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Chapéu

Cursos - oongressos - convenções Lions encaminha criança

Florianópol is
e congêneres

SeDai' é notícia ....

ahá que participam de

congressos e congêneres
mals como turistas do
que como alunos! Nas au

las, nos trabalhos, nos

debates assumem um ar

de garça almoçada, um

jeito de pacheco coroca,
uma atitude dê quem tu

do aceita e nada aceita,
de quem tudo critica e

nada critica. Há os que
falam sempre e dizem

.

pouco, como também hã'
os que sempre se calam

para não serem traídos

pela língua. E há, final

mente, os "crentes",
'

os

"caxlas", os que pagam
caro o curso e querem
levar troco para casa.

devem ser reavidados e

ampliados constantemen

te, valendo-nos de méto

dos, de ,processos que
.nos garantam estar a ca

valeiro de uma situação
dentro da nossa especta
lidade.

Nos últimos tempos, as
oportunidades oferecidas

para cursos de aperfeiçoa
mento, 'congressos, con

venções e' congêneres
vêm-se sucedendo de for

ma até avassaladora, di

ria eu. Há-os para todos
os gêneros de atividade e

toda espécie de exlqên
elas,

Realmente, I
nos dias

que correm, ninguém de

ve negar a utilidade, nin

guém pode prescindir da

necessidade de constante

aperfeiçoamento. Hoje,
pode-se considerar mar

ginalizadO' aquele que se
\

'contenta com a bagagem
de conhecimento - mais
teóricos do que práticos -

hauridos em bancos esco-

'sendo que o' problema a

_presentado pela criança,
não existe a possibilidade
de ser sanado em nossa

cidade.
Este é mais um dos tan

-tos serviços do Lions In

dustrial, prestados a nos-:
sa comunidaéJe.

O Lions Clube Cidade

lndustrial.a pedido da Di

reto-ra da Escola Básica

Roland Dornbusch, sra.

Olga Piazera, encaminhou
uma criança com proble
mas visuais a Florianó

polis, para ser atendida

por uma junta médica,

DO memorial contendo reivindicação da Associação
Comercial e Industrial, dos Presidentes de Sind'catos
Patronais e Industriais da nossa cidade, entregue ao sr.
Presidente da FIESC - afeta ao SENAI, algumas pro
vidências que já foram tomadas.

A solicitação de maio-r carga horária nos cursos do
SENAI, .com o objetivo de entregar à comunidade jara
guaense, mão-de-obra melhor preparada já é uma reali
dade.

Daí por que cursos de

aperfeiçoamento, os con

gressos e outros que tais

representarem verdadeira
mão estendida a quantos
querem valer-se deles pa
ra ampliação' de sua cul

tura e para a obtenção de

novos estágios na escala
de valores profissionais.

No mês em curso o Centro de Treinamento do SE
NA!, organizou dois cursos com uma dlstrlbulção de 800
horas, para formação de Torneiro Mecânico, tendo 14
alunos' participando, sendo eles empregados na área
mecânica. O mesmo ocorre na área elétrica, com o cur
so de Eletricidade' Geral para 13 alunos com duração
de 800 horas. Ambos funclonando no período diurno,
sendo de qualificação profissional a nlvel de 1.'0 grau,
perfazendo 4 horas/dia e se prolongará até dezembro.

EXPARTEI , a

. .

O Centro 'Cívico coro-. Av. Getúlio Vargas, onde
nel Emílio Carlos Jourdan, as pessoas poderão visitá

do Colégio São Luís, a pe- -la,

dido de muita gente, esta- Os trabalhos serão' em

tapeçaria, aquarela, óleo,
acrílico, e os interessados
em expôr, poderão entrar

em contato com Solange
Doster, da redação do

jornal "Correio do Povo

ou com o pessoal do C.

Cívico, a partir das 18h30-

mim, no Colégio São Luís.

Esta é mais uma oportu
nidade, que nós do' Centro

Chlico esta",!os dando a

vocês. Você que possui o
,
dom da Arte, entre em

contato conosco e expo ...

nha suas maravilhas em

mais esta nossa realiza

ção.

rá realizando com o maior

'prazer a partir do dia 28

de abril, a sua lia EXPAR

TE - lia Exposição de Arte.

Estarão presentes a es

ta exposição, convidados
especiais de Flcrlanöpo
lis,· Joel Figueira e Leo

poldo Guesser, que junta- r

mente, com o pessoal de
Jaraguá do Sul e região,
estarão expondo seus be

líssimos trabalhos entre
os dias 28 de abril a 05 de
maio.

A exposição será no

Centro' de Turismo de

nossa cidade, situado na

Os programas des cursos do SENAI, CTJS que fun
cionam à noite; em convênto com o PIPMO, não visa
formação. profissional e sim uma semi-qualificação, pa
ra que de imediato possam suprir as necessidades das
empresas carentes de elementos profissionais. Quanto
aos cursos do SENAI, CTJS em funciqnamento durante
o dla como: Qualificação Profissienal a nível de f.o g�au,
ou seja: Mecânica Geral 28 alunos, Eletricista Geral 13
alunos, Desenhista Técnico Mecânico 15 alunos. Tais
alunos permanecem o dia todo na unidade.

Entretanto, para que o

aproveitamento seja efi

caz, para
I
que tais en

contros produzam real

mente os frutos que dos
mesmos é ifcito esperar,
mister se faz que os par
ticipantes estejam real
mente imbuldos das me

lhores disposições de va-

Mas, infelizmente, tam
bém existe e reverso da '

medalha: belos discurses
de . abertura; pomposa
sessão de encerramento

e, de permeio, um medío

cre rechelo.: De substan
cioso, nada de novo.

lares.

'Quem, formado há, cinco,
,

10 ou mais anos, não pro
cura atualizar-se,' não tem

interesse em ampliar seu
cabedal de conhecimen
tos científicos, literários
ou

.

téenícos . acaba 'Com-

pletamente defasado no

tempo e no espaço. Me
lhor lhe conviria uma ga- .

raçsm do que um escritó
rio.

,

Além destes cursos de formação profissional com
duração de 800 e 1.200 horas o Senai vem desenvolven
do- aUv�dades no sentido de treinar 'Supervisores das
empresas em modalidades diversas, desde que seja so
licitado. O que vem evidenciar um verdadeiro interesse
do SENAI CTJS, em colaborar cem os nasses empresá
rios; no sentido de preparar seu pessoal para uma maior
produtividade.

De -qua1quer torrna,
saibamos tirar proveito'
dos cursos proveitosos e,

-�
quanto aos' demais, nada
a fazer senão lamentar
tantas. palavras vazias

que. . . . . .. acabam en

chendo.

como ins

aprendiza-
,ler-se' deles

trumento de

gemo

E que disposições se�
riam estas? A de uma

participação' ativa e efe-
,

tiva. A de uma presença
atual e .atuante. Quantos..

O dlretor do CT do SENAI, sr. Jerônlmo Loz, reve
lou-se satlsfelto, pele apeio que vem recebendo do Con
selho Técnico Consultivo, bem como des empresários
jaraguaenses, uma vez que as atividades vem se desen
volvendo a contento, da direção' regional do Senai e
das empresas. j

Tem-se notado comentártos feitos por industriais
que realmente o SENAI - Centro de Treinamento de
Jaraguá do Sul, se encontra dentro de um rttmo de tra
balho polivalente, com uma nova estrutura a passos lar
gas', indo de encontro àquilo que as empresas esperam
desta unidade de treinamento. .

Os conhecimentos de

que somos possuldores Rede de água em

Nereu 'Rainos. "
.

Brigadas de
Participaram

Incêndio da WEG
da ,1.a Competição I

formações do veículo tipo
Kombi integrado à frota

do Departamento de As

sistência Social, sobre os

serviços que o referido
veículo prestou no dia 8

de março último, qual o

seu itinerarlo quantos li

tros de gasolina gastou e

o número de quilômetros
, percorridos". Nenhum ve

reador se manifestou so.,.

bre o assunto e durante a

votação o pedido foi -rejei
tado pelos votos da maio

ria arenista. ' ,

O assunto mais im

portante ela reunião ordi
nária de segunda-feira, da
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, foi a apro-.
.

vação, por unanimidade
dê votos na prlmelra vota
ção do projeto de lei nO

.05/79 de autoria do exe

cutivo municípal.

A La Competição entre
Equipes de Combate ao

Fogo da Eletromotores
Weg S.A. realizada no úl
timo dia 25, tendo como
local o Parque Fabril da
Weg-li, foi coroada de
pleno êxito, com' premia
ção' à equipe vencedora

e presença maciça de co

laboradores da Empresa.

A competlção entre bri
gadas de combate ao fo
go consistiu em apagar o
fogo ateado a um reser
vatório no menor tempo
posstvel. Utlllzando-se de

todos os recursos prátl-
cos e técnicos adquiridos .

SENAI ENCERRA CURSO - Cem total brilhantismó
nos treinamentos, a equl- enc�rrou-se dia 24.03, o Curso de Especlallzação de Su-
pe vencedora foi a de nr. pervisores de Confecção, com 50 horas de duração
2, liderada pelo colabora- tendo como ministrante o professor Dario de Limas, qu�
dor Lino Dal Piaz. Â equí- soube conduzlr os trabalhos de uma maneira dinâmica
pe do Parque Fabril Weg- prática e totalmente objetiva. O êxito do curso foi plen�
-II, conseguiu o melhor despertando o maior interesse possível. Inclusive a par-
tempo da prova: 1'16". tir dos trab�lhos desenvolvides durante o curso, pen ..

Dela fizeram parte, ainda, sa-se em errar em Jaraguá do Sul uma Assoclação de
os colaboradoras Adel- Supervisores EspeCialistas de Confecção, que se reuni-
berto Klltzke, Ena Fhlor, riam mensalmente para discutirem assuntos relaciona-
NHton Bertoli, Nildo Cha- dos ao desenvolvimento cada vez mais eficiente das
ves, .Errol Schmauch,' Ll- técnicas de confecção. Tal idéia, de iniciativa do sr.

no Mezoni e Davi Pom- Joaquim Pedrotti, da Marcatto - Ind. de Chapéus Ltda
mer Rening. t��e ót�ma aceitação. Lastima-se, no entanto" a não par�
Posteriormente, com a tlclpação de algu�as empresas do ramo, na r�alizaçãó

presença dos membros de tal trab�l�o, pois eventos de tal natureza dificilmen
do Corpo de Bombeiros, .te se repetirão nesta cidade, dado a dificuldade de se
Voluntárlos de-Jaraguá do "

encontrar nevas datas-em queo professorpossa atuar.
Sul, representantes- das, '

.

CIPAS I e n, fei realizado
almoço de confraterniza
ção, tendo Geme local a
Associação Recreativa
WEG, da qual partlolpa-'
tarn todos es integrantes
,da equipe e direteres da
WEG.
Na 'oportuntdade, fo

ram entregues medalhas
aos éo'mpenentes da e
quipe vencedora, bem ú'-

I mo troféu 'entregble pelo
Gerenfe da Divisãa Meta
lúrgica - Fábrica I, Sr.
Dieter Kust ao Uder dá
EqUipe vencedera, L1no
Da'. Piaz. O Presidente da
E'etromo,tores WEG S.A.
sr. Eggon João da Silva,
destacou o acentecimen·
to, parabenizando-se com

a iniciativa (:fos compo
nentes (:fas equipes.

, O projeto' autorizou a a

bertura de um credito es

pecial no valor de Cr$
118.000,00 para atender

partes das despesas com

a Implantação do sistema

público de abastecírnento
'

, de água na localidade de.

Nereu Ramos.

Por ocasião da Palavra

livre, o Vereador José AI·

berto Klitzke referiu-se e

prestou homenagem ao

450aniversário da eman

cipação polltlca do Mu'ni,.
clpio de Jaraguá do 'Sul

que transcorreu no dia 26

d�, março, sequnda-felra
últlrna,

O pedido de informa

ções encaminhado á Me

sa da Câmara pele Verea

dor Reqlnaldo Schiochet,
solisitando que "o execu

tivo munlcípal forneça in-

Senai realizará torsoAspecto de combate !O fogo, por uma das equipes, .

participantes. .

A Direção do Senal; de
Jaraquá do.Sul, está orga
nizando, um- Curso ,de'

O curso será coordena
do por Eletromotores Weg
S.A., e $enai e será minis-

,

SCAR realiza" .ensaios 'doI coralespecialização que' versa trado por'técnicos da Sie-
. sobre dispositivos de Co- .

mens do Brasii." do E�tado
mando e. Proteção em bai- d� São Paulo.
'xa tensão. Esse curso .ta

rá I ...gar nö' Centre dr-,

'Trei!1ámento de' Jaraguá
do Sul, no períodó"de '23
a 27 de abril próximo no

horário das 8 às 12 horas
e das 14 às 18 horas. '

Re.iniciará no' próximo
dia 05 de al;>ril; os ,ensliiQs
do coral da SCAR - Socie-.
dade Cultural \ Artfstica,'
sob o comando do Pastor
Krüger, da Comunidade
Evangélica de Corupá,
quando então, à partir

desta data, os ensaios se-

,
rão quinzen�ilmente. Pedi
ríamos a todes os inte

grantes do coral; que se

fizessem presentes para
o primeiro ensaio deste

ano, oe'nforme data aci
ma mencionada.

f ,
•

As inscrições poderão
�ser feitas até Ó dia 10 de
.

al:5ri'l, p.�ximo medhinte o

pagamentO' da taxa de ins

crição,no Centro de Trei
namento do Senai local.Equipe n.O 2, vencedora da I.a

'Competição Interna de Combate ao Fogo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A FOTO DO FA'fOANIVERSÁRIO
Aniversariou no' último dia 26 de março, a

sra. Irene K. Emmendorffer, esposa do sr. Eu-
clides Emmendorffer. ,

À Irene, os cumprimentos desta coluna, '

, com votos de muitas felicidades.

CHURRASCO E BINGO
O Grêmio Esportivo Juventus, estará rea

lizando na noite de hoje, em sua sede social,
àquela' churrascada com um dlvertldrsslmo
bingo. Prestigie a mais este acontecimento!
Você sempre é esperado pelo, Juventus.

NASCIMENTO
As 14h30min do último dia 23 deste mês,

no Hospital e Maternidade São José, nasceu o
robusto garoto, Charles Roberto, filho' de . An
tônio Bianchini Xavier e Nelsa Fanes Xavier.

,

Charles Roberto é motivo de grande eu-

foria e contentamento aos seus pais e queri
dos avós. Os cumprimentos da coluna ao ga-
rotão e aos papais.

'

REUNIÃO DO C'OMIT�
No próximo dla 09 de abril, nas depen

dências no Restaurante Itajara,
.

a partir das.
19h30min, acontecerá a reunião do Comitê
Assessor, com a presença dos Lions Clubes
de: Campo Alegre, Joinville Sul, Jaraguá Inte
gração e Jaraguá Industrial, sendo presidida
pelo Presidente' da Divisão, L-10-A-2, sr. Os
waldo Cidra!.

NASCIMENTOS
Nasceu dia 09.03.79

Maikon Fernando, filho de Silvio Car
los (Teresinha) Silva

Nasceu dia 11.03.79' )

Simone, filha de Valdemiro João (Ive-
.

nl)' de Azevedo
Nasceu dia 12.03.79

Willian Tony, filho dê Ingo (Ingaber
ta) Lux

Nasceram dia 15.03.79
Fernando; filho de Marília Hoeschler
Volnel, filho de Afonso (Luzia) Cristo
folini

Nasceram dia 16.03.79
Cristiano' Carlos, filho de Ary (Elsira)
Evald
Fabrícia, filha de Laércio (Cacilda)
Serapião

Nasceram dia 17.03.79
Jonny Adael; filho de Sabino (Amélia)
Wehrmeister
Wanderlei, filho. de Wilson Bruno
(Dorli) Hoffmann

,

Schirley Cristina, filha de Osório (Ma-
ria de Fátima) Kanzler .'

Nasceram dia 19.03.79
Elizabete, filha de João Maria (Maria
Dina) de Oliveira
Claudionei, filho de Guido (Carmem)
Draeqer

.

Waldemar, filho ae Ivo Aldo. (Maria de
Lourdes) Mohr
Sabrina Aparecida, filha de Helmuth
(Ivete Teresinha) Kienen Filho
Fabiane, filha de Álvaro (Alzira) Knen-
bühler I .

Luis Alberto, filflo oe Crista Jandre.
Nasceram dia 20.03.79

Gustavo, filho de L:éonel Rodolfo (Ju
dete) Schewinsky
Rodrigo, filho de Clodir (Maria' Sale
te) Mafra

Nasceram dia 21.03.79
Joslane, filha de Wolfgàng, (Rita) Sch-

,�' roeder :

'

Dealberto Jorge, filho de Dealberto
_

' "Jorge (Marina) da Silva
Nasceu dla 22.Q3.79 .

.
r

'Josiane; filha de José' Carlos (Alzira)
Oordelro de Souza

"

Nasceram dia 23.03.79
Charles Roberto, filflo oe Antonio
(N�'lsa) Xavier,
Elisabete Aparecida" filha de Altanir

.

(Marra SiI�lsià) Ferreira
"

Gilberto, filho de Verner (Gerda Mar-
lene) Piske .

, Simone" fltha ..de .cl,emente (Matia Ma-
, dalena) 'Koslowskl ,. ;
Nasceram dia 24.03.79' ,

" , �"

Rosângela, filha de Olivio.' (Creusa
Francisco) Venera ;

Sirlene, filha de �Kurt (Lili) Bruch .
�

.

Nasceram dia 25.03.79
Jonas Oséias, filho de Irineu (Renita)
Wendorff
Sandra, filha de Vilmar (Laurita) Sar
dagna

Nasceram dia 26.03.79
Márcio Jo'sé, filho d� Amilar (Marli)
'Giovanella . t· , '.

Priscilla, filha de João Pedro (Neusa)
dos Passos
EHsabeth, filha de Roberto (I!oa)
Schwartz

Nascé':'�aiä' 27�03.79
TaIs, filha de Américo (Arlete) Spézia'

CINDERELA
Sempre atualizada com a moda da

temporada, para você desfilar elegante
'mente.

Presentes chiques e um mundo de nó
vidades que você nem' pode imaginar.

Visite a COMERCIAL ,DE CALÇADOS
CINDERELA, um lojão com sobre-loja, na

Getúlio Vargas, 198, e agora também, .na
Marechal Deodoro, esquina Praça Angelo.
Piazera, para melhor servir.

CINDERELA! Sempre a sua espera. A
.vlsta ou a prazo, cOIT!o você desejar.

.

No dia 20 do corrente.: entre
.

muitas outras

solenidades de posse, deu-se a ditá cuja �a BES-

COR, muito concorrida. Na oportunidade foi ba- -------------'-------1

tido um flagrante, em que' aparecem no 'clichê acl
ma, à direita o ex-vice-governado,r e atual diretor
da CODESC, dr. Marcos Henrique Buechler, o Go

vernador dr. Jorge Konder Bornhausen, o Vice-Go
vernad.or dr. Henrique Cordova, a Senhora Célia e

o Presidente da BESCOR, Bél. Luiz Mário Macha
do e o Vice-Presidente, sr. Eugênio Victor schmõ-
ckel.

.

KROGERHAUS...
� preciso dizer mais 1!

Você que desfruta da qualidade do Krü�
gerhaus, agora poderá desfrutar do

"KROGERGARTEN"
�

REGISTRO CIVIL
Áurea Müller Grubba, Oficial do Re

gistro Civil do 1.° Distrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
.Brasl],

Faz saber que compareceram em car

tório, exibindo os , documentos exigidos
pela lei a fim de se habilitarem para casar:

Edital nr. 10.689 de 21.03.1979
Joaquim dos Anjos e Rlosalia Laube

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na
tural de Mafra, neste Estado, domiciliado
e residente em Vila Lenzl, neste distrito,
filho de Arnantlno dos Anjos e Anita João
de Souza. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente' em Garlbaldls neste distrito, fi
lha de Alfredo Laube e Maria Lul Laube,
Edita' nr. 10.690 de 21.03.1979
Ivan,ir Rita' e Celia de Souza'Bàstos

Ele, brasileiro, solteiro, guarda, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliado, e resi
dente em Vila Lenzi, neste distrito, fllho de
Antonio Rita e Luiza Machado Rita. Ela,
brasileira, soltetra. industriária, natural de

- Rio Negro, Paraná, domiciliada e residen
te em Vila Lenzi, neste distrito, filha de
Lourival de Souza Bastos' e Hilda Louren-
ço.

'

Edital nr. 10,691 de 21.03.1979
Silvestre Bartini'kowsky e
Luisa Dalprá ',Klein

Ele, brasileiro, viúvo, ferroviário na
tural de Blumenau, neste Estado. do'mici
nado e residente na Rua Epitácio� Pessoa
nesta cidade. filho de Alberto Bartinikows�
ky e Maria Bartinikowsky. Ela brasileira
viúva,do lar. natural de Tiiuca�, neste Es�
t�d?, domiciliada e residente ria Rua Epi
táclo Pessoa. nesta cidade, filha de Jose

. Dalprá e ,Judite -Gírola .Dalprá.
Edital nr. 10.692 de 21.03.1979
Antonio' Gölzinger e Maria' Roseli Spezia

Ele, brasileiro,' soítelro, operário, na
tural de Ilhota,' neste Estado, domiciliado
e residente na Rua João Januário Alroso,
nesta cidade; filho de Oldi Gõtzlnqer e Ma
ria Götzinger: Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Ascurra, neste Estado do.
miciliada S residente em Jaraguá-Esquer
do, neste dlstrlto, filha de Eduardo Spezia
e Leopolda Spezia.
Edital nr. 10.693 de 22.03.1979
Reinaldo Correia e Edna Mara Fener
'. Ele, brasileiro, solteiro, auxlllar de es
critório, natural de Jaraguá do Sul domi
ciliado e residente na Rua Eduard; Krich

.. nesta cidade, filhó de Antonio Gomes Cor�
reia e ,Alida ,Grego,lewitsch, Correia Ela
brasileira, sOlte'ii-a, secretária, natural d�
Porto União, neste Estado, domiciliada e
residente na Rua Padre Pedro Franken'
nesta cidade, filha de Elio Feiler e Seni
Conceição Fell(!r. '

.

Edital nr. 10.694 ,de 22.03.1979
.
,Albano Aldrovandi e Venelore Blahk (

Ele,
.

brasileiro, solteiro; serrador, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re

sidente em Ribeirão Molha, neste distrito
filho de Bruno Aldrovandi e 'Ida Tecilla AI
drovàndi. Ela, brasileira, solteira, industriá
ria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada

BOUTIQUE
iVocê que tem bom gosto em, se ves

tlr visite a BOUTIQUE KELLI, e ela lhe a

pr�sentará uma variada e moderna linha'
de roupas feitas e calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda, eompran
'do em B'OUTIQUE KELLI,. na Avenida Ma-

,

rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu-

nicipal. '.

À vista ou. a prazo, como você dese

jar!

.

ECOS DE UM ENLACE

No último dia 23 de março, na belíssima
Matriz São Sebastiãó, uniram-se pelos laços
do matrimônio ,os jovens Alfeu Garcia e Edília
Lazzaris, 'presenças marcantes de nossá so
ciedade. Após à cerimônia .rellqlosa, os convi
dados foram recepcionados no· Restaurante
Itajara, para saborearem um delicioso jantar.

,

Ao jovem casal, que ora começa uma no
va vida, os 'cumpri,mentos da coluna, extensi-
vos aos seus pais.

. ,

e residente ém Rio da Luz II, neste distri

to, 'filha de Waldemar Blank e Walli Olden

burg Blank.
Edital nr. 10.695 de 23.03.1979
Orlando Dal'canale e Verônica Wilberstedt

Ele, brasileiro, solteiro, cozinheiro, na
tural de Rio dos Cedros, neste Estado, do
miciliado' e residente na Rua Joinville, nes
ta cidade, filho de Fábio Dalcanale e Amá
bile Dalcanale: Ela, brasileira; solteira, cos
tureira, natural de Guaramirim, neste Es
tado, domiciliada e residente em Itapocuzi
nho, neste distrito, filha de Victor Simão
Wilberstedt e Maria Ellsabeth Meyer Wi!
berstedt.
Edital nr. 10.696 de 23.03.1979
'loberto Erbs e Tanya Maria Souza' de
Figueirêdo

'

Ele, .brasllelro, viúvo, comerciante, 'na
tural de Indaiai, neste Estàdo, domicilia-

. do e residente na Rua Waldemiro Mazure
chen, nesta cidade, filho de Adenildo Erbs
e Maria, Boaventura Erbs. Ela, btasllelra,
solteira, bancária, natural de São Fran
cisco. do Suí, neste Estado, domiciliada e
residente na rua Waldemiro Mazurechen
nesta cidade, filha de Thomaz Lobo de Fi�
ouelrêdo e Maria da Graça Souza de Fi
cuelrêdo.
Edital nr.,10.697 de 23.02.1979
Ralf Duwe e Marlene Baade:

Ele, brasileiro. solteiro, comerciante,
natural de Jaraguá do Sul. .

domiciliado e
residente em Rio da Luz I, neste distrito,
filho de Eurico Duwe e Ana Helse Duwe.
Ela. brasileira, solteira, auxiliar de escri
tório, natural de G'uaramirim, nesté Está
do.' domiciliada e residente na Rua .Joiri
ville. nesta cidade, filha de Norberto Er
nesto Emilio Baade e' Emma Selma Jordan
Baade.

Edital nr. 10.698 'de 26.03.1979
Mirson Pommerening e

Rosely Hornburg
Ele, brasileiro, solteiro, industriário,

natural de Guaramirim, neste Estadc, ,do
miciliado e residente na Rua Major Julio
Ferreira, nesta cidade, filho de Antenor
Pommerening e Lourdes Mielke Pornme-
I rening. Ela, brasileira, solteira, balconista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Francisco Todt,' nesta
cidade, filha de Adelhard Germano Horn
burg e Isolda Auwerter Hornburq.
Edital nr. 10.699 de 27.03.1979

.

Felinto Mueller e '

Cléia Aparecida da Silva
Ele, brasileiro, viúvo, representante

comercial, natural deste Estado, domici
liado e residente na Rua 25 de Julho, nes
ta cidade, filho de Bertoldo Mueller e Ma-' ,

ria Mgadalena Mueller. Ela, brasileira sol
teira, do lar, natural de Porto União, �este
Estado, domiciliada e residente na Rua 25
de, Julho, nesta cidade, filha d� Ciriaco
Elyseu da Silva e Clotilde da Si,lva.

E para que chegue ao con�eciinento .

de todos mandei passar o presente edital
que será publicado pela imprensa e em

cartório onde será afixado durante '; 5 dias.
Se alguém souber de algum impedimento.
acuse-o para os fins legais.

.

AQJrl?a MüHer GríJbba
Oficial.

Aniveraartantes
Aniversariam, hoje, dia 31.03.79

Sr. Waldino Mayer,' res. em Curitiba
Sr, Walter Schütze, res, em Corupá
Sra. Hrsula Steilein Brandembtirg
Sr. Aluísio Junkes

Aniversariam, amanhã, dia 01.04.79'
Sra. Olinda Nagel Zangelini, residen
te em Oorupá
Sr. Germano Büttgen, res. em Corupá
Sr. Rudi Müller, res. em Corupá
Jovem Leonete Lâwin, res, em Nereu
Ramos" .

Garoto, Márcio Adriano Ewald
Aniversariam dia 02.04.79

'

Jovem, Denise Fischer Martins
Dr. Haroldo Schulz (farmacêutico)

. Sr. Theobaldo Hagedorn
Sra. Marize Rosane B. Lescowicz

Aniversariam dia 03.04.79
Sra. Waltrudes Tomaselli
Sra. Aletina Maria Tomaselli I

, Sra. Cristina ZapeHa Klems, residente
em .ltapocuztnho
Jónen Aldo Bartel

/ .Sra, Asta Splitter
Sra. Iracema Tomazelli

,Aniversariam dia 04.04.79
.
Sr. Hermínio Glowatzki, residente em
Garibaldi

,

Sra. Terezinha S. Biguéri
Sr. Cláudio Winter

'

Sr.' Manfredo Hornburg
Aniversariam dia 05.04.79. (

Sra. Irene Luíz Dantas, res. em Brasí
lia
Sr. Lorenço Gresslnqer
Sr. Dário G. Schütze
Sr. Gustavo Henschel
Anette, filha do sr. Nelson e Yolanda
Driessen
Cleide Tereza Chiodini

.

,

Aniversariam dia 06.04.79
Sra. Ana Bona
Sr. Veredlano Borges dos Reis resi-
dente em Corupá .'

,
...

Sr. Raul Carlos Gesser, residente em
Concórdia
Dr. Edson Carlos Schulz, (médico)

I ,

/

CONFECÇõES SUELI

Oferece enorme quantidade de novidades
vindas de grandes centros, para sua belís..
sima coleção inverno 1979•

, Você encontra um mundo de novida;.

des em bijouterias e confecções em geral,
para todas as idades.

,

O LOJAO .DE CONFEcçõES SUELI,
fica na Av. Marechal Deod�ro, 1085, em
frente à Praça Paul Harris.
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COLUNA ROfÁRIA OS DESPACHOS DO DR. PREFEITO
Já faz aígum tempo que não ouvimosmais nada do ãnqulo", Brlncava-ss . de

ex-alcaide do Município de ltaocará-RJ� C,rtamente ou-. "amarelinha" ou "chico",
tros afazeres prendem o ilustre homem público a inte- te queimado:". Hoje as

resses da comunidade. Quem sabe, até do Estadq, com· crianças ganham revölve
assento

.

na Assembléia Legislativa do novo Estado? res, metralhadoras de

Seja como for, leitores nossos estão reclama,ndo a 'plástico, ,e "matam-se"
continuidade da 'publicação dos famosos despachos, de " reciprocamente. 'levam
que dispomGs d.e razoável estoque. E, para provar,_lá· "tiros" e caem,

'

Por-en
vão mais dois deles:

COI\1!PANHEIRISMO

Companheiro ....,- por que tanto se ouve, em

nosso 'Clübe, esse termo? Qual realmente a sua

definição? Qual a sua finalidade? Qual a sua ra- ,

zão de ser? Não é difícil responder.'
.

o companhelrlsmo -é a pedra fundamental
de nossa grande e respeitável instituição;' I: so
bre ela que se ergue esse majestoso edifício on-

.

de, se hão de. concretizar muitas dás idéias que .

'

erlentarn os homens de alto padrão de dignidade
e. que, sôb o lema altrulstlco-de "Servir", se es':'
forçarão dentro 'de SI;l'aS 'atividades. protlssfonals,
dentro da' sociedade e junto àanações, para
que haja uma perieita compreensão do dever de
todos e, em estreita colaboração, alcançarmos

" neste mundo a felicidade sempre amolclonada.
.' ,

.
O "companhêirismo" desperta em nossa IQr

ganização esse sentimento sublime, que' é a mo
Ia real dos grandes empreendtmentos lndlvlduals
e sociais -'- "a amizade" - e, em nosso queri
dó Brasil; como é corrente entre nós e entre os

estrangeiros 'que' melhor nos conhecem,' "tudo"
é resolvido em função de uma boa e cordial arnl-

,

�zade.
.

'. 1:, na verdade, o R;otary; a agremiacão que
màls aproxima os homens de boa vontade e que
têm perfeita certeza de suas responsabilidades
no ex�rcfcio de suas atividades.

,Temo$vi�to criarem-se e fortalecerem-se em

..

Rotary, amizade entre lOS homens, de todas as
Idades, credos e profissões, 'o que não! é absolu
tamente fácil em certa fase da vida, quando-sem
pre surgem razões de toda ordem, impedindo'

.

o estabeleoimento de uma nova e real afetivida-
de.

.

.-

Em 'Rotary não há nem pode haver vanta
gens lndlvlduals e todos devem colaborar com
as qualidades' que caracterízam. . homens de
bem, cuja missão, entre outras, é na terra a de
pr?porcl'O�ar. a todos, dentro do' possível, a ale-
gria de viver; .

.

Conheçamo-nos 'melhor átravés de uma fre-'
qüente aproxlrnação 'Pessoal e, bem assim, de
nossas famílias para que, de acordo com os
nossos esforços possamos atingir o fim coümado, '

Q. artigo aelme, servir� para provar o nosso'

Companheirismo, c�mparecendo à Conferência
e à Assembléia, de 26 a 29 de abril de 1979. Cha
pecó está chamando. Não deixe de comparecer•.
,Vá de ônibus, que' é para, economizar gasólina,

. 'ajudando à nossa Pátria.

·EUGeNIO· VICTOR
, Voltou o nosso diretor'
Como vice-Presidente da BESCOR;
Reconhecendo o governo como tal
Que· este homem é fundamental.'
O único a se lamentar,
Que continuará a ficar.
Afastado dos amigos daqur.
F'icando mais perto' aos daU.
Bonachão com muita 'honestidade,'
Ele acolhe muita amizade,
Deixando sempre enriquecidos,
Os amigos por ele esoolhidos.
Ele preenche o cargo coni elegâ'ncia,
Retribuindo assim a grande confiança,
Que o governo. nele depositou �

,

.

" E a simesmo se honrou.
Estes são os votos de um humilde Cidadão,..
Que aguarda ansioso a pcasião,
De apertarIO companheiro n-o seu pe'ito,
Com um forte abraço e muito respeito.

-

,
"

CLARO VALENTE I

Corupá - 03/79

'OIE BOESEN
Da .stehn sie. an den Strassenecken
Und tuscheln, .um'was auszuhecken,
Sje ueberlegen sich aufs Rechte,

.

Wie man dem Nachbarn schaden moechte.

Am Apfelbaum die Fruechte reifen,
Die wollen- sie sich heute greifen.
Sie zerren, wuehlen, sehr geduldig
Und machen vorni Gesetz sich schuldig,
Bis sie ern loch im Zaune haben,

'

Grad grass genug fuer schlanke 'Knaben.

Der Nachbar traut den Äugen - kaum,
Denn feer von Aepfeln ist der Baum:
Ganz ausgepluendert ist die Staette,
Er flucht: wenn ich die Bande. haetle
Er moechte sie so'gleich vernichten
Und hofft, der Herrgott wird sie richten.

Ich dan' nichts sagen, ich muss schweigen,
Vorm �achbarn darf ieh mich nicht zeigen,
Denn siehe da, wer sind die Suender?
Die eignen unschuldsvollen Kinder.

Rudolf Hirschfeld ..São Paulo .'

I .

Senhor' Secretário Ge-
rai - Quando regressar
das férias convoque nos

sa Assistente Social e

providencie para que lhe
. sejam fornecidas belas de

gude. Não para ,ela,
.

mas

para que as dlstrlbua Êm,.
tre as crianças. No meu

'

tempo as crlanças brinca-
.

vam com-bola de gude e

joaavam "burlca" ou "tri-

.

quanto de "brlncadelrl
nha'', depois' 'crescem e

.

os revólveres de plástico
.

são; muitas vezes, substi
tuídos por 'arma de aço.
Força de hábito. Vamos,�
pols, voltar' à bola de gu-

.

de. Não e 'fora da época,

ao contrário, é competiti
vo. Isso é bom.' Que a

nossa asslatente social
orçanlze um campeonato
de bola de gude. Nós pre
pararemos o local e. as

buricas. É bom ver uma

criançá ser criança, como
é bom ver um homem ser

.hornem ...

Processo de pequenos
·

'Pagamentos. O sr, Tesou
reiro pede autorlzação
para.paqar despesas com

,

compra de forrnlclda. Se
te cruzelros. Sim, desde
que seja Mirex. Só autorl-:
zo Mirex porque é .ape
nas carreqada pela for-

· miga saúva;, o único ser.

vivente que, na minha hú
milde, opinião, merece

morrer. As. outras formi
gas não. a comem. Fica-

·

ria penalizado' se fizesse
mal às demals fo·rmigas.
Não se deve matar nada.

·

Deve-se 'proceder como o

Zé Eustáquio, o filósofo,
meu grande amlqo. Cria
e dá de comer a 3 grilos
que lhes surgiram em ca

sa. Para isto teve que fa
zer três buracos' na pare
de do quarto alojando um

em cada buraco, e, à noi
te, põe-lhes alface e ten
ra 'Para que se alimen
tem. Achei a idéia genial.
Como estou reformando
o quarto, vou aproveitar
e deixar, também, uns

buraquinhos para os gri
los. E dando-lhes uma a

!1mentação mais adequa
da, os meus grilos can
tarão mais alto, à noite,
do que os 'do Zé EustÁ

qulo, (Ainda não consul
tei minha adorada espo
sa)

'Quem
,

e o. Bêbado? ..

ESPIONAGEM ATUAVA NA MESA DO
GABINETE DO'GOVERNADOR DE ,GOIÁS,

... GOIÂNIA - Foi desco
berto, .

um dispositivo de
escuta eletrônica instalado
no gabinete do g'ocerna-

'

dor de Goiás, sr. Ary Va-
.

fadão, no Palácio das Es,.
ineraldas. A descoberta foi

.

feita pelo chefe do servi
ço de segurança, Major
-Wilson, que atendera soli
citação do .. governador
para .. verificar possfvels
irregularidades no setor a
pl1OIPosito de alguns vaza
mentes d�in,formaçõe$ de
caráter con,fidencial

co de conversas que vi
nha mantendo com auxili
ares mais direto. Preocu
pado com

.

isto, /'autorizou
ao serviço de segurança
do . palácio a fazer., uma
completa'

.

investigaçã'o
começando pelo seu pró
prio gabinete. E. foi exata-

, mente ali que foi achado
o dispositivo de .:escuta"
cujo ..

alcance .. ainda não
·foi definido. Na assemblé
'ia Legislativa o foto ga-
nhou repereussão e um de
putado arenista, ligado ao

ex-governador .Jrapuan
Costa Junior, entrou co'lTÍ

requerimento pára a cons
tituição de uma CPI para
investigar o caso. __ .. _... .. ..

Quem ê o. bêbado?
U mhomem ou um bicho?
Um ser que ama?
Ou um IRRACIONAL?

'Quem é' o bêbado?
,

Aquele que simplesmente pusa?
Aquele de quem.os outros ri�m?

Aqu�le que passa, sem saber aonde vai? .: .

Quem é o bêbado? .

Uma vítima?'
Um, ponto de int�Í'rogação?
Uma tristeza;' um engano, um: etc•••?

•

Quem é o bêbado?
..

Alguém que não bebia?
Alguém qUe era resp'onsável?
Alguém como nos?

. Quem ê o bêbado?
A vergonha da família?
A desgraça de um lar?
.A tristeza dos filhos?

Quem é o bêbado?
O' fruto de uma sociedade em decadência?
O, resultado de lares ém desarmonia? '.

,

6 filho abandonado .pelo paiç pela mãe?..
Quem é o bêbado? .

.

.

Aquele desgraçado que o povo abandona?
Aquela am:izade. deixada de lado?)

,

Aquele amigo, que ensinamos a beIJer?
Quem é e bêbado?

.

.

� .. uma coisa, um objeto perdido,
ou é nos� irmão,. !ilh'o do mesmo Deus, que,
conta com nossa ajuda e oração; ,para sua re

cuperação? .

Pétalas A 'TÚNICA

Jaraguá dó Sul -- �'.Santa'Catarina ....

EVITE O PR-IMEIRO GOLE - Se o seu' ca
so é B,EBER, o problema é seu. Se o seu caso é
PARAf,J DE BEBER, o problema ,é nosso.

GRUPO DE AA. SERENIDADE .- Rua Gu
mercindo da Silva, 370. Reuniões às terças e 5.as
feiras, às 20 tiaras.

.

/

As,

: ....0 Governador Ary-Vala:
. dão vinha desconfiando
'- de alguns,vazamentos de
inform'açóes' para o públi-

/ .

-

Penhora - O problema da, penho�a, tão co-

mum nas ações executivas e na liquidação das
sentenças definitivas, quase sempre traz diver-'
gências entre devedor e credor, no que tange à
oferta de bens a serem penhorados. A lei pro:"
cessual, para dirimir ,dúvidas, indica uma gra-

.

dação a ser obedecida por ordem de nomeação,
que assim está estabelecida: dir'lhe'iro, pedras e

metais preciosos, títi;Jlos de crédito, que tenham
cotação em Bolsa de Valores, móveis, verculos,.·
s�oventes, imóveis, navios e aeronaves,' direi:"
tos e ações. Sempre, porém, que a penhora re,
cair em notas promis$órias, letras1e câmbio ou

qualquer outro tftulo.creditfcio, deve o credor,
.

para salvaguarda de seus direitos, pl'lovidenciar a
intimação do devedor para que não pague dire
tamente ao exectJtado, ou, então, requerer a a-'
preensãO do trtulo para sua devida cobrança no'

veflcinientQ previsto. Ainda oentro da· .gradação .

legalmente dIscriminada, a lei processual não
permite excesso oe execução, isto é, nãIQI pOde
!permitir que numa· exeéução de Clez mil cru
zeiros se penhore um bem 'de dez; milhõ'es.

(t.O passo da VIA; DOLOROSA)
Eno Theodoro Wanke

(10.0 passo da VIA DOLOROSA)
Eno Theodoro Wanke

,Jesus, chegando ao alto do Calvário,
caiu mais uma vez, sem dar um grito,
levado pelas forças do infinito
a suportar o horror do seu ·fadário.

Jerusalém: gua�dando o itinerário
de pétalas de sangue nó granito
do calçamento, mqstra um ar aflito

nos longes do seu cinza milenário .•.
'

Alçando o olhar do látego do algoz,
Jesus, chorando lágrimas por n6s,.

. abafa a dor terrrvel que o domina,
e sente em si uma palpitante calma,
pois algo lhe assegura, dentro da alma

que o céu' está mais 'perto, da collna.
(dÇ> livro em preparo O MESSIAS)

.

Que angústia vibra no ar? Que desespero
corrompe a: luz do Gólgota medonho?
Que pesadelo paira sobre o sonho .

messi�nico ruindo, inerme e inteiro?
I O Nazareno, o pálido co�deiro
'nas mãos da soldadesca e do demÔnimo,' .

é desnudado! Há urTl tom de gesto. errôneo

.. naquele aviltamento zombeteiro ...
Por que razão a túnic;:a mancfuada _

de pó, de sangue e suor é disputada
assim como se fosse algo sublime?

_

Talvez por que ela seja o que parece,
menos roupa, mais súplica e mais pfece
rezada por quem vai morr!'lr sem crime.

(Do livro em preparo O MESSIAS)

, PREÇO:
A PRIMEI.RA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O·PALA.

.. �

AGORA VOC� ESTA MAIS PERTO DE UM CHEVROlET.'
-

'Vá conferir no c'once�sionário

EMMENDÖRFER Com.· de.·Yeiculos Uda•
,/ I

"

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-09'69, 72-0655, 72-0060 "

.

o Direito ·na·
..
Prática

F. Talaia O'Donnell
. O.�.B. - R.S.

Desapropriação e Correção Monetária ..__ O

\ Supremo Tribunal Federal, consagrando '[urispru- ,

dência dominante no país, através da Súmula
561, decidiu que "a correção monetária é devi
da até a dät8 do efetivo pagamento da lndeníza
ção ao desapropriado, devendo proceder...se à
'atualização do cálculo, ainda que por mais de
uma· vez".

"

'Outorga de Esçritura com Penalidade
Oonforme decisão do Tribunal de Justiça do' Rio·
de Janeiro, "a sentença que manda o réu outor

gar escritura de promessa, sob pena pecuniária,
não confere .áo credor, "direito é ação" so.bre O'

bem objeto da escritura, a qual poderá ser 'Ji�
vremente disposto pel'Q1 devedor inadimplente,
cujo patrimônio (lato senu) suportará a execução
da obrigaçãO' de fazer insatisfeita" (ac. 'unânime
n,a ação rescisória n.o 53). \

/, ,

Prazo de preparo de recurso ;_ Aoordou o

Tribunal de' Justiça do Rio de Janeiro, por una�
nimidade de votos, que "não tendo sido ptJbliéa
do 'o despacho que determinolJ a remessa dos
�utos ao contador, não começou a fluir o prazo
para 'Preparo do recurso" (agr. de lristrumento',
-'n.9 1.027).

.

, Rescisória de Rescisória -'- 'Em processo
bastánte raro nos' tribunais do pafs - ação res

cisória de rescisória':":" o Tribunal .. Pleno do Rio
de Janeiro, tratàndo do caso específico·-de uma

ação que vi.sava a restaurar o registro imobiliá-
.

rio que a outra cancelou; decidiu: "só tem legl-
.. timidade para intentar a segunda quem ten.ha si-
do parte na primeira, seu sucesso'r ou o tercei-.
ro juridicamente interessado; e nesse quadro não
se insere o promissário,;,oomprador, sem título
'formalizado, de terras abrangidas pelo registro
cancelado, porque estando o trtl:Jlo desprovido
de efeito real e sendo inoponfvel a terceiro, to
'do iQ' direito que dele emana é de natureza pes
so'al e exclusivamente contra o oevedor da obri
gação de efetivar a venda, que responde peran� .

'te a crédito pelas !perdas e danos decorrentes
do seu inadimplemento" (Trib. Pleno. Ação Res-
cisória n.o' 33.303).

.

-.
.

,ütH)HI
.

foi feito para você
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1011EIO DO pur Figueiredo pretende dividir atribuições com políticos e povo
Fundação:.

\ Artur Müller
-._ 1919 _

.,.._ A importância da o go
verno dividir responsaol
lidades com o congresso,

r

pela sua atuação legisla
tiva, à com o povo, por
meio do voto, foi enfatiza
da pelo general João Bap
tista Figueiredo' na parte
reservada da reunião mi
nisterial de segunda-feira.
Falando pela primeira vez

como presidente as seus

ministros, eie não se limI
tou a explicar pormenores
das diretrizes então rea

firmadas,mas teceu consi
derações genérfcas sobre
os principais problemas
que precisarão ser enfren
tados durante o seu man

dato. A necessidade de

prosseguir na reforma po
Htica foi uma delas, e ao

abordá-Ia é que expôs a

sua "teoria da responsa
bilidade". Disse OI genera'
Figueiredo. que a: demo

cratização será feita, cus
te. o que custar. Elogiou
as ,

reformas - implantadas
pelo presidente Geisel,
repetindo que vai censo-
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.
E tenha uma vida amorosamaís segura.

,

Semanalmente.Nas bancas.

lidá-Ias e aprimorá-Ias, e

rreste ponto acentuou

que o governo não pre
tende atuar como senhor
de todas as coisas. num

regimé excepcional, jus
tificava-se essa postura
de supremacia do Execu,.
tlvo, mas agora haverá
que procurar a integra
ção da sociedade e das
instituições nacionais no

. planejamento, nas : deci
'sões e na execução das,
metas e objetivos.

Participação constitui,
para ele,uma palavra-chá-

.

ve, inclusive destinada a

esclarecer o Pais de que
o governo, sozinho, não é
o responsável pelo suces

so ou malogro de planos
e pro!gramas.

O congresso, para ele,
precisa ocupar por inte
iro o espaço de suas atrl
bulções e prerrogativas,

e sua idéia é utilizar o
menos posslvel os decre
tos-leis. Uma iniciativa
polítlca, social ou econô-
,mica, em seu entender,
depois de examinada pe
lo governo, debatida em

seu âmbito interno e re

pleta de sugestões de
fora, deve ir ao Poder Le
gislativo com toda a liber
dade de alteração, pois

. isso representará o enga
jamento da classe polítlca
em seus efeitos. Não se

poderá mais, em contra

partida, acusar o Palácio,
do Planalto de todos os

erros ou fazer recair a

penas sobre ele os ônus
de posslvels fracassos. O

que se fizer, de agora em

diante, será corn a partl-:
clpação dos representan
tantes do povo, e eles que
procurem, da melhor for
ma posstvel, preparar-se

. para votar soluções acor
des com o sentimento

'CARTER 'FELICITA
"Washington, 7 de mar- nos anos vindouros amiza-

ço de 1979. de histórica entre Brasil e
Caro Sr. Presidente os Estados Unidos servirá

, Queira receber, minhas
...

como inspiração para to-
rnais calorosas conqratu- da= as nações, Espero po-
lações por sua investidura der' trabalha -orn , Vossa
como Presidente da Repú- Excelência com vistas a

blica Federativa do 'Brasil. manter e fortalecer os las-
A cooperação entre os ços estreitos que existem

dirigentes de grandes na- entre .0$ povos brasileiro

. ções é imperatiVO para a e americano.

construção da paz Inter- Receba meus melhores
nacional e de cooperação votos para que Vossa. Ex-

econômica duradouras. celência tenha todo su-

Estou confiante, de que cesso ao enfrentar 'Os d,e-

nacional.

Essa estratéqla, se- -.

gundo, o presidente da
República, não significará,
fraqueza nem alheamento
do Poder Executivo diante
das questões que se fo
rem abrindo; senão a sua

firmeza em ver o país in
tegrado e as responsabí
lidades divididas entre se-

-

.

,us prlnclpals setores de
opinião e de ação.

Na linha de conseqüên
ela do que referiu, preten
de também que a opinião
pública, de modo direto,
disponha da mesma par
ticipação, por meio do
VOltO:

O general Figueiredo, e
isso não foi explicitado na

reunião ministerial,
'

mas

inúmeras vezes referido
a âiversos interlocutores,
nos últimos'. meses, de,

E

Delegad,o do, 'SPU nega ter talado em vender

as ilhas. ·Mas pensa nesta hipótese.
... o delegado do SPu-·
Seniiço do Patrimônio da
União -, Emanuel Silvei
ra Câmara, declarou que
nunca falou em vender as

.

247 ilhas da costa catarl
nense, conforme foi dlvul
gado pela ._imprensa. Mas
cónc'ord9u que já aventu
ou a hipótese, poistdisse
ele, "já que nã'o existe
direito reconhecido, .elas
podem ser .. alienadas em

concorrência 'publica" ' ....

....Fez ,questão, porém, de
ressaltar que apenas to-

mará esta atItude "quando
acabar de por a casa em

ordem". Referia-se o dele

gado ao programa de re-
. formulação do funciona
mento do SPU, que .. está

implantado. Informou que
já recebeu pedidos' .. para
a concorrência de a'gu
mas ilhas, e =mbo.a sem

c;itar quals,. acrescentou
;,"ue não é para logo'· mas

, q..e assin ql.\e for fazer al
guma coisa, eomunl
rará pubíleamen-e, Antes •

terá de organizar todo um

I 'N D I C A D, O. R

,

CEACLIN ANALISES CUNICAS

,

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
/

Defronte a. Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466 /

processo a ser submetIdo
aos seus superios no DF.

... Câmara.. ainda
..
disse

que "tem intenção e auto- .

rldade para ..
vender as

ilhas" ,porque; .. argumen
. ta,"existe uma lei da pró
pria Uniã'o,· que

. manda'
tornar produtivas todos os
te.rrenos pertencentes a

. União" ,e particularmente, '

acha .-"melhor ..
arrecadar

dinheiro com o -patrimô
nio, já que a possibilidade
existe, do que buscar re
cursos no estrangeiro....

,fende a volta das eleições
diretas de g'oiVernador.
Sua intenção é ver o po
vo engajado, participante
e responsável 'Pelo que
vier a acontecer de bom
e de mau, em' termos
admlstratlvos, nos res

pectivos Estados.

Para ele, 'o .
sistema

atual, indireto e funcio
nando por melo de indi

cações pessoais, propicia
a que toda a sociedade
faça recair sobre Brasília
as folhas dos. g'overnado
res. E estes, por sua vez,
sem uma ligação umbili
cal com o eleitorado, não I

se sentem diretamente
cornpromlssados com a

,

população. Devem ao pà
lácio do Planalto abrlqa
ção âireta e tarnsferem
ele, até sem querer, todo
o conjunto de aplausos
ou restrições que possam

merecer.

Salvo crises 'ou . impre
vistos, as eleições de go
ver-nadores voltarão a

ser diretos, não escon

dendo alguns ministros a

opinião de que se já tí
Vessem ocorrido por tat
forma, no ano, passado,
nenhum perigo se' teria

. criado pára a Revolução.
Pelo contrário, homens
como Pedro Simo�, no

Rio Grande da Sul, ou

Franco Montoro, em São
Paulo (que p,ossivelmente

..

seriam eleitos), pressisa-
riam governar em estreita

ligação com o governo
federal, e até provariam
um pouco daface amarga
do poder, âiante de ques
tões de difícil solução.
Não este ano, mas talvez
em 80 ou 81, e de acordo
com a opinião do 'Com

qresso, deverá o governo
propor a mudança.:

AGRADECE

Brasília, 20 de março
de 1979.' I

Caro Senhor Preslden-

nossa parte, procuraremos
retomar o diálogo inicia
do na conversa breve,
mas expressiva, que man

tive com Senhora Monda
Ie.

Compartilho amplamen
te dos sentimentos ex

pressos por Vossa Exce
lência em sua mensagem
e aqui confirmados' por
'sua representante a res

peito das excelentes opor
tunidades, que temos di
ante de nos, de ainda ma

is desenvolver e fortalecer
as relações de amizade'
entre nossos dois países.
Ao trabalharmos concre
tamente nesse sentido
estaremos, na- minha opl
ruao, respondendo aos

anseios de nesses povos
e às necessidades de de
safios de rrosso tempo.

Antes de concluir, desejo
aqradecer os votos pes
soais a mim generaza-

.
mente endereçados por

, Vossa Excelêrrcla,

Permite-me apresentar
lhe os protestos de minha
mais alta consideração,
Cordialmente.

'

João Batista de Olivei
ra Figueiredo.

PRO'FISSIONAL

FIGUEIREDO
, J:.:...

sàãos de uma Nação: Cu- calorosa saudação.
ja importância e influência

.

(Jimmy Carter)
tornaram-se verdadeira
mente glQbais em sua

significação.
Apreciei nossa conver-

sa e estou feliz. de que o tfl.
,

vice-Presidente Mondale Recet,j com gr3.1de satis-

posso encontrar logo com fação a calorosa 'mensa-

Vossa Excelência e come- gern (Ie fe:':'açães que,'
meçar um diálago que es- � por ocasião de minha

pera levará ao fortaleci- posse na Presidencia da

mento de nossas relações. República. Vossa Exce
. Queira receber, senher lência teve a gentileza de

presidente, minha rnals dirigir-me por intermédio
da Senhora Joan Modale.

-

Conforme rnanlfestel em

. nossa confersa telefônica,
considero perfeitamente
compreensivel que a via

gem de Vossa Excelência
'

ao Oriente Médio houves
se impossibilitado a pre
sença do vice-Presidente
Mondale nas solenidades
de posse.
Muito apreciei a inicia

tiva, que V. Excelência-
,

agora tomou, de enviar
nos próximos dias o vice
Presidente Mondale ao

meu País. Será ele recebi
do com cordialidade e

simpatia. Suas opiniões
serão ouvidas por mim.
'Pelo meu vice-presidente
e outros membros de meu

'Governo com a atenção e

respeito que merecem. De

Dr. Luís Fernando Dellagiustina.

CIRURGIAO. DENtiSTA
CRO - FP - 4973

Clfnica Geral

I
Atende adultos e crianças.

. Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defronte ao Fer-
ro Velho Marechal - Telefone: 72-1222.

'

I

Atendlrnento com nora marcada

- Adultos ,e Crianças .

Rua Barão do Rio Brancor 157 - fone (0473) 72-0696
Jaraguá do Sul'- Santa\Catarina

, ,. '

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

,

Horérlo para atendtmento:
. das 8 às 12 horas e dás 14 às 19 horas

Clínica Santá Cecrtia �'Fone: 72-0101
Rua Walter 'Mar'quatdt, '77

III
MARLIAN-EMPREENDIMIENTOS IE SERVlC;:OS'LTDA;
---

.

..

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone: (0473) 72-0616, Cx. P. 83 - CRC-0772
89.250-:Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

CONTABILIDADE - CONTRATOS E SERVIÇO$ EM
GERAL'; PROJETOS ,DE FINANCIAMENTO -

SEGUROS.

INGO PAULO ROBL
engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, PaIsagIsmo,
ConsultorIa e AuditorIa Florestal..

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

I

.
Rua Exp. AntonIo Carlos Ferreira, 184

Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguá do Sul-SC

"-

Projetos, Construções, Cálculos,
, Orçamentos,

Escrlt6rlo:

DRA� IZABEL 'KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista .. formada pela
Universidade de São Paulo

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO. ZANluCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

CUNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

Emplacamentos -, Transferências - Seguros -

Negativas de Multa -- Guias - Atestados Diversos
Ocorrências Policiais - Requerimentos.:

", Ruá,Pres. Epitácio Pessoa, 616 - fone: '72-0210
,(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

Escrit6rlos: "

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av� D.Pedro II, 185
ex. P. 200 - fone: 72-0411 -, São Bento do sci-sc I

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

, CREA 7a. R. CART. 3806-D
REG. NO. 9.360 '_ VISTO 5047 - 1'0°.' R.

------_ .

PROJETOS E ASSIST�NCIA Ti:CNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. '1.179
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s O R R A
mais cozinhar feijao com arroz.

Ai, o, carnarada; .

'

- Mas, eu também não
gosto, eu como porque você faz.

_:_ Mas, eu faço porque eu

penso que você gosta.
..:,_;_; Ooisa nenhuma!

, .Bem, �r aguerra. que pare..

era mtermmável, terminou em

pizza.
Às yezes a falta de diálogo

faz com que um pense 'que o

outro pensa e na verdade os

dois pensam a mesma coisa.

te o dia.
,

- Isto não é nada! Nà mi

nha cidade, é tão forte a ilumi

nação noturna que não se pode
sair sern um guarda-sol.

Recém-casados
ouvtrarn dizer que para 'a

gente se conhecer melhor pre
cisa comer juntos um quilo de
sal.

Prepararam uma salmoura
com dois quilos de sal e bebe
ram tudo de uma vez. Passaram

_ multo mal, quase
' morreram e

durante alguns dias levaram

uma vida muito ruim.
'

,

..:.:_ Existem coisas que não

podem ser apressadas.

__ Infelizmente não temos

nada nessas condições.
__ Como ..• vocês não têm

aí uma boa costureira?
,

_ Temos, .slm, mas ela só
faz :estido�, pessoas não.

Um ramalhete
,

- Mamãe, qual a rosa 'que
dá menos trabalho para ser cul
tivada?
- ARosa dos Ventos, meu'

fiiho,...
- Vamos dar um ramalhete

delas para a nossa vizinha, que
não pára de mexer no seu jar
dim?

' , No hospital
Enfermeira ao doente ma

tuto:
- Q senhor tem pijama?

, - ,Não senhora, o que eu

tenho é bronquite.

Diálogo,
Um homem e uma mulher,

casados Hi há muito tempo, es
tavarn 'em guerra. Um dé cara

feia para o outro. Chegaram até

pensar em s�paração.
' A situa

;2.,0 estava 'insustentável. Nin

gu�m falava com ninguém Um

dia eles "quebraram o maior

pau" e no auge da 'discússã,o
descobriram o motivo das bri

gas todas:
- É porque eu sou obriga

da a fazer feijão com arroz to- '

'dos os dias. Eu não agüento

Numa loja
_ Eu desejavà um vesti-'

do ...
- como' o quer; senhora? ,

, _:_ Não tenho nada escolhi

do; o que eu quero' é ficar ele
gante, com um aspecto aplausl
,íel. , ,

Motivo de inveja
- Em minha casa a lUZ é

tão boa, tão boa, que se enxer-

9a melhor à nolte do que duran-

"

���������:_������___:.�4::�223��6��'�__����----��----------�----��_'__�__.J
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MoreHi, Jordan & Cia. Ltda.
,

"

Especializada em Volkswagen, com serviços de m�ica
,

'
'

' ,

•
I.

.

"

r.
..

retifica de motores�' reguijtgem de carburador

e com _lataria e pintul:'8 em qualquer marca de carr().

Maverick cupê - vermelho'
Chevette .. branco. "

....••......... - -

Corcel cupê - verme'II;�'
� . , .....••..

Belina L.DO - rnarron
. , . , , .

Corcel cupê - bege,::::::::::::: :': : : :< : :
'

Galáxie LTO - azul
Corcel cupê - azul .. ::::::: :,: :': : :,:': :': ;': : : :

'

Co-rcel cupê - branco "."., .. ,'.""., ... ,

Corcel cupê ._ amarelo .•.•••.. ' .•.•...••• � .

V.W. ,1500 - azul •• ,.'. ',' .; •• , •• , ••• '1.:" ••••••• ,'

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - Fones: 72-0107 e 72..1059

Jaraguâ do Sul Santa Catarina

\
'

1974
1975
t972
1975
1977
1971
1975
1976
1972
1972

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

, 1,_ Declinam. 7 - Despertar. 9 :....;- Rocha; ro
chedo, 10- Decifrava o que estava escrito. 12 - Re
zam.,14 ,_ stmooío químlco do Telúrlo, 16 - Símbo
lo químico do Rádio. 18 - Cantora brasileira. 21 -

Depois de. 2� - Itala Nandi, atriz. 24 - "900', em al

garismos romanos. 25 - casat.. 26 ...;_ Fixara deter

l!1ina o número de. 28� Cólera; raiva. 29 - Carta de
baralho. 30 - Algum; um certo. 31 - Denuncia o au
tor de um crime .33 - (?) Gardner, atriz de 'cinema,

34 -;- Antes de Orlsto, 35 - Escumilha. 36 - Célia

(?), atriz. 37 - Malfeitor; bandido- 40 - Mem de ('?),
3.0 Governador-Geral do Bras!', 41 ...,- Atmosfera. 42
,_ Mamífero roedor, 44 .- Ave pernalta; 46 --:' Levan

tem; ergam. 49 - Fizera acenos. 51 ...,- Gostarás mui-

I
to de,

.

VERTICAI,S:
, "-

1 - Ofertar. 2 - Reflexão de um som, 3 - Fru-

I
to do' coqueiro. 4 - Ave trepadora (pl.). 5 - Edifí

elo (abrev.). 6 - Que tem maHcia; sagaz Hem.). 8 -

Dá risadas. 11 _;, Divisão de uma peça teatral. 13 -

Alagoas (sigla). 15 - f:ixas; pregas. 16 - Ligá'iras.
17 - Surgia. 19 - Interno (abrev.), 2Ó - Metera Ra

mala. 22 --:- Relativo à, boca. Verbal.?6 - Ney (?),
atar brasileiro. 22 - Ligai. 32 - Fileira. 36 - Calça
do que cobre até o tornozelo. 38 .- Acredita, 39-

Partia. 43 - Tornar oco; esvaziar. 45 ...... Perversa. 47

_ Perlodo. 48 - Porém, 50 - Preposição indicativa

de lugar.
I

2 3 4
.
5 61

87

I, '

51

•
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LIVROS GRÁTiS ......... Cortesia do, seu jornal

Envie este anúncio junto com seu' pedido, � ga

nhe tntelramerite grátis um best-seller no valor de Cr$
40,00! A MQNTERREY garante!

, So'CIOLOGIA, COMUNICAÇÃO E OUTROS
Guerra e Paz na Aldeia Global -, Estranha ci-

vilização - Marshai .. ', ,.... 95,00
A Fauna-Humana - A ciência e o comporta-
/'
mento humano - D. Morris , ... , ... , ... , ,95,00

Legisl�çã? Falimentar Brasileira - Juarez de

Oliveira """"" .', ""."."",.,., 120,00
Manual das S'ociedades Comerciais - Ama-

dor Paes de Almeida , , .. ,." . , , , . , , .. : 330,00
" Mecânica, 1 - Cinemática, Lels de Newton -

Sidrack Holanda, . , , ; , , ... ' ... : .... , 60,00
Mecânica, 2 - Trabalho, Energia, Movimento

Linear - M. C. Assis .. _ . , , .... ,. , , . , . . 60,00·
'Golpe ou Contragolpe? - História Polftica"

1964 - Hélio Silva .. , . _ , , .... , .. , . . .. 170,00
Conheça-se a, Si Mesmo » ResoJva os seus

,

problemas - K Horney ,,_ .. ,.,-.',.... "100,00
O, Seletor de Canais - A pesquisa dos defei-

tos"; Almeida Jr. , : ,., , 110,00
Radioa'madorismo - Legislação Internacional

- Pinheiro ."".' ,', , , , . ,', , . , , , , , , ,., 110,00
'<

Antoloqla Poética - Carlos Drumend de An-
drade ' ".' , .' .. , .• , .....• :, •.

'

é5,00
Antolog!a Poética '- Manoel Bandeira ... ,., 65,00
Esportes para Crianças - Pedagogia escolar

- Uselott Diem ,., , , 65,00
Circuitos de,Ginástica Escolar - Prof. Hans

D. Berthaq , ,�
"

. 70;0'0
O Magnrfico Reitor - Drama na Unlverslda-

, de:' L. Auchlnclosa , , .. , ... i ••••• , • • •• 120,OO�

I

•

i

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao re

tirar os livros na Agência Postal de sua cidade. Es

c�eva.para Editor.a Monterrey Ltda. Rua Visconde de

FI�uelredo, 81, Tijuca. Rilo, de Jane.iro. CEP - 20;550 -

Caixa Postal 24,119 - ZC-09.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HINO DE
Numa promoçã'o da

Prefeitura Municipal, atra
vés

. da. Coordenadoria
Municipal

'

de Educação,
foi lançado concurso, pa
ra composição da "Letra

do Hino de Guaramirim".
A'música já foi composta,
por professores da Esco
la de Música de São Ben
to do Sul.
Para a coordenação

fi "OaA' DO cm
Arnofdo ALEXANDRE

Numa rápida viagem de fim de semana que
.

fizemos a nossa mui querida cidade de São Fran
cisco do Syl, tivemos a saudável oportunidade
'de visitar a "OCA" do. Cid.

'Trata-se -de Uma cabana-bar construída qua
se no centro da alprazíve.l, praça que. consagra'
o nome do nOSSD, querido e saudoso Mestre José
Alves de Oarvalho 'Filho, no bairro de Paulas.

A praça constltuí um ambiente paraisídlco,
de frente, para o mar, com uma praia . g'Dstosa,
multo bem frequentada pela bonita juventude do
pOpUIDSO'. bairro e visitantes que vão em busca
de lazer, c-:

Só falta um detalhe para complementação
ambiental.

Permltam-nos sugerir ao sr, Preíelto .fran
clsquense que estude a posslbllldade de esta

belecer, no local, um estacionamento, já que DS

que VãD à praça-balneário, de carro,. são obri

gados a deixarem seus veícutos à margem da
estrada.

.

-Ä praça José Alves de Carvalho F.O) fDi inau
gurada no dia 31 de janeiro de 1975, cerno parte
das comemorações dOI seçundo ano da Adminis

tração do ex-prefelto Dr. José Schmidt.

Cabe, queremos crer, ao atual prefeito, im

plantar alguns melhoramentos . para atrair um

maior número de pessoas em busca de lazer.

Fora Isso, ali não falta nada. O atendimento
que 0' Cid oferece aos freqüentadores é do me

lhor. Uma boa cerveja gelada e um excelente ca

marão fresco, preparado na hora, completa e

satisfaz o rnals exigente vlslfante. �

,

GUARAM.IR IM' EstornoJ do .

desae concurso, 101 cons- prêniio no valor de Cr$ . Para lacilitar o traba- Créd ito f isea I
tituída uma comissão, as- 5.000,00 (Cinco mil cru- lho dos "letristas", a Co-
sim formada! zeiros), para o autor da missão Co'ordenadora, ali- Os contribuintes do dito orlqlnado pela entra-

I fi b C· I
- dia da "mercadDria' ou noPresidente: Francisco melhor letra, que será de- nhavou alguns I. quesitos, mposto so re rrcu açao

.

Schor:k; Membros: Eliane vidamente analisada pela que pO'derão ser aprovei- de Mercadorias devem es-

Roberti - Diretora, da E. referida comissão. tados, para a elabor�ção tornar 0' crédito registra-
Básica AJmirante Taman- do trabalho: Cultura _ do, em relação às mer-

daré; Ermelino Cabral Sil- Todas as pessoas lnte- Fé _ Tradição _ Traba- . cadorias que, recebidas
va -- Diretor da Escola ressadas em participar do lho ,-=:' Os Primeiros Des- para comercialização, in-
Básica São Pedro; Aristi- concurso, poderão fazê- -bravadores _ 'A Nature- dustrialização ou produ-
des da Veiga 'Coutinho, �Io, uma vez que o mesmo za _ a Fertilidade da ção;
PrQfessor; Imeléle Testo-· e aberto para todos. Terra. a) - Porem integradas
ni, professora; Maria Ma-

'

ao seu ativo fixo ou con-

luta, profesosral•

i
, .

A Comissão Coordena-

Para estimular a parti
cipação, a Comissão Co

ordenadora, instituiu um

dora, determin'ou a data ,
'

de 18 de maio, como pra
zo finar,. para a entrega
dos trabalhos•.

r ,

Ultimo fuzileiro
abandonou

americano
o Japão

Okinawà, Japão - HOl-
, bert C. Garwood, 0' últi
mo fuzílelro naval norte

-americano acusado de
ter colaborado com as

. forças comunistas duran
te a guerra .do Viefni a
ba.ndonoUontem o Japão
de volta aos Estados Unl-:

dos, anunciou um porta
-VDZ da marinha norte-a

mericana.

país depols de passar 14
anos no Vietnã e deverá
fazer frente a acusações

,

que poderiam levar à' sua

execução.

Afirma-se ,que Gar
wood desertou de sua u

nidade no Vietnã em 1965,
e que foi visto dois anos

depols colaborando ,CDm
os vietnamitas num cam

po de detenção.
GarwDOd volta ao seu

FA'LECIMEN'TOS I'

t
Faleceu dia 2�.03.79

VictÓrio Voltollnl, com a idade de 76 anos,
res. em Hlbelrão Grande do Norte.

Faleceu- dia 23.03.79
�

Menina Catarina Nau, com a idade de 2 dias,
filha de Miguer'e,Marlena Nau.

C LI\SSI FI el\DOS-

"

, I

�pézia &, Cia. Ltda
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Jaríuário AyrDso, 775

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

Jaragu,á' do Sul
, Santa Catarina

voce QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

.

'

.. -.

,

EMPREITEIRA HAWA' LTDA.
,

,

Gente, 'capácitada' para bem servir'

.,._

Rua João Planinscheck
Jaraguá do ,�ul Santa Catarina

. . .'

Terràplensgern VARGAS
.

, de lido.Domlrigos ,Vargas '. '

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS'
SERVIÇ,OS CO,M TRATORES DE EST'EIRAS
Rua ,Frederico Bartei, 181 - fone 72-02Q8

,
, TU,BOS SANTA HPELENA

TUBOS E ART�FATOS OE CONCRETO
Rua JOinville, 1016 -- Jaraguá do Sul

Viação· Canarinho
. -

' ,

Transporte urbano -:e interurbano

A CANARINHO preoêupa-se com a sua locomo
ção, colocando a sua disposiçãD, ' modernrssimos
ônibus com pessoal especializado, 'possibilitando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran-
qüila. " '

,

- CANARINHO -

Transport� .com' carinho.

SHALOM
/' BAR E LANCHO"ETE LTDA.

Sob nova direção '- Cláudio Herbst

AGORA CO,M UMA VARIEDADE DE
PIZZAS DELICIOSAS. - SABOREIEI

'

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

,

SERRARIA E' BENEFICIAMENTp DE.
, MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras im_unizadas - Forro - Tacos - Roda- .

pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.
,

I

Construindo em madeira o progresso de nossa f'9110

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

.

Através desse tema

central, os letristas pode
rão- ter uma base do que
é Guaramirim, para ela

borar a letra do hino.

As pessoas interessa

das em participar desse

concurso, p'oderão obter

maiores informações, jun
to à Coordenadoria Muni
cipal de Educação, com o

prói: 'Francisc'o Scho�k.

Lembramos, que o eon

curso e�ira no dia 18 de

maio, impreterivelmente.
, Todos que quizerem,

poderão particip'ar.,

sumidas no próprio esta-

belecirriento;
b) - Perecerem ou de

terlorarem: "

c) - Forem objeto dê

saldas não sujeitas ao im

PDStO, sendo esta clr-

"cunstâ:ncia imprevisível
na data da entrada.

O estorno deverá ser

feito por valor exatamen
,

te Idêntlco ao do crédito'
,

orlqlnado pela entrada da

mercadoria ,ou, ainda,
quando for o caso, da ma

téria-prima DU produto in

termediário que lhe deu

, origem.
Na Imposslbllldade de

.

levantar. 0' vatordo cré-
.

Pedreira Rio Branco Ltda.
Localizada na Ilha da- Figueira, e,etuará en-'

trega de brita à partir de abril.
/'

I'·

PEDREIRA RIO BRANCO, é mals uma em-:

presa do GRUPO MARCATTO.
'->

Endereço comercial: Av. Marechal Deodo

ro, 1.179 - fone: 72-1136.

Atençao!

Em caso "i n c ê n d i o" ,

c h a m e p e lo Fone

, .

gracejo a uma' moça

/' 'Menor

lançado
São Paulo' - O menor

AguiilaldD Mello Bravo,
16 anos, fói - linchado à

porta do Colégio Home
.

ro Rubens ele, S�, em Gua

rulhio's, Dnde estudava,
,

por 22 estud�ntes da

- 193,.

linchado

mesma escola. Dias de

pois morreu no hospital.
Seu crime: lançou um

gracejD à n�morada de

ull! dO's agressores ..

Quando soube da mo-r-

NOVENA PODEROSA AO MENINO"

JESUS DE· PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás,
procure e acharás, bata e a pDrta se abrirá. Por
intermédiD'de Maria, Vossa,Sagrada Mãe eu ba.;

"tD, procuro e vos' rogD que minha prec� seja a-

tendida. (Menciona-se 0' pedidD).
' ,

Oh! Jesu$ que dissestes: tudo que pedires
, aD Pai em meu nDme Ele atenderá por intermé
dio d Maria, Vossa Sagrada Mãe eu humilde
mente rogo ao, Vosso Pai em VOSSD ,nDme que
minha oraçãD seja ouvida. (Menciona-se 0' pedi
do).

'

f

Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra
passarão mas a minha palavra não' passará. PDr
intermédio de' Maria, Vossa Sagrada Mãe,' eu
confiD que minha oração seja ouvida. (Mencio.,.
na:-se 'OI pedidD). (

.

Rezam-se três Ave Maria e uma Salv,e Rai
nha. Em caSD urgente deve ser feita em 9 horas.
Mandar publicar a graça depDis de alcançada.

M. E. C.

caso de matéria-prima ou

produto intermediário que
lhe deu origem, o estorno

será calculado pela apli
cação da aííquota do im

poste sobre 0' preço mé
dio de aquiSição da mer

cadorla, matéria-prima 'Ou

produto intermediário no

segundo mês anterior ao

da ocorrêncla do fato que

deu origem à obrigação
de estornar.

o estorno de crédltos
será efetuado mediante

lançamento, no livro Re

gIstro de Apuração do

. ICM, item 003, da Nota

'Fiscal, modelo 1, para es

se fim emitida, de subsé

rie distinta da utilizada.
nas demais operações.jia
qual será indicada como'

r

natureza da operação a

expressão ",estorno de

crédito"."
,

A Nota Fiscal acima re-
'

feri9à será emitida nD�fim
do período de apuraçao e

engl'obará as operações
ou eventos sujeitos ao es

torno da mesma nature-
,

za. 3·

SESI AMPLIA NOMERO

DE PROFISSIONAIS

SESI - Serviço soctat

da Indústria, acaba de

contratar mals 1 profis
sional dentista, para um

periodo de 4 horas de a

tendimento, de segunda a

sexta-feira, que atenderá
, das 16h30min' s 20h30m.

\
Co mDS serviços pres

tados pelo Dr. Luiz Fer

nando Dellagiustina, pas
sa o SESI a contar com

um total de 4 dentistas,'
perfazendo um total de 16
horas diárias de atendi

mente aos usuários e de

pendentes de nossa co

munidade.

por ter

te do aluno, o diretor do

qDlégio, Bento Esteves

dDS. Santos, prDcurou os

pais. da vftima' e fez u'ma
ameaça: disse qú,e "pro
cessaria a, famma, caso

envolvessem 0' nome da

escola nas, infDrmações
à pDlícia DU a imprensa".

Um dDS primO's dD me-

. nor mortD, MarcDs Paulo

Rodrigues, estava com a

vítima na nO'ite dD espan
camento, e cDntou que /

os agressores usavam

correntes e pedaçDs de

pau. Depois· de derruba

do, o cDlegial foi pisDtea-
"dD e recebeu chutes pDr
todo .o OorpD, principal
mente na cabeça. Dos 22

espancadores, apenas um

foi indiciado. em inquéri-
. to, por homicfdio dolo
so. OSJ:Ylar Augusto Asse..

rD, 22 ános, namorado da '

garDta que disse ter sido

impDrtunada pelD'menor
assassinadD.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juventus derreta o CarlosRenaux e empata com a Caçadorense
,

12.900,00 . .As equipes: JUVENTUS _ REmato,
Odilon, Gomes, Juquinha e Nilo; Lara, Chiqui··
nho e -Tato: Lutz (destaque), Tonho e Newton
Gomes. CAÇADORENSE _ Galina (destaque),
Irineu, Elizeu, Gambeta e Vilmar; Giba, Zeca e

Tuico; Jorginho, Oablnho e Délcio.

meta da Caçadorense •.

Este resultado persistiu até o final da pri
meira etapa, com o Juventus desperdiçando, aln- '

da duas chances reais de gol: uma através de
Tonho que cabeceou no canto direito baixo de
Galina, que praticou uma defesa monumental,
desviando para escanteio'; e outra através de
Luiz que recebeu uma bola na ponta, envere
dou pelo meio e na entrada da área chutou cru

zado passando a bola rente o poste direito, com
,

o goleiro totalmerite batido. Veio a segunda eta
pa e o Juventus procurando a todo custo o se

gundo gol. Foi grande a pressão sobre a área
da Caçadorense, que se defendia com unhas e
dentes para que a sua meta não fosse vazada. '

Passaram a abusar da violência em certos lan
ces de perigo, o que já vinha acontecendo tam
bém no primeiro ternpo, em virtude da fraca a

tuação do árbitro joinvilense Benedito de Sou
za, que não teve pulso para comandar 'O jogo,
permitindo que a violência imperasse a bél-pra
zer. Com o Juventus pressionando até o último
minuto, o juiz encerrou o jogo, com o placar fi-
nal acusando 1 a 1.

'
,

MUITA LUTA, E APENAS-UM
EMPATE COM A CAÇADORENSE

Na última quarta-feira o moleque travesso
recebeu no Estádio João.Marcatto, a equipe da
,Caçadorense, da longínqua Caçador.

\

,

O Juventus vinha de uma bonita vitória
frente o Carlos Renaux, por outro lado, a Caça
dorense vinha de um empate em dols tentos
diante do Avaí, em seus próprios domínios. An
tes houvera perdido para o Jolnvllle, por 2xO.

O jogo vinha sendo aguardado com muita
expectativa, pelo torcedor juventino que estava
muito otimista em relação a mais um excelente,
resultado: O, jogo iniciou num rftmo bastante
veloz tudo fazendo crer que o público assistiria
a uma grande partida de futebol. Neste ritmo, o
Juventus foi surpreendldo logo no infcio da par
tida, depois de um chute fraco de um atacante
da Caçadorense, quando a bola veio quicando
para fácil defesa de Renato, mas este não se-

; gurou a bola, deixando...a escapolir nos pés de
Délcio que não teve trabalho para empurrar a

branquinha no fundo do gol juventino. Com isto
o Juventus despertou de vez, partindo em mas
sa em busca do gol de empate, que não tardou.
A jogada iniciou com Newton Gomes pela es

querda, ele enfiltrou-se pela área e chutou for
te, o arqueiro Galina (excelente) não 'conse
guiu deter o balão de couro, sobrando este nos

pés de Luiz, que, fulminoú lnapslavelmente a

,Jogando pela primeira vez em seu estádio
e diante da sua torcidà, este ano', em partida vá
lida pela 2.a rodada do Campeonato Estadual
Catarinense de 79, fase de classificação, deno
minada de Taça Santa Catarina, o Grêmio Es
portivo Juventus colheu um grande triunfo, der
rotando o Carlos Renaux da cidade de Brusque
pelo marcador de um tento a zero, go'l único da

partida anotado por lntermédlo de Newton Go
mes recebendo um passe de cabeça de Toõho,
na marca dos 39 minutos dá segunda etapa. O
Juventus teve no decorrer: da partida, várias
chances para marcar, mas por infelicidade de
seus atacantes o placar não foi mais dilatado.
Neste jogo a defesa [uventlna- manteve-se bem,
o ataque jogou de forma razoável, enquanto
que a meia-cancha não correspondeu, sendo
bastante vulnerável. A equlpe está se ressen

tindo das ausências de Jorge Cancelier e Chi
co Samara, não que Chiquinho e Tato tenham
decepcionado completamente, mas falta a eles
aquilo que Cancelier e Samara têm de sobra,
experiência e maIrcia, além de serem tecnica-
mente superiores.

'

No cômputo geral, foi razoável a atuação do
nosso representante, e se levando em conta

que o Carlos Renaux veio à nossa cidàde, com
a rnoral bastante elevada, depois de ter derro
tado o Figueirense por 2 tentos a O, no seu pri
meiro, compromisso pelo Estadual.

OS DEMAIS JOGOS
Os demais jogos da 3.a Rodada dó Cam

peonato ES,tadual de Futebol apresentaram es

tes resultados: Marcílio Dias Ox2 Figueirense,
gols de Sebinho e Cabral; Avaf 1x1 Paysandu,
gols de Galego para o Paysandu e Zé Paulo
para o Avaí; Criciúma 1xO Palmeiras, gol de
Careca; chapecoense 2xÓ Rio do Sul, gols de

; Janga e Vitor Ivo; e finalmente Carlos Renaux
í xO Internacional, gol de Ego," Luiz.
OS PR'óXIMOS JOGOS

Amanhã teremos a efetivação da 4.a roda
da, com' os s.eguintes Jogos: Figueirense x Cri
ciuma, Caçadorense x Carlos Renaux, Interna
cional x Marcílio Dias, Rio do -Sul x Joinville,
Joaçaba x Avaf, Palmeiras x Chapecoense e

Paysandu x JUVENTUS.(
Na próxima quarta-feira ,será realizada a

5a. rodada, que está assim composta: Figuei
rense x Chapecoense, PalmeiraS x Joinville, Rio
do Sul x Avaf, JUVENTUS x Joaçaba, Paysan
du x Caçadorense, Marcflio Dias x Carlos Re-

, naux e Criciúma x Internacional.

DETALHES T'ÉCNICOS ,

,

Local: Estádio João Marcatto; Juiz: Bene-
dito de Souza, com péssima atuação. Os ban

, deiras foram Norberto Balsanellle Antonio Car
los Maes, que não comprometeram; Renda: Cr$

GRElA realizou' torneio
,

,

mtemo de' bocha
Sensacional prova
ciclística amanhã em

\ Pomerode'-

Juvenlus deve receber verba
construção de arquibantada

'.J

para

Realizou-se no último sábado, dia 24.03.79, nas
canchas da Sociedade Esportiva João Pessoa o 2.'Olor
neio Interno de bocha em duplas, uma promoção do

'

Grêmio Recreativo Jarita.,' ,

Estava formado por duas categorias, a 'categoria
Masculina e feminina. Na categoria masculina estavam
inscritos 19 equipes e feminina 5 equipes. Na categoria
masculina, o 1.° lugar foi conquistado pela equipe "Os
Pedreiros" integrada pelos srs. Udo Jahn e Artur Meier,
o segundo lugar ficou com a equipe "Os Teimosos"
lnteqrada pelos srs. Dorlval Lange e Ademir Neitzel, �
o 3.'0 lugar ficou com, a equipe "Falções A" composta
pelos srs. Valérlo da Costa e Ivaldo Sacht.

Na categoria feminina, o 1.'0 lugar ficou com a e

qutpe "Bola de Ouro" composta pelas srtas. Lindóia
Vieira e Rosane Fischer, o 2.° lugar ficou com a equipe
"Mili" composta pelas srtas. Mirian e Marli e o 3.'0 lu
gar ficou com a equipe "Ikatk" integrada pelas srtas.
Tereslnha e Ingrid.

. , Todos os integrantes das equipes acima citados
foram congratulados com belíssimas medalhas.

PRóXIMAS PROMOeöES
,. Dla 08.04.79 - Será realizado o 3.'0 tornelo inter-

,

no de canastra; Dia 14.04.79 _ Será, realizado uma
corrida de bicicletas, e dia 21.04.79 - O Grêmio Re
creativo Jarita estará promovendo o terceiro baile da
gestão 78/79, abrilhantado pelo Conjunto JS.

Antonio Manoel Gonçal-/
ves.

O motivo desta reunião,
foi a de tratar da libera

ção de verba para a cons

trução da arquibancada
social do estádio "João

Marcatto", cujo projeto
apresentado está orçado
em 5 milhões de cruzei
ros. O projeto foi bastante

elogiado pelos presentes,
porém o custo da obra foi

conslderado muito eleva

do, devendo o Juventus

apresentar até segunda
-feira um novo projeto,
.quando então será fi�ada
a quantia a, ser liberada.
Esta verba provém de

um total de 50 milhões,
que anteriormente estava
destinada para a cons

trução do Estádio Esta

dual, em Florianópolis,
, como esta obra não pode
ser realizada momenta

neamente, por decisão do,

governador Jorge Konder

Bornhausen, será distri

buída entre os clubes que
ora participam do Cam

peonato Estadual de Fu

tebol Profissional.
Após a reunião no ga-

binete do Prefeito, todos
se dirigiram ao Estádio
João Marcatto para uma

vistoria e verificar "in-lo
co" as necessidades de

construção- desta obra.
A diretoria do Grêmio

Esportivo Juventus rece

beu com muita euforia es

ta notícia e aguardará a

gora tão somente que es

te auxílio seja liberado o .

mais rapidamente possí
vel, para que possa �e
cóncretizar o tão sonha
do empreendimento. An

tônio José Gonçalves vem
de aqradecer em nome da

diretorla, c apolo da mu

nicipalidade jaraguaense,
na pessoa do seu Prefei
to Victor Bauer, bem co

rno do representante de

Jaraguá do Sul na Assem

b!éia, Octacílio Pedro Ra

mos, enfim a todos que
dlreta ou indiretamente
estão lutando para que o

G�êmio Esportivo Juven-'
tus tenha logo mais, a sua
arquibancada de concre-
I

to, onde possa melhor a-

brigar os seus torcedo

res,' proporcionando-lhes
um maior conforto.

Esteve em nossa cida

de na última segunda-fei
rà, o Secretário de Cultu

ra, Esporte e Turismo, do
Governo Estadual, Dr. Jú-

,

lio César, acompanhado
de alguns assessores, pa
ra tratar de 'assuntos ati

nentes ao futebol profis
sional de Santa Catarina,
mais especificamente do

caso do Grêmio Esportivo
Juventus.

A reunião aconteceu às

19 horas, no .qablnete do

Prefeito Municipal com a

presença do Prefeito Vlc
tor Bauer, do vice Sigolf
Schünke, do deputado es

tadual Octacíllo Pedro Ra

mos, do Presidente do Di-

,

retório Municipal da Are
,

na, Prof, Aristides Manoel

Gonçalves, além dos

membros da 'diretoria do
Juventus, presidido por

A Comissão Municipal
de Esportes\de Pomerade
(' a Federação Catarinen
se de Ciclismo promove
rão no dia 1.° de abril (a
manhã) com início às !l

horas, mais uma prova cl

clística na cidade de pl).
-rnerode,

riundos de vários municí

pios catarinenses, dentre
os quais: Della Giustina,
Poltronierl, Bandoch, Piz
zolatti e outros.

A prova será disputada
nas categorias júnior, se
gunda e primeira, sendo
que o Departamento de
Ciclismo premiará os me

Ihores de cada categoria
com troféus, medalhas e

outros brindes.

A largada e a cheqaca,
será defronte a Prefeitu
ra Municipal, sendo que
a bandeirada de largada
estará' sendo dada pelo
Prefeito, Henrique Drews

Filho,

p�rtiCiParão ciclistas 0-

A CME e a FCC convi
dam o público ern geral
'para prestigiar a mais es

te evento desportivo, bem
'como a imprensa para di

vulgar o ciclismo catari

nense.
DECRETO N.o 532/79
Abre "Crédito Especial".

VICTOR,BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do, Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições, com ba
se na Lei Municipal n.? 744/79 de 29 de março de 1979,

DECRETA:
Art. 1.°) _' Fica aberto um Crédito Especial na importância

dá Cr$ 118.000,QO (cento e dezoito mil cruzelros), destinado a atender
parte das despesas com a implantação do sistema público de abasteci
mento d'água na localidade de Nere'u Ramos, com a seguinte classificação:
0600 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

'

0601 - Divisão de Obras

0601.13764471.017 - Sistema público de abastecimento' d'água
,4.1.1.0 - Obras e instalações Cr$ 118.000,00

Art. 2.'0) _ Para fazertace às despesas decorrentes do arti
, go 'anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento
vigente:

te:Q!llo!!I_�� _

VARJÃ0179

l.a rodada da chave' B
foi muito equilibrada

No último domingo foi 'realizada a t.a rodada da
Chave B, do Varjão/79, com a efetivação de quatro par
tidas, que acusaram os seguintes resultados: VILA NO
VA 2x1 FIGUEIRENSE "B"� Os gols' elo'Vila Nova foram
anotados através de Gilmar e Pedroso, enquanto que
Torrho descontou para o Figueirense "B".

PALMEIRAS 0><:0 Cyrus A.R. -,Jogo bastante equi
librado em todo o seu transcorrer, com o resultado es

pelhando o que as duas equipes fizeram em campo.
NOROESTE F.C. 1x1 GNEIPEL (Schmeder) - Jogo

aste, em que o campeão de 78 encontrou multas difi
culdades e o que se viu foi um empate em um tento. O
gO'I do Noroeste foi marcado, através de Rubens, em
patando, Arlindo para o Gne.ipel.

P.M. GUARAMIRIM 2x2 PROSSE (Guaramirim) _:. O
clássico guaramirense apresentou um transcorrer dos
mais movimentados, mas sempre havendo um equiH
brlo das ações. Ivo Stein e Miro, foram os goleado,res
da Prefeitura, 'enquanto que Osmar e César Malutta fi
zeram os dois gols do Prüsse,

Após a realização da t.a rodada válida pela Chave
B, as equipes neste grupo estão assim colocadas: 1.''0 _
Viia: Nova!.2 pg; 2.'0 Palmeiras, cyrus, Preto Mun. ßuara
mirim, Prusse, Noroeste e 'Gneiper, 1 pg; 3.0 Figuei
rense B, O pg.

ELES ENGRANDECERAM' NOSSO
,

ESPORTE

Anexo II _ Quadro A
0501' - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.026 - Reserva Orçamentária Cr$ 118.000,00

Anexo I _ Quadro A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.026�9.0.0.0 ". Reserva de Oontlnqênclâ .: .. e-s 118.000,00

. _

Art. 3.'0) _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
bllcação, revogadas as disposições em contrário. -

..

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 29
QI(!.S do mês de março de 1979. '

'

VICTOR BAUER

,
Prefeito Municipal

.

O presente Decreto' foi ré,gistrado e publicado nesta Dire-
tona de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 29 dias do mês'
de março de 1979.

Na década dos anos 49/50 o Clube Atlético
Baependi foi' um dos grandes propagadores do'
futebol em Jaraguá do Sul. Ele, o Atlético Bae
pendi, era o "irresistivel;' da época e deu lições
de como praticar um bom futebol. Arlete, des..
portista de boa cepa apanhou alguns flagrantes
dos embates e acima reproduzimos mais cinco
atletas que engrandeceram o nosso' esporte:
Walter" EHi, Silveira, Justino e Osvaldinho.

,

PR'ÓXIMOS JOGOS
A 2.a rodada da Chave A, marca para amanhã os

seguintes jogos: Predileto x Rio Molha; Vila Lenzi x Be
, mawi; Laranjinha x Figueirense A; Me/c. Burges x Es
trada Nova.

ASTRIT 'K. SCHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o SENAI -. Serviço Na
cional, de Aprendizagem
Industrtal, sob a coorde- ,

nação do Instrutor Heins

Edgar Raeder, iniciou um

torneio de futebol de sa

lão, tendo como objetivo
integrar os alunos entre

sl, sendo por este motivo
o tornelo denominado
"Torneio da Integração
dos Cursos' .Noturnos do
1.0 Semestre de 1979".
As equipes e os res

pectivos. cursos, são os

seguintes: Desenho Me-'
cânico, Ajustagem, Leitu
rcr"e Interpretação de De
senne Mecânico; Tornea
ria, Elétrica, Tecnologia
Mecânica.

pretação de Desenho;
Tornearia 1x7 Ajustagem;
Tecnologia 3xO Elétrica;
Leitura e Interpretação de
Desenho 6x4 Ajustagem e

Tornearia 3x8 Desenho.

Após realizada a 1.a

rodada, ficou assim a

classificação por pontos
ganhos: 1.° Desenho, 5

pg; 2.° Leitura e Inter
pretação de Desenho, 4

pg; 3.° Ajustagem, 3 pg;
4.° Tecnologiâ, . 2 pg; 5.°

Tornearia e Elétrica, °
pg.

A próxima rodada, ou

seja, .a 2.a, será desen

volvida hoje à tarde, com
a realização dos seguin
tes jogos: 14h, Desenho x

Ajustaqern: 14h40min - E

létrica x Leitura elnterpr.
de Desenho; 15h20min

Tecnologia x Tornearia;
16h - Ajustagem x Elétri

ca; t6h40min' - Tecnolo

gia x Desenho; 17h20lflin
- Tornearia x Leitura e In

terpretação de Desenho.

Todos os jogos serão
realizados no Pavilhão
Agropecuário. A 1.a roda
da foi realizada no últi
mo domingo, com os [o-:
gos, apontando os se

guint�s resultados: Dese
nho 8x4 Elétrlcar- Tecno
logia 2x6 Leitura e Inter- .

Resultados da

-

2.Q I·rodada do estciducl
Além do. jogo Juventus 1xO Carlos )Renaux

foram os seguintes os resultados das demais par�
tidas válidas pela ·2.a rodada do Estadual reali
zada no últlmo domingo: Paysandu OxO Jolnvllte:
Caçadorense 2x2 Avar, goIs de Zeca (2) para �
Ca9adorense e Lourival e Linha para o Avaf; PaI..
metras 2x1 Marcrlio Dias, goIs de Márcio e Kitu
ta. para;o Palmeiras e Rinaldo para o Marcílio
Dla�; RIO do Sul 2x1 Criciúma, / gols de Jair e

T?pmho para o Rio do Sul e Ricardo para o Cri- .

ciuma; Joaçaba Ox1 Chapecoense, gol de Elu
zardo; e, em Florianópolis - Figueirense 3x1 In
ternaclonal, gols de Sebinho (2) e Cabral para
o Figueirense, e Tenho para o Internacional.

Notícias
.

EXAME PRECOCE DE,
CANCER GINECOLóGICO

Operários da Prefeitura Municipal,
estão construindo a Escola Mun'icipal
"Perdidos"; na localidade do mesmo no
rne. Esta escola é do tipo padrão, tendo

,

todas as instalações .ccnvenclonaís. t a

quinta .escole a ser construída no go
verno de Salim Jose Dequech, com re

cursos próprios ..

"A Prefeitura Municipal e a Ooorde
np,dotia Regio:�al�de Saúde,' com' sede',
em Joinville, realizarão o "exame pre
coce .de câncer girleeológic9",· em vá-

. rias localidades do Munlcfplo,
,0 programa já foi elaborado, estan

do assim definido: Dia 9 de maio - ce
légio Normal "Prefeito Lauro Zimmer

mann"; tO de maio - Escolas Reunidas
São José - Rio Branco; 11 de maio - Es
cola Básica São Pedro - Guamiranga.

Todas as senhoras do '

Município
poderão realizar o exame, sendo intei
ramente grátis.

A construção dessa 'escola é de

singular lmportâncla pára a localidade

que se ressente de um estabelecimento
de ensino, obrigando as crianças em

idade escolar a percorrerem grandes
distâncias em busca do saber. Salim Jo-.
sé Dequech, perfeitamente conscienti

zado a respeito da importância da obra,
determinou que seja construída, em re

gime de urgência, demonstrando dessa
forma, sua preocupação com o setor de

educação.Prazo' de
estocagem ,de

produtos
alimenfícios

".'

.

Financiamelo de' "Carros " 'será
Aumentado se'" Wend,ls Decaírem

O prazo ,i'láximo dos financiamentos para a compra
de automóveis, atualmente, de 18 meses, somente será
aumentado se as vendas caírem verticalmente, mas po
derá ser reduzido ainda mais se ficar constatada a co

brança de aqlos excessivos. Essa foi a' prlnclpal adver
tência feita pelo Ministro do Planejamento Márlo Henrí
que' Slrnonsen, aos' participantes do J Congresso' Bra
sileiros dos Revendedores de Veículos Automotores .

Segundo o Ministro, a intenção do Govern é a de
manter os atuais prazos máximos do crédito direto ao

consumidor e só por um motivo muito forte � como os

dois quemenclonou __. eles sérlarn alterados pára mais
ou para menos. Ele pediu uma'maior cota de contri

buição do setor privado à polftica de combate à lntla

ção, explicando que "quanto maior for a contribuição,
menos doloroso será esse processo": para

"

fazer re

cuar a inflação, acha Slmonsen que é necessário um

jogo cooperativo da sociedade.

Ao longo de sua exposição, que durou cerca de
uma hora, O'Ministro procurou demonstrar. que a res-

.

ponsabilidade do combate à inflação lião deve ser e_x
clusivamente do Governo,. Nessa fase de contençao
mais nova � observou � ocorrem as dores da transi

ção, e a responsabilidade tem de ser dividida entre o

Governo e todos os segmentos da sociedade. Os r�
sultados das medidas adotadas podem ser rnals ou me

nos favorável em função da resposta da sociedade.
__. A expectativa do 'setor privado" por exemplo, in

fluencla terrivelmente o comportamento futuro das ta

xas de inflação. Principalmente a expectativa dos seto

res que têm seus preços administrados pelo Governo, e

que em função de previsões pesslmlstas' de inflação vi

vem a pedir reajustes maiores. Por isso é que se obser

va no Brasil uma tendência da inflação de se fixar ri

gidamente a� patamar dos 40 por cento realimentada

que é pelas expectativas pessimistas do setor privado -
afirmou stmonsen,

'

O Governo, segundo ele, tem procurado dar o e

xemplo" e já elegeu o combate à inflaçãoA c�mo o "ob

jetívo dos objetivos" de sua polltlca econorruca, ?once
dendo também prioridade absoluta ao desenvolmlmento

, do setor agrícola. O Conselho de Desenv�lviment� �co
nômico do Fundo Nacional de Desenvolvimento limitou

a US$ 3,2 bühões os empréstimos externos para o setor

público, lembrou. "

Além disso, o Governo formulou e está pondo em

prática uma política de contenção monetária, com o ob

jetivo não de provocar uma recessão mas de desaque
cer gradualmente a economia. "Crescer 2 ou 10 por

,

cento ao ano e ao mesmo tempo reduzir a inflação, é

uma utopia", disse. Depois, nos debat,es que s�. segui
ram a sua exposição, concordou que e necessano pro
curar uma maneira de provocar uma queda das taxas

de juros, isso, entretanto, não deve ser feito a�r8:vés da.

expansão monetária ("seria extremamente fácil, mas

provocaria uma explosão Inflactonárta mals adia�te"), e
sim com esterilização de excessos de arrecadaçao, que
devem ser usades exclusivamente no resgate de títu

los da dívida pública federal.

As ruas centrais da cidade, .em sua

grande maioria, já contam com pas-
.selos, Esta medida foi tomada pela Mu

nicipalidade, no sentido de embelezar a

cidade, dando-lhe um novo aspecto.
Operários da Municipalidade estão tra

balhando, em rftmo acelerado,' para a
.

conclusão dos trabalhos no rnals curto

espaço de tempo.Segundo ofício recebido pe
la FACISC, procedente das Cen
trais de Estocagem de Santa Ca
tarina S.A .. o. tempo de'estoca
gem de carne sulna, em frigorí
ficos,' é Ó seguinte: 6 meses a

18.oC; 12 meses, a 25.oe e 15 me

ses a 30.oC. Acrescenta a infor

mação que o processo de con

gelamento desse produto é o \

mesmo da carne bovina, isto é,
.

em túneis a 30.oe - 40.oC.

-

O Departamento de Obras do Mu-

nicípio está com sua atenção voltada

para a recuperação das estradas,muni
cipais, no interior do Municfpio. Este

trabalho é rsallzado constantemente,
uma vez que as referidas estradas pre
cisam estar em perfeitas çondições de

trafegabilidade, para propiciar perfeito
€scoamento da produção agrfcola.

Carla
Na noite do dia 27, o

� Llons Integração de nos

sa cidade, recebeu sua

carta Constitutiva, das

'mãos do Governador Ge-
.

. � (;�

'rold Zickhur.

Estiveram presentes ao

acontecimento o LC Cen-

Anexo I - Quadro A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Anexo II. .:.... Quadro A

0501.99999992.026 - Reserva Orçamentária Cr$ 118.000,00

?501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
<0501.99999992.026 - 9.0.0.0 - Reserva de Contingência .. Cr$ 118.000,00

Art. 3.°) � Esta Lei entr,ará em vigor na data de sua 'Publi-
.

cação. revogadas as dispósições em contrário. ,

-'

PaláCio da ,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 29
dias domês de março de 1979.

\ VIcTOR BAUER

','
Prefeito Municipal'

,

.

'

A presente Lei foi"registrada e publicada nesta Diretoria de
, ...... "', ",

• t
"

,I::. r .

'-.. .'
,

.

�

�xpediente, Educação e �ssistên�cia Social, aos 29 dias do mês de março
de 1979.

,

)

JO: �
." t- ......

"

Consliluliva
tro, LC Industrial, LC Co

rupá, LC Sao Bento do,

Sul, Presidente da Divi

são, sr. Oswaldo Cidral,
Padre João Heidemann -

Vigário da Paróquia São
'Sebastião, sr. Haroldo
Ristow e senhora; e de

mais convidados.
Os srs. Angelo Pradl e

.Alclr Blttencoúrt do Lions

Clube Cidade lndustrlaf, .

foram os padrinhos físi
cos desta solenidade, e
receberam medal�as pa
ra apadrinhamento. \

O Lions Clube Jaraguá
Integração, tendo na Pre

sidência o sr. Roque Ta
deu Alves, à partir deste
momento existe de fato,
pois a 'carta Constitutiva
lhe deu sua verdadeira

ex istência.

Preservação do Câncer" Ginecológica
'oe 03 a 08 de abril, o

Lions Clube .raraquá ,c J

,Sul Centro, estará realí

zan,do a Campanha de

Prevenção do Câncer Gi

necológico, destinada as

senhoras e às moças que
em breve contrair matri

mõnio. O equipamento am

bulante da Secretaria da
Saúde de Santa Catarina,
estara em nossa cidade

, "

neste período, fazendo a

. coleta do material que
será posteriormente re

metido à Capital do Esta

do, para ser examinado.

As pessoas que possu
irem aigum problema re

ferente a este exame, re

ceberão o resultado, e as

que não possuem, nada

receberão.

Esta é mais uma louvável

iniciativa 'do Llons CI!Jbe
Centro, que promoverá a

campanha gratuhamente,
-conforme anos anteriores.

Esta Campanha é .reali
zada pela Comissão de

Saúde dO. Lions Centro,
com a supervisão do Dr.

Guida Gascho.

<-

AURE�MüLLER GRUBBA
Ta'belião e Oficial do Registro ,de

. I

Protestos

Pelo pr,esente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
,'" 'em nosso c�rtório para tratarem de assuntos de

seus interesses:

Comércio e Agricultura Lipinski Ltda., Rua Pe

dra de Amolar, Corupá. CornI. Indl. Hidr. Karner

Ltda.. Rua Marechal Deodoro da Fonseca nr. 1699"
nest�. Martins Correa, Rua Jorge Czerniewic2;,
nesta.

'

EDITAL

ASTRIT :K. SCHMAUCH
Dire,tora

nv/Jaraguá do Sul, 29 de março de 1979

:Aurea Mülh�r Grubba ,
.

Tabeliã Designada. '

81unk
Portaria

.

Na 'uítlma reunião da

Câmara Municipal de Co-
'

rupá o vereado;
,

Erne.3�o
-: Felipe Blunk comentou

a Portaria nO 059'do CNP
a qual pro-be a venda de

gasolina em vasilhames.

ou seja.venda mfnlrna 100

litros. Comentou que ((es
ta medida virá única e ex

clusivamente prejudicar o
pequeno aqrlcultcr . o po

bre». Explorahd'6 que ((
nossos agricultores que

possuem serra rnotor.

motor estacionário, co

rno é que vão se virar, a·

�é,!l1 do risco que qorre
rão com armazenamento

de gasol,i[la).
, ,

Sugeriu o vereador o

envio do ofício oa·Gover

nador do Estado. � mani

festando seu ponto-de
'lista e sugerindo que

(gra'l'}ce racionamento de

combustível poderemos
fazer reduzindo o número
de viaturas oficiais come

çando pelas secret. de

Estado, Assembléia. Se
nado, Federal'e Câmara

de:Deputados. onde exis

tem carros à disposição
que não são' necessa

rios}).

LEI N.o 744179
Autoriza a abertura de "Crédito Especial"
'e dá 'outras providências.

,

, VICTOR BAUER,' Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul Es-
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições:

'

.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.8) -- Fica a Chefe do Executivo Municipal autorizado
a abrir, mediante Decreto, um "Crédito Especial" destinado a atender par
te das despesas com a implantação do sistema público de abastecimen
to d'água na localidade de Nereu Ramos, na lmportãncla de Cr$118.000,00
(cento e dezoito mil cruzeiros), com a seguinte clas�ificação:

.

0(300 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
0601 - Divisão de Obras
1)601.13764471.017 - Sistema Público de Abastecimento' d'água,
4.1.1.0 - Obras e Instalações ' ..•.... Cr$ 118.000,00

Art.• 2.0) - Para fazer face às despesas decorrentes do arti

go anterior, fica anulada parcialmente a seguinte Dotação do' Orçamento
vigente:

CARTEIRAS
O vereador Blunk, tam

bém na mesma reunião.
entrou com ,pedido para
que a Delegacia Regional
do trabalho autorize a

Criticá
do CNP
emissão de Carteira Pro

fissional no Munlcfplo .

serviço que . poderá ser

feito por uma funcionária

da Prefeitura Municípal.
Justltícou o vereado" que
os operários para conse

guirem o documento tem

que se deslocar até Jara

guá do Sul e muitas vezes

perdem um dia inteiro

tendo despesas de
'

esta
dia e passagem.

SAÚDE
A Comí�sao M_unidpal

de Saude programou a

(Semana da Saúde), que
sera realizado' no período
de 15 a 21 de abril proxi
mo . O programa. para
este ano, será o combate

... à
'

bwcelos.e" tuberc;.u]ose
e raiva no gado leiteiro.

.

'. I

Também fará parte do

programa, criemtação' e

combate ao piolho nas es-
,

colas do
.

município' que
,

'dia a dia, vem se alas

trando nas esco,las
,

e a

CMS Já está se preparan
do para dar combate ,oa

inseto.

PREFEITO INTERINO
Continuando o progra

ma de trabalhO> o Prefeito
, Interino Albano Melchert
vem dando ênfase à recu

peráção dàs�estrádas' no
interior do munlcfpio e no

perímetro> urbano e ,vem
realizando o calçamento
na Rua Duque de Caxias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


