas causas da coletivi- criminosos. Talvez essa fosse fi pendido? Não. Feliz. Acho que za. Aliás não' po�e .ser. gordo
dade. Folheando o BIOPI _ Boletim Informativo Ofi- razão pela qual, agora, deixel fiz o que era justo embora com quem sopra o dla lntetro um

cial da Prefeitura de Itaocara, edição nr, 80, de 15 de de sei inquilino e adquiri um sacriffcio da minha vida. canudo de bambu. E foi esse ,

Julho de 1976, lá lomos encontrar mais dois excelentes apartamento. Posso martelar , "Tenho amor à vida mas canudo furado que, tornando o

despachos. que transportamos para nossas paginas, vontade, É verdade que, para também prego a justiça. Não imortal também, roubou-lhe a

para a leitura de nossos assinantes, especialmente 'pa- oue isso ocorresse fui morar podendo tê-Ias ambas, sa- vida. São os paradoxos do dso-

ra os fãs do dr. Carlinhos, nas pessoas' do Prof. Silvei- no subúrbio, com muita hon- crificaria a vida ao que é tino, Aprecio os gestos e os

ra .Júnlor, do dr. Osny Cubas D'Aquino, Dona Lourdes, ra, depois de ter residido 60 justo". hábitos que marcam a e-

Antônio de Pádua Pereira, Osmar Nascimento e dr. Abe- Anos na zona sul, sendo IJ) _ Meng-Tse. 350. A.C. xistência. Portinari, sabendo

lardo Rupp: em Copacabana. Quando vim Abandonei estabilidade, con- que a tinta o matava, contl-

para Itaocara, trabalhar pelo farto, praias de Ipanema e vim nuou pintando até morrer.

Brasil, vendi um trlplex em lutar pelo Brasil neste lado es- "O homem vale da sombra-

Ipanema do qual não devia curo da lua. Pedi apoio ao .po- celha para cima".

L':n centavo. Depois de quatro va e o obtive. Breve voltarei a _ Sansaldo _ _

pedi-lo; para continuar lutando As futilidades passam, a

e o farei até o último dia. Vou saúde passa, a vida passa. Os

pedir mas não sei se vou obtê- atos ficam, Todo homem tem

-lo, pois: capacidade de ser grande, di-
"Aquele que eleva Chao zia Mencio. Não concordo,
Meng ao poder, pois, quando minha adorada

também podo tirar Chao esposa critica-me por só usar

Meng do poder". roupas iguais. Roupa não im-
_ Ibiden _ porta.

Um ex-governador de distrito dos E.U.A., fa
lando sobre o tema de como· podemos dar a
nossa contribuição aos serviços internos, fez as
seguintes perguntas: "O companheiro aceita fa
zer parte das comissões, quando é convldado?
Quando foi a última vez que se sentou ao lado
de alguém que não conhecia bem? Já propôs al
guém para ser sócio do clube? Quando foi
a última vez que trouxe um amigo para que ele
pudesse sentir o companheirismo existente no
clube? Está contente com a situacão atual no
clube? Se não está; fez sugestões sobre oomo
melhorá-Ia?".

C'OLUNA
CLEM RENOUF:AS

,

OPORTUNIDADES DO ROTARY

"Aproximadamente na mesma épooa em que
era fundado o Rotary, em 1905, o inglês Thomas
Morley afirmava: "Grandes forças econormcas
e sociais se lançam com fúria de maremoto so
bre comunidades ainda não conscientes do que
lhes está acontecendo. Sábios são aqueles que
prevêem as .novas realidades trazidas 'pelo tem
po e procuram transformar as instituições e mol
dar os pensamentos e objetivos dos homens de
acordo com as mudanças que silenciosamente
os cercam.

"
.. O que Thomas Morlev dizia era

que devemos não somente reconhecer as mu

danças e adaptar-nos a elas, como também criá
-las - que devemos transformar as instituições
e moldar os rensamentos e objetivos dos ho-
.rnens" .

SERViÇOS INTERN'OS

A REALIDADE' DA VIDA
Deus criou o Bur:ro e disse: .

- Obedecerás ao homem, carregarás fardos
pesados nas costas e viverás 30 anos. Serás
Burro.

.

O Burro virou-se para Deus e disse:
- Senhor! Ser Burro, obedecer ao Homem,

carregar fardos nas costas e viver 30 anos? É
muito Senhor! Bastam-me apenas dez

Deus criou, o Cachorro e disse: .

I
- Comerás� osso que te jogarem ao chão,

tomarás conta da casa do homem e viverás 20
anos. Serás Cachorro.

O Cachorro virou-se para Deus e disse:
- Senhor! Tomar conta da casa do Homem,

comer o que me jogarem ao chão e viver 20 a
nos? É muito Senhor. Bastam-me dez,

Deus criou o macaco e disse:
- Pularás do galho em galho, farás maca

quices e viverás 30 anos. Serás macaco.

O Macaco virou-se para Deus e disse:
- Senhor! Pular de galho em galho, fazer

macaquices e viver 30 anos? É muito, Senl-orl
Bastam-me vinte.

E Deus fez o Homem e disse:
- Serás o Rei dos Animais, dominarás o

mundo. Serás inteligente e viverás 30 anos.

O Homem virou-se para Deus e disse:
- Senhor! Ser Rei dos Animais, dominar o

Mundo, ser lmeliqente e viver 30 anos? É muito
pouco Senhor! - 20 anos que o Burro - não
quis, 10 anos que o Cachorro recusou e 10 anos

que o Macaco não está querendo, dai-me, a mim,
Senhor, para que eu viva pelo menos setenta
anos.

E Deus atendeu ao Homem. Até os 30 anos
o Homem vive a vida que Deus lhe deu. É Homem.

,E dos 30 aos 50 anos que Deus deu ao Ho
mem, carrega os fardos nas costas para susten
tar a família. É Burro.

Dos 50 aos 60 anos, já oansado, ele passa
a tomar conta da oasa. É Cachorro.

Dos 60 aos 70 anos, mais cansado ainda
ele passa a viveraqui e ali, na casa de um filho'
ou de outro a faz gracinhas para as crianças ri
rem. É Macaco.

NOTA: 1;5ta é a realidade da vida. De nada
adianta o dinheiro, o orgulho e a vaidade se to
dos nós iremos e teremos que passar por-estas
fases...

.

Viacão Canarinho tida.
Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção. colocando a sua disposição, modernlssímos
ônibus com pessoal especializado, posslbllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.
- CANARINHO -

Transporta com carinho.

"A.F, Ferraz pede licença 'pode sentir o' indivisfvel pra,
zer de pregar um prego na pa
rede. É uma alegria que o r.i

para construir prédio. Sim. Só

quem reside em casa própria

o que'aconteceu há 28 anos?
A edição nr. 1.604, de 6 de agosto

de 1950, trazia entre outras as seguin- '

tes notícias:

"EDITAL DO JORI - Assinado pe
lo escrivão Ney i=ranco, o dr. João Mar
condes de Mattos, 'Juiz de Direito da
Comarca, dava conhecimento ao púb!i
co dos jurados sorteados e 'que deve
riam participar da 3.a sessão ordinária
do Tribunal do Júri, com inicio às 11
horas do dia 28 de agosto de 1950, que
julgaria o réu Carlos Bayer. Os sortea
dos eram: Júlio Maffezzoli, Mário Mül
ler, José Peters, Carlos Otto Krelling,
Max Fiedler, Guilherme Hruska, João
Lyra, Carlos Walter Hertel, Agostinho
do Rosário, Rodolfo Sc"eibel, Bruno
Welf, Alfredo Krause, Arnoldo L. seh
mm, Júlio Pedri, Oscar Meister, Otací
lio Ramos, Walter Hertel, Olibio MülleIl',
Renato Walter (Dr.), Guilherme Fischer
e Ricardo Witl.

PESTE SUfNA - Está grassando
vio!entamente em Rio da Luz a peste
suína. Reclamando na. repartição com,

petente, 'o encarregado do serviço de
clarou que não pode vacinar porque a

prefeitura não paga as vacinas. Existe
uma lei municipal que manda que as

var:rnas contra a peste suína sejam pa
gas pela prefeitura, tendo para esse fim
aberto um crédito especial. Acontece, no
entanto, que o Serviço de Def. Sanitá
ria Animal deu ordem aos funcionários
de que somente vendessem as vacinas
a prefeitura mediante pagamento adian
tado. Dai o· impasse. A prefeitura alega
não ter dinheiro. O'. serviço não vende
fiado. Enquanto isso a peste vai dizi
mando toda a criação que ainda resta.
Isto é sinal evidente da desorganização

que reina por aí afora".
CAMARA HOMENAGEIA MEMóRIA

DO DR. SALGADO FILHO - As banca
das do PRP e UDN, apresentaram re

querimento à Mesa solicitando inserção
na ata dos trabalhos um voto de pro
fundo pesar pela morte do senador Sal
gado Filho e ciência a família, à dire

ção Nacional e as secções de Florlanô

polis e Jaraguá do Sul. O requerimento
era assinado pelos seus representan
tes Luiz de Souza, João Lúcio da Cos

ta, Otaviano Tissi e Albrecht Gumz.
"OSWALDO, DUARTE - Segue a

manhã para Porto União o sr. OswaldJ
Duarte, agente da estação da estrada
de ferro em Corupá. O sr. Duarte qu�
exerceu por muitos anos aquele cargo
na vila de Corupá acaba de ser promo
vido para agente, de Porto União. "Cor
reio do Povo" lhe deseja todas as fen
cidades no novo posto.

GRANDE FESTIVAL - No domin

go, dia 20 de Agosto, realizava-se um

grande festival no pátio do Grupo Esco
lar "Divina Providência", em beneficio
do mesmo estabelecimento. A Comissão
que agradecia pelo comparecimento d-e

todos, alertava para os vários diverti
mentos públicos - Tômbolas, Leilão,
etc., Churrasco, Bebidas, Café, Doces,
etc.

"UM APELO AOS PROFESSORES
- Tendo escolares inutilizado os car

tazes de propaganda pOlítica afixados

pelos partidos, fazemos um apelo aos

professores e diretores dos estabeleci
mentos de ensino .para que admoestem
os alunos, fazendo-lhes ver que, além
de falta de educação, a destruição de
cartazes de propaganda politica, é cri
me punido pelo Código Eleitoral".

Os planos
Todos nós estamos assistindo à In

controlável infiltração comunista, UM

pouco por toda parte, na imprensa, no

rádio, na literatura, nas universidades
O rádio comunista funciona durante 25h
por dia. A 25.a lhe é fornecida pelo dia
bo, que também está presente nas ou

tras 24. Parece que tomaram conta do')
meios de comunicação. Impossível en

tender como é que um sistema tão per
verso, viseceralmente mau, tem tantos

adeptos, mesmo entre pessoas de cul
tura.

Em 50 anos, ou mais, ainda não
cumpriram o que prometeram e conti
nuam prometendo. Também faz 50 anos

que Rui Barbosa disse estas admirá
veis palavras!"

- O comunismo não é fraternida

de, é invasão do ódio entre as classes.
Não é reconciliação entre os homens
mas a sua exterminação mútua. Não ar
vora o Evangelho, bane Deus das almas
e das reivindicações populares. Não C'J

nhece a liberdade cristã. Procura extin

guir a religião. Dissolve ':l sociedade.
Desumaniza a humanidade. Subverte e'
inverte a obra do Criador. Estas pala:
vras ainda não foram desmentidas e
não serão jamais.

São impressionantes algumas pro
fecias dos chefes comunistas: Lenin:
"Não dispararei um tiro contra a Amá
rica, ela me cairá nas mãos como um

fruto maduro". Basta abrir os olhos pa
ra ver que as cousas se encaminham
para isto. Ainda Lenin: - "Os capita
listas vão-me vender a corda com que
os enforcaremos".

No Brasil, a UNE estava fornecen
do esta corda.

Ohou-en-Lal: - "Nós podemos in
troduzir a ideologia através dos pontes
fracos dos .homens", Ninguém como os
'comunistas conhecem estes pontos fra-

cornunistas
coso

Lenin de novo: - "Adiai a opera
ção até que a desintegração do inim'

go faça com que o golpe mortal se tor

ne possfvel e fácil ... ".

desintegra
mundo. N3
brutais ex

desintegra-

Não estamos diante da

ção em, muitos países do

Hússia, periodicamente, há

purgos para Impedir que a

ção penetre.

Diante destas palavras brutais, dia
bólicas, dos chefes comunistas e da ad

vertência de Rui Barbosa, quem pode
rá duvidar do perigo vermelho. Que es

cutem a advertência da Aguia de Haia.

___: Não dispararei um tiro ... A táti-

ca é bem outra, diabólica: "Pondo a')

alcance dos jovens, disse Lenin, as di
versas espécies de drogas e bebidas

alcoólicas, elogiando a sua rebeldia, os
excitantes, como a literatura sexual (e
como está penetrando!) e com as prá
ticas que se ensinam na Escola Psico

polftica, o agente comunista poderá
criar para eles as condições necessá
rias de indolência e envelhecimento,

'ISabe-se que estas cousas foram ditas,
há muito tempo. e que tudo se enca

minha para isto. Basta o exemplo da fã

migerada UNE. Pouco faltou para que
arrancasse os sentimentos patrióticos
dá nossa juventude. A propagação da
literatura pornográfica está tomando

proporções alarmantes. Donde vem o

dinheiro? Nem é preciso responder. A
polfcia de São Paulo descobriu que uma

revista de Cr$ 25,00 está sendo vendi
da aos alunos por Çr$ 50,00. Cada re

vista traz o nome do leitor sequlnte que,
por sua vez, a passa ao terceiro. É tra·
balho tecnicamente organizado.

Que Deus se compadeça da nossa

juventude.

Irmão Leão Magno

M. Florentino � Pague-se o

valor contratado, não o artísti
co. Este não tem preço, Aos

poucos os jardins da cidade
vão se povoando com a arte
de Manoel Florentino, o Jovem
moreno, ex-capinador de mi

lho, 17 anos de idade. Dele

"A própria batina, suja e

gasta pelo tempo, fez au

mentar a austeridade e si

sudez do Padre Cfcero".
_ E. More! _

Pobre Padim Ciço em cujas
mãos passaram somas fabulo

sas, dezenas de tazendas, mi

lhares de cabeça de gado e

dezenas de prédios, e, ao mor

rer não tinha 20 contos de re.s

para pagar o médico. Coragem
Manoel Florentino a arte é ma

drasta, mas gloriosa".

já temos "A Escabelada",
"Diana, deusa da caça", "O
sino da harmonia", "Moisés"
e o "Frei Tomaz". Pedi-lhe

que fizesse, agora, "Patápio

Extraviado II Certificado
PEDRO MANOEL DA CRUZ, residente em Ja

raguá do Sul, nesta cidade, extraviou o seguintg
documento: Certificado de propriedade do Auto
móvel marca Volkswagen, placa JS 6030, ano 1968',
cor branca, chassis nr. B8452799, com 4 cilindros,
46 HP.

Tendo requerido segunda via, torna-se o ori

ginal sem efeito.

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1978.

Bar e Lanchonete Tropical Ltda.
UM MOTIVO A MAIS PARA VOCI:

COMER BEM.

Serviço de Bar e Restaurante, com atendimento a

la Carte. Semanalmente a tradicional "Dobradi
nha".
TROPICAL, do lanche ao aperitivo mais sofistica

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

em frente a Volkswagen.

FATALlDADEI
(à cruz da estrade)

Tristezas?! Decepções! Solidão!

Desbotada dum cinza grosso e empceirado, ela vive

Permanece ali neites e dias inteiros

Esquecida pelo mundo, mas resignadà
Ela resiste às díverqências entre as fortes chuvas e

as secas bravas

Às vezes, pelo acaso, uma ou outra pessoa lança-lhe
um despretensloi o olhar

E algumas palavras lhe são dirigidas, qesobjetivamente
Quantos passam-lhe os olhos! diariamente?

Quantos utlrapassam-lhe a frente?
_ Se bem que respeitar os limites mâximos exigidos,

poucos o fazem, ..
_ Mas, para onde vão "Fittipalds" de volante?!
_ Onde colocarão tantas idéias apressadas talvez,
num curtrssimo espaço de tempo?!
Ela que já tlvaru a cabeça cheia de sonhos e ilusões

Ela que já esbanjara vivacidade e alegria.
Muitas paixões loucas, ela vivera

E quisera tudo muito rápido como os "Fittipalds"
E agora, o que lhe restara?

'

Éste lugar frio e triste seria a sua herança?!
Todas aquelas idéias e esperanças sofridas e

interrompidas seriam o seu futuro?!

A verdade é qUI) ela perdera
Perdera, os poucos, a graça de ter "graça"
,,_ Corram menos, por favor! A vida é lindal

Observem-na melhor"

Ela,. hoje, preferiria a solidão dilaoeradora a

companhia de alguém que lhe fioasse semelhante

Mas sua mudez não fala

Mas fala a "graça", ainda
Mas a "graça" es "Fittipalds" não ouvem ...

E voam. .. Nem sabe prá onde nem mesmo porquê!. ..

MIRANDA

"Caminhos" - nr. 7
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SObrGe O, ��cábulo ICE'RTIFICADO ã���it�e19; mARflnATfitluaramlrlm,
EXT RAV I ADO' -se I·ndl·spensável·s.

.

José Alberto Barbosa Realizar-se-á em 10 de dezembro

Promotor Público ce 1978, a primeira Maranatha, em nl-
COMERCIAL JARAGUA LTDA., estabelecida na vel diocesano, da cidade de Joinville

Flua Coronel Procópio Gomes de OUveira, nesta el- Para maior brilho desta Marana-

dade, extraviou o seguinte documento: tha, e para que seja uma verdadeira
Certificado de propriedade do Automóvel mar- festa de confraternização entre as co-

ca Toyota, tipo Camioneta Diesel, placa JS 2169, a- munidades de Emaús desta diocese. a
no 1964, cor ve",de, chassis nr. 4TB-25L-13732 SJa presença e a de seu grupo tornam-

Tendo requerido segunda via, terna-se o �rigiMI

Isem efeito. PROGRAMA

Jaraguá do Sul, 29 de novembro. de 1978.
9,00 horas Recepção

------____ ______n ___

Guaramlrlm é Munlcípio catarinense cujo distrito se··
de sedia a Comarca desse mesmo nome. A cidade', situada às
margens do Rio ltapocu, dista 130 quilômetros em linha reta
até à Capital estadual e posiciona-se a 26.0 28'22" de lat. S
e 48.° 59'15" de long-, O, altitude de 21 metros, vizinhando do
Jaraguá do Sul à qual liga-se asfalticamente. E interessa, no
presente estudo, .tecer considerações sobre a origem e sentl
do ·etimológico do termo que o nomina, ou seja, Guaramirim.

O artigo 3.° da Lei Municipal n. 389, de 27 de setem
bro de 1972, sancionada pelo senhor Prefeito Municipal Pau
lino João De Bem, a qual cria as Armas daquele Municfpio,
esclarece:

"Artigo 3.0. Pousado sobre a margem inferior do ri?
Itapocu, o escudo mostra um guaramirim, de cor ru

bra, segundo a tradição oral, orig.em do nome do rnu

nicfpio" .

Assim, oficialmente, o guaramirim surge-nos como

uma ave e disto não se duvida, já que o brasão traz o dese
nho da mesma, rubra, pernalta, uma garça de bico recurvo.

Mais adiante falarei a respeito de tal ave. Por ora, faço obser
var que o vocábulo guaramirim, quando dicionarizado, não é
para fazer referência a ave alguma. Existe na cidade de São
Paulo, no bairro Tatuapé (caminho do tatu) uma rua denomi
nada Guaramirim, talvez até homenagem à cidade catarinen
se, ç> que nãopude apurar. Lemos Barbosa, no seu excelente
"Pequeno Vocabulário Tupi-Português" (Lívrarla São José,
Rio, 1955), menciona o guaramirim (guaramiri) como sendo
uma variedade de peixinho, o carapau. Na Botânica vamos
encontrar diversos vegetais apelados guaramirim (embora
mais conhecidos na forma slncopada guamirim). Assim é que
Alarich �. Schultz, de saudosa memória (faleceu em 6 de
março de 1976) na sua "Botânica Sistemática" (Globo. vol. II,
1968) refere 2. Myrceugenia euosma, com tais nomes, arbus
to ou arvoreta com habitat freqüente no planalto sul-brasilei
ro e que é das mirtáceas. O excelente trabalho de Roberto M.
Klein, do Herbárlo "Barbosa Rodrigues" de ltajaí, trabalho es·
se intitulado "Árvores Nativas da Ilha de Santa Catarina" (in
"Insula", boletim do Centro de Pesquisas e Estudos Botâni
cos das Universidade Federal de Santa Catarina, n. 3, outu
bro de 1969), refere quarenta e sete espécies denominadas
popularmente guaniirim e as quais, com exceção de Alibertia
concolor (Cham.) K. Schum., que é rubiácea, no mais são
das mlrtáceas. Esse mesmo estudioso em outro trabalho de
igual brilho e intitulado "Árvores Nativas da Floresta Subtro
pical do Alto Uruguai" (separata de "Sellowia", Herbário
"Barbosa Rodrigues", Itajaf, n. 24, dez. 1972), refere quatro
espécies de guamirim e, então, explica que se trata do mes

mo guaramirim. isto é, que os termos correspondem. Não pos
so afirmar da existência ou não do guamirim (ou guaramirim)
na área do t\14niçípio que ora estudo, vizinho desta Comarca
de Jaraguá do Sul, mas o estudioso retro poderá sem dúvi
das dar precisos ésclarecimentos. (Continua)

CERTIFICADO EXTRAVIADO

DIVA SABII"JO TAVARES, residente em Jaraguá
do Sul, nesta cidade, extraviou o seguinte documen
to: Certificado de propriedade do Automóvel marca
Ford Corcel II I.DO, placa JS 1400, ano 1978, cor
branca, chassis nr. LB4-MUS-90858, com 4 cilindros.
72 HP.

Tendo requerido segunda via, terna-se o 'origi-
nal sem efeito. .

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1978.

DECLARAÇAO
Nós abaixo assinados, Harry Borchardt e Edite Wisch
ral, declaramos que nada desabona a idoneidade mo
ral das senhoras Elvira Larzen e Maria Dorn, e do sr,
Ewaldo Beseke.

/ Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Financiamento próprio
VEICUlOS USADOS REVISADOS

Ford Corcel II L - bege atenas . .

Ford Corcel cupê luxo - azul .

Ford Corcel cupê luxo - azul .

Ford Corcel cupê LDO - marron .

Volks 1500 - vermelho . .

Volks 1300 - verde .

Ford F-75 4x4 - amarelo .

Ford F-350 diesel - vermelho .

1978
1977
1977
1975
1972
1968
1976
19'7S

Estarão presentes neste congra
çamento, Monsenhor Benedito �alla
zanz fundador do Movimento NaCional
de Emaús e Pe. Elernar Scheid, Intro
dutor do Movimento em nossa diocese.

Local: Igreja do Sagrado Coração de

Jesus à Rua Inácio Bastos

Participação do folclore de todas as

Comunidades presentes.
Monsenhor Callazans
Preço Cr$ 50,00

9,30 horas Folclore

10,00 horas Palestra
12,00 horas Almoço
15,00 horas Recreação
16,30 horas Missa de Encerramento

OBSERVAçõES: É importante que
. todos venham com seu crachá.

Para melhor organização, pedimos
a confirmação elos participantes até 06
de dezembro de 1978, em qualquer
horário pelo fone: (0474) 22-4925.

Endereço para. correspondências:

Silvio Rubens Herbst
Rua Almirante Barroso, 507
89200 Joinville-SC

Pela presença de todos, anteci
pamos nossos agradecimentos

SHALOM
-

Coord. Emaús de Joinville

�.....-.(f���������-'4�

t .@ ,- 1
� i
1 i
� BRETZKE • Ind. e Com. de Prod. Alimentares Ltda. i
� EM DIVERSOS SABORES, PARA SATISFAZER O SEU PALADAR. i1 Rua Carlos May, 320 - J�raguá do Sul - Santa Catarina.

. iL.,.,..... ....................,...._.,.__.,.,......,_.....,_._.,._....,_,.........,_...,.__.,.__
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INDICADOR P R -O F I 5 5 ION A L

CLfNICA FEMININA
Ora. Cleusa B�stos Maldau

Ginecologia - Obstetrícla - Ginástica
para gestantes.

Curso Psico Profilático para o parto

Clínica Santa Cecilia - Fone: 72-0101

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina I.

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de-5ão Paulo

Atendimento com hora marcada

CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Detronte. a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

INGO PAULO ROBL
..

Engenl;1eiro Florestal

eflorestamento, Topogr;afia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria' Florestal.

• -. --., -,.. • 1.: ...

Escrit6rios: :

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro li, 185

C�._ P: ��O
- fone: 72-0411 ._; ��:'�Bento do sUI-SC.1

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, C�lculos,
Orçamentos.

Escritório:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 7�-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Juridica

.

Empresarial
'"''_ � ",.'

Rua Domingos da Nova, 283 - fo'ne: iÔ473) 72-0004

ESCRITóRIO CONTABIL A COMERCIAL
CRC-SC n.o 0048

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

Téc. Cont.: 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 Sul. \Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

LGD - ENGENHARIA
Eng. Civil Flor.isval Enke

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

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

, I
•

� ",.-,.., .,...

• c

. ,

,.1:. 1

DESPACHANTE OFICIAL 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: 72-02fO

(perto do �r. Waldemiro Mazureehen)

- I

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

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvallna Vargas Rodl'igoes

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCACIA EM GERAL

!>IIARLIAN - EMPREÉNDIMENTOS E SERVIÇOS' LT!)A;
i!&1lIi!.'!§_

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

89.25O-Jaraguá dó Sul - S. Catarina
Conta6ilidade - Contratos e Serviços em

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

.

construção.

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

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

PROJETOS E Assis-TENCIA Ti::CNICA

Av. Mal. Deodorö'-Ciä"Fonseca, n°. 1.179
Jaraguá do Sul - Santa caterlna

Rua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-Õ498
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 'Sábado, 02 de dezembro de 1978 PAGINA 5

DOS JORNAIS
_

O ESTADO, de Florianópolis, na coluna ;'Informa�
çao Gerai", da edição nr. "9.238, publica o seguinte'"NO MURO

.

O muro de lamentações depois da eleição mais
. c�ra. da �epúblicB revolucionária deixa os candidatos
al�da mars desotacoe; pois além da perda do mandatoha que chorar a perda do investimento.

O sr. An-tônio Meneses Lima, que trocou uns me

se�. de mandato por uma vaga de Procurador da Assem
bléla, procurava as razões de sua derrota como candi-
dato à Câmara Federal. .

Achou que foi derrotado pelo poder econômico de
seu correligionário Francisco Libardoni, que reuniu for-
ças terras de terra e ar para comb3tê-lo.' .

- O Libardoni recrutou 45 "Brasflias" e um avião
para fazer campanha em cima de mim. A luta lá no oes
te .se r�sumiuA a. uma guerra entre os "capitalistas" re
gIOnaIs: Artêrnlo Paludo, Victor Fontana, Ernesto De
Marco e Francisco Libardoni. Cada. Cabo Eleitoral cus.
tava e-s 50 mil.

-x-

Co�o o voto orQporcional obedece ao sistema da
economia de mercado, o Sr. Meneses Lima nada tem a
reclamar: conseguiu ainda ser sétimo suplente".

São Carlos, (SP) agradece à WEG
Em nome da Diretoria, Professores e alunos da ECJ.

COLA ESTADUAL DE 2.° GRAU "PAUUNO BOTELHO"
e em particular, da Biblioteca "Roberto Simonsen", vi
mos, entusiasticamente, agradecer o pronto atendimen
to do DEPARTAMENTO DE RELAÇõES PÚBLICAS da

"ELETROMOTORES WEG S.A.
na prestimosa pessoa da sra. MARIA DULCE PAULlNO,
quando do nosso pedido, solicitando a colaboráção no
envio do Catálogos ou revistas técnicas atinentes ao ra
mo da ELETROTtCNICA. E, qual não foi a nossa satls
fação e imediata solicitação por parte-des alunos da
matéria, ao recebermos por 'duas vezes! o:

MANUAL DE MOTORES ELtTRICOS "WEG"
e o seu Catálogo:

.

ELETROMOTORES "WEG" S A. ,

Parabéns, pois, à WEG e muito especialmente a

Jaraguá do Sul, "Cidade dos Motores", por contar com
um dos melhores parques fabris do gênero no Brasil.

Respeitosamente,
Manoel Alves Carneiro Júnior

os PERIGOS
, .

DOENÇA
DO
DO 'MUNDO

"S.TRESS", ESTA /NOVA
MODERNO.··

"Insônia, inapetência,
problemas gastro-intesti··
nals, úlcera, além da in·
quietação e agitação, são
sintomas causados pelo
"stress" (cansaço), a no

va doença do mundo mo- .

derno e que se constitui
.

num estado de tensão
permanente, A msoma,

.

por exemplo, contribui
com 24 por cento como

sintoma de cansaço e ag�·
tação, com 21 por cento.
Mas o maior causador do
"stress" é a angústia, que
é aquele indivíduo que lu
ta internamente para sa

ber se será promovido nl)

emprego, se vai ter au

mento, qual foi sua ava

liação durante o mês. Es,
ses problemas são leva
dos para casa, 'onde ele

Comunicado
A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através

do Departamento da Fazenda, está comunicando aos

senhores contribuintes que o prazo final para paga
mento dos impostos, expira no próximo dia 15 de de
zembro. Os contribuintes que não efetuarem o saldo
de seus débitos, até a data estipulada, terão seus lm
postos acrescidos de juros e correção monetária, a
rém da cobrança judicial.

t Falecimentos
Faleceu dia 23.11.78

Sr. José Steilen, com a idade de 82 anos,
residente em Garibaldi

Faleceu dia 27.11.78
Sra. Alma Oltmam Berwald, com a idade de
86 anos, residente em João Pessoa.

Faleceu dia 28.11.78
Sr. Lino Zapelta, com a idade de 56 arios,
residente um Santa Luzia.

Faleceu dia 29.11.78
Menor Josiane Mader, com a idade de 8 me

ses, residente na Rua Alberto Santos Dumont.

CLftSSI FICftDOS

COM. INST. HIDROEL�TRICA
KAMER lTDA.

de José Kamer
Material para instalação de luz, água e

esgotos. Tintas em geral.
Construção Civil em geral.

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Spézía
-

& Cta, Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PRÓPRIA?

ENTAO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA H�U�NA

TUBOS E ARTEFATOS. ['IE CONCRETO
Rua JoinviIle, 1016 - Jaraguá do Sul

Café Sasse

PIoneiro em Micro Pulverizado

Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

IMOBILIARIA JARAGUA

CRECI778

Administração de bens e serviços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

SHAlOM
.BAR E LANCHO'NETE lTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herljst

Strudel sob encomenda .

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
.

LA CARTE
-

Breve cascudada

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras lmunlzadas « Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

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

passa a brigar com a mu

lher, diminuindo sua re

lação com ela.

pessoas vivem eterna
mente com problemas de
"stress" mas não sabem

que possuem". Além des
tes problemas, são cau

sadores de cansaço e fa

diga. com um percentual
de 19 por cento, o traba
lho' adverso, com 16,2 por
cento, irritabilidade, com
13,2 por cento, inapetên
cia, com 9 por cento, e
saúde adversa, que tam
bém afeta o trabalho, com
6,1 por cento.

Muitas pessoas, na ten
tativa de curá-los, passam
a ter hábitos de auto-me

dicação, o que na verda
de contribui ainda mals

para aumentá-los. Como

exemplo, temos o hábito
de ingerir pílulas com vi

taminas, para dormir, p��
lulas para dieta, ou outros
remédios. Na verdade, o
que existe é uma falta de
conhecimento dos causa

dores reais desses pro
blemas, e os cursos que
estamos programando em

todo o pais visam justa
mente conscientizar as

pessoas sobre qual, real
mente, é o causador des
sas doenças".

O "stress" dele che

ga a um ponto crítico,
passando a sofrer de uma

distenção emocionai".
Estas revelações são dl
administrador de empre
sas Artur Pereira e Oli
veira Filho, um dos maio
res especialistas no as

sunto no País, que veio a

Florianópolis divulgar a

realização de um semi
nário sobre "stress".
marcado para o dia 15 de
dezembro deste ano, em

Curitiba.
Segundo ele, "muitas

- Esses problemas
são geralmente causados

por "stress", embora mui
tas vezes um médico re

solva essas doenças.

DECRETO N.o 515/78
Suplementa e Anula Dotações do
Orçamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso e exerelcto de suas atribuições, com base
naLei Municipal nr. 681/77 de 03 de novembro de 1977;

.

DECRETA:

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de

Cr$ 5.000,00 (cinco mil-cruzeiros) para reforço dos programas e verbas a·

baixo discriminadas:
ANEXO I - QUADRO A

0303 - DIVISA0 DE SERVIÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - Manutenção das atividades da

Divisão de Serviços Gerais . Cr$ 5.000,00
ANEXO II - QUADRO A

0303 - DIVISA0 DE SERVIÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - 3132.00 - Outros Servo de Terceiros Cr$ 5.000,00

Art. 2.°) .- O recurso para abertura do presente crédito su

- plementar correrá por conta da anulaçâo parcial do programa e verba a

baixo discriminadas:
ANEXO, I - QUADRO A

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.025 - Reserva Orçamentária Cr$ 5.000,00

ANEXO II - QUADRO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.025 - 3260.00 - Reserva de Contingência .. Cr$ 5.000,00

Art. 3...°) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 27

dias do mês de novembro de 1978 ..

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria

de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27 dias do mês de no

vembro de 1978.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

FOTO LOSS LIDD.
UM SHOW IN�DITO PARA VOC� COM OS .CONJUNTOS DE
SOM 3x1 - SHARP - SONY - NATIONAL - SANYO.

Conheça os preços e as v.antagens que o FOTO lOSS
lhe oferece.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O OPALA.

AGORA VOC� ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá' conferir no co'ncessionário

EMMENDÖRFER Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul Santa Catarina

foi feito para você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gosta?
Claudinha, filha de Irene, com dois

anos, pergunta � babá:
- Babá, você gosta de mim?
- Gosto - respondeu a babá tnex-

pressivamente.
Claudinha protesta:
- Assim, não, babá. Diz do coraçãol

À espuma
Maria Lulza Aguiàr, com quatro anos

e pouco, estava no banho' fazendo espu-

ma e se divertindo. De repente a mamãe
entrou e começou' a fazer certas obser
vações. Quando Marlazlnha tornou a olhar
a água, percebeu que aquela espumara
da toda havia, praticamente, desaparect
.do e exclamou:

- XI mamãel A espuma morreu e eu

nem disse adeus.

ra de voltar explicou que ele ia num car

ro com o pai e que um primo Iria noutro
com o pai dele:

'-,- Mas, o nosso carro vai chegar an
tes - me diz o Ramlrinho.

- Por quê? Corre mais? � melhor?
- pergunto eu,

- Não - explica o pirralho; �
porque meu pai usa 6culos.

'PAGINA 6

A
me, estava fazendo queixa de minha so

brinha Márcia:
- Dr. 'Jaime, a Marcinha não quer

me dar o espanador. Está espanando tu
do, tudo, e não me deixa trabalhar.

E a pequenina, com uma carinha mui
·to Inocente:

- Calma, Rosal Eu vou deixar tim
pouco de poeira prä você.

O ovo de Colombo.
Jalminho era pirralho e ouvia a ex-

plicação da protossora sobre o "ovo' de
Colombo".

A certa altura não resistiu à vontade
de fazer a brincadeira:

- Professora, a senhora também sa

be botar ovo em pé?
- Sei - respondeu a mestra.
E Jaiminho, com uma cara multo

sem-vergonha:
Pois eu não boto ovo nem sen-

M&RISOL •.•
A malha JOVEM, DINÂMIÇA E

,CERTINHA .. �

você encontra em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joínvílle

Ramlrlnho.
Ramirlnho Bueno, de clnco anos, veio

de Curitiba prä se tratar comigo. Na ho-
O espanador.
Rosa, empregada de meu Irmão Jal-

TENHO UM NEGÓCIO
AÇ)Ul,QUE VAI FAZER COM
.Que A MÔNICA NUNCA
MA'S BATA NA GENTE'·

.
.

111111"0

»>

� ��----------------�---------

E COMO A MÔNICA
MOLE ,DE ,MeDO DE
L.ATO�e 50 MOSTLAR"L--__
PLA' eL.A SAIR
COLE.NDO!

,

O QUE E l«ÖSO,
CAf:õCÄO? COM MECO,1.-------
DE UM LATO DE
BLIN(j)UEDO?

O,.

_...

.•�.,'

·t'(;r'· ,

,

-.;J'. -c ,"'�t

...�-

� �FIM

Regist,radoras Hugin e Rod Bel

Relógio dá. Ponto e Relógio Vigia
Também

MARISOL S.A.

,

e com a

Re eo moq
Av. Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-0205 .;. Jaraguá do Sul - Santa Catarina

E

lado.

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:
1 - Estabeleça-se no campo- 7 - Indiferença. 9 - Idi

(?) Dada, presidente de Uganda: 10 - Botequim. 12 - Per

segue a caça. 14 - Oferta; doa. 16 - Aqui. 18 - Afeição.,
�1 - Cheiro. 23 - Tftulo do soberano do Irã. 24 - Edson

Mandarino tenista brasileiro. 25 - Ministério da 'Educação
e Cultura (sigla). 26 - Inv61ucro filamentoso, construído pe-
1(.\ larva do öicho-da�seda. 28 - Para (pop.). 29 - Orlando

Dias, cantor. 30 - Radar de Alcance longínquo (sigla). 31
_ Doutrina; educa- 33 - (?) Moreira, apresentador de tele

iomal. 34 - Nota. musical. 35 - 'Ariano Suassuna, drama

turgo brasileiro. 36' - Pronome indefinido que indica uma

parte ou 'um grupo de coisas, pessoas, tomado separada
mente. 37 - MOnge que vive .sö. 40 - Símbolo químico do
Érbio. 41 - Elemento vital. 42 - Personagem blbllca. 44 -'

Antigo (abrev.). 46 - Fêmea do mulo. 49 - Reduzir a ein-

2"1S; incinerar. 51 - Natural. de Roma.

VERTICAIS�
t' - criada: aia. 2 - Clube Atlético Minêiro (sigla). 3 -

Peça de música para uma s6 voz. 4 - Coxear. 5 - Paulo

Sérgio. cantor- 6 - A casa do embaixador. e - Osvald de

Andrade, escritor. 11 - República Democrática Alemã (si
gia). 13 - O primeiro dos números int�iros. 15 - Nom� de

mulher. 16 - Obriga; força. 17 - Inclinara-se; submergindo
rie um lado o navio. 19 - Muito veloz. 20 - Colocar no

molde. 22 � Cabana de lndlos (pl.). 26 - SGr c�nsistido. 27
_ Praia carioca. 32 - Partiam. 36 - (?) Miranda, cantora

hrasileira. 38 - Época; período. 39 - Está (pop-), 43 - Am

biente oslcolöqlco de um aconteeimento exterior. 45 - Nico

'eu de Cusa, teóloqo e erudito alemão. 47 - Caricaturista

brasileiro. 48 - Argola. 50 - laço apertado.

8

4 5 62 3

7

51

RESPOSTAS:
-ou

-ewol:l - JeJau!:> - elnw - lU" - eJes - J" - J3 - el!u.

-aJ3 - epe:> - S" - n - Pl:> - eU!SU3 - 1W - ao
- eJd - 0lnsll:> - :>3W - W3 - !!X - JOPO - apez!w"
- y:> - !!a - en:»" - Jes - U!W" - owseJew - adwe:>"

,

LIVROS GRÁTIS - cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe intei- '

lamente grátil:! um best-seiler no valor de Cr$ 40,00! A MON

TERREY garante!
Curso da B.B.C. de londres - Modern Office Llrnited

- Não perca esta oportujildade de aprender Cul
tura Inglesa Profissional em sua própria casa -

,

KIT contendo 1 Livro e 4 Cassetes 1.600,00-
Por Quem enora o Amor - Amor e desilusão 50,00
FBC de Cástro Alves - Jorge Amado 120,00
Curso para Radioamadores - Radiotelegrafia e le-

gislação ..............•... , .. ;.............. 70,00
Manual de Organização � .• .. . .. . . . . .. . . .. 105,00
Planejamento e Controle Administrativo 70,00
t;�etodologia e E'stratégia da Organização 90,00
Desafio à Tecnologia ............• ;............. 90,00
Processamento de Dados ..•......•........,..... 65,00
ABC dos Computadores - 3.a edição ...•....... '. . . 80,00
O Computador � Manual de Instrução Programada .. 55,00
Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros

- na Agência Postal de sua cidade. Escreva para EDITORA
h�ONTERREY LTDA. Rua Visconde de Figueiredo, 81, Tijuca.
Rio de Janeiro·CEP - 20.550 - Caixa Posta' 24.119 - ZC-09.

, ,

Rua Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 - São Bento do Sul - Santa Catarina
MALHAS, EN! ALGODÃO
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'Re·gislrO Civil'
Áurea MUller Grubba, Oflolal do Registro Civil do

lo. Distrito da Comaroa de JaraguA do Sul Estado de
Santa Catarina, Brasil.

'
'

Faz saber que compareceram em cartório exibindo 0"1
documentos exigidos pela lei a fim de se habilitarem para
casar:

Editai nr. 10.548 de 22.11.1978
José Carlos da Silva e Odila Stahelln

Ele, brasileiro, solteiro, plainador, natural de JoinviJle,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Epitácio Pes

s�a, nest� cidade, filho de Didimo Luiz da Silva e Olga La
mm da Silva. Ela, brasileira, solteira, modelista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Epitácio Pes
soa, nesta cidade, filha de Amando Stãhelln e Clara Bertoldi
Stähelin.

Edital nr. 10.549 de 22.11.1978
Nilton Klein e Vilma Meisen

Ele, .b��sileiro, so�teiro, torneiro,' natural de Jaraguá do
Sul, doml�I�lado, e �esldente em Vila Lenzi, neste distrito, fi
lho de Ouiliano Klsln e Cecília Gorges Klein. 'Ela' bra '1

.

It '.
' SI eira,

so eira, costureira. natural de Massaranduba nest E t d
d

.

T d
.

' e s a o,
orruoi Ia .a e residente em Vila Lenzi, neste distrito, filha de

Pedro Meisen e Darci Machado Meisen.

Edital nr. 10.550 de 22.11.1978
WaldG'mho Verbinnen e. Jussara do' Rocio Corrêa

Ele, �r��ileiro solteiro, industriário, natural de Jaraguá do
Sul, do.mlclliad.o e residente na Rua Francisco Verdi Lenzi.
nest� �Iéade, fl�ho de Jorge Verbinnen e Ana Verbinnen. Ela.
bra�,:eJr::! solteira, servente, natural de Curitiba, Paraná, do
miclltada e residente'" na Rua Frederico Curt Vasel nesta ci
dade, filha d'a Ivo Corrêa e Valeria Gomes Corrêa.'
Edital nr- 10.551 ce 24.1.1.1978
Alfredo Priese e 1 erêsa Pakuszewski

I:'le, .b��sileiro so.lteiro, operário, natural de Jaraguá do

�Ul, domlcIÍl.a.do e. residente na Rua Amazonas, nesta cidade,
filho de .Emillo Priese e Frieda Specht Priese Ela, brasilei
ra. soltelr�, .industr iária, natural de Massaranduba, Jileste Es
tado, domiciliada e residente em Ja'raguá-Esquerdo nesta
distrito, 'ilha de Tomas PakuszewsKi e Fortunata Pakuszewskt.
Edital nr 10.552 de 27.11.1978
Denny Reys e Maria Osair Vailatti

. Ele, brasileiro. solteiro, jornalista, natural de Livramento
Rio Grande do Sul. domiciliado e residente em São José dos
Pinhais, Paraná,' t:lho de Raul Reys e Giorgina Rodrigues
Rays Ele, brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim
neste Estado, domiciliada e residente na Avenida Marechal
Deodoro. nesta cidade, filha de José João Vailati e Maria
Dias Vailati.

Edital nr. 10.553 de 27.11.1978
Cópia recebida do Cartório de Blunienau-SC
Edelberto Rausch e Gisela Heidecke

fie, brasileiro" so�iro, pedreiro, natural de Trombudo Al
to, neste Estado, domiciliâdo e residente ém Blunienau, nes+e
Estado, filho de Ar;tur Rausch e Paula Rausch. Ela, brasilei
ra. solteira, industriária, natural de Rio dos Cedros, neste Es
tado, domiciliada e residente na Rua Epitácio Pessoa nesta
cidade, filha de Rodolfo"-'Heidecke e Augusta Heideck�.
Edital nr. 10.554 de 28.11.1978
Jair Francisco Anacleto 'e Carmen I.:úcia Lorencetti

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Rodeio, nes

te Estado, dorniclllado I[l residente na Rua Ve�ârlCio da· Sil
va Porto, nesta cidade, filho de Bento Anacleto e Maria Hanch
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá de Sul,

domicil�ada e residente na Rua João Planinsc�eck, nesta ci,
dade, filha de Dalcedo Lorencetti e Erna Martins Lorencetti.

Edital nr. 10.555 ,êle 28.11.1978

Sergio Luiz Zapelini e Rosalina Decker

Cópia recebida do Ofiéiâl de Massaranduba neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, nat�;al de Massaran

duba, .neste Estado, domiciliado e resiaeflte em Massarandu
ba, neste Estado, filho de' Teodoro Zapelini e M�ria' Marce
lino Zapelini. Ela, brasileira, solteira, op�rária, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiciliada -e residente nesta

cidade, filha de PE.'dro Decker e Anastacia Koch Decker.

Edital nr. 10.556 de 28.11.1978

Valdir Zapella e Ruth Draeger
Ele, brasileiro, solteiro, natúral de Jaraguá do Sül,- domi-

.

ciliado e residente em Ribeirão Molha, heste dlMrito filho de

Mário ZapeJla e Anita Volkmann
.

ZapeJla. Ela, brasil'eira, sol

teira, servente, natural de Itoupava, neste Estado, domicilia

da e residente em Rio Cerro li, ne.ste distrito. filha de Arno

Draeger e Waltraud Draége�'�
- .. '. .' . "

Edit� nr. 10.558 de 28.11·1978

Jaime José Campestrini e Sandra Glatz

Ele, brasileiro solteiro, ,operário, natural de Rio dos Ce

dros, neste Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filho de Dino Campestrini e Gema Campestrini.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá qo Sul, do
miciliada e residente em Vila Lenzi, neste distrito, ·filha de

Gerold Glatz e Isolde Adam Glatz.'

Editai nr. 10.559 de 28.11.1978

Verg;nlo Carlos Pires é Flávia Gorges' :

.Ele, brasileiro, s'olteiro, industriário, natural de Síderó

polis, neste Estado, domiciliado' e residente na Rua José Em

menöoer-fer, nesta cidade, filho de Ludgero Pires e Onélia

Alves Pires. Ela, brasileirá,
i soiteira,' industriária, natural de

Massaranduba, neste Estado, domicil{ada e residente na Rua

JoinviJle, nesta cidade, filha de José Afonso Gorges e Maria

Gorges.
. - '.

E para que chegue ao conhecimento de todos mandel

passar ° presente edital que sérã publicado pela Imprensa e

em cartório onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum impedimento, acuse-o para os fins legais.

Áurea Mülrer Grubba - Oficial.

DECRETO, N.o 516/78 .

Cria tabela para efeitos de cálculo do valor venai da pro
priedade Territorial Urbana para o exercício de 1979.

VICTO� BAUER, Prefelto Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
tado .de Santa Catan�a, no uso e exercfcio de suas atribuições e de con
formidade com o artigo 144, da Lei nr. 532 de 31.12.74

.

DECRETA:
( , ,

.
Artigo 1.0 - Ficam fixados os seguintes valores venais para

efeito de cálculo e cobram-a do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Urbana:
RUAS DE I.a CLASSE:
Até

.

de 500 m2 a
de 1.000 m2 a
de 1.500 m2
RUAS DE 2.80 CLASSE: •

Até ................ t··············
de 50Q)112 a,
de 1.000 m2 a

de .. '

',' . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
RUAS DE 3.a CLASSE:
Até , l .•••••••••••• :

de '. . 5QQ m2 ".a ,

de 1.000 m2 a

de 1.500 m2
RUAS DE 4.a CLASSE:
Até 500 m2 Cr$
de '.'. . . . . . . . . . 500 m2 a 1.000 m2 Cr$
de :........... 1000 m2 a 1.500 m2 Cr$
de . .. .. .. .. .. .. . . .. .

. 1.500 m2 . acima Cr$
RUAS DE 5.a CLASSE: ,

Até .

de :..... 500 m2 a

de 1.000 m2 a

Ide 1.500 m2
RUAS DE 6.a CLASSE� '

Até
"

" . 500 m2 , Cr$ 5,00 o m�
de 500 m2 a 1.000 m2... Cr$ 2,50 o m2
de 1.000 m2 a 1.500 m2 Cr$ 1,00 o m2
de 1.500 m2 acima Cr$ 0,50 o m2,

Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul aos 27
dias do mês de novembro de

..
1978.

'

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Cr$

acima Cr$

100,00 o

75,00 o

50,00 o

10,00 o

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2.- Cr$

m2 acima Cr$

75,00
50,00
25,00
5,00 o m?

o m2
o m2
o m2

, 500 'm2 Cr$·
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Cr$
acima Cr$

50,ÖD o

25,00 o

10,00 o

2,50 o

25,00 o m':!
10,00 o m2
5,00 o m2
1,50 o m2

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Cr$
acima Cr$

10,00 o

5,00 o

2,50 o

·0,7� o

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O present-e Decreto foi registrado e publicado nesta Direto
ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27 dias do mês de
novembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N.o 517/78

Cria tabela para efeito de cálculo do valor venal das
construções para o exercício de 1979.

VICTOR BAUER, Prefe'to Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições e de confor
midade com O' artigo N.O 144, da lei N,o 532, de 31.12.74,

DECRETA:
Artigo 1.° - Ficam fixados os valores para efeito do valor

venal das construções, os quais serão calculados na seguinte base:

Sebastião Schneider e Jurací Schwartz
.

Ele, brasileiro. so.lteirq, a,ul<ili,ar de escritório, natural de

Jaraguá do Sul, uorrÍiciliado e' residente na Rua Victor Ro-

senberg, nesta cidade, .filho de Frederico Schneider e Emilia

1:1111111111111111111111111111111111111111111111111Pereira Schneider: Eia, brasileíra, solteira,
.

i'ndusfriária nat�-
ral de Jaraguá do $ul,c domiciliada e resid'ente 'na Fi�� joão
Bertoli, nesta cidade, fiI�a �e .Roberto ,Schwartz e Amand�
Kamim Schwartz.,

' " ..,.'

"
'

Edital nr. 10.5�7 ��:?à�11'.1978
'
..

1 ,Valor por m2. de construção
.. Madeira Alvenaria' Mista

------------------�-------

Ano da Construção

Até . . . . . .. 1920 Cr$ 125,00 Cr$ 250,00 Cr$ 150,00
de 1921 a 1950 e-s 250,00 Cr$ 500,00 e-s 325,00
de 1951 a 1960 e-s 300,00 Cr$ 600,00 e-s 400,00
de 1961 a 1970 e-s 350,00 Cr$ 700,00 Cr$ 450,00
de 1971 a 1978 Cr$ 400,00 Cr$ 800,00 Cr$ 500,00

Artigo 2.° - Para as construções com fins industriais, será
concedida uma redução de 50%· (cinqüentà pai" cento) sobre os valores
da tabela constante do artigo 1.°.

Artigo 3.0
.

.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua

.

publicação, revoqadas as dispósições em contrário. .

. Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul aos 27
dias do mês de novembro de 1978.

'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27 dias do mês de no

vembro de 1978.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

m2
m2
m2
m2

m"?
m?
m2
m2

m2
m2
m2
m2
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JurZO PE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL - SC

. EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO QUINZE (15) 'oIAS

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

. FAZ SABER a todos" quantos o 'Presente edi-
taI virem ou dele conhecimento tiverem com o pra
zo de quinze- Ç15) dlas.-que porí parte de Dirce Fun
ke da 9ilva, por intermédio de seu bastante pro
curador, advogado, Dr.. Luiz. C. Pavan, nos autos
de Divórcio nr. 6.620, que move contra Darci da
Silva, foi requerida e determinada a.expedíção do
presente edital, no sentido de ser citado Darci da
Silva, brasileiro, casado, atualmente em lugar in

?�r�o e não sabido, por todo conteúdo dfl petição
inicial e despacho a -sequlr transcrito: Ex:mo. sr.
dr. Juiz de Direito em Exercício da Comarca de Ja
raguá do Sul. Dirce Funke da Silva, brasileira, ca
sada, de afazeres domésticos, residente e domi
ciliada nesta Comarca na Rua Presidente, Epitácio
Pessoa, '113, vem por seu procurador firmatório
(doc. 1) requerer- Ação de Divóreio centra Darci da
Silva, brasileiro. casado, estando em lugar incerto
e não sabido, ":lizel}do e requerendo o seguinte: 1.
A autora é .casada com o' requerido (doc. 2) tendo
com ele três filhos (doc. 3/5); 2. O requerido há
sete anos passado abandonou a requerente, des-
curando p� seus deveres conjuçals (art. ,231 e 233
e sego do CC) Jocasionando com isto possa a pos
tulante pleitear a dissolução da sociedade con

jugai; 3. Os cônjuges nada possuem de bens a se

rem partilhados. Assim sendo requer-se. a) a cita

ção por edital do requerido (art. 231 do' CPC) no:
meando-Ihe caso não compareça, curador espe
cial (art. 231 do CPC), digo (art 9.0, " do CPC); b)
a intimação do douto órgão do Ministério Público

para pronunciar-se (art. 82, " do CPC); c) à conde

nação a final do réu na ação de divórcio com fun
damento no art. 5.° § 1.0 da Lei 6515/77, perden
do o direito de permanecer com os filhos, regulado
o direito de vlslta se necessário, (art. t tdarnesma
Lei), voltando a requerente a assinar-se com o no

rne de solteira (art. 17 § 1.° do mesmo diploma le

.gal); d) a produção em todo o meio de prova em

aireire admitido, especialmente testemunhal, cujo
rol abaixo se apresenta. Dá-se a presente o· valor
de Cr$ 1.000,00 valor sobre o qual recolhe as cus

tas ds 'el. Pelo deferimento. Jaraguá do Sul, 11.07.78
(a) - Luiz C. Pavan - Advogado. Rol de Testemu

nhas: 1. Willy Emmendoeríer, casado, aposentado;
2. i:.dila Emmendoerfer, casada, do lar, ambos re

sidentes na.RuaEpitácio Pessoa, s/n, 3. Maria Cos
ta Emmendoerfer, brasileira7 viú�a: r�sid�nte 'rlá rua

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, s/n, DESPACHO:

t Designo o dia 5 de dezembro, às 15h30min para a

realização da audiência "de conciliação: 'cóntando
-;e, d�a data s�pra, o prazo 'pará defesa, 15 dlas,
Cite-se o réu através de edital, publicando-se no

Diário da Justiça por uma vez e por três vezes n-u-m
dos jornais desta cidade. Intime-se a Autora deste

despacho. Jaraguá do Sul, 12.10.78. (a) J.J. Maurí
cio d'Avila - Juiz de Direito". Dando-se ciência
ao suplicado, através do .pres,�nte edital, de que
terá o prazo de quinze (15) dias para contestar a

ação caso queira, e de se que se considerará ci
tado para todos os termos da ação até final senten-

" ça sob pena de revelia, presumindo-s'e aceitos co

rno. verdadeiros os fatos constantes da inicial. Ja

raguá do Sul, 08.11.78. E'u: (a) Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi.

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

são hoje, mais do que nunca, os carros perfei
tos para aqueles que exigem mais conforto,
desempenho, durabilidade, economia e valor

de revenda. Nosso financiamento é o sinal
verdepara você sair daqui hoje mesmo com
um VW de muito futuro.

Esqueça o passado e venha até nossa loja
conhecer os carros dos'anos oitenta.

Chegando aqui, examine um por. um, todos
os modelos da mais completa e avançada
linha de veículos do País. .

Certamente você encontrará o VW que'
-

Lo •

mais agrada aCD seu gosto, que melhor atende
às suas necessidades e Çlue foi féito sob
med.ida para o seu (Srçàrhento.

.

Fusca, Brasilia, VarianJ IT, Passat e Kombi

. '.

MENEGOTTI VEICULOS S,A.

O �eu revendedor Volkswagen, Bua Mal. Deodoro, 930.. tone: 72-0499
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DECRETO N.o 518/78

Classifica as ruas da cidade para efeitos da fixàção
do valor venal.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1.'0} - Para efeito da fixação do valor venal das

propriedades territoriais urbanas, para o exercfcio de 1979, fi
cam assim classificadas as ruas da cidade, inclufdas as locali

dades de Barra do Rio Cerro e Nereu Ramos:

RUAS DE 1;a CLASSE

RUAS: 1, 2, 3, 4 até final do calçamento, 6 até final do

calçamento, 13 da Ponte Abdon Bàtista até Posto Alvorada, do
final Rua 13 Posto Alvorada pela antiga rua Joinville - SC. 301
- Rodovia Waldemar Grubba até o final do perfmetro urbano,
16, 17 da propriedade de Emilia Kasteler até o final da proprle
dade de Elefromotores Weg S.A., 18 até final do calçamento, 20.

I
23, 23B até final da propriedade de Kohlbach S.A., 25, 26, 27,
28, 29, 3031, 50 até a Rua Reinoldo Rau, 51 até final da proprie
dade de Siegfrid Kreutzfeldt, 61 até .final do calçamento, 62 até
final do calçamento, 63 e 135.

'

RUAS DE 2.a CLASSE

RUAS: 4 do final do calçamento até final da propriedade
de Ind. de Artefatos de Madeira Neves S.A., 6 do final do calça
mento até seu final, 12 da Ponte Abdon Batista até final com a

Rua 13, 14.até a propriedade da Casa Comercial Vegini. 17 do
final do calçamento até seu final. 18 do final do calçamento até
seu final, 19, 21, 23B da pioprledade de Kohlbach S.A., até seu

final, 32, 33: 34, 49 50 do final do calçamento até seu final, 51
dó final do calçamento até seu final, 52, 62, do final do calça
mento até seu vnal, 64, 65 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
83,87,132,157,163,168,179,187,200,220,243,261,277.

RUAS DE 3.a CLASSE

RUAS: 7 a.té seu final, 8 até a propriedade da Firma
Marcatto S.A., 15, 22, 36, até a proprledade de Elizaldo [eut
precht, 37 até a rua 61, 53, 54, 55, 56, 60 até a passagem de ní

vel, 66, 78, 81, 82, 86, 87, 94, 107, 134, 136. 137, 140, 141, 152,
153,156,162 até a rua 156,169,173,174,175,176,193,229,231,
232,303.

RUAS DE 4.a CLASSE

RUAS: 4 da propriedade da Ind. de Artefatos de Ma
deira Neves S..A., até seu final, 8 da propriedade da Firma Mar
catto S.A., até a propriedade do Sr. Angelo Spésia, 9, 10, 14 da
propriedade da Casa Comercial Vegini até seu final, 35, 36 da

propriedade do sr. Elizaldo Leutprecht, até seu final, 37 da rua

61 até seu final. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 59,
60 da passagem de nfvel até seu final, 61 final do calçamento
até seu final, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102,
103,104,106,108.109,110, 112,113,118,119:120,121,123,124,
12S, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150,
151, 154. 158, 159, 161, 162 da rua 156 até seu final, 164, 165,
166,167,170,171,172,177,1,80,181,188,189,199,202, 215, 227,
286, SC-301.

RUAS DE 5.a CLASSE

RUAS: 5, 8, da propriedade do Sr. Angelo Spézia até
seu final, 101. 105,111,113,114,115,116,117,122,133,138,147,
149,160,178.182,183,184,185,186,190,191,192,194, 195, 196,
197,198,201,203,204,205,206,207,208,209,210, 211, 212,213
215, 216. 217, 218,

-

219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230:
233, 234, 235, 236,,237, 238, 239,- 240,241, 242, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, �54, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263,
264,265,266,267,268,269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 280,
281,282,283,284,285,287,288,289,290,291,292,293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302.

-

LOTEAMENTOS:

Loteamento Puli 3.a Classe, Loteamento N. S. Apareci
da 4.a Classe, Loteamento Jardim Panorama 4.a Classe, Lotea�
mento Weege õ.a Classe, Loteamento Karsten 5.a Classe, Lo
teamento Maba 5.a Classe, Loteamento Duwe 5.a Classe Lotea
mento Água Verde 4.a Classe, Loteamento Pereira 5.a 'Classe,.
Loteamento Schroeder 4.a Classe, e Loteamento Ziemann 4.a
Classe.

LOCALIDADE DE BARRA DO RIO CERRO

RUA de4.a Classe: 4
RUAS de 5.a Classe: 1, 2, 3, 5.
LOCALIDADE DE NEREU RAMOS

. RUA de 4.a Classe: 1

RUAS de 5.a Classe: 5, 6, 20, 22.
Art. 2.0} - Este Decreto entrará em-vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos

27 dlas do mês de novembro de 1978.

VICTOR' BAUER
Pre'eito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta

Diretoria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 27

dias do mês de novembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

, LEI N.o 734/78

Estima a Receita,e fixa' a Despesa da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul para o exercício de 1919.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribui

ções.

Faço saber a todos os habitantes deste Municfpio que
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.°) - O orçamento da Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul, discriminado pelos anexos intewantes desta Lei,
estima a Receita em Cr$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cru

zeiros) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2.0) ,_ A Receita da Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, será realizada mediante arrecadação dos Tributos

Rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma de'

legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária .•................ ,

Receita Patrimonial •••.•••.••••.••...
Receita Industrial •••.•.•.••••..• '

..••

Transferências Correntes .

Receitas diversas .....•.....•..•....
RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito .••..•.........

Alien. de Bens Móveis e Imóveis .•.•..

Amort. de Empréstimos concedidos .

Transferências de Capital .

Outras Receitas de Capital , .

TOTAL DA RECEITA .

73.817.048
,

29.103,648
211.000

1.000

43.799.400
70�.000

16.182.952

10.000.000
100.000

1.00õ
5.945.800

136.152

90.000.000

Art. 3.0) - As Despesas da Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul, realizar-se-ão nos seguintes órgãos e Unidades

Orçamentárias:

1.800.000

1.800.000

1.450.000

1.300.0ÕO
150.000

11.350.000

8.750.000

700.000

1.900.000

11.795.000

10.085.000
350.000

1.360.000

8.000.000

6.250.000·
1.150.000

600.000
52.950.000

18.050.000
15.050.000
19.850.000
2.505.000

0701 - Divisão de Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750.000

ß702 - Divisão de Pecuária . . . . . . . 755.000

0800 - DEPARTAMENTO DE TURISMO .. ",
15Ó.000

0801 - Departamento de Turismo 150.000

TOT�L DA DESPESA 90.000.000

Art. 4.0) - A aplicação dos recursos discriminados no

artigo 3.0, tar-se-á de acordo com os Programas, Projetos e Ati

vidades obedecidos os dispositivos legais vigentes.
Art. 5.0) - Fica o Executivo autorizado a:

0100 - CÂMARA DE VEREADORES

0101 - Câmara de Vereadores .

0200 - GABINETE DO PREFEITO .

0201 - Gabinete do Prefeito .

0202 - Gabinete do Vice-Prefeito .

0300 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO ,.

0301 - Divisão de Pessoal - .

0302 - Divisão de Material .

0303 - Divisão de Serviços Gerais .

0400 - DEPTO. DE EDUC., CULT. E ASSIST. SOCo

0401 - Divisão de Educação .

0402 - Divisão de Cultura .....•.....••..•.....

0403 - Divisão de Assistência Social .......•....

0500 - DEPTO DA FAZENDA .

0501 - Divisão de Contabilidade .

0502 - Divisão. de Tributação .

0503 - Divisão de Tesouraria .

0600 - DEPTO DE OBRAS E VIAÇÃO .

0601 - Divisão de Obras .

Oô02 - Divisão de Estradas de Rodagem .

0603 - Divisão de Serviços Urbanos .

0700 - DEPTO AGROPECUÁRIO .

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da

Receita, obedecido o limite previsto na Constituição;

II - Abrir, mediante Decreto os Créditos Suplementa
res que se fizerem necessários, até o limite de 40% (quarenta

por cento) da Receita Orçada, de acordo, com o artigo 43 da

Lei nr. 4.320 de 1 T de março de 1964, incluindo-se ao' dlsposto
neste inciso a aplicação do Fundo de Reserva Orçamentária.

III - Firmar convênios com a União, Estados ou Muni

!' ,

cípios para a Realização de projetos ouatlvldades de interesse'
do Munlclplo ,

Art. 6.0) '- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1. ° de

janeiro de 1979,. revogadas as disposições em contrário.

Palácio, da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos
28 dias do mês de novembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal -

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Direto

ria de Expediente, Educação e Assistência Social,_aos 28 dias

do mês de novembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

Novas cédulas
Cr$ 1 mil entram

. circulacão dia

de
em
6

BRASILlA - As cédulas de Cr$ 1 mil, que serão
colocadas em circulação a partir de 6 de dezembro pró
ximo, foram apresentadas dia 29 p.p. pela primeira ver,
em sua forma defir.itiva. pelo Presidente do Banco Cen
trai, Paulo Lira. Ele revelou também o programa de lan

çamentos de novas cédulas e moedas, com caracterfsti
cas completamente diferentes das atuais. Elas substltui
rão aos poucos, lodo o dinheiro em circulação. Uma

campanha publicitária de esclarecimento sobre as no

vas notas, pelo Banco Central, iniciou ontem.

Substituição de Moedas
De acordo com o cronograma de lançamentos a

presentados por Paulo Lira, já no próximo ano entrarão
em circulação as novas moedas. Elas terão os seguintes
valores: e-s 0,01, Cr$ 0,10, Cr$ 0,50, Cr$ 1,00: e-s 5,00
e Cr$ 10,00. Alguns valores em moedas serão extintos:
Cr$ 0,02, Cr$ 0.05 e Cr$ 0,20. A substituição das moedas
atuais pelas novas será feita aos poucos. Esse processo
de substituição gradativa ocorrerá também com as no-

tas,
.

Com relação às cédulas, em 198,0 serão lntroduzi
das as novas notas de Cr$ 20,00 e Cr$ 200,00. A atual
nota de Cr$ 500,00 será substituída nesse mesmo ano. A
substituição das notas de Cr$ 10,00 e Cr$ 50,00 ocorre

rá em 1981. Paulo Lira não informou quando será reno

vada a cédula de Cr$ 100,00 e assinalou que a introdu

ção das notas de Cr$ 5 mil não tem data marcada.

Dessa maneira desaparecerão as notas de Cr$ 1,00
e Cr$ 5,00, pois serão trocadas por moedas. Entrarão
em circulação notas não existentes no padrão atual (Cr$
20,00, Cr$ 200,00, Cr$ 1.000,00) e. provavelmente, e-s
5.000,00. O artista Aluísio Magalhães participou dos tra
balhos de elaboração da nova família de cédulas.

O Presidente do Banco Central reafirmou que as

novas netas poderão ser vistas de qualquer ângulo
"sempre em posição de leitura". Ele informou que a in

trodução do novo meio circulante será feita na medida
em que a desvalorização da moeda exigir a colocação
de mais dinheiro em circulação. Por causa da desvalo- I

rização., o dinheiro, hoje em circulação vale dez vezes

. menos do que há dez anos atrás.

Detalhes sobre a produção das cédulas também fo
ram apresentados por Paulo Lira. Ele disse que em 1980,
todo o processo de fabricação das notas, inclusive o

papel de segurança, será totalmente nacionalizado. As

prirneires notas de Cr$ 1 mil já foram produzidas com

matrizes e tintas nacionais. Uma empresa privada - o

grupo paulista - Simão - será a responsável pela fa
bricação do papel de segurança. Ela omeçará a operar
nessa atlvicade, em fase de experiência, no próximo ano.

A respeito das moedas, Paulo Lira disse que a prin
cipal vantagem da introdução dos novos padrões, está
relacionada com a economia na sua utilização: em com

-paração às atuais, elas terão peso 42 por cento inferior.
Já o custo de produção das netas. de Cr$1 mil é iqual
aos das notas atuais de Cr$ 500,00. Paulo Lira observou

que na prática, o -custo é inferior, já que cada nota de
Cr$ 1 mil, corresponde a duas de Cr$ 500,00. O Banco
Central encomendou, de lníclo, a produção de 15 mi
lhões de cédulas de Cr$ 1 mil.

LEI N.o 735/78
Fixa as Despesas do Orçamento Pluria
nual de Investimentos para o período de
1979 a 1981.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e e

xercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0) - Fica o Poder Executivo autorizado

a dispander nos exercícios de 1979, 1980 e 1981
até a importância de Cr$ 116.825.800,00 (Cento e

dezesseis milhões, 'Oitocentos e vinte e cinco mil e
oitocentos cruzeiros), correspondentes as Despe
sas de Capital discriminados no orçamento Plu-

, rianual de lnvestlrnentos para o perlodo de 1979 à
1981 que acompanham esta Lei.

Art. 2.°)' - No cumprimento do disposto no

artigo 1.°, serão observados em cada exercício os

limites parciais das Despesas de Capital, fixados

pelo Orçamento Pluarinual de Investimentos.
Art. 3.°) - Não atingidos no Exercício os li

mites parciais a que se refere o artigo segundo
as parcelas não utilizadas passarão a acrescer

-se à disponibiiidade no Exercício seguinte, desti
nadas ao mesmo irivestimento ou a novos projetos
segundo a necessidade do Município.

Art . .4.0) - Os Orçamentos para os Exercrcios
de '1979, 1980 e 1981 consignarão obrigatoriamen
te Dotações correspondente aos encargos decor
rentes da execução desta Lei.

Art. 5.°) - Fica o Poder Executivo autorizado
a realizar Operações de Crédito que se tornarem
necess?rias à Fxecução desta Lei.

Art. 6.°) ,_ Esta Lei entrará ,em vigor a partir
de 1.° de janeiro de 1979, revogadas as disposi-
ções em contrário., .

-

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, 28 de novembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes
ta Diretoria de Expediente, Educação e 'Assistên
cia Social, aos 28�dias dom ês de novembro de
1978

'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DECRETO N.o 519/7a

Altera o Regulamento das Taxas.

VICTOR BAuER, Prefeito Municipal de Jara-,
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e e
xercício de suas atribuições, que lhe são conferi-
das pela Legislação em vigor,

'

DECRETA:

Art. 1.°) - Os artigos 32 e 33 do Regulamento
das Taxas previstas no Código Tributário Munici
pal aprovado pelo Decreto nr. 474/77 de 22 de de
zembro de 1977 passarão a vigorar com a seguinte
redação:,.

.

, . ,

Art. 32.'°) - Às Taxas de serviços urbanos se"
rão calculadas pela aplicação sobre o valor da
Unidade Fiscal nos seguintes percentuais, anual
mente:

I - LIMPEZA PúBLICA

a) - Para imóveis localizados nas ruas de 1.a
Classe, não edificados 1,5% (um virgula cinco por'
cento) da Unidade Fiscal por metro linear de frente.

b) - Para imóveis localizados nas ruas de 1.a
Classe, edificados 0,6% (iero virgula seis por cen
to) da Unidade Fiscal por- metro linear de frente.

.

c) - Para imóveis localizados nas ruas de 2.a
e 3.a Classes não edificados 0,8% (zero virgula
oito por cento) da Unidade Fiscal por metro linear
de frente.

'

d).- Para imóveis localizados nas ruas de 2.a
e 3.a Classes edificados 0,6% ,(zero virgula seis
por cento) da Unidade Fiscal por metro linear de
frente.

e) - Para imóveis localizados nas ruas de 4.a
e 5.a Classes não edificados 0,6% (zero virgula
seis por cento) da Unidade Fiscal por metro, linear
de�en�.

'

f) - Para imóveis localizados nas ruas de 4.a
e 5.a Classes edificados 0,2% (zero virgula dois
por cento) da Unidade Fiscal por metro linear de
frente.

II - CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

a) - Para os imóveis edificados ou não, benefi
ciados com pavimentação 0,6% (zero virgula seis

por cento) da Unidade Fiscal por metro linear de
frente.

III - CONSERVAÇÃO DE RUAS
\

a) - Para O� imóveis dos logradouros não pa
vimentados, edificados ou não, 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) da Unidade Fiscal por metro li
near de frente

IV - IRRIGAÇÃO DE RUAS

a) - Para os imóveis edificados ou não, bene
ficiados com o serviço 0,5% (zero virgula cinco
por cento) da Unidade Fiscal por metro linear de
frente.

V - COLETA DE LIXO

a) - Para os imóveis edificados beneficiados
com o serviço 0,5% (zero_ virqula cinco por cento)
da Unidade Fiscal por metro linear de frente.

VI - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CEMIT�
RIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

a) - Para cada imóvel edificado ou não 5%
(cinco por cento) da Unidade Fiscal.

VII - LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS

a) - A Taxa de Terrenos Baldios gravará os

imóveis que receberem por parte da Administra
ção Municipal limpeza e roçação e será lançada
isoladamente após a prestação do serviço sendo
cobrada à razão de 0,2% (zero vírgula dois por cen
toj.por metro quadrado do imóvel.

'

VIII - TAXA DE- ILUMINAÇÃO PúBLICA

a) - A Taxá relativa a iluminação pública será
lançada mensalmente na conta de luz da empresa
concessionária do serviço na forma estabelecida
na legislação específica sobre a matéria.

- Art. 33.°) - O lançamento e cobrança para os
'

imóveis não edificados na área urbana, da Taxa
de iluminação pública serão feitos conjuntamente'
com o Imposto Territorial e Urbano, - na razão de

11,5% (hum virgula cinco por cento) sobre a Uni
dade Fiscal por metro linear de frente para os be
neficiados com a iluminação de mercúrio e 0,6%
(zero virgula seis por cento) para os benetlclados
com a iluminação simples.

,

Art. 2.°) - Este Decreto entrará em vigor a

partir de 1.° de janeiro de 1979, revogàdas as dis

posições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaráquá do

Sul. aos 27 de novembro de 19.78.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assls

tência Social, aos 27 dias do mês de novembro

de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

•

Noticiário Esportivo _______) JAIME BLANK

convocado para
O C.A. Baependi aca

ba' de receber comunica-
ção da Federação Cata
rinense de Futebol, re-.

Premiação . do Xadrez'
.:

·

"em Pomerode'·
'.

A Comissão Municipal de Esportes de Pomerode
premiou, no dia 1 q de novembro p.p. no auditório' do
Conjunto Educacional Dr. Blumenau, os melhores en
xadrístas do (.0 CAMPEONATO DE INVERNO, disputa
do em três categorias. A coordenação geral deste a
contecimento esteve a cargo do professor Carlos Sel'ke

Receberam medalhas os seguintes enxadristas:
CATEGORIA ADULTO
1.° colocado - Ivo Ott - medalha de ouro
2.° colocado - Paulo Pizzolatti - medalha de prata
3.° COlocado Rolf Weh - medalha de bronze
JU\fEt\IL
1.° Martim Plctzsch - ouro
2.° Wa'demar Raduenz - prata
3.° Toni Konel! - bronze
INFAN.TIL
1.° Sigberto Krueger - ouro
2.° Luiz V. França - prata

"

3.° Soraia Konell - bronze
Recebeu também a medalha de honra ao mérito, o

prof. Carlos, por estar se dedicando em prol do xadrez
de Pomerode, e revelando vários interessados no "es
porte-ciência".

'

O campeonato contou com a participação de vin
te e cinco elementos, sendo as rodadas disputadas aos
sábados e domingos.

Atualmente está em pleno desenvolvimento o 1.0
Campeonato Municipal de Xadrez, estando seu término
previsto para a primeira quinzena do corrente mês.

Para fevereiro/março, do próximo ano, está mar

?a�o u� torneio 'seletivo em ambos os sexos, o qual
indicara os enxadristas que irão representar o municí
pio nos próximos Jogos Regionais.

Beira Rio brilhou no troféu
dos Fundistas

Numa promoção conjunta, Beira Rio Clube de Carl
po e Pepsi-Cola, realizou-sa, na manhã do último domin
go, nas piscinas deste clube, a competicão de natação
denominada "TROF�U DOS FUNDISTAS".

Este acontecimento congregou nada mais nada me
nos que as melhores equipes de natação do nosso Es
tado. Fizeram se representar, além do Beira Rio, lpiran
ga de Blumenau, i..ira Tênis Clube de Florianópolis, e
Universidade Federal, também da capital. As competi
ções desenvolveram-sa durante toda a manhã de do
mingo, encerrando-se por volta das doze horas. No to
tal foram 16 provas, sendo 8 na categoria masculino e 8
no feminino. Os resultados alcançadospatos atletas do
Beira Rio, foram os seguintes:

-MASCULINO

1.500m nado livre
2.° lugar - Jean Beno Lucht
Revezamento 4x200 nado livre
3.° lugar - Jean Beno, José Moacir, Alexandre e
Roberl:o.
200m nado peito
4.° lugar - José Moacir Lehmkul
200m nado costas
8.° lugar - Roberto Butzke
400 nado livre
5.<> lugar - Jean Beno Lucht
200m nado livre
5.° lugar - Jean Beno Lucht
7.° lugar - Roberto Butzke

ÊEMININO

200m nado livre

1.° lugar - Ligia Braun
2.<> lugar - Heide Werninghaus
400m nado livre
1 �<> lugar - Ligía Braun
4.° lugar - Eliane Krueger
aOOm nado livre
1.° lugar - Ligia Braun
2.° lugar - Katleen Henschel
200m nado peito
'1.° lugar - Cristiane Donini
4.° lugar - Adriana Braun
200m nado borboleta
1.° lugar - Cristiane Donini
4.° lugar - Fedra Konell
5.° lugar - Cristiane Hufenuessler
400m medley
2.° lugar - Heide Werningháus

-

4.° lugar - Cristiane Hufenuessler
5.° lugar - Fedra Konell
Revezamento 4x200 nado livre
1.° lugar - Orlstlane, Ligia, Heide e Katleen.

O titulo do masculino ficou com o Lira de Florianó

polis, enquanto que o Beira Rio abíscoltou o título no

femiriino., '

Como podemos notar, mais uma vez a equipe de

natação de nossa cidade, muito bem treinada e coman

dada pelo nosso amigo e eficiente profissional Artoval
do Xavier dos Santos, o Arizinho, d_emonstrou a todos

que lá se fizeram presentes, a pujança dos nossos na

dádores, coroando todo este trabalho, de pleno êxito.
Parabéns atletas, parabéns Arizinho .

FLAMENGO E VASCO AMANHÃ NO
I

MAIOR DO MUNDO
Será amanhã as 17 ho- milhões. naldo Cesar Coelho, José

ras no Maracanã, o jogo Depois de muitas fofo- Roberto Wright, Valquir
decisivo do segundo tur- cas por parte dos carto- Pimentel e Luis Carlos

no do- campeonato. ca rlo-
.

las, principalmente pelo Félix e de outro lado o

ca. Estarão mais uma vez lado do Flamengo, pro- •
Presidente ['gartino da

se defrontando Flamengo curando vetar os quatro Silva Gomes declarando

e Vasco da Gama, no já [ulzes de maior evldêncla que, se o Vasco for pre-

tradicional clásslco dos no momento, ou seja, Ar- judicado durante o decor

rer da partida, estaria su

jeito a retirar seu time de

campo, está tudo pronto
para o choque decisivo.

Para o Vasco apenas
um empate o tornará

campeão do segundo tur

no e o credenciará para
numa melhor de quatro
pontos decidir com o Fla

mengo. Por outro lado o

rubro negro da gávea pre
cisará vencer para con

quistar em definitivo o tí

tulo de campeã? carioca,
caso, venha a perder, de
cidirá com-o seu rival nu

ma disputa extra.

Há perspectivas de que
amanhã venha a ser que
brado o récorde brasilei

ro de renda, estimando-se
a arrecadação em tomo

de 8 milhões de cruzei-

a Seleção Catarinense
quisitando o central Küs-

,

ter para fazer parte da
Seleção Catarinense de
Juvenis que participará
do grupo sul-brasileiro da
,categoria. Além de 'Küs
ter, foi convocado tam
bém o goleiro Osvaldo
pertencente ao Baependi.

tas foi um prêmio de me

recimento, pois foram,
sem sombra de dúvidas,
os que mais se destaca
ram dentre as equipes
participantes do último
campeonato da catego
ria, defendendo as cores

do azul e branco de nos

sa cidade.
. Os atletas deverão se

apresentar na próxima
segunda-feira para a co

missão técnica, quando
iniciárão a fase de treina
mentos que se desenro
lará na Escola de Apren
dizes Márinheiros, em Fio
rianópolis.
Somos de opinião que

a convocação destes atle-

TESTES NO
CORINTHIANS
Mantivemos na última

quarta-feira, um contacto
com o Diretor Esportivo
do C.A. Baependi, Guido
schmltt, o qual nos adian
tou que os jogadores
Küster e Osvaldo segui
rão para São Paulo no

Campeonato Catarinense
Hexagonal Final

Resdtados da 3.a rodada:
dia 25 e 26-11

Em Chapecó - Chapecoense 4x1 Avaí; em Criciú
ma - Criciúma OxO Inter, e em Joaçaba - Joaçaba OxO
Joinville.

'

Resultados da 4.a rodada
dia 29-11

Em Lages - Inter OxO Joaçaba; em Chapecó - Cha
pecoense 2x1 Joinville, e em Florianópolis - Aval 2x1
Criciúma.

Próximos jogos: 'dia 02 e 03-12
(5.a e última rodada do turno)

Em Criciúma - Criciúma x Chapecoense; em Join
ville - Joinville x Inter e em Florianópolis - Avar x Joa

çaba.
Classificação

Chapecoense
Internacional
Criciúma .

Avaí .

Joaçaba .

Joinville .

J V
4 2
4 1
4 1
4 2
4 1
4 O

E DGP PG GC SG
1 175 5 2
3 Ó 2 5 1 1
2 1 744 3
O 2 5 4 7 ----2
2 1 3 4 5 ----2
2 2 3 3 4 ----1

Juvenil
mês de janeiro ou feve
reiro para um período de
testes no E.C. Corinthianr;
Paulista.

�

Disse-nos o mentor

baependiano, que os pri
meiros contactos já foram
mantidos pelo ex-tricam
peão mundial e ex-joga
dor do Corinthians Ado,
junto ao treinador daque
la equipe, Professor Tei
xeira.
Tudo leva a- crer que

esta oportunidade será o

garrada com unhas e de_n
tes pelos dois .etletas
uma vez que representa
um privilégio muito gran
de vestir a gloriosa ca

misa do coringão.

ros.

Enquete -

- �----- -

Imprensa
1. Você acredita que valeu a partlclpação do Juventus até aqui no Es

tadual? Em que termos?

a __ .. _ _ _ __ _ .. __ _

-

.. __ .. __ .. .. __ .. __

_._
..

2. Dê sugestões para melhorar a equipe.

--------- .. -- - _ _ .. _ _ __ - - .. __ -- -----';._-----------

3. Caso fosse procurado, V. iria colaborar?

4. Aponte fórmula(s) para melhoria do clube no setor técnico-financeiro.

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

--------_:-- .. ----------------.- _--_ .. _ .. _---- -- __ _-_ - __ .. - - _ - __ __ .. --- .. _ _- _---_ _-_ ..

5.' Acha que a mudança de Juventus para Jaraguá E.C., teria influência
numa melhora?

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

\

6. Sua opinião, se o Juventus llcenclar-se das disputas do Estadual 79.
Seria conveniente?

'

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

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

7. Em sua opinião, o clube implantando nova arquibancada, teria influ
ência positiva para melhorar a presença do público?

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

,

8. Tem mais algo a acrescentar?

"
.... - - - - __ .. "' ,;, _ _-_ _--_ _ .. _ - - --

.. _ � .: - _ __ .. - --
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Prof. Paulo MoreUi

ouern, em sua vida, não terá recebido de D'eus

algum beneffcio? Quem, numa forma de agradeci-
� manto, já não terá dito: "Graças a Deus"? Quan

tos, entretanto, .apesar disto, se esquecem de que

.a melhor forma de pedir é agradecer, é render

graças.

, A ação de graças, para ser autêntlca, implica
não ser fruto de monotonia ou automatismo de

quem se habitua a balduclar orações lidas ou de

coradas, em circunstAncias em que o agradecimen
to se Impõe, talvez at' per (Jever (Je consciência.

A verdadeira ação de graças deve ser esti

mulada como decorrência natural de manifesta

ção espontânea, deve ser uma questão de foro In
timo. resultando na recitação de uma prece, rna-:

nifestando-se no exeroíclo de uma intenção.
A ação de graças é o resultante de um coló

quio de amor com Deus. �, por excetênola, uma

forma de oração voltada, para o Infinito. '�, em su

ma, o momento priVilegiado de se estabelecer a 'a

proximação entre a criatura e o Criador.

Através da ação (Je graças sie promove o pro

longamento aa tlumanldáde at� a Divindade, de

senvolvendo-se alsposlções que brotam de almas

agradecidas, atlrlnao-se em persp'ecllvas de re-

conhecimento e (Je petlç'Ao.
'

"Pede e recebereis". No imperativo divino I()

reflexo de uma atividade ideal de generosidade que
nos inspira confiança é ajuda, multiplicando-se em

intenções que exprimem desejos, que renovam es-'

perançes.
Se no pedído deve haver humildade, no reco

nhecimento deve prevalecer espontaneidade, de

molde a que o pedir, o receber e o agradecer se

entrelacem harmonicamente, não num sentido, de

dependência, mas de propósitos que se recomen-

dam.
•

Unfversaf como 'é à prece,' a ação de graças
é tanto mais abrangenfe quanto maior nosso sen

tido de partlclpaç'!o 8 (fe envolvimento, .
corres

pondendo nossa' reta Intenção a um ato humano,
divlr.lzado, todavia, na sua essência e manlfesta
ção

Na unlversalldade da ação de graças. saiba
mos incluir nessa partlclpacão como forma de ma

nifestar nossa Identificação com a vontade divina
e como expressão de reconhecimento a favores
sem conta com que somos distinguidos.

Ação de Graças -

Pedido em' forma
de agradecimento

de .Jnscrfçãu

Colégio São Luis

Jaraguá do Sul-SC
r=one: 72-031�

De ordem do diretor do Colégio São Luís, des
ta cidade, faço sab'er aos Interessados que, no pe-, '

rtodo abaixo; serão efetuadas as inscrições. de
'candidatos à 1.8 série do 2.0 grau, conveniada com

a Secretaria da Educação e Cultura (antigo clen

trfico).
04/12 a 12/12,_ Inscrição ao teste classificatório;
DOCUMENTOS� Histórico escolar do 1.0 grau;

ou boletim escolar da 8.a série;
ou atestado de freqüência da 8.a

a'érle;
2 fotos 3x4 ou 2x2;

/

19/12 '

- Entrega dos resultados, nos 3 turnos;
19/12 a 23/12 - Matrrcula, nos três turnos'

Início Término

15.02
1'5.02

, 15.02
15.02
15.02
15.02
01.03
26.03
26.03
09.04
02.05
02.05
07.05
07.05
08.06
11.06

21.03
23.03
04.05
04.05
06.07
03.04
11.05
27.04
30.04
13.06
07.06
05.06
23.07
23.07
11.07
13.07

p A R A
Quem se lembra de Paraguaçu?
Por certo todos aqueles que vivem

no mele esportivo de nceaa cidade, de
vem estar lembrados daquele moço mo
reno, que veio a Jaraguá do Sul tentar
a sua sorte como treinador do C.A. Bae
pendi. Mais tarde. já familiarizado den
tro do esporte de nossa cidade, veio a

integrar a CME onde batalhou incansa
velmente procurandQ elevar o esporte
.amador de Jaraguá do Sul, dando a ele
o destaque merecido.

Militou por algum tempo nesta ci
dade, procurando transmitIr aos atletas
que .na oportunidade estavam ao seu

comando, um 'pouco de seu conheci-
mente: /

Deixou Jaraguá do Slli, dedicando
-se então a atividade de empresário de

futebol, passando a fixar-se no Rio Gr.
do Sul.

Esta semana, quando redigíamos a

matéria para a página de esportes, fo
mos surpreendidos com a noticia do fa
lecimento de paraguaç..,.

.

Noticias vindas de ltaJal davam con

ta de que Paraguaçu liavla falecido na

última segunda-feira, ala 27, quando en

contrava-se hospedado num hotel da

quela cidade. Segundo informações ob-

CursosDuraç,ão

200 (F)
80 (A)
200 (F)
200 (F)
300 (F)
100 (A)
150 (A)
70 (A)
200 (F)
200 (F)
80 (A)
200 (F)
200 (F)
2ÕO (F)
70 (A)
200 (F)

N.O partic.

Costureira Industrial
Leit, Interp. Des. Técnico
Torneiro Mecânico
Mecânica geral
Desenho Téc. Mecânico

, Elet. Comandos Elétricos
Cronometrista
Tecnologia Mecânica
Costureira lndustria.
Eletricista de Manutenção
Leit. Interp. Des. Técnico
Costureira Industrial
Torneiro Mecânico
Ajustador Mecânico
Tecnologia Mecânica
Costureira Industrfal

13
25
14
14
20
13
15
25
13
14
25
13
14
14
25
13

RESUMO

Horas ElementosCursos Quant.
---

Costureira Indl. 4
Leit. Interp. Des. Tee. 2
Tecnologia Mecânica. 2
Torneiro Mecânico 2
Ajustador Mecânico 1
Mecânica Geral 1
Cronometrista 1
Eletr. Comando", Elét. 1
Eletricidade Manut. 1
Desenho Técnico. Mec. 1
TOTAL...... ..... 16

, ,

���������--"(!)������

LN A T A L f
! i
� .M A L H A S i
l . i

t MARISOLI
I Chega o NATAL e com ele a MARISOL Inaugura seu novo t
} Posto de Vendas, ali na rua Joinville.

�

� . Mais amplo i
� .

Mais confortável i

t e espera você com um variadíssimo sortlmente de i
,�� (
) Camisetas �
� Blusas (
) Pijamas �

} Conjuntos

iMacacões
Saídas de Banho

} i
r Venha logo para poder escolher os melhores presentes i
i

que a MARISOL reservou para o

�u
Natal.
.. �����������������

Total'

200
80
70
200
200
200
150
100
200
300

,1.700

800
160
14G
400
200
200
150
100
200
300

2,650

52
50
50
28
14
14
15
13
14
,20
270

G u A c u
tidas, momentos antes de súa morte foi

visto passeando, descontraidamente pe
los corredores do referido hotel. Con

forme diagnóstico dos médicos, a sua

"causa-mortis" !oi meningite. Contava

ele com 37 anos de idade.
Realmente nos surpreendeu este fa

to, uma vez que ele esteve recentemen�

te em nossa redação, trazendo um abra

ço a este seu amigo, dizendo da satis

fação em voltar a esta cidade e poder
abraçar e, cumprimentar todos os ami

gos que com ele conviveram quando da

sua passagem por Jaraguá do Sul, apa
rentando estar ele gozando de 6tima

saúde.
Dizia ele na oportunidade, que es

tava viajando muito, empresariando vá

rios clubeS do sul do paIs, negociando
atletas, enfim (Jlzla estar satisfeito com

o seu trabalfio. Deixou a nossa redação
afirmando: - "Espero vQltar o mals bre
ve possivel, para batermos um pape
mais alongaifo, uma vez quê fiole'.estou
com rápida passag�m pela city". E ele

se foi para nunca mals yoltar e bater

aquele papo.
Apresentamos aos familiares de

Paraguaçu, as nossas sentidas condo

lências.

HORARIO: Matutino - das 8h às 11h;
. Vespertino' - das 14h às 17h;
Noturno - das 19h às 21h;

18/12 - 9h � 121i - Apresentação do Cartão de Iden

tificação;
Realização ao teste classifica

tõrlo:
Vagas exIstentes: diurno - 70
Noturno 70

SENAI - CENTRO DE TREINAMENTO DE JARAGUA DO SUL

Programacäo de· Cursos Operacionais
.

" CONV�NIO, SENAI E PIPMO - 1979 - 1.0 SEMESTRE
'

Horário Local-S/OF.Instrutor

8-12/13-17
19-22
19.22.30
19-22.30
19.22
19.22
19.22
19.22

8-12/13-17
19.22
19.22

8-12/13-17
19-22.30
19-22.30
19.22

8-12/13-17

Ondina
Ronaldo
Conrado'
Newton
Otávio
Guida
Nivaldo
Ronaldo
Ondina
Guida
Ronaldo
Ondina
Conrado
Newton
Ronaldo
Ondina

S/Costura
S/Aula
Of. Mecânica
Of. Mecânica
S/Desenho
Of. Elétrica
S/Aula
S/Aula
S/Costura
Of. Elétrica
S/Aula
S/Costura
Ot. Mecânica
Of,4,Mecânica
S/Aula
S/Costura

NATAL DA CRIANÇA
POBRE

O Hotary Clube de <:Iua
ramirim em colaboração
com a Prefeitura Muni

ciapl, promoverá nova

mente este ano. sua tra

dicional campanha, Na

tal da Criança Pobre. A

Prefeitura, através do _

chefe do Executivo, Salim
José Dequech, contribui
rá com a importância de

e-s 15.000,00.
O total de criança é

de 350, e a entrega dos

presentes ocorrerá no

dia 23 de dezembro.

FESTA ESTADUAL DA
BANANA

o. Município de Guara

mirim, através do seu pre
feito Salim José Dequech
e o apresentador do pro

grama "Salve a Banda",
Edemir de Sousa, da TV

Coligadas Canal 3 de Blu

menau, estarão promo
vendo no mês de feverei
ro de 1979, a 1.a FESTA
ESTADUAL DA BANANA.
Para tanto, na semana

passada, nas dependên
. cias da Câmara de Verea

dores, foi constltuída a

Comissão Central Orga
nizadora.
Presidente - Salim Jo

sé Dequech, Prefeito Mu

nicipal; Coordenador -

Professor Francisco Her

bert. schork; Secretária -

Srta. Terezinha Cechet -

Extensionlsta scclal da

Acaresc; Membros: Sr.
,

Alvarino da Silva, Presl
CIente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de

'Guaramirlm, engenheiro
agrônomo Tamio Kida, do

Escritório Local de Gua

ramirim.

A Comissão Central Or

ganizadora, durante reu

nião. resolveu marcar a

realização desse evento,
para os dias 17 e 19 de
fevereiro do ano vindouro.

N� oportunidade, ·ela

boraràm a Programação
Oficial da t.a Festa da
Banana do Estado de S.

Catarina.
'Dia 17.02.79 - Baile -

Eleição da Rainha da Fes
ta da Banana.

Somente poderão par
ticipar do Concurso, fi
lhas de aqrtcultcres do

Muntcrplo.' O local, para
a realização do baile, ain
da não está definido, sen
do que fo'i cogitado" para
sediar o baile, a Socie
dade Ouro' Verde.

Dia' 18.02.79 - às 8 ho-

ras - Abertura Oficial da do pela Prefeitura, às au-

1.a Festa Estadual da Ba-, toridades e convidados

nana, tendo como local o

átrio da Prefeitura Muni

cipal, com o compareci
mento de autoridades mu

nicipais e estaduais, den
tre elas, o Secretário da

Agricultura do Estado de
Santa Catarina, Governa
dor Konder Reis e o Go,:,
vernador eleito: dr. Jorge '

Konder Bornháusen.
\ Às 8h30min - Desfile de
carros alegóricos pelas
ruas centrals da cidade.

Logo em se!;Juida, aber
tura oficial da Exposição
de Bananas, com a parti
cipação do comércio e da

indústria, tendo como 10-

cal, o Salão Paroquial.

OBS.: Durante todo o

dla, tendo como local, o

Salão Paroquial, serão
servidos pratos tfpicos,
onde a banana, aparece
rá em primeIro plano.
Às 12 horas - Almoço

Oficial, que serãoferecl-

especiais.
Às 15 horas - Entrega

de prêmios aos agriculto
res, participantes da t.a

Festa Estadual da Bana

na de Santa Catarina) e

para os participantes da

'exposição.
Às 20 horas - Encerra

mento da Festa.

Objetivos
Propagação do Muni

crplo de Guaramirim, co

mo a "CAPITAL DA BA

NANA", e ao mesmo tem

po, incentivar os aqrlcul
tores, para o incremento
do plantio da banana, vi
sando uma malorprodutl-

/

vidade e rentabilidade.

Atualmente, no Muni

clplo, de Guaramirim, e

xistem várias ,lavouras,
onde o cultivo da banana,
é realizado, dentro das

mais modernas técnicas
sob a orientação da Aca

resc.
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