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Os· 500 municípios mais desenvolvidos do Brasil

.Jaraguá
Nacional

do

e

Sul ocup� o

Município

88°. lugar
em- Santa

no plano
Catarina

, Plantação de maconha é
,

descoberta em Schroeder
Um total de sete pés de mace-

.

com mulher e Jilhos na sua pro
nha e algumas dezenas de gramas priedade.
da famosa "erva", já preparadas O implicado não ofereceu re

para consumo foram localizados sistência à prisão e em seguida le
na tarde da última segunda-feira, vou os policiais a, um deterrnlnado
na localldade de Braço do Sul, no local de suas terras, onde esta:
interior do Munlclplo de Schroe- vam plantados sete pés de maco

der, nas terras pertencentes '1 nha, todos de aproximadamente
Siegfrid Weiss, de 28 anos, mais dois metros e 40 centímetros de

,
conhecido pelo apelido de "Ale- altura segundo o acusado, planta
mão", pelo fato de seus pais terem dos no último mês de novembro ..
nascido na Alemanha Ocidental. A "Alemão" dlsse que os dois pau
Polícia recebeu uma denúncia '3 listas e o francês que" estavam em

seguiu para o local, fortemente ar- sua casa são inocentes. Infqrmou
mada. ...

que ele planta maconha apenas
A operação policial, comanda- para consumo próprio.

da pelo titular da 2.a Delegacia Re- ,Siegfrid Weiss é técnico em

gional de Polícia de Jolnvlle, João máquinas tipográficas, além de
Pessoa Machado (com jurisdição cultivar um bonito pomar, nas pro
no Município de Schroeder) con- ximidades de sua casa. Ele está
tou com a participação de oito e- respondendo processo por pl�n
lernentos da Delegacia de Polícia tação de entorpec_entes, na Justiça
da Comarca de Joinville e de to- Criminal da Comarca de Guaraml
dos da Delegacia de Polícia de rim, com jurisdição sobre schroe
Schroeder. As autoridades chega- der. O inquérito foi lavrado na De
ram no local por volta das 15h30m, legacia de Polícia da Comarca d�
surprendendo Siegfrid Weiss, sol- ,Joinville e enviado para Guaraml
teiro, residente há alguns anos 'na rim, ainda esta semana. Somente
localidade de Braço do Sul, no in- o Juiz determinará se "Alemão"
terior de Schroeder.' cumprirá prisão preventiva ou não,

Um dos participantes da ope- A Polfcia, por outro lado, a-
ração, o Deleqado Adjunto

-

da credita 'em parte nas afirmações
DPCo de Joinville, SauJ Trelss, in- de Siegfriçl, concordando que os

formou que na casa de Siegfrid es· três jovens surpreendidos em sua

tavam ainda dois paulistas e um casa sejam mesmo lnocentes.
fral\'C� ql1&Cefeluavam uma visita ,We1s$ l1.ão ,dincultou em momento
a "Alemão". Este, segundo as au- algum o trabalho da Polfcla, Esta
toridades, parece que estava pres- acha que há mais maconha :m
sentindo a chegada da Pollcla, suas terras. de grande extensao,
porque foi, surpreendido, tentando segundo o Delegado Treiss. o. a

esconder pequena quantidade de cusado já andou pela maioria dos
maconha, encontrada em um pra países da América do Sul, sendo
to, nos fundos de sua casa. Sieg·' bastante experiente na vida, dls
frid, apesar de ser solteiro, vive se a Polrcia.

for seu somatório. Esse critério, é tam
bém' utilizado Rara classificar as capi
tais. ,Obviamente, o universo das capl
tais é independente dos 500 municípios
mais desenvolvidos.

Os 3.975 municípios estão distri
buídos da sequinte forma: Norte, 153;
Nordeste, 1.375; sudeste, 1,410; Sul, 719

Total de

e Centro-Oeste, 318. Por outro lado, os
500 munlcfplos.mals desenvolvidos abrl
garn' urna popuíação de 34,$3 milhões, is
to é, 30,8% do total do País,

A região Sul, que é do nosso inte
resse, porque nela estamos situados, o

terceiro de maior importância no grupo
de 5, tem a seguinte participação:

Múnicípios classificados entre os 500, mais ,

.

desenvolvidos (eXClusive capitais)Municípios

'Paraná
S. Catarina
R. Gr. do Sul
SUL

1974

54

1975

A notícia que vamos dar/aos nos
sos estimados leitores, não constitue ne
nhum furo jorna!ístico. pára ter o prlvi
régio de trazer em' primeira mão, assun
to que nos confere especial honra, em
meio de três mil e tantos municípios do
Brasil. Mas é matéria gostosa de se ler
e anotar. " i�.

O que vamos dar de forma reduzida
está contido na Revista "Dirigente Mu
nicipal - Vol. 9 ,...:_ n.? 6, relativo ao bi-

'

mestre Novembro/Dezembro de 1978.
A Revista Dirigente l\t1unicipal per

teuce ao Grupo visão' e há cinco anos
vem divulgando a lista dos 500 munlcí

'" pios mais desenvolvidos do Brasil.
O nosso' País foi

.

dividido por re

giões, comprendendo a Região Nordes
te, Região Sudeste, Região Sul e Região
Centro-Oeste, e para elaborar a lista
gem, diversas fontes foram consultadas,
das quais se destacaram a Fundação
IBGE, os dados df�ográficos dessa ins
tituição, especialmente as estimativas
de população referentes _a 19J5; ,Minis-

, tério da Fazenda (CJEF), que tornecen
os, dados referentss . à'arrecadação fe

'

deral, ao número de.aqênclas bancárias
e ao, número de empresas cadastradas;
as Secretarias da Fazendá

. .dos Estados
(jo Rio Grande do Sul, Paraná, São Pau
rÖ; Minas Gerais, Bahia" Rio Grande do
Norte, Ceará e Maranhão, que divulga
ram os dados relativos ao valer adicto
n�d�.,do ICM; Telebrás, que forneceu o
numere de telefones em serviçq em 31
de dezembro de 1977; Departamento Na- Estados'
cional de Estradas de Rodagem (ONER) .

por meio do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo,
que cedeu as estatfsticas de verculos
registrados nos diversos munlcrotos do
Brasil.

Os critérios de classificação foram
agrupados em três tipos: a) Indicadores
econômico-financeiros.. que atestam a

capacidade econômica do municfpio,
indicando o válor adlclonado do ICM, da .

arrecadação munlclp I e da receita tri
butária gerada. b) Infr -estrutura de ser-'
viços públicos, que, tes emunham os es

forços empreendidos i ela Administra
ção Municipal, para at nder às necessi
dades básicas da popu ção local, ser
vlços que são os de eletr Idade, água,
esgoto e telefones. c) Indicadores So
ciais, que pretendem avaliar o desenvol
vimento social da Municipalidade pelo
número de vefculos, de leitos hospitala
r�s e de profissionais liberais, conside
rados os médicos, advogados, engenhei
ros, dentistas, farmacêuticos, auxiliares
d� saúde, agrônomos, veterinários, quf
micos,' economistas, construtores licen
ciados e professores dos três graus do
ensino escolar.

Adverte a publicação especlallzáda,
que esses indicadores não são tomados
simplesmente em setls números abso
lutos, mas em termos relativos, de for�

-

ma que municfp!os de porte diferente
possam ser comparados com um mfni- 'F'\ � I A..mo de distorçõe�. l..J

O critério 'final de classificação con
sistiu, em ordenar cada um dos 997 mu
nicfpi'os, considerados pßla ordem cres
cent� do somatório dos número�, que -se o "Dia do Carteiro", com a Em
dão a posição do relativo' de cada, um
dos dez in,dicadores utilizados. Então,

' presa Brasileira de Correios e Te-

se um municfpio ocupasse (> primeiro légrafos lançanqo um c�rimbo co

lugar em todos os indicadores' (colunas),- 'memorativo.
seu somatório seria 10, o mrnimo pos..

'

"O carteiro-representa a alma'
sfvel, e esse municrpio estaria classifi do Correlo. É o ca�tãö' d� visitá
cado. em primeiro lugar. Nessas condi- .

"E é
'..-

ções, o somatório do segundo municf-
dos Correios. sta ,a 0:fml9ao

pio seria i�ual ou superior, a 11; igual,
'

que podemos dar ao, c�rt�mo.'
se dividisse com o primeiro, a primeira '.A maior dificul�ade qlJe os
,(.:Iassificação ,em todas as colunas me- aarteiros ainda encontram,' ria sua
nos uma; superior, se não fosse dessa' 'vida diária de levar as boas e másmaneira. E. assim por diante, cQrn, os
municípios tanto maie. afastados da pri- noUcias, continuam sendo as cor-

meira colocação, qu�nto mais eleva,dO respondências com_endereços in-

290
197
232, .

719

, 29
83
166

56
29
79
164 _

1976 197f� 1978

6'1 63 S8
-27 28 28

, 81 80 83
'169 171 169

Mu�icípl�� entre

os segundo� 500

'(1978)

50
3
2
55

A evolução dà
" '

Durante a I Semana da Previ-

dência e Assistência Social, o su

perintendente-regionai do .lnamps,
Laélio Luz, proferlu palestra em

que focalizou a situação dos orga
nismos de assistência social em S.

Catarina. Segundo Laélio Luz, no

ano que passou foram efetuadas
318.519 internações, implicando
em gastos com assistência ambu
latorial e hospitalar- de recursos da

ordem de Cr$ 1.361.496.162,00.
.

O superlntendente-reqlonal do
INAMPS abordou � evolução da

previdência social, a partir da Lei

;'Elói Chaves", de 1923, que insti

tuiu as caixas de aposentadoria e,

pensões para os empregados das

Na.mesma Região $ul, "os :10 mais em cada indicador", o 'quadro é o seguinte:

Município
Londrina. . .. : .: .. " .

Maringá
-

, ; . : .

Fói do Iguaçú , ,

Blumenau .. '. : .'

Brusque .

JARAGUÁ DO SUL .. � .

,
Bento Gonçalves .

Pelotas. : .

São Leopoldo . ., .

Está, pois, de parabéns, o Municf
.

pio de Jaraguá do Sul que, em Santa
Catarina, reclama o posto de 3.0 parque
:ndustrial dlverslflcadc do Estado.

De parabéns, o Prefeito Victor Bauer
c o Vice Sigolf Schünke, a Câmara de
Vereadores, os Empr�sários, os Profis
sionais Liberais e a classe Operária, que
tanto tem dado de si, para que' o munl
crpio pudesse alcançar .tão invejável si
tuação de relevo em todo o Brasil. Todas

Estado

PR
PR
PR
SC
SC
SC
RS
RS
RS

Classificação'

_

. . . . . . . . . . .. � � . .. . .. . ..

34.0 (lugar
68.0 "

69.0 "

13.9 "

81.0 "

88.0 "

5.0 ,�

31.0 "

44.0 "

. . . . . . . . . . . . � . . . . , /'.

•••• :C' 0'0 ••• '. & .

as forças vivas desta terra, devem cer
rar fllelras 'na execução dos projetos
que, sabemos, estão sendo bem condu
zdos e pesam na contagem e nos crlté
rios de avaliação para se tornar um mu

nlclplo modelo, crédito que se deve a
todos os !araguaenses, aqut nascidos ou
radicados e que emprestam desinteres
sadamente, a sua parcela de contribui
ção no maior desenvolvimento do nos
so municfpio.

DO
Dia 25 de janeiro comemorou-

CARTEIRO,'
completos. fazéndo com que os

,carteiros J)rolonguem suas andan
ças pelos bairro.s'qa cldadê.à p'ro
cura �o destinatário. Com isto, !á'
val àíJlgura do andarilho solitário,
n,a, súa maioria, de bicicleta,' p�r
correndo casa por casa, para �m::
tregar as boas e más noUcias. '

Para el�, o carteiro, não há dia,
Dom nem dia ruim. ' Sem se preo
'cupar com as últimas observações
meteorológicas, que antevêem
chuva ou o sol, lá vai o carteiro na

su� missão diária.

previdência sc'em

empresas ferroviárias, chegando,'
ao atual Sinpas (Sistema Naclo
nal de Previdência e Assistência

Social) criado, em 1'977.
Segundo os dados estatfsti

cos apresentados por Laélio Luz,
reqlstrou-se um aumento ein tor

no de 90% de internações em hos

pitais de todo o Estado, em réla-. -?

ção a9S anos de 1972 (167.992 in

ternações) e 1978 (318.519 interna

ções). Com despesas de assistên

cia ambuiatorial foram gastos, no
ano passado, Cr$ 613.509.741,00 e

com assistência hosp!talar o mon

tante foi de Cr$ 747.986.421,00
perfazendo um total de Cr$ ..

,

...

1.361.496.162,00.

DE

AUMENTO
EXPORTAÇÕES
TIVERAM

,

De acordo com dados' inse-
'

riçfos ,rí� Boletim' .Informatjvó �a
ACIJS as.' exportações de empre·

,

'sas jar�gllaenses durante os me- _ ,

ses de novembro e dezembro de

197'8 somaram a impo,rtância de,
Cr$ 32.285,039,24 tendo sido expe
didos 48 cert,ificados de Origem -

para mercadorias destinadas' aos

seguintes países: Kênia, Paraguai,
Venezuela, Chile". Bolívia, 'Guate
mala, Singapura, 'Filipinas, Hong
Kong, Equador, Estados Unidos,

JARAGUÂ
EM 78

Alemanha Ocidental, Austrália, Pa-

.-,namá, Colômbia, Uruguai e EI Sal

vador.
_

_ Segundo ainda a mesma fonte

de' informação o total das exporta
ç·ões 'de Jaraguá do Sul durante o '

ano de 1978 dão o total de Cr$ ...
146.646.079,28· assinalando, por
tanto, um aumento acima de cem

por cento em relação ao ano de

1977, ano em que 'o total das ex

portações somou a importância de

Cr$ 70.000.009,40.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Solange CVaster

Aniversariantes da Semana

Aniversariaram, ontem, dia 26.01.79
Sra. Vera'Mary. Ribas de Mendonça, res.

em Joinville
Sra. Marla c. Spézia

Aniversariam, hoje, dia 27.01.79
Sra. Elvira Rau Rocha
Sr. Enwald Wielke, res. em São Francisco
Sra. Olga Mees, res. em Corupá
Srta. Marina B. Gonçalves

Aniversariam, amanhã, dia 28.01.79
Sr. Celso Vasel

.

Aniversaria dia 29.01.79
Sra. Alrona Raht Bartel

Aniversaria dia 30.01.79
Sr. Curt Bürkner

Aniversariam dia 31.01.79
Sr. Guilherme Roland Joenck
Srta. Iria Satler
Sra. Emflia Wanda Wütt, res. em Curitiba

Aniversariam dia 01.02.79
Srta.' Ana Bárbara Buchmann
Sra. Alice Pedri Rocha
Sra. Hildrut V. Doster Krause

Aniversariam dia 02.01.79
Os trlgêmios: srs. Lino, Mário e

Francisco Voigt
.

Sr. Antonio Mahfud
S�a. Gertrudes Piacetzni
Sr. Oswaldo Heusi, res. em Curitiba
Sra. Dulce Satler
Sra. Margareth Brausburg, res. em
Curitiba
Jovem Aníslo Ruediger
Sra. Ana Maria Pimentel Carione, restden-
te el,? Florianópolis

-

Nascimentos
Nasceu dia 06.01.79

Eliseu Baltasar, filho de Fidelis (L(i�:a)
Schnert

�

Nasceu dia 10.01.79
Fernanda Denise, filha dá Oswaldo (De
nise) SaUer

Nasceu dia 11.01.79
Nadja Paula, filha de Vlademer (Lolita T.)
Mazurechen ,

..

� ·.�:;;jI��,,,,:íBJii(_
..IW.�.,,' 'l'MiP"';� . ·�il.;��g;>�J!iA',AA..�",1"""

Nasceram dia 12.01.79
--"� .. =:>:

.

Gêmeas, Fabiane e Pabrlcía, filhas de Lou
rival IAlmira) Mathes

'�"�r

Nasceram dia 14.01.79
Edemir, filho de José Luiz

-

(Veneranda)
Adelir, filho de Heinz (Elvira) Baumgärtel
Feiler

Nasceu dia 15.01.79
Sandra Carla, filha de Ango (Eltrida) Gie
low

,

,

" '�il1i1m

Nasceram dia 16.01.79
Mauro Sérgio, filho de Atardes (Guiomar)
Junior
Ana Paola, filha de Nelson (Vera Lúcia)
Lindner,

.

Leonardo, filho· de Arturo (Ethel) Matile

Nasceu dia 17.01.79
Jaison Denis, filho de Osmar (Udia) Pe
reira

Nasceram dia 18.01.79
Jackson'Roberto, filho de Alberto (Te re
sinha Sueli) lttner
Ricardo Luiz, filho de Renato (lselaide sà·
lete) Souza

. .

Nasceram dia 19.01�79
Giovani Alexandre, filho de Albano (Mari-
Iene) ,Pedrotti

.

Luciana, filha de Ademir Luiz (Dalva Ma
ria) Tambosi
Edson, filho de Egidio (Laura) lFffting

Nasceram dia 20.01.79
Wanderlei, filho de Valdir (Antonia) Fia
moncini
Cristiano Carlos, filho de Ivo (Allsa) Sie
werdt
Paulo, filho de Inácio (Ana) GalHani
Eliomar Amorim, filho de Pranclsoo (Maria
da Conceição) de Assis Barbosa

Nasceram dia 21.01:79
Vanderleia, filha de Pedro (Otma) Volpi
Elis Fernanda, filha de Áureo (Nair) Got
thardi

Nasceu dia 22.01.79
Dayane, filha de limar Amaro (Terezinha)
Coelho

Nasceu dia 23.01.79
Chana Kelley, filha de Valcir (Alda Eloisa)
Cimardi

ENLACE MAFFEZZOLLI-PIAZERA

No entardecer de hoje, o jovem ornamen

to de noesa melhor socledade Sílvia Inês dirá
o tradicional "sim" ao jovem Afonso� na ceri
mônia religiosa que terá lugar às 20h15min na

enfeitada Igreja Matriz de São Sebastião. Síl
via Inês que recentemente se formou em Le
tras (8.1.79) pela Universidade Federal do Pa
raná, é a encantadora filha·do funcionário pú
blico federal, lotado na Ag�ncia da Receitai Fe
deral de Jaraguá do Sul -'- sr. Júlio Maffez
zom e Agnese Uber Ma�fezzom, e o noivo Af(m
so, além de levar 'o nome de um dos mais tra
dicionais "clãs" desta terra é .e competente
engenheiro civil, Diretor do Departamento de
Urbanismo e Edificações da Prefeitura Munici
pal de Francisco Beltrão, no vizinho Estado do
Paraná, e filho do empresário Jorge Piazera e

Mercedes Fagundes Piazera. São Padrinhos,
�or P!l�te da noiva, o sr. Júli'o Cesar Maffezzo!·
II e Vlvlane Amaral Pereira, Edilson (Maria Gra
ci) 'Klug, Edson (Márcia) Maffezzom, Valdir
(Joanita) Rozza, José Elias (Iria) Giuliari e Pau
lo Roberto (Lenita Maria). Santos Nascimento,
e por parte do noivo o ato será testemunhado
por Sérgio Faustino (Márcia) Girolla, Bruno

, (Janice) Breithaupt, Dalvo Rau e Mariza Pia
zera, Antônio (Marília) Fagundes, Donato (Ar
lete) Seidel e João Batista de Arruda, Prefeito
Municipal de Francisco Beltrão v sua esposa
L'ourdes.

,

A lua-de-mel terá como desthlo Punta Del
Este, Montevidéu e a portenha cidade e capi
tal Buenos Aires, além de um demorado giro
pelos verdes mares do litoral sul cio Brasil.

Cumprimentos aos distintos noivos.

CARNAVAl79

Vem al mais um delicioso carnaval, e Be
to Promoções não poderia esquecer de vocês
para mais uma grande reallzacão

'

Beto, estará realizando as�folias do carna
val deste ano, para a alegria de todos' os fo
,5es. Aguarde, e em próxima edição estare
mos divulgando seu programa "Carnaval 79".

,REUNIÃO FESTIVA
O Lions Clube Cidade Industrial, sob a

presidência do sr. Adernar L. Frassetto, fará
sua primeira Reunião Festiva de 1979, no dia
29 do corrente, às 20 horas, tendo como local
o Restaurante Itajara, com o comparecimento
dos leões e domadoras. A atual diretoria do

Clube, vem se reunindo desde o dia 08 de ja
neiro, discutindo vários assuntos de 'interes-
se do Clube. /

KROGERHAUS•••

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

'

"KROGERGARTEN"

Já estamos 'no verão e nada me-

lhor que a m'oda da temporada prá você

desfilar elegantemente - COMERCIAL De

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!

.
LIONS REALIZA CAMPANHA

A Associação Catarinense para a Integra
ção do Cego -- ACIC, enviou correspondên
cia ao Lions Clube Cidade Industrial de Jara

guá do Sul, sollcítando que seja efetuado um

levantamento para saber o número eventual
de pessoas cegas que residem em Jaraguá do
Sul e reglao.

O Lions está realizando uma campanha
que iniciou no dia 26, para saber o número de

_ pessoas cegas existentes em nossa região.
Os familiares ou 3S próprias pessoas ce

gas, deverão comparecer à Casa Paroquial
para o preenchimento de uma ficha, que pos
teriormente será enviada à Associação Catá-
rinense para a Integração do Cego. .

O objetivo principal é a reintegração do
cego à Sociedade através da escola de re

cuperação existente em Florianópolis.

BOUTIQUE KE-LLI
Você que tem bom gost� em se ves

tir, visite a BOUTIQUE KELL I, e ela lhe
apresentará uma variada e moderna linha
de roupas feitas e calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda, compran
do em BOUTIQUE KELLI,' na Avenida Ma
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu
nicipal. A vista ou a prazo, como você de
sejar!

JAIME E MARIA ODETE
Quem está aguardando com muita ansie

dade o 'nascimento de mais um bebê, é o ami

go casal, Jaime (Maria Odete) Blank.
Jaime é grande colega nosso do Escritó

rio A Comercial, e grande colaborador deste

'jornal, dando força total no noticiário esporti
vo, fazendo a sua coluna neste semanário.

Chegou a Coleção Verão 78 no Lojão
de CONFECçõES SUELI.

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

Praça Paul Harris.

MESTRE CUCA
Encontra-se instalada na Av. Marechal

Deodoro, ao lado da Farmácia Avenida, a úni
ca e mais recente pastelaria da cidade. Esta
é de propriedade do mestre cuca, João Sera

fhin, já conhec'do por todos vocês.
Saboreie as dellelas do mestre cuca, visi

tando-o.
Pani festas, aniversários ou um simples

lanche, um pastel delicioso sempre vai bem.

CIVIL
Nereu Ramos, nesta distrito, filha de Sirvlno Kiatkos

"'y e Estefania Felipp Kiatkosky.
Edital nr. 10.635 de 19.01.1979
Alvino Tait e Marli'ze Strelow

_ Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, natural de Ja-

raguá do Sul, domiciiiado e residente em Barra do

-Rio Cerro, neste distrito, filho de João Arnoldo Tait

Edital nr. 10.629 de 17.01.1979 e Gilda Lenzi Tait. Ela, brasileira, solteira, lndustrlárla, .

Mário Pereira e Alice Zimmermann natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente

Ele, brasileiro, solteiro, estofadÓr, natural de Ja- em Rio Cerro II, neste distrito, filha de Rolando Stre-

raguá do Sul, domlcüradoe residente na rua Rio' low e Erna Kõpp Strelow.
Branco, nesta cidade, filho de Angelo Pereira e Maria Edital nr. 10.636 de 19.01.1979
Fagundes Pereira. Ela brasileira, solteira, vendedora, Osmar Engel e iracema Maria Demarchi
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Co

Avenida Marechal Deodoro, nesta cidade, fllha de rupá, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Antonio José Zimmermann e Maria Schiochet Zim-
.

Joaquim Fran'cisco de Paula. nesta cidade, filho de

mermann.·
.

Ricardo Engel e Gisela Engel. Ela, brasileira, solteira,
índustriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha
de Mario Camillo Demarchi e Olga Rengel Demarchi.
Edital nr. 10.637 de 22.01.1979
Luiz Carlos Leitholdt e Marli Fidelis

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, na
tural de .laraquá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Felipe schmtdt, nesta cldade, filhö de Oswaldo
Leitholdt e Concordia Wagner Leitholdt, Ela, brasi
leira, solteira, costureira, natural de Apiúna, neste

Estado, domlclllada e residente na Rua João Doubra-
'wa, nesta cidade, filha de José Fidelis e Juracl Grig-
nani Fidelis.

-

Edital nr, 10;638 de 23.01.19'19
Adolar Kath e Adelina Geisler

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

raquá do Sul, domiciliado e residente ém Rio da Luz

III, neste distrito, filhó de Max Kath e Hedwig Bast
Kath. Ela, brasileira, solteira, índustrlárla, natural de'
Jaraguá do Sul, domiclliada e residente em Rio da
Luz I, neste distrito, filha de 'Helmuth Geisler e Lili
Raasch Geisler.

-

'

Edital nr 10.639 de 23.01.1979.
Valdemir Krueger e Elzira Gumz

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domtclltado e rosldente em Jaraguá-84,
neste distrito, filho de Emrlio Augusto Guilherme Krue
ger e Irma Hornburg Krueger. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente em Jaraguá-84, neste distrito, filtia de Paulo
Gumz e Amalia Arndt Gumz.
Edital nr. 10.624 de 15.01.1979
Aldo Andreatta e Oldina Rüdiger

.

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natural de
Rio do Sul, neste Estado, domiciliado 'e residente em

Blumenau, neste Estado, filho de Germano Andreat
ta e Tereza Andreatta Ela, bras.i(eira, solteira, escri
turária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Rodo!fo Hufenuessler, nesta cidade,
filha de Harry Rüdiger e Hilza Hecker Rüdiger.

.

�[

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 compareçeram em cartório e

xibindo os documentos exigidos pela lei a fim de' se
habilitarem para casar: �,

Edital nr. 10.630 de 17.01.1979
.

Hélio Butzke e Ingrid Glatz
. Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ja;'

raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Angelo
Rubini, nesta cidade, filho de Henrique Butzke e Hel
ga Benthlen Butzke, Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residen
te em Rio Cerro I, neste distrito, filha de Herberto Al
berto Oto Glatz e Erna Ko91'P Glatz.
Edital nr. 10.631 de 17.01.1979
Waldemar Zapella e Rosemari Götzinger

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho de Mário Zapella e Anita Volk
mann Zal?ella. Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e re

sidente em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha de
Oldi Gõtzinger e Maria Gõtzinger.
Edital nr. 10.632 de 17.01.1979
Mário Dar-Ri e Olair Maria Monteiro

Ele, brasileiro, solteiro. lndustrlárto, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado n residente na Rua João
Januárlo Airoso, nesta cidade, fllho de Roberto Dal-Ri
13 Virgrnia Scalvin Dal-Ri. Ela, brasileira, solteira, in
dustrlárla, natural de Bela Vista do Toldo, neste Esta
do, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste dis
trito, filha de Pedro Monteiro e Maria Antonia Montei-
ro.

'

Edital nr, 10.633 de 18.01.1979
Osnir Erthal e Renita Lichtenfels

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Gus-,
iavo Ricílard, neste Estado, dornlcltlado e residente
em Estrada Nova, neste distrito, filho dê Paulo Erthal
e Anita Erthal. Ela, brasileira, servente, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de Bertoido Lichtenfels e Gisela
Lipinsky Lichtenfels.
Edital nr. 10.634 de 19.01.1979

I Adolar Lux e Matilde 'Kialkosky
.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de' Ja- .

raguá do Sul, domiciliado e residente em Três Rios
do Norte, neste distrito, filho de Francisco .Lux e Ade-
le MlI'eller Lux. Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

E para que chegue ao conhecimento de todos mandel
passar o 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 ps fins legais.

Áurea Müller Grubba - Oficial.

LUCIANA

Encontra-se em festa o lar
.

.,

ao Jovem casal Ademir Tambo-
st e Dalva Maria Rubini Tambo-

-

si, com o nascimento de uma
linda menina, ocorrido no último,
dia 19 de janeiro, no Hospital e
Materni�ade São José, e que
recebera ·na pia batismal o be
Ilsslrno nome de Luciana:
,

Ao estimado casal, que o
ra tem enriquecido seu lar com
o nascimento de Luciana os
cumprimentos desta colun�.

ANIVERSARIOS
.

Registramos na coluna des
ta semana, o aniversário trans
corrido no dia de ontem, da sra.

Ve�a Mary Ribas de Mendonça,
residente em doinville, esposa
de Dr. Paulo Menezes de Men-

.
-donça, Diretor Presidente da
BESCOR em Florianópolis.

Os cumprimentos da colu
na, pela passagem de sua data
natallcla.

" Des!acamos com prazer o
. , .

'

eruversano da sra. Ana Maria
Pimentel Car.ioni, residente em
Florianópolis, que transcorrerá
no próximo dla 02 de fevereiro.

Sra. Ana Maria, é esposa
do sr, Nilson Carioni, Diretor da
BESCOR em Florianópolis.

Com os votos de muitas
fe!iéidades, os cumprimentos da
coluna.

'

Não poderia deixar de re

gistrar com muita alegria e e

moção, .o aniversário da minha
querida mãe, Hildrut V. Doster
Krause, (Sisi), que transcorrerá
no próximo dia 01 de fevereiro.

A você mãe, os eumprl-
mentes muito carinhoso, desta
?olunista que é sua filha, dese
[ando-lhe muita saúde, e que
esta data se repita durante mui
lOS e muitos anos.

Parabéns, mil felicidades!

BETO PROMOVE
Hoje, com iilrcio às 22 ho

ras, tendo como Iccal ° Salão
Grêmio ela Juventude São João
acontecerá mais um maravilho�
so baile, com o Conjunto Nova
Geração Mus·ical Apóio Jovem,
5 toneladas de som e curtição.

Você que está á fim de se
divertir '3 curtir um delicioso
som, vá e divirta-se, porque es
ta é mais uma realização da já
conhecida "Beto Promoções".

,

._---------------�----------�,',-------------_
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COLUNA ROTÁRIA
.

IN MEMORIAM -

Por Remaclo Fischer

No dia 10 deste mês, partiu para o Além o

nosso querido Companheiro Carlos Passoni, dei

xando grande lacuna em nosso Clube, e eterna

saudade a sua família e a seus amigos.
Os desígnios de Deus sãö insondáveis, e o

. mistério da morte nos deixa perplexos diante da

promessa da vida futura.

Passoni nasceu na cidade de Pardinho, em

São Paulo, no dia 21 de agosto de 1906 e, á mui

tos anos, estava residindo em nossa Capital, após
I ter trabalhado em 'outras cidades de nosso País,
sempre gerenciando agências da firma Singer.

Em nossa Capital fez um número enorme de

amigos, que sempre tiveram no cavalheirismo e na

maneira elegante de tratar seus semelhantes, a

nota alta do Comp. Passo'ni, s�mpre devota.do ao

desenvolvimento da empresa que representava,
mas dispensando também um cativante tratamen

to aos seus fregueses que nele tinham um amigo
especial.

Com estas qualidades, entrou para o Rotary
Clube de Florianópolis, proposto pelo então Com

panheiro Randulfo Cunha, tendo sido empossado
no dia 26 de janeiro de 1961, ocupando a classi

ficação de "Máquinas e Acessórios - Máquinas
de Costura-Distribuição".

.

Sua presença em nosso Clube, desde o iní

cio, foi de extraordinário valor, pois sempre pro
curou participar ativamente de todos os movimen

tos, dando sempre de si sem pensar em si. Várias
promoções e atividades marcaram seu tempo em

Rotary, especialmente as que se relaelenarem com

o atendimento aos menos afortunados e carentes

d� alimentação, teto e vestuário. Sempre foi um

dos Corr.panheiros que visitaram t.; Asilo em neme

de nosso Clube, preocupando-se sempre com o

bem estar dos velhinhos que lá estão asilados.

Sua atuação no Conselhó Diretor iniciou no

ano de 1962/63 como 2.° tesoureiro. Em 1963i64

foi Diretor do Protocolo, em 1964/65 Presidente da

Comissão de Freqüência. Diretor sem Pasta do ano

de 1966/67 e Presidente do Clube no ano de 67/68.
Naquele ano tive a ventura de ser convidado por
Passoni para ser seu 1.0 Secretário, quando tive
a oportunidade de conhecer as qualidades extra

órdinárias desse Companheiro que, dirigindo nos

so Clube, soube mesírar firmeza e àutoridade, sem
ser autoritário, inteligência e tolerância, sem. fa

zer concesSões irregulares, e uma bondade e ami

zade tão intensas, como só um pai extremoso po
de dedicar a seus filhos.

Em 1971 10i deçlarado sócio Veterano, de a

cordo com os Estatutos do Clube, continuando,
porém, a prestar serviços constantes ao ideal ro
tário.

Pouco depois, começou a sofrer de deficiên
cia circulatória, moléstia que o .afastou por algum
tempo de nossas reuniões, as quais voltou a fre

. qUentar logo que refeito.
Ultimamente voltou a guardar o leito pela

mesma moléstia até que, a 10 do corrente, numa
quinta-feira, Deus o chamou a si.

Este breve relato da vida rotária de Passoni
,

,

e apresentado como recordação parà os rotaria-
nos antigos deste Clube, e com o fito de apresen

t�-I� como um exemplo, para os neves Compa
nheiros que encontrarão no nosso elf:-Companhei
ro, ur:" espelho digno de ser olhado» pOis sempre
refletiu o que de bom e de digno se espera de um

rotariano.

Finalizando, resta-nos dirigir uma prece aos

céu� pelo descanso eterno de nosso insigne Com
panheiro, amigo inesquecível. e citando Antero de
Quental dizemos: "Dorme teu sono, coração liber
to, dorme na mão de Deus eternamente".

R OMA. N TIS M O
Quem tivesse um amor, nesta noite de lua,
para pensar um "belo pensamento
e pousá-lo no vento!
Quem tivesse um amor - longe, certo e impos-

.

.

I sível I
para se ver chorando, e gostar de chorar,
e adormecer de lágrimas e luar!
Quem tivesse um amor, e, entre o mar e as estre-

.

.

lias, I
pa�tlsse por nuvens, dormente e acordado,
levitando apenas, pelo amor levado...

.

Quem tivesse um amor, sem dúvida nem mácula,
sem antes nem depois: verdade e alegria...
Ah! quem tivesse... (mas, quem teve? quem te-

I ria?) I
Cecilia Meireles

PAGINA 3

Guia de Recolhimento
preenchimento. pelo
A Guia de Recolhimen- do Brasil, Delegacia' do as entidades sindicais é a

to da Contribuição Sind i- Minlstérlo do Trabalho e Caixa EconÔmica Fede

cal ....... GRCS - mudou, a Caixa Econômica Fede- ra! Ele diz que isso é ne

partir de primeiro de ja- rat. cessário esclarecer por

neiro, o modelo padrão A melhor maneira de que muita gente colocou

do formulário anterior, solucionar o problema da na cabeça que a contri

modificando substancial- contribuição sindical do buição tem que ser paga

mente as exigências presente exercício, reco- somente no Banco ao

quanto ao seu preenchi- menda o supervisor do Brasil. Mas o recolhlrnen

mento. Na guia anterior, B8, é a firma contribuin-' to pode ser feito em qual
o contribuinte preenchia te ou pessoa física dlrl- quer banco, principal
toda a guia Na atual, os gir-se ao respectivo sln- mente na Caixa, Econô

campos 2 (Nome e ende- dicato evitando,
.

inclusi- mica Federai.

reço/Denominação So- ve, o pagamento de "ta- Lembra o supervisor

clal), 3 (Código da Enti- xa de preenchimento", que até 31 de janeiro se

tidade) e 4 (CGC da Enti- cobrada por certas pes- rá a vez do recolhimento

dade) devem vir pré-Im- soas mal intencionadas. dos empregadores em ge

pressos ou carimbados Para evitar-se maior con- ral. Para os trabalhado

pela entidade sindical fa- fusão, todos devem pro- res autônomos e profis

voreclda. Essa exigência curar a entidade sindical slonals liberais foi reser

de pré-impressão, segun- favorecida pela contribui- vado o mês de fevereiro.

do o supervisor rra agên- ção. Em abril, serão arrecada

ela do Banco do Brasil, Explicou Ademi Perei- das as contribuições dos

Aclemi Pereira de Abreu, ra que atualmente a con- empregados, recolhidas

é que está causando trlbulção sindical pode pelos empregadores em

muito problema, obrigan- ser recolhida em qual- guias únicas referente ao

do os contribuintes a di- quer banco e quem dlstrl- desconto feito em folha

versas viagens ao Banco bui a arrecadação para de pagamento no mês de

PRESENTE
duas pessoas •.

unidas num só amor.

Toda felicidade existente,
toda tristeza ausente,
no futuro e no presente.
Mas. .. derepente,
você surge na minha frente,

.
e eu consciente
lhe digo definitivamente,
que te amo realmente.

M. K.

ANO INTERNAClONAt
DA CRIANÇA

EU SOU O
FUTURO

Olga Grechinsk Zeni

Meus cabelos,
minhas mãos.
meus pés,
perguntam-me quem sou?
Perguntam-me quem és?
Eu respondo:
Sau ...
um ser pequenino,
frágil e menino
Mas ...
acima de minha cabeça
move-se o mundo,

I Guerras, lutas. covardia,
às vezes sou um órfão
desprotegido,
às vezes uma criança
abandonada,
às vezes passo fome,
às vezes sugo um seio
desnutrido,

I batem-me às vezes .•.

falta-me a saúde,
I o alimento e o carinho,
I e às vezes ...

também o amor.

Mas ...
acima de minha cabeça
move-se o mundo,
eu sou o futuro.
Somos todos
brancos, pretos, amarelos'
ou vermelhos,
que importa?
Sou aquele de quem se espera
a flor mais perfumada,
e ... a sempre loira
e verdejante primavera
Sou a canção que do ninar
já esqueceu a hora.
Sou o forte, o robusto
o vibrante a quem se pede
que em suas frágeis mãos,
e os pés de infante
suporta o gigante
e vença todo e qualquer revés.
Mas ...
acima de

.

minha cabeça
move-se o mundo,
eu sou o futuro

Trib. de Cianorte, n.O 1J27

Minha infância
Morreu a tarde,
chegou a noite,
vestida de luto
com manto prateado,
lagrimejando.
E no sllêncio,
voltam as manhãs
cheias de sol,
cheias de 'sonhos
da minha infância .

. .. uma lágrima corre.
e indaga sonhando,
e se perde no espaço
. .. somando saudades.
Eu fico sentado
rro túmulo dos tempos,
contemplando as manhãs
cheias de sol,
cheias de sonhos,
da minha infância
que não voltam mais ...

Jose R. Coelho .1

A voz da coisa muda

II
. Paulo Roberto Floriani

Somente isto;
uma porta:

feia, ferruginosa e morta.
Mas diz tanto'

do medo,
da solidão,
do fectiamento.

I: só uma porta:
fria, rangendo torta,
fazendo ecoar os gonzos
que, da porta eterna
nos faz ouvir os cantos

I traduzidos no aquém ...

Apenas uma porta:
frágil, quebradiça e triste,
deixando ouvir um choro
em tremores de fluidez etérea,

I mistura de gemido existes ...

Partirás • • •

Não será a distância
que fará com que eu te esqueça,
não serão as barreiras
que nos derrnbarão.
Partirás ...
sabendo que ficarei
a tua espera,
contando as horas,
os dias e as semanas

que nos separarão.
Serão muitas as horas de
desespero, saudade, solidão,
serão muitas as cartas e
os poemas que para ti farei,
serão muitas as lágrimas
que por nosso amor derramarei.
Partirás. ..

'

na certeza que
por ti esperarei,
na certeza que
jamais amor,
jamais te esquecerei.

Solange Doster

facilita
contribuinte

março. Para janeiro espe
ra o maior registro do

'movimento, adiantando

que a gritaria ocorrerá a

partir da próxima sema

na.

Alertou o supervisor na

agência.do Banco do Bra

sil que sem a comprova

ção do Recolhimento da

Contribuição Sindical não

é possível a ninguém
conseguir a matrícula de

contribuinte no lAPAS, e

nem o' Alvará de Leealt-

zação e Funcionamento

na Prefeitura Municipal.
O maior cuidado deve ser

tomado pela empresa.
Caso não efetue o re

colhimento no prazo es:,
tipulado, terá multa de 10

por cento f) juro de um

por cento no primeiro
mês. Ultrapassado o pri
meiro trimestre civil, terá
juros e correção monetá

ria sobre o valor da con

tribuição sindical.

Adeus professor
Muniz

-

QUE NOSSO SENHOR ESTEJA SEMPRE

AO SEU LADO,

por José Castilho Pinto

Em 1928, na cidade de Rio Negro - Pr, deixei
o Grupo Escolar Barão de Antonina, por conclu

são de curso, e ingressei no Instituto Rioriegrense
de Educação e Cultura, do qual era diretor e tam

bém professcr o senhor Venceslau Muniz, contan
do o colégio com mais outros professores com

Dna. Dalila S. Muniz, esposa do sr. Venceslau,
João Nepomuceno Madei'ra, Aureo de Castro e Hu

go Reintz.

O educandário, dotado de externato, semi-in-
.

ternato e internato, possufá um padrão de ensino

tão elev�do que filhos de famIlias abastadas e de

longe nele vinham internar-se, como era o caso de

Esmeraldino Maia Almeida e Nivaldo Maia Almeida,

de Papanduva; Joaquim Tabalipa, de Itaiópolis;
José Alagge, de Canoinhas; Valentim Votroba, de

Três Barras; Dario Bettega,' de Campo do Tenen

te; João Humphreis e Batdassart Matana de Pon

ta Grossa e Curitiba, respectivamente.
Eu tive a felicidade de cursar esse colégio,

um autêntico Ginásio, onde adquiri sólida base pa

ra estudos posteriores bem como alta formação de

civismo e honestidade, sendo que vem dessa épo
ca o meu conheclmento e amizade com o sr. Ven

ceslau Muniz.

Em 1977 resolvi reunir num livro que intitulei

"Da Terra E Do Cosmos" • .alguns dos contos, das

crônicas e artigos que venho divulgando pela im

prensa desde 1942. Com os originais em mãos fui

até ao sr. Venceslau Muniz, pedindo-lhe que pre- •

faciasse o livro. desde que o mesmo possuísse me

recimento para tanto. Quinze dias depois recebi'

os originais de volta com uma carta onde o pro

tessor afirmava que se sentia honrado em' fazer o

prefácio solicitado não só devido o valer do livro

mas, principalmente, pelo fato de ser o autor um

ex-aluno seu.

O senhor Venceslau Muniz, a par de vários e

importantes cargos que desempenhou em Sta. Ca

tarina e no Paraná, pcssula diversos tttulos hono

ríficos ,e também uma recomendação da Organi

zação das Nações Unidas (ONU), com sede em

Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Mas quem quizer conhecer melhor o perfil
deste cidadão extraordlnárlo que foi o professor
Venceslau' Muniz, deve ler 'O livro de sua autoria

intitulado "A Voz Da História", que, entre outras

coisas, apresenta soluções para problemas de na

tureza vária inclusive de interesse da nossa Pátria
. e da própria Humanidade, numa demonstração es

plêndida de conhecimentos profundos e de um su

blime esplrlto de patriotismo e de fraternidade.

Era assim, foi assim o cidadão Venceslau Mu

niz, que vitimado por 'pertinaz moléstia veio a !�
lecer em Rio Negro - Pr, no dia 18 do corrente,
aos 91 anos de idade, sendo sepultado no cemité

rio daquela cidade no dia 19 com enorme acom

panharnento.
. Até unf dia senhor Venceslau Muniz, e que

Nosso Senhor esteja sempre ao seu lado, são os

votos do seu ex-aluno José' Castilho Pinto, votos

que tenho certeza, são de tedos aqueles que tive

ram a felicidade de conhecê-lo. À tarnllla Muniz,
tão enlutada com o desaparecimento de seu que
rido chefe, renovo aqui as minhas sentidas con

dolências e aigó - Adeus Professor Muniz.

Jar�guá do Súl, 22.01.79

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EM ,JOAÇABA,
INSEMINAÇÃO

A
D-A
MAIOR ESTAÇÃO DE

AMÉRICA LATINA
JOAÇABA - Num terre

no de 108 mil metros qua
drados, situado no perl
metro suburbano de Joa-

çaba e nas proxlrr.dades
da BR-282, a Empresa
Brasileira de Inseminação
Artificial S.A. (Embraia)

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO

Venda em 1.° leilão: Dia 02 de fevereiro p.v.,
às 9h30min. Venda em 2.0 leilão: dia 14 de feve
reiro p.v., às 9h30min. Local: Ediffcio do 'Fórum
da Comarca de Jaraguá do Sul. Autos de Exe
cução n. 6.732. Exeqüente. Cooperativa Mista
BOITI Jesus Ltda. Executada Com. e Ind. W. Ra
duenz S.A. Bem a ser leiloado: 1.) Um caminhão,
marca FORD, modelo F-SOO, ano 1968, motor nr.
LA-81-ED-18533, cor beje marajó, movido a ga
solina, certificado de propriedade 'no 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 pendente. 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
1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, os subscre
vi.

contando com o apoio da

federação de Vela e Mo

tor de Santa Catarina e

do Iate Clube de Santa
Catarina - Veleiros da
Ilha -, treinando diaria

mente Gas 7h30min às 10

horas.

Cía, ·Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januárlo Ayroso, T15

Fones,: (0473) 7�-0300 e 72-0215

Santa Catarina'

VOCE- QyER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

�ENrÂO PROCURE A

EM_Pflt;,TEIR� I:I.A�A L"J:DA�. ,

Gente capacitada para bem servir
,

, Rua João Planinscheck
Jaraguá do Sul -

, Santa Catarina

"Terraplenagem. VARGAS
de lido Domingos Vargas

SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVIÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico BarteI, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA H�LENA

TUBOS E ARTEFATOS ['\E CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

Catarinenses ,se preparam
p a r-a o b r a s l l e i r o

está iniciando a implan
tação da maior estação
de inseminação artificial

da América Latina, que
deverá iniciar a produ
ção de sêmen até o final

, do ano, quando colocará
em pleno funcionamento
a Unidade de Reprodu
ção $ufna (URS I). Está

prevista a industrialização
.de sêmen de reproduto-
res suínos des raças Lan
drace "A" (alemã), Lan

drace "B" (belga), e Pie

train, inicialmente, e em

segunda fase a Làrge
White, Hampshire e ou-

.

tras...

A estação dará atenção

cano em 1977 na Argenti
na e Campeão da regata
da Escola Naval de 1978,
com o barco Goiabada.

especial a sua Unidade de

Reprodução Bovina (URB
II) através de convênios
com estações de insemi

nação artificial alemãs,
sob a liderança da Esta-

-ção de Herbertingen (no
Sul da Alemanha) e da

Associação de Criação de
Animais de Raça, d� Ulm,
também na Alemanha.

Dentro de pOllCOS meses,
a nova estação estará em

condições de colocar à

disposição de criadores
de gado leiteiro, de corte

ou aproveitamento total

(raça Fleckvich/Semen

tal) sêmem de primeira
qualidade..

MATRIZ E FILIAL

Especializada em material esectar,

, GráficaJoão Pacheco Filho'·

Juiz Subst. da 7.a Circo Jud.
em exercíclo.

.

AVENIDA lIda.

CADERNOS UNIVERSITÁRIOS COM 80

F'OLHAS, A PARTIR DE Cr$ 10,00..

.. J

C 6-f\,5SI FICI\DOS

Recessão eeonômíce é
indiscutível, diz industrial.

SÃO PAULO - "Há uma ,garnentos como aqora".' ta do preço 'do petróleo
indiscutfvel recessão eco- A' afirmação é do vice- e do pagamento de 5 bi-

nômica no Brasil, 'enco- presidente, da Z�nini E- Ihões de dólares no ser-

berta através de medidas quipamentos P-esados, viço da dívida brasileira".

paliativas do Governo, no Luis Lacerda Biagi, acres-,

"

setor da indústria de ba- centando que "a nossa

se. 'Por exêmplo, nunca previsão de inflação para
houve tantos pedidos, em 1979 é de 60 .

por cento,
termos teóricos como a- pois entendemos que 40

gora, e que não se ton- por cento estão confir-

cretizam na prática. Nun- mados, e os outros 20

ca se atrasou tanto os pa- por cento ficam por con-

Bar e Lanchonete' Tropical Ltda.
r.

Lacerda Biagi assegu
rou que "para se enfren

tar uma recessão, o Bra
sil tem um caminho que é '

Q de ignorar a inflação e

tentar renegociar suas dr-
I '

";9as. Temos que evitar
uma desmoraltzaçäo em

termos dos compromlssos
Internacionais. Também
coloco como fator de au

mente à taxa Inflacioná
ria, as concessões que te

rão de ser teltas nas ne

gociações dos reajustes·
salariais, devido a aber

tUfa polítlca,

Debates nos murals atraem
a atenção de milhares

de chineses
PEQUIM - Milhares de das planlcles do Norte, os

cidadãos chineses se leitores passam horas di-

concentram nestes dlas ante dos cartazes, que
diante do "Muro da De- pregam as virtudes da li-

mocracia", na movimen- berdade, a democracia, a
tada

,
avenida Chang An, disciplina, a unidade e o

de Pequim, para lerem os realismo poHtico, que são

mais recentes cartazes, os temas da atualidade

uma curiosa mescla que chinesa.

tanto serve para denun- Alguns cartazes ainda

clar escândalos como pa- estão umedecidos pela
ra comentar uma varie- cola e parecem ter sido
dade de temas, desde os pregados na noite ante-

de ideologia e poHtica a- rior. Outros estão já ve-

té assuntos amorosos, as lhos e rasgados.
relações sexuais e ques- As multidões de leitores
tões triviais. são constitufdas de sol-

Depois de uma década dados, marinheiros, avia-

de supressão imposta por dores uniformízados, es-

elementos radicais· do tudantes montàdos em

Será reallzaqo entre 11

a 17 de fevereiro o XXII

campecnatcarasnetre de�
Vela,· classe Ug�ting, em
Brasílla, patroofnlo da
cont Brasileira e organi
zado pela Federação de
Vela de Brasrtia nó �ago
Paraná.
O Campeonato aponta- As posslbllldades de

rá os . participantes que nossos barcos em se elas-
defenderão a equipe bra- sificarem para represen-
sileira que representará tar o Brasil nos jogos Pan

o Brasil nos jogos Pan Americanos são excelen-

Americanos que serão tes, haja-visto, que o bar-

realizados em agosto, em co Lixa" timoneado por
Puerto Rico. Walmor Soares já se des-

A equlpe d� Santa es- tacou em diversas regatas
tarlna . formada de 5 bar- nacionais e internacio-

.

cos e 15 trlpulantes- está
'

náls, ficando com o vlce

em pleno treina'mento,' -campeonato Sul Ameri-

• r

Spézía. _&

Jaraguá do Sul

partido comunista, os in- suas bicicletas, campo-

telectuais, estudantes. neses de rosto curtido e

empregados de escrltö- mulheres vestidas de co-

rio e jorr:aleiros da cida- .loridas roupas de fã.

de, gozam aparentemente Ninguém conversa, mas

agora de liberdade de ex-
"

tim [ovem de aspecto sé-

pressão. rio se separou do grupo

O resultado dessa Ii-- _ e acompanha um repör-
berdade é uma exposlção ter ocidental a quem ex-

de 200· metros de frente plica em um inglês rudi-

denominada "MiO' Chu mentar o teor dos carta-

Chiang", constltuída de zes.

votantes manüscritos, mi- Alguns deles pedem a

meografados ou' impres- renúncia ou ascensão de

sos pregados numa pa- dirigentes poHticos, mili-

rede de terminal de ônl- tares ou govern.amentais.
bus. O silêncio que se ob- Outros, de temas menos

serva até o começo da solenes, exaltam as van-

noite lembra uma biblio- tagens do conhecimento
teca. do idioma inglês, as ale-

Indiferentes ao frio e à grias do amor e das re-

areia que o vento arrasta lações sexuais.

JurZO DE DIREITO DA COMARCA

'" � DE JARAGUA DO SbJL

EDITAL DE LEILAO �

Venda em 1.0 leilão: dia 02 de fevereiro p.V.,
às 16h30min. Venda em 2.0 leilão: dia 14 de fe
vereiro p.v., às 16h30tnin:�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 Catarina, 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. Jaraguá do Sul, 05
de [anelre de 1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escri
vão, o subscrevi.

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
em frente a Volkswagen.

UM MOTIV0 A MAIS PARA VOC�
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 atendimentö camarada.

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sôb nova-direção - Cláudio Herbst

Strudel s�b encomenda
RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A

LA, CARTE

Breve cascudaCia

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.

I

I

Santa Catarina

AGORA VOC�_ ESTA MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda- EMMENDÖRFER . Com. de Veiculos Uda.
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Can,a.

Construindo em madeira o progresso de n'ossa região

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

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72u0969, 72-0655, 72�0060

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ipalavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - A estação dos frutos. 7 - Inquéri�o Policial

Militar (sigla). 10 - Gos!a�as com adoraç.ao. 11 -

(?) Tsé-Tung, político chinês. 12 - Estacionam. 13

,- Colocar. 14 - Sensata.17 - Queima. 20 - Poei

ra. 21 - Símbolo químico do erbio. 22.- Dignidade
real. 24 - Fruto da videira. 26 - Fileira. 27 - O que
resta de frutos espremidos. 30 - Nota musical. 31 .

Travessura. 32 - "Para cima", em inglês. '33 - Adi
cionar. 35 - "Ás", em inglês. 36 - Instituto Militar
de Engenharia (sigla). 37 - Escolher. 39 - "De", em
inglês. 40 - Seguia. 42 - Sorrir. 43 - Peixe fluvial
carnívoro. 46 - Mau cheiro. 47 - Teófilo (?), cida
de mineira. 51 - Moradia. 52 - Namora (pl.). 53 -
Lavra a terra. 54 - Bancais.

I VERTICAIS:

_

I 1 - A segunda, quarta e quinta letras da pala-

I
vra Sopapo. 2 - Alguma. 3 - A 'Primeira sllaba da
palavra Tarde. 5 - "Nome", em inglês. 6 - Srmbo

.

lo químico do ósmlo, 7 - Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (sigla). 8 .- Ponto turístico do Rio
de Janeiro. 9 - Residir. 15 - Grande Prêmio (si
gla). 16 - Certo cosmético. 17 - Adoece. 18 --'- Tor
nar sólido. 19 - Senhora (abrev.). 23 - Descerre:
separe. 25 - Interjeição quéãesigna·repulsa. 28 _.

Tenebroso. 29 - Drama musicado. 31 - Descrente

(fem.). 34 - loná Magalhães, atriz. 35 - Assistência
Técnica Industrial (sigla). 38 - lnstrumento de per
cussão. 39 - Pedra semipreciosa. 41 - Alfred No
bel, químico sueco. 44 .- Incomum (fern.). 45 - "Ho
mem", em latim ..48 - Reza. 49 - Nome de homem.
50"":'" Imposto Sobre Serviços (sigla). 52 - Sigla do
Território brasileiro cuja capital é Macapá.

7 ··8 91 2 3 4 5 6

1110

49 5047 4846

5251

53 54

RESPOSTAS:

'S!BSOd - B1V - saJOWV - Je1 - !UOIO - 130\7' -

13llUBJ!d - Bl!H - VI - :10 _. JBldO - 3NI - aov
-' JBI!PV - dn - allV - !V\! - 05BÔB8 - 131\7' -

BAn - B0100 - J3 - 9d ........ BSSV - BpBJÔaH - 10d
- WB1Bd - OBV\! - SBABWV - V\!dl - ouolno

LIVRO GRATIS - cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ga

nhe inteiramente grátis um "best-seller" no valor de

Cr$ 40,00! A MONTERREY garante!

JÚRfDICOS E OUTROS

Lei da Informação - Comentários à lei de im-
prensa - F: Nobre , < •••••••••

Direito Econômico - Encadernado - Or!ando
Gomes -; .•

-

..•....
'
.. , ••.•...

Dicionário Ingíês/Português - Hygino Allan-
aro .•....•..••.•• , ..•• , ...•.•. '" ...

Gramática Histórica da Ungua Portuguesa -

M. Said Ali .......•.................
O Lobo da Estepe - Romance Alemão - Her-

mann Hesse •••
- el •• ;.'.'.' •• '. � •••

Tratado Geral dos Chatos - Amor, Ironia,
Traição - Guilherme Figueiredo .

Seleções da Revista do Som n.o 2 - Antenna
, Seleções da Revista do Som, n.o 3 - Antenna
Esse Continente Chamado Brasil - Eduardo

Tourinho , , .

Mundo em Transformação - Luiz G. Nasci
. mento e Silva .........•....... '

.....

Matemática Financeira e Análise de Investi
mentos - Puccini .....••.............

Tabelas de Matemática Financeira - Abe!ardo
Lima Puccini .

Alba, Casa Grande e Pecado. Romance pai
xão - François Gall .... , .....

'
..•.....

280,00

220,00

75,00

I130,00

140,00

120,00
90,00
90,00

60,00

75,00

90,00

120,00

100,00

NãO. precisa env!ar dinheiro! Você só paga ao retirar
os livros na Agencia Postal de sua cidade. Escreva
p�ra EDITORA MONTERREY LTDA. Rua Visconde de
FIgueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP - 20.550

.

- Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

s o -AR R
- Alô! Alô! e o sr. Silveira

Santos quem está ao telefone?
- Não, senhor. Aqui fala

Santos Silveira.
.- Oh! desculpe. Marquei

o número ao contrário! .••

-

- Não. Não é bem isso.
Acontece que ela me bate sem

pre com este chinelo! •••

Restaurante com música
Come-se'com música - dlz

o anúncio do restaurante.
O freguês olha o conteúdo

('o prato que lhe é trazido e per-
gunta:

Y

- Que é isto?
O garçon, encantado com

a música que ouve, responde
feliz:

- ó cavalheiro, um peda
ço da "Viúva Alegre"l

Insônia

Ao Invés de ficar procuran
do o melhor remédio para o so

no, procure a causa que não o

deixa dormir. Comprimido faz
adormecer, mas não cura a cau

sa da insônia. Quando uma pes
soa não dorme, não significa
que precisa de remédios. O que
ela precisa é de paz.Paz é mais
barato que remédio, e a gente
oode encontrá-Ia na farmácia

que existe dentro de cada um

de nós. Assinado: Aquele que
deita e doooorrrrmmmmeeee.

Que pena•••

Uma velhinha. vendo uma

longa fila de pessoas à porta de
uma loja, colocou-se nela, tam
bém. Quando chegou a sua vez
de ser atendida, perguntou ao
balconista:

- Por que estamos na fi-

Amor Filial
Zequlnha leva o chinelo de

sua mãe ao sapatelro.
- Pode fazer o favor de ti

rar o pr�go do chinelo de ma

mãe?!
- Puxa, você gosta muito

de sua mãe! ..• Não quer que
, ela se machuque c!)m o prego?!

la?
- Para comprar cigarros.
- Oh! eu

, não fumo!!! _
disse a velha.

Número ao contrário

I ..:
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_

QUANDO EU CLE5CSR
QUELO !NVENTAR UM
SE'TO DE TILAR O SAL

.

DA ÁGUA DO MAR!

-�--

ApUELA Lu-rA O
eD�R GANHOU
POR PONT05�

((
o

\,--"'---,,=-,,-,---,-_.t(
...

s

---��

_- CANARINHO -

Transporta com carinho•

.\

Viação Canarinho LIda.- ,,",
,

-

,'Moretti, J�rdal),<& Ci� ..,,"�da.

VEICULOS USADOS REVISADOS
.

Financiamento próprio
Transporte urbano e interurban�

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

ção. colocando a sua disposição, modernlsslmos

ônibus com pessoal espenlalízado, possibilitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.

-Galáxie 500 - Ouro libro met. .•..... ,...... 1974
Landau - ouro llbro rnet, 1974
Belina luxo - laranja " 1974
F-75 - 4x4 - amarelo. ..•. .1976
Jeep - marrom . '. . . . . . • . . . . • . . . . • • . • . . . •. 1958

Av. Mal Deodoro da Fonseca 158
Telefones: Escrit. 72·0672 - Peças e Ofic. 72-0357

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mulherel po�em. ir à greve' sexual enquanto lOr�el lalam de "ovnlr
Sociedade' Desportiva e

,

Recreativa Amizade

COMUNIDADE EVANGi�LlCA DE
JARAGUÁ DO SUL
- CONVOCAÇÃO -

movimentos de protestos
contra a greve dos moto

ristas de caminhões, que
cria uma ameaça para o

abastecimento de alimen

tos para a Indústria da

Grã-Bretanha,
As mulheres estão or

ganizando. reuniões e

marchas e algumas suge
riram, inclusive uma gre
ve sexual. Não estamos

necessariamente contra

os sindicatos,' só acredi
tamos' que chegou o mo

mento em que todos de

veríamos deixar de pen
sar em nós mesmos e co

meçar a pensar no país",
disse uma dona de casa

de Manchester que fun
dou o denominado Grupo
de Ação das Donas de
Casa e proqramou uma

passeata.
Apesar da' escassez de

alguns proCJutos, ocaslo

nado pela greve dos mo

toristas, não há ainda in

dícios de gra.nde falta de

comestíveis nos super
mercados. Mas comenta

-se que isso será inevitá

vel, já que o total de car

gas transportedas desde

os centros produtores de

alimentos diminuiu para
10 por cento do normal.

Os grevistas rejeitaram
uma oferta des patrões de
um aumento de 15 por

cento e disseram que não

aceitariam menos de 22

por cento para chegar a

um salário equivalente a

1,],0 dólares por semana.

O premier James Calla

ghan decidiu não decla

rar () estado de emergên
cia, que teria significado
o uso de tropas. para

transportar os produtos
aumentíclos. Mas o se

cretário dos transportes,
'William Rogers disse que
se a greve -"não fo:, solu

cionada raoldarne-te, ce.
tamente causará graves
conseqüências ao nosso

. estilo de vida".

As coisas parecem ter

enlouquecido de vez na
-

velha Inglaterra, ilha de
onde surgiram as gran
des inovações deste mun-

00. Agora, às voltas com

uma greve de motorístas

de camlnhões que pode,
ncluslve, trazer sérios

problemas para o abas

teclmento de . gêneros a

limentícios, a velha ilha

não se contém: Enquanto
a ·Câmara dos Comuns

comporta sérios debates

trabalhistas, a Câmara

dos Lordes discute qual o
melhor comportamento/
da 'População diante dos

Objetos Voadores não
Identificados e as mulhe

res inglesas prometem
uma greve do- sexo, se os

homens não acabarem já
com a paralisação dos
motoristas.
Mulheres em

greve
As donas de casa britâ

nicas resolveram realizar

Os presidentes das Paróquias Apóstolo Pe
dro, Apóstolo Paulo e Apóstolo Tiago da' Comu
nidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul
convocam todos os seus membros votantes para
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária que
terá lugar no Salão' Comunal na Rua Prof: Estéria
Lenzi Friedrich, 78, no dia 17 de fevereiro de 1979,
com lnlclo às 14h30min em primeira e às 15h em

segunda convocação, para deliberarem sobre a

seguinte

EDITAL DE CONVOCAÇA'O

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital, ficam convocados os as

sociados da Sociedade Desportiva
-

e Recreativa

Amizade, a se reunirem em Assembléia Geral Or
dinária em sua séde social, às S horas do dia 04
de fevereiro de 1979, a fim de deliberarem sobre
a seguinteORDEM DO DIA:

1. Leitura e' apreciação dos retatôrlos 'dos
Senhores Pastores;

2. Leitura, discussão e aprovação das cohtas
relativas ao exerctolo de 1978;

3. Eleição dos Presbitérios;
4. Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1979.

Henrique A. Janssen
Presidente da Par. Ap, Pedro "'

Haroldo Maas
Presidente da Par. Ap. Paulo
Walter Hille
Presidente da Par. Ap. Tiago.
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REUNIAO ORDINÁRIA DO
� CONSELHO CO·MUNAL
- CONVITE -

São convidados os Senhores membros do
Conselho Comunal da Comunidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul, constantes do Artigo
32 dos Estatutos, para reunirem-se no dia 17 de

!evereiro de 1,979, às 17 horas, no Salão Comunal
a Rua Prof. Estéria Lenzi Frledrlch, 78, para deli
berarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 . Prestação e aprovação das contas do
exerctclo

.

de 1978.·
2. Eleição da nova diretoria.
3. Outros assuntos de interesse da Socie

dade.

Jaraguá do Sul, janeiro de 1979.

Faustino Theilacker
Presidente.

A teoria (na prática a coisa é outra!)
É o seguinte o Código de Ética Policial:
1. Servir à sociedade como obrigação fun-

damental. .

2. Proteger vidas e bens.
3. Defender o inocente e o fraco contra o

engano e a opressão.
4. Preservar a ordem, repelindo a violência.
5. Respeitar os direitcs e as garantías in

dividuais.
6. Jamals revelar tibieza,ante o perigo Ei o

abuso .

7. Exercer a função 'policial com probidade,
discreção e moderação, fazendo observar
as leis com lhaneza.

8. Não permitir que sentimentos ou animo
sidade pessoais possam influir em suas

decisões.
9. Ser inflexrvel, porém justo, para com os

delinqüentes. .

10. Respeltar a dignidade da pessoa humana.
11. Preservar a confiança e o apreço de seus

concidadãos pelo exemplo de uma con

duta lrrepreenslvel na vida pübltca e par-
ticular.

.

12. Amar a verdade e a responsabilidade,
como fundamento da ética de serviço po-
liciaI.

.

13. cultuar o aprimoramento técnico-profis
sional.

14. Obedecer às 'ordene superiores, exceto
quando manifestamente ilegais.

15. Não abandonar o posto em que deva ser

substituído sem a chegada do substituto.
16. Prestar auxrJio, ainda que não esteja em

. hora de serviço..

ExPIorac8o da Imalônil loi mal interpretada, dil porta-vol �o 6overno
apenas estudos sobre a

explofO'ção racional da

madeira na florczc;ta ama

zônica, mas nada há de

concreto.
Afirmando que não e

xiste qualquer decisão so

bre o problema, o coronel
Ludwig disse que a preo
cupação brasileira é jus
t:,JImente a de preservar a
floresta. Lembrou fatos

específicos como a remo

ção de florestas nas áreas
a serem inundadas, em

.
Tucurui e Balbina, onde
serão construidas usinas
hidrelétricas. Mas, segun
do o coronel, estão tiran
do disso uma outra inten

ção, e "aí temos também
o direito de imaginar que
quem procede assim este

ja também com uma ou-

. tra intenção, essa sim não
revelada" •

dizia-se, o Governo não

se preocupava com a A

mazônia".
Dizem - continuou o

coronel - que eu teria

até admitido a hipótese
de o Governo pagar a di
vida externa brasileira

com a madeirá da Ama�
zõnia, quando o que eu

declarei e a nota dos mi

nistros da Agricultura e

do In,terior também, foi
exatamente o contrário.
A essa qltura me pare

ce até curioso, até um

pouco suspeita, essa ma

neira de tratar o assunto

que, pelo menos para mi

nha sensibilidade, ficoú

perfeitamente claro, assi
nalou o coronel Ludwig.
A nota dos dois Ministé

rios, segundo o coronel,
colocou o assunto nos

devidos termos, isto é,
foi informado ex�stirem

BRASfLiA -. "Me pare
ce que este assunte da

exploração de madeira na

Ama:zônià não está sen

do muito bem interpreta;;'
do. O que saiu aqui do
Palácio do Planalto foi

publicado corretamente,
mas, a partir daí,.muitos
que leram a matéria pro
curaram dar um tratamen

to que não corresponde
aos fatos".
Foi o que disse o porta

-voz do Paf6ci'0 do Pla-

nalto, -coronel Rubem Car

los Ludwig, que acrescen
tou: "estão tirando con

clusões não sei de onde

e dizendo ser pretensão
do Governo vender a A
mazônia. Eu classificaria
de absurda essa coloca

ção, quando o objetivo é
exatamente o contrário. �

uma acusação antiga nes

se Pais, porque até então,

ORDEM DO DIA:

1. Relatório da Presidência Comunal;
. 2. Leitura, discussão e aprovação das con

tas comunais relativas ao exercíclo de
1978;

3. Eleição da Diretoria;'
4. Nomeação dos membros das Diretorias'

das Obras Assistenciais da Comunidade'
5. Assuntos diversos. .'
Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1979.

Irineu Pasold
Presidente do Conselho Comunal

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, torna-se o original
sem efeito.

Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1979.

I N D I C A DOR·
I
DESPACHANTE O'FICIAL DE TRANSITO --IIVO ZANI.,UCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

ESCRITÓRIO CONTÁBIL 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.o 7.638
Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administra

tivos - Contabilidade - 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: 12-0091

CEACLIN - ANALISeS CUNICAS

DR. FRANK BARG
Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa· - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais -

-

Requerimentos.-

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

INGO PAULO ROBL [.
Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:

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

I

III�.
:.<lß'l.iU.lAN-EMPREEND�MENTOS E SERVlCOS'LTDA
�!;l>"?j:-

.

;
.•

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,OJETOS DE FINANCIAMENTO -

SEGUROS.

DRA. IZABEL KII(UE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo \

/
..

Atendimento com hora marcada
.

r
- Adultos e Crianças

Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone (0473) 72-0696
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

MARCIO MAURO MARCATTOESCRITóRIO DE ADVOCACIAHUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escritório:

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

Engenheiro CivilAltevlr Antonio Fogaça Jr.
Osvaßna Vargas Rodrigues

Advogados'
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCACIA EM _ GERAL

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. NO. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E ASSISTENCIA l'eCNICA
/

Jaraguã do Sul - Santa Catarina J ,

Ru� Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-04Sfí I
------

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Assembléia Geral Or
dinária realizada na últi
ma quinta-feira, dia 25
marcou a e!eição da no

va diretoria do Grêmio Es·,
portivo Juventus.
Como já era previsto,

foi grande � movimenta

ção na sede social juven
tina, todos aguardavam
com enorme expectativa
a apresentação da chapa
constituinte e que' mais
tarde viria 3 ser devida
mente aprovada e eleita.

Antonio José Gonçal·
ves, foi eleito e aclamado
o novo presidente do Grê
mio Esportivo Juventus

psra o biênio 79/80, ten
do como vlee-presldente
de futebol o jovem Vitor
Emmendoerfer Filho. Os
demals cargos também já
foram delineados e devI
damente empossados, e
�á na próxima semána es-

Noticiário Esportivo ------) JAIME BLANK

JUVENTUS ELEGEU NOVA DIRETORIA
Em virtude da Aposentadoria, do Titular do

TABELIONATO DE NOTAS e OFICIAL DE PROT_ES
TOS desta Comarca; a Oficial do Reqistro Civil

AUREA MÜLLER GRUBBA

COMUNICA

que tendo sido DESIGNADA pelo Excelentíssimo

Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca, em e·

xercíclo, ASSUMIU em data de hoje, o TABELlO�

NATO DE NOTAS e OFrCIO DE REGISTRO DE

PROTESTOS da Comarca de Jaraguá do Sul.
Tendo assumido todo o acervo do ex-serven

tuário titular d'1 Tabelionato e Offeie de Protestos

e sendo a partir desta data a sua Titular Designa
da, faz saber que está à disposição de todos e apta
à prática de todos os atos atinentes ao Tabeliona

to, tais como lavratura de escrituras de quaisquer
naturezas, contratos, procurações, testamentos e

outros, assim como Protestos de Tftulos, nas novas

instalações, à rua Artur Müller nr. 50, junto ao Car
tório de Registro Civil.

Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1979

AUREA MüLLER GRUBBA
Tabeliã Designada.

Em
Atençaol

"i n c ê n d i o",
Fone - 193

caso de
chame pelo

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal
da r a g u á doS u I

de

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Divisão de Contabilidade

BALANCETE DÖ MÊS DE "DEZEMBRO" DE 1978

-
-

RECEITA
TfTULOS

Até o mês Arrecadação
Anterior no mês TOTAL

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES

,

9.168.391,96
213.500,99

28.860.080,46
450.764,34

8.400.336,65 768.055,31
192.100,99 21.400,00

25.323.445,75 . 3.536.634,71

380.246,11 70.518,23

,3.011.415,42 495.408,32

254.364,01 12.087,41

Cr$ 37.561.908,93 4.904.103,98

Receita Tributária

Receita Patrimonial

, Transferências Correntes

Receitas Diversas

RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de capital
Outras Receitas de capital

3.506.823,74

266.451,42

42.466.012,91SOMAS ..

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Contas empenhadas e a, pagar

Depósitos de diversas' origens
Outras Operações

7.088.045,05

1.462.571,74
8.000.000,00

1.672.235,08

208.073,26
1.000.000,00

8.760.280,13

1.670.645,00
9.000.000,00

SOM AS Cr$ 16.550.616,79 2.889.308,34 19.430.925 13

SALDO DO MI':S ANTERIOR

Oaixa 4.851.774,77 664.096,44 5.515.871,21

Barcos - disponível 27.441.831,71 ·1.378.096,28 28.819.927,99

Bancos - vinculado
.

6.007.506,45 676.877,05 6.684.383,50

SOM AS .................... Cr$ 38.301.112,93 2.�19.069,77 41.020.182,70

TOTAL GERAL ................ Cr$ 92.413.638.65 10.503.482,09 102.917.120,74

DESPESA Atéomês Despesa
TITULOS Anterior no mês TOTAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0100 - Câmara 'de Vereadores 626.196,73 154.837,55 781.034,28

0200 - Gabinete do Prefeito 894.186,26 148.330,66 1.042.516,92

0300 - Depto. de Administração 6.144.880,18 1.215,647,07 7.360.527,25

.. 0400 - Depto. de Educação, Cultura e

Assistência Social 5.597.386,40 1.161.555,90 6.758.942,30

0500 - Departamento da Fazenda 2.870.070,04 785.389A8 3.655.459,52

0600 - Depto. de Obras e Viação 20.785,015,04 3.750.877,41 24.535.892,45

0700 - Departamento Agropecuário 838.088,12 355.321,85 1.193.409,97

0800 - Depto.' de Turismo 69.988,63 7.446,54 77.435,17

Créditos Especiais 346.842,14 1.009,00 347.851,14

SOM AS ................... Cr$ 38.172.653,54 7.580.415,46 45.753.069;00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas de meses anteriores 6.479.681,72 536.363,33 7.016.045.05

Restos a pagar 965.328,16 -,- 965.328.16

Depósitos de diversas origens 1.461.833,78 146.441,46 1.608.275,24

?utras Operações 5.236.033,.27 763.966,73 6.000.000,01)

So MAS .................... Cr$ 14.142.876,93 1.446.771 ,52 15.589.648,4,

SALDO PARA O MI':S SEGUINTE

Caixa 5.293.376,34 441.761,52 5.735.137,86
Bancos - dlsponível 28.691.526,34 378.047,13 29.069.573,47
Bancos - vinculado 6.113.205,50 656.486,46 6.769.691,96

SOMAS ��:-:-:............... Cr$
-

40.098.108,18 1.476.295,11 41.574.403,29

TOTAL GERAL ................ -Çr$
-

92�413:6:f8,65 10.503.482,09 )02.917.120,74
._-"

rjb/Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 29 de "Dezembro" de 1978

VICTOR BAUER JOAO MODEST'O SILVEIRA
Prefeito Municipal Diretor da Fazenda

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

José Gonçalves
,

e

taremos divulgando na in

tpgra a composição da a

'llal diretoria do moleque
travesso jaraguaense.
Dentre os nomes que

compõem a nova diretoria
encontramos pessoas do
mais alto gabarito, tudo
levando a crer que tere
mos uma . administração
levada com o firme pro
r,Jósito c!e projetar o Ju
ventus e levá-lo ao lugar
de destaque dentro do ce

nário esportivo barriga.
-verde,

O maior objetivo da a

tuaI diretoria para este a

no, é a participação de
sua equipe de futebol
profissional nas disputas
do campeonato estadual.
Todos são unânimes em

afi!'mar, que o Juventus
não poderá em hipótese
alguma afastar-se das dis
putas, uma vez que Jara
guá do Sul só tem um re-

presentante, e se isto vi
esse a acontecer, os [ara
guaenses ficariam priva
dos de ver bens espetá
culos de futebol durante
muito tempo.

REESTRUTURAÇAO
NO DEPTO. DE
FUTEBOL

Segundo declarações
de Antonio .José Gonçal
ves, haverá no Departa
mente de Futebol juventi
no, uma total reestruturà
ção. Para supervisor, já
foram mantidos contactos
com Claudio Olinger Vi
elra, radicado a alguns a-

o nos em nossa cidade,
sendo oriundo da capital
do' Estado, onde por lon
go tempo militou no es

porte. Ao que tudo indica
será ele o novo supervl
soro Achamos na nossa

opinião que o mesmo reú
ne todas as qualidades,
pois é conhecedor pro
fundo das coisas do es

porte, acompanhando de
perto a evolução do fute
bol catarinense. No lugar
de Adão Gaulart, que de
sempenhou no, ano pas
sado as funções de pre
parador técnico, estará
assumindo provavelmente
o ex-técnico do Juventus
de Rio do Sul, Itamar
Montressor. Os entendi
mentos com este profis
sional, já estão bastante
ad!antados e na próxima
semana já estará ele de-

sempenhando as suas

funções dentro do clube
CONTRATAÇõES
Quanto as novos con

tratações, podemos adian
tar que a partir de segut,·
da-Ietra serã s mantidos

o Novo Presidente
os primeiros contactos
com atletas que venham a

interessar o Juventus. O
novo técntco será consut

tado, para ver se o mes

.no tem alg.:.m jugadQ'
oue poça ser útil ao elen-

co. Dos jogadores Que in
tegraram il equlpe no aQ

nu passado, serão apro
veitados aqueles que
mais se destacaram, sen
do os demais dispensa
dos.

Selecão Juvenil de SC
•

o

Novamente Derrotada
Jogando na última 4a.

feira em Londrina, a Se

leção Juvenil de Santa
Catarina, sofreu a sua ter
ceira derrota consecuti
va. Desta feità perdeu pa
ra a Seleção Paranaense

por um tento a zero, gol
anotado por Cláudio, aos
31 min da segunda etapa.
Este jogo marcou a es

tréia de Joel Passos na

direção técnica da equl
pe catarinense, mas em

nada modificou a maneira
de atuar de nossa- sele

ção, sendo envolvida

completamente pelos pa
ranaenses que· também
nada de positivo apresen
taram. O jogo foi realiza-

do no Estádio do Café em

Londrina, marcando a

despedida da Seleção Pa
ranaense no Campeonato
Brasileiro, enquanto que
Santa Catarina ainda terá
um compromisso diante
da Seleção Gaúcha, ama
nhã no Orlando Scarpel
li. Este jogo estava inicial
mente marcado para Jo

inville, mas não houve co

mum acordo com os gaú
chos e será realizado em

Florianópolis.

A partida de quarta-fei
ra teve a arbitragem de
José Luis Barreto, do Ri·]
Grande do Sul e a arre

cadação somou apenas

Cr$ 9.120,00, para um pú
blico pagante de 456 pes
soas.

As equipes
PARANA - André, Sid

ney, Neumar, Costa e Chi
quito; Ronaldo, Mario Sér
gio (Cláudio) e Rubinho;
Pimentel, Paulinho Boli
var e Doca (Rondinaldo).
S.C - Gerson, Reinal

do,
.

Rogério, Serginho e

Jorge (Gilmar); Gava, Pi·
lo e Márcio. (Nunes); Nil
ton, Jones e Edilson.
Demais
Resultados
Goiás 1xO Minas Ge-

rais; Espírito Santo 1xO
Brasília e Hlo-Grande d»
Sul 5x1 Mate, Grosso.

Paysandu
O Paysandu de Brus

que acertou quarta-feira
passada a contratação do
ex-técnico do Juventus de

Jaraguá do Sul, Adão
Gaulart. O acerto aconts

ceu na secretaria do clu
be, onde Adão assinou o

contrato por uma tempo
rada, na presença do di-

acertou com Adão Goulart
quinta-feira. Ontem foi
realizado no período da
tarde, o primeiro coletivo
do ano, já que o Paysan-.
du conta com 15 jogado
res. atualmente e o res

tante, para completar os

22. serão utilizados juve
nis.

retor de futebol Bruno

Silva, do presidente Dar
ci Pruner e do supervisor
Nlio Debrassi. O novo téc
nico, bem como todos os

componentes do Depar
tamento de Futebol foram
apresentados aos jogado
res, que iniciaram os trei
namentos para valer na

Corinthians completo na entrega das faixas do Joinville
O E. C. Corinthians

Paulista estará se exibin
do na próxima quarta-fel-

,

ra em Joinville, enfren
t2'1do o JEC, na festa da

entreçade faixas ao cam

peão catarlnense da tem-
. corada de 78. O contrato
firmado entre os dois clu

iJes, . estabelece que a e

quipe de Vicente Mateus
deverá apresentar-se
completa. A taxa a ser co-

Comunicado ao comércio e indústria
o abaixo assinado, VALDIR AFONSO BORTO

LlNI, brasileiro, casado, comerciário, residente e

domiciliado á rua Ench Doubrawa nr. 16, nesta ci

dade e Comarca, vem a público, alertando o' co

mércio, Indústrí-s e terceiros, que em virtude de

ABANDONO DO LAR e AUS�NCIA desta cidade de

sua esposa
IRACEMA BORTOLINI (CEMA)

desta data em diante NÃO SE RESPONSABILIZA,
por qualquer tipo de dlvlda por ela contraída, junto
aos estabelecimentos comerciais e lndustrlals, as
sim como com terceiros particulares.

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1979

Valdir Afonso Borfolini
(firma reconhec.)

brada pelo clube paulista
é de 3.50 mil livres de to
das as despesas. A prová
vei escalaçãc corinthiana
para este jogo será: Jai
ro, Zé Maria, Amaral, Zé
ECluardo e Vladimir; Ta
borda, Biro-Biro e Sócra
tes; Vaguinho, Palhinha e

Romeu ..Enquanto isso o

Jolnvllle continua seus

preparativos para este im
portante compromisso, vi
sando apresentar um bom
futebol. A equipe agora
dirigida por Orlando Pe

çanha, poderá iniciar o

Antonio

jogo da seguinte forma:
Raul Bosse, João Carlos,
Wagner, Carrara e Carlos
Alberto; Jorge Luiz, Sidl
nei (Balduino) e Fontan;
Britinho, Vargas e Lico
(Veiga). Está sendo a

guardada· uma grande ar

recadação e para isto fo..
ram colocados a venda
ingressos antecipados. O
torcedor jaraguaense que
queira assistir este jogo,
poderá adquirir o seu in
gresso na agência do'
Banco Sul Brasllelro S.A.

JOINVILLE PODERÁ TER LADINHO

o jogador Ladinho que
vinha defendendo ultima
mente o Grêmio Futebol
Portoalegrense, e que fci
colocado em dlsponlblli
dade pelo clube gaúcho,
poderá nas próximas ho
res acertar seu ingresso
no JEC. Ladlnho que é

catarlnense, revelando-se
no América de Joinville,
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cassando depois pe'a
Portuguesa de Desportos,
Atlético Paranaense e por
último no Grêmio de Par
co Alegre, está vivamente'
interessado em retorna
j;10 futebol catarinensa,
Todos os detalhes contra
tuais já foram acertados
vom Virmond, faltando a

penas a confirmação do
j0gador, que será feitJ
por telefone ao prepara
dor físico Paulo César.

Outro jogador que está
sendo esperado para um

pertodo de testes, é o

ponteiro direito Botelho,
pertencente ao Grêmio. O
mesmo deveria ter se a,

presentado juntamente
com os demais- jogadores,
mas não se sabe porque
motivo até agora , não
compareceu. Com referên
ela a Naldo, ponteiro di
reito pertencente ao Bon
sucesso do Rio, tudo indi
ca que não mais virá, pois
está acertando pratica
mente o seu ingresso no

'---Maringá.
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Publicações internas
Prof. Paulo Moretti

As publicações internas, sejam elas de res

ponsabilidade de empresas clubes, entidades ou

escolas, se revestem do caráter do seu próprio
qualificativo, atingindo um número restrito de

.

leitores, dado o aspecto limitado do alcance a

que se propõem.
Tais publicações; subordinadas naturalmen

te a uma série de condicionamentos, devem ser,
antes de mals nada, o resultado de necessária

participação interna, envolvendo assuntos de
'.
in

teresse interno.
Certos desdobramentos, como decorrência

eventual da náfiireza da publicação, não devem

ser vistos nem analisados como resultante de in

tempresiva agressão ou como resultado de sus

ceptibilidades feridas.
Por natural e imperativo, tais publicações

não podem ter e não têm o velado interesse de
melindrar quem quer que seja, como também não

pretendem a penetração, de um jornal ou revis

ta de grande circulação.
Sem dispensar a necessidade da apresen

tação técnica,' nem do valor literário, as publica
ções internas se prestam, ainda que em forma de

alcance restrito, ao desenvolvimento de uma ati

vidade cultural tanto mais abrangente. quanto
maior a habilidade daqueles que participam de

sua redação. .

As pUbllcaç5es Internas, contando com a

participação de colaboradores, não podem as

sumir o caráter personalista do seu responsável.
Inclusive, o pensamento deste/ nem sempre se

alinha ao que val publicado.
A razão de ser de uma publicação interna

se respalda no desejo de acertar, na ânsia de

servir, no prop6slto de Informar àqueles que, de
urna forma ou de outra, estão ligados à empresa
ou à entidade que a possui.

O conteúdo dessas publicações pode variar

no gênero e na espécie, não dispensando, antes
requerendo que se príme pela correta redação
e pela contrlbulção espontânea daqueles que fa

zem e lêem um informativo de circulação limita

da.
Como entretenimento ou como contribui-

.

ção literária, as publicações internas também

podem errar; todavia, alcançam seu objetivo
desde que, sem isenção de ânimo, sejam anali

sadas como esforço de alguém ou de alguns que
nunca erram pelo prazer de errar e sempre par

ticipam com a intenção de acertar.

"'.' ,

NOVENA PODEROSA AO MENINO,
.

JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás,

procure e acharás, bata e a porta se abrirá. Por
intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu ba

to, procuro e vos rogo que minha prece seja a

tendida. (Menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: tudo que pedires

ao Pai em meu nome Ele atenderá por intermédio

de Maria Vossa Sagrada Mãe eu humildemente

rogo ao Vosso Pai em Vosso nome que minha

oração seja ouvida. (Menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra pas

sarão mas a minha palavra não passará. Por in
termédio dá Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu con

fio que minha oração seja ouvida.. (Menciona-se
.

o pedido).
Rezam-se três Aves Marias e uma Salve

Ralnhá, Em caso urgente deve ser feita em 9 ho
ras. Mandar publicar a graça depois de alcan

çada.
M. E. C.
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NECESSITA PARA ADMISSAO
IMEDIATA

ótimo salário _

Aperfeiçoamento profissional
na própria fábrica.
Assistência médica.

Os interessados deverão apresentar-se no

Setor Pessoal da empresa, na Av. Mal. Deodoro,
158 - Jaraguá do Sul - SC.

COCA PARA OS CHINESES
A arte de vender .

refrigerantes

O primeiro embarque de Ooca
-Cola é despachado hoje para a Chi
na. No próximo fim de semana estará
'à venda nas prtnclpals cidades do
país, para a comemoração do Ano
Novo chinês. O primeiro carregamen
to contém 280 mil garrafas. Em cada
garrafa há escrito em caracteres chi
neses a legenda: "Sabor suave, sabor
feliz" .

O jornal O ESTADO, edição' de
24 do corrente, traz nas colunas "In
formação 'Geràl" e "Beta Stodieck",
as seguintes noUclas:

NfVEL
Comentários de uma velha ra

posa, entreouvido ao anoitecer de
terça-feira, numa roda de polftlcos;

_ O sr. Norberto Ingo Zadrozny
e Dieter Schrn'dt dão nlvel a qualquer
Secretariado.

.

Resposta dada na hora:
_ Nível mesmo dá o Neudy Pri

mo Massolini, com um metro e oiten
ta e cinco de altura.

TURISMO
Em 1978, o número de pessoas

que pagaram o depósito prévio para ,

viagens internacionais foi de 138 mil.
No ano anterior foi de 129 mil.

Isto significa que o déficit da
conta turismo em 1978 superou o de
1977, ano em que a centa ficou no
vermelho em US$ 130 milhões, re

gistrando-se uma receita de apenas
US$ 51 milhões para uma despesa de
US$ 181 milhões.

.

Como o déficit em conta corren
te do Brasil no ano passado foi su
perior ao registrado em 1977, em fun
ção da diminuição das exportações
e do aumento. dos encargos com a
dívida externa, encontram-se facil
mente no Banco Central técnicos par
tidários de uma elevação ainda maior
do valor do depósito.

'

AGRICULTURA
O futuro Ministro da Agricultura,

sr. Delfim Neto, considerá o redire
cionamento da poupança nacional
para a agricultura como condição
básica para que a aceleração da pro
dução aqrícola se processe sem ge
ração de pressões inflacionárias.

Em conseqüência, ocorrerá fa
talmente uma menor destinação de
crédito para produtos industrializa
dos, como, por exemplo, automóveis.

O sr. Delfim Neto garante que
não será criado nenhum "modelo a..;

grrcola" especial para "manter abas
tecida a mesa dos brasileiros", con
forme a recomel1pação do General
Figueiredo. "O modelo agrrcola é o
modelo do Brasil real. � com esse
Brasil que vamos trabalfiar e, por ls
so, a estrutura não vai mudar".'

PARENTESCO lê BOM
Comenta-se em Blumenau. que o .

industrial Norberto Ingo Zadrozny só
aceitou a Secretaria da Fazenda de
pois de realmente ver acertada a es
colha do Rischbieter pro Ministério
da Fazenda.

Karl Helnz (este é o nome de ba
tismo de Karlos), se é que ainda não
sabem, é primo do Zadrozny, filho de
Frida, irmã do pai de Rischbieter. Tu,
do em família pois, o que é ótimo pra
Santa Catarina que já está se vendo
gastando rios,

Jaraguá do Sul
já tem ruas

asfaltadas
Uma das metas prlcritárlas do

atual governo do pl efeito Victor
Bauer, de Jaraguá do Sul, é na

prlmelra etapa, asfa'tar as ruas
centrais da cidade.

A empresa que venceu a con

corrência pública é a Clark, da ci
dade de londrina-Pr. As ruas que
já estão asfaltadas e 'iberadas pa
ra o tráfego' são as seguintes: E�
pedicionáric João Zapella, Fran
cisco Fischer, Henrique Piazera,
29 de .Outubro, e Presidente Jus
celino.

Nessas ruas falta somente fa
zer o passeio nos dois lados para
serem completamente prontas.

Atualmente a companhia está
trabalhando nas ruas Reinoldo Rau
e Expedicionário Cabo Harry Ha
dlich, onde está sendo feita a co

locação de tubos para esgotos e

encanamento de água e a com

pactação do material ,para poste
rior colocação de material que re·

ceberá a camada asfáltica.
'

Notícias
Dragagem da Lagoa
de Poço Grande

O Prefelto Municipal de
Guaramirim Salim José De-

, quech, tntormou que o DNOS
_ Departamento Nacional de
Obras e Saneamento de San
ta Catarina, está efetuando
completo serviço de draga
gem da lagoa de Poço Gran
de.

Esta reivindicação vem

sendo feita há mais de...20 a

nos, e somente agora no Go
verno de Salim José De

quech, vai se tornar realida
de, beneficiando os agricul
tores da localidade, graças
também ao empenho e des":
preendimento dos drs. Auré
lio Remor, Diretor Geral do
órgão em nosso, Estado e Ni!·
son Rocha, que não mediram

esforços, no sentido de ater.
der esta reivindicação do po
vo da localidade de Poço
Grande e do Prefeito Munlcr
paI.

A dragagem da lagoa de
Poço Grande, deverá demo
rar ainda alguns meses, mas

após a realização dos servi

ços, a área a ser aproveltada
para o cultivo de culturas, de··
verá ser muito grande, o que
certamente concorrerá para
uma maior produtividade, no
tadamente de arroz. Segundo
se Informou, após os servi

ços, a cultura de
.

arroz será

d,e Guararnirirn
incrementada, podendo pro
duzir até 20 mil sacas.

.

As duas dragas que es-
.

tão trabalhando na lagoa de
. Poço Grande, estão fazendo
este 'trabalho em ritmo acele

rado, visando sua rápida con

clusão, para aproveitamento
em ritmo acelerado, visando
sua rápida conclusão, para
aproveitamento já na próxi
ma temporada de plantio.

Como se sabe, o Muni

clplo de Guaramirim, é emi
nentemente agHcola, com

uma arrecadação de 75% a

proximadamente, e com ás á
reas que serão recuperadas,
a produção de arroz, princi
palmente, será rnals acentua

da, trazendo muitos benefí
cios.
Salim na Capital

, O Chefe do Execwtivo

Municipal, Salim José De

quech. estará na próxima se

gunda-feira, na capital do Es-:
tado, quando deverá ser re

cebido em audiência, pelo
Governador dr. Antônio Oar
los Konder Heis, e pelo futu
ro governador dr. Jorge Kon
der Bornhausen. Durante os

encontros, o Prefeito Munici

pal, deverá tratar de assuntos

polltlcos e administrativos,
devendo fazer convite, a es

tas autoridades, para compa
recerem a "Primeira Festa
Estadual da Banana" a se

ACIJS patrocina
A Associação Comercial de elementos capacitados pa-

e lndustrlal de Jaraguá do ra o desempenho de funções
Sul, patrocinará no período da Secretaria Geral, setor

de 06 a 08 de fevereiro pró- dos mais importantes em pra-
xlrno, a realização do curso, ticamente todas as empre-
"Aspectos da Nova legisla- sas. a Associação Comercial,
ção do Imposto de Renda e manteve contacto com o Cen-

Correção Monetária". tro do Treinamento
.

Profis-

Este curso será minis- sional do SENAC, em Join-

trado pelos srs. dr, Alidor ville, que está oferecendo es-

lueders e Douglas Conrado te curso em Jaraguá do Sul e

Stange e será realizado no que visa a formação de pro-
período noturno das 19 às 22 fissionais aptos ao. satisfató-
horas tendo por local o audl- rio desempenho de funções
tório da própria entidade pau de secretário ou secretária
troclnadora. auxiliar.

As inscrições já foram a- Para melhor orientação
bertas na secretaria da Asso- dos empresários e dos inte-

ciação Comercial, ao custo ressados em habilitar-se nes-

de Cr$ 400,00 por participan- sa profissão, hoje bastante

te com direito a apostila do valorizada, a entidade pro-

c�rso, devendo os lnteressa- metora esclarece que as dis-

dos retirar Ficha de lnscrl- clollnas do Curso de Secre-

cão durante o horário co- táno(a} Auxiliar são as SB-

me�cial. .

guintes:·
Curso de _

_ Correspondência Co-

Secretariado mercial __: 60 horas
Sentindo a grande falta Direito Usual - 15h

Lenoir
para

•

val

que·
o t·; eslder te da Arena,

�Ja.:l seBJeA J!OUal ropauss
relra, disse que pretende con

vidar os ex-deputados Fer
nando Viegas e Waldemar
Salles para que retornem à
atividade partidária tão logo
termine o período de 10 anos

que tiveram seus direitos po
iíticos suspensos pelo AI-S.

Para o presidente da.
Arena a volta à militância po
lítica de Fernando Viegas e

Waldemar Salels "vai 'ajudar
muito o partido porque são

tiguras de projeção no Esta

do, uma vez não esgotaram

Sharp S:A. Equipamentos

Admite
Vendedores, �

OFERECEMOS:

- Salário fixo
- Comissões sem teto
- Prêmios
- Treinarnénto remunerado e acompanhamen-

to de supervisores.
EXIGIMOS:

_ Residência em Jaraguá do Sul.

Apresentar-se munidos de documentos em Jo
inville na rua 15 de Novembro, 773.

reallzar nos dias 17 e 18 de
fevereiro próximos.

Toda a programação es

tá sendo delineada, e a pro
moção deverá alcançar seus

reais objetivos.
.

.-

Orelhões
., O prefeito municipal de
Guaramirim, Salim José De

quech, 'recebeu comunicação
do Presidente da Telesc, dr.
Douglas Macedo de Mesqui
ta, informando que serão im
olantados vários aparelhos
públicos 'no 'interior do Muni

cípio, nos próximos meses.

De acordo com o novo Plano
de Expansão, e atendendo
reivindicação do Prefeito Mu

nicipal, serão beneficiadas as

seguintes localidades:
Brüderthal, Rio Branco,

Poço Grande, Jacú-Açú, Pon
ta Comprida, São Pedro de
Alcântara.

Estas locaiidades, atra
vés do "orelhão" poderão se

comunicar com a rede de a

parelhos instalados em Gua
ramirim, o que certamente
contribuirá muito, além de
prestar um trabalho valioso,
em termos de comunicação
em caso de emergência.

A implantação dos tele
fones públicos, ainda não tem
data marcada, mas deverá
ocorrer nos próximos meses,
conforme deixou 'claro o Pre
sidente da Telesc.

cursos
_ Legislação Trabalnls

ta - 15 horas
'

-

- Relações Humanas -

Etiqueta Profissional 15 ho
ras

- Técnicas de Secreta·
riado _ 60 horas

,....... Arquivo - 45 horas:
Total 210 horas.

As aulas serão ministra- r

das provavelmente três vezes

por semana, no período 00-

turno, no auditório da Asso- .

ciação Comerclal.
O custo do curso, taxa

de inscrição e apostila, osci
lará entre 1.300 a 1.600 cru ...

zeiros e será fixado nos pró
ximos dlas e informado aos
interessados na secretaria
da entidade.

O curso somente será
viável com no mínimo 20 par
ticipantes, além de que, quan
to maiór o número de interes
sados. menor será o custo

per capital.

convidar Salles
retornem à

a capacidade de doação po
lítica, estando em plenas con

/ dições de atuação".
Por. sua vez o ex-depu

tado estadual Fernando Vie

gas, cassado no dia 13 de

março de 1969, em depoimen
to a um jornal da Capital por
ocasião do décimo 'aniversá
rio do AI-5 disse que estava

à espera. de uma abertura

política para decidir sobre
seu regresso às atividades

partidárias. Adiantou, no en

tanto, que "já �ui procurado
pelas duas atuais agremia
ções", e confessou entriste-

e Viegas
ARENA

cido pelo fato de Florianópo
lis' possuir uma fraca repre
sentação na Assembléia le
,gislativa.

E é sob este prima da
ausência' de lideranças que
o ex-deputado udenista não
afasta a posslbltldade de dis
putar uma vaga na Assem
bléia ..Observa, todavia, que
precisaria, inicialmente, exa

minar o comportamento do e_o

leltorado, do qual está afas
tado politicamente há quase
uma década,

.

apesar de ain
da cultivar bom' relaciona
mento.

Waldemar Salles, ex-pés
sedlsta, cassado em �9 de a

bril de 1969 manifestou-se em

dezembro passado, também
contrário à militância política
"porque devemos conflar aos
jovens os negócios políticos".

Acha Salles. que as ve

lhas lideranças não devem
interferir na reorganização
do quadro político brasileiro,
por entender que "o jovem de
ontem, que tinha vinte anos

de idade quando ocorreu o

Movimento de 64, tem idade
hoje para ser senador da Re- .

pública, sem ligação alguma
com o passado. Esta é a ra

zão -de eu achar que as anti
gas lideranças devem deixar
as saudades de lado para es-·

Dosar verdadeiras filosofias
políticas", afirmou.
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