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Adolescência .' Sonhos e

Problemas dos jovens
PROF. PAULO MORETTI

O adolescente, com seus defeitos e qualida
des, é uma esperança que se desenvolve em Ida
de e em formação para os compromissos do ama-

nhã.
Não resta dúvida de que, por ser uma fase

de auto-afirmação, a adolescência vive a idade
dos contrastes} dos paradoxos. Tanto pode ser a

fase mais marcante da existência, a mais carre- .

gada de promessas, como. a mais comprometedo
ra, a de conseqüências mais nefastas para o futuro.

Via de regra, o adolescente é extremamente
egoísta, da mesma forma que pode ser capaz das
afeições mais generosas e dos entusiasmos mais

contaqlantes. Vive suas crises, algumas passagei
ras, outras com cicatrizes profundas. As vezes,
apossa-se dete um cinismo gritante quando não o

domina uma indiferença total.

Sua bandeira' e seu anseio maior é pela pos
se da independência e da liberdade. Por elas luta
tenazmente, embora a maioria aceite uma disci
plina norteadora e um ,louvável sens�' de respon
sabilidade.

Para qualificar os adolescéntes e fazer-lhes
uma espécie de radiografia, o explorador da Áfri
ca, R. Stanley, costumava classificá-los como se

res especiais: inocentes como anjos, orgulhosos
com&- príncipes, valentes como heróis, vaiéfosos
como pavões, teimosos como burros, renitentes
como potros e sentimentais como donzelas.

Por aí se avalia o intrincado mlstérle da ado
lescência. É o jovem o estranho habitante desta
ilha encantada; que é o seu próprio interior. Do
centro desta ilha esprala-se o futuro, que é o cam

po pr-edileto dos seus sonhos.
Na

/

sua auto-avaliação, não'quer endeusar-se
como herói, da mesma forma que não' quer ser re
baixado como medíocre. Quer as verdades claras,
.sem embustes, nem formalismos. Quer o diálogo,
desde que o interloCutor seja acolhedor e com

preensivo. Reconhece que a fase é difícil, por is
to não rejeita as lições dos mais experientes.

Se o próprio adolescente reconhece que a

travessia é difícil, saibamos nós, mais velhos, es
tender-lhe o remo, mas não nos furtemos a remar
com ele, não nos abstenhamos de enfrentar com
eles as ondas revoltas da vida, não fujamos às nos-

, sas responsabilidades e, certamente, passaremos
a ser mais bem entendidos 'e aceitos, tendo, no
seu reconhecimento, a nossa melhor recompensa.

Retrospectiva
do ano de 1978

O ternpo foi objeto de anotação pelo Departamento
próprio da 'Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, du
rante o ano de 1978 e comportou-se da seguinte forma:

Mês - 1978 Tempo/Dias

Bom Nublado Chuvoso

Janeiro .... 241/2

Fevereiro .. 23

Março... .. 25

Abril
'

30

31/2

1

11/2

3

4

41/2

Maio 291/2 11i2

1112

1

6

21/2

3

2

4

4

4

,1

4

Junho _. 251/2

Ju!ho . 28

Agosto 21

Setembro .. 23 1/2

Outubro .. , 27

Novembro . 24

D�zembro .. 18

5

9

31

2a

.31

30

31

an

31

31

30

31

30

31

Total

,O Vestibular Estadual Unifi- 'bulandos.
Os fiscais e os vestibulandos

deverão estar no local da reali

zação da prova com 1 hora de
antecedência ao início previsto,
para poderem se acomodar sem

maiores transtornos. Deverão se

apresentar munidos de Cartão

-Confirmação de Inscrição e Cê·
dula de Identidade. O candidato
que chegar atrasado a qualquer
das provas será impedido de rea

lizá-Ia.

Amanhã, dia 21 de janeiro demals normas contidas
de 1979, das 08 horas às 11h30m, ,

NUAL DO CANDIDATO.
COMUNICAÇ,ÄO E EXPRESSÃO;

FERJ no
cado apresenta neste ano duas

inovações. A primeira é a siste
mática de perfuração dos cartões

resposta, operação esta que de
verá ser feita pelo próprio vesti

bulando, através de estiletes (que
serão distribuídos) ou pela ponta
da caneta. O mesmo sistema foi
utilizado recentemente para o

vestibular da Coperve, que sele
cionou alunos para cs cursos da
Universidade Federal de Santa
Catarina.

A segunda novidade é o ca

lendário das provas, que serão
feitas em dias intercalados.

FERJ - Fundação Educaclo
nal Regional Jaraguaense conta
rá com a participação de 217

vestibulandos, que estarão dis
tribuídos em 8 módulos (salas),
sendo que, 7 salas com 28 vesti

bulandos, e 1 sala com 21 vesti-

PROVAS

'.Ve s t i b u I a r 79
das 08 horas às 11 horas: CI�N
CIAS I (Física + Matemática).

Dia 25 de janeiro de 1979,
das 08 horas às 11 horas: ESTU
DOS SOC!AIS (História + Geo

grafia +-OSPB).
'

Dia 27 de janeiro de 1979,
das 08 horas às 11 horas: CI�N
CIAS " (Química + Biologia).

Será eliminado do Concurso

Vestibular, o candidato que, du
rante as provas, comunicar-se
com outros candidatos, efetuar

empréstimos, usar de meios ilí
citos' ou oratlcar atos contra as

no MA-

ras ou outros.

2) Por questão de seguran

ça do concurso Vestibular, os

fiscais deverão orientar os can

didatos para que preencham pri
meiramente a grade de resposta
constante do caderno de provas,
identificando a mesma com seu

número de inscrição enome, .,

identificação da prova corres

pondente (1 a, 2.a, 3.a ou 4.a pro

va).
. A partir da grade de respos-

, tas, assinalar suas opções no

cartão-resposta, após, o que de

verá solicitar ao fiscal um apare
lho e executar a perfuração de

seu cartão.
3. A folha da grade de res-

,

postas deverá ser destacada em

cada dia de prova e ficar sob a

guarda e responsabilidade do

coordenador local, oara caso ve

nha a ser requisitada pela Co
missão.

(Língua Portuguesa e, litera
tura Brasileira + InQ'Jês ou Ale
mão. A parte relativa a Língua
Portuguesa e Literatura Brasilei-

, ra, abrangerá, ainda, uma Reda

ção).
Dia 23 de janeiro de 1979,

OBSF.RVAçõES
GERAIS:

1) Não será permitido aos

candidatos o uso de quaisquer
meios auxiliares para a resolução
das questões; tais corno: réguas
de cálculo, máquinas calculado-

H e I"e n o'�tN U, n e s
foi reeleito

RIO - Num clima de festa, e sem nenhuma sur

presa, o almirante Heleno Nunes foi, reeleito para a pre
sidência da Confederação Brasileira de Desportos
(CBD), para um período de mais três anos, por uma As
sembléia Geral composta de 115 delegados, que acla
rnaram o candidato único, assim como o seu vice, José
Ermirio Moraes, por unanimidade.

Dos 90 delegados que assinaram o livro de pre
sença, apenas 24 representavam entidades futebolísti
cas. O presidente da federação catarlnense Elias Giu
liari leu, depois da eleição, uma moção de desagravo
ao almirante, a CBD e a André Richer, rebatendo as crí
ticas dirigidas pelos grandes clubes do Rio a entidade
de seus dirigentes. Nessa moção, Giuliari foi apoiado
pelos outros 23 presidentes das federações de futebol.

O presidente da CBD, em meio aos abraços e feli

citações dos delegados presentes, divulgou uma men

sagem dirigida ao presidente Geisel, anteriormente a

poiada pelos delegados que participaram da Assembléia
agradecendo o apoio do Governo, e, do presidente da

Repúbllcaem particular, ao esporte nacional.
Além do Almirante Heleno Nunes e de José Ermirio

Morais, vinculado ao futebol oaullsta, sentaram-se a

mesa principal o presidente do CND, Jerônimo Bastos
e o presidente da federação carioca, Otavio Pinto Gui
marães. GiUliari foi eleito vice presidente do Sul.

Alvará de Licença
31 deencerra em.

• •

jcmeiro
Segundo lnformaçõas recebidas da Delegacia lo

cai, o AÍvará de Licença lnspira seu prazo em 31 do cor
rente.

Aqueles que não fizerem' seu Alvará até esta data,
estão sujeitos a pagar uma multa que importa em Cr$
107,00 (cento e sete cruzelros).

Sob a portaria de n. 65/68; recebida da Secretaria
da Fazenda, Coord. do Tesouro, Coord. de Fiscalização
e Tributação, datada de 15' de maio de 1978, foram fi
xados novos valores, tendo a' seguir alguns deles:

Bar: restaurante - Cr$'107,00, cancha de bocha
Cr$ 53,00, música, toca-fita, TV - Cr$ 53,00 por cada,

, um, posto de gasolina - CrS 214,00 por bomba, Socie
dades Recreativa, esportiva, social, cultural, musical,
literária, cinema, hotéis, com sessão de jogos Ifcitos
carteados, CrS 321,00'com uma vistoria no valor de CrS
107,00.

JORNAL DA SEMANA
líticos-SC e e�-Chefe ,de Assessoria

de Imprensa da Assembléia. Moacir

Pereira, ex-presidente do Sindicato

dos Jornalistas Profissionais de Santa

Catarina é o editor-assistente, que
também é redator político do "Correio

do Pove", de Porto Alegre, detentor do
Prêmio Jerônimo Coelho de Jornalis

mo177, Coordenador do Curso de Jor

nalismo da UFSC, ex-redator de "O

Estado" e "TV-Cultura" e autor do li

vro "Comunica�ão e Liberdade". O

editor-responsável é o jornalista Pau

lo da Costa Ramos, ex-editor d"'O Es

tado", Prêmio Jerônim'o' Coelho de

Jornalismo/75, Prêmio Santos Dumont

de Jornalismo/75, Curso na ;Éc'ole de

Journalisme de Paris - França e fun

dador do Clube de Repórteres Políti

cos-SC. 'Flávio José Cardozo, Fernan

do Sabino, Paulo Dutra e Sérgio Bon

son, entre muitos outros' ilustres cole

gas da imprensa catarinense, comple
tam a equipe que se comprometeu d'''o
jeito catarinense de bem informar".

A redação do CORREIO DÓ POVO
foi agraciada com o exemplar "Ze,ro",
do Semanário J'ORNAL DA SEMANA,
que passa a ser editado na Capital do
Estado. O, novo órgão de lmprensa, em
forma de tablóide, é referente ao pe
ríodo de 13 a 20 de janeiro de 1979 e

vem recheado de interesantíssimas
notícias que, embora estivessem' no
dia-a-dia da sociedade florianopolita
na, acabaram aparecendo no noticiá
rio com uma roupagem totalmeníe re

novada. Aliás, não poderia ser dite
rente a forma de informar e de divul

gar as coisas de. Santa Catarina, uma
vez que seus integrantes estão na

vanguarda do jornalismo de nosso Es-
, tado, É seu editor-chefe Sérgio da
Costa Ramos, ex-editor de "O Estado",
o vovô da imprensa catarinense, ex

correspondente de "Veja;' 70/75, cor
respondente de imprensa em Londres
e estagiário em Ciências Políticas da

Reading University -;- Inglaterra. Sér

gio Lopes é seu editor p'olítico, co

mentarista pOlítico da "Folha de São

Paulo", editor político de .TO Estado",
fundador do Clube dos Repórteres Po-

Parabéns!

MÉDIA DA REDAÇlo MELHOROU: 4,25.'
A média geral na prova

de redação do vestíbular
da Universidade Federal
de Santa Catarina foi de

4,25 pontos, segundo in
formou a coordenadora
da banca que corrigiu os

trabalhos, Maria da' Con
ceição Alves Rodrigues.

dar notas 9,5 e 10" - dis

se.

Apesar de ,admitir que
aconteceram "erros gros- �

seiros" na redação, a

coordenadora afirmou

que, em relação ao ano

passado, melhorou a qua
lidade das dissertações.
"Nós corrigimos ótimos

trabalhos; e chegamos a

Ela também atribuiu ao

caráter rnals sérlo do te-

'ma escolhido este ano

(uma prosa de Mário'

Oulntana) a dlmtnulção
das peculiaridades e es

tapafúrdios comuns nas

.redações do vestibular do
ano passado. Mas, mesmo
com uma melhora de ní

vel, a comissão de pro
fessores fará uma pesqui
sa para avaliar o desem

penho e a conduta dos

candidatos neste teste.

- Colonização Alemã' ---
RIO NEGRO - Rio Negro, cidade limítrofe com Ma-

,

fra viverá de 9 a 19 de fevereiro; os 150 anos de colonl-,
zação alemã, com extensa programação que incluirá até
apresentação de escolas de samba de Curitiba. A aber
tura no dia 9 será na Praça Bom Jesus e no dia seguin
te terão início as competições esportivas, exposição de
pintura, fotografia, antiguidades, bem como apresentà
ção de corais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIAS S O C I A LS

Inlv;�RIIRllnTEI DA ,lEllna
Aniversariou dia 18

Sra. Erotides de Souza Zavad!l,
res. em Jaraguá do Sul

Aniversariam, hoje, dia 20.01.79

Sra. Terezinha Müller Ersching
Sra. Klara Henschel
Gilda, filha de Amandos Klein
Sra. Dolores, esposa do sr. Curt
Bürgner
Srta. Clotilde Gonçalves
Srta. Solange dos Santos Maan-
ke

.

WEG eoncíuíu aonDenção
cem excelentes resultados

ANIVERSARIO
A coluna desta semana, registra com mui

ta alegria o aniversário da sra. Brunhilde Mahn

ke Schmõckel, esposa do sr. Eugênio' Vitor'
Schmõckel, diretor deste jornal, que transcor

rerá no próximo dia 25.
A sra. Brunhilde, os cumprimentos da co

tuna, desejando-lhe votos de felicidades e mui

ta saúde.

Aniversariam, amanhã, dia 21.01.79

Boutique Kelli

Sr. Edson Warhaftig, res. em
Curitiba
Sra. úrsula Enke
Sr. Gerhard Braatz, residente em

Joinville
Menino, Arno Uppinski

Aniversariam dia 22.01.79

Sra. Adelaide, esposa do sr. Ingo
Lange .

Dr. Livinos Spengler, dentista,
residente em Curitiba

Aniversariam dia 23.01.79
Dr. Paulo Medeiros, advogado,
residente em Joinville
Sra. Edith, esposa do sr. Livinos
Spengler, res. em Curitiba
Sra. llka, esposa do sr. Victor
Vlerçutz
Sra. Leonida Gramkow Franzner
Sra. Gertrudes, esposa do sr. Al
fredo Fidrer

Aniversariam dia 24.01.79

Você que tem bom gosto em se vestir vi
site a BOUTIQUE KELLI, e ela lhe apre�en-

,

tará uma variada e moderna linha de roupas
feitas e calçados em geral.
Siga o bom gosto da moda, comprando em

BOUTIQUE ,KELLI, na Avenida Marechal
Deodoro, ao lado da Prefeitura Municipal.
A vista ou a prazo, como você desejar!

Já estamos no verão e nada me-

lhor que a moda da temporada prá você
desfilar elegantemente - COMERCIAL DS
CALÇADOS CINDERELA.

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

mundo de eetsas novas que você nem po-
de imaginar.

.

Visite a CINDERELA, um lojão com

sobre-loja, na c:;etúlio Vargas, 198, a sua

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

Sr. Paulo Donini, res, em S.P.
Sr. Willy Mahnke (comerciante)
Sra. Helga Henschel Nardt, res.
em Guaramirim
Dr. Paulo Menezes de Mendonça
Diretor-Presidente da BESCOR'
em FI�rianópolis

'

Aniversariam dia 25.01.79

Registro Civil

--x-

PEO'PLES D!SCOTEQUE

.

Foi um tremendo sucesso no último sába

do a inauguração da PEOPLES DISCOTEQUE

em Barra Velha. Gente nossa fazendo sucesso

lá fora.

Você que está curtindo as delícias deste

verão, se dirigindo a praia no fina! de semana,

já está sabendo que em Barra Velha a Peo

pIes Disooteque está à sua espera.
No dia de hoje, às 22 horas � embalas de

sábados à noite. No dia de amanhã, domingo,
às 14 horas, concurso Dance Discoteque In

fantil. Participe e concorra a prêmios, sendo

premiados as 3 melhores duplas e, individuais

com idade até 15 anos.

E para às 17 horas, ao entardecer em Bar

ra Velha o embalo continua.

Peoptes Discoteque é pioneira no norte

catarinense com máquinas de fazer bolhas de

sabão e fumaça.

Sra. Brunhilce M. Schmöckel
Sra. Clara Pedroni, res. em
Curitiba

.

Helns Edgar, filho de Gunther
Roeder
Jovem Alexandre, filho do Dr.
Mário (Carim) Broehm, residente
em -Jolnvdla
Sra. Leonilda Tambosi
.Srta. l.eonllza Enke .

Sra. Eliana Silva Lopes
Sra. Mar�ot Adélia Grubba Le
mann

Aniversariam dia 26.01";79

. Sra. Ruth Câmara, res. em Blu
menau

Sr. Heinz Zahler, res. em SP
Sr. Osni Müller
Sra. Denise Maria Reiner

Nascimentos
Nasceu dia 03.01.79

Fabiana, filha de Vilmar (Zilda)
Macari

Nasceu dia 04.01.79
Claudinisio, filho do Ermelinda
Klabunde .

Nasceu dia 05.01.79
Marcos, filho de Arcanjo (Te re-
sinha) de Oliveira .

Nasceu dia 08.01.79
Thaisa Mara, filha de Valdir (Ro
géria) Berto!di

Nasceu dia 10.01.79
Andreia, filha de Waldemar (Ur
sula) Nass

Nasceram dia 11.01.79
Sandra, filha de José (Wally)
Fossile
Cesar Luis, filho de Luiz Jacinto
(Lucia) Perin
Joacir G. Junior, filho de Joacir
(Marlete) Gonçalves I

Cri�tiane Jussara, filha do casal
. Henberto (CecrJia) Meldola
Nasceram dia 12.01.79/

Rodrigo Eduardo, filho de Gui
lherme (Ieda Maria) Lusitano
Tais, filha de Devanir (Áurea)
Danna

Nasceu dia '14.01.79
Joslane, filha de Orlando (An;::)
Marangoni

Nasceu dia 15.0'1.79
Cristiano, filho de Ronaldo (Edl-
te) Fedi .

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci

vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraquà do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório, e
xibindo os documentos exigidos pela lei a fim de se

habilitarem para casar:

Edital nr. 10.621 de 10.01.1979

Agostinho Fernando Zimmermann e

Vllma Klin'koski
.

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Vila Nova,
neste distrito; filho de Fernando Zimmermann e Olga
Vasel Zimmermann.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ja

raquá do Sul, domiciliada e residente em Vila Nova,
neste distrito, filha de Vicente José Kllnkoski e Ma-

ria Diemont Klinkqski.
.

Edital nr. 10.622 de 11.01.1979
José Schmoeller e Amarila Wagenknech!

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Sa

lete, neste Estado, domiciliado e residente em Três

Rios do Norte, neste distrito, filho de' Rudolfo Sch

moeller e Eva Schmoeller.. Ela, brasileira, solteira,
servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Três Rios do Norte, neste distrito, filha
de Aldo Wagenknecht e Cristina Krutsch Wagenk-
necht.

'

Edital nr. 10.623 de 11.01.1979
Rosemar Zeferino e Maria de Lourdes Schmitz

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado � residente na Rua Venân

cio da Silva Porto, nesta cidade, filho de Hilario Ze

ferino e Maria de Lurdes Franco Zeferino. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, natural de Araquari, nes

te Estado, domiclliada e residente na Rua José Teo

doro Ribeiro, nesta cidade, filha de José Tirber Sch

mitz e lrací Vieira Schmitz. "

Edital nr. 10.624 de 15.01.1979
Aldo Andreatta e Oldina Krüger

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de

Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e residente em

Blumenau, neste Estado, filho de Germano AndreaUa

2. Tereza Andreatta. Ela, brasileira, solteira, escritu
rária natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi··

dente na rua Rodolfo Hufenuessler, nesta cidade, fi
.ha de Harry Rüdiger e Hilza Hecker R:idiger.

Edital nr. 10.625 de 16.01.1979

MigUel Osmar Strenner e Carmen Buettgen
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Garlbaldi,
neste distrito, filho de Franz Strenner e Maria Radatz

Strenner Ela, brasileira, solteira, costureira, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio

da Luz I, neste .dlstrtto, filha de Ingold . Buettgen e

Milda Kreutzfeld Buettgen.

Edital nr. 10.626 de 16.01.1979

Ingo Kõpp e llsemíra Schmidt

I Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja

raguá do Sul. domiciliado e residente em Rio da Luz,
rieste distrito, filho de Erich Kõpp e Luzia t.emke

Kõpp. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz

II, neste distrito, filha de Harry Schmidt e Intrid Bor-
.

chardt Schmidt.

Edital nr. 10.627 de 16.01.1979
Nedeumar João Martins e Erondina Hencke

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de GUR'

ramlrlm, neste Estado, domiciliado e residente em Vi

la Lenzi, neste distrito, filho de. Nivaldo Martins e A
melia Paulina da Costa Martins. Ela, brasileira, sol
teira, lndustriária, natural de Luiz Alves, neste Esta
do, domiciliada e residente em Vila Lenzi, neste dis

trito, filha de José Eugenio Hencke e Irma Ramos
Hencke.

Edital nr. 10.628 de 17.01.1979
Fvanio José Prestini e Rosa Mistica Forlin .

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jara..

guá do Sul, domiciliado e residente em Santa Luzia,
neste distrito, filho de Guilherme Prestini e Maria
Prestini. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Massaranduba, neste 'Estado, domiciliada e residen

te r.a rua Joinville, riesta cidade, filha de Antonio For
lin ..> Geralda Forlin.

Chegou a Coleção Verão 78 no Lojão
de CONFECçõES SUEU.

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

Praça Paul Harris.

E para que chegue ao conhecimento . de todos mandel

passar Ó presente edital que será 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 Müller Grubba - Oficial.

KRÜGERHAUS.••

É preclso dizer mais ?!
Você que desfruta da qualidade do Krü
gerhaus, agora poderá desfrutar do

"KRÜGER.GARTEN"

Registramos o encerra

mento da Xiva CONWEG
- Convenção Nacional de

. Vendedores WEG, premo
ção da Eletromotores Weg
S.A.; que reuniu nos dias
.11,12 e 13 últimos, em sua

matriz, nesta cidade, todos
os Representantes Comer
ciais sediados no País.

Solange CVosler

CA�OLlNE NOÉ

Com alguma demora na divul

gação ao "povão" destas bandas, te
mos a comunicar que o distinto casal

santista João Scopelliti Noé - Lilian

Mahnke Noé, tiveram a feliz ventura

de serem agraciados com rnals um

descendente, com o nascimento na

Maternidade de Santos-SP, da linda

garota que recebeu o nome de Caro

line. Ela nasceu no dia 18 de dezem

bro de 1978 e a "vó" .- Cecília Ers

ching Mahnke não coube dentro de

sl, tanto foi o contentamento do au

mento de sua clã em terras paulistas.

--x--

15 ANOS

Completou seus 15 anos no últi
mo dia 16, Marlize Martha Krause, fi-Ilha de Vergundes e Martha Krause, .

oferecendo, em sua residência, um

cjelicioso café e bate-papo, recebe-i
do grande parte de seus amigos.

À Marlize, os cumprimentos des
ta coluna, com os votos de parabéns
e multas felicidades.

--x--

Destacamos esta semana em

nossa coluna, a presença de

Marili Suleica Müller, com o

seu charme e simpatia.

DE LUTA".
O encontro de âmbito

nacional, apreciou impor
tantes temas, a par de se

constituir numa excelente
troca de info.rmações e de
congraçamento entre os

Homens de Venda da Weg,
além do que propiciou des
tacar a ordenada política
de comercialização dos
produtos WEG, hoje parti
cipando de 40% do mer

cado nacional, e exportan
do para cérca de 40 paí
ses,

Para 1979, a Eletromo
tores WEG S.A. prevê um

crescimento real de mais

25%, baseando sua evolu

ção nos índices projeta
dos para os próximos a

nos. Dentro de seus pia
nos de expansão, figuram
novos lançamentos de pro
dutos, vultosos investimen
tos em construções, má
quinas e ferramentas (Cr$
97.000.000,00), em tecno

logia (CrS 10.000.000,00),
capacitação em recursos

humanos (Cr$ ........

"(
.... _ .....

6.000.000,00), sempre com

vistas à difundir, a qualida
de WEG dos prOdutos que
fabrica.

Na mensagem dirigida
a09 convenetenals, o Pre
sidente da WEG, sr. Eggon
João da Silva, apresentou
o "slogan" para 1979, qual
seja: ,"DEDICAÇAO, APRI
MORAMENTO E ESPfRITO

,

"\
ASPECTO DO PLENÁRIO DA Xlv.a CONWEG
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HOTÁRIA peraçaoCOLUNA
EM DIA COM ROTARY

A nossa instituição possui características
que a tornam diferentes das demais. É que Rota
ry, em vez de oferecer benetíclo. aos seus as

sociados, pede-lhes serviços. Também não é ro
tariano quem o deseja; mas aquele profissional
que, pelas suas qualidades morais, é escolhido
à sua revelia, para ingressar no quadro social
de um Rotary Club, caso aceite o convite que se

Ih_e faz, depois de informado do que é a lnstltul
çao qual o seu objetivo e deveres dos sócios.
So�ente essa diferenciação, entre muitas, bas
t�na a demonstrar as diferenças entre um clu
be, chamado de serviços, � outras associações
de varlados tipos, existentes numa comunidade'

Aoc:. rotarianos se exige ética no exercíci�
das suas proflssões e na sua vida particular e
pública Esse dever moral, que deve recobrir to
das as ações do rotariano, deu-lhe relevo social
que seria inútil ocultar; donde o ser rotariano já
presume credencial invejável, pois, por si só va
Ie como atestado de idoneidade, sadia e límpi
da, onde quer que se faça necessário esse reco
nhecimento.. Isso jamais signifícaria, diferença
entre os homens, que os há, por toda parte, de
grande valor, em todos os sentidos.

Apenas, pa�a nós rotarianos, é agradável
�aber _do conceito. em que somos tido, embora
ISSO nao nos envaideça. Sentimos que esse é o
nosso dever. Nossa formação moral, de constan
te combate ao egoísmo, nos proporciona con

fO,rto no servir. Viver para outrem, esquecidos de
n?s mesmos, despersonalizando-nos quanto pos
s}v.el, para qu� anôni�a seja nossa ação, a bene
fiCIO de te!celro - e grande satisfação interior
que experímentamos. Servir, cada vez melhor, é
o noss.o lema, porque quando se nos oferece o
portunidade, a recebemos de coração aberto a-
gradecidos por ter ela aparecido.

'

As�im vive'!l0s e nos julgamos, felizes quan
d� a? firn do dla nos lembramos de ter servido,
nao irnporta a quem. Essa é a nossa constante
alegna.

I
I.
Falência, desquite

e mulher
_

Essa sogra! O que é que estas �rês cousas'
tem que ver uma com a outra? Aplica-se, em mui

!�S_ cas��.. a célebre pergunta do juiz francês:
Cherchez Ia femme" aplicada no crime.
- Houve um crime, um assassinato?
- Procure a mulher, dizia o juiz.

.

- Não houv:e mulher nenhuma, dois homens
brigaram e um matou o outro. ,

- .se brigaram, fo,i por causa de uma mu-
lher respondia. '

'

Não é que o juiz tinha, razão? E famosa fra-
se ganhou o mundo.

'

Até em muitas fa]ências aplicava-se a famo
sa pergunta, aliás, ordem do' juiz.

Uma firma de grande financeira, que ia de
vento em popa, juntava dinheiro com a pá falsa.
Qual foi a causa, perguntam? Podem ser muitas:
conjuntura econômica, mudanças no mercado
internacional, incêndio com prejuízo total res

tr,ição de cré�ito .e outras. Não fica excluído po
rem, que, em multes casos, houve também' uma
m_ulher como pivô, uma amante ambiciosa que
nao se cansava de explorar o amante,

Além das incontroláveis despesas, este ho-'
,,!em não ti!,�a mais a cabeça no lugar para diri
gir os negoclOs. Com a esposa, certamente, es
tava em pé de guerra.

Pensadores e sociólogos afirmam que 80%
do sucesso do homem, nos negócios, na políti
ca, no ambiente social, dependem da mulher
do respalde que esta lhe dá no lar.

'

Amulher de um ex-presidente' disse:
'

,

.

- Não me meto em política, nem nos negó
CIOS do meu marido, mas procuro dar-lhe um

bo� respaldo em casa, um ambiente calmo, cer
tlssfmo,

.

- Ganhei tantos milhões, mas isto não me

lnteressa, minha felicidade é a família. Tinha
uma mulher muito compreensiva, e carinhosa
uma filha queera umà jóia. Quando o home�
chegava em casa, cansado, desanimado, com a
cabeça como um bonde, encontrava sempre ca
ra alegre da parte da mulher e da filha. Esta
p�ssava-Ihe a mão pela cintura e o levava até o
plano.

_

- Senta aqui, papai, esqueça a preocupa
ça�, descanse, vou tocar uma música que o pa
pal gosta. Um abraço e um beijinho e sentava-se
ao piano. Tocava música verdadeira e não estes
horrores que se ouvem no rádio, capazes de fa-
zem chorar as crianças. ,

Em 'poucos minutos, desapareciam as preo
cupações e o homem sentia-se renovado.

No dia seguinte, estava novo e os proble
mas se resolvlam,

Es!e homem, não tivesse um lar paradisía
co, tal!ez procurasse no copo, o alívio das preo
cupaçoes. No dia seguinte, estaria ainda mais
enredado no cipoal das preocupações, sem sa
ber como resolvê-Ias.

Um empresário 'costumava dizer: "Enquan
to .não escutei a mulher, tomava na cabeça, de
P�IS que comecei a escutá-Ia, cómecei a ganhar
dinheiro. A mulher, mesmo sem entender de ne

gócios, tem uma admirável intuição em tudo o

que se refere ao marido e à família.

IRMAO LEÃO MAGNO
I,

-.�;

nas praas salvou
Florianópolis - Os' sal

va-vidas da Cia. de Bus
ca e Salvamento do Cor-

-

;-0 de Bombeiros da Po
lícia Militar, lnteqrados na

"Operação Veraneio" e

e que cobrem todo o lito
ral Catarinense, em 25

dlas de atividades,' já sal

varam 62 banhistas.
O maior número de

salvamentos ocorreu no

Balneário Camboriú
com 26 registros. Se-

guem-se Barra Velha,
com 12 salvamentos; La-

guna com 6; Praia da.

Joaquina, na Ilha, tam-
bém com 6; . Rlncão, no
Município de Içara, com

5 e Piçarras, com 4.

Apenas uma pessoa foi
salva pelos homens do

AMAR
Amar você. .. é viver.

.
Viver intensamente,
sentir a felicidade invadindo a alma.
Amar você. .. é sonhar.
Sonhar eternamente,
um sonho divino, maravilhoso.
Eu amo você,
eu sou de você ..,. serei sempre.
Meu pensamento todo lhe pertence,
e .. , eu me transformo,

'

rne misturo com você.
E como se eu não mals existisse,
eu. sou você.

.) Nós dois... num só
chamado AMOR;

M.K.

Wenn niemals mehr der Bauer saet,
Wenn Keiner hinterm Pfluge geht,
Wenft nicht beackert wird das Feld,
Verhungert waer schon alle Welt.

Dann gaeb es nicht mehr Bier und Wein,
'Dann gaeb es keine Wurst vom Schwein, .\

Auch keine Feljoada mehr,
Die Vorratskammern blieben leer.

An Kaffee fehlte, es sogar,
Der Zucker waere aeusserst rar,
Es gaeb kein Brot mehr, kein Gebaeck,
Selbst Torten, Kuchen blieben weg.
Es, bliebe ungedeckt der Tisch,
Es gaebe hoechstens Wild und Fisch,
Kartoffeln gaeb es nicht und Reis,
Zum Nachtisch gaeb's kein' Erdbeereis,

Es gaeb nicht Leinwand, noch Kattun,
Zur Nacht, musst unbedeckt du ruh'n,
Auch gaeb's kein einz'ges woll'nes Kleid,
Wie kommst du durch die kalte Zeit?

Nun mach dir deinen Vers darauf,
Vielleicht geht dir ein Licht dann auf,
Weswegen man den Bauernstand
Den ersten nennt im ganzen Land.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

Der Erste Stand

O Informativo Boletim da Academia de
Letras ltaocarense, que se edita em ltaocara, Es
tado do Rio de Janeiro, em sua edição n.O 5, de
31 de dezembro de 1979 (?), à fI. 5, estampaa
seguinte notícia, assinada por F. S., que traduzi
do, quer dizer Faria Souto, ou melhor, Carlos
Moacyr de Faria Souto - o dr. Carlinhos, para
os íntimos, e ex-prefeito da encantadora cidade
de ltaocara:

"Ao CORREIO DO POVO, de Jaraguá do Sul,
aos seus Diretores, a Academia agradece a pro
jeção inegável que este arauto da imprensa ca

tarinense tem dado ao humilde itaocarense fun-
.

dador deste Cenáculo, publicando desprenten
siosos despachos que proferiu quando de sua

gestão como prefeito deste pequeno burgo flu
minense.

A projeção é tão grande que se tornou um

tesouro que coleciona para legar aos filhos na
hora do acerto final.

.

- Porque quando morrer, algo que fez
É o que ficará.
Nada rnals: nem b'om, nem mau.

Haverá apenas lenda ... '

Os amigos olharão tristes
Para aquele corpo frio
Que, parou' de lutar.
Não haverá mais despachos
Poesias, . pensamentos.
O ideal será sepultado sob a tumba.
Com el� o silêncio da eternidade ...
Um silêncio somente quebrado
Pelo que foi dito'

,

Pelo que ficou escrito ...

O resto' o que dev.ia
ser feito .

O que devia ser dito .•.
O mundo não deixou.

o ,"BALl" NOTICIA

, F. s."

Corpo de Bombeiros, em

cada um dos seguintes
balneários: Ubatuba, no

Município de São Fran
cisco do Sul; Cabeçudas,
em Itajar e Itaperna.

62
Ressalta a Secretaria

de Segúrança e Informa

ções, ainda, que o baixo

número de salvamentos

em relação à elevada po

pulação de veranistas, é ,

devido, também, ao tra

balho preventivo desen

volvido pelos salva-vidas,
inclusive. com o. emprego
de sinalização adequada
nas praias.

Assim falou um grande homem
Ernst Erich Schmitz po passe, passe, e não morramos.

Será necessário: então, que aceite
mos essa vida interminável. Será ne

cessárlc, aceitarmos a imortalidade,
o que supõe uma nova ética, uma

conduta, um comportamento dife
rente e a possibilidade, para cada um

de nós, de sermos homens, porque
sendo o tempo infinito, e nós imor-

tais, seremos todos escrltores, poe
tas, generais. Seremos Homeros, se
remos Casanovas, falaremos todas as

línguas e as esqueceremos. Habita
remos em todos os. países e esquece
remos de onde somos. Tornado imor

tal, cada homem será Babel. "Entre
vista com o argentino Jorge Luiz Bor

ges, 80 anos, definitivamente cego,
autor latino-americano autenticamen
te universal". -;

- Como vê a morte?
- Penso sequldamente nela. Em

mín: .a famllla a morte sempre foi' a
terrorizante, com agonias interminá
veis. As de meus avós, de meu pai,
dl3 minha mãe, duraram meses. 1<;'30
devo dizer, é assustador. Gostaria de
deixar este mundo discretamente, em
silêncio. Comigo interrompe-se mi
nha l.inhagem, o que, para mim" sem
pre muito atento às genealogias, é

I extremamente doloroso. Todavia, não
creio que gostasse de ter tido filhos.
A idéiade ter crianças, sobretudo pe
quenas, jamais me seduziu. A morte,
no entanto,' estatisticamente não é

inevitável. É bem possível que depois
de nós se inicie uma geração de ho

mens imortais. É possível que o tem-

1979
Eis que surge um Novo Ano cheio

de esperança, com propósitos reno

vados.
Não deixemos que

. seja de ari-

dez nosso interior.
É importante que brotem, em

nossos corações, flores, cerno desa

brocham nos jardins bem cuidados.
Para que isso aconteça, toma-se

obrigatório arrumar tntlmamente nos

so jardim interior que é a entrada, a

porta do coração.
Se cada ano, nossos bons pro

pósitos forem gradativamente cumpri
dos, estaremos caminhando para o

aperfeiçoamento do nosso dia-a-dia.
Portanto, faz-se obrigatório, um

retrospecto do que foi nosso com

portamento no .ano que passou.
Façamos um exame

.

minucioso

dos nossos' atos. '

Será que, fomos sinceros com os

amigos e conosco mesmo?
Honestos nos negócios? Soube

mos ser condescendente com os se

melhantes? Fomos autênticos em

nossas atitudes?

Se algo contradiz com estes prin
cípios, está em tempo de repará-los
no ano que se inicia.

'

Ainda há tempo de recuperar-
mos o perdida consultando nossa

consciência.
Que cada dla procuremos aju

dar o próximo.
Só asslrn seremos felizes.

Prof.� Alaíde Sardá de Amorim
Biguaçu - SC.

Ate breve
Soluços, ruídos,
barulhos d'água.
Os olhos,
as bocas paradas.
As mãos nas partes do corpo,
buscando-se.
um beijo profundo,
profano. .

A porta fechada,
e cortina erguida, '

um rosto, a janela.
De um fundo do peito,
nos cantes dos olhos,
brotou uma lágrima,
rolou na vidraça.
Os braços' ergueram-se,
as mãos acenaram-se.

A distância sentida,'
o vazio feito feio.
Um silêncio explodindo,
o medo, o receio,

'

até breve ou adeus .. ,

Claudio R. Silva Nunes

ORDEM DO DIA

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIERENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Ficam convocados, todos os associados pa
Sociedade' Esportiva e Recreativa "Vierense"

para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realiza
da em sua sede .soclal, na rua Joinville, 2070,

I às 20 horas em primeira convocação cu às 20h30

". min em ,segunda convocação com qualquer nú
mero de associados; no dia da hoje, a fim de de
liberarem sobre a seguinte

A - Prestação de contas.
B - Eleição da nova diretoria.
C - Assuntos de interesse da Sociedade.
Jaraguá dosut, 05 de [anelro de 1979� ,

'

Walter Bartel - Presidente

"Brasil não

deve se iludir
·

com boa safra"

(Setúbal) .

SÃO PAULO - "O Bra

sil não deve se iludir com
a boa safra de produtos
agrícolas e o ccnseqüen-

. te aumento das exporta
ções, pois as previsoes
são de que os países tra

dicionais produtores te

rão também boas colhei
tas em 1979. A abundân

cia diminuirá o preço mé

dio internacional dos pro
dutos agrícolas exportá-"

,

veis, exigindo venda de

maiores volumes".

A afirmação é do pre
sidente da Associação de

· exportadores Brasileiros

(AEB) sr. " Laerte Setubal

Filho, no que foi apoiado,
pelo presidente do Sindi

cato Nacional da Indús

tria de rações e da .bolsa

d� cereais de São Pau

lo, sr: Salvador Firace. Os
dois entendem que "não

se pode esperar melhora

na balança' comercial só
com a: exportação de pro-

·
dutos agrfcolas pois terla
mos que vender um volu

me muito grande, para
compensar, a baixa das.

cotações" •
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Papa: criança
seu direito

, I

VATICANO - O Papa
João Paulo Segundo vol

.tou a atacar o divórcio e

o aborto e declarou que
uma criança, mesmo que
ainda não tenha nascido,
tem o direito a viver e a

ter uma famflia unida. O

pronunciamento do Papa
foi feito a Comissão de

Jornalistas Europeus pe
los Direitos da Criança,
que o visitou para marcar

o início do Ano Interna
cional da Criança.
Declarou o Papa: "A

Santa Sé acredita que há

algo que fala a favor dos
direitos da criança desde

a sua concepção e isto é

tem
vida

"

a
em primeiro 'lugar o seu

direito a vida. A experiên
ela mostra cada vez mais
que, as crianças precisam
de uma proteção espe

cial, de fato e lei, mesmo
antes do nascimento".

Com relação ao divór

cio, o Papa afirmou:
"Também se deve insistir

no direito da criança a

nascer numa família ver-
, dadelra, pois é de impor
täncia capital que ela se

beneficie, desde o come':'

ço, dos esforços conjun
tos do pai e da mãe, uni
dos num casamento in

dissolúvel" .

Opçlo ·para
•

negociar com

o Brasil
a China

SÃO PAULO - No meu sibilidades da entr.ada de

entender as grandes pos- produtos brasileiros na

China, estão diretamente

relacionadas com Cl aqri
cultura, que pode forne

cer um série infindável de

gêneros alimentícios aos

chineses. Na área de ma

nufaturados, dificilmente

.teremos condições de

competir com os norte

-americanos e japoneses.

JUíZO DE DIREITO DA .cOMARCA

ps JAHAGUÁ DO SUL .

Venda em 1.° leilão: dia 05 de fevereiro p.v.,
às 10 hs. Venda em 2.° letlão: dia 16 de fev. p.v.,
às 10 horas. Local: Edifício do Fórum da Comar
ca de Jaraguá do Sul. Autos do Execução n.

6.761. N.B. Falce & Cia. Ltdá. Executada Bernar
do Francner - Com. e Repr. Bem a ser leiloa
do: 1.) Um fogão a lenha, novo, marca Walter,
modelo n. 3, cor vermelho, àvaliado Gm' Cr$ ...
3.900,00. Fica ainda intimado por este edital o

representante !egal da executada, caso sua inti

mação não seja possível pelo senhor Oficial de

Justiça. Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de 1979.

Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
João Pacheco Filho

A afirmação é do em-

presário Claudio Bardela,
'que esteve na China em

1972, fazendo parte de

mlssao
'

comercial, em

cornpanhla de quatro ou

tros empresários, salien

tando que "na área ;;_� ..í

cota pode estar nosso

sucesso nas exportações
para a China".

Anai apÓia indior de
Ibirama contra o

comércio de madeira'
PORTO ALEGRE ,- Em

nome dos dois mil kal-

"kangúes do toldo de Ibl

rama, em Santa Catarina
- "Associação Nacional

de Apoio ao indio (Anai)
impetràrã mandado de se-

,

'h gurança. contra 'a Funai

pela venda de madelra

das terras daquela comu

.nldade indígena.
Segundo o vice-presi

dente em exercício da

Anai, Caio Lustosa, ",es-
tá .havendo um desvir-

tualmente da tutela da

Funai, sobre os índios,
que não lhe dá o direito
de vender o patrimônio
indígena sem o consenti
mento do silvícola".

Caio Lustosa tomou co

nheclmento da intenção
'.a Funai em colocar à

venda a madeira de Ibi

rama através de edital do

Diá�io Oficial gaúcho, em
que foi publicado que a

Funai receberá as pro

postas para .
a transação.

Representantes- da Anai

em Santa Catarina esti-·
veram com os índios e fi

caram sabendC? que,eles
não estavam interessàdos
na venda dos 15 mil me

tros cúbicos de madeira

e pediram para que a

Anai impedisse a transa

ção.
O vice-presiderite da

Anai d!sse que os índi,os
"não participaram da de

cisão da Funai em vender

a madeira e sequer foram

consultados, quando o

próprio estatuto do índio
esclarece qUE." o indígena
tem que participar nas

transações que envolvem

o seu patrimônio, como

no caso de Ibirama, que

são terras doadas a co-
p munidade indígena pelo

governo catarinense".

Assinatura:

Anual 190,00
Sernestra 100,00
N.o do 'dia 4,00
N.o atrasado .. 7,00

Endereç'o:
Caixa Postal, 19
Rua 2, n.? 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
na:

Soc, Gráf. Avenida Ltda.
Jaraquá do Sul - SC

EDITAL DE LEILÄO

C L f\SS I F I cxoO'S

Spézía &

Juiz Subst. da 7.a Circo Jud.

em exerclclo.

Cía, 'Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Santa Catarina

PROPRIA?

VOCE QUER CONSTRUIR A SUA CASA

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

\�

Gente capacitada para bem servir

Rua J,oão Plan inscheck
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Terraplenagem V,ARG ...t\.S
de lido Domingas Vargas

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

TUBOS SANTA HF.LENA

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

----------,��----------------------------

"Bar e Lanchonete Tropical Ltda.

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

Quatro mil
receberão

ó projeto de-treinamen

to que a Fundação Cala

rinense do Trabalho ini

ciou em novembro de 78

para atender às necessi

dades de formação e a

primoramento de mão-de

-obra do setor primário,
deverá ser concluído em

agosto deste ano com a

realização de 143.690 ho

ras/auja para 4.000 tra

balhadores.

Os cursos são finan-

ciados pelo convênio que

a Fundação Catarinense

trabalhadores
treinamento

do Trabalho firmou com o

SENAR - Serviço Nacio

nal, de Formação Profis

.slonal Rural. O total de

recursos investidos neste

projeto de treinamento é

da ordem de Cr$ ... " ...

2.908.832,00.

Estado. Os temas versa

rão sobre Administração
Rural, Defesa Sanitária

Animal, atendimento de

Saúde, Horticultura, OpeC
rador de Máquinas Agrí-'
celas, Congelador e Ar

mazenador de Pescado,
Navegação e Elementos

de Oceanografia, Tecno

logia de Pesca e Pesca-'

do, introdução à Piscicul

tura, Psicultura Profissio

.nal, Práticas de Pesca e

Aperfeiçoamento de Pa

trão de Pesca' R!=lgional.

C h i'1 e' t r o c a
Argentina

Santiago do Chile - Co

rno resultado da aparen
te deterioração nas rela

ções entre a Argentina e

o Chile por causa da

questão de limites na Zo

na austral, o Brasil, subs
tituiu a Argentina como

I

principal fornecedor de

autopeças aos chilenos.

O diário "EI Mercurio"

Os treinamentos abran

gerão as dez microrre

giões do Estado e obede

cerão as necessidades a

pontadas por. um levanta

mento que a FUCAT rea

Iizou nas áreas rurais do

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÄO

Venda em 1.° leilão: Dia 02 de fevereiro p.v.,
às 9h30min. Venda em 2.° leilão: dia 14 de feve
reiro p.V., às 9h30min. Local: Edifício do Fórum

da Comarca de Jaraguá do Sul. Autos de Exe

cução n. 6.732. Exeqüente. Cooperativa Mista

Bom Jesus Ltda. Executada Com. e lnd, W. Ra
duenz S.A. Bem a ser leiloado: 1.) Um caminhão,
marca FORD, modelo F-600, ano 1968, motor nr.
LA-81-ED-18533, cor beje marajó, movido a ga
solina, certificado de propriedade, n. 217.826,
com pneus bastante gastos, apresentando pe
quenas avarias na carroceria e gabine, avaliado
em Cr$ 42.000,00. Nos autos não consta haver
recurso pendenté. Fica ainda intimado por este
edital o representante legal da Executada, caso

sua intimação não seja possível pelo Senhor Ofi
ciai de Justiça. Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de
1978. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, os subscre
vi.

João Pacheco Filho
Juiz Subst. da fa Circo Jud,
em exercício.

autopeças da
brasileiras

as

pelas
afirmou que, no primeiro
semestre de 1977, a Ar

gentina forneceu ao Chi

le 43 por cento de auto

peças. Em fins de 1978, a

percentagem caiu para 21

por cento.

primeiro semestre de 77,
subiu para 21 por cento

,

,

no segundo período men-

cionado", disse o diário.

Indica-se que a troca da

origem dos fornecimen

tos coincide com "as tra

vas impostas pela Argen
tina à Venda ao Chile dos

Produtos considerados

estratégicos" .

"O Brasil, q�e apenas
abastecia um por cento

dessen produtos imnorta-

\, os por nosso país
Quanto às importações

da Argentina de peças

para a montagem de veí

culos, no primeiro semes-
,

tre de 1977, a percenta-
gern era de 71 por cento,
tendo declinado para 33

por cento entre julho e

novembro de 1978.

"O Brasil, que não ven

dia esses produtos ao

Chile, chegou a 32 por
cento nessas importações
ao fim do ano passado",
acrescentou o jornal.

Em dinheiro, .Isso sig
nifica que as compras, na

Argentina decresceram

16 milhões de dólares

para dez milhões, en-'

quanto as aquisições ao

Brasil aumentaram de

308 mil para dez milhões

de dólares,

UM MOTIVO A MAIS PARA VOCE
COMER BEM.

Serviço de Bar e Restaurante, com atendimento a

La Carte. Semanalmente a tradicional "Dobradi
nha",
TROPICAL, do lanche ao aperitivo mais soflstlca

do, aquele atendimento camarada.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca

em frente a Volkswagen,

Breve cascudada

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

SERRARIA E 'BENEFICIAMENTO DE
MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

-QUE SABE' TUDO SOBRE O O,PALA.

AGORAVOCI: ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláud!o Herbst

Strudel sob encomenda

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

'

I

I!
Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda- EMMENDÖRFER Com. de· Veículos Ltda.

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

C,?nstruindo em madeira o progresso de nossa região

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Palavr as
I

Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - Oi. 4 - Prefixo de nomes escoceses. 6 -

Desanimei. 9 - Porção de terra cercada por á

gua. 11 - Frasco. 12 - Cintura de roupa. 13 - Su
fixo nominal: diminuição. 14 - Brinquedo infantil.
17 - Negro, em francês. 19 - Sfmbolo do rádio.

20 - ósmio (símbolo). 21 - Vlapúbllca, 23 - De
calitro (abrev.). 25 - Triture. 27 - Aquelas que es

tão para casar. 30 - 600, em romanos. 31 - Marf
lia (?), atriz. 32 - Está (pop.). 33 - Oapulho, 35 -
Bílis. 36 - O astro-rei. 37 - Mar, em inglês, 39 -
Nesse lugar. 40 - Sigla do Amapá. 42 - Descerre.

45 - Disparas. 48 - Bebida alcoólica. 49 - Nome

de mulhervõü - Colega fntimo. 52 - Carta geo
gráfica. 54 - Torneiras. 55' - Chefe etrope. 58 -
Partias.

VERTICAIS:

1 --- Falecimento. :2 - Rampa. 3 - Aircraft

Testing Reactor (sigla). 4 -'Nota muslcal, 5 - Cer

vídeo europeu. 6 - Produto extraído do cacau. 7
- Marca de cosmético. 8 --:- Informações objeti
vas (sigla). 10 - Apêndice da xícara (pl.). 15 -

Ou, em inglês. 16 (?) Comaneci, ginasta'. 18 - Sím

bolo do Rutênlo. 22, - Ornato para os dedos. 24
- Avenida. (abrev.). 25 - Máximo Divisor Comum

(abrev.). 26 - Causar. 28 - Açude do Ceará. 29-

I Cloreto de sódio. 31 - Saltar. 34 - Sozinho. 35 -

Usina. 38:__ Eduardo Araujo (iniciais). 39 - Carne

do lombo tío boi. 41 - pedestal. 43 - Dobras na

pele. 44 - Patrões. 46 - Sarrafo, 47 - Sábado

(abrev.). 51 -:- 1002, em romanos. 53 - Carta do

baralho. ,

2 3

7 8

11

13

20
17

29
25 26

30

33

36

39

45

49 50 51

52 53 54

55 56

32·

43 44

R ES POS TAS:

'sel - s�tI - SeO!8 - edeVII -
- OÔ!WV - !U3 - Wntl - saJJoo -

- eJOV - dV - !V - Bas - lOS �

- la.::i - 0lnsBO - �.L - BJad - OG -

- SBJ\!ON - BOVII - IBO - entl - SO
- BtI - J!ON - BoaU08 - e:j.O - SOO
- OJp�1\ - BLlIl - neqy - OBVII .....:.. �IO·.

- LIVRO GRATIS .....;.

Cortesia do seu Jornal

Envie este auúnclo junto com seu pedido e ga
nhe inteiramente grátis um best-seiler no valor de

Cr$ 40,00! A MONTERflEY garante!
Da Desapropriação Imobiliária - Alcebía-

des da Silva Minhoto .,............ 100,00
A Morte de Federico Garcia Lorca - lan

Gibson .. -". . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 100,00
O Enterro do Anão '- Chico Anísio . . . . . . . . 60,00
Dicionário Francês Português/Português

. Francês - de bolso - Ferna.ndo V. Pei-
xoto da Fonseca 90,00

Inglês Sem Mestre - 45. lições - Raul Rei-

naldo Rigo ...•.• -e • • • • • • • • • • • • • • • • 55,00
Novo Divionário Jurldlco Brasileiro - 3 vo-

lumes encadernados - Dr. José Náufel f?50,00
Bobinadora de Passos Automático para

Transformadores - Tecídio dr.....'.. 110,00
Doria Bárbara - Jorge Amado •.•..... '...

.
110,00

Curso de Direito Civil - Encadérnadó .:.'

Washington M. Monteiro'
1,0 Volume - 16.a Edição - Parte Geral, 300,00
2,0 Volume - 1ß.a Edição - Direito, de

família ,,:................... 300,00
3.0 Volume - 16.a Edição - Direito das

coisas
' �OO,OO

4.0 Volume - 12.a Edição - Direito das
5.0 Volume - 12.a Edição - Direitos das

Obrigações - 2.a parte 300,00'
Sucessões : � '30Ó,00

Porque Depuseram, Vargas - 1945 - Hé!io '

Silva " < •••••••
- • 220,00

Não, precisa env'ar dinheiro! Você só pagà ao reti

rar: os livros na Agência Postal de sua cidade. Es
,

creva para EDITORA MONTERREY LTDA. Rua;Vis
conde' de Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro.

CEP ...... 20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.
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O R
Gerente de BanCo

,

- Eu queria falar com o sr•
- Pois não, pode ,falar.
- Mas eu queria falar lá no

fundo do Banco.
- Ora, pode fálar aqui

mesmo!
- Não, eu quero é falar Is

no fundo, porque eu preciso de
um dinheiro e me disseram que
gerente de Banco não presta,
mas, lá no fundo do Banco é
um bom sujeito.

s A'R
'prendem juntos.

-

-

falava � tinha. de ser carregado
de um lado para outro.

- lncrível a sua recupera
ção! E há quanto tempo o se

nhor está nesta cidade?
- Eu nasci aqui!

'

Secretária
.- Senhorita, envie uma car

ta para aquele nosso freguês de

São ,Paulo avisando que chega
rei na sexta-feira.

- Patrãozinho, sexta se

, escreve com x ou com s? ..

- Diga que chegarei na

segunda, então.

Dentista
- Aquele homem ali vive

dos gritos das mulheres e do
choro das criancínhas!

- Que monstro!
- Não, minha sra., é den-

tista.
Bêbado
- O bêbado ia passando

pelo cemitério, de madrugada,
quando ouviu uma voz abafada:

- Socorro, me tirem da-

qul, eu não estou morto, não!
- O bêbado se deteve,

cambaleando, e conseguiu ver

aquela mão crispada, saindo de
uma cova rasa. Pisou nela vá
rias vezes e disse:

- Tá morto, sim! você tá é
mal enterrado!

'

- Ai! Ai! Ui! Ui!
- Mas, eu nem toquei no

seu dente ainda!
- �, mas tá pisando no

é'
'

meu p .

Saúde
- O clima aqui é bom?
- Se é! Quando eu che-

cuel, meus olhos não se abriam,
não tinha um fio de cabelo, não

\

S'ogra
- Alô? aqui é da funerária.

É pra saber o que é que o se

nhor quer mandarfazer com o

cadáver da sua sogra. � prá em

balsamar, prá enterrar ou é prá
cremar?

- Faz de tudo, meu cha

pa! Não facilita com essa ve

lha, não!

No Quartel
- Mas, seu capitão! Eu não

posso ir para a cavalaria! Eu
nunca andei a cavalo!

---' Não faz mal. A gente ar

ruma um cavalo prá você que
nunca foi montado e vocês a-

MAS POR QUE
''TUDO MAL? O DIA
ESTÁ 1.1�DO I O CÉU
AZ.UL} 'OS PÄSSALOS

CAt\JTAM, O SOL
BLILI-IA L.

MAS EU PERDI
UM CRUZEIRO!

,QUE ISSO} MÔ�'CA?
SE ESSE ÉO
PLOBLEMA, TOME!

P:e�SE BEM,
CEBOLl�HA! �UM
DIA Llt-JDO, COM CÉU
A'ZUL ,OS PÁSSAROS
CAt-JTAl\JDO I O SOL
BRIU-IANDO E EU...

NÃO TENNO
DINHEIRO PAIlA

COMPRAR
SORVETE!

-

Viação Canarinho LIda•.
VEICULOS USADOS REVISADOS

'Financiamento próprio
A CANARINHO. preocupa-se com á sua locomo- \

ção. colocando-a' sua dlsposlção, modernlsalmos
ônibus com pessoal especializ�do': possibilitando'
a seus passaqetros.tumà viagem segura e tran

qü-ila.

Transporte urbano e interurbano

J
,

Corcel luxo - verde .••..•.. � .... ' .••• '.. '1976 , .'
' -;

Corcel STO - branco .....•...•....... ,1975

Corcel luxo, _. vermelho ",_.';. �:I... ,... ..... 1974,-,
.corcet sedan - vermelho ••••••••••. .-.. 1974

V.W. 1500 - verde 1974
iF. 75 - 4x4 ':' amarelo'. .', : • ; ••• � .z,, • . . .• ,1976
,F. 100 - amarelo 1977

Av. Mal Deodoto dá: Fonseéá 158 ',pI

Telefones: Escrit. 72-0672 • Peças e Ofic. 72-0357

,:'_, CANARINHO _

Tran�porta cem carinho.

".
,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. JUrZO DE DIREITO DA COMARCA

DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILAO

Venda em t.o leilão: dia 02 de fevereiro p.v.;
às 16h30min. Venda em 2.0.leilão: dia 14 de fe-

. vereiro p.v., às 16h30min. Local: Edifício do Fó
rum da Comarca de Jaraguá do Sul. Autos de
Execução n. 6.436. Exeqüente: Murillo B. de Aze
vedo. Executado: Renato Piazera:. Bens a serem

leiloados: 1.) Um aparelho telefone nr. 72.0330,
de propriedade de Renato Piazera, constante da
lista telefônica do Estado de Santa Cetarina, tipo
residencial, avaliado em Cr$ 15.000,00. 2.) 170 m2
de madeira serrada, numa espessura média de
2 cm, que serve como tábua de parede, em ma-
deira de lei e qualidade, avaliados em Cr$ .

9.350,00. Total: Cr$ 24.350. Jaraquá do Sul, 05
de janeiro de 1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escri
vão, o subscrevi.

João Pacheco Filho
Juiz Subst.. da 7.a Circo Jud.
em exercício.

JurZO DE DiREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1.a praça: dia seis (06) de feve
reiro p.V., às 10 horas. Venda em 2.80 praça: dia
dezenove (19) de fevereiro p.v., às 10 horas. Exe
qüente: Sefredo Engel. Executado Renato. Piaze
ra. Local.- Editrcio do Fórum da Comarca de Ja
raquá do Sul. Bens a serem praceados: 1.) Um '

terreno situado neste município, no lugar Morro
do Jaraguá, com a área total de 704500 m2, fa
zendo frente com 5 linhas em terras de José Klin
kowski; Carlos Rosa; Herdeiros de Esplndola:
Sebastião Kniss e Nicodemus Pelens. travessão
dos fundos com terras de Anselmo Rocha e o

paredão de pedras, extremando de um lado com

terras de José Jagelski e Antonio Klinkowski,
está devidamente registrado nesta Comarca, sob
n. 20..423 e 18 ..358, registrado no Cartório de Re
gistro de Imóveis desta Comarca, sob n .. 21.546, .

do livro 3-K, fls. 116, do registro atual, avaliado
em Cr$ 105.675,00;.2.) Um terreno situado neste
município, no lugar Morro do Jaraguá, contendo
a área de mais ou menos 64,600 m2, fazendo
frente em terras de herdeiros Behling, travessão
dos fundos com terras de Sebastião Kreis, Rena
to Piazera e herdeiros de Carlos Rosa, de um

lado extrema com terras de Têxtil Cyrus S.A. e

de outro lado extrema com ditàs de Debatin. Não
possui benfeitorias. Está devidamente registra
do no Registro de Imóveis desta Comarca, sob
n. 7.721, do livro n. 3-C, às fls. 258, registro a

tuai do livro n. 3-0, fls. 213, sob n. 29.557, ava-
liado em Cr$ 12.920,00. Total: e-s 118.595,00. Fi
ca ainda intimado por este edital, o executado
da data acima, caso sua intimação não seja pos

, sível 'pelo senhor oficial de justiça. Jaraguá do
Sul, 04 de janeiro de 1979. Eu,' Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevl,

João Pacheco Filho
Juiz Subst. da 7.a Circ, Jud.
em exercício.

DESCOBERTA MINA OURO
SALVADOq - O Chefe

do Uistrito Leste da Do

cegeon Darcy Linde

mayer conrirmou . a des

coberta, no rnunlcíplo de

Araci, a 210 quilômetros
de Salvador, de uma mina

de ouro que possivelmen
te será a maior do Brasil,
com uma perspectlva de

capacidade de pelo me

nos cem toneladas. A no-:

tícia foi manchete princi
pal no [orna' "Correio da
Bahia", que circulou pela.
primeira vez sequnda-fel
ra.

A mina é conhecida
desde 1975, quando geó
logos da Doecegeo, ao

pesquisarem zinco, churn
bo, níquel, cobre e ouro

na mlcrorreçlão de Ser

ginha e Serrinha, deram
com' uma zona aurífera,
onde instalaram o cha

mado "Projeto Santa
Luz".
Nas perfurações de 2,5

m.etros foi encontrado ou

ra na proporção de 8,5
gramas por tonelada e os

geólogos esperam que em

perfurações na marca dos

3,5 metros sejam eneon-

.tradas 9,5 gramas por to

neladas, o que repr_esen
ta uma produtividade bem

maior do .que a das minas

do Canadá, onde os Indl-

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Jordão Rosa, residente em Jaraguá do Sul,
nesta cidade, extraviou o seguinte documento:
Certificado de propriedade do automóvel marca
Jeep, modelo Jipe, tipo utilitário, cor verde e ge
lo, placa JS-5266, chassis B823874, ano de fa-
bricação 1959 potência 90 HP.

.

Tendo requerido 2.a via, terna-se o original
sem efeito.

'

Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1979.

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA

DE JARAGUA DO SUL

, EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1.° leilão: dia 07 de fevereiro p.v.,
às 16 horas. Venda em 2.0 leilão: dia 20 de feve
reiro p.v. às 16 horas. Local: Edifício do Fórum
da .Comarca de Jaraguá do Sul. Execução n. ..

6.087. Exeqüente Aristides Cattoni. Executado
Ferro Velho Marechal. Bem a ser praceado: um

galpão, construído de madeira, coberto com te
lhas de barro, medindo 8 m de frente, por 12 m

de fundos, piso de barro batido.' pintado e se.n

portas na parte da frente, ec.rtcado num terreno
da executada sito na Av. Mal Deodoro da Fon
seca, nesta cidade, avaliado em Cr$ 20.000,00.
Nos autos não consta haver recurso pendente de .

julgamento. Fica ainda intimado pór este edital
o executado da data acima caso sua intimação
não seja possível pelo senhor oficial de Justiça.
Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de 1979. Eu, Adol-
pho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

.

ces considerados bons

para a comercialização a

tingem apenas as 6 gra
mas.

As pesquisas só serão
concluídas em 1980 e até
lá a Docegeo deverá in

vestir Cr$ ,180 milhões,
devendo a exploração se.

iniciar entre fins de 1981
. e início de 1982, se tudo
correr bem.

Caso as pesquisas ve-'

nham a cónfirmar uma re

serva de cem toneladas

de ouro, a mina desco-
. berta na região de Serri

nha é maior do que a do

Morro Velho, cuja capaci
dade é de 54 toneladas e

do que a de Jacobina,
que não ultrapassará as

/ 81 toneladas. Isso signifi
ca uma arrecadação de

US$ 700 milhões (Cr$ ..

15,14 bilhões), 'o que é
suficiente para evitar a

importação das 18 tonela-

das anuais, hoje necessá
rias para atender ao mer

cado interno brasileiro.
A mina descoberta pe

la Docegeo fica numa das

regiões mais pobres do

Estado, do Nordeste ári

do, com grandes secas

periódicas. Além da agri
cultura de . subsistência,
apenas o sisal é cultivado
na área. A pecuária é in

significante, predominan
do a criação de caprinos.

'Em vigor treze acordos entre o Brasil e o Peru
BRASíLIA - Por inter

médio de troca de notas,
entraram em vigor, um a

cordo e um convênio as

sinados entre os gover
nos do Brasil e do Peru,
durante o encontro dos

'Presidentes Ernesto Gei

sel e Moraies Bermudez,
em novembro de 1976. O

acordo estabelece nor

mas a respeito da utiliza

ção de estações costei

ras e de navios na J;\egião
Amazônica, e o convênio

dispõe sobre assistência .

rectproca para repressão

bém firmados pelos dois

presidentes.
Com e�s�s atos, entra

ram em yigor, a partir de
terça-feira, 13 dos 14 a

cordos concluídos entre

Brasil e Peru no encontro

presdenclal. Na opinião
dos dois governos, esses

Em cerimônia reallzads, acordos "compõem um.

em Llrna, completaram-se conjunto expressivo de

as formalidades necessá- instrumentos bilaterais

rias à entrada em vigor do capazes de repercutir de
convênio de abastectmen-' maneira extremamente fa-

to a médio prazo de pro-' vorável no incremento do

dutos e do convênio de ,intercâmbio brasllelro-pe-
transportes fluviais, tarn- ruano",

do tráfico ilícito de dro

.gas que produzem de

pendência. As' notas fo-
, ram trocadas, . no ltarna

raty, entre 0-ministro Aze

redo da Silveira e o em

baixador peruano, Jose

Ca. rlos de Marlatequl Are-
Iiano.
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t BRETZKE· Ind. e Cam. de Pmd. Alimentares Ltda. i
� EM DIVERSOS SABORES, PARA SATISFAZER' O, SEU PALADAR. i

_ t Rua Carlos May, 320 _ Jaraguâ do Sul _ Santa Oatarlna
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João Pacheco Filho
Juiz Subst. da 7.a Circo Jud.:
em exerc,
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DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
"-

.

Defronte a Praça Paul Harns
Fone: 72-0466

DESPACHANTE'O,FICIAL DE TRANSITO
.

IVO ZANLUCA

ESCRITÓRIO CONTABIL A COMERCIAL
CRC-SC n.o 0048

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

Téc. Cont.: Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.07.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administra-
,

tivos - Contabil!dade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Trabalhista e INPS -

Seguros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do sU1.1Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Credenciado peLo DETRAN nO. 065

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0010
(perto dó Dr. Waldemiro Mazurechen)

.

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

(!scrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 -'89.25o-Jaraguá do Sul-SC

DRA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

ESCRITORio DE ADVOCACIA
Altevlr Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues I

Advogados
.

COBRANÇAS - SEGUROS
�PVOCACIA EM GERAL

, 'Jaraguã do Sul - Santa Catarina

IRu� Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498

,III
.

1',1 ARP;'IAN - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS' LTDA;
I :�,;] 1"<"'"" lall

.

/

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone: (0473) 72-0616, Cx P. 83 - CRC-0772

. 89.250-Jaraguá do Sul - Santa Catarina
CONTABILIDADE - CONTRATOS E SERViÇOS EM

GERAL - PR'OJ�TOS DE FINANCIAMENTO ..

SEGUROS.

Escrit6rios: I

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

.

Cx. P. 200 - fone: 72-0411 � São Bento do Sul-SC
II '

, ,

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

Járaguá do Sul - Santa Catarina
.

...

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART; 3806-0
REG. N0. 9.360 - VISTO 5047 - 10°.' R.

PROJETOS E ASSJSTENCIA TECNICA
\ --------

AV.IMal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

, Gráfica AVENIDA Lida.
MATRIZ E FILIAL

Especializada em material escolar.

CADERNOS UNIVERSITÁRIO,S COM 80

FOLHAS, A PARTIR DE Cr$ 10,00.

NECESSITA PARA ADMISSÃO
IMEDIATA

02 MECÂNICOS .

Requisito: boa experiência anterior

02 SERVENTES

01 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
I

OFERECE:

ótimo salário
Aperfeiçoamento profissional
na própria fábrica.
Assistência médica.

Os Interessados deverão apresentar-se, no
Setor Pessoal da empresa, na Av. Mai. Deodoro,
158 - Jaraguá do Sul - SC.

Comunicação
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

comunica aos estabelecimentos industriais, co
merciais e prestadores de serviços, contribuin
tes da TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO que; de acordo com as dis

posições legais vigentes, no ato do pagamento
da citada Taxa será exigida a apresentaçäc da

1 quitação da CONTRIBUiÇÃO SINDICAL.

I Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Grêmio Esportivo
Juventus

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente, vimos convocar o Conselho
Deliberativo do Grêmio Esportivo Juventus, para
uma Assembléia Geral' Ordinária, a realizar-se no

dia 25 do corrente, às 20 horas, em sua sede so

cial, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, para deli

berarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 '. Aprovação das contas;
2. Eleição da Diretoria;
3. Assuntos diversos de interesse da so

ciedade.

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1979.

Loreno AntonIo Marcalto
Presidente

t FALECIMENTOS

Faleceu dia 10.01.79

Lauro Machado, com a idade de 12 anos,
filho de Constantino José (Regina) Macha

do, res. em Ribeirão das Pedras

Faleceu dia 11.01.79
'

João Coelho Vieira, com a idade de 81 anos,
res. na Rua Epitácip Pessoa.

Faleceram dia 12.01.79

Fábio Luís, com a idade de 1 ano, filho de

Ingo Paulo (Dirce) RabI, res, na Rua Julio

'Tavares da Cunha Mello.
Alfredo WUlf, com a idade de 61 anos, res.

na rua Walter Marquardt

Faleceu dia 13.01.79

Osmar Madeus, com a idade de 48 anos,·
res. na Rua Paulo Neitzel

Faleceu dia 15.01.79

Helmuth Gutz, com a idade de 55 anos, res.

em Rio da Luz II

Sábado, 20dejanei�ro�d�e_1�9�7�9 � P_A_G_a_�_A__1.

Noticiário Esportivo ------) JAIME BLANK

Quase ludo' certo. Juvenlus represenlará
.

Jaraguá dó Sul outra vez no Estadual
Está quase tudo acertado Jaraguá do Sul, a permanência região do Vale do Itapocu. Duas e outros assuntos de interesse do

com referência a participação do do Juventus, pois já temos outros reuniões informais já foram reall- clube.

Grêmio Esportivo Juventus no exemplos de equipes do nosso zadas e, nestas, muita coisa de A reunião está mareada pa

Campeonato Catarinense de 79. Estado que se encontrando em objetivo já foi tratado. Elaborou-se ra às 20 heras, nas dependências

Conforme havíamos informado na crise financeira, procuraram Ii- um plano de trabalho, apresenta-. da séde social do Grêmio Espor

última edição, um grupo de jo- cenciar-se por uma temporada e do na última terça-feira aos atuais tivo Juventus.

vens entusiastas de noeea cida- acabavam não mais retornando as dirigentes juventinos, sendo por A EXPECTATIVA

de estaria 'propenso a assumir a disputas. Devemos agora, mais do estes recebido com muita satis.- /É muito grande a expectati

tarefa de manter o moleque tra-' que nunca formar uma corrente fação, ficando mesmo evidencia-
va nos meios esportivos de nos

vesso nas disputas do campeo- em tomo do nosso representante do que os mesmos tudo farão pa- sa cidade, em torno deste movi

nato estadual, visando com isto, para que o objetivo proposto por ra continuar colaborando no que mento que ao que tudo indica já

a manutenção de um clube que este grup9 seja concretizado. for possível. Na próxima segun- é uma realidade. Para os novos

represente Jaraguá do Sul, pois Este movimento visa uma
da-feira, novo encontro está mar- dirigentes do Juventus será uma

como é sabido, a equipe que in- 'd' de cado, e lá será elaborada uma missão árdua, mas se os mesmos
preparação a me 10 prazo,

tegra a Divisão Espeei,al da Fe- d chapa, contendo os nomes da- tlverem o apele da municipalida-
uma equlpe que levará o nome' e

deração Catarinense de Futebol /
. queles que comporão os vários

de, dos nossos empresários e de
Jaraauá do Sul, seguindo o exem-

e que tensiona afastar-se porum" C
. ., P departamentos ao clube.

um modo especial, do povo [ara-
pIo de Joinville enciuma. or

ano, não terá mais condições, de este motivo serão convidados a ASSEMBLÉIA guaense, podemos estar certos

retornar uma vez que a lei deter- fazer parte da nova diretoria, e- ACONTECERÁ NA QUINTA de que o Juventus deste ano se-

mina que, a cidade que não pos- lementos ligados ao Juventus, ao Na próxima quinta-feira, dia rá grande e forte, projetando bem

suir mais de 100.000 habitantes, Baependi e outros clubes do 110s- I 25, acontecerá a tão aguardada alto o nome de Jaraguá espertl

não terá direito de ingresso na
so município, bem como líderes assembléia geral ordinária, do

-

vo, no âmbito estadual e naeio

Divisão Especial. Então como ve-
das empresas jaraguaenses e ci- qual constará a ap·rovação· de nal,

mos, é de suma importância para dades que congregam a micror- contas, eleição da nova Cliretoria

consta no calendário de
promoções co Figueiren
se, é a I PROVA ROSTI"
CA DOS BAIRROS, pre
vista para julho ou aços
to. Esta prova objetiva
uma maior aproximação
dos elementos dos mais
diversos bairros de Jara

guá do Sul em torno do
esporte, servindo também

para uma descoberta de
novos valores.

O campeonato Varjão,
o maior campeonato var

zeano da região, deverá
ter seu início em março, A novidade para este

Os preparativos rruciars ano no Figueirense, é a

já estão sendo realizados implantação do serviço
e aquelas equipes que de imprensa, visando a

porventura Queiram dele
.

divulgação das premo-
tomar parte, poderão ções do clube junto a03

desde já providenciar. órgãos de imprensa da
suas inscrições, segundo cidade e Estado.
estamos informados, [un- •

As atividades da CME de Pomerode em· 78

Figueirense
o E.C. Figueirense, da

Ilha da Figueira estará
excursionando neste do

ming.o à Massaranduba.

para um encontro amisto

so programado para o pe
ríodo da tarde, contra o

Cruzeiro, campeão mas

sarandubense, A equipe
[araquaense vai �(;!i�iante

numa :10P apresc+tação,
com aspirantes e titula
res. No domingo último,
em seu estádio, venceu

com uma equipe mescla,

ria entre aspirantes e tl

t:'lares ao Grêmio Espor
tivo Mannes por 3 a 1, ra
.. ão porque, espera faze"
urna excelente partida,
nessa primeira lnterven-

apresenta-se
ção de 79 tora de seus re- ainda muitos adeptos,
dutos. caiu no completo esque-

Próximas cimento e. alguns dedica-

realizações dos diretores do alvi-ver-

Com o apoio da im- de da Ilha da Figueira,
prensa, o Figueirense pre- sentindo a necessidade

tende realizar no final de de uma promoção neste

marco ou meados de abril sentido, optou pela reali-

a I PROVA CICUSTICA zação da prova, inclusa

"CIDADE DE JARAGUA em. seu' calendário. Os
DO SUL", no trajeto à primeiros passos já to-

princípio, compreendido ram dados. com consulta

entre o trevo da SC-30i junto a Federação Catari-

com a BR-101 à Ponte Ab- nense de Ciclismo, atra-:
don Batista, fazendo com vés do coordenador des-

isso ressurgir esta moda- sa prova ciclístlca, o com-
lidade. panheiro de imprensa Flá-

O ciclismo, modalidade via José, estando-se no

amplamente difundida a- aguardo para os próximos
qui num passado não mui- dias de resposta, para en-

to distante, mas tendo tão serem ultimados os

preparativos Provavel
mente a prova serána ca
tegoria passeio e de cor-

rida, fato que estaremos
divulgando ao longo de
nosso noticiário esporti
vo.

Outra realização que

VARJÃ0179

amanhã

ORAÇAO AO DIVINO

ESPíRITO SANTO

Espírito Santo, Tu que me esclareces em

tudo cue iluminas todos os caminhos para que

eu �tinja meu ideal. Tu que me dás o Dom Di

vino do perdoar e esquecer o mal que me fazem;

que em todos os instantes da minha vida estás

comigo quero neste curto diálogo aqradecer-Te

por tudo e confirmar uma vez mais, que não que

ro separar-me de Ti. Por maior que seja a ilusão

material, não será o mínimo da vontade que sin

to de um dia estar Contigo e todos os meus ir-

mãos, na glória perpétua.
.

.

Agradeço-Te uma vez mals..

(A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias

seguidos sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias

será alcançada a graça por mais difícil que se

ja). Publicar assim que receber a graça.

Recebemos da CME de Pomerode,
um relatório das atividades empreendi
das no decorrer do ano de 1978. Atual
mente a Comissão Municipal de Espor
tes de Pornerode é presidida pelo dinâ
mico desportista Waldemar Wiesner que
não tem medido esforços para que o

plano de trabalha estabelecido pela en

tidade para cada exercício, saisse a con-

,tento.'
.

Para uma maior orientação daque
les que se interessam pelo esporte ama

dor, queremos assinalar que a ftnallda

de da CME é atender as entidades e as

sociações desportivas do município, no

que diz respeito à orientação técnica e

burocrática, junto às Ligas, Federações
e Conselho Regional de Desportos -

CRD; estudar, propor e promover a di

fusão do esporte amador municipal; re
presentar o município em Jogos Regio
nais; Abertos e Campeonato Estaduais;
estudar e acomoanhar o desenvolvi-

.

mento esportivo do municfpio, sugerin
do medidas que beneficiem os espor
tes ou favoreçam a implantação de ou

tros julgados úteis e necessários, ba
seando-se nos prlnclplos elementares
de relações desportivas e do bem social

dos esportes; promover ainda a difusãc
e o incentivo dos esportes nas escolas
localizadas' no municfpio.

No campo disciplinar, faz-se rnls

ter destacar que os dirigentes, técnicos
e atletas não sofreram nenhuma puni
ção ou advertência durante as disputas
realizadas no ano de 1978.

No que diz respeito. a participação
de Pomerode nas mais diversas compe

tições realizadas em 78, podemos des
tacar a do Atletísmo Feminino, nos III

Jogos Regionais e Jogos Abertos, com

a premiação de 3 medalhas; Bolão Fe

minina, nos III Jogos Regionais e Jogos
Abertos, Campeonato Estadual· promo
vido pela Federação Catarinense de Bo
cha e Bolão, inclusive competições a-

M.E.F.

(M.E.F.

o
""'"

ac
II

or a
Meu glorioso St Onofre que pela Divina Pro- '

vidência fostes vós santlficado e hoje estais no

círculo da Providência Divina, confessor das ver

dades, consolador dos aflitos na portà de Roma

viestes encontrar com meu Senhor Jesus Cris

to e as graças pediste três eu vos peço quatro.
Meu gl-orioso Sto. Onofre por meu Senhor

Jesus Cristo, por sua mãe bonfssima, pelas cin

co chagas de Jesus, pelas sete dores de nossa

Mãe Maria Santíssima, pelas almas santas e ben

ditas, por todos os anjos do céu e da terra, pe
ço-vos que me concedeis a graça que vou pe
dir. (Faz-se o pedido que se deseja). Meu glo
rioso Santo Onofre, pela sagrada Paixão e morte

de Nosso Senhor .Jesus Cristo, pela Sta. Cruz em

que morreu, pelo sangue que derramou por Sto.

Antônio, por São Francisco de Assis; peço-vos

empresteis estas graças que tanto necessito.

Espero que serei servido atendido em 40

dias, ouvindo o que prometeste.
Reze por 9 dias acompanhada de 9 padre

nosso e 9 Ave Marias.
Agradecendo o pedido alcançado divulgo

esta oração.

em Massaranduba
to ao Figueirense.
Podemos adiantar que

várias equipes da várzea

jaraguaense já manifes

taram interesse em parti
cipar. O V�rjão/79, que
foi sucesso a toda prova
no ano passado, será re

g:do por um reqularne -

to, código esportivo, tu
do dentro da rnals perfei
ta organização, para evi

tar possíveis interpreta
ções dúbias que possam
causar problemas duran
ié o seu desenvolar.

SER'VJoÇO DE
IMPRENSA

rnlstosas em Jaraguá, Timbó e Blume

nau, com apremlação de 14 troféus e 43

medalhas; Futebol de Salão, nos III Jo

gas Regionais e partidas amistosas; Tê
nis de Mesa Masculino, nos III Jogos Re

gionais e partidas amistosas; VÓlib')!
(M/F), nos III Jogos Regionais, Campeo.
nato Estadual infantil e infanto promovi
do pela FAC e jogos amistosos.

PROMOÇÕES
A Comissão MuniCipal de Esportes

de Pomerode promoveu durante o ano

de 1978 as mais diversas disputas, entre
as quais destacamos as seguintes: II

Campeonato Regional de Pomerode em

Futebol de Salão; I Campeonato Munici

pal de Volibol; Passeio Ciclístico; I Oam

peonato de Inverno de Xadrez; I Cam

peonato Municipal de Xadrez; I Camp.
Mun. de Tê nis de Mesa; I Torneio Sele
tivo de Tênis de Mesa; II Jogos Estudan
tis de Pomerode:·Prova Cicífstica de
Montanha e Prova qiclística Ranking

TESOURARIA

.
Durante o ano de 78 foi investido

. . /
a oiueo ap lmuenb e toA!po,dsa JOJ8S ou

nove mil, oitocentos e dezenove cruzei

ras e quarenta centavos, aplicados dl
seguinte forma: Material Permanente

Cr$ 10.822,00; Material de Consumo Cr$
25.101,63; Serviços Terceiros Cr$ .....
57.974,70 e Encargos .Dlversos Cr$
15.921,11.

PREVISÃO 79/80
E' de total interesse da CME de Po

merode participar dos mais diversos
campeonatos que se efetuarão no perle
do 79/80, sobretudo nos campeonatos
estaduais, para alcançar um melhor In
dice físico e técnico. Mas, esta partici ..

pação dependerá exclusivamente de do-

'tacão orçamentária da Prefeitura local,
bem como do auxrtio da indústria e co

mêrcio, entidades esportivas, estabele
cimentos de ensino, além de subvenções
do Governo Estadual e Federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"aorreiodoPODO"Noticiário .�de·" Guaramirim
.

Ano lX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
.

Jaraguá do Sul- Sábado, 20 de janeiro de 1979 - n. 3.021
Placas ·de sinalização Curso Freinet

- EDITAL -

-do Freinet - Montagem do
Jornal Escolar - Projeto
de Estudo sobre a apli
cação das técnicas de

Ensino Freinet.

O Professor Francisco

Schork disse que .estas

técnicas podem ser em

pregadas, inclusive no

segundo· grau, mas que
no município de Guarami

rim, serão dirigidas ex·,
clusivamente ao. pré-prl
Mário e primeiro grau.

Participarão öo Curso 15 '

professores municipais.
No ano passado, o Pro

'essor SChork, partlclpou
de um Curso, quase idên
tico na cidade de Blume

nau, à convite da FURB,
'TI!nistrado por expért no

assunto, e ficou entusias

mado com as técnicas de

ensino, e visando o aprl-

O Inspetor Municipal
de Ensino d'e. ,Guaramlrlm, .

Professor Francisco

Schork, informou que no
-,

perlodo de 22 à 26 do

corrente, tendo como lo

cai o Colégio Estadual;'
no .horárfo das 7h30min

às 22h será realizado o

Curso de Técnicas de En

sino Freinet: O.Curso se

rá coordenado pela Pro
fessora Flaviana Granzot

to, da Fundação Educa
cional da Região de Blu
menau, O curso terá 60
horas aulas, com o se

guinte programa:

Oom o crescimento da

população da Guaramirim

resultante do desenvolvi
mento que ora se verifica

I

no Município, o Prefeito
Salim José Dequech, re

solveu slnalisar as vias
, ,

públicas centrais, e in-

clusive no interlor, para
disciplinar o trânsito. As
sim sendo, foram implan
tadas 68 placas de sina

lização e advertência, que .

sé forem respeitadas,
certamente -evitarão aci

dentes. As placas já fo
ram Implantadas nos lo

cais, onde eventualmente

poderiam ocorrer aciden

tes, prevenindo dessa ma

neira, os motoristas e

principalmente os visi
tantes,

Tabelião de Notas e Protestos

I de Titulos

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO

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

Antenor Zermiani, R. 28 de Agosto, sln, Gua
ramirim. Bento Cyrus G. Dias, Rua Rio 'Branco,
56, nesta. José Paulo de Azevedo, Estrada Bana
nal. Guaramirim. Laura Alves, R. Victor Rosen
berger, nesta.· Mario Marcos Reiser, R. Exp. An
tonio C. Ferreira, 237, Jaraguá do Sul, SC. Orlan
do TO,non, R. Guilherme Weege, 332, Jaraguá do
Sul, SC. Terezinha da Silva, R" Francisca T'opi,
90, nesta. Waldemar Peggau Ltda., R, Preso Epí
tácio Pessoa, s/n.o, nesta.

Apresentação das Téc

nicas Freinet - Debates e

Mesa Redonda - Método

Natural de leitura - Mate

mática e Desenho, segun-

nk/Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 1979.

Ligia Maria Eichinger Siewerdt
Escrevente Juramentada.

V Rodeio Crioulo
iniciou

de

moramento do Magistério
Municipal, solicitou a rea

lização desse curso, para
preparar os educadores,
com o pronto atendimen

to por parte do Prefeito

Municipal Salim José De

quech, que achou a idéia
excelente.

-sos trabalhos, visando a

conclusão rápida, para

beneficiar os moradores.
de ambas as comunida

des. Salim José Dequech,
informou que a Prefeitu

ra Municipal gastou Cr$
140.000,00 (cento e qua

renta mil cruzeiros) na o

bra, sem contar com au-
.

xílio de ninguém.
Novos abrigos
de ônibus
A Prefeitura Municipal

de auarammrn vai im

plantar nos próximos me

ses, 8 (oito) novos abri

gos de ônibus pelo Mu

nicípio. Tal medida, se

prende ao fato, do au

mento de linhas intermu

-nlclpals, e da necessida-

de de abrigar os usuários

das intempéries.

Bueiro

concluído·
O Prefeito Municipal de

Guaramirim, Salim José

Dequech, informou que
os operários já concluí

ram os serviços de cons

trução do bueiro, na dIvI
sa com Jaraguá do Sul,
na Estrada ilHa da Figuei
ra, que dá acesso à loca
lidade de Rit) Branco. Os

servlços foram realizados

em rrtmo acelerado, e vá

rios operárlos dispende
ram vários dias de inten-
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Com a participação de 39 países, o
1.o Salão Internacional de Fotografia de

Santo André, no ano passado, foi con
siderado por seus organi�adores um

grande sucesso. Agora, o 2.0 Salão pro
movido pela Prefeitura Municipal de
Santo André e o Cromos Grupo Foto

gráfico promete repetir o êxito do pri
meiro. Vários países já mandaram as

suas fotos: União Soviética, Checoslo

váquia, Iugoslávia, Alemanha, Bélgica,
Áustria, Suíça, Holanda e Argentina.

Para os brasileiros que quiserem
participar, as inscrições 'estão abertas

e as exigências são poucas. O tema é ll

vre para qualquer das três categorias:
slides, cópias em branco P. preto e có

pias em cor, ada fotógrafo pode parti
cipar em cada uma delas, com o máxi

mo de até quatro fotografias. _ .... : ......... _

As ampliações em papel não devem

ultrapassar o tamanho de 40x50, en-

quanto que os slides deverão ser mon-
'

tados em moldura 35mm. No verso das

cópias, ou na borda dos slldes, deverão
constar: nome do autor, clube a que es

tá filiado, endereço e titulo da foto.

As inscrições para cópias em pa

pel se encerram no dia 3 de março e pa
ra slides no dia 13. Maiores informações
e o regulamento do salão podem ser ob

tidos através 'da caixa postal 11.531 em

São Paulo, na Secretaria de Educ�ção,
Cultura e Esportes de Santo André ou

na rua Sete de Abril, 368, Säo Paulo.

j á Moeda tev�
.

exp,ansao de
41,9 por cento

2.° Salão
Mundial

,

de Fotos

"

Joinville
.se us preparativos

Representantes do Centro de Grande do Sul e do Paraná. MELHORIAS
Tradições Gaúchas "Chapar-
ral", da Fundação Municipal
"25 de Julho", do J SindJcato
Rural e do conjunto folclórico
"Silberfluss" estiveram reuni
dos esta semana para tratar da

realização do V Rodeio Criou
lo de Joinville, que se desen
rolará de 20 a 23 de abril pró
ximo.

A reunião teve por local a

Fundação Municipal "25 de

Julho", onde o rodeio será le
vado a efeito, a exemplo do

que vem acontecendo nos três
últimos anos.

Durante o encontro, ficou
definido que este ano o rodeio
será co-promovido pelas qua
tro entldades representadas.
Por outro fado, haverá colabo

ração da Secretaria de Cultu
ra, Esporte e Turismo da Pre
feitura Municipal de Joinville
e da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado.
DESFilE

I

O V Rodeio Crioulo de Jo

inville, a exemplo daquele do
ano passado, deverá reunir
mais de 40 centros de tradição
gaúcha. A maioria dos partici
pantes será de municfpios de
Santa Catarina, mas não fal
tarão representantes do Rio

As constantes participa
ções do CTG "Chaparral" em

rodeios nos dois Estados vizi
nhos garantiu antecipadamen
te a presença de outras equi-

.

,

pes.
O rodeio terá inauguração

oficial na manhã do dia 20 de
abril com um desfile pelas prin
cipais ruas de Joinville. Do
desfile deverão participar cer
ca de 100 cavaleiros, além de

algumas viaturas, decoradas

tipicamente.
Após o (fesfIle, todos O"

CTGs se reunirão na Fundação
,"25 de Julho" onde serão ini

ciadas, na parte da tarde, gi
neteadas e provas de laço.

Durante os três dias, fun
clonará no local uma churras

queira tfplca, além de diversas
barracas de bebidas diversifi
cadas. No local deverá haver
um parque lnfantlt.:

Por outro lado, deverão
ser promovidos dois bailes na

.

Sociedade Guarani de Pirabei

raba, além de uma tarde dan

çante. Foram também solicita
dos dols pavilhões da Secre
taria de Agricultura e Abaste

cimento, onde serão promovi
das apresentações de grupos
folclóricos e de Invernadas Ar
tísticas.

No início desta semana,
visando melhorar o grau de se

gurança das pessoas que pres

tigiarem o V Rodeio Crioulo a

direção da Fundação "25 de
Julho" iniciou a substr'utção
dos mourões de madeira por

outros de cimento.
Os atuais mourões já es

tão apresentando sinais de de

terloração. Por isso, a direção
da Fundação decidiu substituí

-los. E, para evitar de no futuro

ter que fazer novas, melhorias

na mangueira de gineteadas e

competições, de laço, optou
por mourões de cimento.

ATRAÇõES
Para o V R:odeio Crioulo

os promotores pretendem tra

zer diversas atraçõee, entre·

elas as principais Invernadas
Artísticas de Santa Catarina.

Por outro lado, o patrão
do CTG "Ohaparral? . João

. Francisco (Tito) Harger está
pensando em contratar uma a

tração especial para a promo

ção. Esta atração poderia ser

a dupla Texeirinhá e Meri Te

rezinha, "Uma atração cara,
mas sem dúvidas será um a

trativo especial para o V Ro

.

deio Crioulo, de Joinville" de-

clarou o patrão do CTG join
vilense.

O saldo dos meios de pagamento - moeda em po
der do público mais depósitos à vista nos bancos CiQ

merciais - em 1978 apresentou uma expansão de· .. , .

41,9%, 4,3% a mais do que no ano anterior. Segundo
estimativas anunciadas pelo ministro Mário Henrique Si

monsen, da Fazenda. A inflação no ano passado foi de

40,8%. '

O ministro Simonsen disse que a expansão dos
meios de pagamento poderia ter atingido "cinqüenta e

tantos, quase 60%". Se o governo não tivesse ed itado

o chamado "pacote de novembro", limitando o cresci

mento dos meios de pagamento no mês de dezembro,
entre outros mecanismos, pela redução das aplicações
do Banco do Brasil e da ampliação do prazo de libera

ção dos empréstimos externos das empresas estatais,
congelados no Banco Central.

De janeiro até novembro do ano passado, a expan
são dos meios de pagamento havia somado 29,3% con

tra 24,5% em igueJ período de 1977. O orçamento rno

netário previa uma expansão de apenas 25% nos melos
do pagamento em 1978, mas, desde os primeiros meses

do ano, o governo já admitia que era impossfvel respei
tar esse limite. O "pacote de novembro" foi editado a

fim de evitar um crescimento muito acima dos 40%.

A expansão dos meios de pagamento acima do ní

vel inflacionário em 78 representou também uma inver

são de tendência em relação a 77, quando a inflação fi

cou em 38,8% e o cresclrnento da moeda em S7,6%. O
ministro da Fazenda explicou que o Indlce do cresci

mento da moeda em 79, a constar do orçamento mone

tário, ainda não está definido, mas considerou 30% "um
número simpático".

O atual ministro da Fazenda não quis fazer comen
tárlos sobre a inflação deste ano, pois "ainda é cedo".

em

Agência bancária
está

Décio Ivo Coppl, gerente
da agência do Bradesco,_
Banco Brasileiro de Descon
tos - localizada na sede do
Distrito de Pirabeiraba, decla
rou que após pouco mals de 2

::;
meses de funcionamento,' to-
das as perspectivas estão se

confirmando. Em outras pala
vras, enfatizou que a agência
está tendo bom movimento.

De modo geral, indústria
e comércio. de Pirabeiraba e

arredores passaram a presti
giar a agência do Bradesco na

primeira semana de funcio
namento.

(� gerente não quis forne
cer'os números exatos das
contas que foram abertas na

agência, mas deixou claro que
são muitas, pois deixou esca

par comentário .de, que "já te

mos algumas centenas de con

tas correntes".

Por outro lado conta com

de Pirabeiraba
movimentadabem

a colaboração de 10 funcioná
rios na agência, mas dado o

\

grande movimento, em breve

o número de funcionários de
verá ser aumentado.

Se o movimento da agên
cia é motivo de satisfação pa
ra Décio Ivo Coppi, para as

pessoas ligadas ao comércio,
indústria. e agricultura a situa-

,

ção é idêntica.

Comenta-se em Pirabeira
ba que a maioria passou a

prestigiar a agência local pelo
fato de que há. anos vinha
mantendo conta com o referi
do banco, na agência do cen

tro de Joirwille.

Outros, no, entanto, que
nunca tivéram negócios com o

Bradesco, passaram a presti
giar a agência de Pirabeiraba

pelo fato de que facilita. os ne

gócios.
Antes da inauguração da

açêncla de Plrabelraba, a sim-
,

pies quitação de uma conta de

luz fazia com que os morado

res do distrito se deslocassem

até Joinville.

Nos próximos meses o

movimento da agência de Pi

rabeiraba deverá ser ainda
mais intenso. Segundo infor

mouDécio Ivo Coppi a agên
cia passará a operar também
com crédito agrícola.

Por sinal, a agência está

em condições de iniciar as '0-

perações imediatamente. Po

rém, devido, às entressafra,
por enquanto o movimento
dessa carteira está ainda pa
ralisado.

Explicou, por outro lado o

gerente, que o próprio banco
mantém uma empresa para e

laboração dos projetos agríco
las financiados. Assim que co

meçarem a surgir solicitações
para financiamentos, a referi
da empresa passará a atuar na

região de Pirabeiraba.

Prefeitode Massaranduba
faz reivindicacões

• I

O Prefeito Municipal de Estrada' Blumenau-Massaran- Na Celesc, o Prefeito man-

Massaranduba, Davio leu, em duba-Guaramirim, bem como, teve entendimentos com a di

recente viagem à Capital do o asfaltamento do acesso até retoria da empresa solicitando

Estado, manteve vários conta- à Rua 11 de Novembro, no cen-· todo o empenho para tornar

tos com órgãos da administra- tro da cidade. uma vez que a viável ainda no decorrer do e

ção estadual, solicitando be- . primeira etapa da- obra em re- xercício de 1979 a construção
neffelos para o seu município. ferência no trecho Blumenau- de várias linhas de eletrlflca
Esteve em audiência com o se- -Massaranduba. deverá ficar ção rural visando beneficiar

cretário da. Educação, protes- totalmente concluída até 15 de várias comunidades do interior
'�

sor Mário César Moraes, solt- . março de 1979. do município tais como, Braço-
citando verba para as obras de -Seco, Estrada Massaranduba-

ampliação e reformas na Es- Na Casa Civil; Dávio Leu -Guaramirim e Santa luzia.

cola Básica "General Rondon" ,

.

manteve audiência
.

com Salo

que estão orçadas em Cr$ '" mão Antonio Ribas Júnior, so-
420.916,00, para a qual o Go- licitando que sejam ultimados

vemo do Estado já está parti- os preparativos para assinatu

cipando com a Irnportâncla de ra do convênio para a cons

Cr$ 160,000,00. trução de um ginási'o de es-

Junto ao Diretor-Geral do portes coberto, junto ao Oen

Depar:tamento de Estradas de tro Desportivo de 1.° grau, que

Rodagem do Estado, Antonio está sendo construfdo em Mas

Carias Werner, o Prefeito mas- saranduba, ainda na gestão do

sarandutiense solicitou a cons- Góvernador Antonio Carlos K.

trução de trevo na SC-413/474, Reis.

De acordo com o progra-.
ma apresentado pela Celesc a

Eletrobrás, duas destas obras
já estão releclonadas, sendo
que a terceira deverá ser .efe
tuada com recursos da pró
pria Celesc e com a partici
pação dos consumidores, no

que se refere a diferença anti
-econômica de implantação da

respectiva rede.
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