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OS AUXILIARES DO NOVO GOVERNO

o Secretariado do novo Governo,
um dos mais sofisticados e representatl
vos que o Estado jamais teve, conforme
se pode ver do clichê acim-a, e compos
to das seguintes personalidades:

, 'Ivan Bonato - Fazenda; Neréu Ghidi
- Secretário da Casa Civil; Norberto In

go Zadrozny - Secretário do Planeja
mento; Hans Dieter Schmidt - Secretário
da Indústria e Comércio; Júlio Cesar -

Secretário da Cultura, Esporte e Turis

mo; Jair Francisco Hamms - Secretário
de Comunicação Social; Fernando José
Caldeira Bastos - Secrelário do Traba
lho e Coordenação Política; Ary Oliveira
- Secretário da Segurança e Informa-

,

ções; Esperidião Amin Helou Filho - Se
cretário de Transportes e Obras: Egídio
Martorano Neto - Secretário da Promo

ção Social; Waldemiro Colautti - Secre
tário da Saúde; Antonio Henrique Bul
cão Vianna - seeretárto da Administra

ção; Antero' Nercolini - Secretário- da

Educação; Hélio Antonio Andreazza ,

Secretário da Agricultura; Neudi Primo

Massolini - Secretário da Justiça; João
Valvite Paganela - Secretário do Oeste;
Napoleão Xavier do Amarante - Pro

curador Géral; Salomão Ribas Júnior -

Consultoria Geral; Coronel Délio José
Lado - Chefe da Casa Militar; Marcos

Henrique Buechler - Presidente da Co

desc; Victor Konder Reis - Presidente

do BESC; João Adalberto Silveira - Di-

Quinta-feira, dia 15 de março de
1979 realizou-se a cerimônia de posee
do G,overnador e Vice-Governador, dr.
J,orge Konder Bornhausen e dr. Henri
que Córdova. O programa constou de
Missa na Catedral Metl'iopolitana; -às 10

�

DR. JORGE KONDER BORNHAUSEN

Para os atos da programação pre
vista, estiveram na Capital diversas per
sonalidades de Jaraguá do Sul, que
prestigiaram o compromisso Constitu
cional de transmlssão dos cargos de
Governador e Vice-Governador e fize
ram sentir aos novos governantes a ne-

Legislação

TEM NOVO GO'VERNO

Curse
A Associação Comer

ciai e Industrial de Jara
gué do Sul, estará reali
zando o Curso de Legis
lação Trabalhista e Pre
videnciária, nos dias 22,
23 e 24 deste mês, tendo
os seguintes horários e

locais:
Dia 22.03 - das 8h às

12h - Auditório da Asso
ciação Comercial; das '18
h às 22h - Auditório do
Sesi.

Dia 23.03 - das '8h às
,

12h - Auditório da Asso
ciação Comercial; das 18
h às 22h - Auditório do
Sesi.
Dia 24.03 - das 8h às

horas - Sessão solene na Assembléia
Legislativa;, 11 horas - cerimônia de
transmlssäo do cargo de Governador e

'Vice-Governador� no Palácio ' Cruz e

Souza, antigo Palácio Rosado, da Pra

ça'XV.

DR. HENRIQUE CÓRDOVA

cessidade de maior atenção para a'nos
sa Comunidade e para a região da no

va Micro-Região, que dentro em breve
deverá ser uma das mais atuantes em _

Santa Catarina, ajudando o novo gover
no lia solução de seus múltiplos pro
blemas.

'Trabalhista e·
12h - Auditório da Asso,
ciação Comercial.

O referido, curso é uma

promoção conjunta da As
sociação e do CEAG/SC
- Centro de Assistência
Gerencial de-Santa Cata
rina, 'e será ministrado
pelo Prof. Paulo Ferreira,
Bacharel em Direito pela
UFSC, Curso de Especia
lização em Assessoria Ju
rídica, Consultor do
CEAG/SC para assuntos

jurídico/fiscais.
O curso proporcionará

aos participantes, ensina
mentos básicos e funda

, mentais, objetivando uma

interpretação correta da

Prefeitura

Municipal

e Câmara

Vereadores

Jaraguá do Su I.

legislação e sua aplica-
ção. (

Poderão participar des
te curso, técnicos de qon
tabilidade, encarregados
da área de pessoal das
empresas, com o pré-re
quisito dos participantes
estarem direta ou lndire-,
tamente ligados à área de

pessoal e de recursos hu
manos das empresas.'

Unidades programadas
- Empregado, emprega
dor, contrato de trabalho,

jornada de trabalho, re

muneração e salário,
FGTS e estabilidade, sa

lário de contribuição, 8-

Jaraguá do Sul, através do, Executivo e Le
gislativo Municipal, associa-se às manifestações
de confiança ao novo Governador do Estado -

Dr. JO,RGE KONDER BORNHAUSEN, na certe
za de que Santa Catarina terá um governo cheio
de realizações e, principalmente, a continuidade
da obra desenvolvida pelo Governo _

KONDER
REIS.

Ao :ensejo da posse, este Município expres
sa ao Governador Dr.' JORGE iKONDER BOR
NHÁUS'EN e a todo Colegiado, os mais since
ros cumprim,ntos, cabendo, também, nesta o

portunidade, um profundo agradecimento do po

,,!O jaraguaense ao Governo 'KONDER REIS.

Jaraguá do Sul, 15 de março ae 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito MunicJpal

de

de

HEINZ BARTEL
Presidente da Câmara Cle Vereädores'

cidentes de trabalho e in
salubridade.

O número máximo de
participantes é 30, com a

taxa de inscrição por par
ticipante de e-s 1 000,00,
tendo como local de ins
crição a Associação Co
merciai e Industria! de
Jaraguá do Sul, na Av
Marechal Deodoro, 348 -

�one: 72-1044.
Duração total de ho

ras-aula é de 20 (vinte).
Faça sua, inscrição' o

quanto antes, .pcis o nú
mero de participantes é
Hmltado,

Observação: O, CEAGI
SC - Centro de Assis
tência Gerencial de San
ta Catarina, fol. criado pa
ra auxiliar no desenvolvj
menta e aperfeiçoamento
da capacldade gerencial
das pequenas e médias
empresas do Estado. Pa
ra atingir seus objetivos
atua em consultoria, trei
namento ernpresarlal, as
sessoria jurídico-fiscal,
comércio exterior, produ-
.tfvldade e apoia ,financei
ramente o programa da
Bolsa d-e Subcontratação

" Industrial, com sede em

" .Jotnvllle,
.

Atualmente está atuan ...

_, do nos seçulntes progra�
'mas: 1 - Metal-Mecânico;
2 - Têxtil; 3 - Mobiliário;
4 • Cerâmica; 5 - .Alimen
tos; 6 - Papel-Papelão; 7· ,

Comer�io; 8 - Hospitais.

retor Superintendente do BRDE; Klaus

Meyer - Presidente do BADESC.
O novo governo, com os auxiliares

que acabamos de nomear e mais os au

xiliares des escalões inferiores. estará
em condições d� realizar um excelente

programa adrnlnlstratlvo, capaz da con

duzir O nosso Estado 'para a' sua verda
deira posição entre os Estados da Fe

deração.

Nesta hora derradeira; em que se

despede o Governador dr. Antonio Car-
,.

los Konder Reis e o Vice-Governador dr.
Marcos Henrique Buechler, cumpre-nos
o dever de dizer a todos quantas nos

lêem semanalmente, que o povo de Ja

raguá do Sul e dos Municípios vizinhos,
'estão sumamente agradecidos ao Go
verno que recém-encerrou as suas ati

vidades, pelo muito que fez em favor das
comunidades do Vale do Itapocú.

Já fazem muitos anos que Jaraguá
do Sul não recebia as atenções do Go
verno do Estado, de uma forma tão fran

ca e leal e, se mais não foi canalizado
foi porque não soubemos aproveitar as

oportunidades que nos eram oferecidas.

Esperamos, contudo, que o, novo,

governo que ora se inicia, seja a con

tinuação do dr" Antonio Carlos Konder

Reis, propiciando os recursos indispen
sáveis para a grande arrancada rumo ao

seu' esplendoroso destino.

Sindicato Amplia

Corupá
INDICAÇAO
Na sessão da Câmara

Mlmicipal de Oorupá, rea
lizada no último dla 06 do

corrente, o vereador EH.;.

dio Romão, da' bancada

'do MDB, apresentou ln

dicação para que seja ar

terado o nome da Rua 7
/

de - Setembro para Rua

Intendente Ernesto Blunk,
como reccnheclmento pe

los seus relevantes ser-
,

" -"

viços prestados para o

desenvolvimento e o pro

gresso da Comunidade

corupaense.

Base

O Sindicato das Indús

trias Metalúrgicas, Mecâ

nicas e de Matetiai Elétri
co: em sua Assembléia

\

Geral Ordinária, realizada
dia 05 do corrente, apro
vou a extensão da base

territorial da 'entidade aos

municípios vlzlnhos de

Jaraguá do Sul, aprovan- ,

do proposta da diretoria,
nesse sentido,

Dessa fç>rma, as firmas

integrantes da categoria
econômica representadas
pelo citado Sindicato, se
'dladas em Guaramirim,
Massaranduba, Schroe-

Teritorial

der e Corupá poderão fi

'llar-se ao citado Sindica

to, que, inclusive, num

'gesto simpátíco, dispen
sará a mensalidade dos

novos assocladcs durante
o primeiro ano de filiação.

Outra decisão tomada

na Assembléia diz respei
to ao reajustamento das,
mensalidades, pois as a

tuais vigoram há 3 anos,

Contudo, a cobrança dos

novos valores ainda
--

de

pende de homologação
do, ato, pelo Delegado Re

'giónal do Trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIAS
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--*--Aniversariantes da Semana
Aniversariam, hoje, dia 17.03.79 .

Sr. Augusto Silvio Prodoehl (jornalista e

escritor)
Srta. Cleide Syrlene Gonçalves
Sr. José de Avila

.

Sr. Adalberto Bertoli
Aniversariam, amanhã, dia 18.03.79

Sra. Carmen R. Hoefner, res. em Curitiba
Sra. Yolanda Nicoluzzi Motta'
Sr. Hans Beyer, em Cascavel
Sr. Walmir José Medeiros

.

Sr. Waldir Fodi
Aniversariam dia 19.03.79

Sr. Alfredo Lange, res. em Oorupá
Sr. Renato José Wunderlich, res. em Pi:
çarras
Sr. João Carlos Lange, res. em Corupá
Sr. José Bruner, res. em Bela Vista do Pa
raíso - PR
Dr. Paulo "Roland Unger, res. em Joinville

Aniversariam· dia 20.03.79
Sra. Dorothea Mielke Moeller
Sr. Inocêncio Silva
Sra. Cecília, esposa do sr. Arno Benetta
Sr. José Watzko

-

Sr. Edgar Piazera, res. em Rio do Sul'
Sra. Milda F. Schütze
Sra. Araci Winter Schmidt
Menino, Nelson Leplnskl

Aniversariam dia 21.03.79
Sr. Manuel Henrique Karan, res. em Curi
tiba
Sra. Renilda K. Back
Sr. Eloi Zanotu

Aniversariam dia 22.03.79
Sra. Nair Elza Harbst Casulli, res. em Foz
do Iguaçu - PR
Jovem, Rogério Loewin
Sr. Roberto Keiser
Menina, Allda Mannrich; res. em Atalan
ta - SC
Jovem, Guida Püttlet

Aniversariam dia 23.03.79
Sra. Marta, esposa do sr. Antonio Pedri
Sra. Hertha Henschel Marquardt, res. em
.Jolnvllle
Jovem, Marli Hasse
Sr, Wilson Roberto ScJ1aeffer
Sr. Maurl César Raduenz
Sra. Paula Luzia Steilein, res. no Paraguai

Nàscimentos
Nasceram dia 23.02.79

Faber Luciano, filho de Lúcio de Áquino
(Ivone) Machado
IvoneL filho de Ivo José (Conceição Dio-
mira) Feiler

'

Nasceu dia 27.02.79
Gilson Roberto, filho de José (Maria) Henn

Nasceu dia 01.03.79
Loni, filha de Wiegando (Gerda) Konell

Nasceram dia 03.03.79 I
.

Leonárdo, filho de Luís Fernando (Guis!e-
-

ne) DeHagiustina "-

James Arley, filho de Arland (Madlr) Bran
denburg

Nasceu dia 04.03.79
Marciane, filha de R,'no (Norma) Schwarz

Nasceram dia 05.03.79
.

Luciane, filha de Vak'ernlro (Marll Helena)
Vieira
Cláudia Maria, filha de Cláüdio (Maria)
Furtado
Antônio, filho de Auqusto (Rosa) Devalier

Nasceram dia 06.03.79
Maria de Fátima, filha de Maria Teresinha
dos Santos
Dirceu, filho de João Paulo (Leoni) Stren-
ner

-

Nasceram dia 07.03.79
Roberta, filha de Eugênio (Alzira Milda)
Martin
Deomar, filho de Alfonso (Deorcélia)Koehler' "

Patrícia Teresinha, filha de José (Dorll)
Chiodini
Darlane Cristina, filha de José (Zulma)
Morais

Nasceram dia 08.03.79
Odir, filho de Irineu (Vilma) Tales de Cam
po
Rassele, filha de Edio João (Noeli) Giane
sini
Sidnei, filho de Carlos Roberto (Leonida)
Pereira

Nasceram dia 09.03.79
Luiz Adolfo H. Júnior, filho de Luiz Adol
fo (Gerti) Hegele
Oremllson. filho do Adeliho José (Nair)
dos Santos

.

Cristyan Roberto, filho de Denis Roberto
(Liliane Maria) Kopeakí ' .

Nasceu dia 10.03.79
Ana Paula, filha de Orandino (Edeltrudes)
da Silva

.

Nasceu dia 11.03.79
T�nia Cristina,· filha de Celso Raimundo
(Clotilde) da Silva

Nasceram dia 12.03.79
Róger, filho de Luls Celso Trindade (Már-
cia) Muniz .

(

Osmar, filho de Valdino (Paula) Linde-
man'n
Dennis Marcos, filho de Ivo Gregório (Ma
ria Teresinha) Fodi

SOCIAIS . Solange Iq)oster
.
,

. NEREU RAMOS EM FESTA
Hoje e amanhã, acontecerá a tradicional

festa de Nossa Senhora do Caravággio em

Nereu Ramos. A festa será na Igreja Nossa
. Senhora do Rosário, havendo no local"comple
to serviço' de bar e cozinha, aquele delicioso

J

churrasco e divertimentos para todos.
Haverá missa às 18 horas de hoje, e às

8h30min de· amanhã. Pelo comparecimento e

colaboração de todos, a diretoria agradece.

KROGERHAUS...
É preclso dizer mais 11

Você que desfruta da qualidade do Krü�
gerf:laus, �g-ora poderá desfrutar do

"KROGERGARTEN"

NASCIMENTO
Encontra-se em festa o lar do jovem casal

Dr. Luís Fernando e Guislene Müller DeHagius
tina, com o nascimento de um lindo garoto, que
receberá na pia batismal, o nome de Leonardo
Müller Dellagiustina. Alegria também dos avós
maternos Osni e GiseIe Müller, e dos avós pa
ternos Aleixo e Regina Dellagiustina.

'

O nascimento do lindo garoto, aconteceu
no último dia 03 de março, no Hospital e Ma-
ternidade São José.

.

Ao jovem casal, os cumprimentos da co

luna.

ENLACE LAZZARIS-GARCIA
Na belíssima Matrlzl São Sebastião, será

realizada no próximo dia 23 de março, às 19h-
30min, a cerimônia religiosa do enlace de AI

.

feu Garcia e �dília l.azzaris,
'

quando dirão o
tradicional "sim".

.

Edília Lazzaris. é filha de Vitória e Adélia
Lazzaris, sendo apadrinhada por Dr. Vitória A.
(Rosely) Lazzaris, Reginaldo (Aidil) Schlochet,
Mário (Otília) Nicollini, Loreno (Marion) Mar
catto, Dr. Amilton (Valéria) Linhares; este da
sociedade de Curitiba.

Alfeu Garcia é filho de Hercíllo (Claudina)
Garcia, sendo apadrinhado por Jamiro (Mau
ra) Wiest, Adernar O. (Virgínia) Furtado, Jairo
(Marlsa) Wiest, Pedro Garcia e Marisa Floria-
ni, José (Ilda) Marchi.

.

Após a cerimônia religiosa, os convidados
serão recepcionados no Restaurante Itajara,
e a lua-de-mel terá como destino uma viagem
pelo sul do Estado.

Ao jovem casal, os cumprimentos da co
luna.

--*--

INAUGURAÇÃO.
,

Às 17 horas de hoje. acontecerá a inaugu
ração do Juvenato Marista, do Colégio São
Luís, localizado no Morro do Carvão, na rua

que proximamente será denominada de Irmãos
iVlaristas. Agradecemos o convite formulado a

nós, pelo Irmão Terclllo Sevegnani - Diretor
do Juvenato .

Chegou a. Coleção Verão 78 no Lojão
de Co.NFECçõES 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 naDeodoro, 1.085, em frente a

Praça Paul Harris.

--*--

ANIVERSÁRIO
'.�. iCompletou. seu 1.'0 aninho, no último dia
08 'de março, a linda menina Sibelly, filha do
casal amigo, Edgar e Janete Gramkow.

.

A coluna deseja a você Sibelly, votos de
.

muita saúde e felicidades.

REGISTRO CIVIL
. . .

ra, secretária, natural de Joinville, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua
João Piccoli, nesta cidade, filha de Eugê
nio Küster e Mathilde Küster.

- Edital nr. 10.677 de 12.03.1979.

Domiil'gos Sálvio Avelino e
.

Solange Porcina da Rosa
-Cópla recebida do Oficial de Florianópo
·lis, neste Estado.

.: ·-Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, na
tural de Jaraguá do Sul, don'Íiciliado e resl
dente nesta cidade, filho de João Avelino
e· Maria Nunes. Ela, brasileira, solteira, es
qrituraria, natural de Florianópolis, neste

· 'Estado, domiciliada e residente em Floria
nópolis, neste Estado, filha de Paulo José
da Rosa e Natalicia de Matos Rosa.
Edital nr. 10.678 de 12.03.1979
Mário Prüsse e Eunice Klitz:ke

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante.
natrual de Joinville, neste Estado, domici
liado � residente .ern Guaramirim, neste Es
tado, filho de Victor Prüsse e Ida Prusse,
Ela, brasileira, solteira, secretárla; natural
de' Rio Negrinho, neste Estado, domicilia
da e residente na Rua Antonio CarlosFer
reira, nesta cidade; filha de Bertoldo Klitz
ke e Vera Zipperer Klitzke.
Edital nr. 10.679 de 13.03.1979
Sergi.o Luiz Rodrigues e
Janice Maria Schiochet

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor,
natural de Trombudo Central, neste Esta
do, domiciliado e residente na Rua Rio
Branco, nesta cidade, filho de' Aristides
Rodrigues e Olga Rodrigues. Ela, brasileira
solteira, recepcionista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Rio
Branco, nesta cidade, filha de Fidelis A!
feres Schiochet e- Carmina Maria Schio
chet.
Edital nr. 10.680 de 13.03.1979
Ricardo Roeder e Elia DÖge

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re
sidente em Rio Cerro II, neste distrito, fi-

· lho de Wigando ROeder e Lina Viergutz
Roeder. Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Jaraguã do Sul, domiciliada e re-

· sidente em Rio Cerro II, neste distrito, fi-
lha de Egon Dõge e IIse Flohr Dõge.

.

Edital nr, 10.681 de 13.03.1979
Claudio Antolnio, Souza de Avila e
Neiva Maria Scherer

Ele, brasileiro, solteiro,. comerciário,
natural de Rio Pardo, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na Rua Emilio Car
los Jordan, nesta cidade, filho de Otaclllo
Ferraz de Avila e Sueli Souza de Avila. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Rio
Pardo, Rio Grande do Sul, domiciliada e
residente em General Camara, Rio Grande
do Sul, filha de João Scherer e Iracema
Maria Scherer.

E 'Para que chegue ao oonhecimento .

de todos mandei passar o presente edital
.que será publicado pela imprensa e em
cartório onde será afixado durante 'j 5 dias.
Se alguém souber de algum lrnpedlrnento,
acuse-o para os fins legais.

ÁiJr�a Müller Grub6a
Oficial.

Aurea Müller Grubba, Oficial do Re
gistro Civil do 1.° Distrito da' Comarca de
Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil.

-

Faz saber que compareceram em car
tório, exibindo os documentos exigidos
pela lei a fim de se habilitarem para casar:

Edital nr. 10.671 de 08.03.1979
Eusébio Vieira Neto e Rosiris Funke '

. Ele,
.

brasileiro, solteiro, comerciár'o,
natural de Barra Velha, neste Estado, rir.>
miciliado e residente na Rua João Januá
rio Airoso, nesta c-idade, filho de Tildo Eu
sebio Vieira e Maria Amaffbr Borba Vieira.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natura:
de Säe Paulo, Capital, domiciliada e resi
dente na Rua 247, nesta cidade; filha de
Karl Heinrich Funke e Relindis' Gertrudes
Funke.
Edital nr. 10.672 de 08.03.1979
Olympio Deretti e Maria Adele Borgmann

Ele, brasileiro, viúvo, carpinteiro, na
tural de Massaranduba, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua Jorge Czer
nievicz, nesta cidade, filho de Alexandre
Derettí e Maria Deretti. Ela, brasileirá, sol
teira: do lar, natural de Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e

'

residente em Mas
saranduba, neste Estado, filha de Bernar
do Borgmann e Adele Rinkawitski.

.

Edital nr. 10.673 de 09.03.1979
'

Reinaldo -Kuester e Marli Sueli da Silva
I::le, brasileiro, solteiro, motorista, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re
sidente em Rio Cerro I, neste distrito, filho
de Guilherme Kuester Junior e Ida Dall
mann Kuester, Ela, brasileira, solteira, bal
conista, natural de Bento Gonçalves, Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente em

Navegantes, neste Estado, filha de Ariber..
to da Silva e Isabel da Silva.
Edital nr. 10.674 de 09.03.1979
Matheus de Borba e Inês Rin'kawetsc'ky .

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, na
tural de Araquari, neste Estado, domicilia
do e residente em Joinville, neste Estado,
filho de Matheus Bernardino de Borba eI. Rosalina Vieira de Borba. Ela, brasileira,

, solteira, do lar, natural 'de Massaranduba,
'

neste Estado, domiciliada e residente na
rua Joinville, nesta cidade, filha de Anto
nio Rinkawetscky e Maria Rinkawetscky.

Edital nr. 10.675 de 09.03.1979
Izario Feltrin e Maria Inês de Avila

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
ral de Rio dos Cedros, neste Estado, dornl
ciliado' e residente em Nereu Ramos, nes
te distrito, filho de Orestes Feltrin e Merce
des Feltrin. Ela, brasileira, solt. do lar, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re
sidente em Nereu Ramos, neste distrito,
filha de Silvano Bella Cruz de Avila e Ali,.,.
cia Verbinen de Ävila.
Edital nr. 10.676 de 09.03.1979
Valter Bartelt e Marisa !I<:üster

Ele, braslletro, solteiro, industriário,
natural de Brusque, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Henrique Piaze·
ra, nesta cidade, filho. de Ewaldo Bartel e
Olga Becker Bartelt. Ela, brasileira, solte;-

-*.--..-

A Metalúrgica Triângulo Ltda., inaugurou
no último dia ·10 de março, em Corupá, seu no

voo parque fabril, na Rue. da Saudade, motivo

pelo qual, a Câmara de Vereadores de Oorupá,
parabeniza-se. com seus diretores e cola�o�a-,
dores, que com muito esforço ·consegu1rar:
fazer com que a Met. Triângulo Uda., co'n�t�
tuísse uma das maiores potências do munter

pio de -Corupá.
--*--

SANDRA KARINA
\

No dia de amanhã a linda menina Sanörà ,

Karina, estará complet�ndo seus três aninhes..1iJ..

Sandra Karina, é filha de Mário e Irani Ma
risa Ristow.

Os cumprimentos da coluna.
--*�-

L1o.NS CIDADE INDUSTRIAL
, Em reunião realizada na última segunda

-feira, dia 12;de março. nas dependências do
Restaurante Itajara, os leões do Lions Clube
Cidade Industrial de nossacidade, já decidiram
os nomes de alguns leões que farão parte da
nova diretoria para o-blênio 79/80.

Presidente - Silvio Ewald; Ex-Presidente
Imediato - Adernar L. Frassetto; 1.0 Vice-Pre
sidente - Alcir Bittencourt; 2.° Vlce-Presi
dente - Erwino Gramkow; 1.:0 Secretário
Tte. José Bahia: 2.° Secretário - Airsan Gar
cia; Tesoureiro - Allbortto Ewald.

Estes são alguns des nomes dos novos

membros a assumirem a Diretoria à partir do
- mês de maio. Em uma próxima semana, dare
mos com maiores detalhes todos os .nomes
desta diretoria.

BOUTIQUE KELLI

jarl

Você que tem bom gosto em se ves

tir', visite a BOUTIQUE KELLI, e ela lhe a

presentará uma 'variada e moderna linha
de roupas feitas e cal�ados em geral.

Siga o bom gosto da moda, compran
do em B-OUTIQUE KELLI, na Avenida Ma�
rechal Deodoro, 80 lado da Prefeitura Mu
nicipal.

À vista ou a prazo, como você dese-

CIRo.'S LAVANDERIAS .LTDA.

Acontecerá hoje, às 17h30min, a inaugura
ção da Ciro's Lavanderias Uda., com atendi
mento ao públlco à partir do dia 19 de março.

Ciro's lavanderias Uda. encontra-se ins
talada na Av. Marechal Deodoro, 746 - fundos,
na mesma rua do Açougue Mahnke.

.

Efetuará os serviços gerais de lavagem de
roupas a seco e a água, em vestidos, paletós,
calças, camisas, roupas de cor, . toalhas em

geral, tapetes, cortinas, com o maquinário rnals
moderno

_
existente atualmente: Prensa a va-

. por para paletós, vestidos, cortinas; Lavadora
automática para lavagem de roupas a água;
Secad.ora para secagem de-roupas, sob exaus
tão que reaviva os fios dos tecidos: Lavadora
a seco, para lavagem de roupas em geral; Ca
landra térmica para passamento de tõalhas de
mesa, lençóis, fronhas. cobertores; Bancadas
de passar com sistema de vácuo com ferros
de passar a vapor.

À partir do dia 20 de março, também será
introduzldo o serviço de coleta e entrega de
roupas a domicílio em veículo adaptado p/ tat,

Na direção da parte técnica, está a sra,
Vanilda da Silva, formada em Lavanderias Mo-
dernas. .,

,

A colunista agradece o convite, e cum

primenta aos integrantes da Ciro's Lavande
rias Uda., com os votos de grande sucesso
nesta iniciativa.

Llo.NS DE Co.BUPA SOLIDÁRIO. COM
L1o.NS JARAGUA-CENTRo.

CINDERELA

Sempre atualizada com a moda da
temporada, para você, desfilar elegante:'
mente.

-

Presentes chiques' e um mundo de no
vidades que você nem pode imaginar..

Visite a Co.MERCIAL DE CALÇADOS/'
CINDERELA, um lojão com sobre-loja,.. na
Getúlio Vargas, 198, e aqora também, na

Marechal Deodo-ro, esquina Praça Angelo
'

Piazera, para melhor servir.
CINDERELA! Sempre a sua' espera. A .

vista ou. a prazo, como você desejar.

O Lions Clube de Corupá, ào tornar conhe
cimento da iniciativa dos Companheiros de Ja
raguá do Sul; manifestou total solidariedade,
em favor do nome do dinâmico CL João Lúcio
da Costa para Governador do Distrito L-10, pa-,

ra o Ano Leonístico 1980/81, segundo informa-
. ções de diversos leões corupaenses, sabedo
res da capacidade e conhecimento leonístico
que possui 0-, sr. Joãº Lúoio, estão oertos (Ie;
que a campanha será coro.ada de pleno êxito,
para o engrandecimento do Lions, notadamen
te o Distrito L-10.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA ROTÁRIA
-,

EGfDIO DE AMORIM

Ele é daqueles que não causa impacto, mas age com afinco

Fiel aos princípios rotários que orientam como bem servir
Com isso engrandeceu o seu Clube e o Distrito 465
Com sua boa ação, Oompanhelros em maior número fez reunir.

Salve o dia 28 doe fevereiro d� 1979 !

Rotarianos

OINEGUE

OLHOS QUE SORRIAM
Certa vez conheci dócil menino
com fascinantes olhos que sorriam
'Olhar angelical, meigo e dlvlho,
felicidade, paz nos transmitiam. , _

Seus olhos tentadores pequeninos
brilhavam como luz que desmenti�m;
fracasso, ilusão ou desatino.
Só transmitir amor eles sabiam.
Bem antes de haver sorrido
lindos olhos 'azuis davam a�iso
de paz, que em seu peito habitava.
Mas que linda mensagem de alegria
.aquele doce e terno olhar trazia,
mostrando onde a bondads se aninhava.

Prof.a Alaíde Sardá de Amorim
Biguaçú - SC - 2/79

/

Gibt' ets etwas Urierfreulicheres als einen
Menschen, der immer nur an sich denkt, immer
nur von sich spricht, von Anderen nur Schlechtes
spricht, fuer die andem kein Herz hat? Alle�
Boese und Schlechte im Leben, Neid und Hass"
Verleumdung und Rachsucht, woraus anders
entspringt es als aus der Selbssucht, die das
ganze Leben, den Karakter eines Menschen
verseucht? Wenn wir an den Schmerze daechtsn,
den wir den andem durch das Schlechte berei
ten, wenn wir ihnen ihren Besitz, ihren Namen
und ihre Stellung goennten, wie viel besser
wuerde es in der Welt aussehen!

Jede Tugend quillt ja aus der Selbatloalo-
-

k�it oder richtiger - denn Selbstlosigkeit gibt �s
nicht - aus der Faehigkeit, einmal sich selbst
zu pruefen, seine eigenen Taten 'md nicht die'
der, Anderen vor einer S,elbstkritik zu, bringen.

Daruri lehrt das Christentum Liebe und Sei
bstentsagung bis zu dem wunderbaren Gebot
dass wir unsere Feinde die uns fluchen, segne�
sollen.

Im letzten Gottesdient in der Ev, Lutheris

c�en Gemeinde" sprach Pastor Kaiser: "Dia
Kirche sprach, aber der Christ versagt". Die zur
Taufe gebrachten Kinder wurden, laut Worte des
Pastor's, der Obhut der' ganzEm christlichen Ge
m_einde envertraut". Erhabene Worte die den
unvollkommenen Menschen von seiner Ichsucht
zum "Mit-menschen" machen sollen.

Wie du das Leid nicht aus dem Leben strei
chen koenntest, ohne ihm auch das Glueck zu

nehmen, so duerfte auch 'die Eigenliebe, der
'grauenhafte Egoismus nicht aus dem Leben ge.
tilgt werden, wenn nicht zugleich alles Gute

A 17 de fevereiro de 1310, falecia Santo Alei-'

xo de Falconieri, o último santo fundador da Or

dern dos Servos da, Bem-Aventurada Maria, cuja
missão foi de propagar no mundo a devoção aos "

sofrimentos de Nossa Senhora.
No dla 15 de agosto de 1233; sete amigos re

zavam numa capela: em Florença em honra da

Assunção de Maria. Nesse momento, a Virgem
lhes apareceu num trono resplandecente de luz,
exortando-os a abraçar uma vida de santidade.

De alta nobreza, pertencente às melhores
famílias tlorentinas, os sete apressaram-se em

seguir as ordens da Rainha do Céu e da terra.

Eram eles: Bonfiglio Monaldi (São Bonfillo), Gian
Manetti (São Boajunta), BenedettO! de l'Antella

(São Maneta), Bartolomeo Amidei (Santo Ami

deu), Ricoverdi Lippi (Santo Ogucio), Sotegni
(São Susteneu) e Alesso de Falconieri (Santo

,

,
Aleixo de Falconieri).

O nome de servitas adveio de significativo
milagre. Os sete percorriam as ruas de Floren

ça, pedindo esmolas, quando as crianças de

pouca idade, mesmo um menino de apenas cin
co meses, começaram a chamá-los de "Servitas
de Maria", ou seja, em português "Servidores
de Maria".

-

A paixão de Cristo e as dores de Nossa Se
nhora eram 'oibjeto de suas contínuas meditações,
levando eles' vida de grande austeridade. Numa
sexta-feira Santa, 25 de março de 1239, a Virgem
lhes apareceu, envolta numa intensa luz. Anjos
em grande quantidade surgiram com os símbo
los da Paixão do Redentor e com uma veste ne

gra, em sinal de luto', que os sete nobres florenti
nos deveriam usar, além de seguir a Regra de
Santo Agostinho.

Os Servitas foram oficialmente aprovados
pelo Papa, em 1304.

Como o mesmo ideal de irmandade f" de re

ligião' os uniu em vida, um mesmo túmulo cobriu
seus corpos,

O último a falecer foi Santo Aleixo depois de
ter sido por 77 anos ininterruptamente o supe
nor da Ordem. Residia no oonvento de Cafaggia,
na Itália; Perto dali pôde orientar para a vida
mística sua sobrinha, Santa Juliana Falconieri,
fundadora da Ordem das Ser\titas. Santo Aleixo
de Falconieri faleceu ao pronunclar as palavras
da Ave Maria, no dia 17 de fevereiro de 1310, aos
101 anos de idade, depois de assistir a difusão
dos Servitas pelas principais cidades da El,Jropa

. medieval, (ABIM).

RELIGIAO

Os .Servitas de Maria
Fausto Pinheiro

Dos Jornais
OUVIDO NO

ôNIBUS
DA BARRA

lo o ônibus do final da

tarde que faz a linha cen

tro-Barra da [agoa lo�'

do, com todos se eonhe

cendo, falando e falando,

contando os aconteci
mentos do dia, o que fi
zeram ou deixaram de fa
zer quando, lá da frente

,
-

sobrepõe-se ,uma voz,
com característica acen

tuação açoriana, dizendo
de um exame feito pela .

manha.

•••
E. lá pelas tantas solta

o homem, com toda a sim

ploriedade que lhe é ca
racterística: "pois eu meÍ
mo só' não gostei do exa

me dlscoteoo". Informan
te desta coluna igualmen
te a bordo, pegando o fio
da meada pela palavrinha
final, curiosa perguntou:
"por acaso 'o senhor está

participando. de algum
concurso -de discoteca?"
",Oi senhora, qual nada: é
que eu quando, hoje pela
manhã fiz prova pra ca1-

teira de motorista' lá no

Deltran, me deram um lá

pis e· uns pedaços de

, parpé e pedira pra fazê
umas figuras'dizendo que
era pro exame disoote-
co" .. ",

verschwinden sollte. Denn wie aus der Selbst
sucht auch alles Boese hervorgeht, so im letzten
Grunde auch alles Gute.

. Der heutige Mensch erlebt' wissenschaftlicn
Solerates Rat: "Mensch, erkenne Dich �elbst!'
Die Psychologie - S�elenkunde - liefert uns

heute "Persoenlichkeitsteste", womit ein Jerler
sich selbst "erkennen" kann, Persoenlichkeits
teste die heute gerichtlich akzepiert werden, de
nen heute $chueler und Lehrer; Eltern und Kin
der unterworfen werden auf das der Mensch sich
selbst erkennt.

Wenn du eine Tat siehst, die dir nicht ge
faellt, so frage nach den Beweggruenden, ob
nicht vielleicht der Grund gut und nur das Ergeb
nis uebel war.' Ist aber die Tat selbst gut, so

freue dich ihrer und forsche nicht nach den Be

wegruenden, die ihren Wert herabsentzen koenn-'
ten.

Und gerade in der Frau liegt alles Edle,
Schoene und Gute, Insofern sie - denn die Frau ,

ist ein Mensch - wenn' duch die Ichsucht er-
.

griffen, ins absolut Negative bis zur Grausamkeit
ausschlaegt und 'damit den sogenannten psyko
pathischen Zustandh -erhorruft. Psykopathie ist
Seelenkrankheit die, kraft der heutigen Wissens
chaft an Hand vori Persoenlichkeitstesten fest

zustellen ist.

foi ai que alguns en

tenderam tratar;,se de e
xame psicotécnlco...

·

E o

mals incrivel, depoIs pro
. curou a informante se In-.

lePrar, e que o fiOmem 2-

cabou sendo aprovado•••
Da 'coluna êfo
8eto Sfoêffecl<.

Willst du dich selbst erkennen, bediene dich

der Persoenlichkeitsteste.
�.

Prof. prod6hl

Ano da Criança - Discoteca
Anna de VasconCellos

A existência refere-se, antes de tu
do, ao' existente humano. Aquele cujo
ser consiste na subjetividade, na pura
liberdade de escolha. Existir é, em últi-

.

ma instância, decidir. É afirmação. Exis
te-se, num mundo, faz-se palte desse
mundo numa afirmação pessoal. Homem
e mundo são' correlatos. Aqui, por mun
do, e�tende-se mais do que simples
mente os dados brutos, algo "objetivo"
oposto a algo "subjetivo" ,(o homem);
não se restringe ao mundo físico, mas a

todas as realidades mundanas,' quer fí
slcas, quer racionais, quer' conscientes
ou de valores. A importância da afirma

ção do humano refere-se ao afronta
mento do mundo.

Desde a infãncia começa-se a deli
near os contornos, mais ou menos cla
ros, daquilo que se entende per mundo,
A a:proximação inicial parece ser qua
se ao nível de coisa x coisa, infra-racio
nalmente, num balbuciar ininteligível.
DepoiS, através da imaginação, por brin
cadeiras fantasiosas, pelo dialogar ima..

ginário, composto de palavras inven-ta
das, onde a mundaneidade parece reve

lar-se mais fortemente que nos anos

posterlores, numa comunhão íntima,
quase mítica e próxima aos arquétipos
iniciais, penetra-se no segredo deste
mistério. Aos poucos.

De repente, porém, a unidade pare
ce quebrar-se pela estranheza do- Ou
tro,' êfo fempo composto de passado
,-presente-futuro. Instala-se a inquietu
de, a diferenciação do "outro-que-não
-eu". Rompe-se a intimidade estabele
cida. Começa a Idade da Razão. Ao so

nhar, ao repetir, ao falar, substitui o ra

ciocinar, o criar, o dialogar. Sobrevem
o adulto.

'

A paesaqem é difícil. O questionar
intermitente rnals penoso se torna para
a criança da época atual. Arrancada

I

Hoje para nós um dia importante, a chamada data tal

Na vida de um estimado cidadão e dedicado Companheiro
Embo,ra saindo da quarta de clrizas. após o carnaval,

'Cumprimentamos pelo evento o Amigo engalanado e faceiro.

Die 28 de fevereiro de 1959, foi esta o glorioso ano

Em que' ele ingressou nas fileiras do R. C. do Estreito
Mesmo com o passar do ternpo Rotary não lhe causou dano

:-kPOde
hoje dar testemunho' que ser rotariano é o ieito.

I
"

�
.

.

(

"'_
Foi d.O seu clube Presiden�e, investi�do tempo nas lidas

,

Depols de fundadores, esta ele na lista enfre os primeiros
Sempre pronto em servir, deixou boas ob'ras nas Avenidas

, Trabalhando se dá o exemplo aos mais novos Companheiros.

Egídio de Amorim, sem ser artista, este é o seu n�-me
Esposo de Alarde Sardá, a "fessora", poetisa e escritora
Do livro de viagens, lembramos, deu a ele Justo renome

Como marido, pela sua conduta muito galante e criadora.

Egídio fez do ROTARY, de Cada letra o seu modo de existir
R - de respeito
O - de ordem
T - de trabalho
A - de amor

'R -de recado e

Y - um sfmbolo algébrico revelando o ideal - Servir.
Aqui estão leais Companheiros cumprimentando pelos 20

anos.
'

Ern 154 parses,
17.944 Clubes·

17.944 Clubes

desde cedo de seu "habitat" natural, a

criança é obrigada a contactar com o

outro de forma "adulta", isto é, a seguir
modismos atuais. Se a moda é discote

ca, desde a mais tenra idade é estimu
lada a entrar em concursos de dança, a
dar festinhas dançantes, onde substiui
--se a imaginação criadora e o compa
nheirismo dos folguedos do passado,
pela sensibilidade exarcebada ao má
ximo pelo som, pelo ritmo que anula
as tímidas tentativas de esboço de um

simples dláloqo:

A infância passa a ser um "maca

quear das macaquices", das "travam,
ces" . dos mais velhos. Não se dança
rnals - pois dançar exige imaginação -
imita-se. Pais irresponsãveis estão tra

vestindo a infância de seus filhos, de

suas '.'crianças-discote'cas", moldando
-os segundo anselos e expectativas fú
teis e vulgares, estimulando o exiblclo
nismo e a vaidade, e tolhendo a capaci
dade de decisão, de afrontamento do
mundo, Encaminham-nos para o exar

cebamento extremo da sensibilidade
nervosa, para o culto dos sentidos. Em

geral são pais que pouco tem a transmi
tir aos seus; a não ser em emoções ba

nais, ou numa moral criada aosabor do

passageiro, ou mesmo da televisão.
A "crfança-discoteca" nesse ano

que tão impropriamente lhe dedicamos,
exemplifica a pobreza das perspectivas
abertas pelos adultos, a falta de ima

ginação constatada na repetição dos

"jingles" do rádio e TV., a carência de
inventividade. Nesse falso aprendizado
do mundo em que foi colocada pelos a

dultos, jamais chegarã à idade da razão.
Parece estar fadada a urna infância pe
rene, privada do charme de épocas an

teriores, e a dançar eternamente ao som

dos ruídos de uma discoteca qualquer...

(Plana)

A .M
O amor é força•.. é impulso
Enquanto leva a ação do

bem...

As vezes nos tira o sono.

Num "Não Dormir" que
convém.

o R-
No convívio... no querer.

Em potência nos suporta...
Em Ato ele nos conforta,
Sua essência é' o bem.

Deixando o OUTRO o

cupar.

E no seguinte instante;
Sentir espaço bastante,
Não para se apoderar,
Mas pra dá-lo novamente.·

Am:or é potência e Ato.

E se retrata no existir ...

Amar é eomo se a gente"
Por um instante somente,
Não ocupasse o espaço ,Oacildo

Especializada em Volkswagen, com serviços de mecânica
, ,

.

retífica de m'otores, regulagem de carburador

e com latal!lla e pintura em qualquer marca de carro.

Rua Leopoldo ,Malheiros, 67 _;_ Fones: 72-0107 e 72"1059

o
.

Lavrador
(5.10 passo �a VIA DOLOROSA)

Ena Theodoro Wanke

Simão Cirineu deixou seu arado
no campo lavrado e à festa acorreu

e a cena que viu: Jesus condenado
carregando a cruz tanto o comoveu.

que, quando um soldado quiz Cirineu
erguendo em seu ombro o fardo
pesado
a fim de auxiliar o crucificado,
o bom Cirineu, alegre, acedeu.

E a cruz carregando,
Simão, ofegando,
sentiu de repente

que a cruz era arado,
arando o pecado
na vida da gente!

(Do livro em preparo O MESSIAS)

o F I, C I N A'

�CH! WIR MENSCHEN

Jaraguã do Sul

o GESTO
(6.0 passo da VIA DOLO.ROSA)

Ena Theodoro Wanke

A Verônica, vendo Jesus Cristo
çarregar uma cruz que não merece,
ouvindo a rude gente que escarnece,
sentindo-o resignado a sofrer isto,

na inspiração -do impulso e do impre
visto
retira o véu da face (que aparece
profundamente bela) e, como em prece
enxuga o rosto dele, tão malquisto ...

Um gesto feminino, um gesto de ave,
trazendo à procissão medonha, a suave
presença da esperança caridosa,

um gesto que foi bálsamo e foi ninho,
um gesto feito amor, um gesto-rosa
pousando onde a coroa era de 'espt-
nhos!

.

(Do livro em preparo O MESSIAS)

TIBÉRIO

Santa _Catarina
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Festa da Uva 'anuncia um roteiro de�grandes promoçfies para o' ano inteiro
� -,

o PRAMANTA

'[088EI0 ,DO' POVO"
Fundação:
Artur Müller
- 1919 _;_

Nesta última década, a
Festa Nacional da Uva

S.A., Turismo e Em'preen
dimentos deixou de. ser

apenas uma promoção, a
própria Festa da Uva, e

vento realizado de três
em três anos ou de qua
tro em quatro anos, even
to de proporções' nacio
nais que, na sua última

realização, de 18 de fe
vereiro a .12 de março, do

ano passado, chegou a

,
.

trazer a esta cidade mais
de 800 mil visitantes.
Dentro da política adota
da pela atual direção da
Festa da Uva, tendo à
frente J'oão Flávio loppi,
eventos serão realizados
dentro do menor espaço
de tempo possível.
Quem justifica este cri

tério é o próprio diretor

-presidente da Festa da.
Uva: "tem'os um poten
cial i�enso para 'ser a-

prbveitado, que é o nosso

monumental Parque de

Exposições. As condições
de infra-e�truturá que à
Festa da Uva possul são

,excelentes. Caxias pos
sui mercado turístlcc pa
ra o ano. inteiro e, aliado

a ele, um potencial eco
nômico (especialmente na
área industrial) dos mais

importantes. A Festa da

Uva não tem apenas con

dições de realizar, quatro
cu cinco grandes promo

ções por ano, como pode
se transformar no maior

centro de recreações da

America . Latina", afirma

João Flávió Ioppl,

-

CGCMF:'
840436.591/0001-34

-1979 -'

Diretor: ,

Eugênio Vitor Schmöckel

I

Pedreira Rio BraDco�rILtda.
Localizada na Ilha da Figueira, efetuará en

, trega �e brita à partir de abril.

PEDREIRA RIO BRANCO, � mais
presa do GRUPO MARCATTO.

uma em-
Cuidadosos e criterio

sos estudos feito!: 'duran

te quatro ou cinco meses

permitiram à direção da

Festa da Uva a elabora

ção de 'um calendário tu

rístico base para este ano
e que, mesmo sem a efe-

Endereço:
Caixa Postal 19
Rua 2, n.? 130

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Assinatura:

Anual .. : .../ .. 190,00
Semestre . . . . .. 100,00'
N.o do dia ..... 4,00
N.O atrasado .; 7,00 '

J

Composto e Impresso
,

na:

! Soco Gráf. Avenida Ltda.

Endereço comercial: Av. Mare�hal Deodo
ro, 1.179 - fone: 72-1136•.

Racional ização do

FORMEUMA LUXUOSA,À;.
BIBliOTECAPARTICULAR.I,

COM OSMAIORES
ESCRITORES DE TODOS,·

,OSTEMPOS.

tivação do evento máxi

mo da empresa Festa Na

cional da Uva, terá con-
.

,

(lições de
.

atrair segura
mente um m'ilhão de visi

tantes a Caxias do Sul. ,O

ano' já começou com Oe

"IV.o Rodeio Crioul'<) Na-

cional", que trouxe a Ca

xias do Sul cerca de 150

mil vis�tantes.

As promoções que a

Festa da Uva tem previs
tas \Ião desde mostras a

gro])ecuárias, de moda e

lar, até o lançamento na

cional de autom6veis e

veículos. Todos os pro-
. gramas estão em fase fi

nal de elaboração e Ca

xias do Suf, a menos de

120 quilômetros de Porto

Alegre, está na excelente

perspectiva de bons ne

g6cios e de atrair neva
mente milhares de turis

tas.

- Arnoldo ALEXANDRE-

Há dias chega ao nosso escritório um cidadão

afobado em responder um questlonärlo, para

galgar um grau superlor, e nos indaga:
Você sabe o que é pramanta?
Como a indagação envolve simbologia ma

çônica, nada mais natural do que mandar o ci

dadão consultar os M. Nicola Aslan de Niterói,

R.J., e M. Claudius, de Jolnvllle.
, Partindo da premissa de que Maçonaria é

o exercício permanente da investigação da Ciên

cia, justo e perfeito se nos afigura que o homen;'
Maçori deve e tem a obrigação de ler os grandes'
Mestres para se ilustrar.

De fato não é todo CRC que sabe o que é

pramanta.
Trata-se do grau de malor riqueza .fllosöü-

ca e evangélica, pelo seu elevado teor de esplrl
tualidade. Não existe em Maçonaria um outro

.

• 'I,'

OBRAS-PRIMAS
Livros consagradospróprios do seu bom gosto estético e cultural.

Amais criteriosa seleção dos melhores
romances, contos, poesias epeças teatrais.

'

1 � obra-prima:
Dorn Quixote

de Cervantes.

grau que o supere.
Mas voltando a falar de pramanta, a res-

,
.

posta e simples.
Trata-se de um bastão plroqênlco,
Maiores explicações queiram os ilustres in

dagadores 'procurarem' as fontés indicadas.

Podemos, sim, afirmar que 'o pramanta traz

muita luz à sabedoria humana.
. Estude-o. E é só.

Nasbancas.
Quinzenalmente,

,consumo de
.

combustível

Com as recentes mudanças
no governo Cfaquele pais, torna
-se difícil uma previsão confiável

sobre sua capacidade de produ
ção e exportação, a curto e 'medio

Transcrevemos o seguinte ções para os países importado-
expediente do P�es·idente do Con-

.

res de petróleo, entre eles o Bra-
.

selho Nacional do Petróleo, diri- sll.

grdo à Confederação Nacional da
. Indústria e por esta enviado à

FIESC:
.

"Dentro do programa de im

. portações diversificàdas de pe

tr6leo, que a Petrobrás vem cum-
'

prindo em razão das flutuações
dos preços internacionáis e da

estabilidade político-mUitar doe
paises exportadores do Oriente

Médio, a República do Irã tomou

-se o terceiro grande fornecedor

do Brasil, com cerca de 20.000m3

diários.

prazo.
. Como cautela a maiores sur-

presas, com �eflexos adversos so
bre o mercado internacional de

petróleo; os países, grandes im

portadores. da Europa Ocidental,
o Japão e os Estados Unidos da

América preparam-se pare ativar

medidas de contenção do consu

mo, nos moldes das adotadas por
ocasião do embarque de forn·eci

mento ocorrido nos anos de 1973

e 1974:

p

Sob a ação CIos sucessivos

acontecimentos ocorric(os naque
la Repöblica', sua capacidade de

produzir e export�r ficou subs

tancialmente reetuzida, fato que
vem geraneto sérias preocupa-

busca de outros, fornecedores,
capazes de suprir as quantida
des que o Irã deixar de nos forne

cer, os resultados até ,agora obti

dos apresentam-se aleatórios,
desprovidos da nece�sária garan
tia de segurança. Isto porque os

demals países exportadores não

conseguiram, ainda, um aumento

de produção suficiente para subs

tituir a do Irã, no mercado inter

naclenaí de petr6leo.

ção, nos diferentes setores.

Nesse sentido, levoa V. Sa. o

apeto do Conselho Nacional do

Petr61eo e do. Grupo Executivo

da Racionalização do uso de
.

Combustíveis - GERAC, na cer-

teza de que V. Sa. obterá, direta
mente e também por intermédio

das Federações e Associações de
Indústria, o apoio dos senhores

industriais na implantaçã'o das e

ficazes e necessárias providên
cias, visando à redução do- con- -

sumo de combustíveis.Considerando q..,e os esto

ques existentes e a maior produ
ção de nossa plataforma conti

nental, ainda suJeita a eventuais

percalços, não se�ão bastantes

para substituir, a curto prazo, o

petr61eo iraquiano e atender à
crescente CfemanCfa eto mareado

'O apelo a medidas extraordi

nárias, senhor Presidente, proeu
·ra evitar, agora, qUe, em futuro

n�io muito disfante, tomem'-se ne

cessárias providências mais enér

gicas, gerador�s de insatisfação
para todos os. consumidores, es

pecialmente os CIos setores pro
dutivos".

- interno, torna-se imperativo que
No Brasil, embora a Petro- . sejam aClotaClas, ClesCIe já, medi

brás venha envidando esforços na Clas extraorClinarias éfe conten-

, ,
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CEACLIN ,- AI'U.USES CUNICAS

DR., FRANK BARG

Clínica Geral

Dr. Luís Fernando Dellagiustina
\

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte· a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

Atende àdultos e crianças.
Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defronte ao Fer-

'1, ro Velho Marechal - Telefone: 7�-1.222. I

CIRURGIAO DENTISTA
CRO - FP - 4973

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

'
.

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

Emplaéamentos - Traflsferências' ,- Seguros -

Negativas de Multa - Guias -' Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais -, Requerimentos.

Rua Preso Epltácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
(perto do Dr. Waldemlro Mazurechen)

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

- Adultos e Crianças
(

,

Rua Barão do Rio Brancor 157 - fone (0473) 72-0696
.

Jaraguá do Sul - Santa Catarina '

,I

I·
INGO PAULO, ROBL'
Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topog.rafia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

III
�

::::"=-EMPREENDIMEI!'ITOS E SERVlC;:OS'L'lDA;
I

Av. G.etúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone: (0473} 72-0616, Ox. P. 83 - CRC-0772

89.250-Jaraguá do Sul' ___: Santa Catarina
CONTABILIDADE - CONTRATOS E SERVIÇOS EM

,GERAL - PR'OJETOS DE FINANCIAMENTO -

SEGUROS.

/

Escritórios:

I
Av.

Ma.1. Deodoro.,
180 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185

Cx. P. 200- ,fone: 72-0411 - São �ento do Sul-SC
I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
.

Orçamentos.

Escritório:
/

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

Ex-Residente Hosp. Infantil: Cesar Pernetta
Tftulo de especialidade em Pediatria.

Horário para atendimento:
.

das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas

Clínica Santa Cecflia .. Fone: 72-0101
Rua Walter Marquardt, 77

CUNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H, Meldau

"
MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

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

PROJETOS E ASSISTe�CIA n:CNICA
\
........!••_ ••

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Palavras Cruzadas'
HORIZ,ONTAIS:

. 1 - Gasta; segunda mão. 6 - Assim seja. 10-
Ciências das grandezas e formas no que elas têm de '

calculável e mensurável. 12 - Fileiras. 13 - Fez g!
rar. 14 - Oferece. 15 - "Eie", em trancês, 16 - To
me nota. 19 - Fruto da, ateira (pl.). 23 .....- Laço aper
tado. 24 - Ave pernalta. 26 - Argola de cadeira. 27

,

- Ovário dos peixes. 29 - Fraqueza; desalento. 31
.:.__ Figura simbólica (pl.), 33 - (?), general cartagi
nês. 34 - Tio (?), tipo representativo do governo dos
EUA. 36' - Museu de Arte Moderna (sigla). 37 - O
mesmo que ionte. 39 - Símbolo químico do Rádio.
40.....- Membro empenado das aves (pl.). Grande Gran
des sacos. 44 - Espírito Santo (sigla). 46 - Está-

• cio de (?), fundador da. cidade do Rio de Janeiro. 47
- (?), Bethânia, cantora. 50 - Acreditas. 53 - Ato

./
de abater. 55 - Morada; lar. 56 - Praia. '

VERTICAIS:

1 - Flexão feminina de um. 2 - Cloreto de só
dio. 3 .;_ Ligado; preso. 4 .....- Desprenda; desligue. 5
- Amazonas (sigla). 6 - Mete em atoleiro. 7 ---, Um
milhar. 8, - Reflexão de. um som. 9 - Ruim. 11 �

(?) Barroso, compositor brasllelro. 16 - Espaço de
9 dias (pl.), 18 - Arrumai ou guardai em mala. 20 -
Assuntos. 21 .....- Tornara liso. 22 - Emite ou produz
som. 25 - Aspirações; ânsias. 28 - Trata, com mi
mo. 30 - Preposição indicativa de lugar. 32 - Brí
gitte, Bardot, atriz. 33 - Gosta muito de. 35 - Po
rém. 38 - Vir ao mundo. 41 - Facção; partido. 43 -
"A (?)", romance de Júlio Ribeiro. 45 - Passa de
dentro para fora. 47 .....- Paul (?) Cartney, cantor in
glês. 48 - Rebordo do chapéu" 49 - Título abissínio.
51 - Sétima letra grega . .52 - O astro central do
nosso sistema, planetário. 54 - Perversa.

1 ,2 3 4 5 6 7 8 9

1110

12

39

35

16 17 21 22

�3

21

31

33

36

40

51' 5247 48.

53

55

RESPOSTAS:
Usacia - Amém - Matemática - Alas - Rolou

- Dá .;_ II - An'ote - Atas - Nó - Ema - Elo -
;_, Ova - Anemia - Emblemas ---- Aníbal - Sam -
MAM - lon.- Rá - Asas - Sacas - ES - Sá -
Maria - Cres - Abatimento - Casa - Areal.
LIVROS 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 MONTERRY garante!

'

CLÁSSICOS,' ENGENHARIA E OUTROS

O Pomo da Discórdia - Uma troloqia de cri-
mes - Nicholas Gage 95,00

Omertá.....- Marcado para morrer; a lei da Má-
fia - P. McCurtin 80,00

Como Requerer em Juízo - Formulário Co-
merciai - Vara M. Leite : '. 150,00

Concorrência Desleal - Encadernado - Her-
mano Duval

,........ 200,00
Testes Orientados de Física - Teoria e e·

xerclclos ....;.. Dalton ... ,............ 140,00
Testes Orientados de Física - Mecânica 2
- Dalton Gonçalves ... , .... , ... .'.. 140,00

O Papel dos Estados Unidos no Golpe de Es-
,

tado de 31 de Março, de 1964 - Histó-
","" ria política -: Philis 'R. Parker .. ' .... 120,00

O Brasil na Guerra .....- História do Brasil -
Hélio Silva '

i . .. 160,00
Manual Prático do Experimentador Eletrôni-

co - n.? 2 - Seltron .. . . . . . . . . . . . . . . 35,00
, Manual Prático do Exp�rimentador Ele-
trônico - n.o 3 - Seltron ..... , . . . . . . 45,00

Meu Dia a Dia - Crônicas curiosas __:. Mari-
sa Raja Gabaglia '. . . . 70,00

Milho Pra Galinha Mariquinha - Marisa Ra-
ja Gabaglia ,. . . . . . . . . . 50,00

Suzana Vai Ganhar Uma Irmãzinha - Dr. Bo
Jarner 50,eO

, Homem e Computador - O desafio da men-
te humana - John Kemeny .... '" . . . . 80,00

Poluição, Proteção e Usos Múltiplos de Re
presa -- Aprovado pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 140,00
Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao re-

tirar os livros na Agênoia Postal de sua cidade. Es
creva para Editora Monterry Uda. Rua Visconde dê
Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP - 20.550
Caixa Postal 24.119 - ZC-09.
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-CRUZEIRO DESVALORIZADO te ano, frente ao dólar,
O cruzeiro foi desvalo- rizado pel� quart� vez es- passando a ser o�erado à

'. partir de sexta-feira a CrS
----------------------------------------

22,58:0 para compra e a'

Marcenaria Ravache Ltda. ��!_2!;!�S:::d:en:aU�
reajusted e 2,126 por een
to sobre a taxa de com

pra em vigor; até então -

CrS 22,110. A nova desva-

"forização ocorre 18 dias

apõs a ultima alteração,
ocorrida no dia 19 de fe-,

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

JoinviUe Santa Catarina

1972
1975
1972
19n
1974
1976
1971
1973
1968
1977
1977

Corcel cupê - amarelo, - .

, Bellna LDO - marrom .. "
.

VW 1500 - azul •..••.••.. ' .•..............

Corcel cupê - vermelho
'

.

Maverick cupê - vermelho ,
.

['
Corcel cupê - branco : .. · .

F.75 - 4x2 - amarelo.......•.. , .

F.75 - 4x4 - marrom .

VW 1300 - laranja; '; .

Chevete - marrom ......•.................

Gorcel cupê - bege .

Dispõe de vagas para colocação imediata:

[VIARCENEIROS (oficial) para setor de móveis.
MARCENEIROS (Colocador de esquadrias) .

Interessados deverão apresentar-se munidos de
documentos na Rua Visconde Taunay, 572, .Joinville,
SC, com o sr. Emanuel.

'

vereiro.

/
,

'

CRUIADISMO'

JÕGO - 'DOS SETe ERROS

I 2 3 4 6

2

3

4 ,

s

HORIZONTAIS e
,

"

'v.eRTICAlS :
I- DéOS MITOLO.GICO Que SUSTEN
TAVA O PLANETA TER�A.

2- RUíDO...CADENCIADO, RUMOR, EN-
TOAÇ/i.o1.ETC. . .,.

3- ATAR' PwENDER COM LAço.
4;' ARMA BRANCA' MAIOR �ue o PU

NHAL.
'

5- FICAR BOM. CORAR-Se.
·�wvs · �

, """Ia'V-.., · �V�'·v• vavoJ. -a S"'J.V-': VJ.90cISI� .

,

PReeNCHA os ESPAÇOS PONnLAADOS

ONDE ,ESTA' o COELHO1

, '

.. o WO��CIO eSTÂ TENTANDO ACHAR o FILHOTE
DOS NAPOES UMA G�ACINHA ••• MAS PRECISA ESFORÇAR�SE MUI
TQ. PARA ISSO. PORQUE COMO TODOS SABEM o NOSSO �O�ÄCIO
NÄO SABE 'FINGIR MUITO BEM. ESSA CENA SERVIU PARA O NOSSO
JPGUINHO DE HOJE $ue COMO SEMPRE POSSUI SEre OIFE�ENÇAS.VANlJS AGUÇAR A VISTA e ACH�·L�, '

'

,

R I A-S -O R -

- Mas o senhor .não 'é bai
xo demals para domador?
- É exatamente o meu se

gredo. As feras ficam esperan
do que eu cresça.

Muito simples
- Doutor, quando me le- '

vanto da cama, sofro dores, hor
ríveis, durante meia hora.' Que
devo fazer?

- É só levantar-se meia ho-
.

ra depois.

Inutilidades
O secretário chega' apres-

sado para falar ao patrão e ator,
super-ocupado e distraído:

,_ Está aí um representan
te comercial, com bigodes.

- Mande-o embora, Diga
que eu' Já tenho.
O original

Numa comédia, Arlequim
imitava a voz do burro. Na pla
téia, um gaiato pôs-se a zurra"
ainda com mais perfeição. Ar
lequim parou e perguntoú:

- Onde está o original?
Conveniência

- Eu sou louco pela chuva;
detesto os dlas de sol.
- Mas que gosto extrava

gante! Você é muito original!
- Não; sou fabricante de

g'uarda-chuvas.

Coragem
- Como, Manoel você ain

da tem coragem de se fazer ma
rinheiro, sabendo que seu pai e
seu avô morreram no mar?

- E os seus antepassá
dos, como foi que morreram?

- Ah! Todos deitados em

seus leitos.
,

- E, no entanto, você ain
da tem coragem de deitar-se to
das as noites ...
única solução

Cliente:
- Senhor doutor, não pos·

so mais ficar nem deitado, nem
sentado e nem de pé.

Doutor:
,

- Então, meu amigo, pen
dure-se!
Motivo

O diretor ao empregado:
- Você está despachado!
Não admito no meu escritó-

rio mau exemplo.
-, Mas eu não fiz nada!
- É por isso mesmo que

vai embora!

Essa não!
� Mas que tem você, Mar-

luza, com os' olhos assim ma- 0' ditado. está certo,
chucados, com tanto curativo? / Ao receber a conta da tintu

- Não é nada. Obedeci rarla, o marido não teve dúvida
ao médico que me mandou ti e murmurou: roupa suja, é me-

rar "uma pestana" todos os Ihor mesmo lavar em casa.
, dias.

'

ri sol
Criso Antônio Cardoso Fon

tes tinha quatro anos quando,
na praia, o 'Pai chamou a aten
ção:

,

- Menino, .sala do sol, que
você se queima. Venha aqui.
Venha para baixo do guarda
-sol.

- Isso não é guarda:-sol -
explicou o garoto.
- Não 'ê?1 - espanta-se o

pai. - Então o que é?
- É guarda-sombra.

Coisa horrorosa
, Uma senhora tradicionalis

., ta visita O Museu de Arte Mo-
derna. Numa dado momento,
pára e pergunta ao guarda:

"

- Este é um daqueles pa
vorosos quadros da tal arte mo-
derna?

.

- Não, madame, isto é um

espelho!

Exatamente
O novo domador, um ho

mem de 1 m35, apresentá-se ao

diretor do circo, que, depois de
o observar, pergunta:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERNACIONAL
,

Jogadores fazem greve na
Mad ri" - O castigo im

pasto pelos clubes espa
nhóis da primeira e se

gunda divisão aos jogado
res de futebol que fizera�
greve no dom:ingo passa
do em defesa de seus in

teressas profissiona,is irá

afetar, principalmente, os
atletas estrangeiros, entre
eles os brasileiros Luiz

Pereira e "Leivinha", am
bos do Atlético de Madri.

. ,

I A sançãp é de 10 por
cento do contrato anual
dos jogadores" faltando
ainda, entretanto, que a

Justiça do trabalho confir
me que a paralização foi

ilegal para que a punição .

possa ser efetivada. Tal

\
I Eletrosul '. mcrementa obras
para atender demanda em SC"

A ELETROSUL anunciou que está executando obras
de "grande vulto" pára atender aos requisitos de ener

gia elétrica do Estado, bem como de toda a Região Sul.
'

PMa o atendimento das exigências do mercado do ener
gia elétrica de Santa Catarina, Ei mantida à dlsposlção
da Concessionária local ....-- CELESC - potencial elétri
co sempre superior às necessidades previstas e verifi
cadas. A energia é recebida das subestações da ELE
TROSUL e,' juntando com a parte produzida pela CE
LESC em suas usinas, é dlstrlbulda aos consumidores

1978 até maio de 1979 .

carga máxima prevista .

potên, à dispo da Celesc, superior a
Junho'/Dezembro d� 1979

carga máxima prevista .

, potên. à.dlsp. da Celesc, superlor a
1980 - carga máxima prevista. . .....

. pot. à dispo da Oelesc, superlor a

198'1 - carga máxima prevista .

pot, à dispo da Celesc, superior a

695-:.000 kVA
710.000 kVA

618.000 kVA
1.090.000 'kVA

I

687.'000 kVA
1.240.00'0 ' kVA
759.000 kVA

. 1.390.000 kVA

Espanha e recebem· multa
decisão. poderá demorar
ainda algum tempo.
\ .

Segundo cálculos de

comentaristas esportivos,'
.os mais prejudicados com
tal punição seriam os se

guintes jogadores', cal
culadas as multas em dó
lares: Mário Alberto Kem
pes, hispano".argentino da
Valência, 28.000 dÓlares;
Reinier Bonhoff, alemão,
do Valência, 2S.S00� luis
Pereira, 21.500; Johanni
Neeskens, Iloiandês, Dalk
do Barcelona, 21.500;

..

João .Leiva "leivinha",
14.000; Hans Kranikl, aus
tríaco" C!'o Barcelona, ......

13.000; Ulrich Stielike, a-

lemão do Real Madri,
.

13.000; JQsé Sanchez

"Pirri", do' Real Madri,
10.000; e Juan Man:uel
Asensi, da Barcelona,

......

8.500.

Os prejuízos' causados
. pela greve subiram .8 mais
de 15 m'ilhôes de dólares�
e o total das multas não
deve passar de um e meio
milhão de dólares.

PÁGINA 6

A
. guerra e e WlSlDO:· lemas .,"les

'DO Festival de Berlim
primeiros dias da revolução de Fidel

Castro, o que ac�bou não a�?nte,cendo�
Em seu lugar, o filme sueco O Impera
dor", com o nazismo atuan?o como pa
no de fundo, mostrou um Jove� traba

lhador sueco na Polônia �os dla� que
procederam a guerra. A película fOI pre
miada 'com um Urso de Prata,pela atua-

ção da câmara. '. .

O 29.0 Festival do' Cinema de Berlim

enfrentou também problemas de estru

tura especialmente revand�-se em con

ta q�e, para um único prêmio p�rmo,?�
lidade e um Urso de Ouro, h�v�am qui

nhentos fi,lmes para serem ,eXibidos. Ao
grande número de f!lmes aliou-se ?,.�em
po limitado ....... tO dlas - e as m_f.!ltlplas
modalidades a serem 'observ�das-:
sessões informativas, retrosp�ctlvas, ��
nema jovem, cinema para cnanças, fi.'

mes para televisão, entre outra� ..
Ade

mais, Berlim não tem
.

muita a!lnJ?a�e
com os lugares dös outros testtvaís �

coberta de neve, açoitada por vent�s e

sem a presença de grandes c�le��lda:
des, a cidade na verdade atrai r.:als a

mericanos, que,. ironicamente, tlvera_m
no encerramento a sua superpro�u�ao
"Super-Homem" mais um8; vez ��I?lda.

Enlatados a parte, porem, � !L�n tem
dado certa atenção a outro obJetl�o do

festival que a apresentação de fllmes

do Ter�eirO> Mundo. O único. c�loca�,O,
contudo; foi um filme de produçao e�I�:
cia-argelina - "Alexandria, Por Que:
_ cOhtemplada com o Prêmio Especial
do Júri. Fo,i dedicado algu"'! e;�aço ta!11-
bém aos filmes da Escandmavla, da,l.n-

.

dl da Nova Zelândia;da Australla.

���nto ao Brasil, este. an? com me�or
representação, teve dOIS fllmes"anuncl�
dos oficialmente: "0$ Muckers: de Jor

ge Bodanzky, o "Coronel Delrnlro Gou-

veia".

O 29.0 Festival do Cinema realiza-,
do recentemente em Berlim refletiu, tan
to nos temas como na escolha do ven

cedor, o peso que a exibição de Hoto
causto deixou na sensibilidade alemã.
Com Hitler Franco e a Guerra do Vietnã

·

- esta última através de um filme que
ocasionou o abandono do Festival por
parte das delegaçöes do bloco, orienta!
-, figurando como inspirações para
grande parte dos temas, o júri premiou
David, que, como o próprio nome já su

põe, conta a história de uma família ju
daica perseguida, deportada e assassi
nada pelos nazistas.

Este filme, de excelente totoqrafía,
orlqlnou um debate sobre a posição de
seus realizadores em relação a Israel e

o sionismo aumentando mais ainda o

teor polític'o' do festival. Na verdade,
houve acentuado predomínio de temas
relacionados com o nazismo, a guerra e

· a loucura nos filmes apresentados, e o
· prêmio concedido a David foi interpre
tado como um incentivo aos diretores a

lemães para que se preocupem com as

fases negras atravessadas pelo país, es
pecialmente de 1933 a 1945.

O abandono {do Festival por parte .

da delegação soviética e de suas cole
gas ocidentais, bem como-Cuba, deveu
-se à exibição do filme. "The Deer Hun
ter", do diretor americano Michael Ci
mino, que descreve a destruição moral,
física e psíquica de três soldados nor

te-americanos na guerra do Vietnã. Na
verdade, parece que a "ponte entre Oes
te e Leste'". como o diretor Wolf Don
ners caracterizou' seu festival, tende a

cair, já que a participação socialista fi
cou prejudicada; numa aparente provo
cação justamente quando os chineses
atacavam o Vietnã.

'

Esperava-se, como compensação, a
exibição de um filme cubano sobre os _

Previdência mostra valores
médios de pagamentos dos

benefícios de orestacão

continuada
os '(falares registrados no

mês de outubro de 1978,
foram considerados os to
tais abrangentes a 4 mi

Ihões 862 mil e' 79 bene
fícios pagos no valor de
9 bilhões 639 milhões 328
mil e 771 cruzelros,

.gualmente foram con

sideradas 1 milhão 113
mil e 358 pensões: 3 mil
247 auxrHos-reclusão, 1
milhão 806 mil e 16 apo

séntadorlas, 800 mil 146
auxílios doenças, 13 mil
.e 492 abonos de perma
nêncla em serviço, 922
mil 505, rendas mensais

Governo lern plano para conter consumo do
)

diesel
-

Brasília - O, Governo
já tem um plano estabele
cido destinado à reduzir
o consumo dos ó!90S die
sel e combustível, Uma

. das alternativas a serem
adotadàs é, no caso do

combustivel, aumentar o

preço da' tonelada de CrS
1.400,00 para CrS , .

. 3.000,00. Mas a decisão
,

nesse sentido só será to
mada após a pôsse do no-'
va governo, cabendo aos

futuros Ministros do Pla

nejamento, Mário Henri

que Simonsen, e das Mi-
·nas e Energia, Cesar. ,

Cals, a sua' execução.
O Ministro, que' assu-

.me a presidência da Pe

trobrás no próximo dia

26, fez uma análise geral
sobre a situação mundial

em decorrência da crise
••

.

( .. A .

Iraniana e as c0'1se'quen.-
elas da próxima reunião
da. OPEP, que p'oderá au

mentar novamente o pre-
.

ço do barril de petróleo.
Sobre a 'idéia do, ,gove'r

no vir a aumentar o preço
do óleo combustível, co

mo medida de força para
reduzir seu consumo, ti
Ministro das Minas .e

Energia afirm,ou que, em
bora seja uma medida

viável, ela terá qu� ser e

xaminada. com cuidado

porque. poderá acarretar

aumento da inflação, 'com
suas conseqüências ne

gativas na
.

aconomla do

País.
.

Por isso', ele acha que

a medida deve ser apltca
da gradualmen,te� de a

cordo com um nevo me

canlsme de preços para
os derivados em gera! e
para os óleos em parti
cular. Ueki afirmou que
c'on,tinua contrário 'ã ado

ção do raeícnamento co

mo medida de economi
zar derivados, mas se for

necessário o governo não
. \

terá outra alter�atJva se-

não adota-Ia.

Na amostragem da DA- vitalícias, além de outros
TAPREV, considerando tipos de benefí'cios .

catarlnenses.
No momento as Centtals Elétricas do Sul do Brasil

S.A. - ELETROSUL está fornecendo éerca de 85% de
toda a energia elétrica consumida e, face ao crescimen- '

todas necessidades correspondentes ao acentuado de- O Mlnlstérlo. da Previ.,
senvolvimento de Santa éatarina, este fornecimento se dência e Assistência. So-

. aproximará cada vez mais dos 100%, e isto a curto pra- clal divulgou uma rela-
zo. Em razão- desta dinâmica dos fornecimentos, os pro- ção ,dos valores médios
gre.mas de ampliações são conduzidos �empre, antscl- pagos" em 1978, dos be-
pando-se aos eventos de necessidades, com estudos nefícios de prestação
realizados com base em curtos, médios e longos prazos. continuada, sendo o mais

A comparação entre as cargas máximas do Estado alto a aposentadoria dos
'

e as disponibilidades oferecidas pela ELETROSUL, apre- economiários, 20 mil 448
senta o seguinte quadro, relativo ao' período ,de 1978 a cruzélros e a renda men-

1981:. -' sal vitalícia, o auxlllo a-

cidenfe que foi de 1 mil
178 cruzelros e 1S centa
vos. Os números foram
levantados pela Empresa
Brasileira de Processa
mento de Dados da pre
vidência - DATAPREV.

,�

C LI\SSI'F ICf\DOS
Spézia & Cia'- Ltda.•

SERRÁRIA E TI;RRAPlENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do S�I Santa Catarina

VOCi: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PRO,CURE A

EMPREITEIRA HAWA lTDA.
,

.

Gente capacitada para bem s�.rvir

Rua João Planinscheck '

Jaraguá do Sl,Il
.

_._ . San.a Catarina

Viacão. ·Canarinho
Transporte urbano e interurbano PRE'Ç0:

A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA
QUE, SABE TUDO SOBRE O O,PAlA. '

I

��.1",�_ �.:,__.....__...;.,._� _

"'

,

Terraplenagem VARGi\S I

de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM· TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bamel, 18·1 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HF.LENA

TUBOS E ARTEEATOS OE CONCRETO
Rua Joinville; 101ô :...: Jaraguâ do Sul '

.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

Rua Cu rt Vase I', 658· - forie 72-0550 -'nesta

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

- CANARINHO .

_;_

Transporta com carinho�

I SHALOM-
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

.

Sob .nova direção - Cláudio Herbst
AGORA CO,M UMA VARIEDADE DE
PIZZAS DELICIOSAS. - SABO,REIE!

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO· A
,

LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961·

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE
. .

MADEIRAS RIO MOLHA ,LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

.

. pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

I AGORA VOC� EST� MAIS PERTO DE U,", CHEVROLET.

I . .' Vá conferir no concessionário

. EMMENDÖRfER COm. de· Veicufos Uda.
Av. Marechal Deodoro. 557:- Fones: 72u0969(72-0655, 72-0060'

Jaraguá do 'Sul Santa Catarina

foi feito para você,�------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Noticiário

o NOSSO
Estão circulando na cidade ,muitos

"cochichos" em torno da demora da re
.

gularização dos atletas por parte do
\

Grêmio Esportivo Juventus, tanto junto
a Federação como junto a CBD.

'Que, Já tem jogador que não pode
jogar nos primeiros jogos, que esta no

va diretoria não tem competência e ou

tros atributos mais
Na realidade houve demora para le-

'" galizar a situação dos atletas junto aos

órgãos competentes, mas isto deveu-se
ao fato do clube ainda não ter sua situa
ção financeira definida para realizar: as

contratações necessárias e isto vinha
sendo feito de maneira cautelosa, para
não onerar em demasia a folha de paga
mento. Agora tudo está mais definido,
quando então pensou-se na inscrição
dos atletas.

Podem ficar tranqüilos, aqueles que
por aí estão botando as mangas de to
ra, que tudo ficará resolvido de manei
ra satisfatória.

O Juventus apenas pede seu apoio, '

,

pois' ao invés de criticar o' trabalho de

gente que pensa e quer fazer algo em

prol do esporte de nossa cidade, pro
cure dar a sua colaboração.

Estes mesmos que estão a falar pe
los quatro cantos da cidade, não sabem
que os demais clubes enfrentam no mo

mento situações das mais difíceis não
sabendo como contorná-Ias.

Esperamos que estes mesmos aln
da irão aplaudir o. trabalho destas pou
cas e abnegadas pessoas que dirigem
o nosso esporte, porque não chamá-los
de "peitudos".

' ,

Portanto, vamos aguardar, para de
pois tecer críticas.

\

O EDITOR.

CURSO DE
A Agência da Receita Federal em Jaraguá

do Sul, comunica aos interessados que se acham
abertas as inscrições para o CURSO DE MONI
TORES DE DEC[ARAÇAO DO IMP'OSTO DE REN-

�

DA --PESSOA FíSICA, a realizar-se nos dias 19

a 21.03.79, com início, às 15 horas, no A'uditóri<?
da Associação Comercial e Industrial de Jaragua
do Sul.

A inscrição é graciosa. Limite' de candida-
tos: 30.

ai;'
,

DECRETO N.o 529/79

Suplementa e anula dotações do Orçamento
vigente.

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraquá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer

cícto das atribuições que lhe são' atribuídas pela
Lei Municipal ;'.0 734/78, de 28 de novembro de

1978, '

DECRETA:.
'Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar I

no valor de Cr$ 201.000,00 (duzentos e um mil cm
zeiros), .para reforço do programa e verba do Or-'
çamento vigente, abaixo dlscrlmlnadcs;

Anexo I - Quad�o A

0602 - Divisão de Estradas de Rodagem I
0602.16885341.013 - Aquisição de , Iimóveis ..... , Cr$ 201.000,00

Anexo II - Quadro A

0602 - Divisão de Estradas de Rodagem
-0602.16885341.013 - 4.2.1.0 - Aquisi-

ção de Imóveis Cr$ 201.000,00
Art. 2.>0 - O' recurso para abertura do crédito

suplementar constante do art. 1.°, correrá por con-
ta da anulação parcial do programa e verba abal-
'xo dlscrimlriados:

'

Anexo I - Quadro A

0501 - D,ivisä,o de Contabilidade
0501.99999992.026,-' Reserva Orça-

,mentá'ria ';"', Cr$ 201.000,00
Anexo II' - Quadro A

0501 - Divisão de Contabilidade
0501.99999992.026 - 9.0.0.0 - Reser-

va de Contin-
gência ..... : Cr$ 201.0ÓO,OC

Art. 3.° - Este Decreto; entrará' em vigor na
'

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 14 dias do mês de'março de 1979,

VICTOR BAUER
,

Prefeito Municipal
,

O presente Decreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência Social, aos 14 dias do mês de março de
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

J

estréia

Esportivo ----) per JAIME BLANK

nu- Estadual enfrentando o Avai, amanhã
·

excelente éXibição diante dlo azurra da caplta],
No entanto, o grande desfalque para o jogo

de amanhã, será o -médlo-apotadnr Jorge Can
celler, que não teve sua situação, regularizada

·

em. tempo, pelo fato de o clube não ter conse
guido o atestado liberatório,d() jogad�r junto a

Federação Paranaense de Futebol. Será, sem
sombra de dúvidas, um grande desfalque, pois
ele vinha treinando e jogando como titular, es
tando den,tro do esquema do treinador juventi
no, que agora deverá usar mão de Chiquinho
ou Juquinha, para cobrir esta coluna deixada
por Cancelier, que deverá ter sua situação re

gularizada já para o próximo compromisso.
Outro que é dúvida, é o ponteiro direito

Luiz, contratad:o' junto ao Operário de Mafra,
que não treinou ncs primeiros dlas da semana,
mas poderá sentar no banco de reservas para o

jogo de amanhã
No mais a equipe está pronta, devendo a

delegação, deixar nossa cidade, amanhã por
volta das 12 horas, em ônibus especial. A che-·
fia estará 'por conta de Antônio José Gonçal
ves, seguindo ainda o' técnico Joaquim Felizar
do, o supervisor Cláudio 'Olinger Vieira, o mas
sagista Onélio Souza, Q roupeiro Erico Vieira, e
os seguintes jogadores: Renato, Zecão, Odilon,
Gomes, Mauro, Nilo, Chico Samara, Juqulnha,
Lara, Tato, Tonho, Nilion Gomes, Caetano, Cé�
Iio, Cizo e Chiquinho, havendo a possibilidade

·
de Luiz acompanhar a delegaç·ã'o.

no Adol'fo Konder.
A mais provável equipe para amanM será

esta: Renato, Odilon, Gomes, Mauro e Nilo; Ju
quinha (Chiquinho), Chico Samara e Lara; Talo,
lionho e Nilton Gomes,. Para o banco de reser

vas estão relacionados: Zecão" Célio, Cizo, Ju
quinha (Chiquinho), Caetano e Luiz.

,

Podemos adiantar,'ainda, que a arbitragem
do jogo de amanhã, estará a cargo de Alvir Ren
zl,

.

que na nossa opinião será uma garantia pa
ra o espetáculo, uma vez que é um, dos melho

res juízes do quadro de árbitros da Federação',
.

prlnclpalmente depcls que aboliu 'o "vedetis-
.

mo" que antes nele era peculiar. '

A direto'ria do Juventus comunica outros

sim, aos seus associados, que a passagem de
ônibus ida e voltá, para aquele que queira a

,

companhar a. deleg'açã'o, será de 50 cruzeiros.
OS DEMAIS JOG'O,S

.

Complementando a 1.a rodada do Campeo
nato Catarinense, jogarão ainda: em Joinville' -

Joinville x Caçadorense': em Brusque - Carlos
R,enaux X Figueirense,; em Lages - lnternaclo
nal x Palmeiras; em Itajaí - Marcílio Dias x Rio
do Sul; em Criciúma - Criéiúma x J,oaçaba;
em Chapecó - Chapecoe,lÍse x Paysandu.

A 2.a· rodada, bem como toda a tabela da
1.a fase do Estadual, estaremos divulgando na

próxima semana, uma vez que a 'Federação a

deu a conhecer apenas na tarde de ontem e não
foi possível a divulgação d,a mesma, nesta edi

ção.

Realizou-se no último domin- A classificação por equipes
go, dia 11 de março .de 1979, com fpi a seguinte: Em 1.0 lugar ficou
a duração de duashoras, ao largo

.

a equipe "Os Tangarás" integra
do Rio, Itapocuzinho, 'nas depen- da pelos srs. Gilmar Frohner, Do
dências do sr. Leopoldo Vogel, o rival Lange, Lourival Maas e Mi-
3.0 Torneio interno de pesca e ca- guel Hang, com 1,790 Kg de pe'"
niço, promovido pel.o Grêmio Re- xes.
creativo .Jarita. Dela estavam lni- E;m 2,0 lugar ficou a equipe
cialmente inscritos 9 equipes "Ema Troff" integrada pelos srs.

compostas com 4 elementos ca-' Egon Karsten, Eleano' Klabunde,
da, comparecendo apenas sete, Dilson Her!el e Rubens Fischer,

./

com 1,490 kg de peixes.
Em 3.° lugar ficou a equipe

"Os Cascudos" integrada pelos
srs. José satomon, Elmir Meier,
Valmor Hang e Arlindo, Hefter,'
com '1,210 Kg de peixes.

Em 4.° lugar .flcou a equlpe
"Os Feshotos"; Em 5.° lugar a e

quipe "Os Dragões"; em 6.° lu ..

gar ficou a equipe "Os Aventurei-
.

ros" e em 7.° lugar a equipe "Os

"Os Tangarás" venceram, o 3.0 Torneio Interno de Pesca a Caniço do �reja
Incompetentes".

As medalhas de "O Maior
. Peixe Pescado" e "A Maior Ouan
tidade de Peixes Pescados" flca
ram com o sr, Egon Karsten da e

quipe "Ema Troff".
Logo após o encerramento

do 'torneio, as equipes integran
tes foram recepcionadas na sede
do Grêmio Recreativo Jarita com

um belo almoço.

,

"Corrida do Trabalhador"
está .confirmada para

dia 1.0 de <,maio

Campeonato de Futsal.· do Sesi ,começa dia 26 A
O Serviço de Esportes do :

Venha a participar, fazendo com

Sesi, Agência de .Jaraquá do ,Sul, que haja uma grande movimenta
cornunlca 2 todas as empresas. ção de atletas.' Este campeonato
jaraguaenses, que o campeona..:" servirá para a 'classificação dos .'

to de futebol de salão deste ano representantes jaraguaenses que
iniciará no próximo dia 26. Ou- participarão do campeonato em

CORUPÁ" - Está oflcialrnen

trosim, faz saber as empresas in- âmbito estadual, bem como a for- te confirmada a data de 1.° de
teressadas em participar desta mação, da futura seleção jaragua- maio, para a realização da sensa-

competição, que as inscrições es- ense do Sesi. cional corrida de bicicletas, de-
tarão abertas até o dia 20 de mar- nominada "Corrida do Trabalha-
ço, na agência local. As inscrições estão abertas, dor". Desta competição poderão

Os promotores es,eeram que e o Serviço de Esportes do Sesi participar tão somente trabalha-
um grande número de empresas conta com o apolo de todos. dores, sendo vetada a participa
---:----------;._--------.;..;...---�--- ção de qualquer outro corredor
VARJÀ0179 que não seja da classe operária.

GneipeI, Cempeõc
Torneio Início'

Domingo último realizou-se
no Estádio Ribeirão de proprie
dade do E.C. Figueirense, o Tor
neio Início do Varjão/79.

Participaram deste torneio,
16 equipes, inicialmente estavam
inscritas 14, que lutaram em bus
ca do título, que acabou ficando
em poder da AR Gneipel de Sch
roeder

.

que ao derrotar a

A.R. Mecânica sur.
ges, por 2 tentos a 1, revivendo
a sensacional decisão doVarjão/
78, sagrou-se campeã do torneio.

A campeã e a vice-campeã
receberam cada qual um lindo
troféu em regozijo a conquista.

A fase de classificação apre
sentou es seguintes resultados:

Vila Nova OxO Pref. Munic.
. Gúaramirim, na decisão por pe
nais, a Prefeltura de Guaramirim
venceu por 1 a O.

'

Bemawi Ox2 Figueirense B.
Gneipel 4x1 Noroeste.
Vila Lenzi venceu a CYJus

por WO,' em virtude do' não com

parecimento desta agremiação.
Laranjinha OxO Palmeiras, na

decisão. por penais, venceu o
Palmeiras por 3 a 1.

.

Figueirense A 2xO Estrada
Nova.

Mecânica Burges '2xO Predi
,Ieto.

Prüsse Ox1 Rio Molha.
FASE SEMI-FINAL .

Pref. Munic;-Guaramirim 1xO
Figueirense B.

Gneipel OxO Vila Lenzi, na

decisão por penais, venceu o

Gneipel por 1 a O. ,

Palmeiras Ox1 Figue,irense A.
Mecânica Surges 2xO Rio

Molha.

COMENTÁRIO I Joventus
O torcedor jaraguaense ou mais especlflca

mente o torcedor juventino, aguarda com muita

expectativa :'0 momento do jogo que reunirá na

capital do Estado, Avaí e Juventus de nossa ci-
dade. .

,É a estréia do moleque travessa, jaraguaen
se no Campeonato Estadual deste ano..A tão

a'guardada, estréia, �ma vez que,' após' várias
especulações junto a Federação, ventilou-se
que o Juveritus estrelarla jogando no Estádio
João Marcatto, diante do JOinville, mas isto não
passou de uma simples possibilidade. Depois

.

. falou-se que. serla contra o Criciúma, mais tar
de 'Chapecoense e Palmeiras e tudo acabou não
acontecendo, devendo mesmo o nosso repre
sentante deslocar-se de Jaraguá do Sul e ir jo
gar em Florianópolis no acanhado Estádio Adol
fo Konder, na Rua Bocaiúv�, próprio do Avaí.

No nosso modo de entender, seria interes
sante que o Juventus fizesse sua estréia em

seus domín'ios, diante de sua torcida, o que se

ria bastante benéfico, tecnicamente e flnanceê
ramente, mas os homens que comandam a nos

sa Federação assim nãö acharam e fizeram mui
tas mudanças na tabel� até que . conseguiram
mandar o Juventus jogar fora de casa.

Mas a tabela está aí. nada mais 'Pode-se fa
zer e o Juventus está preparado para este.en
contro, pois vem treinando a algum' tempo sob
as ordens de Joaquim Felizardo, te acreditamos
mesmo, que o avinhado [araquaense faça' uma

do

FASE FINAL

Pref. Muntc. Guaramirim Ox1
Gnelpel,

Figueirense A OxO Mecânica
Burges, na decisão por penais,
venceu a Mec. Burges por 3x2.

FINAL
Gneipel 2x1 Mec. Burges.

CAMP. COME'ÇA AMANHA

,

O" Campeonató Varzeanc
de Futebol (Varjão/79), tem o seu
início marcado para a tarde de
amanhã. As 16 equipes foram di
vididas em duas chaves de 8, as
sim compostas:

CHAVE A - Figueirense A,
Mec. Burges, Predileto, Vila Len
zT, Estrada Nova, RiO. Molha, Be-
mawi e Laranjinha.

.

o

Poderão ser utilizadas bici
cletas de qualquer tipo, uma ve:

que haverá classificação por ca

tegoria, isto é, para cateqoria es

pecial (corrida) e categoria pas
seio (comum). O circuito será en

tre as ruas centrais da cidade,
saindo da Av. Getúlio Vargas,I .

passando pela Dr. Jorge Lacer-

da, Rua JaragiJá, Dr. Nereu Ra
mos e finalmente no local de par
tida.

Com isto a CME de Oorupá
procura levar, ao trabalhador co
rupaense um pouco de entrete
nimento neste dia a ele destinado;'

..

RESULTADOS DO FUTSAL

O campeonato municipal de
Futsal de Corupá iniciado a pou
cos dlas. teve a realização da sua

2.a rodada. no último dia 08, a
presentando os seguintes resu'
tados: Grêmio Baeurnle 2x1 Grê
mio Universo, enquanto que o

Detroit aplicou uma sonora golea
da no Esporte- Clube Corupá, 12 a
2 foi o marcador,

Composta a Junta
Disciplinar
Desportiva
da LJFS

CHAVE B - Figueirense' B,
Palmeiras, Pref. Munic. de Gua
ramirim, Noroeste, Vila Nova, Cv
rus, Prüss'e e Gneipel.

. O regulamento do campeona-
to prevê a realização das roda-.
das, aos domingqs, sendo que, os
jogos de amanhã serão válidos
pela chave A e no próximo domin
go teremos jogos somente da
Chave B e assim sucessivamente.

A rodada de amanhã, ou se.;.

ja, a 1.a rodada do turno de clap
sificação, marca os seguintes i'"
gos:

Acaba de ser finalmente com-

'posta a Junta Disci:plinar Despor
tiva da Liga Jaraguaense de 'Fu-'
tebol de Salão. Estes cargos es

tavam para ser preenchidos des-
.

de. a eleição da nova diretoria,
séndo na oportunidade apenas e

leito O seu presidente, recaindo
no nome de LQurival Rothenber
ger. Os demais membros e os

respectivos cargos, são os se·

guintes: Secretário :- Ademir Ko
ehler. Auditor - Dr. Murilo Barret
to de Azevedo. Juizes .Efetivos -

Alfredo Günthe,r, Adalberto Jaco
bi, Tarcisio, Nascimento e Nor
berto Marangoni. Juizes Suplen,
tes - Arno Schreiber e Valmor Pe
reira LimaFigueirense Ax Estrada Nova

Mec. Burges x Rio Molha·
Predileto x Bemawi
Vila Lenzi x Laranjinha

AGE ACONTECEU DIA 12
No último dia 12 aconteceu a

Assembléia Geral Extraordinária'
da LJFS, tendo po.r local as de
pendências do Restaurante Ma
rab'á. Na oportunidade foram tra':
tados vários assuntos que consta;;: .

vam da ,ordem do dia,
-

ou seja:
Apres�ntação ÖO Plano Financei
ro da Entidade; Apresentaçâo do
Calendário para o ano de 1979 e

Apresentação e discussão da Ta
bela Oficial do Campeonato, de
1979. Os trabalhos estiveram a

cargo do presidente Valéria da

posta, e todos os clubes filiados
a entidade se fizeram presentes.

Na próxima edição estare
mos oferecendo maiores deta
lhes sobre esta �eunião, dando
inclusive a conhecer a divisão
das chaves e a tabela da 1.a fa
se do campeonato.
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As candidatas deverão' dirigir-se
pessoalmente ou enviar curricu
lum descrevendo em detalhes as

experiências acumuladas, para
Marisol S.A. - Indústria do Ves
tuário - Rua Joinville s/n.o,
Caixa Postal D-7 - 89.250 - Ja
raguá do Sul - SC.

MARISOL S.A.
Indústria do vestuário

Secretária Correspondente
Está selecionando moças com o'
20. grau completo e/ou curso de,
secretariado, com bons conhe
cimentos da língua portuguesa, '

redação própria, datilografia em

máquina IBM e conhecimentos
gerais sobre arquivos.

JÚíZO DE DIREITO. DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL

EDITAI,. DE LEILÃO

Venda em 1.0 leilão: dia Ó6 do mês de abrll
p.v., às 10 horas. Venda em 2.° leilão: dia 16 de
abril p.v., às 10 horas. tocai: Edifício do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Carta Precatória n.
482. Exequente Mecânica Serafina Ltda. Executa
do: RENATO PIAZERA. Bem a ser leiloado. 1.0)
Uma serra fita, tipo horizontal, equipada com rno
tor elétrico de 30 HP, marca Mesel, com carro e
trilho acusador e chave compensadora de 30 HP
e, mais o equipamento' de afiados completo, recfll
cador, igualizador e soldador, avaliados em Cr$
130.000,00. Fica ainda jntimado por este edital o

, executado Renato Piazera da data acima,' caso
sua intimação não seja possível pelo senhor Ofi
ciai de Justiça. Não consta nos autos qualquer re
curso pendente. Jaraguá do Sul, 14' de março de
1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivâo, o subscrevi,

João José Maurício d'Avila
Julz de Direito.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do R'egistro de

Protestos

- EDITAL -

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

Agustinho Vieira - Rúa Francisco Hruscka
!63, nesta. Com. Mats Construção e Empr. de Mã�
de Obra Correa Ltda. - R. Barão do Rio 'Branco
nesta. Comi Inst. Hidroelétrica Kamer Ltda. - Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 1699, ne.sta. Elidio Ro
mão - Av. Getúlio Vargas s.n", centro, Corupá. Ires
Tereza Scheuer Ramos- Av. Mal. Deodoro da Fon�
seca, 317, nesta. José Roberto Decker - Estrada
Bananal do Sul, 755, Guararnlrlm.i.Josá Slernelnt
coski .: R. Gaspar, 333, nesta. Milton Finder - R.
José Fontana, 34, nesta. Tecelagem Gunitex S.A.,
Rua Jorge Czerniewicz, 1120, nesta.

'

nv/Jaraguá do"Sul, 15 de março de 1979.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Carlos Boeder, com a 'idade de 57 ano,s, res.
em Rio da'Luz III. .

Vvo. Antonio Gonçalves de Barros, com a
idade de 84, anos, res. na Rua Bernardo
Grubba. '

t FaLECIMENTOS
Faleceu dia 05.03:79

Erwin Henrique Max Krüger, com a idade
de 80 anos, res. na Vila Lalau.

, Faleceu dia 08.03.79

Mário Graf, com a idade de 1 mês, filho de
Aristides (Maria Kamer) 'Graf, res. em Luiz
Alves,

Faleceram dia 10.03.79

Todos ainda estâo recorda
dos Cios acontecimentos que em

1975 envolveram o nosso diretor,
face a' uma "denúncia" de um en-

, ,

tão deputado que o povo repu-
diou nas eleições dê 1978, até a

gora não comprovada.
Apesar de ainda não julgado ,

o processo iniciado pelo nosso

Diretor perante o Tribunal d& Jus

tiça d9 Estado, de uns tempos
para cá correram notícias, vei
culadas por pessoas interessa

das, que davam como certa a

volta de EUGÉNIO VICTOR

, ,

DIRETOR VOLTOU • • •

Uso
A nota oficial do Presidente

do Oonselho Nacional de Petró
leo, acerca do problema do abas
tecimento de petróleo que o Bra
sil enfrenta, que transcrevemos'
em nosso último Boletim Informa
tivo, encerra uma advertência que
está a merecer de cada cidadão
brasileiro, consumidor de deri
vados do petróleo, a mais acura

da análise e reflexão. �

Parece que nós, brasileiros,
não estamos acreditando que e..

xiste efetivamente uma crise no

abastecimento de petróleo, inclu
sive de âmbito mundial, não só
decorrente de manobras altistas
dos países produtores, como do

,

aumento anormal do consumo e,
fato mais recente, da grave crise

política do Irã, cuja normalidade
não se sabe quando: se restabele
cerá.

Nosso 'governo não tem pou
pado esforços para conscienti
zar-nos da necessidade' de pou
par gas1olina, óleo combustível,
etc. Aí estão as medidas' de ra

clonalização do consumo, que a

crise impunha.
Contudo, a diminuição dos

horários de funcionamento dos
postos de abastecimento e seu

'fechamento aos domingos e fe
riados e a fixação da velocidade

,

máxima de 80 km horários nas

estradas, não, produziram os re-

SCHMOECKEL para os pagos ja
raguaenses, dispensado que se..

ria com a conclusão
,

do grande
Governo de An,tôni'o Carlos Kon
der Reis.

É bem verdade que ele sem-

I pre volta para Jaraguá do Sul,
nos fins de semana, para rever a

migos • cumprir com o c'ontrato
que o prende como protessor de
ensino superior junto a r::ERJ,

,

que mantém a Faculdade de Es
tudos Sociais, 'onlle está à dispo
sição dos amigos e dos que dele
necessitarem em momentos difí
ceis.

Hoje podemos- informar aos
frustrados propagadores de notí
cias que o nosso diretor voltou a

fazer parte do novo Governo, in
fegrando o sistema financeiro do
Banco do Estado, passando de

diretor-administrativo para (I car

go de diretor Vice-Presidente da
BESCOR.

o nosso Diretor voltou. Vol

tou p'ra melhor.•. para desespe
ro de seus gratuítos adversárig_s.

do Combustível

SENAI CURSOS

A família enlutada do saudosó
FREDERICO BARG

sultados que poderiam produzir,
em termos de poupança, se o pú
blico consumidor colaborasse'
com senso de patriotismo da cam

panha de racionalização. Enche
-se o tanque antes do horário de
fechamento dos postos, e nas es�
tradas corre-se o quo o carro po
de dar, quando não há policiais à
vista.

'

É um procedimento que bei
ra o irracional, que certamente
vamos lamentar amargamente em

futuro não muito dlstante, quando
o gover:.nd for óbrlqado a aplicar
a medida extrema: o indesejável
racionamento. Aí problema não
será questão de ter-se dinheiro
para pagar até cem cruzeiros por
litro de gas'olina, conforme se

vangloriam alguns, inconscientes
da barbaridade ,de semelhante
fanfarronice.

-,

Os que assim pensam, os

que não colaboram com o gover
no, os que esbanjam cornbustí
veis, deveriam analisar outros
aspectos do problema.

Com o racionamento virá a

substancia! diminuição do tráfe
go em nossas rodovias, dando
origem a .urna verdadeira reação
em cadela e a problemas sociais
de proporções incalculáveis:
.

, Os .postos terão de diminuir
seu pessoal: restaurantes, lancho-

. '. (

netes, hotéis, motéis e outras a

tividades econômicas desapare
cerão e as que sobreviverem, re-

I '

duzirão seu pessoal, é o fantas-
ma do desemprego em massa; A
redução' do movimento dessas a

tividades, afetará a arrecadação
dos municípios e do Estado, re

duzindo, portanto, os 'recursos

disponíveis para tanto obras ina
'diávels para o nosso desenvolvi
mente: As fábricas que fornecem
produtos consumidos nesses es

tabelecimentos, terão de reduzir
sua produção; Os ,fornecedores,
de matérias-primas para essas tá
bricas serão afetados, e venderão
substancialmente menos; é o fan
tasma do desemprego' em mas

sa, rondando milhares de 'lares
brasileiros, como já dissemos.

Jaraguá do Sul pouparmos ... e

os outros?"
Os oulros nos acompanha,

rão. Já há uma emissora de tele
visão; do Rio' de Janeiro, inician
do uma campanha de conscienti
zação das motoristas e das indús
trias que consomem óleo diesel
em larga escala. .

'

Os' exemplos bons, sempre
frutificam, quando são bons, .no
,bre�, como é o caso.

Comecemos em casa nossa

campanha de conscientização,
pregando a necessidade da pou
pança de, gasolin�. Falemos de
la no bar, na rua, na praia, na fá
brica, na loja, nos escritórios.

Usemos as escolas, as lqre
jas, os clubes recreativos e es

portivos, os jornais, as rádios, as

televisões, os jornais de empre
sa, as revistas, os livros, o talão
de cheques, os recibos de paga-'
mento de salários, enfim, todos
os meios de comunicação ao nos

so alcance. para pregar, incuti;
no espírito de todos, as palavras
mágicas: POUPAR É A úNICA
SOLUÇA0,

O racionamento, como se vê,
é medida que cumpre evitar a to

, do transe e que pode ser evitada,
se todos colaborarem.·

'

A -iota do CNP é um alerta,
cristalinamente claro e

'

convin
cente, sobre um problema que o

governo sozinho não poderá re-,

solver.

Cremos que e hora de agir,
de darmos nossa colaboração
para evitar o mal maior, inclusive
deixando de lado a saída "mais
cômoda", a desculpa esfarrapa
da: "Ora, de que adianta nós, de

Pensamos que querer pagar
para conferir se o racionamento
vem mesmo, será rematada tor
ee. além de que, então, infeliz
mente será tarde demais.

CUST'OS INDUSTRIAIS tos de Capital Fixo; Controle do Ca-
.

Objetivo - Oferecer aos parti- pltal empregado.
cipantes a oportunidade de anali- III - Controle e l3'egistro de Ma
sar o sistema de custos da empre- teriais - Organização; Apropriação,
sa, para constatar as informações apuração e controle; Inventários;

. fornecidas ,à administração da em- Contabilização - Formas para deter
presa. Conscientizar ainda da im- minação de Custos; Valoração dos
portãncla e utilidade de uma política Estoques.;. MétodOs do Custo Mé
financeira acertada. Realização: 02 dio.
a 06 de abril. Horário: Das 16 às 18 IV '- Controle é Registros, de
horas, das 20 às 22 horas. Duração: Pessoal - Classificação, Apropriaçãà
20 horas. Taxa de inscrição: Cr$ . '.

de Mão de Obra; Formulários para
1.800,00. N.o de vagas: 20 -partici- apropriação, apuração e controle.
pantes. Inscrições: No Senai � Cen- V - Controle e Registro de Cus
tro de Treinamento de Jaraguá da tos

I

de Fabricação - Classificação
Sul ou pelo telefone: 720722. dós Custos: diretos, indiretos, fixos

Participantes - Gerentes. de e variáveis; Elementos Básicos do

;Contabilidade. Contadores. Pessoas Custo Industrial; Distribuição dos
que atuam na área de custos. Exe- Gastos Gerais da Fabricação.
cutivos de compras-vendas,' finan- VI - Apuração Contábil dos Cus
ças e produção. Apresentador: Sér- tos - Fluxo dos Custos de Produ
gio Silveira Mello. Curso Superior ção; Custo dos Produtos Fabrica
em Economia, Ciências Contábeis, dos e Vendidos; Apuração de Re
Administração de Empresas, Chefe sultados: Indlces de Lucrativiâade.

.

de Auditoria do GAAP SUDEPE, ten- VII - Relação = Custo .,: Lucro �

do feito auditoria ern mais de 50 em- Volume - Ponto de Equilíbrio; Influ
presas. Professor da Escola Técnica. ência das Varlações dos Cornponen
do Comérclo Luiz Gama Filhó, com tes do Resultado = preço - custo/
cadeira em Economia e Contabili- preço, - custo/quantidade. ,

I

dade. Co-autor do, livro "Contabili- VIII - Sistema de Ooritabllldade
dade para Administradores". de Custos - Sistema de Custos; Sis-
PROGRAMA tema por ordem de produção; Sis-

I - Conceitos, Básicos - Impor- tema por processo; ..Sistema por pa
tância do Controle dos Custos no drão: Noções de Centros de Custos;
conjunto das operações; Organiza- Unidades de Trabalho. .

ção Administrativa da Empresa In- IX - Efeitos de Inflação Sobre
dustrlal, Necessidade de Apuração Análise de Custos - Problemas de
de Custos. Depreciação e Manutenção de Ca-

. ,II - Controle e Registro de ,Ca- pital de giro - Custo e o' Imposto de
pifai Fixo - Generaliaades; Elemen-'

,

Renda.
'

S E O E,
soe

LEONíSTlCO
I a L L,on�'tiC���n!:�,::o ,:ó:.�

ra Velha, SC, no último dia 10

de março sob a presidência
do Cl Vice Governador Emílio

Artmànn, resolveu por unani
midade indicar os CCll /lde
mar lotin Frassetto 'e Silvio
Ewald do Lions Clube Jaraguá
do Sul - Cidade Industrial e

Sido Wachholz do lC Blume

nau-Cidade Jardim, para apre
sentarem o' trabalho resultante

da 2.a Ordem do Dia, ou seja.
"Elaboração de Moção lntro
duzindo a prática de competi
ções esportivas, principalmen
te fomentando o companheiris-
mo' e integração com a comu-

. Durante a reunião realizada na

última ,segunda-feira, na Associaçào'
Comercial e Industrial de Jaraguá
do S'ul, com a participação das d;�
reterias dos sindicatos patronais,
foram .estabelecidos procedimentos
quanto à construção da sede pró ..

pria dessas entidades, ainda sujei
tos a exame pela assessoria jurídi
ca quanto a alguns aspectos,

Em princípio, ficou assentado
o seguinte:

'

, 1. - A Prefeiturà doará o terre
no ii Associação Comerciàl, por ser
esta entidade de Utilidade Pública;

2. - A A-CIJS incorporará o

prédio'a ser construído, transferin
do posteriormente uma área ideal a

cada sindicato patronal, que parti,
cipar do empreendimento.

3. - Serão feitas consultas à

FIESe e se necessário, ao Mínisté�
r:o do T�abalho, sobre a viabilidade

I desse procédimento.

nldade", a qual
presentá-Ia.

passarn a a-

Proposição nr. 1/A

Propomos sejam os llCC in

tegrantes do Distrito L-10, mo

tlvados a promoverem compe

tições esportivas que atinjam '

a classe carente de- recursos'
na faixa etária d� 10 .{70 a

nos, dentro' de suas comuni

dades, e seja a mesma implan
tada no ano Internacional da

Criança.
Justificativa: Entendemos .que

permanente ou. seja, criada é obrigação e dever dos lLCC
uma assessoria especial para voltarem-se para .os homens
tratar do esporte, com oapoío que dirigiram as nossas cornu-
direto da Secretaria de Espor- I nidades do amanhã.
'tes. Cultura e Turismo, e nas

comunidades com as respecti- 'Proposição nr. 1/8
vas comissões municipais de

esporte, onde cada clube dA
verá manter comissão perma
nente a exemplo da Governa
daria para execução das pro

moções esportivas.
A presente proposição foi a

provada no Fórum de Barra
-

Proposição nr. 1/C

Velha, e agora será a'presen
tada na liLa Reunião do Con,

FESTA
TRADICIONAL

Hoje e amanhã, no

Bairro João Pessoa, a

tradicional festa de São
José, na Capela São Jo·sé.
Haverá missa no dia de

\ hoje às 19. horas, e ama

nhã às 9h30min, e a se

guir a movimentação i�
terna da festa, com servi

ço completo de bar e cc·

zinha, e diverthnentos em

geral.
Participe de mais esta

tradicional festa.

,'- .'

·�;;;';i.<$%4fJ!.Y-jO:;g;QiI_
A FAMíLIA E'NLUTADA.'

Nota de Agradecimento

ainda consternada com o seu falecimento ocorri
do noúltimo dia 02 de março, vem' de público a

.

gradecer a todos quantos, de- uma forlÍ1a ou de ou
tra contribuíram para o s.eu conforto, enviando flo
res ou coroas, e que acompanharam o extinto até
a sua última morada. I

Agradecem, em especial ao Pastor Egberto
Schwantz, pelas palavras proferidas .nesta ho,ra
derradeira.

Para efeito de uma m<;>tiva-
ção maior, seriam computiidos
pontos para os clubes que

promovessem efetivamente es·

tas competições.

selho Distrital em São Fran-
Propomos também, seja for

mado dentro âo Gabinete da

cisco no dia 24 deste mês. Governadoria, uma comissão
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