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Oliveiras I M fH"áS !��t! t�!;,! \��lq�
um homem ensinou': u
mor, perdão e caridade"
Ele morreu por isso.
Nias ressuscitou, pro

vando que a caridade,
o amor e o perdão, ven
cem a força e a vlolên
cia.
Esta é nossa Páscoa.
Obrigado, Senhor, o

brigado também pelos
nossos amig9s e cola
beradores,
Esta é a mensagem da

Direção e Professores
da Escola de Ensino Es
pecial da APAE de Ja
raguá do Sul.
-

FELIZ
PÁSCOA

Jaraguá do Sul,
abril 1979.

Horto dasNo
Plínio Corrêa de Oliveira voz lhe gritou: "Saulo, Saulo, por que

me persegues?".
As-vezes, pois, para curar é pre-

ciso gritar""
.

Com Malco, Nosso Senhor pro
cedeu de outra maneira. Quando lhe
restltulu a orelha cortada pela fogosi
dade de· São Pedro, Nosso Senhor
certamente lhe queria fazer um bem

temporal. -Mas .curando-Ihe o ouvido,
Nosso Senhor quis sobretudo lhe a

brir o ouvido da alma. E Ele mesmo
que a uns curara da surdez espiritual
com o estrondejar divino de Sua voz,
Ele mesmo curou da mesma surdez
espiritual a Ma!co, dizendo-lhe pala
vras de bondade e restituindo-lhe a

orelha que perdera.
Vivemos em um século afetado,

por certo, pela mais terrível surdez
espiritual.

.

Não sabemos na sabedoria de
Sua misericórdia, de que maneira
Nosso Senhor curará nossa surdez es-

_, piritual. Sangramos como Malco, Ei es
tamos surdos como os que foram
prendê-LO. Pouco nos importa que
Ele queira curar-nos .por este ou a

quele meio; cumpra-se Sua .vontade
divina. Fale-nos Ele pela voz terrível
das provações e dos castigos, fale
-nos Ele pela voz branda das' conso
lações. Mas uma coisa sobretudo Lhe
pedimos: "Senhor, que ouçamos".

II
(ABIMl ii

Neste
domingo, no

Estádio João
Marcatto
15h30min
Juventus

Noso Senhor quando foi' preso
praticou duas ações aparentemente
contraditórias. De um lado, falou tão'
alto que pr-ostrou por terra aqueles
que vinham prendê-LO. De outro lado,_
abaixou-se EIEi mesmo até o chão
para tomar uma orelha, e a recolocar
novamente no lugar.

Nosso Senhor é sempre infinita
mente bom, e- foi bom quando disse

.: aós que O procuravam, que Ele 'era

Jesus de Nazaré, como foi bom quan
do consertou a orelha de Malco. Se
queremos ser bons, devemos imitar a'
bondade de Nosso. Senhor, aprender
com Ele que há momentos -em que é
preciso saber prostrar por terra, com
santa energia, os lnlmlqos da .Fé; co
mo há ocasiões em que é preciso sa
ber curar os próprios males daqueles
que nos fazem mal.

.

Por que falou Nosso Senhor tão.
alto quando respondeu "Ego Sum"?
Só para atordoar fisicamente os que
O prendiam? Mas para que, se Ele
se entregava voluntariamente à pri,
são? E"que Ele falou ainda mais alto
a seus corações, do que a seus ouvi
dos. Não sabemos qual o proveito que
aqueles hómens fizeram

.

da graça
que receberam. Mas certamente. o te
mor que tiveram quando tombaram à
voz do Mestre, lhes foi salutar como

foi salutar-á Saulo quando a mesma.
x.

Figueirense_

,Marisol, 15 anos' de" existência

No último dia 06 de abril, a dire
toria de Marisol S.A. Indústria do Ves
tuário, recepcionou representantes da
imprensa e convidados espeçiais, para
uma visita as suas instalações indus
triais.

A empresa foi fundada pelo sr. Pe
dro Donini, no ano de -1964, com fabri
cação de chapéus, tendo como capital
Cr$ 5.100,00, alterando seu ramo de ati
vidade para malharilJ, no ano de 1969.
Mais' tarde, em 1975, a empresa trans
'feriu suas Instalações para a Rua Joln
ville, onde hoje a Indústria está instala
da, ocupando um terreno com uma á
rea total' de 65.000m2, com uma área
cons.ruída de 12.678m2, além do desen
volvimento de um reflorestamento com
área de. 1.600.000m2, onde são 'planta-'
das. árvores nativas da região, espe-.
cialmente palmito.

A. Marlsol S.A. Indústria do Vestuá-
.

rio, é composta em sua atual diretoria
pelos senhores: Pedro Doninl (Diretor
Presidente), sr. Wlgand H�sse (Diretor
de Materiais), e o sr. W�rner Schuster
(Diretor Actmlnlstratlvo Financeiro).

Seu capital social aluai é de Cr$
21.000.000,00. Empresa de capital aber
to desde 1974, contando com 'aproxi-

'

madamente 400 acionistas. Sua produção
atinge a 1.000.000 peças mensais, dis
tribuiCIas entre artigos para homens,
senhoras e crianças.

comercializados com 3 marcas diferen
tes que são: "Marisol" - "Maris" e

"Baby-Plusti".
.

O prograina de investimentos da

empresa pará 1979, prevê a aplicação de

CrS 32.225.000,00, em equipamentos, e,

difiçações e capital de giro. Mari,sol
dispõe tamJ)ém do programa de assis
tência social, que inclui médico! dentis
ta, ambulatório, seguro �e vida em gru
po, auxilio escolar' aos estudantes da

empresa, condução, cantina onde é dis- .

tribuído o café a todos os funcionários
além de clube recreativo.,

Neste ano de 1979,' ,Marlsol com

pl,eta seus 15 anos de existência, dis
tanciando-se bastante daquele modesto
ç�meço, dé '964, onde só a perse�e-'
rança fez com que chegasse ao ponto
de destaq�e que hoje se encontr_a.

.

Í)!lql,le!� ano até. nossos dias, ape
sar das, percalços naturais oriundos da
próprlil orgarlização e oriundos das os
cilações do desempenho da eeonomla
brasileira, a. ,Marlsol experimentou anos.
consecutivos de realiza�ões, tendo .sldo

,

allnglda; e mesmo ultral?assada grande
parte dos -objetivos traçados.
.

Após a. visita às' suas Instalações, a

Marlsol ofereceu aós. representantes
da Imprensa e autoridades presentes,
destacando os prefeitos de Massaran
duba e Corupá, uma deliciosa costela
da.

Em 1978, seu faturamento ultrapas
sou a Cr$ 200.000.000,00, tendo cresci
do além de 100% ao ano, como tam
bém o crescimento do número de fun

cionários, que em janeiro de 1978 era,

de ,400,. e passou a 850 funcionários em

janeiro de 1979, superando 100% ape
nas em um ano.

Marisol possui um patrimônio Ií-.
quido atual de Cr$ 56.585.284,96, qué
também tem crescido a média de '100%.
Em 1978, a empresa 'totalizou Cr$ ........

5.788.855,96, em impostos federais pa
gos, e os estaduais totàlizaram a im
portância de Cr$ 6.265.549,87.

A comercialização de seus produ
íós sã9 efetuados em t9do ,territóri� ,�a
cional e exportados para .. alguns países.

, da EuropILe América do Sul. En(tra
inltação a alteração do capital s9cia'
que, de Cr$ 21.000.000,00, p�ssará, para
Cr$ 37.000.000,00, mediante 'subscrição
de ações, deliberada pela Assembléia
Geral de Acionistas de 26.02.79.

Premidos especialmente pela falta
.

de mão de obrá em Jaraguá do Sul, a
. Marisol implantou duas confecções-fi.
'liais, uina em Massaranduba � outra na

cidade de Corupá. Além do treinamento

e�pecialjza�o em vários niveis, rea!lza
dos dentro e fora da empresa, o Centro
de Treinamento forma costureiras e .mão
de obra especializada para os vários 'se
tores de produção. Seus produtos são

Saciedade Gráfica Ayen i d a Lida.
conquista o Troféu "A B R i L I O"

Por ter sido incluída entre
os 25 MELHORES DISTRIBUI
DORES do País, hoje existem
em torno de 600 no Brasil, a

SOCo GRAFICA AVENIDA
LTDA., de Jaraguá do Sul, foi
distinguida com o troféu "A

BRfLIO", o mais disputado
prêmio do s_etor de distribui
ção de revistas e fasciculos da
Abril Cultural S.A.

EM

CONVENÇAO NACIONAL

A entrega do "ABRfLlO,j se

deu na Convenção Nacional
de Distribuidores da Abril S.A.
realizada de 1.0 a 5 deste mês,
em Aguas de São Pedro (SP).
Dos 600 distribuidores -

exis
tentes 93 que mais se desta
caram em 1978 particIparam
da 'convenção, e' os 25 melho
res foram agraciados com o

troféu '�AEiRfLlO", dentre eles,
a Gráfica Avenida, de Jaraguá
cio Sul.

'

MELHOR

..DISTRIBUIDOR

A Socteifade Gráfica Aveni
da LIda., distribuidora da A
bril S.A.; contribuindo para a

difusão cultural, através das
dezenas de publicações da

Abril, atende os MunicípiOS de

Jaraguá do Sul, Guaramlrlm,
Schroeder,. Massaranêluba e

Corupá. A' outorga do troféu
"ABRfLlO" reveste-se da mals
alta importância, uma vez que
a So<;. Gráf. Avenida LIda.; foi
a única que

.

receb�u o' troféu

'dentre os distribuidores de S.
Catarina.

O ABRfL:IO

O "ABRfLIO", para a Abril
Cultural S.A. tem' o mesmo

'

sentido que o "Oscar" para a

indústria clnematográ.fica. Pa
ra alcançá-lo, é 'necessário
que o distribuidor alcance um

nível de vendas superler à mé
dia de vendas da Abril em to
do o País, em especial no seu

Estado. Deve o distribuidor,
ainda, promover constante
mente os produtos da Abril,

.

através de jornais, revistas,
folhetos. Condlçio Importan
tíssima t�mbém para receber
o "ABRfLIO" é a abértura de
novos pontos de venda. A So
ciedade Gráf. Avenida LIda.,
tem cumprido com todos estes

compromissos com' a Abril
S.A. e, ne qu� se refere aos

postos de vendas, hoje a dis
tribuidora local da Abril. con

ta ·com 18. pontos de vendas

espalhados na região. Núm�ro
b.em superior a 1972, quando
mantinha apenas 3 pontos de
vendas.

A CONVENÇAO
NACIONAL

A Convenção Nacional de
Distribuidores da Abril S.A. foi
realizada em Aguãs de Sãó
Pedro (estância de águas ter

mais) a 182 quilômetros da

capital de São Paulo.

Na ocasião, com a presença
dos principais Diretores da

Abril e da Distribuidora da

Novos ,juízes para
Enquanto não forem.

nomeados juizes efetivos
_

para as Comarcas de Ja

rag�ã do Sul e dé Guara

mirim, elas serão atendi-
.

-
.

" das por juizes das Comar-
cas vizinhas. '

Guaramirim que é Co-

\
-e

. Abril, foram, realizadas provei
tosas reuniões,' onde os dire
tores das diversas publicações
da Abril (Exame, Veja, Cláu

dia, Casa Cláudia, Manequim,
Filay-Boy, . Placar, Quatro Ro

das, revistas Infanto�juvenis,
Revistas Femirilnàs), relataram
aos participantes-distribuido
res, toda a política de distri

buição 'da Abril, tiragens, cir

cul1l9io, liderança de vendas
no

.

mercado nacional e as

perspec_tivas futuras.

TROCA DE
, EXPERI!NCIAS

. Constituindo-se como uma

excelente troca 'ele expe,riên- .

cias, a Convenção dos Distri

buidores da Abril, acatando

sugestões dos distribuidores,
disçutindo-se técnicas de co

mercialização, de distribuição,
.de promoção das publicações,
foi· coroada de pleno êxito.
Dentre os vários encontros e

reuniões mantidos, destacou-s�
a promoção de duas 'horas re

servadas para à revista PLA

CAR, que apresentou alguns
dos artistas da revista, como
Joio Saldanha, e os Jogadores
Zenon, Careca (Guarani); Wla�
dimlr (Corinthlans" e Sergl
nho (S. Paulo).

PROMOÇÕES E
ARTISTAS
"Também o lado promocional
,foi sensacional, salientou o s6-
cio-gerente da distribuidora . da
Abril em Jaraguá do Sul, Udo

'Wagner� "Com todas as d!s
peSílS pagas, tivemos' ainda o

portunidade de participar de

quatro shows com Cláudio Fon

tana, ·Demônios da' Garoa, Fa-
fá de Belém e os Origi_nais do
Samba. Foi um sucesso".

o FUTURO

Segundo Udo Wagner, Só
cio-gerente da distribuidora
de Jaraguá do Sul, "o difícil
é manter o mesmo nível de
vendas para conquistar· novos
"Abrílios". Contudo, isto está
nos . nossos planos. Para con

quistarmos futuramente mais
um "ABRILIO" decidimos con

vocar todos os responsáveis
p'elos pontos de vendas, acom
panhados de suas esp'osas,
para um encontro aqui em Ja

raguá do Sul".

PRESENTE A ABRIL
.

Neste e'ncontro
. que reunirá

os- nossos distribuidores da

região, contaremos com Pro
motores dê Vendas da Abril

que, na oportunidade, projeta
rão filme.s 'da Abril, seus prõ
dutos. O objetivo desfe en

contro é e de monvar todos
os responsáveis pelos nossos
pontos de vendas e, eense

quentemente,
,

�u",entar o ni·
vel de venda das pUblicaçÕes
Abril para . o. c�mente ano""

Jaraguá ·do Sul
marca de 1.a Entrância

.

será atendida em casos
de urgênCia e de mais

-

necessidade pelo •. Juiz
Luis Bernardes Stamm,
de Joinville, cuja desig
nação foi publicada na
semana passada no Diá
rio Oficial do Estado. Ja-

e Guaramirim
raguá do Sul, comarca

de 3.a . Entrância será a

tendida pela Juiza Oriete
Passos Paulo, da cidade

. de Pomérode" que dará
expediente nas 'tE�rças-fei
ras no Fórum local.
(Óbs:: Republicado por

ter saído com incorreção)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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An iversariantes

Aniversariam, hoje, dia 14.04.79

Sr. Paulo Wunderlich
Sra. Nair Airoso Lescowicz
Sr. Ary Buchmann
Sra. Ida, esposa do sr. Rlcardo Bürger
Sr. José Antonio Campos
Sr. Tibério Carlini ,

Jovem Gilmar de Souza, res. em Apu
carana - PR

'Aniversariam, amanhã, dia 15.04.79

Sra. Jorgetta Mattar
Menina, Marli Maria Morbis
Sr. José Koch
Sra. Marina Doster Spézia
Sr. Angelo Bolomini

Aniversariam dia 16.04.79

sra. Brunhilde Moeller Diener, res,
em São Bento do Sul
Sr. Eugênio ,Wolf Filho
Sr. Erico Júlio Horbst, res. em Pome
rode
Srta. Hildegard Wolski
Jovem, Moacir Márcio Lawin, res. em

Nereu Ramos
Sr. Juvenal Tomaselli
Srta. Ariete Emilia Kuchenbecker

Aniversariam dia 17.04.79

Sra. Rosália, Demarchl Fodi
Sra. Maura S. Besen
Sr. Antonio Schneider
Sr. Teodato Maggi'

Aniversariam dia 18.04.79

Sr. Adão Maba
Jovem, Wilma Luiza Sansan Corrêa
Marcelo, filho do Dr. Clayton Karan,
res. em Florianópolis
Menina, Lúcia Helena Gonçalves
Sr. Adalberto Enqelmann, res. em

Joinville
Sr. Osmar Dutra

Aniversariam dia 19.04.79

Sra. Relinde Mahnke Marschall
Sr. IIson Nolteneo Bastos
Sr. Luiz da Silva, res. em Masarandu
ba
Sr. Rudolfo Reck, res. em ltapocuzl-
nho

'

Jovem Káthia Horst

Aniversariam dia 20.04.79

Srta. Marilia Hafemarin
Sr. Norberto Piazera
Sr. Ivo Kupas
Sr. Luiz Medeiros

NASCIMEN'TOS
Nas,ceu dia 24.03.79

Roseli, filha de Mário JAlona) Dumka

Nasceu dia 26.03.79
Giselle, filha de Tânia Márcia Pereira

Nasceram dia 27.03.79

Guida, filho de Vicente (Rosália) Ur
banski
MicheIe, filha de Marli B. Scheuer

Nasceram dia 28.03.79

Gilberto, filho de Affonso (Zulma) Titz
Joselene Aparecida, filha de Valde
miro José (Darll)' Zoz

Nasceu dia 01.04.79

Solange, filha 'de Wanda K. Gnewich

Nasceram dia 02.04.79

Pericles, filho de
' Lauro (Vera) Braga

Denis, filho de Mário (Verena) Sie-
werdt

'

Nasceu dia 03.04.79

Marinilse Maria, filha de João (Maria)
, Rosa

Nasceram· dia 04.04.79

: Jackson, filho de Archangelo (Maria
Elsira) Paterno
Carla, filha de Ingo (Catarina) Fràn
kowiak
GiseIe, filha de Edson (Verônica) Gia
se

Nasceram: dia 05.04.79

Viviane, filha -ele Renato (Kátia) Schulz
Kátia Mara, tllha de Teobaldo (Ur
sula) Frankowiack

Nasceram dia 06.04.79

Cláudia Denise, filha de Sigfried cre
resinha de Fátima) Erdmann
Gêmeas, Graciane e Elisiane, filhas
de Norbe.rto (Renata Analara) Wa-
ckenhage.

'

ARNO E MARCIA

I

Quem está se preocupando com os últi-
mos preparativos para seu casamento, são os

jovens Arno Henschel Junior e Márcia Regina
Krause. Arno, é filho de Arno Henschel. e Trau
di Pensky Henschel, e Márcia Regina é filha
de Vergundes e Martha Doster Krause.

O dia do eterno "sim" se aproxima, e o

casal, juntamente com seus pais, já_se prepa
ram para este maravilhoso momento:

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 conteeções em geral,
para todas as idades. '

O LOJÁO DE CONFECÇõES S�ELI,
fica na Av. Marechal Deodoro, 1085, em
frente à Praça Paul Harris.

REGISTRO CIVIL
Áurea Müller Grubba, Oficial do Re

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

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

Edital nr. 10.717 de 04.04.1979
Ademar Gonçalves de Jesus e Benilde Buzzi

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e' resi
dente na Rua Venâncic da Silva Porto, nesta cida
de, filho de Alfredo Gonçalves de Jesus e Fràn
cisca Gonçalves de Jesus.' Ela, brasileira, solteira,

,

costureira, natural de Doutor Pedrinho, neste Esta
do, domiciliada e residerite na Rua Rio Branco,
nesta cidade, filha de Ouirino Buzzi e Alida Buzz!.
Edital nr. 10.718 de 04.04.1979
Mauricio José Petry e Dolores Moskorz
Cópia recebida do Oficial de Massaranduba, .nests
Estado.

, Ele, brasileiro, solteiro, torneiro" natural de
Luiz' Alves, neste Estado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Anselmo Petry e Clara Mar
celino. Ela, brasileira, sottelra, ßalconista, natural
de Massafanduba, neste Estado, domiciliada e re

sidente em Massaranduba, neste Estado, filha dp.
João Moskorz e Monica Brych Moskorz.
Edital nr. 10.719 de 04.04.1979
Altair Wendorff e

Teresinha Bernardina Sborz

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e 'residente na Rua
São Paulo, nesta cidade, filho de Guilherme Wen
dorff Junior e Maria Klein Wendorff. Ela, brasl
leira, solteira, lndustrlârla, natural de Nova Trento,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Rio,
Branco, nesta cidade, filha de Bernardo Sborz e

Teresa Galvan Sborz.
Edital· nr. 10.720 de 04.04.1979
Kiliano Decker e Iraci Siomecki

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Joinville, nesta cidade, filho de
Pedro Decker e Anastacia Decker. Ela, brasileira,
solteira', industriária, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua

, Frederico Sonnenhohl, nesta cidade,
.

filha de Art- .

tania Slomecki e Teresa Mader.
Edital nr. 10.721 de 04.04.1979
Loreno Uttpatel e Teres\nha .Tlronl

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rtla
Marajó, nesta cidade, filho de Willy Uttpatel e Sop
fie Hansen. Uttpatel. Ela, brasileira, soltelrâ, in
dustriária, natural de Luiz Alves, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Marajó, nesta cl
dade, filha de Abramo Tironi e Olementlna Cos.ta
Tironi.
Edital nr. 10.722 de 0'5.04.1979
Davino Chiodinl e Janete Heise

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua João Januário Airoso, nesta cidade,
filho de Luiz Chiodini e Altrude Chiodini. Ela,
brasileira,' solteira, industriária, natural de Jara-
'guá do Sul, domiciliada e residente na Rua João
Januário Airoso, nesta cidade, filha de Rudi Helss
e Erica �regolewitsch Heise.
Edital nr, 10.723 de 05.04.1979
Valdemiro Schütze e Maria Schmitt

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
João Januário' Airoso, nesta cidade, filho de Ewa'
do Schütze e Ema Kopsch Schütze. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de' escritório, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente' na Rua João Ja
nuário Airoso, nesta cidade, filha de João Schmitt
e Maria Vieira Schmitt.
Edital nr. 10.724 de 05.04.1979.

,Luiz Carlos Hornburg e Albertina Julieta Piecoli
\ Ele, brasileiro, solteiro" técnico têxtil, natural

CVaster.

jarl

BOUTIQUe KELLI
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 calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda, ecmpran
do em BOUTIQUE KELLI, na Avenida Ma
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu··
nicipal.

.

A vista ou a prazo; como você dese-

JUVENTUS REALIZA

O Grêmio Esportivo Juventus, estará rea

lizando no dla deho]e, o 'sensacional Baile de

Páscoa, em sua sede social, sendo animado

pelo famoso Conjunto Schiavini. O preço cfas

mesas para os Sócio-100, é de Cr$ 200, e pa-
ra os demais é de Cr$ 400,00.

_

Participe de mais esta realização do Ju

ventus, 'divertindo-se a valer.

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Rio da Luz III, neste distrito, fllho de Manfredo

Hamburg e Azalinda Fritzke Hamburg. Ela, bra

sileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Jaraguá-Esquerdo, nes

te distrito, filha de Ouerlno Piccoli e Paullna De

mathé Plccoll ,

Edital nr. 10.725 de 05.04.1979

Antônio Juvensl da Rocha e Marlene de Souza
- Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural c'fI

Luiz Alves, neste Estado, domiciliado e. residente

na Rua Eugênio Nicolini, nesta cidade, filho de Ei'

siário da Rocha e Llndornar Schlöllemberg da Ro
cha. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural
de Tangará, neste Estado, domiciliada e residen

te na rua Eugenio Nicolini, nesta cidade, filha de

Guilherme de Souza e Herminda Westphal de Sou

za.

Edital nr. 10.726 de 06.04.19'79

Ant,onio Rogério,Stinghen e Rovina Bier
�

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Jara

guá-Esquerdo, neste distrito, filho de Fidelis Stin

ghen e Catarina Giralla 'Stinghen. Ela, braallelra,
solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Estrada Garlbaldl, nes

te distrito, filha de Alfredo Bier e Otilia Bcssham-

.rner Bier.

Edital nr. 10.727 de 06.04.1979

Roberto Luiz Àuysam e Izolete Netto Silveira

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e 'residente na 'Rua

José Emmendoerfer, nesta cidade, filho de Renato

,Ruysam e Angelina Reinarde R,uysam. Ela, brasl

leirà, solteira, costurelra, natural de ,Painel, neste

Estàdö ... domiciliada e residente na Rua Dona An·

tania, nesta cidade, filha de Alcides Silveira' e

Maria de Lourdes Silveira.

Edital nr, 10.728 de 09.04.1979·

Lino José Mezoni e Almelinda Fridrieh

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural d"

Corupá, neste Estado, domiciliado e resldente na

Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, filho "de Luiz

Mezoni e Adelhaid Mezoni. Ela. brasileira, soltel

ra, costureira, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente em Três Rios do Norfe,
neste distrito, filha de Alfonso Frldrlch e Lucia

Fridrich.
Edital nr. 10.729 de 09.04.1979

Ezidio José de Freitas e Marlene Maria Bassani

Ele, brasileiro, solteiro, lndustrlárlo,". natural
de Guaramirlrn, neste Estado, domiciliado e 'resi

dente na Rua Rodolfo Hufenuessler, nesta cidade,
filho de Heitor de Freitas e Eleonora Andrzejewski
de Freitas. Ela, brasileira, solteira, costureira, na

tural de Jaraquá do Sul; domiciliada e residente

na Rua Guararnlrlm, nesta cidade, filha de Querino
Bassani e Maria Junckes Bassani.

Edital nr. 10.730 de 09.04.1979

Acácio Franeener e Nilsete Teresinha Petry
Ele, brasileiro" solteiro, do comércio, natural

de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Campo Alegre, nesta cidade, filho
de Adelino Francener e Anastácia Francener. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraquä do

'Sul, domlclllada e residente em Ilha, da Figueira,
neste distrito, filha de Bertino Petry e Daure AI

zerina Schmitt Petry.
Edital nr. 10.731 de 09.04.1979

,José Carlos de Andrade e Luciane Margareth Fodi

Ele, brasileiro, solteiro, psicólogo, natural de

Recite,.' Pernambuco, domiciliado e residente na

Rua Erich Doubrawa, nesta cidade, filho de Ma..

noel Fereira de Andrade 'e Maria do Carmo de An

drade. Ela; brasileira. solteira, secretária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua João Marcatto, nesta cidade, 'filha de Pedro

Caris Fodi e Neida Dúnker Fodl.
E para que chegue ao conhecimento

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.

Aur€'8 MüI'pr Orl.lbba
Oficial

/

CENTRO CfVICO REALIZA

TORNEIO TIRADENTES

O Centro Cívico .Coronel Emílio Carlos

Jourdan do Colégio São Luís, estará realizan

do nos próximos dias 20 e 21 de abril, o já
tradicional Torneio Tiradentes, que contará

com a participáção dos alunos do Colégio S.

l.uls, para os jogos de Futebol de Salão e Fu

tebol de Campo.

lI.a EXPOARTE

lncentlvando a beleza da arte transporta
da para a tela, estaremos realizando a II.a Ex

posição de Arte, a ser realizada entre' os dlas

28 de abril a 5 de maio. Teremos como convi

dados especiais de Florianópolis: Joel Figuei
ra, Leopoldo Guesser e; Eloah Naschenweng.
De Jaraguá .do Sul, estarão participando até o

momento: Carim Leitzke, Isolde Marquardt,
Adaíza Zanoni, Waldemar Reech, Tarcísio De

mo, Magali Janssen, Eduardo Schmidt, Maide

Raboch e Nairo Vilmar Souza de Florianópolis.

A exposição terá como local o Centro de

Turismo, na Av. Getúlio Vargas, e sua abertu

ra acontecerá no dia 28 deabrll, às 20h30min

com um coquetel oferecido aos presentes.

Serão expostos maravilhosos ,trabalhos"
onde as pessoas poderão apreciá-los e com

prá-Ias.

1.a 'GINCANA ESTUDANTIL179

Nos próximos dlas 11 e 12 de maio, esta

remos realizando a t.a Gincana Estudantil/79,
com a participação de todas as escolas de Ja

raguá do Sul, sendo que as inscrições pode
rão ser efetuadas juntamente com o Centro

Cívico do Colégio São Luís entre os dias 16 e

27 de abril. O número máximo permitido por

equipe para esta Gincana eerá de 10 elemen

tos. Maiores informações poderão ser dadas,
no ato da inscrição.

BAILE NO JUVENTUS

o resultado desta maravilhosa gincana,
que fará com que toda a cidade se movimen

te juntamente com ás componentes das equi- ..
pes, será divulgado no Baile a ser realizado I
na noite do dia 12 de maio, na sede social do

G.E. Juventus, com a animação do Conjunto
"Grupo Musical Tele Som".

KROGERHAUS...
� preciso dizer mais ?!

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

.

"KROGERGARTEN"

RUMO AOS ESTADOS UNIDOS

Embarca para os Estados Unidos, no dia

de amanhã, a sra. Helga Czcernay, esposa do

sr. Luiz Adolfo Czernay, sendo destacada pro
motora da Avon em nosso país. A Avon, reco
nhecendo o trabalho eficiente e o êxito de-

. sempenhado pela sra. Helga Czernay, IlÍe dá
este prêmio, de uma famosa viagem ao Esta
dos Unidos, com um único objetivo, que é o

de um passeio pelo seu mérlto desempenha
do. A coluna deseja a sra. Helga, uma ótima
vfagem e os cumprimentos pelo seu destaque,
sendo uma das melhores de nosso país.

CINDERI;-LA
. Sempre atualizada com a moda dR

temporada, para você desfilar elegante�
mente.

.

Presentes chiques e um mundo de no

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
vista ou a prazo, como você desejar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROTÁRIA
QUANDO ALGUÉM TE PEDIR .••

Zulíria Martins Minicucci

Esposa do nosso Companheiro de

Franca-SP,- Prof. Vicente'Minicucci

Quando alguém te pedir com voz desesperada
Um pedaço de pão, que é_ tudo e quase nada:

Estende o teu olhar bem cheio de doçura
E reparteo teu pão com essa criatura.

Não há nada rnals triste. e nem rnais humilhante

Que a miséria cruel do nosso semelhante ...

Quem sabe o que é sentir a dor, a nostalgia,
É aquele que mendiga o pão de cada dia.
Quem dá é mais feliz que o mrsero que implora
o sobejo de quem às vezes j10ga fora.
É tão bom socórrer o desafortunado,
O que estende a sacola à espera de um bocado.
Não importa saber quem- é, nem onde' mora,
O que importa é enxugar o pranto de quem chora ...
Não importa saber quem é, porque não come,
O que importa é ajudar, matar a sua fome.

Seja embora quem for, estende a tua mão:

Seja branco ou de cor é sempre teu irmãol

Amanhã, ou talvez na caminhada imensa,
Receberás de Deus a justa recompensa.
O bem que a gente faz não é nunca perdido,
Ele sempre será em dobro' devolvido.
Não deixes de fazer o bem, a caridade,
E assim serás feliz por toda à eternidadel

Der Markensammler
'oa sitzf' er abends in der guten Stube,
Von starker Lampe ist der Tisch erhellt,
Die Linke haelt die obligate Lupe,
Symbol der Markensammler aller Welt.

Wo andre sich an der Natur ergoetzen,
Erholt er sich am kleinen Stueck Papier, .

Er kann sich tagelang vor's Album setzen,
Der Markenkàtalog Ist sein Brevier.

Sein Auge leuchtet und sein Mund wird schmáeler,
Er stiert ins Album und sein Blick wird hart,
Er sucht und hofft auf einen Plattenfehler,
Auf falsche Farben, andre Zaehnungsart.

Sein Träum, das ist die Rote Dreier Sachsen,
Auf Raritaeten ist er ganz erpicht. .

Sicht er die Markensammlung langsam wachsen,
Dann ist er gluecklich, andres braucht er nicht.

Doch was, am Ende, bleibt von seinem Gluecke,
Wenn einst der Sammler geht von dieser Welt?

Im Album klafft dann eine breite Luecke,
Nichts .bleibt me�r, als ein leerés Markenfeld

•

Rudolf Hirschfeld, Säo Paulo

p
,

ascoa
........-- Arnoldo ALEXANDRE ........_-

A Páscoa é o segundo Natal de Cristo.
Na lendária noite de Natal, como determina

a tradiçã'o cristã, Jesus veio da Eternidade·, do
seio do Pai, para o mundo dos mortais.

Na madrugada da Páscoa, . Cristo deixa o

mundo dos mortais retornando à Eternidade.'

Na Noite de Natal es anjos cantavam "Gló
ria a Deus nas Alturas e Paz na Terra' a.os .

Ho

mens de Boa Vontade".

Na madrugada' da Páscoa, porém, o Anjo
apenas disse: "Não Está Aqui a Quem Procurais.
Ressuscitou" •

Cristo na realidade não morreu. Simples
mente permitiu que os homens abatessem a sua

natureza humana, pele em função da "unlão hi

postática", intacta permaneceria a sua nàtureza
divina.

É uma mistica que devolve à humanidade o

.

sentido �a alegria subtraída" durante a quares
ma.

Ao repicar os sinos da Páscoa um novo so

pro de vida espiritual vem habitar em todos os

corações•.

Feliz Páscoa. ·Que Cristo continue morando
.em cada um de vós, é o nosso desejo.

Sábado, 14 de abril de 1.979

de
os diabéticos frequente
mente sófrem de cegueira
e de complicação' dos
rins, disseram cientistas
da Universidade de Yale.

NEW HAVEN,
CONNECTICUT- Um pas
so decisivo dado na cria

ção de. um pâncreas arti
ficial .abrlu o caminho. pl
efetuar novas investigã-
ções que permitam deter- Os cientistas expres
minar a razão pela qual saram ter desenvolvido

Os despachos· do dr. prefeito
,Hoje voltamos a publicar mais dois despachos do .

dr. Carlos Moacyr de Faria Souto, ex-prefeito do Muni

cípío de í.taocara-RJ. O dr. Carlinhos, como ele mesmo

se intitula notabilizou-se com os despachos dados aos
, .

papéis submetidos à sua consideração, alguns deles

publicados nos mais importantes órgão� da imprensa
muridial. E, porque fossem interessantes os conceitos,
a publicação dos seus despachos, acabaram por en

.

contrar admiradores entre nossos assinantes que não

dispensam 'a sua leitura semanal.

Vamos .aos despachos:
"Diomar Borges pede incluir na sua ficha funcional

-

a contagem de 2.993 dias de serviços. Defiro. O reque-
.

rimento foi devidamente informado pelo serviço do pes

soal. Fi-lo por obrigação legal, mas não havia necessi

dade. Diomar passou a vida trabalhando, na Prefeitura;
Eu o nomeei em' 1937, "bocalmente". Naquela época

.
muita nomeação era "bocal". Continuou trabalhando até

hoje. Envelheceu, casou, criou filhos! seu nariz cres

ceu, tudo na Prefeitura. Dlornaj pediu que lhe contas

sem os dias, não as. noites. nem as madrugadas que,

também, tantas' vezes trabalhou em ocasiões de emer

gência. Ninguém tem o. direito, de contestar seu mere

cimento. É um verdadeiro Scipião: o africano. Quando,

à Scipião contestaram sua prestação de contas no Se

nado apenas respondeu: "Não vou dar contas de mise-
, ,

.

ráveis sestercios, eu que fiz entrar duzentos milhões no

tesouro, sem reservar para mim mais do que o apelido
de Africano". A seguir retirou-se e, ao rnorrerr longe de

Roma, fez com que escrevessem sobre sua sepultura:

"Ingrata pátria, tu não possuirás meus ossos". As ve

zes, penso, que o governador RaymUndo Padilha, quan
do morrer,' talvez não queira ser enterrado no Brasil.

M. Silva -- Pede pagamento de uniformes. Defiro.

Mandei confeccioná-los para as bibliotecárias. Por rnals

que se tenha simplificado, as 'roupas ainda constituem'

adorno julgado indispensável. � possível que no ano

, dez mil riam-se de nossa pudicice- Compreendo, pois,
perfeitamente a evolução liberal da igreja ditada por

5.5. o Papâ João XXIII. A maldade está no pensamento
ou nos olhos, não na maior ou menor quantidade de

saias. Se fosse assim, índio nú não entrava no céu. Aliás

foi Jó quem afirmou:

(N�, sal do seio materno;
, Nú, penetrarei no selo 'da terra.

-Já, 1.21-
.
Quando Deus fez Adão e Eva, não os vestiu, nem

me conste que anjo no céu ande vestido, Não havendo

maldade, para que roupa? Mas por enquanto, por vias
das duvidas e respeito à lei, vistamos as nossas biblio

tecárias" .

•

val reduzir _ problemas·
. um sistema a base de
um dispositivo de bom
beamento que pode ser

conduzido. no
.

cinturão,
que. estabiliza aparente
mente o nível de açúcar
no sangue dos diabéticos,
com infusões constantes
de insulina.

.

PAGINA 3

de t. 'diabéticos
_
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los diabéticos,
informou o

Philip Felig.

segundo
cientista

sulina suficiente, hormô
nio que .controla o nível
de açúcar do sangue.
Mais de um milhão de:
dlabétlcos necessitam de
lnjeações de insulina dla
riamente.

..BANCÁRIOS
DO NORDESTE
CATARINENSE

PODEM
�,ECEBER
ABONO

SALARIAL
JOINVILLE-Os' bancá

rios da região Nordeste
de Santa Catarina pode-

o
rão receber, nas próximas
semanas, um abono sa

larial de trinta' pl cento.
Pelo menos esta é a rei
vindicação do Sidicato
dos Empregados em Es
tabelecimentos' Bancários
de Joinville, que além de
representar os interesses

. da classe desta cidade,
possui jurisdição também
em Jaraguá do Sul, Gua
ramirim, São Franscisco

, do Sul, Corupa, São Ben
to do Sul, Campo Alegre,
Araquari, Massaranduba,
Garuva e Schroeder .

A concessão de abono
salarial "em caráter de
urgência", foi solicitado
através de .

ofIcio do sin
dicato a todos 'Os repre
sentantes de estabeleci
mentos bancários que
possuem aqêncla nestas

.

cidades sob sua jurisdi
ção. Por outro lado, o úl
timo acordo salarial da
classe foi firmado em 1.0

. de setembro do ano pas
sado, e, por conseguinte,
a assembléia-geral da ca

tegoria está marcada pa-
> ra

.

setembro próximo.

. A diabete, doença que
afeta cerca de 10 milhões
de norteamericanos,· de
riva da incapacidade do
pâncreas de produzir in-

O novo tratamento não
estará dlsponfvel ao pú
blico em geral durarite
vários. anos, mais impul
sionará as investigações
a respeito das complica
ções físicas sofridas pe-

o s

(14.0 passo da VIA DOLOROSA)
Eno Theodoro Wanke

As pétalas de flores amarelas

choravam sobre o túmulo. .. O quebranto
do por-do-sol tecia um suave manto

de sombras infinitas paralelas ...

Jesus, o Cristo, o Ungido o Deus sem vi�a,
regressa à terra, enquanto o nevoeiro
da noite sobe, como quem se olvida

enfim, de um espetáculo agoureiro.

As árvores esguias e singelas
. erguiam braços ogivais de espanto'
aos céus tinindo cores. Isto, enquanto
o enterro de Jesus passou por elas ..

No sentido de reavivar a me

mória de Certos grupos de tecno

burocratas, padecendo atualmen

te de uma profunda "amnésia in

flacionárla", vale lembrar que c

Fundo de Garantia veio em subs

tituição à velha lei da estabilida

de, que previa Indenizações em

dobro para caCia ano de trabalho

P O M.B 0- S
COLUNA LITERÁRIA

(Sandoval José dos Reis)

Um abafado e lamentoso arrulho

Toda manhã, semi-desperto, escuto,
Bebendo,; gota a gota, o sonó fi�ol
No leito, inda cansado, irresoluto.

De longe em longe o torn queixoso ainda

Na semi-inconsciência minha - assim

Quase em sonho - persiste. .. Logo acordo

E
.

de pronto. levanto-me por fim.

A porta em buliçoso' bando, todos
A espera do cibo demoroso"

Famétlcos, ali ficam os pombos
No frenesi do antecipado gozo..

O gesto generoso da primeira
Mancheia o bando eletrizada então:

Rápido, qual efêmera fagulha,
Exti�gue-se, mal doura a terra,. o grão.

Alvoroçam-se, brigam e disputam
A copiosa dádiva caida. '

Fartos agora, peito. lntrumescldo.
Andam, solenes; de cabeça erguida.

A Catebral de� Cedros
,

Pietá
(13.0 passo da VIA DOLOROSA)

Eno Theodoro Wanke

Espadas, de agonia já 'sofrida
.

põem roxo no cenário. derradeiro.
O corpo, despregado do madeiro, -

é lágrima de carne dolorida.

José de Arimatéia desce o morto

da cruz, enquanto a tarde carregada
aumenta nosso triste desconforto ..••

O pranto- dás mulheres recrudesce,
o dia morre, a sombra em voltá é' prece,
e espanto, prece e dor, luto e mais nada ...

o séquito parou. Que negra tumba!

A laje, pesadíssima, 'fetumba
ao fim de uma Jornada escura e insana.

I
O chão da catedral de cedros do horto

se abriu, sepulcro e dor, para o Deus'morto,

I. e foi refúgio contra a Noite Humana

I(Do livro em preparo O MESSIAS) (Do livro em preparo O MESSIAS)

Querem p r en d e r o
PALMIRO DA SILVA

fntenslflcaram-se bastante

nos últimos dias as especulações
em torno-de profundas altera

ções que' estariam sendo pre-

A rosa

A vida
Na rosa há espinhos
na vida também,
mas muita beleza

as duas contém.
A rosa é pra olhar
com muita ternura,
Da vida aguentar,

.

pois toda amargura.
A rosa e a vida
se completam sim.

. Não. fica esquecida
beleza sem fim.

Saber, pois juntá-Ias
é muita altivez
E muito amá-Ias
é ter sensatez.

Prof.a Alarçle S. de Amorim

Biguaçú - SC - 03/79

- .

paradas na legislação referente

ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço. Estas entrariam em

: vigor .no inicio do novo governo. e

os comentários têm-se' fixado na
. -

possibilidade de uma diminuição
ainda maior dos casos em que é

permitida a movimentação das'

contas. Outros mais pessimistas
insistem até na perspectiva de um

congelamento do próprio fundo.

Nesta época de uma politica eco

nômica que não prima pela coe

rência, onde até � calamidade

pública já se transformou em

_ "pretexto gerador" para um au

mento da já pesada carga tribu

tária sobre a sofrida classe mé

dia, não seria de se estranhar que
num novo. acesso de burocratis

mo os realizadores de nossa.po
lítica econômica optassem por
uma medida destas característi
cas•

(depois de 10 anos) toda vez que
o empregado fosse dispensado
sem justa causa.. Foi, por assim'
dizer, .uma troca, uma vantajosa
troca para o trabelhadorr passou
de, um direito virtual para um di
reito real, já que poucos, num

pais com a rotatividäde de mão
de obra, conseguiam atingir a es

tabilidade.

Um dos aspectos positivos
do Fundo de Garantia é a desti

nação. dos recursos. O problema
habitacional no Brasil é indiscuti-

.

velmente um dos grandes proble
mas nacionais, e os recursos do

fundo estão sendo de grande va

lia para o programa de investi-'

mentos realizados pelo BNH,
quer nó financiamento direto da

construção de habitações; quer
no financiamento de infraestrutu-

_ ra básica para um grande núme
ro

.

de municipios.

Em função da inexistência
no Brasil de um sistema de segu

,

ro-desemprego, que tão bem tem
servido as Nações ·mais desen
volvidas,' atenuando sobr:emanei

. ra alguns problemas sociais mais
emergentes, o FGTS no Brasil tem

FGTS
I
funcionado na prática como um

seguro-desemprego. Ele repre
senta um pequeno pecúliO com o

qual o trabalhador enfrenta' o pe
ríodo que separa a sua saida da

ocupação antiga até o recebimen

to do primeiro salário do novoem

preg.o, geralmente trinta dias a

pós a'admissão e o inicio das ati
vidades· A magnitude do proble
ma do trabalhador brasileiro, quer
pela sua baixa qualificação, quer
pelo desgaste' exagerado do po
der aquisitivo dos salários, fez,
entretànto, desta função derivada

do FGTS, a mais Importante pela
sua ,reprellentativldade' em ter

mos sociais.

<,

Pensar, ainda apenas que no

plano das idéias' (e 'o que espe
ro sinceramente), em alterações
profundas na sistemática de mo

vimentaçãó das contas significa
ria, na prática, reduzir e at� eli-

minar a importante função de se
gurO-désemprego que é exercida

pelo FGTS, aumentando conse

quentemente as tensões sociais

numa área Já muito sensibilizada
pela prolongada vigência de uma

austera polrtica econômica de
combate à inflação. (Plana)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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p� aprOVê!da . JJf;:; uDanimidade na

Assembléia
.�6gr3fos .

afirmam terem desmhertO· ; "

..

continente . Perdido'o

LISBOA - Um navio so

viético de pesquisas zar

pou desta capital depois
que seus ocean6grafos
informaram que haviam
descoberto ao que pare-

- ce o leidário . continente

perdido da Atlântica, en

tre 320 e 400 quilômetros
a oeste de Portugal.
Segundo' as autorida

des policiais o navio so-
- viético "Vitiaz" dirige-se
para a Ilha da Madeira,
onde Andrei Aksenov, vi.,.
ce-diretor do Instituto d9
Oceanografia da Acade
mia de Ciências Sovié

tica, disse que oito fetos
submarinas, tiradas por
cientistas do barco, re

velaram a existência de

"vestrgios de muralhas".

U[OBREIO DO POVO"
Fundação:

Artur Müller
-1919 -

CGCMF:
'

84.436.591/0001-34

- 1�79";';':'
I� Diretor:

EugênIO Vitor Schmöckel

Assinatura:
'

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

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

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Composto e Impresso
.

na:

Soco Gráf. Avenida Ltda.

Senhorita que já foi homem

apresenta-se na· patrulha
policial

WASHINGTON

A srta. Bonie Davenport
apresentou-se para assu

mir seu posto na patru-
lha de motociclistas da

polícia local.

Não é a' primeira vez

que a mulher é designa
da para a Unidade Moto

rizada de Combate ao
(

Crime. Sob o nome e car- ,

go de oficial Or:mus Da

venprot III, trabalhou na

patrulha motociclTsta da

cidade, antes de subme-

ter-se, em novembro,

último a uma operação
de mudança de sexo. '

,

Bonnie, veterana de oi

to anos na pollcla, disse

ter solicitado que a desig-

nassem para a unidade,
da qua! ,participou quan

do era homem, porque
acredita que seus cornpa-

. nheiros a' respeitam. Há

um ano pediu licença e

retirou-se da polícia pa-
-

ra a intervenção cirúrgica.

o subchefe do quarto
distrito policial da cidade,
comandante Charles �

Troublefleld, declarou que

Bonnie, ex-Ormus, "era

um bom oficial depollcta,
consciente, dedicado e

capaz, e penso que agora

,
como mulher, naturalmen
te será uma boa oficial,
utilizando sua experiência
anterior" .:

Quando lhe pergunta
ram se os vestlqloe- em

questão poderiam cons

tituir os restos do conti
nente perdido, ao qual
'referlu-se Platão, Aske
nov dlsse aos jornalistas:
'Sim, os oceanógrafos so

viéticos acreditam. que
sim".

$egundo o cientista,
foram tirados -fotos de
uma' regiãó submarina

�

montanhosa na zona' Em
tre Portugal e Madeira e

perto do limite português
das duzentas milhas, mas
não se indicou" a que pro
fundidade foram tiradas
as fotos. Madeira está a

uns 960 quilômetros a

oeste de Lisboa.
Askenov expressou qu�

as fotos seriam logo di-,
vulgadas em Moscou,
mas adiantou a neces-

sidade de se efetuar no

vas pssqulsas antes de
concluções definitivas. O
oceanógrafo soviético a
firma que parecem haver
paredes e escadarias
muito gastas pela ação
da água e cobertas de ve-

.

getação marinha.
.

A Poltela Marltlma dis
se que o 'navio soviético
de pesquisa zarpou do
Rio Tejö, no

-

porto de lis
boa, 24 horas depois que
es Cientistas informaram
de suas descobertas.
As autoridades portu

guesas expressaram que,
o próximo porto de escala
do navio será Dover, na

Grã-Bretanha.
�

-

','

,

A 'Assembléia Legislativa aprovou
por unanimidade, o projeto de origem
governamental que concede gratifica
ção especial de 100 por cento aos pro
fe�sores do Estado que estiverem na e

fetiva regência de classe. O deputado
Ivan Ranzolin, da Arena, e, que foi o re-

f

lator da matéria na Comissão de Justi

ça, disse que 5i500 professores serão.

beneficiados, observando ainda que o

Governo do Estado "já está tomando ou

tras prQvidências que 'visem atingir to
do o magistério eatarlnense'',

Mesmo com riscos, .

americanos

iosemiJação· artificia!
,BOSTON-A utlllzaçãoj'
por parte dos médicos,
do esperma de um só
homem para inseminar
várias mulheres, cria o

risco de casamentos in
cestuosos entre pessoas,
que, sem o saberem, des
cendem do mesmo pai,

adverte um informe base
ado em pesquisa reali
zada entre 379 médicos.
,

O estudo também che
goU à. conclusão de que
os médicos devem ter'
mais cuidado em essegu
rar que o, sêmen utiliza
do não transmitirá defei-

ost genéticÇ)s. Calcula-f'
que nos Estados Unides
nascem anualmente,
6.000 a ,1 O mil bebês con

cebidos através de inse

mlnação artificial.

Os resultados da pes
quisa, efetuada por inves-

.' tigadores da Universidade
de Wisconsin, de Madi

son, aparecem publicados
na Última edição do
"NeW England Journal of
Medicine". Os investiga
dores frisaram que se tra

ta do primeiro estudo im

portante sobre insemina

ção artificial desde 1941.
,

Três quartas partes dos
,

médicos disseram que
nunca utilizaram o esper
ma de um só homem para
conceber mais de seis

crianças. Entretanto, seis

por centro ccnfessaram
que o sêmen de um só

doador lhe serviu 'Para 15

ou mais concepções. So
mente um médico resp;olJ;
deu que utilizou o esper-

ma de um doador para
conceber 50 bebês.
A maior parte do esper

ma é doado por estudan

tes de medicina ou médi

cos em atividade hospi-
talar. 'rodavte. alguns
profissjonais dissera_m
que conseguiram do�çao
de esperma de marldos

de suas clientes ou ami-

gos pessoais. .'

-

O estudo' sustenta aue

mals .de 95 por centro das

mulheres aue se subme

tem a inseminação artlfi

cial fazem ooroue o mari

do é estéril. Porém. 10
-

por cento aos médlcos

revelaram terem feito ::I

inseminacão em muitas

mulheres solteiras.

usam

Cuidebem
do seuromance!

,E tenha uma vida amorosamais segura.
Semanalmente.Nas bancas.

INDICADOR

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE
GUARAMIRIM

Cartório dos Feitos da Fazenda Pública.

EDITAL DE 1.'C! E 2.0 LEILõES

(Extrato).

Autos: Execução Fiscal nr. 04/77 - Autor: A
Fazenda Nacional. Réu: José Paulo de Azevedo.

Local. Átrio do Fórum da Comarca na Rua 28 de

Agosto, 2.042. Datas: 1.° Leilão,' por valor igual
ou superlor ao da avaliação: 18.04.79, às 9 ho
ras. 2.° 'Leilão, ,por maior lanço independente
mente da avaliação: 09.05.79 às 9 horas. Bens a

serem leiloados: 1) Um caminhão, marca Merce
des Benz, ano 72,placa TN 0281, amarelo e pre
to, cl truck, com capacidade para 21.500 Kg,
modelo 2013, Certificado nr. 766225, avaliado por
Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros);
2) Um caminhão, marca Ford F 600, ano 73, cor
verde, GI truck, com140 HP, placa TN 0302, ca
pacidade para 18.500 Kg, certificado nr. 560897,
avaliado por Cr$ 80.000,00 (oitenta'mil cruzeiros);
3) Um caminhão, marca Ford F 600-A, c/120 HP,
ano 73, cor azul, com capacidade para 7.000 Kg,
certificado nr. 0067960, avallado por Cr$ .

90.000,00 (noventa mil cruzeiros), perfazendo es

tes bens o total de Cr$ 320,000,00. Não consta

dos autos qualquer ônus ou recurso pendente.
Fica intimado o devedor das datas' acima: caso

sua intimação não seja posslvel pelo sr. Oficial
de Justiça.

Guaramirim, 06 de fevereiro de 1979'

Raff Faltin - Escrivão .

. Romeu Junkes - JÍliz de Direito

, -

P' R ·0 F I· S ,S 10N·A L

CEACLIN - AN4t:.pSS CUNICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

, Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

I

INGO PAULO ROBL,
Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, PalsaglsmÇ),
Consultoria e Auditoria Florestal;

.

Escrlt6rlos:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos)...,.. Av. D. Pedro II, 185.
Cx. P. �OO

- fone:· 72-0411 - São B��to do Sul-SC
I

HUMBERTO WOLF'
Engenheiro Civil '

Projetos, Construções, Cálculos,:
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos' Ferreira, 184
'

Fone {0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SG

Dr. Luís Fernando Dellagiustina

CIRURGIAO .DENTISTA
CRO .,..... FP - 4973

Clfnlca Geral

DRA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista .. formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

- Adultos e Crianças
,

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

CUNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

DESPACHANTE O'FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANlUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferênçias - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0010
,

(perto do Dr. Waldemlro Mazureehen)

III
MARLIAN-EMPRIEI!NDIMENTO. IE SERVlÇOS'LTDA.
---

. �

CRC - 0772

CONTABILIDADE -:- SEGUROS - PROJETOS DE

FINANCIAMENTO' - CONTRATOS E SERVIÇ,OS EM GEflAL.�,

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixapostal' 83
89.250 - JARAGUÁ, DO SUL - Santa Catarina

,
Atende adultos e crianças. ,

Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defronte ao Fer-

ro Velho Marechal - Telefone: 72-1222. ' I
--,_

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-D
'

REG. N0. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.
.....__ .. -_ ..

PROJETOS E ASSISTf:NCIA TECNICA

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

Ex-Residente Hosp. Infantil: Cesar Pernetta
Trtulo

.

de especialidade em Pediatria.

Horérlo para atendimento:
das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horás

CI7nica Santa Cecflia � Fone: 72-0101
Rua Walter Marquardt, 77

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o R
nlada assim e não deu a míni-
ma importância.

'

-'É, mamãe, mas é que ele

I?rovou!

Amigos

Relógi'o

- Isto são horas da 'sra..
chegar em casa?!

Duas da madrugada!
- Não, papal, O relógio: ia

bater 11 horas mas fiquei com
medo dele acordar o sr. e segu
rei o pêndulo, fintes dele dar- a

,

3.a badalada.
Jardim de Intânela
- FessO, o Juquinha tá me

chamando de burro.
'

,

- E você queria ser um
burro, grande, não é?

'

..;_' Não, fessO, assim do seu
tamanho tava bom.

R A
o sr. tem laringite?
- Não. Creme, chocolate)

morango, tutti-frutti.

Secretária
- Senhorita, envie, uma

carta para aquele nosso freguês
de São Paulo avisando que che
garei na sexta-tetra.
- Patrãozinho, sexta se es

creve com x ou com s? ..

- Diga que chegarei na
/ segunda, então.

Gramática

--'- Muito bem, meu filho.
Você já fez amizade com o ga
-rotinho da nossa nova vizinha.

_

.
Eu vi quando você o ajudá

va a recolher suas bolinhas de
gude.

" -

- Que bolinhas de gude, o
que, mamãe .

Aquilo era os dentes dele
que eu quebrei.

- Bom, eu vou
-

indo por
que se eu chegar tarde minha
mulher vai ficar histórica de no

vo.
- É histérica, O burro.

<, -- Não. A minha fica mes

mo é histórica: fica lembrando
as promessas que eu fazia

quando éramos noivos.

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

fundo do banco,
- Ora, pode falar aqui

mesmo!
/ - Não, eu quero é falar no

fun-do, porque eu preciso de um

dinheiro e me disseram que ge
, rente de banco não presta, mas,
lá no fundo do banco é um bom

, sujeito.

Mentiroso Sorveteiro

--- Ora, meu filho, não fi
que triste só porque Joãozinho
chamou você de mentiroso.

_ Muita gente boa já foi calu-

_Gerente de banco

No advogado

O senhor diz que há vinte
anos sua mulher lhe atira pra
tos a cabeça e só agora quer
se desquitar?

É que agora ela está acer

tando.

'O sorveteiro, falando, bai
xinho:
.- Temos de creme, cho

colate, morango, tutti-frutti e ...

üOGO DOS SeTE ERROS- MONICA EMÃGALI TOMARAM A P� �-REDUC.ÃO e A
CABARAM NUMA AVENTURA EMOCIONANTE.', AS FLORES E Aß BORBOLETAS ....ORNA.
RAM·se ENORMES e A. MôNICA COME�OU A eSTRANHAR A SlTUACÃO. eNQUANTO A Mk
-GALI A CONSOLA, \AMOS ENCONTRAR OS SETE ERROS DA FIGURA '1 , -

I -

A QUEM CORReSPONDE
eSTA SILJ.lUETA1

QUAL 'A,FIGURA DIFERENTE?

'S�
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VErCtJlOS USADOS REVISADOS

Financiamento próprio
Corcel cupê luxo - bege .

.Oorcel GT - amarelo, ._ , .

Corcel cupê luxo - azul .

V.W. 1300 - laranja ..

Chev�te - bege .

Jeep -, verde ..
,
.•...•...•.••••••..•.•...

F.75 - �x4 - azul, '

..

'

'. . . . . . . .. .

Corcel cupê luxo - branco ;'
.

Corcel cupê básico - branco .

Mâverick cupê - vermelho .

Belina II L - bege ., ......•...............

Belina II L - amarela : .

... -: ,."7-.f:ii�;� '�!."�"
�

�!'. F,
'�"i. ..,'

-
-

Moretti,
-

Jordan & Cia. Ltda.

1977
1976
1976
1968
1976
1964
.1977
1975 '

1976
1974
1978
1979

5541

NORIZONTAI$

1. EN1OQNAR.
Z. RAIVA.
3._ TENHAS MEDO.
'I. GOSTA.
5. RARIOAOes.

VE�TlCAIS

1. eXERCER o DIREITO DE
VOTO�

Z. AVE PERNALTA.
3. FAZeR RIMAS.
4. LAVRA A'TERRA.
S.N10 SlO FUNDOS.

TIBÉRIODO
, Especializada em Volkswagen� com serViços de mecânica,

retifica de motores, regulagem, de carburador

e com lataria e 'pintura em qualquer· marca de carro.

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Palavras Cruzadas
HORIZ'ONTAIS:

1 - (?)_ José, cantor. 6 - Nação. 10 - Nação..
1O-Preceito do decálogo da Igreja. 12 - Qual
quer parte do esqueleto dos vertebrados. 13 - Que
existe no presente. 14 - "Ele", em francês. 15 -
Decifra' o que' está escrito. 16 - Nome de homem.'
19 - Pouco espesso. 23.- Alberto de Oliveira, PQe,;,
ta braslletro. 24 - Ruído. 26 --- Forma slncopada de
maior. 27 - Aguardente proveniente da fermentação
e destilação do melaço de cana-de-açúcar. 29 -

, Dança espanhola. 31 - Envelhecido em qualquer
serviço. 33 - (?) Bréa, atriz. 34 --- Fruto da ateira.

,

36 - Argola. 37 -:- (?) Maia, cantor. 39 - Alagoas
(sigla) 40.- Extraordlnárla. 42 - Dlsslmulada: ma
nhosa. 44 - Graceja. 46 - Quarta nota musical. 47
- Faz acenos. 50 - Membro empenado das aves
(pl.). 54 -.Desgraça -geral. 55 - Guarnece de asas.
56 - Palidez.

VERTICAIS:

1 - Marca de sabão em pó. 2 - Ofereces. 3 �
Desejo, ardente. 4 - Pessoa a 'quem se tributa de
masiado respeito ou excessivo afeto (pl.). 5 .- Sím
bolo qutmlco do rádio. 6 - (?) Fenda, ator norte
-amerlcano. 7 - Pássaro negro; anum. 8 - "Pedra",
em tupi-guarani. 9 - O astro central do nosso sis
tema pl���tário. 11 - Moléstia. 16 - Rio da Suíça.
17 - Dlriqlra louvores a; 18,....- (?) Mitchum, ator nor
te-amerlcano. 201__;;- Suave; branda. 21 - Conversa
-fiada; gabolice (pl.). 22 - Rezo. 25 - Vinícius de
(?), poeta e ?ompositor brasileiro. 28 -,- Mais peque
r-o, 30 � All. 32 - Tarso Outra, político. 33 - Sua '

Alteza Real. 35 - Fllelra, 38 - Coberta de mofo. 41
- �nfeitar. 43 - Que diz respeito ao nariz. 45 _
Partiam. 47 - Mau 'cheiro. 48 ..- óxido de cálcio, 49
-. Feminino de ele. 51 - Nome de homem. 52 _
Cna�ur.a; ente. 54 - Ivo Pitangui, . cirurgíão-plástico'brasileiro. '

2 3 4 5

10

12

14

16 17

23

27

31

33

36

40

44

41 48 49

53

55

RESPOSTAS:

6 7 8, 9

11

20 21 22

35

39

51 52

56

'JOjed ..:... JBI'v' - 9PBP!W,BIB:) -"S?S'V' -
BU90'v' - �.::I ,- !H � BSUOS - OJBH .;_ 1'v' - WlJ_ --

0J'v' - BW - BJpUBS - OUBJ9l9/\ - OJ9108 - wnl:J
- JOV\( - WOS - O'v' - 0IBH - JOIBI'v' � 91 _::_ II -

IBnw - ossO - OlU9wBpUBV\( - sJBd - J!BPO
LlVR'O GRÁTIS - Cortesia do seu Jornal

Envie este anúncio junto com seu pedido e -ga
. nhe inteiramente grátis um, best-seHer- no valor de
Cr$ 40,00'! A MONTERREY garante!

'

Clássic9s,' Soçiologia, Comunicação e

Outros
. 'Bom Dia para os Defuntos - Rornance perua-

,

no - Manuel Scorza .... " . . . . . . . . . . .. 140,00
,

O Jogador - Drama da líteratura russa - F.M.

Dostoievski . . . . . . . . . . . .. ,120,00
O Poder Psíquico das Pirâmides - B. Schul 115,00
O Poder Secreto das Pirâmides - Segredos

da vida - B. Schul ,'
, . 95,00'

,Aprendendo e Crescendo - Joseph e Lau-
.

rie Braga \. ; : .:...........•..
' 150,00

Aprendizagem e Estruturas do Conhecimen-
to - Barbei Inhelder ',' . .. 130,00

Como Elaborar um Currículo - Anotações e

relatórios - Couto ,

_ " . 30,00
Atlas para Estudos Sociais - ,Ensino moder-

no- J. Rodrigues '. . .. 100,00
ABC das Antenas - Prática e construção - Ly-

tell
'

'." . '.' ", 110,00
-

ABC do Rádio Moderno - Oornpenentes e

circuitos - Salm "

'

110,00
-A Nova Economia Brasileira - Mário Henrique

Simonsen 100,00
Alfabetizando - Técnica da aprendizagem -

_

Lia D. J. Grosso , : _. . . 55,00
Esporte para Crianças - Pedagogia Escolar -

Llselott Dlern ". :.:."'.:.......• ',' 65,00
. Clrcultos de Ginástica Escolar - Hans Desse-
",Iher Berthaz . . . . . . . . . . . . . . . 70,00
Piscicultura e Pesca .- Oswaldo' Wenceslau

Silva '.......... 70,00.
Não precisa enviar dinheiro'! Você s6 paga ao

retl rar oe livros na Agência Postal de sua, cidade,
Escreva, para Editora Manterrey Ltda. Rua Visconde
de Figueiredo, 81, :rijuca. Rio dê Janeiro; CEP -
20.550 --- Caixa-Postal 24.119 - ZC-09.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Uma emergência· nacional
, Suponhamos que uma nova doença súbitamen

te se,alastrasse aqui no Brasil- uma doença cuja

causa fosse desconhecida, porém que tivesse um

tal Qfeito sobre ,o sistema nervoso que 4 milhões

de pessoas se tornassem loucas por períodos va

riáveis de algumas. horas, até semanas e meses,

períodos estes que se repetissem, cada vez com

.malor freqüência, durante 15 e 30 anos.

Suponh,amos, ainda, que durante esses perío

dos de loucura, se cometessem atos .io destruti

.vos que as vidas, material e' espiritual, de """"""""""""

20.000.000 de brasileiros fossem cruelmente afe

tadas, e o trabalho, no mundo dos negócios, da in

dústria, das profissões e das fabricas, fosse sabo-
,

'

tado, ou deixasse de ser realizaClo, a um custo in-

calculável para a Nação.
Finalmente, suponhamos _que esta doença .ti

vesse a qualidade peculiar de poder alterar o juizo

de suas vítimas dá tal maneira que se tornassem

incapazes de. se reconhecerem doentes, chegan

'do a querer, a .tedo transe, tornarem-se cada vez

mais doentes.

Uma tal emergência seria classificada como

uma catástrofe das mals sérias, e bilhões de cru

zeiros seriam' gastos para que milhares de cien

tistas pudessem pr,?curar as causas do mal, tratar

de suas vítimas' e evitar que a doença se propa

gasse.
A terrível emergência" figurada acima, já es

tá conosco. Tal doença é o alcoolismo. Ataca uma

em cada 13 pessoas que bebem. Não é por ser ne

va que se tem feito tão.pouco para combater esta

doença .no Brasil.

Per,mailece sem solução porque não quere-

mos encará-Ia.

Esperamos que esta exposição ajude a de

sencadear, no noss� país, um ínteresse crescen

te po ressa doença, a qual aOrganização Mundial'

de Saúde hoje classifica como a TERCEIRA doen

ça que male seres tiumanos mata, no mundo.

Grupo Serenidade de A.A.

Rua Gumercindo da Silva, 370'

Reuniões às aas.' e 5as. feiras,
às 20 horas.

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás,

procure e acharás, bata e a porta se abrirá. Por

intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe eu bato,

procuro e. vos rogo que minha prece seja atendi

da. (menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: tudo que pedires ao,

Pai em meu nome 'Ele atenderá por lntermédlo de

Maria, vossa-saareda Mãe eu humildemente rogo
ao Vosso Pai em Vosso nome que minha oração
seja ouvida. {menciona-se o pedido).

'

'- .

Oh! Jesus que disséstes: o céu e a terra pas
sarão mas a minha palavra não passará. Por in

termédio de Maria,'Vossa Sagrada Mãe, eu confio

que minha oração seja ouvida. (menciona-se o pe-
dido).

'

Rezam-se três Ave Marias e uma Salve Rai

nha. Em .caso urgente deve ser feita em 9 horas.
Mandar publicar a graça depois de alcançada,

M. E. C.

Saúde e economia com a

Empfesários
víajarão para
Argentina onde
tratarão de

.
"

,

negoclos
BLUMENAU - o Serviço
Municipal de Turismo de

Blumenau
fretou um ônibus.

especial da Turismo
Presidente para' levar

-

em viagem de negócios
no próximo (lia,
5 de maio, a Buenos

Aires e Montevidéu,
uma caravana de

empresários locais do
setor hoteleiro,
comércio lojista,

,

proprietários de
restaurantes e de

agências de viagem.
O objetivo desta

vlaoern é ampliar a

participação dos países
do Prata, na corrente
turística que
excursiona pelo Sul
do Brasil. Na última

temporada, segundo
informações do
chefe do seviço

,Francisco Canola

Teixeira,
" foi

grande o número de

Argentinos e Uruguaios
que, favorecidos

pelo câmbio,
desviaram sua rota

do chueem função
-

da questão de Beagle)
para o Brasil,
preferindo o Sul,
pela proximidade".
Durante esta

vlaçem d(.' cinco dias

(três na Argentina
e dois no Uruguai),
os empresários
utumenauenses terão
entrevistas com os

dirigentes oos

órgãos r-aotonals de
turismo dos
dois países,
jornalistas e

associações de

agentes de viagem.
Folhetos, fotografias
e cartazes, ,

oferecendo subsídios
sobre a infraestrutura
turística da cidade
e do Estado, além
de material' de
propaganda
específica de cada
empresa,
serão dlstrlbuldos,
em grande quantidade
no próprio comércio e

nas organizações
'

visitadas.

hórta, dOlnéstica

. Desta maneira, resolvemos dimi

nuir nosso 'gramado e construir qua

tro canteiros, com largura de um rnetro
para a produção de verduras.

A coisa açravou-se quando um

.colega de trabalho retornou do Japão
onde esteve realizando um curso so

bre defensivos açrícolas. Contou-nos

DEJAIR PEREIRA

ER - Local - Acaresc

Pmpsölogo garante que acha todo o ,petróleo
que existe· no· BrasD·

ram o mesmo, processo

para a descoberta de ou

ro.

Depois de explicar co
mo se processa a "radi

est�sia", o sacerdote afir

,mou que nos 30 anos de

dicados à parapsicologia
,

constatou que 40 por cen-

Considerado uma das to dos brasileiros são pa-

maiores autoridades bra- ranormais. Na sua opl-
sileiras em parapsicolo- nião "a radiestesia" terá'

gia, Fr�i Albino Aresi, que que ser aceita para apll-

é gaúcho e pertence à cação nos projetos do

Ordem �os Capuchinhos, Governo, pois o nível in--

disse que' es índios já u- telectual dos indivíduos

savam a
' "radiestesia" está aumentando e dentro

para curar doenças sem .

de dois a três meses de

qualquer conhecimento 'verá ser criada a primei-
da medlclna, Os bandei- ra faculdade de parapsi ..

rantes, segundo ele, usa- cologia; em Brasília".

BELÉM - O parapsicó
logo Frei Albino Aresi, da
Ordem dos Capuchinhos,
afirmou nesta capital que
"através da "Radieste

sia", que no tempo da co-
'

',Ionização era utilizada

pelos ßandelrantes e ín-
__. dlos, será possível -loca
lizar todo o petróleo e

xistente no Brasil,' em"

qualquer terreno, inclusi
ve em ,regiões submari

nas". E acrescentou: "se

o Governo usar essa téc

nica poderá evitar os e

normes gastos com a

busca do petróleo".

sível, _com o qual o pé
trõleo será detectado. O

maior poço de petróleo
da Bahia, por exemplo -

lembrou' - foi encontra

do por um simples missio
nário com 'o auxílio de

uma vareta.'

sileiro de Parapsicologia
,

'

e veio a Belém a convite

das Faculdaaes I�tegra
das do Moderno para pro
ferir uma conferência so-

,

bre "Parapsicologia e Me
, dicina Psicossomática",

chegou a dizer que se a

Petrobrás_lhe oferecer 5

por cento do total dos

gastos previstos para as

pesquisas será capaz de

encontrar todo o petróleo
'existente do País.

Frei Albino " Aresi, que
pertence �o Instituto ,Bra-·

- A "Radiestesia", que
é a sensibilidade das pes-

. soas às radiações - ex

plicou o sacerdote _,..

consiste no 'uso de um

pêndulo por alguém sen-

SERRARIA E'BENEFICIAMENTO DE,

MADEIRAS RIO MOLHA LTOA.

, Madeiras imunizadas - Forro - Taccs, .: Roda

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

,João,Pastelaria
PASTELARIA TON JOÃO, de propriedade do

mestre-cuca João Serafin, atende encomendas

pará aniversários, festinhas ou' para qualquer
finalidade.

, '

�v. Mal. Deodoro - ao lado da Farm. Avenida I
Construindo em madeira o progresso de nossa região

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

.
'.

.

��,_..;-�..w::;,__ •

Spézra &Canarinho·Viacão Ca. Lrda �

Transporte urbano e interurbano SERRARIA E' TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

-,
.

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

'ção colocando a sua disposição, modernlsslmcs
ônibus com pessoal especializado, posslbllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.
'

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Jaraguá do Sl�l

Gevaem diz que· Jorge quer
fria mm BlUÓlenau'

acahar
guerra

BLUMENAU - Ao participar de uma
reunião com os prefeitos que fazem par
te da Associação dos Municípios do Mé
dio Vale do Itajaí, o presidente da Citur
Ciro Gevaerd anunciou a intenção d�
empresa de implantar terminais turísti
cos em Blumenau "caso haja um acordo'
entre o Estado e a Prefeitura". Ele desta
cou que é intenção do Governador Jor
ge Bornhausen, dar um fim à guerra fria
entre Blumen�u e o Govem'o do Estado

q� perdurou durante a gestão Konder
Reis. No setor de turismo, por várias ve

zes, o Prefeito Renato Vianna acusou a

administração Konder Reis de boicotar
as promoções turísticas '

em sua cida

de, negando auxílio financeiro.
Gevaerd apresentou aos prefeitos

'do Médio Vale, os planos .que a Citur'

pretende desenvol,ver ne . Estado' nestes

quatro anos e que, segundo ele "ira a

branger também as cidades .desconhe
cidas pelos turistas, para isso atenden
do sugestões dos prefei
tos da AMMVI, a Citl!f irá providenciar a
confecção de um guia turístico, conten
do os mais belos pontes de cada muni

cípio catarinense.

r-------------��----�--
PREÇO: '

A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA
QUE SABE TUDO. SOBRE o. O·PALA.

casos arrepiantes da conseqüência do

uso de venenos nas lavouras, apesar

de alguns conhecimentos sobre a ma-
'

téria.

O prezado leitor já pensou alguma
vez nos benefícios que uma horta ca
seira proporciona a família? Pois bem,
neste artigo vamos narrar a experiên-
cia vivida em nossa casa.

'

Notava que durante as refeições
havia uma preocupação de minha es

posa em relação ao almoço' do próxi
mo dia pois, de quando em. vez, per-

guntava,.nos o que gostarramos que fi-
Pois bem amigos, o fato é que pro-

duzimos quantidade, suficiente de hor
zesse para o almoço seguinte. taliças para o nosso consumo sem os

Quando se tratava da salada, a

preocupação era maior ainda, uma vez
perigos dos defensivos agrícolas, pois

que as hortaliças devem ser adquiri-
não foi necessário a sua aplicação.

- I
'

das no mesmo dia do, consumo' caso As�im, adqúlrimos o, hábito de

contrário perdem muito' seu val�r nu- prod�zlr �erduras que, além ds ricas

trltlvo. Encontrar variedades de verdu--/
em vitaminas e minerais, contribuem

ras frescas não é tarefa das mais fá-
para uma melhor saúde, sendo ainda o

ceis.'
trabalho de horta agradável passa-tem-
po que nos 'proporciona alegria e E;lcr
nomia para o lar.

AGORA VOC� ESTA MAIS PERTO DE UM CHEVROLET. I

Vá conferir no cQncessionárlo, -

EMMENDÕRFER . Com. de. Veiculos (tda.·
Av; Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72..0969, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul Santa Catarina

foi feito para você

Santa Catarina

AMIN EMPO'SSA NOVO
DIR. DO PORTO DE S.F.
Dizendo que é inten

ção do Governo Estadual

passar, no menor prazo
possível, o controle do
Porto de São Francisco "

que hoje é mantido pelo
Estado em regime, de
concessão, para a Porto
brás a fim de receber do
Governo Central, as a

tenções e investimentos

que o Porto merece, o

secretário dos Transpor
tes e Obras, Esperidião
Amin Helou Filho, empos- '

SQU o' novo admí
nistrador daquele porto,'
o ex-prefeito da cidade
de São Francisco, José
Schimtd.
Desccntraldo, trajando

um esportivo conjunto
tlpo safari em risca de
giz azul e branco' sem

gravata, mascando chicle

tes, enquanto falava ao

telefone com o secretário
de Viação e Obras do
Distrito Federal, o ex

prefeito da Capital e a

tuai secretário dos
Transportes e Obras, Es

peridião Amin, recebeu
em sua sala a imprensa
e outorldades para a ce

rimônia de posse.
A solenidade que se

gunâo o secretário se

constltufa num ,"encon"*
tro slnçelo e slrnples"
(realmente transcorreJ
rapidamente e num clima
bastante informal.
Tendo um assessor da
Secretária lido o ato da
posse, o. novo adminis
trador do Porto de São
Francisc'o, Jose Schimtd
ujrado "por mlnha nonr�
e pela Pátria. cumprir
com as funcões pertinen
tes ao carqo",
'O novo administrador
ao Porto de São Francis
co, José Schimtd. depois
âe' empossado falou aos

presentes, fazendo uma

neduena retrospectiva (ia
história do norte. referin
ao-se aos investimentos
que o óorto tem recebido
nas últimas 'décadas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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irregular e. ainda expulsou Gomes injustamenteArbitro deu gol
A -má arbitragem de Bernardo Delavechia em- panou todo o brilho do . espetáculo do último do- Bernardo Delavechia nem

sequer os advertia, quan
to mafs dar-lhes um car

tão amarelo. Com os atle

tas juventinos com os

nervos a flor da pele, ven

do que a arbitragem es-'

fava sendo -facciosa, Go

mes ao dividir uma bola

com o centro-avante Sá

vlo, que encenou mais do

qué ator de cinema, re

cebeu com espanto o

cartão vermelho. O Ju

ventus reduzido a dez ho

mens em campo, ainda

esboçou uma nova rea

ção, mais de maneira de

sarvorada e não conse

guiu mals iguaíar'o mar

cador, Nilo perdeu ainda

duas excelentes oportuni
dades de marcar, mais

nas duas, caprichosamen
te a bola encobriu 'o go

leiro Catito e a barra

transversal, para o deses

pero da torcida juventina.

do ataque, Tonho, ap�-

)
nhou uma bola na entrada

da área, domlnou-a e ante

a saída do goleiro, 'que
saiu para cobrir o ângu

lo, girou e anotou o pri
meiro gol e aquele que

seria também o primeiro
vestindo a camisa do Ju

ventus. Com isto os joga-
dores, com a ajuda da

torcida, se inflamaram e

trêS' minutos depois, Tato

empatava a partida, num

belo gol. -':-udo dava a en

tender que o Juventus ha

via encontrado o seu ver

dadeiro futebol e marca

ria mais gols, mas qual
não foi a surpresa da tor

cida, ,quando ainda co

memorava o gol de em

pate, Valdeci que a pou-
, cos instantes atrás havia

substituído o ponteiro
'

Jair, assinalava o terceiro

gol do Rio do Sul, em'

completo impedimento,
não assinalado pelo ban

deira Antonio Carlos

Maes, muito mal colocado

(estava no meio 'do' cam
po) e muito menos pelo
árbitro, que acompanha
va o lance de longe. Ai
foi um tumulto geral, os

jogadores do Juventus in

conformados com a mar

cação e confirmação do

gol, passaram a cercar o

juiz e o bandeira, mas na-,
da disso adiantou, rece

bendo alguns jogadores,
cartão amarelo, inclusive

o capitão Gomes, que pe

diu ao árbitro que anu

lasse'o gol, pois o mesmo

havia sido anotado de

forma irregular. O jogo'
prosseguiu então num cli

ma tumultuado, com os

jogadores.do Rio do Sul

distribuindo pontapés e

mingo no Estádio João

Marcatto. O, jogo vinha se

desenrolando num clima

até certo ' ponto bom na
·

primeira, etapa; com um

,domínio por parte do Rio

do Sul que se apresentou
melhor nesta fase e fez

Resultados da 4.a5.ae6.a

Rodada .do . Estadual
DECRETO N.o 533/79

Declari! d! Utilidade Pública, em caráter
de urgencla, uma área de terra para fins

�e .d�sapropriação por via amigável ou
JudiCial.

'

Na 4.a rodada, além de Paysandu OxO Juventus.:
as demais partidas apresentaram os seguintes resul

tados: Rio do Sul 1x1 Jóinville, gols de t.lco para o

Jolnvlí[e e Jair para o Rio do Sul; Palmeiras Ox1 Cha

pecoense, gol anotado por Jorge; Figueirense 1 x1

Criciúma, gol' de Marquinhos para o Figueirense e A

demir para o Criciúma; Joaçaba OxO Avaí; Internacio
nal 2x1 Marcílio Dias, gols de Vacarla e Jones para o

Internacional e Leo para o Marcílio Dias, e em Caça�
der, Caçadorense 2xO Carlos Renaux, gols de Cabi-

nho (2).
'

A 5.a rodada apresentou em nossa cidade a vi

tória do Juventus diante do Joaçaba por um t�nto a

zero, tendo os demais jogos apresentado os seguíntes
resultados: em Florianópolis, Figueirense 3x1 Chape
coense: em Rio do Sul, Rio do Sul 1xO Avaí; em Brus

que, Paysandu 2x1 Caçadorense; em Itajaí, Marcílio

Dias 3x1 Carlos Renaux; em Criciúma, Criciúma OxO

lnternaclonal, e em Blumenau, Palmeiras 1x3 Joinville.

A 6.a rodada do campeonato estadual, além da

derrota do Juventus frente o Rio do Sul, 'por 3 tentos
a 2, teve a realização de mais seis jogos, cujos resul

tados foram os seguintes: Joinville 2x3 Figueirense,
gols de João Paulo e Britinho para o Joinville, enquan
to que para o Figueirense anotaram Reginaldo, Baldul

no e Edson; Avaí 1xO Palmeiras, gols de Zé Paulo aos

32 do 1.0 tempo; Marcílio Dias Ox2 Criciúma, gols de'

Ademir aos 30 e 37 do 1.0 ternpo: Paysandu 2x2 Car

los Renaux, gols de Luis Carlos (2) para o Paysandu
e Paulo Sérgio (2) para o Carlos Renaux; Internacional

oxt Chapecoense, único gol anotado pelo artilheiro

Jorge e finalmente em Caçador, Caçadorense 1xO Joa

çaba, gol de Cabinho, aos 10 do segundo tempo.
CLASSIFICA'Ç,AO

Depois de disputadas as seis primeiras rodadas,

o campeonato estadual óatarlnense apresenta a se

guinte classificação:
CHAVE "A"

,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
gua ?? Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e e
xercicro ?as atribuições que lhe confere aftern

�XIX, artiqo 70, da Lei Complementar nr. 5, de 26
e novembro de 1975, e Com base noarti 6 °

Decreto-L.ei nr. 3.365, de 21 de junho de 1��1' do

. C�nslderando quea Rua 185 - Dona M�fiId�oO
fOI projetada no sistema viário da cidade em 1968
recebendo sua denominação pela Lei Munici ai
nr. 277,.de 05 de outubro de 1970, sendo posteri�r-
mente Implantada parcialmente'

'

I
Co�siderando, também, a n�céssidade da im

fa���açd�s�: ���atrecho da '!les.ma rua, possibili-:-
.

, com urgencla, a ligação das
Ruas 146 - Major Júlio Ferreira e 147 - Alb _

to Santos Dumont _"
er

,

por merecer os 2 a O, "

'

gols anotados por Jair,.

aos 22 e Sávio, aos 32..O

Juventus não se apresen

tava bem, e logo no início

· da partida o técnico Joa

quim Felizardo sacou do

time o médio volante Chi

quinho, que, não se en

contrava bem em campo,

e o substituiu por Tato, ,

que deu outra movimenta

ção, uma vez que o setor

que mais pecava era a

meia-cancha, onde Adair,

Dirceu e Jadir" deitavarr

e rolavam.

DECRETA:

No _final da primeira e

.tapa notava-se que o Ju

ventus aos poucos vinha

,

se entrosando e passou a

investir com mais fre-
·

qüência contra <) gol de

Catito, porém o gol não

'aconteceu, terminando a

primeira fase com vitória

parcial do quadro rlo

sulense, por dois tentos

a zero.

DETALHES

TéCNICOS

O Juventus jogou e

perdeu com Renato, Odi

lon, �omes, Juquinha e

Nilo; Chiquinho (Tato);
Cancelier e Lara; Luiz,
Tonho e Newton Gomes.

O Rio do Sul com Catito,
Geraldo, Otávio, Nélso,", e
Buca; Adair, J�dir (Valde

ci) e Dirceu; Jair (Nunes),
Sávio e Toninho. Árbitro:

J V E D PG GP GC SG

1,° - Chapecoense 6 5 O 1 10 7 3 -4

3.0 - Criciuma e 6 3 2 1 8 7 3 4

Rio do Sul 6 3 1 2 7 7 7 O

5.0 - Caçadorense 6 2 2 2 6 7 5 2

Paysandu 6 1 4 1 6 5 5 O

/7.0 - lnternaclonal 6 1 2 3 4 4 7 -3

CHAVE "B"
J V E D PG GP GC SG

1.0 - Figueirense 6 4 1 1 9 12 7 5

- 2.0 -, Joinville 6 2 3 1 7 8 5 3

3.0 - Juventus 6 2 2 2 6 5 5 O

4.0 :.. Carlos Renaux 6 2 1 3 5 6 8 -2

5.0 - Marcílios Dias 6 2 O 4" 4 .6 9 -3

6.0 - Palmeiras 6 1 .
1 4 3 4 8 ,...-4

7.0 - Joaçaba 6. O 2 4 2 O 5 -5

No intervalo, Joaquim
Felizardo conversou com

a moçada, incutindo ne

les a responsabilidade

que tinham de vencer,

deu-lhes as
'

orlenfações
necessárias e o time vol

tou para a, segunda eta-
,

pa, totalmente remoçado,
passando a atacar com

tudo em cima do Rio do

Sul. Assim é que logo aos

12 minutos, começava a

reação do moleque tra

vesso, numa boa trama

DelavéchiaBernardo

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

, O pre�ente pecreto foi registrado � publica
d? �es�a Dlre�ona de Expediente, Educação e As
ststênola Social, aos 02 dias do mês de abril de
1979.

'

'

-

(péssimo e com más in- I

tenções), auxiliado por

Antonio Carlos Maes (com
falha imperdoável, não

marcando o impedimento

de Valdeci) e Rui Farias
. (regJ,Jlar). 'Renda:' CrS ....

'

22.950,00 (considerada

boa).

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

'

VARJA0179

Resultados da 2. rodada da chave 'I' :

MOBRAL COMUNICA:
\

No dia 01 do corrente, foi realizada a 2.a rodada

do Varjãol79, válida pela chave "A"· Os resultados fo

ram estes:

Rio, Molha' 2x1 Predileto (Guaramirim), gols de

Jaime e Chico Krause para o Rio Molha e Amauri pa
ra o Predileto; Vila Lenzi 5x2 Bemawi, gols de Moacir

(?), Jair e Nelson para o Vila L.enzi, Walter e Altino a,;.
,

notaram os gols da Bemawi; Figueirense "A" 4xO La

ranjinha, gols de Beta (3) e Pézinho para o Figueiren

se; Mecânica Burges 2xO Estraçla Nova, marcaram os

o gols da Mecânica Burges, José Cildo e Scaburi.

Será realizado em Jaraguá do Sul, o curso de

Empregada Doméstica. Com inscrições abertas no

SESI de no Posto Cultural .do Mobral, sendo
o

o iní

cio do curso no dia 02.05.79, contando de 15 à
20 vagas:

O curso será ministrado à

Federação Está Garn Más Intenções

Contra o Juventus na Escala de Árbitros
noite, e poderão

inscrever-se:, /

- Empregadas domésticas que já estão tra

balhando.
- Moças aclma.ds 15 anos de idade.

.
- Senhoras' casadas que pretendam traba

balhar como diaristas ou que já estão tra

, balhando.

tante, e não considerá-lo um time sem

expressão, mandando para cá, árbi

tros de melhor gabarito e não, estes

sopradores de apito (como diz o Má

rio Viana). Somos de opinião que isto

tão cedo não vai mudar) porque estes

elementos pucham a sardinha para a

sua salmoura, e os outros que se da

nem.

J'ogo, após jogo, a Federação Ca-
- tarinense de Futebol, escala para api
tar jogos do Grêmio Esportivo Juven- .

tus, árbitros sem as mínimas condi

ções para apltar um jogo de futebol.

Toda esta culpa cabe ao Diretor Téc

niço da Federação, Pedro Lopes, que
agindo de forma intencional, resolve
mandar para Jaraguá do Sul, árbitros

que nunca atuaram antes, apitando
um jogo oficial pelo campeonato esta

dual, sem pulso para dirigir uma parti
da, pois só atuaram de bandeira em

outras oportunidades e agora estão

tendo as suas chances, devem ter

também estas oportunidades para po-.

derem um dia ter destaque entre os

melhore,s do quadro de árbitros da

Federação, mas não se pode conce

ber que todo juizinho faça sua estréla

aqui, em jogos do Juventus, como se

o Juventus fosse um time pequeno,

que não tem chances mesmo de clas

sificação (pensam eles), então man

'dam qualquer um, porque se perder,
os grandes é que vão sair ganhando.
Está na hora destes elementos, que
dirigem esta gracinl1a, que é a Fede

ração Catarinense de Fute601, olhar
de outra maneira o nosso represen-

CLASSIFICAÇAO

Após realizadas as duas _primeiras rodadas; é a

seguinte a classificação dos clubes na CHAVE "A":

-1.0 Mecânica Burges e Vila Lenzi, 4 pg; 3.0 Figueiren- .

se "A"� Predileto, Estrada Nova e Rio Molha, 2 pg e

em 7.0 Laranjinha e Bemawi com O ponto.
RESULTADOS DA 2.a RODADA DA

.

CHAVE "B" o

No último domingo foram disputadas ,as partidas

equivalentes a 2.a rodada da chave "B" do Varjão/79,

que apresentaram os seguintes resultados: Prefeitura

Municipal de Guaramirim 3x3 Cyrus AR, gols de Wolf�

gang e Adolfo (2) para a Cyrus, enquanto que Arnaldo,
Miro e Adolar anotaram os gols da Pref. de Guarami

rim; GE Prüsse 2x1 Noroeste FC, anotando Dica para

o Noroeste, Chato e César para o Prüsse; AA Gnélpal:
1xO EC Figueirense "B", gol único da partida anotado

por Arlindo, e finalmente Vila Nova FC 4xO SE Palmei

-ras, cem tentos anotados através de Pedroso (2), Gll
mar e Waldemiro.

Depois de realizadas as duas primeira rodadas,
eis como se encontram as equipes . concorrentes na

tábua de classificação da chave "B":
'

1.° Vila Nova, 4 pg; 2.0 Gneipel e Prüsse, 3 pg; .

4.° Cyrus e Pref. Municipal de Guaramirim, 2 pg; 6.0

Noroeste e Palmeiras, 1 pg e em 8.° Figueirense "B"

como ponto ganho.
PR'óXIMA RODADA

A próxima rodada será desenvolvida somente no

próximo dia 22, uma vez que neste domingo de Páscoa

não haverá futebol. Os jogos serão válidos pela Cha
ve "A" e serão estes:

Laranjinha x Bemawi

Figueirense "A" x Mecânica Burges
Predileto x Estrada Nova
Vila Lenzi x Rio Molha.

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do R1egistro de
Protestos

Enquanto que estes·elementos

estiverem a testa da nossa entidade

máler, o Juven�us ainda sofrerá mui

tos dissabores, sempre sendo injusti
çado. Precisamos nos mexer, não po
demos ficar calados, diante de tanta

barbaridade que se comete contra o

nosso representante, pois se não, o

que adianta pedir para o público com

parecer ao estádio, se ele vai assistir

a tanta palhaçada proporcionada por
estes artistas que se dizem árbitros'

de fut�bol e estão sendo usados pelos
donos do circo, no picadeiro do fute

bol. Estamos mall1ando em ferro frio,
será que não chegou a hera da gente

passar a exigir justiça, ou será que

eles desconhecem esta palavra, di
zendo-se donos da verdade?

'É a nosa opinião.

- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

.
,

.

Wigand Behling, Rua Paraiba, 167, nesta. Heinz
Donng, Rua Heinz Manke, nesta. Agostinho Viei- '

ra, Rua Francisco Ruska, 763, nesta. Com. Mats.

Con_str. Re�r. de Mão de Obra Oorrea Ltda.; Rua
Barao do RIO 'Branco s.n.s, nesta.

'

nv/Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1979

Áurea Müller Grubba
Tabeliã Designada. '
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explorar esta parada que \

o time blum�nauense deu
'

na segunda fase. Em sín

tese, foi uma das piores
exibições do ncesc re

presentante até aqui,
,'dentrg do campeonato.

"aorreio elo PODO,"- Gomes ..

' fez
-

,

falta .. e, ,
'

..

Juventus

Ano Lx - Jaraguá do Sul - Santa Oatarlna
Jaraguá do sor - Sábado..- 14 _de, abril/79 -

- N.o 3;03·3

Cumprimento' ao
nossos diretor

Por ocasião da eleição do'nosso Dire,tor para Vice-,
-Presidente da BESC Corretora de Seguros .e Adminis
tradora de Bens (BESCOR), Diretor do BESC-CLUBE ...::...
Previd�ncia, Assistência e Cultura e integrante do Con
selho Fiscal dEJ Caixa EConômica Estadual de Santa Ca
tarina S.A., chegaram à nossa redação, entre outras
mensagens, as s�guintes:

"quero-o muito
bem e fiquei contente
com a sua subida ."
ass.Dr.Antonio Sampaio
Peres - Juiz de Direito de
Campos-RJ.

! ••• ,"iCumprimento . pe
la posse em tão importän
te cargo no Governo
que ora se instala e augu
ro-lhe um mandato des
tacado e bem sucedido".
ass. Paulo Roberto Bauer
- Joinville.

.... "Com imensa ale
gria acabo de ler agora
(8,30·dá madruga) o nos
so . Zeitung com a notícia
da tua recondução e,

"promoção" dentro dõ
Grupó BESC. Quero' cum
primentá-Ia pelo' explen
doroso êxito; que, nada
mals é que-o fruto e reco
nhecimento do 'teu traba
lho, dedicação, capac!
'dade, cultura e lntellqên
cia. Merecidíssima a pro
moção." aSS.Dr.Murillo
B.de Azevedo-Jaraguá do
Sul.

.... "Com 'atenciosos
cumprimentos os melho
reS votos de uma , feliz
gestão". ass.Dr. Henrique
Manoel Prisco Paraíso
Florianópolis.

. . . . "Ao ensejo sua in
vestidura direção Bescor
aceita meus cumprimen
tos e votos' de -fellz ges
tão," ass. José Alberto
Krueger -' Curitiba.

.

"
...

_ Cumprimentamos
Vossa Senhoria posse
elevado cargo Vice-Pre
sidência esse órgão, fru- .

to produtivo trabalho até
aqui desenvolvido à cau
sa pública. Frederico
Buendgens - Diretor Es
cola Técnica-Federal." -

Florianópolis.

� .. � "Tive a satisfação
de assistir pela TV Ff'oria
nopolis e de ler no "Jor
nal de Santa Catarina", a

elevação do Amigo ao
alto posto de Vice-Presi
dente da BI=SCOR, no'
atual Governo do Estado
Catarinense. Este ato
governamental vem com

provar que vO'cê tem mé
ritos, que desempenhou,
à contento o cargo que
ocupou no Governo ante-'
rior; fato que, sem ,dúvida,
enche de inveja e deses
pero os seus inimigos
gratuitos. Recebe, meu
caro SchmockeI, os cum

primentos sinceros pela
alta 'investidura e dispo
nh� sempre do amigo
ecrto." .ass,Jose Castilho
Pinto - Jaraguá do

,
Sul.

r

.... "O ,Lagoa Iate
Clube. cumprimentando o

ilustre associado pela in
vestidura no I:tonroso car-

, ;/
. Moisés

-

recebeu. de Deus uma

série de normas entre as. quais a de
'instituir um calendário' pára o povo
'. judeu. O primeiro dia do ano seria as-

.... "Nossos CUnipíT-' sinalado 'pela lua nova que se segue
mentos pela sua posse nà ao.lnlclo da primavera (corresponden-
Vice-Presidência Adrni-' te ao outono, no hemisfério sul). Aque-
nlstratíva da BESCOR e Ie mês chamava-se Abib (mês das es-

sinceros votos de concre- pigas), mas foi denominado Nisã, por
.

tizadora gestão. Na As- influência babilônica. -

' ,

sembléia Legislatica es-. A fim de assinalar a grande qra-:
taremos à sua disposição \- ça da libertação do cativeiro dos fa-
na Vice-Liderança do Go- raós do Egito, cada família israelita
verno". ass.Vasco Fer- . na véspera do dia 14 de Nisã, deveria
nande Furlan s- Deputado sacrificar um cordeiro, sem defeito e,

Estadual, sem mancha, e consumi-lo, não po-
dendo quebrar-lhe qualquer osso, em
solerie cerlrnonlal. Esta era a Páscoa
dos judeus que, sendo celebrada 14
dias após a lua nova, coincidirá sem

pre' com um dia de lua cheia.
. E foi precisamente numa sexta

-feira, dia 14 de Nisã do ano 33 de
nossa er-a, que Nosso Senhor morreu
na cruz, correspondendo ao dia 2 de
abril. Três dias depois, quando Ele
ressuscítou, estaremos no dia 5 de
abril, domingo de Páscoa para os

cristãos. A Igreja preferiu assinalar a
.

morte e a gloriosa Ressurreição de
Cristo não por uma- d�ta_ fixa, mas de

go, formula votos de plr
no êxito nas novas fun
ções". ass. Augusto Wolf
- Diretor Presidente -Flo
rianópolis.

.... "Oportunidade sua

posse elevadas funções
Vice-Presidente Bescor,
cumprimentei prezado A
migo fazendo votos feliz
e profícua gestão". Elmar
Rudolfo Heineck - vicé-'
Presidente BApESC. -Flo-

, rianópolis.

.... "Com os 'meus
mais sinceros cumprimen
tos pela sua posse nessa

Vice-Presidência, desejo
nesta oportunidade in
formar a V.Sa. que por
indicação do Diretório do
nosso Partido, tenho a
honra de representar
nesta Poder, os seguintes
lmuntcrptos: �" Blumenàp,:
Indaial, Massaranduba
Luiz Alves., Ascurra, RO�
deio e Pomerode. Infor
mo outrosslm, Que além
destes, existem os se

guintes, muniéípios rios
quais exerço grand,e in
fluênCia polftica'e que re
cebi significativa votação.
Gaspar e Ilhota. Na certe
za de contar com o seu
valioso apoio, reitero a

v.sã.protestos de consi
deração e apreço, colo
cando-me à sua inteira
disposição. Deputado Ai
do Perelra (fé Andr>:'
1.'0 Vice-Presidente âa '

Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.
"

- FlorianópÓlis.

.... "Prezado, Amigo.í
Pela sua investidura nes
se importante cargo cum

primento-lhe, na certeza
que Santa Catarina muito
ganhará com o seu traba
lho.' Aqui em- Brasília, fi
carei à sua disposição no

gabinete n.O 24ß, da Cã-
. ,mara Federal dos D_§!pu
tados." ass.Artenír Wer
ner - Deputado Federar.

'

.... '''.'nesejo cumpri
mel1tá-lo pela p,osse,
augurando feliz e profícua
gestão. Cordialmente"
Luiz Gomes - Diretoria
Financeira das Centrais
Elétricas de Santa Catari
na S.A" -' Florianópolis.
SomaR muito agradecidos
às referências acima.

Terraplenagem VARG.A.S·
.

, de lido Domingos Vargas

SERVIÇOS.COM ÀETRÖ ESCAVADEIRAS
SERVIÇOS COM TRATORES Dr ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HF.LENA

TUBOS E ARTEFATOS ["IE CONCRETO
Rua Join-villé, ,1016 - Jaraguâ!i0 Sul

O Grêmíc-Esportlvo JLi- jQgando quarta-. -telra à noite na cidade
,

.

de Blumenau diante
.

do

Palmeiras E.C. em. parti
da válida pela 7.a rodada
do Campeonato Estadual

Catarinense sofreu.a sua

segunda ,
derrota conse:

. 'O Seminário se desenvol- " c'utiva, desta feita peloverá, no Hotel- lntercoritl-
nental, no Rio de Jàneiro, marcador de

'

três tentos

sendo que a' abertura so' a zero, placar construido
Iene; marcada para a noi- todo ele na primeira eta-,

,
te do próximo dia 18 de pa,

. abril, será presídlda pelo
vlce-presldente da Repú
blica, Dr Aureliano .Cha-

, ves de Mendonça, e ria

'mesma oportunidade; çI
verá falar o dr' . Marcos
Vinícios Pratini' deryJora
es.

ventus

.informa.
A Assöclação. de : Ex

portadores Brasileiros
promoverá no período de
18 a 20 de abril próximo;
no Rio de Janeiro, o Se
minário Latino Americano

,

e do Caribe de- Transpor
te' Intercontimental e Se
guro de 'Crédito à Expor
tação. A_promoção é par
te integrahte do "Projeto
de Apoio àprornoção da
Atividade de Exportação"
,e tem apoio da Felacex
Federación Latino Ame-
ricana Y Del Carlba de
Asociaciones de Exporta
dores".

O Juventus foi à Blu

menau, 'procurando jo-·
gar pelo empate, ou se

possfvel uma vitória, isto

de acordo com o anda-'
.

menta da partida.
Maiores informações po
dem ser obtidos na Fiese"
em Flcrlanópolls.

Mas, o Palmeiras come

çou o jogo a todo vapor'

Porque- muda, a data da Páscoa, ?
Flávio Braga acordo com o calendário lunar lsrae

lita. Com isso, se mantinha a corre

lação estreiUssima existente entre o

cordeiro pascal dos judeus e o Cor
deiro de Deus, Nosso Senhor Jesus
Cristo.

'

Ao desencadear a décima e últi
.

ma praga contra os egípcios, através
da morte' dos prlmoqênltos, Deus or-

, "denou. a Moisés que cada família is
raelita marcasse o umbral de suas ca

sas com o sangue do cordeiro pascal.
Desse cordeiro, sangrado e morto,
'não se poderia.quebrar nenhum osso.

.corno é fácil de se perceber, a morte
e. a ressurreição de Cristo é a consu

mação de uma promessa feita aos

judeus no Antigo Testamente e rica
mente slmbçllzada pela

.

celebração·
da Páscoa israelita. O cordeiro imo
lado era uma prefiqura do Cordeiro
de Deus, daquele que tira os pecados
do mundo.

Havia, pois, toda vantagem de se
'

calcular: a data da Páscoa cristã de
acordo com os critérios' estabeleci
dos por Molsés. Desta forma, a .épo
ca de nossa Páscoa coincide sempre
com o domingo imediato à primeira
lua cheia da primavera, a qual, co
mo se sabe, começa a 21· de março.

(ABIM) I
I

A 12 I;;
•

• .
'

JARAGUÃ DO SUL - sc

"

partindo com todas as ar-

mas para cima do mole

que -travesso que ressen-

. tlndo-se da presença do

zaguelrão
.

Gomes, vinha
tendo muitas dificuldades

quando erám alçadas bo

las por sobre a área. A e

qulpe perlqulta continuou

nesta avalanche, até- que
aos 17 minutos, Adelmo
marcaria de 'cabeça 'o

.

primeiro gol da sua equi

pe. Seis minutos depois,
ou .sela, aos 23, acontece

o sequndo.. também dê

cabeça, por intermédio do

'ponteiro esquerdo Maril-.

ton, falhando novamente
a defesa. juventina,. dei
xand'o o pequenino pon
teiro cabecear llvre, O

.Iuventus continuava per
dido em campo, e o, Pal�
meiras pressionando che-

.

gava ao sautercelro gol, .

numa cobrança de, falta
executada por Adelmo,
aos 33. Daí para frente

a equipe blumenauense

.acomodou-se um pouco
_-

e o Juventus, tentando,

sair do sufoco, chegou al

gumas vezes a meta de

Nilson, com uma bola de

Tonho chocando-se con

tra o seu poste dlreíto,
quando já estava cornple
famente batido no lance.

O técnico Joaquim Fe

lizardo fentou uma modi-.

flcação no intervalo, tiran
do Tato e fazendo entrar

Cizo. Esta medida foi pa
ra que a defesa viesse a

ter mais consistência; o

.
que realmenté aconteceu.
A equipe' começou a to

car mais a bola, não dan

do, mals oportunidades
ao Palmeiras para a, am

pliação do marcador, po
rém o ataque não soubê

Lanca sua milésima carroceria
. III', .'"

�

A renda' em Biumenau
_ foi de Cr$ 70.795,00, que

podemos considerar ex

celente,
� levando-se em

conta que o Palmeiral;;
. vinha de quatro derrotas .

consecutivas. O público
jaraguaense precisa tam

bém dar o seu apoio,
comparecendo ao está

dio, pois não serão duas,
derrotas que afastarão a

equlpe -das disputas, 'de
vendo a. campanha . do

Juventus continuar até as

finais do campeonato.

�As equipes jogaram as

sim: PALMEIRAS..- Nil

son,' Aroldo, Valmir, Jor-
_ ge Luls e Henato; Soni,
Dito Cola e Adelmo: Míl

ton (Edinel), Lenllson e

Marilton. JUVENTUS
Zecão, Odilon, Juquíriha,
Mauro eNilo; Jorge Can

celier, Tato (Cizo) e La

ra: Luiz, Tenho eNewton
Gomes. Juiz: José da Sil

và Mállo. Auxiliares: Val
��ide Carvalho . e Luiz·

Ysldoro de Oliveira.

OS DEMAIS
RESULTAD'OS

Figueirense 1x1 Aval:
Caçadorense 2xO Rio do

Sul; Joaçaba 3xO Paysan
du; Carlos Henaux 1x1

Orlclúrna: Joiriville 4x1 In

ternaclonak Chapecoense
1 xO Mare. Dias.

\ '

14 EMPRESAS
PA�TICIPARAM DO
TORNEIO DE PESCA A
CANI'ÇO, DO SESI'

Patrocinado, e coorde

nado pelo Serviço Social
dá Indústria - Se'si, Agên
cia de. JaragUá do Sul, .'

. -realizou�se no dia 1.0 de
aori,l p.p., um interessante

torneio de pesca a canj

ço, onde nada mais na

da· menos do que 14 em

presas de
'

nossa cidade

tomaram parte.

A classificaç_ão final f.oi
a seguinte:

-Indiv!dual ,

(

, Pelo peixe
peso:

maior por

.

1.) Jair Vieira da, Maia,
Marquardt 180 gr; ",

2.) r",10acir Schuster,
Mec: Jaraguá 150. gr;

3.) Jair Murara, Jgão
Wiest 10d gr.

Equipe
boa ,apresentaç�o, com

um peso,bem red�zido.
com estrutura, bastante

,
.

reforçada" ten.do o pro- ,

duto 2 anos- de garantia,.
com uma produção men,
sal de tJ2 I,Inidades, aten�
dendo a pedidos de ass is

tßncia, j;U� mercadoria é
comerc'ializada desde o

Acre, Rondônia, Natal a-

té o Rio Grande do Sul. paço que já se torna bas-

A Car.rocerias Argi tante pequ'eno para o de- Total pescado por peso:
Uda., possui uma área semiolvimento de suas a-

industrial de 25.000m2, tividades. : 1.) Ind. Reunidas 1,300
porém,com a implantação

-

Instalada na Rua Dr.
- gramas;�

de n'ovas instalações, sua - Enrico Fermi; conta atual-

área atual de 1.600m2 que mente com 70 funcioná- 2.) Eletromotores Weg,
está sendo utilizada para rios, e em apenas ,5 anos 770 9r;
ii. fabricação de sua mer- de atividades, acaba de

cadoria, será 'ãlterada pa� lançar sua milésima car-

ra 3.000m2 devido ao es- roceria.

Carroçarias Argi Uda;,
fundada em 08 de maio
de .1972, tendo como Di
retor-Presidente o sr. Rolf
Hermann . e Diretor Ad

ministrativo, o sr.. Evilásio
Vargas, lança sua 1.00Ó.a
carroceria em apenas 5

anos- de �xistência. '

Sua ótima qualidade,
3.) Jarita 750 gr.
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