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NOSSO DIRETOR "

CONTINUA RECEBENDO,
CUMPRIMENTÔS'

. .. "Na oportuni
dàde em' que apre.. ··

zado amigo é eleva

,do à Vice Presldên-
ela Administrativa da

BESCOR,. queremos.
felicitá-lo pela posl
ção alcançada,. la

mentando a lmpossi- .

bllidade de não o 'Ja-
zerrnos pessoalmén
te quando', da sua

posse na empresa.
, Clentes que sornas

de ,sua capacidade
., .. - (

proftsslonal, prevemos. para a Corretora de SegUros
e Administradora de Bens, um período de ' destacadas
atlvldades, todas elas marcadas por suá eficiência pés":
soal, Com as nossas felicitações receba os présJimos'
da' Empresa que dirigimos, para que na colaboração'
mútua, alcancemos os objetivos comuns. Atenciosamen
te - Cyro Gevaerd, Presldéntada CITUR - Compa
nhia de Turismo e Empreendimentos de Santa 'Cata-
-rlna", . ... . o' ...� .• '

•

... "Transmito efusivos cumprimentos. e congratu
lações posse Vice-Presidência BESCOR dia 20 de mar

ço, com votos profícua g�stão. Abraços. as� Otair Be-
cker" São Bento do Sul.

.

. " "Recebi grande"saíisfação sua merecida inves

tidura altas funções Vice-Presidente BESCOR. Almejo
liustre conterrâneo e amigo gestão crivada êxitos e Je
licidades. Abraços. Çl.SS. Eugênio Strebe - DlreterAd

ministrativo da CODlSC ..;c_ Companhia Distritos Indüs-·
triais de Santa Catarina".' ",

Somos multo 'gratos 'pelas .referêneas ao'nossº, Di-
reter,

•
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"Bandeirantes" formam

<
,

I
JARAGUA DO SUL

ICapital la�lno Americana do
Metor

26-0325-07

-

grupo .em -jaraguá do rSul
A professora de educa

ção física Isolde Dalrnann
está coordenando o mo

movimento pára a funda
ção de um

.

núcleo
.

de

"Bandeirantes" em Jara

g-uá do Sul. Ela participou
.de um curso na Faculda
de oe: Ciências Econômi
cas, em Flortanépoüs,
para melhor entrosamen
to com a Coordenadoria
do

.
Estado e com isso as

'''Bandeirantes'' de Jara

guá do Sul, poderão tra

balhar com maior conhe
cimento de causa.

O grupo tem reuniões

semanais aos sábados v;
das 14 às 16 horas, tendo
por local o Salão Nobre

da Aqência do Sesi. És
se movimento deverá ser

fundado oficialmente no

próximo dia 5 de maio,
com reunião das "Ban

deirantes",
'

e no dia 6

rel.mi�o ..com QS pais das
"Ban'<1eirantes" para' me-'
Ihor compreensão das a

tividades das mesmas.
Estão participando des

se movimento um total de
.

.

30 jovens entre 6 e 15 a-

nos, sendo que O movi-

'POLÍCIA 'rAPA COM M�NT'OI
DA . AUTORID,ADE ARBITRIO

DE SUBALTERNOS
(Leia na última página)

o asfaltamento da estrada· Jguá -Corupá
A.lvim Seidel, arenista destemido do vlzlnho mu- nleíplo. de ,Corupá, está

às voltas com um sonho
,

longamente acalentado.':

Residindo num município
.

que experimenta grande
desenvolviment·o, ele pre-

I cisa apenas de uma boa '

i e,�trada' astaltada para
deslanchar totalmente,
,contribuindo com genero
sos impostos para o Erá-

'

rlo do "Estado.

.. Como 'o asfalto já' es
tá em noss.@ cidade, fal
tam apenàs 18 qullôme
tros para que a cidade de

Corupá seja alcançada
pela faixa negra. Nosso
distinto amigo e compa
nheiro de tantas e tão glo
r.iosas • [ornadas, depois
de saberpelo ONER que
o trecho

.
.é da alçada do

Estado, está lançando um
,

'

v�ementê apelo ao Go
vernador Jorgé Konder
Bornhausen, para .que sé

sensibilize com a grande
causá �e Corupá, incluin- '

do o, pequeno trecho
.

'

dentro das obras prioritá
rias no plano rodoviário.
estacrual, hoje em 'mãos

de um jovem e ativo ad-
,

ministrador, como é o ca-:

so da' Dr: Esperidião Á.
Helou Filho, Secretário
dos Transportes de San
ta Catarina.

Lança·. .sua·
"

.�.. ,

.j

Carroçarias Argi Ltda., fundada em- 08 de maio de trial de 25.000m2, porém' com a Implantação de novas
1'972, ,tendo como Diretor-Presidente o sr. Ralf Hermann instaJa.çõei's,. sua 'área atual de 1.600m2 que está, sendo
e Diretor Administrativo o sr. Evilásio Vargas, lança sua' u�i1izada para,a fablicação de sua mercadoria, será al
milésima ��rroçaria em apenasl7 anos de existência. ., 'terada .'para 3.000m2 dev,i90�a6 espaço que. já se torna

Sua otlma qualidade, boa apresentação, com um bastante pequeno para o desenvolvimento de suas ati-
peso bem, reduzido com .estrutu.ra bastante' reforçada; .vidades; ,

tendo o produto 2 anos de garantia,' com uma produção . Instalada na Rua Dr. Enrico Fermi, conta atualmen
mensa) de 42 unidades, atendendo a pedidos de ass is- tEi com 70 funcionários, e em apenas 7 anos de ativida
tência, sua mercadoria é -comercializada desde o Acre, des,. acaba ,de 'lançar sua milésima carroçatiÇl.' , .

Rondônia, Natal até 'o .Rio Grande do'Sul.. .
".

A Carroçarias Argi ltda., possui uma área indus-
.

(Obs.: Republicado por ter saldo com incorreções.)
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,Senai
. I, ,

"

'oferece
menta está recebendo in- financeira do '

Grupo Ja�

"

10'0 mil
teqral apoio,' nesta fase coritaba, que tem na pre-

_d_e_O_r_g�a�rí_iz_a,..:.ç_ã_O_'_in_c_l_us_i_ve__s_id_ê_n_c_ia�Â_n_g_e_IO_p_r,--a_d_i._ POr:
.

boa
idéia'r dialogando qua a genta 8a entanda

Prof. Paulo Moretti

A ,palavra.e a ínterccmunlcabllldade, eis os

eleméntos indispensáveis a qualquer diálogo. E

quem os pode dispensar no dia de hoje,? Impos
sível. A não ser que se queira a solidão em meio,
a este verdadeiro torvelinho de comunicação em

que vivemos.
Entretanto, sem nos atermos ao significado

literal do termo, o que seria dialogar? Dialogaré
abrir-se para o intercâmbio, para a reciprocida
de. É manifestar, com liberdade. de expressão e

de pensamento, opiniões, ldélas, planos, proje
tos. É concordar, mas é também objetar. É dizer

o que se pensa. e por que se pensa.

Dialogar é chnviver com problemas e solu

ções, é participar, de alegrias e de angústias, é
vibrar com vitórias, é sofrer com fracassos, é, ..

enfim, sintonizar' com os sentimentos doe que
nos cercam.

Dialogar é saber desabafar-se, quando pre

ciso, da mesma forma que aprender a caiar, a

ouvir, a respeitar as opiniões alheias, embora em
....

desacordo com as nossas. Mesmo colidindo com

o nosso ponto' de vista, faz-se necessário que .

refutemos sem ferir, que objetemos sem 'magoar,
agindo com ponderação e discernimento.

Dialogar 'é 'demonstrar equilíbrio na 'form�
de exposição de'nossos argumentos, fazendo do

nosso lnterlocutor um participante de nossas

idéias, de nossas experiências; de nossos ideais.

.É saber questionar para conseguirmos aliados

e não atri,tar 'para afugentar parceiros de dlscus
são •

Dialogai é uma. necessidade. Quantas ve

zes, pelo diálogo; a pessoa extravasa psiquismos
internos, ab-reações emocionais, libertando-se

de recalques, inil:)ições, complexos e até de úl

ceras gástricas. 'É uma espécie de válvula de es

cape que nos proporciona alivio e bem-estar,
embora, por veze�, não déixe ele ser um necessá-

-rio desab"fo a expansão verbal- de certos senti-
' ..

mentos
I

que nos oprimem.
Dialogar, enfim; é buscar entendimento. Por

isto mesmo·não podemos ser ,"ilhas fíutuantes
levadas' pela correnteza do tempo" " mas fonte

.
constante desta cristalina necessidade que flui
e refll:ii ,de nossa condição de 'seres' racionais'

que, por sê-lo, buscam afirmar-se' sempre mais
no 'contexto do velho ditado:

' ....

"É C,ONVERSANDO QUE A GENTE SE EN
TENDE" .

SHOW, 00 TRABALHAUOß ,DIA lo

..
,

FPOUS - O Presidente
da �IESC, Bernardo Wolf

gang Werner, acaba de

receber do Senai Nacio-

'nal, comunicado sobre a

abertura de concurso, a

nível nacional, para esco

lha dé um novo símbolo

do Senai, bem como, in

formações complementa
res para instruir o� .lnte
ressados. Ao melhor tra-

.balho, será conferido o

prêmio de 100 mil cru

.zeiros.

O concurso destina-se

a todos os proflsslonals
ou estudantes de dese

nho publicitário, progra-

'mação visual. desenho
de produtos e desenhis

tas de artes gráficas, in

dividualmente ou em e

quipe. O prazo para en

trega dos trabalhos esgo
ta-se às 17 horas do dia

4 de junho de 1979, na

Divisão de Projetos Es

peciais. do Departamento
Nacional do Senai ;. Rio.

Os interessados em

participar do concurso

podem. obter maiores in-,

formações, bem como o

regulamento do concúr
so, [unto à'Federação das

Indústrias. do Estado de

Santa Catarina' _;. FIESC,
na rua Felip-e Schmidt 67,
2;0 andar, tel. 22-4499, ou
então, .no Departamento
Regional do Senai, na

'Rua �enente Silveira, nr.

35, -edifício' . Apollo, 10.°

andar, tel.: 22-0899, .

em

Florianópolis.

. ,.

,

DE 'MAIO'
No Ginásio de Esportes Artur Müller - Início: 20 horas

com a apresentação de:
Nho Belarmino e Nha Gabriela'

e mais urna vez em .,Jaraguá a apresentação d'o TELE-CATCH. lnternacíonal
. com a presença de: 't

'

-Ó;

Mr•.Len2i, Falcão,-Peter Pan, Brazão"Metralha,�Homem Ararih�,e
a atração máxima da festa: TED BOY MARINO.

.

..,

. E para o públlcc presente"será sorteado:
1 Televisor "24" ...... 1 Refrigerador...:... 2 Bicicletas' e 1 Máquinà·

I de ;Iavar roupa.. ..,

"1'

(Prêmios doados pela Prefeityra ty1unicipa'r'de Jaraguá do Sul em
homenagem\ ao DIA DO· TRABALHA00R); - , .

•
. Os 'ingressos estarão a vendá no Posto Marechal e-Farmácia Aveni:d'a.
,

C0!T1pre seu ingresso antecipàdo pà�a garánti.r'�eu-Iúgar�' em mais"Úma SlJ-
per realização de BETO PROMbçÖES�

'.

, , , '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Anrver s artantes
Aniversariam, hoje, dia 21.04.79

Sra. Ecy Mascarenhas de Almeida,
res. em Lapa - PR
Jovem, Raul Marcos Marschall
Sra. Edla Lange Weiss, res. em

Schroeder
Sr. Pedro Stenger
Sr. "Hilário Tribess

Al')iversariam, amanhã, dia 22.04.79
Jovem, Glaus Arildo Gonçalves
Sra. Anita Stinghen
Sr. Almir Malheiro

Aniversariam dia 23.04.79
Jovem Edilson Schmõckel, residente
em Curitiba
Sr. Arlindo Doege
Sr. Jorge Luís Pereira

Aniversariam dia 24.04.79
,

Sra. Otília, esposa do sr. Arnoldo Leo
nardo Schmitt
Sr. Ezequiel schnetder, residente em

Lontras
Sra. Wally Porath Si'efert
Sra. Ivone Kluge
Sr. Waldir Junkes

Aniversariam dia 25.04.79.
Andreas Schmõckel Buerger, filha de
Irineu (Rosane Beatriz) Buerger
Sra. ivanllds Kluge
Sr. Aldo Kanzler
s-. Lourenço Tisso

Aniversariam dia 26.04.79
Sr. Erwin Erdmann

'

Menina, Marlete, filha de Walter e
Edla Weiss
Sr. Rolf Reimer
Sr. Valdir Conti
Sr. Márcio Mauro Marcatto
Sr. Waldemar Rocha

. Aniversariam dia 27.04.79
Sr. Fidelis Wolf
Sra. Joana: BIosfeld
Sra. Udia, esposa do sr. Paulo Wun
derlich
Sra. Cristina Sanson Corrêa
Jovem Alzira Volkmann

•

: N a. s C' i m e o t ,o S
Nasceram dia 02.04.79

Margarete, filha de Stanislau (Amasil-
da) Wonczewski

,

Vanessa Carla, filha de Pedro Jaime
(Rita de Cássia) Martins

Nasceram dia 03.04.79

Maximiliano, filho de Edilson (Irene)
Bail
Marli, filha de Eno (Laurina) Mathias
-Olaudelela, filha de Agenor Pedro (Ma-
ria Lúcia) da Silva '

Nasceram dia 04�04.79 ,

Jacques Rafael, filho de Valmor Vi-
cente (Olívi�) Nicholetti

'

Anegret, filha de Werner (Elfina) Jung-
-ton", ,

'

Nasceram dia 05.05.79
'AI_essandro, filho de Abelar Luiz (IIka)
CLibas
'Cristiane, filha de Anselmo Gystavo,
(Iria) Büttner

Nasceu dia 08.04.79
j Michel Aran, filho de Gilberto José
(Guereth) Nicolodelli

Nasceram dia 08.04.79
<"�'Wanrd-erIElia', filha de Eno (Erotides)
','

Mahs
'

'

Márcío Luís, filho de Moacir (Márcia)
Oarnpreqher

-

Tallta Giseie, filha de Moacir José (Er-
nestina) Dias

'

Rodrigo Luís, filho de Rogério Luiz
(Sueli) Müller'

Nasceu dia 09.04.79
Valdivia, filha de Valdir (Ro'milda) Bier

Nacceram dia 10.04.79
Cello, filho de Victório (Filomena) Ur
banski
AlM Jones, filho de Reno (Ivone) Se!!
Wolney, filho de Valdemar Manoel
(Bernadete) Albano
Fabiano Sérgio, filho de Nelson (Ané-
lia Alcemira) Medro

"

Adilson, filho de Alcido (Ana) Braun
,

Luís André, filho de João Ovídio (Ma
ria Eliane) Medeiros

Nasceram dia 11.04.79
Denis, filho de Renaldo (Leonora) Mar
.quardt
Patrícia: Magali, filha de Antonio Do-
mingos (Izolde) Jacinto ,

, Adrill Rodrigo, filho de Júlio César
(Lúcia) dos Santos

'

Glovana Maike, filha de Faustino (U
dia) Voltolini

Nasceram dia 12.04.79
Kátia Sirlene, filha de Mário (Catarina)
Knoch

,
'

Sidnei, filho de Valentim Silveira (Te
resinha) da Cruz

Nasceram dia 13.04.79
Noemi, filha de Werner (Walli) Pomme
rening
Ricardo, filho de Darci (Tacila Caroli
na) Steindei
Rui José, filho de OZ,iras' {Marilene}
Motta dos Santos

NADJA NA PIA BATISMAL C.A. BAEPENDt TEM ,NOVA DIRETORIA

Nadja Paula é filha do casal Wladimir {Lo
lita} Mazurechen. No dia 21, hoje portanto, pe
las 16 horas ela receberá o 'santo batismo e

os pais já enviaram os convites para a cerimô

nia e, posteriormente, para uma animada fes

ta na Associação Atlética Indústrias Reuni

das. Lolita e Nego pedem para que ninguém'
falte. Parabéns desta coluna.

Realizou-se no último dia 19 de abril, às
20 horas, na sede do 'Clube Atlético Baependi,
a posse da nova diretoria.

Agradeço o convite recebido do sr. Ha
roldo Ristow, para fazer parte d1sta nova di

retoria, que na próxima semana estarei divul

gando com todos os .dados e melhores de

talhes.

"

NOIVADO NASCIMENTO

Realizou-se no último dia 14 de abril o No último dia 18 de teverelro, Renato veio

noivado dos jovens Paulo Roberto Bauer e ao mundo, .dando enorme felicidade aos 'seus
Maria de Fátima de Lima. pais, Elimar (Solange dos Santos) Mahnke.

Paulo Roberto Bauer, é filho do sr. Vitor, A alegria contagiante do seu nascimento,
Bauer, Prefeito de nossa cidade, e Elvira,Bauer. não cabe dentro das emoções de seus avós

Formou-se no ano passado em Ciências Con- maternos, Vicente e Nair dos Santos, e de seus
tábeis, e atualmente .está : cursando a Facul-

'

avós paternos, Heinz, in memorian, e Cecília

dade de Administração. Ersching Mahnke,
'

,

Maria de Fátima de Lima, é filha do sr. Ao Renato, seus pais e avós, os cumpri-
João Severo de Lima e sra. Maria de Lourdes mentos desta coluna, pois mesmo resldlndo
de Lima, e está cursando o último ano da Fa- em Santos, eles são leitores asslduos do nos-

culdade de História. so semanário.
Aos jovens Maria de Fátima de Lima, pre-

sença marcante na sociedade joinvilense, e

Paulo Roberto Bauer, presença marcante da

nossa sociedade, os cumprimentos da coluna,
extensivos aos seus. pais.

KELLIBOUTIQUE
"

Você que tem bom gosto em se ves- ,

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

presentará uma variada e mederna.ünha
de roupas feitas e calçados em geral.

Siga o bom gosto dà moda, compran
do em B'OUTIQUE KELLI, na Avenida Ma
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitl:lra Mu ..

nici'pal.
'

A vista ou a praee, como wcê dese
jar!

AGRADEÇO

CO�FEC,çõES SUELI LTLDA.

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

Você encontra um mundo de novida
des em bijouterias e confecções em geral,
para todas as idades.

,

'0 'LOJAO DE CONFECÇõES SUELI LTOA.

fica na Av. MareChal Deodoro, 1085, em
frente à Praça Paul Harris.

-,
É com muita alegria e satisfação, que re�

, cebí no.decorrer desta semana,' uma carta da
As 19h30min do dia de ontem, foi realiza- era. Rénilda Keiser Seick, esposa do sr. Hen

da uma missa em ação de graças na Igreja rique Seick, da cidade de Linhares, no Espí
São Sebastião, ao casal Harry Christiano e An- rito Santo, me convidando para quando pre
na Gorntack Buchmann, 'como aqradecirnento tender lr ao sudeste,. passar uma temporada
a Deus, pelas suas Bodas de Ouro. em sua residência.

I
.

Harry e Anna, formam um casal feliz, e
,

Agradeço também os cumprimentos en-
realmenté o amor que os uniu perante um al- viades a mim, desejando-me um feliz êxito em
tar a 50 anos atrás, ainda es conserva unides minha carreira profissienal, '

com o mesmo amor e a mesma hafmonla, hó- Henrique. Seick [untamenta, com sua es

je compartilhada com seus filhos, netos e d!3- ,posa Renilda, são leltores assíduos. do nosso
mais membros da famílla. semanário.

Após a cerimônia religiosa os convidados

serão recepcionados no Salão de Festas do' SENAt HOMENAGEIA
Clube Atlético Baependi.

Ao. sr. Harry e sra. Anna Buchmann, os

cumprimentos desta coluna, com os votos de
,

muita saúde e felicidade.

VI.B COMBUCA

BODAS DE OURO

As 20 horas, do último di� 18 de abril;' no
Restaurante ltajara, o SENAI - Centro' ,de
Treinamento de nossa cidade, homenageou os.

ex-conselheiros, srs. Flávio Rubini, Waldir Oc
távio Rubini e Franke Wilhelm.

:. O mestre de cerimônia foi o sr. Celso Va
sei; quando na oportunidade fez uma sauda
ção aos presentes. Em seguida, o sr. Jerôni-

,

mo Loz, Diretor do SENAI, usou da palavra
agradecendo a colaboração dos ex-conse
.lhelros e esperava contar com a mesma, du
rante mais algum tempo.

Ern nome dos homenageados,.:o, sr: Wal
dir Octávio Rubini, usou da palavra,' dizendo
que os lhdustrlals de Jaraguá do Sul, lutaram
pela implantação do SENAI, e que era dever
de todos participar ativamente.

O Centro Cívico Coronel Emílio ,Carlos Estiveram presentes: Renato Haboch, Dur-

Jourdan, do Colégio São Luís, estará reali- val Marcatto, Rolf Hermann, Eugêhio da Silva,
zando nos próximos dias 11 e 12/05, a 1.a Geraldo José, WanderWeege, Jairo de Barros.
'Gincana Estudantil/Zê, onde poderão partici- aJosé' Carlos Neves. ,': ,

'

/

' ';,.'
par alunos de qualquer escola do município. Os ex-conselheiros receberam das mãos"

, do Diretor do SENAI, 'sr, 'Jerônimo l.oz, uma
'

As inscrições se encontra� abertas des-

de o dia 16 e encerrarão no pröxlrno dia 27/04.. placa constando os seguintes dizeres: Home
nagem de gratidão pela partlclpação e ''cola-A idade mínima permitida é de 12, anos, e
boração prestadas pelo Conselho liécnic�'maiores informações, poderão, ser obtidas no
Consultivo.

, ato da inscrição juntamente com o pessoal do
Centro Cívico.

O resultado da gincana será fomecido no

Baile a ser realizado no próximo dla 12/05, no
, G.E., Juventus, com animação a cargo do con

junto "Grupo Musical Tele Som".

Participe de mais esta realização do

C.C.E. do São Lurs.

No dia 21 de abril, hoje portanto, na cida
,

de de Campo Alegre� será realizada' à Vl.a

COMBUCA, Convenção dos Buchmann.

Esta convenção reunirá mais uma vez, to

dos o; membros da família Buchmann, pela
sexta vez, sendo que no ano 'passado o total
de Buchmann já era I d� 218 pessoas. ,

"
Aas Buchmann, os cumprlrnentos da co-

'luna .por esta convenção, pois .lsto si'gnifica'
a união e harmonia existente entre uma famí
'mila tão numerosa. ,

1.a GINCANA ESTUDANTIL179

CINDERELA
Sempre atualizada ' com' a moda da

'temporada, para você desfilar elegante"
mente.

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

Visite a COMERCIAL DE CALÇADOS
CINDERELA, um' lojão com sobre-loja, n�
Getúlio Vargas, 198, e agora também, na, .

Marechal Deodoro, esquina Praça Angelo
Piazera, para melhor servir.

.

CINDERELA! Sempre a sua esp�ra. It.
,

vista' ou a prazo, como você desejar.

KROGERHAUS •••

� preciso dizer mals ?!
,

Você que desfruta da, qualidade do Krü�
gerhaus, ag'ora poderá desfrutar do

'

"KROGERGARTEN"

ELEGANTE ENLACE

Na Igreja Matriz S. Sebastião, às 20h15m'

do dia 2Q de abril, ontem portanto, realizou-se

o. elegantrssimo enlace dos jovens, Carlos Al

berto Ewald e Irmgard Pinto Coelho, quando
o tradicional "sim" os uniu para uma nova

vida.

Carlos Alberto Ewald, é f.i.lho do casal AIi�
berto Ewald e Irmgard Pinto Coêlho, quando

,

,

Dr. Luís Carlos (Ester Clarice) Bonilauri, Dr.

Herberto Henrique {Dra. Cleusa Bastos} Mel

dau e Wilmar Luiz Baratto e lvone Beatriz

Borgmann.

Irmgà1rd Pinto Coelho, é filha do casal An-

.tônlo Carlos(R!Jth S.} 'Pinto 'Coêlho, e foi apa-:
drinhada por Emerson Eduardo Wolf e Marisa
Eliana Strebe, Sérgio {Odete} Lázzaris e Somi

Beber e Inês ,Grabowski.

Após a cerimônia rellqlosa, os convidados

foram recepcionados no Res�aurante Itajara, e

a lua-de-mel do jovem casal teve como desti

no o Rio Grande do ,Sul.

Os cumprimentos da coluna 'ao jovem ca

sai, extensivos aos seus pais.

,<

..
'

CENTRO cíVICO '_

"

CEL��MíLlO CARLOS' JORDAN
COLmlO SAO LUIZ

'

,

LOCAL- CENTRO DE TURISMO
PERíOOO-,28 DEABRILA5:DE MAIO

II.a EXPOARTE - Il.a Exposição ,de Arte,
é mais uma ...promoção do Centro cívico Coro
nel "Emílio Carlos Jourdan",' do Colégio São"
Luís a' realizar-se entre os dias 28 de abril a
5 de maio.

o local da exposição será o'Centro de

Turismo;' de nossa cidade; na Av. Getúlio Var

gas, onde -as pessoas poderão apreciar as

obras alí expostas, e comprá-Ias. Serão exl

bldos maravilhosos 'trabalhos em óleo;' tape
çaria;' aquarela. e gouaéhe.

,
' .

Estarão expondo' conosco, convidados es

p�C'iais de Florianópolis, que são realmente

'f;lrandes artista,�:: J:�el Figl!leira", EIQah Nas,,:
,chenweríg e Leopoído ,Guesser.

/

. • I �

De Jaraquádo 81:11,_ teremos "a, participa-
ção de: Carim l.eitzke, lsolde 'Marquardt, Adal
sa Zanoni, Waldemar Reech, Tarcrsio Demo,
'--

'

Magali Janssen, Eduardo Schmidt, Maide Ra-

boch, Afonso Celso Cerchiaro, Dieter Volk

mann, Maria de Lurdes Silva e Adolfo Juliano
Zimmermann.

,

I

Estarão ainda participando conosco, Ralf

Kaesemodel da cidade de Blumenau, sra. Ma

thilde Irmgard BarbY de Joinville e Nairo vii-
mar Souza de Florianópolis.

'

A abertura da exposição será n'o dia' 28 de

abril, às 20h30min com um coquetel que será

;,oferecidó aos presente's.
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COLUNA ROTÁRIA
EM DIA COM O, R'OTARY

A orlrneira Subcomissão em que se desdo

bra o sequndo caminho direto ao Objetivo de Ro

tary é a que trata cas "relações entre emprega

dores e empregados". Sua importância ressaltá da

sua própria enunciação. Símbolo ,do "capital" e

do "trabalho" para longe vai a desarmonia que

dera causa as lutas entre ambos. E de logo ,se re

conheça a ::Jlande colaboração do Rotary, no sen

tido da harmonia reinante entre as duas classes

desde longos anos. A chamada exploração do ho

mem, que no século XIX foi causa de tremendos

conflitos, começou a sofrer, no limiar do século

XX, as primeiras barreiras opostas a essas iniqüi
dades. Leão XIII, o Papa Diplomata, condenou,

pela "Rerum Novarum", essa distorção do ,que de

veria ser o consórcio CAPITAL E TRABALHO. Es

se o ir,lcio da batalha travada para acabar com

essa tncompreensão. E dar para cá esse verdadei-
,

,

ro espírito de cclaboração' veio ganhando terre

I�O, até se chegasse a compreender que patrões
e empregados devem confraternizar a benefício

de todos.
"

No mundo rotário é comum, ao menos um�
vez por ano, reúniões entre empregadores e em

pregados ,e o nosso clube, nesse particular, pela
sua suboomtssão respectiva, sempre esteve pre

sente nessa grata comemoração entre Emprega-,
dos e Empregadores. Relações essas que devem

ser fraternas'e amigas para que a harmonia reine

sempre entre as duas classes, que-se confundem
, a benet'cio de todos.

So mit der Zeit mich es doch schon stoert

Dass man von den Andern nichts mehr hoert

Sie huellen slch in tifstes Schweigen I

Wolln nichts von ihrer Kunst mehr zeigen
Sicher durch die grosse Hitze
Verdorrten il)res Geistes Reimesblitze

Sie sitzen wohl am Meeresstrand
'Und ahlen fich im warmen Sand
Denn Meereswasser kann nur beschmutzen

Muss drauf die Suesswasserbrause abnutzen

Damit ein Jeder sagen kann

Jetzt bin ich erst ein saubrer Mann

Vielleicht saugt das Wasser von dem Meer

Die sonst so eifrigen Gehirne leer,
Es sind schon ganz ernste Geschichten,

Wenns nichts mehr gibt zum Dichten

Zeigt doch, dass ihr noch quick und munter

Sonst glaubt man nur, ihr ginget unter
Den Emsi muss ich an die Seite stellen

Er muss sich viel zu oft noch quaelen
Das er an Festen der Geburtstage
Seine schoenen Reimereien aufsage
Ausserdem hat er noch Muehe
Zu hueten seines Sohnes Kuehe

,

Denn dieser mit den Musikern, den andern

Musst nach Florianopolis hin wandern

Weil es so sehr gefallen hatte

Bespieln sie dort ne Langspielplatte
Bandinha Aurora wird noch mehr. bekannt
In unserm riesengrossen Vaterland

Wer gerne hoert die alten Melodien

Kann sich die Platte dann beziehn

, In seinem Arm sein Haedel schwenken
Nicht so allein die Glieder sich verrenken
Fuer Viele ist Discothek auch mal gut
Weils durcheinander wirbelt ihm das Blut

Manch Einer muss die Woche uebér stille sitzen
Kann so beim Tanzen sich ausschwitzen

IMMER NOCH NICHT�

So geht dies hier in alle Winde
Ob ich fuer diesmal Antwort finde?

Corupá, Maerz 1979

Hellmuth

Eu, Erwino Porath, declaro que não m� res

ponsabilizarei por qualquer compra ou dívida que
a sra. Elvira Gesteh Porath, efetuar no comércio

e lojas da cidade, à 'partir desta data, por motivo
de separação.

Pastelaria Ton João
.

PASTELARIA TON JOÃO, de propriedade do
mestre-cuca João Serafin, atenc;le enchmendas
,para aniversários, festinhas ou para qualquer
finalidade.

Av. Mal. Deodoro - ao lado da Farm. Avenida
i'�l'�f";;��:-·�:i$-�. < ""� .l•. _.

ÁrabeProvérbio
)
Aquele que não sabe e

não sabe que não sabe,
é um tolo; Evite-o.

Aquele que não sabe e

sabe que não sabe, é uma

criança; ensine-o.

Aquele que sabe e não

sabe, que sabe, está dor

mindo; acorde-o.
\ -

Aquele que sabe e sabe

que sabe, é um sáblo; si

ga-o.
(anônimo)

,Turista' poderá
ver, nó Rio, até,

cratera ,de'
vulcão
Ernst Erich Schmitz

A cratera de um vulcão ex

tinto; cavernas com salões de
até 40 metro� "de' altura; um

rio subterâneo que termina em

'grande queda d'água; a Gruta

Verç:le, lmensa e coberta de

musgo. Onde ficam? No Rio

de Janeiro, em lugares de a

cesso fácil, que o turismo me

lhor deveria explorar. A atra-:

ção principal é a Gruta Verd�),
descoberta em 1962 pelo ar

queólogo Carlos Manos Ban

deira, que tem vários salões

de até 20 metros .de compri
mento e 14 de altura, em ro

chas graníticas - portanto
das eras geológicas mais anti

gas -, tod� revestida de mus

go' verde, parecendo ser pin
tada. Fica apenas a 45 minu

tos, a pé, da Colônia Juliano

Moreira, em Jacarepaguá. O

caminho até lá passa por um

aqueduto e uma grande re

presa da época colonial, mar

geada por
f
árvores centená

rias. A cratera do vulcão é de

acesso facílimo: o caminho

sai da represa do Mendanha,
em Campo Grande. Com 600

metros de diâmetro e 320 me

tros de altura, esconde chami

nés vulcânicas e paredões de

-Iava vitrificada. Contorna-se o

"canyon" aberto pelo, rio

Guandu, que vem desde Niló

polls com paredes de até 100

rnetros de altura, também en

cimadas por árvores ,centená

rias.

Sonhando, sonhando,
Assim eu vivia

E o meu sonho fazia .

A minha vida ser vida,
Mas eu jamais pjtnsaria
Que estava n,um sonho

Irrealizável.

MEU SONHO
I

Você sorria

Estava linda!

Risos que eu queria
Obter só pára mim,'

_

Naquela face de harmonià
Inundar-me até o fim.

Contemplei sua beleza

,Fiquei num mundo de sonhos

Vivia então muito risonho

Pensando somente em você.

Construindo castelos

Ah! quantos sonhos belos'

Levando-me a um mundo

distante'
Tudo feito de paz
Tudo beleza, alegria.
Tudo era brilhante.

,

Olhei ao meu redor

Procurei a verdade.

Senti ciue estava longe o

amor

Não, não tinh'a felicidade.

Voltei a pisar no chão

Notei a minha solidão.

Castelos?

, Todos caíram.

I' Sonhos belos?

Já não haviam

E você, linda
Para mim não' yivia.
Fiquei só.
Curtindo a decepção.
De uma. vida vazia.

(Miguel Nenevê)'

voce deve procurar o A.A.?
DOZE PERGUNTAS AS QUAIS So

,

voes PO·DE RESPONDER

"QUAL For' A CONTAGEM"

Qual foi a c.ontagem? Respondeu "sim" qua
tro vezes ou mals? Em caso positivo, é provável
que você tenha um sério problema de bebida 011

poderá tê-lo num futuro bem próximo. :'
. "po� que di�emos isto? Somente porque a ex

penencl� de milhares de alcoólatras recuperados
nos e.nsmou algumas �erdades básicas a respeito
dos sintomas proqressívos do alcoolismo, e de nós
mesmos.

,

Você é a única pessoa que poderá dizer, com
certeza se deve ou não procurar o AA Se a res.:
posta for "sim", teremos satisfação em mostrar
-Ihe como conseguimos parar de beber.

Se ainda não puder admitir que'você tem um

problema de bebida, não faz mal. Apenas sugeri
mos que você encare a questão com a mentalida
de abe�a. S� algum dia precisar de ajuda, te re-

'

mos satisfação em recebê-lo em nossa Irmandade.

1. Já tentou parar de beber por uma
. .' t,

semana ou mais sem conseguir
seu' objetivo (sim) (não)

2. Ressente-se com oe conselhos dos
outros que tentam 'fazê-lo parar de
beber? ',' . ; .. ., .. (sim.) (não)

3. Já tentou, controlar sua tendência
'

,

para bebet demals trocando uma

bebida alcoólica por outra? ..... (sim) (não)
4. Tornou algum trago pela manhã

"

nos últimos meses? (sim) (não)
5. Inveja as pessoas que podem be-

ber sem criar problemas? .. , '. " (sim) (não)
6. Seu problema de bebida vem se

tornando mais sério nos últimos
'meses? (sim) (não)

7. A bebida já criou problemas no

I ?
"

(sl ) (r
_

)seu ar. sIm naö)
8. Nas reuniões sociais onde as bebi

das são limitadas" você tenta con-

seguir doses extras? (sim) (não)
9. Apesar de prova em contrário, vo

cê continua afirmando que bebe

quando quer e 'pára quando quer?' (sim) (não),
10. Já experimentou alguma 'vez, um

"apagamento" durante uma be-
bedeira? (sim) (não)

11. Faltou ao serviço nos últimos doze
meses, por causa da bebida? .... (sim) (não)

12. Já pensou alguma vez que Poderia
aproveitar muito mais a vida se

-

b b ?'
- I

nao e esse. (sim) (não)

Criança que não nasceu e que eu

não sei se vai nascer.
Criança em barriga de m�e soll'

t��.
'

Criança que está dentro de uma

jovem que se enganou pensando ser

amada, e fora, muito, de um homem
ou rapaz que se assustou com a pró.
pria mediocridade ao descobrir que
sexo também gera, crianças ...

Eu queria que você me ouvisse,
,

por um minuto. Só um minuto.
Daqui a algumas semanas você

vai, nascer.
Daqui a alguns meses sujeitos

maldosos vão ver e comentar o erro

de sua'mãe, mas quase ninguém vai
criticar seu pai.

Daqui, a alguns anos voeI ouvir.
coisas desagradáveis contra ....
mãe e ninguém falarA contra O ...
pai. I

A sociedade' na qual voei ....
'

cerá não dá muito valor i mullier.
Uma delas pagou o preço por

acreditar num rapaz ou num homem
e perdeu por um momento, ou por
muitos momentos, a perspectiva. Viy
veu pelo prazer de ser amada naque-

,

les momentos e, agora, COm você
dentro dela, se, vê obrigada a pagar
um preço que seu amante,não pagou
nem jamais pagará perante a socie
dade.

'

, Criança, que vai nascer.
Criança em, barriga de, mãe sol

teira.
, Por favor, dê à sua mãe a chan�

ce que a sociedade não dá.
'

Porque na sociedade fingida em

que ela,vive, ensina-se à menina-mo
ça a arte de seduzir e ser seduzida,
'persegue-se a mulher até 'que ela
creia que está sendo muito amada,
exige-se dela, como pagamento, que
se entregue apenas na base da pala
vra moral, antes de compromisso com

o povo através do casamento e de

pois... bem, depois se fazem estatís-

Grupo- Serenidade de AA. _

\ Rua Exp. Gumercindo da Silva, 370
(ao lado da Creche)
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Reuniões: terças e quintas-feiras
Horário: 20 horas

'-O-DIREITO NA PRATí-CA
'

-

Direito ',Agrário
F. Talaia O,'Donnell

,

OAB-RS

Quer queirain, quer não, o. Brasil foi e ?eve
rá ser sempre um país essencla!mente agnc?la.

E' evidente que nenhum p�IS desenvolyldo,
ou em desenvolvimento, podera ou

.

devera �es
prezar a' riqueza advinda do comércio ou da m-

dúst��s um país com as _dimensõe:s cpntinen�ai.s
do Brasil e uma população de mars de cem m�
lhões de habitantes terá que ir buscar na agn- '

cultura a fonte maior de sua riqueza.
E nós, talvez, ainda não tenhamos explo�ad�

sequer um décimo de nossas terras produtivas:
só a exploração do cerrado - que, na��e em '

Minas Gerais e vai' ao encontro de: Brasllra, em

léguas e léguas de extensão - dana para trans

formar o Brasil no celeiro do m�ndo, ou" como

bem dirla Chateaubriand, podena tornar-se em

um verdadeiro restaurante capaz, de abastecer

os povos de todas as terras. .,.' _

As terras aráveis do Brasll ainda estao em

sua imensa maioria 'inexploradas.
,O Presidente eleito; do país, cqncede:u en

trevista, à imprensa, anunciando que a agn�ult�
ra será meta-prioritária de seu governo: aqui deI

xamos nosso' apelei ,e nossas esp�ranças ,de que
,

tais promessas não sejam modifIcadas:. _

,

Aliás, já se anuncia� inclu_sive, a cnaçao de

uma empresa mixta Brasll-JapaÇ>, para que a téc

nica japonesa seja implantada em larga escala

em nosso país.
'

, Em verdade, porém, não basta ap,e�as plan-
tar ou incentivar- a agricultura: necessano se .tP�
na, também, e principalmente, zelar pelos dlrel

tos, interesses e necessidades dos que traba-

lham a terra.
'

d
.

't'l
Sem um Direito Agrário adequa o, InU I e

contraproducente por certo será qu�Iquer sstor
ço em busca de um real desenvolvimento agrr
cola do país em larga escala.

Dar ênfase à agricultura, deixar de lado as

obras suntuárias, tão ao sabor de n?�sos gover

nantes, e fixar-se nas úteis, nas praticas, capa

zes de darem alimento farto e barato ao �o�o,
abroqueladas em sólidos pri�c:ípios de um direlto

rural eficiente, será sem dúvida obra de bene-

merência. "

,
Por outro lado,: nunca dev�m?� es�uecer
a exploração da terra constltul ínvestlmentc

que bllld dseguro e de rápida renta I. I a e.
.

Esse é o grande desafio do Brasll de ama-

nhã.

1979:
de

ano da
Santa

Esse é o título de um

Caderno Es'pecial que os

Diár.ios Associados farão

circular, com a edição do

próximo dla 08 de maio,

dos órgãos associados

que circulam ,em Santa

Catarina: Jornal de Join-

Pa'avras' qu�se � nascido
tlcas alarmantes sobréo aumento (Ie
mães solteiras,' droga, prostituição,
criminalidade juvenil, divórcio, abor-

, to e coisas tais,que tanto caracteri
zam 'o avanço de uma civilizaç�o e

mancipada.
Criança que vais nascer: veja se

consegue desculpar sua mãe. Ela não
tem culpa. Vestiu-se, agiu e se entre
gou da mesma forma que tantas' mo

ças do seu tempo. Só que teve me

nos sorte. Acreditou no homem erra

do. E errou acreditando que estava
amando, um homem ... Só agora é que
ela descobriu que s6 sabia fazer se
xo e carinho; mas que homem, ho-

,

mem mesmo... bem, ele não erá nada
disso!

Perdoa o pai que você não vai
conhecer nunca. E não se envergo-'
nhe de haver nascido assim. Você
continuará sendo paJi'a a sua mãe um

presente do céu, e, para a humanida
de, uma esperança. Não é o ventre

que forja as grandes perscnaltdades.:
e sim o que elas fazem depois que
saem dele.

Criança em barriga de mãe sol
teira: tomara que sua mãe, que teve

, um desencontro,. acabe levando vo

cê' ao encontro de Jesus Cristo., Ele
sim. Ele soube libertar e emancipar
as mulheres. Tomara que você O co·

nheça quando crescer. Vai ser muito,
mais filho do Pai do que os outros

que O tiraram de sua mãe, exatamen
te quando ela precisa dos 'conselhos
Dele.

Deus o abençoe, menirio, Ou me

nina, tanto faz. E seja benvindo. Sem-'
pre há lugar ,para quem representa,
uma caminho novo.

E, quando crescer, procure co
nhecer o libertador. O nome dele é
Jesus Cri�to: Jesus de Nazáré.

P: J. de Oliveira, scj

consolidação
Catarina

ville, A' Nação e Diário

Catarinense, aléin dó

"Coreio Braziliense", que
circular na Capital Fede
ral.

A edição, que terá ..... _

70.000 exemplares (10.000
dos quais serão enviados

por mala direta a empre
sas específicas do ramo),
já tem' roteiro editorial

pronto, toceltsando os se

guintes aspectos (adrrli
nistrativos e econômicos)
de nosso Estado:

1. - peffil de um Gover

. no;O Governo Jorge B'or

nhausen.

.2. -'A ação de cada Se

cretaria de Estado.

3. - O que representa a

CODESC e os benefícios

para o Estado.
, 4. - O Procape.
5. - Desenvolvimento A

grícola.
6. - Desenvolvimento

Industrial:

6.1 - Distrit. Industriais

6.2 - Carboquímica.
6.3 - Indústria Têxtil.

6 .4- Ind. do Vestuário
6.5 � -lnd, Metalúrgica
6�6 - Ind. Metal Mec�n.
6.7 - Ind. Alimentar

6.8 ', Ind. Min não Me-

tálicos

6.9 - Mobiliário (cerâm.)
6.1.0 - Ind. Química.,
7. - O Co'operativismo'

em S. Catarina

8'. - O Desenvolvimento

Energético (ERUSC) e

(Celesc)
9. - ,Agua e Saneamen

to (CASAN) ,

-

10. -

_

Turismo

11. :.. Educaç_ão (Fun
dações' e Universidade
Federal UFSC)

12. - Telecomunicações
13. - A, Política de

Transportes
14. - Habitação.
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U[ßKIEIO DO POVO" GUARAMIRIM
mirim, como forma- de a

gradecimento da popula-.
ção. Na ocasião, estive-'

,

ram presentes autorida
des, vereadores, empre
sários e convidados' es

peerals. O Prefeito Muni
cipal Salim José Dequech
usou da palavra, para ex

pressar o agradecimento,
e posteriormente o Dr,
Romeu Junkes, por sua

vez, também aqradeceu a
acolhida no selo da co-

que Ontem ao Luar, gostosa modinha
brasileira, foi plaqlada pelo autor da
trilha sonora de Love Story, Tudo é
possível.

,

Agora, aqui entre nós: como es
se Rod Stewart tem mau gosto, vo
cês não acham? Puxa, .

plagiar logo
o Jorge BenL ..

Há 35 vietnamitas amparados no
Brasil pelá Cruz Vermelha e a Unes
co. Quem ampara os flagelados bra
sileiros?

..

', Estou sab-endo que um sujeito lá
da Europa fez uma dívida de tal mon
ta que vai levar 17.000 anos para seu
pagamento. Parece piada, mas a in
formação é fidedigna. Vejam-na nos
jornais. Muito engraçado. Quem me
garante que o mundo (este mundo
descontrolado) vai ainda durar .

.

17.000 anos?
..

.

Por que esse' càmarada, em lu
gar de garantir o pagamento dessa
dívida fabulosa, não se muda para a
América. Latina, vocês não acham?
Seria uma boa sugestão para o seu
caso ...

Nevou no Saara, choveu azul na
. França, chove desbragadamente rÍo
Brasil. Será que a natureza também
.perdeu a cabeça? Os homens eu iá
sabia.

'

Revelação sensácional que co ..

lho do noticiário do mundo, Uma se
nhorita vinda do Leste e que preten
dia se c�sar na Inglaterra foi, por im
posição legal, submetida a um teste
de virgindade. Aprovada! - (PLANA)

Sábado, 21 de abril,_d::_:e:__19.::..:_7-=9 �
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xim, no Oeste catarlnen-
. se. O ato foi assinado pe
lo Governo do Estado e

já publicado no Diário
Oficial de Santa Catarin 1.

Nó último dia 09/04,.
tendo por local o Restau
rante da Represa, o Pre
feito Salim José Dequech,
ofereceu um jantar de re

conhecimento aos rele
vantes serviços presta
dos pelo 'Meritíssimo à
comunidade de Guara-

A referida Biblioteca
ainda não tem nome, mas
oportunamente, o chefe
do executivo deverá bati-
zá-Ia.

'

Juiz deixa
Guaramirim

O Juiz de Direito da
Comarca, de Guaramirim,
dr. Romeu Junkes, foi
promovido e transferldo
para a Comarca, de Xa-

,: ,
JOão da Ega

Fundação:
Artur Müller
-1919-

Biblioteca Pública

O Prefeito Municipal de
Guaramirim, Salim José
Dequech, informou . que
dentro de rnals alquns
dias, será instalada a Bi
blioteca Municipal, em de
pendência anexa a Ooor
denadoria Municipal de
Educação, que está fun
cionando ao lado da Câ
mara 'de Vereadores.
Todo o mobiliário ne

cessário já foi encomen
.dado a lima empresa es

pecializada que deverá
entrega-lo no mais curto
espaço de tempo,
Por outro lado, O acer

vo bibliográfico está sen
do montado, e várias co

leções de livros deverão
ser adqulrldas, nos próxi
mos dias.

,

Salim José' Dequecli,
disse que a Biblioteca é .

uma necessidade, uma
vez que os alunos dos di
versos estabelecimentos
de ensino do Município,
precisam contar com ela,'
para a realização de tra
balhos de pesquisa.

l1M OLHAR SOBRE O MUNDO
Urutu, Cascavel, Sucurl.i.Jararaca

e Boomerang, você' é' capaz de defi
nir o que é isso? Já sei: os 4 primei
ros são indiscutíveis nomes de cobras
e o último é o de um

.

engenho. de
guerra que, solto de determlnado lu
gar volta ao mesmo, seguramente.
Uma espécie nova de feitiço contra o
feiticeiro ...

Ledo engano, diria O' Camões.
Urutu, Cascavel, Sucuri, Jarara

ca e' Boomerang são canhões brasi
leiros de excelente fabricação e em
prego comprovado na Líbia e que nós
estamos 'vendendo à União Soviética.'
Não sou eu que o afirmo. A revista
norte-americana Armies and Weapon

./1 é que está revelando. A mesma notícia
já circulou numa outra revista espe-

II cializada italiana, a Eserciti e Armi (e
�. xatamente a tradução italiana de Ar
mies and Weapon). E eu estou copian
do do Jornal da Tarde de· sexta-feira
23 de fevereiro de 1979. Portanto, na
da de novo nem de proibido. De res

to muito gratificante para a indústria'
I'
nacional e as nossas exportações.

Como o assunto é muito: especia
lizado, prefiro não comentá-lo. Sou in
teiramente jejuno em coisas comer

ciais e militares e de canhões eu só
entendo quando se referem a rnulhe-
res feias, termo que usévamos há,
muito tempo e caiu, por isso mesmo,
em desuso. Sim, porque não existem
mais mulheres feias graças às opera
ções plásticas, aos cosméticos, sau

nas e outros bichos, .. r

Estou sabendo, e vocês que me

lêem também devem saber, que há
uma disputa entre Jorçe Ben e o es

cocês Ród' Stewart quanto à autoria
de algumas músicas do, Jorge. Essa
hlstórla de plágios, de muito ,difícil
'comprovação, é velha e nunca resul-
ta em coisa alguma. Já dizem por al

-

CGCMF:
84.436.591/0001-34

'

-
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munidade, .em seu nome

e de sua família, dizendo
que levaria as rnals gra-

.

tas recordações do Mu-
nicípio. '

ConserVação de
estradas
O Departamento de

Obras do Município,. con
tinua constantemente,
realizando os serviços de
conservação das . estra
das municipais, .

notada
mente no interior do Mu

nlcíplo, objetivando o es':
coamento normal das

produções agrícolas.
Nova ponte

O chefe do executivo

municipal, informou que
os operários já iniciaram
a construção da ponte na

localidade de "Estrada
Bananal do Sul". Esttt

.

ponte, de madeira, é ße
grande importância para
a localidade, atendendo
as necessidades dos mo

radores, uma vez que virá
sanar uma série de pro
blemas.
'Salim José Dequech,
informou, que a ponte te
rá uma extensão de 10
metros e que seu custo
está orçado em Cr$ ,'.,
60.000,00. O prazo, de
conclusão é de 30 dias.

com relação aos contri
buintes em atraso com os

impostos e
_
taxas, refe-.

rentes a 1978..· Estes, te
rão o prazo até o dla 30
do corrente mês, para o

pagamento sem '!lulta,
inclusive do Alvara de

Licença, que expira' nes
ta mesma data. Posterior·
mente, será feita a co

brança, com juros e cor

reção monetária de a?or
do com o Código Tribu

tário Municipal.
No período de 15 de a

bri! a 15 de junho, deve
rá ser pago o ,Imposto
Predial e Territorial Ur

bano: do 1.0 semes!re.
A partir de 30 de Junho

até o dia 30 de agost.?, o
Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza.

O Imposto Predial e

Territorial Urbano, do se

gurdo semestre, deverá
ser pago dentro ?O prazo
estipulado, ou seja, de 30

de aqosto a 30 de outu-

bro.
., I'

A Prefeitura Mum�l�a
de Guaramirim, s?llc�ta
aos senhores contrlbum
�.es, para que efetuem os

pagamentos dos impostos
e taxas dentro dos pra-
zr' preVistos, a fim de e

vitarem' maiores aberre
errnentos. Como se sabe,
o Cód.igo Tributário Mu

nicipal, faculta a cobra_n
ca de juros e correcao

i;ionetária, além de outras

::;enalidades. _

PROFISSIONAL

I " .

_____________________________�__�________ 1

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

ro.Velho Ma.rechal' -- -r:elefo�e: 72;'1222... .' , '1 . "1'
�-------------------------------

A Prefeitura Municipal
de Guaramirim, através

. de seu Departamento da
Fazenda, está dando a

conhecer 'aos munícipes,
as medidas adotadas,

CEACLIN • AN4l��ES CWNICAS
.

\

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fon�eca, 1.114

Defronte a Praça. Paul Hatris
Fone: 72�0466

I
_ .. ;.-----_ ........

Credenciado .pelo. DETRAN _ n_C .. 065

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

,

- 1979 -

Diretor:
Eugênio Vitor.Schm6ckel

I ,

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.° t30

Telefone: 72;.0091
Jaraguá do Sul -- SC

Composto e Impresso
na:

! soe. Gráf. Avenida Ltda.

MOBRAL COMUNIC,A:

Dr. Luís Femando Dellagiustina

CIRURGIAO' DENTISTA
CRO -- FP _;, 4973 .

'.Clínica Geral . Emplacamentos - Transferên'cias - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos
. Ocorrências Pollclals> Requerimentos.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 61.6 - fone: 72:-0?10
(perto do Dr. Waldemiro Mazur�chen) ,

I ./'DRA.'-f�BEL KIKUE.MAUL III' ',.•
MARLIAN-EMPREENDIMENTOS E SERVlÇOS··L"O)A;
---'

_.

CRC ;.._ 0772'

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL.

ESCRITÓRIO: Avenlda Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

..

Será realizado em Jaraquá do Sul, o curso de

Empregada Doméstica. Com inscrições abertas no

SESI e no Posto Cultural do Mobral, sendo o lní-.
cio do curso no dia 02.05.79, contando de 15 à
20 vagas.

O curso será ministrado 'à noite, e poderão
inscrever-se:

-- Empregadas domésticas que .iá estão tra

balhando.
_:... -Moças acima de 15 anos de idade.
-- Senhoras casadas que pretendam traba

balhar como diaristas ou que já estão tra

balhando.

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

·1

Terraplenagem VARG.L�S
de lido Domingos Vargas

SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
, SERVIÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS

Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-02Q8

';TUBOS,SANi'A HF.Ü!NA

TUBOS E ARTE'FATOS f1E CONCRE;TO
Rua Joinville, 1016 1 Jaraçuá do Sul

'

INGO' PAULO ROBL '

Engenheiro FI�restal
Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,

Consultoria e Auditoria Florestal.

Escrlt6rlos: I
.

.

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

I CX. P� 200 - fone: 7�-0411 - São Bento do Sul-SC
I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, ccnetruções, Cálculos,
Orçamentos.

. Escrlt6rlo:

Rua Exp. AntonIo. Carlos Ferreira, 184 '

Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguâdo Sul-SC

CLfNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

Ex-Residente Hosp. Infantil: Cesar Pernetta .

Titulo de especialidade em Pediatría.

Horário para atendimento:
das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas

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

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

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

PROJETOS E ASSISTeNCIA TeCNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o
. - Mas o que tem esse po-

bre? .

- Ora, papai. Ele tem ·sor
vete para vender.

-x-

Havia um menino que não
tazla nada certo. Mas um die:
chegou ao pai e disse: papai
hoje fiz uma' coisa certa! E o

pai: O que você fez? Sabe, a

quele velhinho que sempre che

ga atrasado para pegar o trem?
Hoje fiz ele pegar o' trem em

tempo! E o pai: Ora meu filho,
come você é bondoso! Mas o

. que você fez?
Soltei os cachorros atrás

dele.

-5
- Oh! Não! Eu tenho reló

gio de pulso.
- Quase... cobrou-me Cr$

400,00 e eu só tinha Cr$ 300,00.
----x....- U�gência

.

- Doutor, ,doutor! - grita
um' senhor que chega correndo
a um clube onde o médico jo-
gava cartas. .

- O que aconteceu?
- A minha mulher

.

está
muito mal. Vá correndo, por a
mor de Deus!

,

EnquantO' isso ficarei jo
gando cartas para o senhor.

,

-x-
.1 - Sua irmã teve um'meni-

no ou uma menina?
--- Chi... Esqueci de per

guntar ... '

. Agora não sei se sou tio ou

Teatro
- Qual é a tua opinião so

bre o teatro em geral?
- Meu caro .amigo, eu' nun

ca vou ao teatro, na geral. Só
vou de camarote.

-x-

Pedro, a carne de balela
serve para comer?

-:- Serve, professor. .

- E o que se faz com os

ossos? .

._ Deixa-se ao lado do pra-

Soma

- Erúão ficaste' noiva?
Meus cumprimentos! Que idade
tem seu noivo� i, i I

- Oh! Entre os dois che

gamos mal aos 50 anos.
- Caramba!' Quer dizer

que vais casar com um garo�o
de 10 anos?

.

-x-

Gerente ao novo empregado:
- Penso que o senher não

. é desses que todo o momento
levantam os olhos para o reló

gio da parede!
, tia.

-x-

Crise de petróleo .

- Aqui tem senhor u�bom
isqueiro.

.

- Quantos cigarros acen

de com um litro de gasolina?·
-x.;....

Quase
- Foste ver o médico?
- Sim
- E acertou o que tinhas?

to,
,-x-

__,.. Papai, rne dá Cr$ 50,00
para eu dar a um pobre.

.'"

E'POR QUE
VOCÊ SE

TRANSFORMOU
EM MORCEGO?

---------==============================

i-----------------�--�-----------�--I
11=[e==ij=,-=�II VEICULOS USADOS ReviSADOS

Financiamento próprio

Corcel cupê luxo - branco .

Ford F-75 4x4 - azul .

Màverick - vermelho .

.

Corcel cupê - beqe' �

Corcel cupê - branco ..........•.........
Corcel cupê - branco ..

Jeep - verde \; '.' .

Corcel GT .- arnarejo .

Corcel GT - amarelo •....................

MoreUi, Jor:dan & Cia. Ltda.
OFlel'NA DO T, I·B É' R 10

1975
1977
1974
1977
1975
1976
1964
1976
1976

Especializada em Volkswagen,' com serviços de mecânica,

retífica de meteres, regulagem de carburador

e com lata�ia e pintura em qualquer marca de carro.

Rua l,.eopoldo Malheiros, 67..;... Fones: 72-0107 e 72�1059

/'
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Palavras
."

Cruzadas
HORIZ'ONTAIS:

1 --- Inseto caseiro. 7 _;_ Gosta muito de. 10 -
Recebem cerno filho. 11 --- (?) Costa, cantora. 12 --

Extraordlnárlas, 13 - Põe em uso. 14 - Ligação. 17.
--- D.ö�nça alérgica. 20 - Alberto de Oliveira, poeta
brasileiro. 21 --- Robert Redford, ator de cinema. 22
-:- Labareda. 24 ._ (?) Tsé-Tunq, político chinês. 26
--- "Orelha", em inglês. 27 '_ Fraco. 30 - Nikita
Kruchtchev, polltlco russo: 31 -'- Enxergavam. 32 -
Anita Ekberg, atriz de cinema. 33 - Que vivem no

ar. 35 - Liguei. 36 --- Ente. 37 - �oura. 39 --- Ama
pá (sigla). 40 - Pedra de moinho. 42 � Deusa egíp-
.cla, irmã e esposa de Osíris. 43 - Serenata. 46 --

Passa de dentro p'ra fora. 47.- Enraivecida. 51 - La
vra a terra, 52 - Lugar de contenda (pl.), 53 - Ca
beça de gado. 54 - Corteja.

VERTICAIS:

1 - Botequim. 2 - Nome de mulher. 3 - Mul
tidão. 4 - Assaltam. 5 - Tenso. 6 - Amazonas (si
gla). 7 - L{quido incolor e inodoro, composto de hi

drogênio e oxigênio. 8 - Marcello (?) ator italiano.

9. - Nome de homem. 15 - Em + a. 16 - Agar
ram. 17 - Faz acenos. 18 _..;. William '(?), dramatut
go inglês. 19 - Oceano. 23 - Amolo. 25 - Símbolo

químico da prata. 28 - Pouco profundo. 29 - Estu

.des. 31 - Pessoa vil. 34 - Seganda nota musical.

35 - Gritos de dor. 38 - Soltarem miados. 39·- Ex

por à ação do fogo. 41 .- Artigo definido masculino

plural. 44 - Gracejavas. 45 _.;. Fita. 48 - Espaço de

365 dlas. 49 - Ofertar. 50 -'Membro empenado das
aves. 52 - Alfred Nobel, qufmico sueco.

RESPOTAS:

.

'eJoweN ......., sa1:l _.;.. seuaJy - eJy - epeJI _ !es -

elSaJ8S _ S!S! - 9W - dY - eu!wo __,.. Jas - !Un
- soaJ�y - 3Y - we!A >IN - 1!6�J;;:I - Je3 - oew
_ ewelI::> .s: .1:11:1 _ 'OY - ewsy - oleluoö - esn
-'- s�Je1:l - lee .- w810Py _, �wV - eleJeg

.

LIVRO GRATIS � Cortesia do seu Jornal,

Envie este anuncio junto. com seu pedido e ga ..

nhe inteiramente grátis um best-seiler
.

no valor de

e-s 40,00!'A MONTERREY· garante!

'Sociologia, Comunicação, Religião e .

Outros

O livro de Cabeceira do Homem - Enciclopé-
dia de conhecimentos para o homem
moderno - 3 volumes - vários autores ..

O Livro de Cabeceira da Mulher - Enciclopé
dia de conhecimentos para a mulher de

qualquer idade - 3 volumes - vários au-

tores ; .

A Serpente Emplumada - A libertação do se-

xo - D. H. Lawrence .

Os Canibais - Homossexualismo entre Grã-
-finos - K. Brassela , .

Teoria e Prática da Consolidação de Balan-

ços -.Manoel R. Cruz
"

.

Desenvolvimento e Ecologia - Fábio' N,usdéu
Metodologia � Estratégia da Organização-

Hüges Rose ············

O Desafio da Tecnologia - Tópicos da admi-

nlstração - Nogueira ,
.

· Elementos de Teoria para Eletro-Ele,trônica -

Abrarnczuk .' .

Edição Histórica Comemorativa Evolução
_
eletrônica - Antenna •................

Noites do Sertão - Literatura brasileira - J.
Guimarães Rosa ......•..............

De Onde Vem os Bebês - Para adultos e cri-
anças - Andrew C. Andry .

Esportes para Crianças ,- Pedagogia escolar
- Liselott Dien � ; .

· Coleção Principiantes - 50 volumes ilustra-
.

dos, vocabulário infantil - Um suplemen- •

to Times - Cada volume . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Magia Prática Sexual - Oliveira Magno. . . . . 70,00

.210,00

210,00

110,00

110,00

120,00 .

110,00

130,00

'Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao

retirar os livros na Agência Postal de sua cidade;
·
Escreva para Editora Monterrey Ltda. Rua Visconde'
de Flquelredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP - .

20.550 - Caixá Postal 24.119 - ZC-09.

110,00

130,00

80,0')

·100,00

80,00

65,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONTROLE Cosipa iá expurtou 52,24

DOS. JUROS mil toneladas ,de
renda sobre juros de em- governo não considera
presnmcs externos. "um pacote" mas "uma laml·nad·OS

j

nova política", poderão
,

O CIP deverá discutir a ser seguidas, segundo al-
redução dos reajustes já ta fonte oficial, de outras
concedidos aos serviços e o próprio presidente da

'

públicos, que poderão República se encarregará
ser equiparados ao ,au- de controlar suá exe-.

mento dàs ORTNs nos 12 cução.

MAIS RIGOR
DO CRÉDIT"O

N.O
E'

- Limitar ,a' 6% o di

ferenciai entre a taxa mé
dia das LTNs e as de cap
tação de certificados de

�e'pósitos bancários e ou

tros
.

papéis;
?

- Passar de 180 para
360 dias o prazo mínimo

para os depósitos a pra
zo;

O preço de qualquer
mercadoria vendida a"

crédito não poderá exce

der de 30% (, seu preço
a vista. Essa deverá ser

uma das principais me

didas a serem anuncia
das pelos ministros da ä-

j

rea ecenêmlea, para con-

ter ,a inflação. Entre ,as
, demais medidas se inclu
em: - Proibir' bancos co-

merciais de emitir certifi
cados de depósitos;
- Obrigar instituições

'financeiras a divulgar pe
riodicamente juros, pra
zos e valores de capta
ção de depósitos a ,prazo
e letras de câmbio;
- Fim do regime de Ii

ber.dai:le vigiada ,para vá":

rios produtos essenciais;
- Maior imposto de

S. PAULO - No primei- Paulista exportou 52,24
ro trimestre deste ano a ,

mil toneladas de lamina

Companhia Siderúrgica dos no valor de US$ 13

milhões o que representa
quase 90 por cento do to

tal exportados durante to-
- do o exercício de 1978.

. De acordo com as p�evi
sões divulgadas segunda
-feira pela diretoria da

empresa, serão exporta-,
das este ano mais de 200
mil toneladas de produ
tos siderúrgicos, volume
três vezes superior ao to..:

tal exportados em 78.

meses anteriores (36,2%).
As medidas recente

mente tomadas, que o

REGIS'TRO CIVIL
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci

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

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

'

se habilitarem para casar:
'

Edital nr. 10.732 de 10.04.1979·
Pedro Bueno da Rocha e Selmira Schmidt

Ele, brasileiro, solteiro, tratorista, natural de
Campo Mourão-PR, domic. e residente 'em Vila
Lenzi, .neste distrito, filho de Dinarte Bueno da Ro
cha e Mantina Maria da Luz. EI,a, brasileira, soltei
ra, lndustrlárla, natural de Mondaí, neste Estado,
domiciliada e residente em Vila Lenzl, neste dis
trito, filha de Levinus Schmidt e Ernestina Schmidt.

Edital nr. 10.733 de 10.04.1979
Adolar Hoch e Elisa Müller

'Ele,' brasileiro, -solteiro, operário, natural de
Corupá, neste Estado, domiciliado e residente em
Ribeirão Grande, do' Norte, neste distrito, filho de
Waldemaro Hoch e Clarinda Hoch. Ela, brasileira
solteira, industriária, natural de Jaraguá 90 Sul, do
miciliada e residente em Três Rios do Norte, nes
te distrito, filha de Edmundo Müller e Hilda Hassel

, Müller.

Edital nr, 10.734 de·10.04.1979
Erenfrid Busch e Sofia Jaroczinski

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja:..
raquá do'Sul, domiciliado e residente em Santa
Luzia, neste. distrito, filho de Erich Busch e Lydia
'Ramthum Busch. Ela, brasileira, solteira, domésti
ca, natural de Massaranduba, neste Estado, domi
ciliada e residente na RUa Padre Pedro, Franken
nesta cidade; filha de Antonio Jaroczinskl e Mari�
Made�

.
'

Edit,al,nr.10.735 de,11.04.1979 .

Luciano Za'pella e Valéria Maria 'Bertôldi
z

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar' de escritório,
natural de Oorupá, neste Estado, domiciliado e fec.
sido na R. João Franzner, n/cidade, filho de Severino
Zapella e Natalia Bankhardt Zapella, Ela, brasilei
ra, solteira, auxiliar de escritório" natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Epitá
,cio Pessoa, nesta cidade, filha de .Alvaro 'Bertoldl .

e Paula Enke Bertoldi.

Edital nr. 10,736 de 16.04.1979
IriÍ1eu Maier e Tânia Bublitz

Ele, brasllelro, 'solteiro, lavrador, natural de
Jaraguá do, Sul, domiciliado e -: residente na
Rua Joinville, nesta cidade; filho de Estefano Maier
e Rosa da Costa Maler, Ela; brasileira, solteira,
industriária, natural de Timbó, neste Estado, do
miciliada e residente, na Rua .Joinville, nesta cida
de, filha de Heinz Bublitz e Gertrud Bublitz.

Edital nr. 10.737 de 16.04.1979
Arno Walter Witthött e Cecilia Tecilla

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório,
natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente
na Rua Bernardo Karsten, nesta 'cidade, filho de
Hermann Henrich Ludwig Witthöft e Gertrudes
Karsten Witthoqft. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e .resldente
em Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha de Vi ..
tório Tecilla e Adelia Girolla Tecilla.

Edital nr. 10.738 de 16.04.1979,
Anoberto Kõpp e:Roselí Hornburg

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
Cerro I, neste distrito, filho de Alfredo Köpp e Fri
da Kopsch Köpp. Ela,' brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Rio Cerro .11" neste distrito, filha de Erlco: Horn
burg e lrmqard Fischer Hornburg.

Edital nr. 10.739 de 17.04.1979
SalésiooiKulkamp e Ivone Droese Donat

.. . ..
.

Cópia recebida do Oficial de Vila Nova - Toledo>
Paraná.

Ele� brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Anitapolis, Palhoça, nesta Estado, domiciliado e

residente na Rua Venâncio da Silva Porto, nesta
cidade, filho de Simão Kulkamp e Sablna Dirksen
Kulkamp. Ela, 'brasllelta,' solteira, doméstica, na

tural de Gauqhá, Paraná, dõmiciliada e residente
em Vilar Nova, Toledo, Paraná, .filha de Osvaldo
Donat e Gertrud Anna Droese Donat.

Edital nr. 10.470 de 17.04.1979
Ademar Ehlert e Iris Arndt

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de

, Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio
da Luz, neste distrito', filho de Oswaldo Ehlert e

Agnes Gruetzmacher Ehlert. Ela, brasileira, sol
teira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Rio da Luz, neste distrito,
filha de Alexandre Arndt e Hertha Klemann Arndt.

Edital nr. 10:741 de 17.04.1979
Rolf Bast e Ivone Schulz

Ele, brasileiro" solteiro,. pedreiro, natural de

Jaraguá do Sul" domiciliado e residente na Rua
Alfonso BarteI, nesta cidade, filho de Alfredo Bast
e Gisela BOrchardt Bast. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e' residente em Garibaldi, neste distrito, filha de
Heinz Schulz e Anna da Silva Schulz.

'

Edital nr. 10.742 de 17.04.1979
Haraldo Krüger e Ivone' Priebe

Ele, brasileiro, solteiro, lndustriárlo, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ja

raguazinho, neste distrito, filho "de Afonso Krüger
e IIca Dreger Krüger. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do Sul" domiciliada e resi
dente em Jaraquazinho, neste distrito, fllha de
Germano Priebe e Hilda KreJsig Priebe.

Edital nr. 10.743 de 17.04.1979
AdolaF"Gilberto Plccolí e Doraci Piccoli

Ele; brasileiro, solteiro, econornlárlo, "natural
de .Jaraquá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Joinville, nesta cidade, filho .de Guilherme Piccoli
e Ana Jacobsen Piccoli. Ela,' brasileira, soiteira,
do lar, natural de. Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade,
filha de Querino Piccoli e Paulina Demathé Piccoli.

!

Edítal nr, 10.744 de 17.04.1979 .

Renato Santos da Silva e Teresinha Pauli

. �

Cópia recebida' do Oficial de Guaramirim, neste
Estado.

.

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente
em Guaramirim, neste Estado, filho de Noel Santos
da Silva e Maria Luiza da Silva. Ela, brasileira,
soltalra, recepcionista, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua Ara
quarl, nesta cidade, filha de José, Pauli e Lúcia Pe-
try Pauli.

'

;,
'

Edital nr, 10.745 de 17.04.1979
João Dias e Sarlete Giácomini

Cópia recebida do Oficial de São Bento do Sul,
neste Estado.

. Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de
Corupá, neste Estado, dornlcillado e residente na

Rua Jolnvllle, nesta cidade, filho de João Bonifá-
'cio Dias Filho e Elsa da Silva Dias. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de -São Bento do Sul, nes
te Estado, dornlciliada e residente em São Bento
do Sul, neste Estado, filha, de Agostinho Giacomi
ni e Natatla Rosá Giacomini.

-,

Edital nr. 10.746 de 17.04.1979
Genésio Marcellirio e Irma Nair Bortolini

,

, Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de
Luiz Alves, neste Estado', domiciliado e residente
na Rua João Planinscheck, nesta cidade, filho de
Simão, Marcellino e Cesara Cisz Marcellino. Ela,
brasileira, solteira, lndustrlárla, natural de Jaraquá
do Sul; domiciliada, e residente na Rua José Em
mendoerfer, nesta cidade; filha de Emanuel Bor
tolini e Maria Koehler Bortolini.

Edital nr. 10.747 de 18.04.1979
Wanderlei Marcos Hruschka e

Lenita Grützmacher

Ele, brasileiro, solteiro, áuxiliar de escritório,
natural de Jaraquá do Sul, domiciliado e residen
te na .Rua João Januário Airoso, nesta cidade, fi
lho de Waldomiro Hruschka e Erna Justina Piccolli
Hruschka. Ela; brasileira, solteira, industriária, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Jorge Czernievicz, nesta cidade, filha de
Gerhard Grützmacher e Hilda Baade Grützmacher.

E para que chegue ao 'conhecimento de to
dos mande] 'passar o 'presente edital que será pu
blicado pela imprensa e em' cartório onde será a

fixado durante 15 dias. Se' alguém souber de al
gum lmpedlrnento, 'aquse-o pará os fins legais.

Áurea Müller,'Grubba
Oficial

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

Viacão . Canarinho
Transporte urbano e Interurbano

,

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

As exportações da em

présa nos três primeiros
meses do ano foram diri

gidas para diversos paí
ses latino-americanos, a

lém dos Estados Unldos e

Japão, respectivamente,
primeiro e segundo maio

res produtores de aço do

mundo. Seg,undo a dire

toria da Cosipa, as ope

rações com o Japão, ini
ciadas com um embarque
de 13 mil toneladas no

começo deste ano, ,pode,
significar para o Brasil, a

descoberta de um seg
mento pouco explorado
do mercado japonês.

t FALECIMENTOS
FalJceu dia 28.03.79

Maria 'Narkwerdt Hornburg, com a idade de
71 anos, residente na Rua 189.

,

\

Faleceram dia 29.03.79

Rosalia Mathias Dallmann,' com a idade de
6Q anos, res. em Três Rios do Norte.
Domingos Sávio Berrl, com a idade de 5' a
nos, filho de Moacir (Zenit) Berri, residente
na Rua Joaquim Francisco de Paula.

'

Faleceram día 05.04.79

Hartwig Ramthum, com a idade'de 58 anos
residente na Rua João Piccoli

'

Elsa Dumke Marquardt, com a idade de 78
anos, residente em Jaraguá 84.

Faleceu dia 07.04.79

Jackson Roberto Ittner, corri a idade de 2
meses, filho de Teresinha Sueli Ittner, res.
na Rua Amazonas.

Faleceu' dia 08.04.79

José Ribeiro da Silva, com a idade de 78
anos, res. em Nereu Ramos.

./
Faleceu dla 09.04.79

.

('. /

Vva. Maria Mathilde B. Drews, com a idade
de 80 anos, res. no Rio da Luz II

'

Faleceram dia 11.04.79

Adriano Murilo da Silva Pelagio, com a ida
de de 1 ano, filho de Jorge e Dail Maria da
Silva Pelagio, res. na Vila Lenzi.
Etelca Zaban Bahe, com a idade de 40 anos
res. em Ribeirão Oacllda.:

'

Faleceu di� 13.04.79

Giardini Luiz Lenzi, com, a idade de 71 anos
residente na Vila Lenzi.

'

'

I

I - Segundo os técni
cos da Cosipa, o Japão
embora com uma produ

I ção superior a 100 mi-

lhões de toneladas de a

ço, opera basicamente
com siderúrgicas de gran
de porte que produzem
quase que exclusivarnen
te laminados de maior

,tonelagem destinados a

fins, específicos, como a

'indústria naval. Os p-rodu
tos fornecidos pela Cosi
pa destinaram-se a dis
tribuidores que 'atendem
a outro perfil .de consu-

rnldor mais interessado
em produtos de menores
dimensões.

'�--------��------�----------------�--�---------------------
PREÇO:

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

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

'
,

(

AGORA VOC� ESTÁ MAIS PERTO DE UI\A CHEVROLET.
Vá conferir no conCessionário

EMMENOÖRFER Com. de Veículos Ltda.
Santa Catarina Mt;.

foi feito para 'você

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A sobretaxa de US$ ....
1 90 no 'barril do petróleo, .

fixada pelo Irã represen- tará um aumento de US$

VARIG Comunica
, I I .

Novos horários da'RIO-SUL, Serviços Aéreos,Regionais,S.A.
,. ,

LINHAS SAO PAU'LO - JOINVILLE E CURITIBA ---:- JOINVILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeit ura M unlclpal de
, J a r a g U'á do,' .Sul

DEPARTAMENTO DA' FAZENDA
Divisão de Contabilidáde

'

BALANCETE DO M�S DE "FEVEREIRO" DE 1979

Até o mês -Arrecadação
Anterior no mês TOTAL

RE C E I T-A
TfTULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA,
RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 648.117,43 2.110.880,29 2�758.997,72
Receita Patrimonial 15.500,00 13.996,00 29.496,00
Transferências correntes 3.710.577,87 2.417.192,79 6.127.770,66
Receitas Diversas 99.594,79 61.624,06 161.218,85

RECEITAS DE CAPITAL
Transferências 'de Capital 481.790,58 123.640,21 605.430,79
Outras Receitas de Capital -,- 32.768,68 32.768,6'3

S O MAS' ......... , ........ Cr$ 4.955.580,61 4.160.102,03 9.715.682,70

RECEITPr EXTRAORÇAMENTARIA
Contas empenhadas e a pagar, 2.27.3.753,68 1.223.190,17 3.496.943,85

Depósitos-de diversas origens 180.920,80 142.018,70 322.939,50
Outras Operações 7.0.00.000,00 , 7.000.000,00

Cheques lião reclamados , 38.000,00 38.000,00
/

SOM AS .................. " crs9.45Ú74;48 1.403.208,87 10.857.883,35

SALDO DO Mt:S ANTERIOR

C a i x a

Bancos -'- disponível
Bancos - vinculado

441.761,52
378.047,13
656-486,46

f 1.161.139,68
5;152.0\46,40

.

1.278.448,04

. 1.602.901,20
5.530.093,53
1.934.934,50

_________�_v- "�'_"-, ���-�=�=

S�O iiA":A""'s .......•.........•.• Cr$ 1.476.295,11
'

7.591.634,12 9.067.929;23

13.754.945,02 29.641.495,28

Ãté O mês
Anterior

Despesa
no mês

DESPESA
TITULOS TOTAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

1'.278,00
99.595,73
167.428,11,

0100 - Câmara de Vereadores

02.00 - Gabinete do Prefeito
.

0300 - Depto de Administração
0400 - Depto. de Educação, Oultura e

,

Assistência Social '1.957.597,13
0500 - Departamento da Fazenda,,' 517.808,78
0600 - Depto de Obras e Viação 2.601.097,00
0700 - Depto. Agropecuário 120.000,00
0800 - Departamento de Turismo 289,57

<:

-S-O-M-A.....,.S-.-.-..-.-.,-..-.- Cr$ 5.465.094,32

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Despesas do mês anterlor
Restos a pagar

Depósitos de diversas origéns
Outras Operações "

-,-

1.652.112,48
177.709,34 '.'

I 1.000.000,0.0

SO-M A-S ..
,

Cr$ 2.829.821',82

SALDO PARA O Mt:S SEGUINTE

C a i x a 1.161.139,68
Bancos - disponível 5.152 . .046,40
Bancos - vinculado

'

1.278,448,04 95.0.830,33 2.229.278,37>'-
SOM AS ....• . . , .. : • ::-: ..••..

'

C�7:591.634;12 -8.197.861,96 --15.789.496;08
:;:T=;O�T;=A:;==;:L='::::;:G:;::::::::E=R:::::'=A::;::;=t=';=,.=.,.=,.=.=:.=·-'J'C==r$-=1:;::5:=:.8:=::S76.='S'5=0:=:;2:::::a=·'===-1=:=3�754.945,02

1.978.884,58
5.268.147,05

3.140.024,26
1.0.420.193,45

29.641.495,28

rjb I Prêfeitura Municipai"deiJaraguá do':Stii,iem 28 de "FEVEREIRO'; de 1979

VICT�R ,BAUl:� "
JOAO MODEST'O SilVEIR4

. Prefeito Municipal Diretor da Fazenda
'RENATO JOS� BORTOLINI

CRe SC n.o 5.400 - :Técnico em Co:_:n.:_:ta:_:::b::_:i::_Ud:.:a=d::e:__========:::=.___!

380 mil por dia nos gas
tos com importação pelo_
Brasil. pois o contrato as

sinado entre a Petrobrás
e a NIOC, empresa esta

tal do petróleo, prevê pa
ra este mês o forneci

mento diário de 200 mil

barris. O Irã antecipou o

inicio da entrega dos no

vos carregamentos de

. petróleo em um _ volume

equivalente ao que esta
_

va previsto para 20 dias,
isto é, quatro milhões de
barrts.

de US$ '. 130 milhões a

nuais somente com as lm

portações daquele país.

De acordo com técni
cos do Ministério das Mi

nas e Energia, a decisão

do Irã já era praticamen
te esperada, uma vez que
o Consel�� Nacional de

t'
. Petróleo, baSeado nos

planos de importação da
Petrobrás, previa um gas
to de US$ 4,8 milhões já
,incluídos os aumentos fi

xados pela Opep em de

zembro do ano passado
para vigorarem no decor-

rer de 1979.

Para os técnicos do se

tor, a previsão de impor
tação da Petrobrás para
este ane já prevê uma

margem sõbre os gastos
realizados no ano passa-

_

do, de US$ 4,3 l?i1hões.
Esses US$ 500 milhões
de diferençá

_ seriam su

ficiente, para cobrir um

aumento de dez por cento
_

pelo menos, nos gastos
com importação, qualquer
que fosse o tipo de rea-'

juste.

Está nas mãos do mi
nistro chefe da Casa Ci·
vil da Presidência da Re

pública, Golbery do Cou
to e Silva, um dosslê, en
tregue pessoalmen�e pe
lo almirante Heleno Nu

nes, mostrando-lhe as

conveniências de a con-

'federação de Futebol ser
criada através da CBD.
Heleno Nunes esteve em

Brasília, mas negou que
tivesse mantido contatos
sobre a CBF com asses- -

sores do presidente João

Ba'ptista Figueiredo.
S'egundo o almirante,

sua ida a Brasília foi para
agradecer a presença-do
general Figueiredo no jo
go Flamengo x Atlé!i�o,
mas sabe-se que o rmms

tro Gciuberi. Couto e Sil
va assegurou-lhe que a

CBF não será criada este

ano, o que lhe ga!ante
permanecer no posto de
comando do futebol bra
sileiro, pelo menos, até

_

janeiro de ,80.
Se para a criação da

CBF, houver necessidade
de mudança na legislação
esportiva do País, () pró
prio Heleno Nunes garan
te que a nova entidade
não sairá antes do fim de
seu mandato, ou seja, em
janeiro de 82, 'ano da Co-

.

Eleno proeuro O

',ap-coio
.

de Go'lbery
pa na ,Espanha. '

NACIONAL .

I Por recomendação do

presidente da CBD, Hele
no Nunes, o diretor de
futebol da entida�e, An
dré Richer, está alterando
o regulamento e a tabela
do próximo campeonato
nacional de

'

acordo com

as recomendações que
recebe do presidente, do
CND Giulite _ Coutinho.

, ,
-

Para Heleno Nunes, nao
existe uma interferência
de Coutinho, mas "um di

r�ito", pois é o CND que
paga as passagens dos,
clubes no nacional.
A fórmula de disputa do

.'

- campeonato ainda näe
, está definida pelo fato de

algumas federações, co

mo Rio Grande do Sul e
Minas Gerais, estarem

pleiteando que seus cam

peonatos sejam válidos

pela fase regional do Bra
sileiro, a exemplo do que
ocorrerá com São Paulo
e Rio. Como o início do

campeonato foi antecipa
do para agosto, por re

comendação de Giulite
Coutinho, as' federações
estão com dificuldades de
encerrar seu certame_s
estaduais antes do come

çodo Nacional.

Promovido pela Asso

ciação Médica Brasileira

e destinado a médicos e

doutorandos de�meçJicina,
referido EXAME pode ser

definido como "um exa

me de �valiação �obre
conhecimentos indispen
sávels" a uma, ,'prática
proüsslonal de boà qua
lidade.

Médicos do, estado

realizam EXAMES AMB
,FPOLIS. - Instituído em

1978, quando foi 'aplica':
do nos

_

estados de São
,

paulo, Paraná, Santa Ca

tarina e Rio Grande do

Sul, será realizado este :

ano em .caráter nacional,
. s,

o EXAME AMa.
_

continuada; constituem

elementos de comprova
ção perante terceiros e

valem como. título
_

em

concursos públicos ..

Em Santa Catarina, a

organização do 2.° EXA

ME AMB, foi confiada à

AS�oci�ãO' Catarinense

de Medicina, que consti

tuiu, para o cumprimento
da tarefa, uma comissão

integrada pelos médlcos
Murillo Ronald Capella,

i

Célio Gama Salles e Cel

so Alberto da Silva Jr.
. As inscrições respectl

'vasIä estão abertas e'

poderão ser feitas, até 'o
_ dia 30 de abril" impreteri-

._
Os resultados _ obtidos': velmente, na" Secretaria

_ pelos participantes, além .·da ACM, à Rua.JerÔnimo
,--, -de propiciar auto-avalla-.; ,Coelho,,,,,,359, ,6.9. ',. andar;

ção, estímulo e' orlenta-: fones 22-9422.
ção para uma ' educação.

..

� I ' ,

Esse volume já deverá
ser faturado à Petrobrás
aos novos preços - US$
14,50, 'o barril -. A so

bretaxa determinada pe
lo Irã obrigará a Petro
brás a gastar no decor-

. rer deste ano em torno

70.5'73,50 71.851,50
110.506,97 , 21.0.10'2.,7,0
678.193,28 845.621,�9

451.331,75 2A.o8.928,88

261.804,5,6 779.613.34
3.080.862,67 5.681.959,67
208.235,43 32�.235,43

l
" 2:658,79 2.948,36

4.864.166,95 10.329.261,27

, 499,.510';79
.

499.510,79
46.122,60 1.698.2'35,98
147.282,72 3'24.992.Ö6
-,� '.", 1.000.000,00

692.916,11, , ./3.522.737,93

mi Jaragúá Fabril S.A.
S.A. de Capital Aberto - DEME:C/RCA-200-75/155

CGCMF nr. 84.432.426/0001-04

�DITAL DE CONVOCAÇA'O
Asr;embléia Geral Extraordinária e Ordinária
Ccrivldamos os senhores acionistas desta So

ciedade, .para a Assembléia Geral 'Extraordlnárla e

Ordinária, a realizar-se no próximo dia 26 de abril
de 1979, à3,9 (nove) horas, na sede social da Em
presa, à Rua Jorge Czerniewicz, 590, nesta cida-

. I de de Jaraguá do Sul-SC, com a sequlnte
.

ORDEM ÓO DIA:

Assembléia Geral Extraordinária
1.°) Homologação do aumen� do Capital So--

.

cial de Cr$ 12.200.000,00 para CjI$ 17.700.000,00,
conforme autorização da Assembléia Geral Extra-
ordinária de 20.11.78;

-

2°) Alteração do artigo 5.° do Estatuto Social.

Assembléia Geral Ordinária
. 1.0} Leitura, discussão' e votação do Relató�io
da Diretoria, Balanço Patrimonial e. Dernonstração
de Resultados, referentes ao exercfclo encerrado
em 31 de dezembro dã1978;

2.°) Destinação do lucro Líquido do exercício;
3.°) Aprovação da nova expressão monetária

-, do Capital Heallzado:
4.0) Fixação da remuneração dos Adrninlstra

dores para o atual exercício.
- AVISO -

. Encontram-se à disposição dos senhores acio
nistas, na sede social da Empresa, à Rua Jorge
Czerniewicz, 590, os documentos a que se refere
o art. '/33 da lei nr, 6.404 de 15.12.76.

Jaraguá do Sul, 27 da.março oe 1979.
O

.

ConséÍho de Adl!linistração

SERRARIA E BEN�FICIAME':'TO-;---l..

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.--·,· • I
.

.

.
\

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda
"

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

I
Construindo em madeira o progresso de .nossa região

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

.

,
'

Spézía & I Cia. Ltda..
SERRARIA E' TERRAPLENAGEM

Rua João Januárío Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sid Santa Catarina

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Eugênio Vitor Schmõckel, residente em Jara
guá do Sul, extraviou o seguinte documento: Cer.
tltlcado de prqpriedade do automóvel Volkswa
gen, sedan 1300, nr. 0112636, placa JS 5003 cor
branca, chassls BJ 531002, potêncla 46HP' ano
de fabricação 1'977. ,;"

,

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

sem efeito.
. .' .

-Jaraquá do Sul, 18 �de abtirdé. fg79'. ,"

CERTIFICADO EXTRAVIADO

Foi '.extraviado é
o' 'segú'intet' ..•.. documento, cons

tando o nome do sr. Bruno Henn: Certificado nr,
I

103832, .do. automóvel Volkswagen sedan 130,0,
, placa ,JS 0369, cor branca, chassis B6910014, 46
HP, ano de fabricação 1970. ,

Tendo requerido z.a via" torna-se o original
sem efeito. ,

' '

,

Jaraguá do Sbllj � 8, de 'abri-l...:de,1979.

, �'i n C ê n d i o"
. '-::

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



S�bado, 21 de abril de 1979

Noliciário ,.. Esportivo_'·.�=-==-=)=POrJ===AIM=EBLA=NK=
Jaraguá do' Sul: e

. ÇOf'lREIO DO POVO

Figueirense veio a

Esta é a equipe do Juventus que enfrentou' o Figueirense, considerada base.

� CClNPAL S.A.
Jj � CONCENTRADOS PARA ALIMENTOS

CGCMF n.o 83.108.787/0001-37
Rua Rodolfo. Hutenüessler, 797

)Jaraguá do Sul -.. Santa Catarina

RELATóRIO DA DIRETORIA·

Senhores Acionistas:' .

, Em obediência aos dispositivos estatutários e disposições legais, vimos apresentar a V_.
sas: para o devido exame e consequente deliberação, o Balanço e demals documentos pertinentes, relati
vos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1978.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para qualquer esclarecimento.
r-

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1978.

Dietrich H. W. HUfenüessler -.. Diretor Presidente
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1978

ATIVO PASS,IVO
.

, 8.541.555,44
CIRCULANTE

5.000,00
563.751,90

. 3.414.822,03

CIRCULANTE
7.155.130,14

Bens Numerários
Depósitos bancários a vista
Estoques-

1 ,320.453,26Fornecedores
Produtos acabados
Produtos em elaboração

. Matérias prlmas
Matérias primas semi-processadas
Materiais de embàJagem

'

Sementes' e mudas
Ferrarnen., pças e mat. de manut.

.Créditos
'

.

1.076.21�,32
724.456,17
78.606,40

561.754,66
, 232.178,0�
28.513,33
713.095,07

4.486.357A2

4.935.517,34Instituições Financeiras

899.159,54Outras

Contas correntes rep�esentantes
Salários e encargos
Contas correntes clientes
Impostos à recolher

82.694,84
·234.957,44
65.486,05
516.021,21

.
Contas a receber de clientes
(-..) Tltulos descontados
(-) Provisão p/dev, duvidosos,
Adiantam. p/fornecedores
.Ota, Cor. da Controladora IRJSA

Despesas do Exerc. seguinte
/

3.062.318,55
( 289.008,50)
( 91.869,55)

122.963,07
1.681.953,85

71.624,0�
,

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
71.624,09
118.276,72

17.025.862,35
Prêmios de Seguros·

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Investimentos

7-",.,'40,":-,$2
Diretores e acionistas' 70.000,00

60.000,00 Instituições financeiras 16.955.862,35
57.795,7,3 r·3:,::·,',;'

.

_

�.�
... ' .--

.

""f·!f,'��:'·') •.'-'

.

. 480,99
'

,

,38.083.980,85 PATRIMôNIO LIQUIDO

·566,75

Outros crédiios, valores e bens
Depósitos compulsórios
Emprést. ccmp. (Eletrobrás)
Incentivos Flscals a aplicar

PERMANENTE
'

22.5q2.820,52

Aplicações de Inc .. Fiscais
Imobilizado

Valores corrigidos
(-) Depreciações acumuladas

Diferido

566,75 Capital social 16.900.000,00
29.996.023,14

30.830.417,73 Reservas de capital 4.781.700,57·
( 834.394,59)
8.087.390,96

Reserva de Cor. Monet. do capital 4.781.700,57
920.654,36 Lucro do exercício'

,

881.119,95
7.166.736,60.

46.743.813,0� Total do Passsivo 46.743.813,01,
.
_ ...

, ....

Capital de giro negativo ,

Despesas pré-operacionais,
Total do - Ativo

-

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO.DO EXERCICIO
.

RECEITA OPERACIONAL _BRUTA 8.300.369,11 ' ..
_____,DESPESAS GERAIS (2.531.366,86)

Venda- de produtos e mercadorias:
Mercado Interno

.

Exportações'
Incentivos Fiscais com exportação
(-:-) Deduções dos Impostos Inciden-

tes s/vendas: (
.

8.058.600,57
211.777,65
29.990,89

60.000,00
28.105,92

884.752,39

1.071.504,24
55.340,56 �

215.731,39
. 215.932,36

Honorários da Diretoria
Impostos e taxas dlversae
Despesas administrativas

979.972,93') Despesas flnancelras menos
Receitas financeiras
Despesas c/pesquisas

lC.M. 916.385,56 Despesas c/Asslst. Agrícola
R��I�A LIQUIDA DAS RENDAS 7.3�g:���:-��, Outras despesas

<?usto s= Produt.os yendidos ( 7.415.702,63)DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES
(lncluslve depreciação no valer de _

.

,

Cr$ 510.575,39)
. PROVISÃO P/DEVo DUVIDOSOS

LUCRO OU PREJUIZO OPERACIO- LUCRO'OU PREJ. OPERACIONAL
NAL BRUTO '( 95.306,4!;5)RENDAS NÃO OPERACIONAIS
DESP�SAS COM VENDAS ( ,281.940;16)EFEITO INFLACIONARIO DO BALAN-

Comissões s/vendas
.

153.260,91 ÇO
,

'

.Outras despesas. 128,679.23 LUCRO DO EXERCICIO

(, 69.075,36)
( x 91.869,55)
(3.069.558,38)

19.223,90

3.931.454,43
881.119,95

Jaraguá do S�I (SC), 31 de dezembro de .1978.

Dietrich H. W. 'Hufenüessler
Diretor Presidente

CPF nr. 122.919.949-72

Rodolfo f. Hufenüessler
Diretor Comercial

CPF nr. 122.919.789-34

Rodolfo F., Hufenüessler
Téc. em Cont., CRe-SC nr. 0736

O Figueirense F. C.'
veio a nossa cidade no

último domingo, bastante
credenciado, paraentren
tar o G. E.Juventus, em,

partida, válida pela 8.a

rodada do certame esta-
'dual catarinense (Taça
Santa Cátarina).
A,equipe de Jorge Fer�_

relra vinha cumprindo até

aquelas alturas do çam

peonato destacadas atua

ções, tendo -inclusive der

rotado o Joinville, em ple
no ,Estádio Ernesto Sch-

,

lem Sobrinho, e não deu '

'outra, coisa: praticando,·
um' futebol de acurada

qualidade
-

técnica, não

teve dificuldades em der
rotar o Juventus pelo
marcado;r de 2 tentos a

o. Já na primeira etapa o
,

alvinegro do Estreito ven

cia por um gol a zero,
.tendo a$sinaladC? por Se

binho, aos 36 mlnutos..
Nesta fase o Juvenms a

penas jogou de igual pa
ra igual, nos primeiros 20

minutos, mas aos pou-.
cos ,foi cedendo terreno,
deixando que o Figuei
rense tomasse conta da

mei� cancha" proporcio
nando aos atacantes di
versas chances de gol. O
Figueirense tinha em Se
binho e Marquinho$, as

melhores opções· de jo
gadas, pols são, realmen
te bons ponteiros. Para a

segunda etapa, o panora-

PAGINA 8

. ,

saiu
J

.ma do jogo voltou a ,se

modificar, com o Juven

tus pressionando desde

os minutos iniciais,- pér-
·

dendo excelentes opcrtu
nidades para marcar, se

não fosse a boa presen ..

ça do goleiro Dà.,iel e, a

má sorte dos avantes ju-,
,

, '.
-

ventinos na hora da fina-

lização,- fatalmente a par-
·

tida teria tomado rumos

diferentes. Depois de tan

to insistir e o gol não a

contecer, parece que ii e- ,

quipe cansou e novamen-

te as ações dá partlde, fi
caram por conta do

.

Fi

gue'irense, que voltou a

se encontrar em campo
e a partir dos 20 minutos

não deu mais qualquer
chance de uma recupe

ração por parte do mole

que travesso de nossa ci

dade, que definitivamente
havia perdido as rédeas

do jogo, achando-se com

pletamente perdido, em

campo.
Mas, foi aos ' 21 minu

tos, que Edison asslnala
va o segundO' gol para a

· sua, equipe, gol este que
.

.

deu cifras definitivas ao
,

marcador e consequente-
,

mente a vitória ao repre
sentante florianopolitano.

.

.Pol um resultado
.

justo e

. Jlue traduziu a superiori
dade do Figueirense den

tro das quatro linhas do.

gramado.
JUVENTUS O, FIGUEI-

A delegação brasileira
que vai disputar as provas
de, ciclismo nos Jogos
Pan-Amerlcanos de Por
to Rico já está pratica
mente definida. A equipe
que embarca na próxima
semana para um estágio

,

na ltália será diminuída,
para o Pan, de um ele-'
mento em cada time, de
estrada e pista, e os no

mes que viajam na próxi
ma semana foram divul-:

Ciclismo

vitorioso
RENSE 2 - Camp. Cata
rinense de Futebol. Lo

cai: Estádio João Marcat-
/

to. Gols: �ebinho, 80S 36

do 1.0 tempo e' Edison,
aos 21 do 2.° tempo. Juiz:
lolando Roélrigues. Auxi

liares: Isidoro, Gonçalves
e João Teodoro Pereira.

Renda: ,Cr$ 28.340,00. JU�
VENTUS - Renato, Odi-'

'Ion, Gomes, Ma{ro\ e Ni

lo; Jorge Ca.,celier, Tato

(Caetano) e Lara; Luiz,'
Tonho e Newton' Gomes.
FIGUEIRENSE - Daniel,

. Djalma, Casagrande, Re

ginaldo e Raulzinho; Ser

ginho, Baldui!,o e Edison;
Sebinho (Chiquinho), Ca
bral e Marquinhos. Car:
tão' amarelo: Raulzinho·
e Marquinhos (Figueiren
se) e Mauro (�uventus).
DEMAIS JOGOS

Completando a 8.a ro

dada tivemos ainda a efe

tivação dos seguintes jo':'
gos: em Joinville, Join

ville 1x2 Marcílio Dias,

gols de Rinaldo e Mau-·

ricio, para 'o,Marcílio Dias

e Britinho para o 'Joinvil

Ie' em Florianópolis, Avai
, I

•

1x1 Internacional (logo
realizado' sábado); em

Criciúma, Criciúma 1x1
,

Chapecoense; ,em Blume

nau. Palmeiras 2x1 Caça

dor�nse; em Brusque,

Paysandu 4x1' Rio do Sul,
'

e, em Joaçaba, Joaçaba
,1xO Carlos Renaux.

define,
ta são Joel de Oliveira,
Antonio Silvestre, Miltom '

Delaqiustina, Eduardo Bi

fulco, Airton, de Souza,
Ivo Nunes e Franco. Sala.
Estes ciclistas, com exce

ção de Franco Sala que

já está. na Itália; viajam
no dia 29. Em cada uma.

das equipes será dispen-
,

sado um corredor, del
xando a esquadra de pis
ta com quatro' elementos
e a de .estrada com seis.

-..."",,===============.===�====--'''''=,='''==-=====

gados pelo técnico-geral-
'.

Juan Timon, bastante sa- .

tisfeito com os resultados_____

alcançados na .Volta Ci
clístlca do Uruguai.

A equipe de estrade,
que segue dia 23 para Mi

lão, está composta -por
Gilson Alvaristo, Carlos
de Lima, João Masson,
João Lourenço e MigUel
Duarte. Os atletas, que vão

dispu,tar as provas de pis-

Flamengo derrotou o Vasco t manteve a invencibili�ade, 2 a I
Jogando um futebol que lião agra

dou a sua torcida, -na primeira etapa, o
rubronegro da gávea voltou no segundo
tempo disposto a derrotar o seu mais
tradicional adversário. Mas, foi o Vasco
éfa Gama, através do seu artilheiro Ro
berto, que abriu a contagem, aos' 4 mi- .

nutos da fase complementar num, belo

g.ol, pegando a defesa rubronegra total
mente desprevenida..

I
A partlr daquele momento, o Fla

mengo começou a jogar o seu verdadei
ro futebol, Com o Vasco procurando se
defender e contra-atacar 'sempre com

.

, perigo. Depois de muito insistir, aos 20

minutos. Zico marcaria de cabeça o gol
de empate; depois de uma tabellnha aé
rea entre Reinaldo, Luizinho e finalmen
te Zico completar para as redes. A rea

ção continuava, e aos 25, Adrtio virava o

marcador para dois, . completando um

rebote do goleiro Leão, que teve que
dar um tapinha após um chute bem co

locado por parte de Zico, que o go_leiro
não -pode deter, caindo a bola no� pés
de Adílio, "o negrinho bom de bola",
que com multa categoria jogou' no can-

tinho esquerdo da meta guarneCida por
Leão. �ste placar permaneceu até o fi

nal, co mo "mengão" completando 41

jogos sem perder, sendo que sua última
denota aconteceu em outubro do ano
passado, quando perdeu para o Flumi
nense por 2 tentos a zero, em partida vá
lida pelo 1.° turno 90 Campeonato Ca
rioca.

DETALHES TéCNICOS ,"i
Flamengo 2d Vasco da Gamá .: Lo

cai: Maracanã. 1.0 tempo: OxO. 2.0 tem

po: 2x1 para o Flamengo. Marcaram: Ro
berto, aos·4;'Zico, aos 20 e Adrlio, aos
25. Juiz: Valquir Pimentel, auxiliado por
Mário Rui de Souza e José Maria Bran
dão.' Renda: Or$ 5.208.035,00 = 122.596
pagantes. As-equipes:'FLAMENGO: Can
tareli, Toninho, Manguito, Nelson e JU
nior; Carpegiani, Adrtio .

e Zico; .Tlta,
Luizinho e Julio César (Reinaldo): VAS
CO DA GAMA:' Leão, Orlando, Aber, Ge- '

raldo e Marco Antônio; Helinho, Toni
nho Vanusa (C. Alberto Garcia) � Guina'
(expulso eos SOmin do 2.° tempo); Wil
sinho, Roberto e Osni (Paulinho).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do Registro de
Protestos

-

.

EDIT;A.L

Pelo presente edital de citação pedimos aos

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

•

Adarcindo Sabino, Rua 28 de Agosto, Guara
mirim. Agostinho Viera, Rua Francisco Ruska, nes-
ta. Amilton José Miranda, Rua Joinville, nesta. Co
merciai Instaladora Hidroeletrica Karner Uda., 1'-Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1699, nesta. Eliseu í

Wendorff, Rua Roberto Ziemann, nesta. Ivo Schultz,
Estrada Bananal do Sul, Guaramirim. José Milker,

. Rua Joinville, nesta. Mario Vicente Zantelli Rua
1,Ilha da Figueira, nesta. Odeion Schutze, Ru� Ano
Bom, 1355, Corupá. Oscar Longki, Estrada Barianal
do Sul, Guaramirim. Rubens Hoppe, R. Joinville
nesta. -.'

nv/Jaraguá do Sul, 19 de abril de 1979.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Sábado, 21 de abril de 1979

ELES ENGRANDECERAM O

N'OSSO ESPORTE

PÁGINA 9

CampeooatD Sesíaae de Futebol de Salão

A foto que estampamos apresenta a equipe
de basquete do C.A. Baependi, dos anos 49-50,

quanudo se encontrava na vizinha cidade de S.

Bento do Sul, participando de um torneio. Nem

só de futebol vivia o esporte de Jaraguá do SuL

Atletas baependianos deram o que fazer às ou

tras equipes. No clichê acima, da direita, aga
chados: Arlete Natividade Perfeito e o atual de

putado estadual Octaclllo Pedro Ramos: Em pé
podem ser vistos Egon Doubrawa, Geraldo Dou

brawa, Lourenço Ersching e Ingoberto Brauns

kruger: Eles também engrandeceram o nosso

esporte.

Luiz Kienen.
Dia 09.04
Luiz 'Kienen 2x7 Man

nes, 'Marisol oiw Ind.

.
Reunidas, Menegotti WO

x O Marcatfo.
- Chave "B"

Dia 10.04
João Wiest 5x6 Met.

Lombardi, Frigumz Ox5

Weg, Cyrus
-

2x1 Dalmar.

Dia 16.04
\

Weg WOxO Met. Lom-

bardi, Frigumz 4x2 Cyrus,
Dalmar WOxO João Wiest.

O bugre campineiro FINAIS

podia atá perder por um 18.04

diferença -de dois gols, Meilegotti 2xO Cyrus,

que estaria classificado, Marcatto 5x1 Frigumz.-
mas' jogou o suficiente PRóXIMOS JOGOS

-para derrotar o alvi-verde 23.04

do Parque Antártica, que, Marcatto x Menegotti,
bastante desfalcado, não Cyrus x Frigumz.

exigiu muito trabalho pa- 25.04

ra a equlpe de Carlos AI- Cyrus x Marcatto, Me-

berto Silva. /
- "egotti x Frigumz.

O Campeonato de Fu- té agora, na fase de clas-
tebol de Salão, coordena- sificação e fase final, fo-
do e patrocinado pela a- ram os seguintes:
gência do Sesi de Jara- Fase de Classificação
guá do Sul continua em Chave "A"

pleno andamento, agora Dia 11/04 - Ind. Reun. 2x

já em sua fase final. Os 2. Mannes, Marisol OxWO

resultados verificados a- ,Menegotti, Marcatto 12x2

Guarani Campeão do Grupo
.

III da Libertadores
O Guarani Futebol Clu

be de Campinas sagrou
-se campeão dó grupo III,
da Taça Libertadores das,
Américas, ao derrotar no

último domingo a S.E.

Palmeiras, no Estádio

Brinco de Ouro da Prin

cesa, pelo marcador mí

nimo de 1 tento a O, gol
único da partida anotado

aos 11min do 2.° tempo,
através do catarinense

Zenon. .

Gumz Irmãos S.A. - Indústria, Comércio e Agricultura

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e Bancos ..

Duplicatas a recebe'r" � .

(-) Duplicatas desco�t�d��"""""""" ,

(-) Provo p/dev. duvidosos'
-

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

Materiais e mercadorias . . . . . . . .' � . . . .. ". . ....

Produtos acabados .

Depósitos compU!só�i��·:::::::::::::::::::.
Outros créditos .........................•.
Despesas antecipadas .

2.719.548,04
(245.421,46)
(81.586,00)

REALlZÃVEL A LONGO PRAZO.

Incentivos Fiscais - Fut. opções .

Empréstimo compulsório - Eletrobrás .

Outros créditos ..........................••

PERMANENTE

Investimentos ...... '.' .

Imobilizado '. ; .......•
(-) Depreciações acumuladas .

CGCMF nr. 84.630.636/0001-63 - JARAGUA DO SUL - SC.

RELATóRIO DA DIRETORIA

r'

CIRCULANTE

2.560.628,29

PASSIVO

,
-

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balan

ço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exerclclo social encerrado em 31 de dezembro ds 1978. Permanecemos. ao intei-
ro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos necessários.

. . .

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 1979. A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Fornecedores ..........................•..
Contas correntes credoras �•....•.•.•... -.

Tributos a recolher : .. : .......•.
Salários e encargos a pagar .

Provisão pllmposto de Renda, _

Financiamentos .

Dividendos a pagar .

Outras obrigações a pagar .•.••••••••• � ••••

2.849.194,15
1 .238.724,87
704.122,12
227.369,4.4

1.365.445,00
754.586,75
675.000,00
467.353,10 .

8.281.795,43

2.392.534,58
694.501,82

1.253.120,50
105.000,00
270.748,54

.

362.145,34 7.638.679,07
EXIGIVEL A LONGO PRAZO

652.527,16
. .

Financiamentos . _ .

290.628,29
120.696,69
7.000,00

PATRIMôNIO LIQUIDO
418.324,98

Capital social .

Reserva-de correção. do capital ............•. -

Reserva legal : ..•...............
Reservas de capltal - .

Saldo a disposição da A.G.O. . .

5.400.000,00
1.956.790,00
505.094,09

4.834.075,68
1.913.668,04 14 ..609.627,81

553.982,76
.

20.399.596,06
(5.466.632,47) _ 14.932.963,59 15)486.946,35

23.543.950,40 TOTAL DO PASSIVO .

,

23.543.950,40TOTAL DO ATIVO ..........................

\,

/

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DEMONSTRAÇÃO' DO RESULTADO' DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA . 43.891.216,74
Saldo no inicio do exercrclo .

Lucro Liquido do exerclclo .

Destinações Legais
Reserva Legal _

.

Dividendos
.

Lucro' di
. -

d AG'O
,

a Isposlçao a .. :
: .

Saldo Final do perlodö .

-0-'
2.689.388,04 Menos

IPI e ICM - Faturados .

100.720,00
675.000,00

1.913,668,04

RECEITA OPERACIONAL L1QUIDA
'

..

Custo dos Produtos e Mercadorias .

(6.924.010,56)
I

36.967.206,18

(31.243.605,55)
5.723.600,63LUCRO OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS COM VENDAS

Comissões s/vendas � ...........••
Salários e encargos sociais .......•.......•.•
Propaganda

-

.- .

Despesas de viagem ...........•...... ; .••.

Provisão p/devo duvidosos .

Despesas. com veículos .......•••.•......•.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários da Diretoria •.....•.....•.•.....
Salários e encargos sociais .

Imposto de renda - Exerc. ant. .'
.

Outras despesas .••• ., � ••••••••••••••••.••••

(2.689.388,04)

-o-

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAçõES DE RECURSOS

1. O·rigens de Recursos
Lucro líquido do exercicio :

.

Reserva p/Manut. do Cap. de Giro Próprio .

Reserva Legal � '

.

Reserva Especial
·

; •...........

Reserva de Correção Monetária .........•.••••
-

••••••.••...

Reserva especial do capital ..............• ; .•••...•••••••.

. Aumento do exigfvel a lenço prazo : •

_._e. _"",-,' .
.

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS .

2.689.388,04
173.816,88
107.557,09
652.436,61

1.727.674,63
1.956.790,00

83.129,11

7.390.792,36
2. Aplicações de Recursos

Dividendos dlstrlbufdos .

Acréscimo do Imobilizado .

Aumento Realizável a Longo Prazo .,' " .

TOTAL DAS APLlCAÇOES DE RECURSOS .

3. Diminuição do Cap. Circulante Liquido .....• � .

(

R�ceitas (despesas) financeiras .•.•.•.•.•...

LUCRO OPERACIONAL '

'

'
.. : .

Receitas Não Operacionais .

Despesas Não Operacionais ,.

Correção Monetária do balanço . .- .

.

,

LUCRO REAL : .•..........•.•..
Provisão p/Irnposto de Renda ......•.... _.- ..

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO .........•..

Reserva Legal .

Dividendos a pagar •..•..•.......••....•..
LUCRO À DISPOSiÇÃO DA AGO .•........ .

Lucro líquida por ação do cap. 'social Cr$ 0,49

675.000,00
8.606..228,20
325.437,66

9.606.665,86

(2.215.873,50)

DEMOSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE 31.12.77 <31.12.78
--------------------------------------

ATIVO CIRCULANTE 5.196.143,22 7638.67907
PASSIVO CIRCULANTE 3.623.386,08 8281.79543

Variação

2442.535,85
4658.409,35

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
---_._-------------

..,------- --------_ :._--- .. - .. -----------_ __ .. __ --------

1.572.757,14 (643.11636) (2215873,50)

Jaraguá do sul, 16 de abril de 1979

Edeltraul Bauer Gumz - Dir. Presidente
CPF nr. 006.570.959.53

Arthur G. G. Gumz
CPF nr. 004'.354.579.34

593.405,22
434.159,38
133.989,15

.

82.251,00
40.212,00
603.666,63 (1.887.6á3,38)

463.200,00
258.833,61
485.563,37
318.320,64 (1.525.917,62)

477.574,96

2.787.574,59
2.313.808,35
(203.198,75)
(843.351,15)
4.054.833,04
(1.365.445,00)
2.689.388,04
(100.720,00)
(675.000,00)
1.913.668,04

,
,

Heinz Bartel � Tãc. em Conto - CRC nr. 818'1
, CPF nr. 103.941.509.10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PROVA CICLÍSTICA SESIANA
(to DE 1\1A10)'

o Departamento de Es-
'

portes do S�si,estará rea

lizando no próximo dia
,. 1.0 de maio, dia cansa

i grado ao trabalhador,
.' �I'

: uma "sê'n�àcional prova
,

.

ciclística. Participarão
corredores das mais di
versas'empresas �� .nos
sa cidade. O '

itinerário a

ser cumprido será anun

ciado deJtf(iamente em

nossa próxima edição. Ao'
,1 �o colocado será entre

gUe uma bicicleta, ao 2.0
. colocado, um' rá�io FM e

ao 3.0 polacada, um �en-
'

,tilador, ,'prêmios estes,
gentilm�nte oferecldos
pela Prefeitura Municipal
de Jaragp6 dp SlJl, na

pessoa de seu Prefeito
Victor Bauer.'Hâvei'á tam-

bém troféus ,pâr� as e'"':,

quipes melhor classifica
das. Os quatro primeiros'
colocados desta' prova,'
estarão representando .a

agência do Sesi de Jara

guá do Sul, no·dia 27 de

male; na cidade de Rio
do Sul, por ocasião da

I

prova válida pelo Cam-

peonato Estadual Sesiano
da modalidade.
A agência do Sesi co

munica aos lnteressadns,"
que as lnscrtções para a

prova do dia 1.0 de maio,
encontram-se abertas, de
vendo os mesmos entra- .

rem em contato com o en

carregado de esportes,
nã� sendo c�brado p�ra'
tanto. qualquer taxa de

inscrição.

Campeonato

"CorreiodoPODO" Festa anual da Comunidade .
...

A�oLX-Jarag�ádO��I'�s,antaCatarina', , 'E'vang,e'I·I·c'a,' Luterana -0Ias(12e
Jaragua do Sul - Sabado, :2tde abril179 - N.o 3.034

"
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"

> �.

.." -

-

'_;',
'

13 demaio

,1 2 jUVENTy.JSINTERNACIONAL

o Juventus foi a Lages
na última quarta-feira pa
ra cumpnrseu joga da ta-,
bela válida pela 9.a roda,
da do Camp. caterlnense
de Futebol, com a certeza
de seus j'ogadores e de
seu técnico, que �Qd�riam
trazer de lá um resultado
altamente honroso e, so

bretudo uma total reabili

tação, depois de. três' in
sueeseos consecutivos.'
Esta confiança fez com

que o Internacional, que
também' andava mal das

pernas e precisava ur

gentemente de uma vitó
rla, respeitasse o nosso

representante, O, técnico
'

,Joaquim Felizardo havia
armado um esquema es

pecial, para este jogo, co
tocando Juquinha na sua

verdadeira posição, isto

Sesiano de' Futebol de Campo'
A agência' de Esportes' do Sesi fará

realizar nos dias 21, 22, 28, 29/04 e ...

,01/05 as disputas do Campeonato Se
slano de Futebol de Campo, tendo por
local o Estádio Max Wilhelm, de pro
priedade do C�A Baependi.

1.a RODADA

x

A GRANDE VON:rADE DE V-ENCER, FOI A CAUSA PRINCIPAL DA ESTUPENDA
,

VITÓRIA' DO MOLEQUE TRAVESSO EM LAGES'
,

,

gas sempre estava sozi
nho entre os zagueiros
adversários. Disse ainda
cl frelnàdor juventi,no, que"
se o Juventus supcrtasse
'o zero a zero ha 1.a fa
se, partiria na segunda e-

tapa para uma vitÓria. Is�
to realmente aconteceu, o
Juventus houve-se muito
bem na 1.a etapa, supor:'
.tande o assédio do Inter-

�f1f �,<,::rr�.iio��' ;, ,(,,,.:�-'?:!T-1i nacional, onde a defesa

D�sde que a Polícia Rodo- início do prédio novo da aci-' se' saiu 'muito bem, prln-
viária se estabeleceu em Gua- ma menelonada empresa. A cipalmente O goleiro Re-

rammm, vimos tomando co- sinaliz�ção' permitia' a ultrapas- .nato, em noite inspiradís�
nhecimento de atos' que pode- sagern, como pode ser consta- slma, praticando defesas
riam nos levar à concluir que tado a qualquer tempo p'or portentosas, evitando que
estavam querendo

. dar a en- qualquer pessoa que queira se O placar fosse movímen-.
tender que säo da polícia, dar, o serviço. Está lá p'ra não tado. Beml, conseguido is

coisa que assim considerada deixar ninguém mentir. to, 'O JuventLis veio para o

acabaria no óbvio, pois, todo Incontinenti, a Brasília, a- segundo tempo, com mais

.
mundo' já sabe disso. Apenas vançou e, numa distância �e disposição, etacando com

ignorávamos a "importância" 500ms, fez o veículo do nosso mats 'insistência, mas por

que estavam cobrando dos u- di'retor sair para o ac;ostamen- infelicidade· de Renato,
suários . jmportâncla entre as-: to, com ul}lá ordem: "Carteira ele: rebateu uma bola que
pas,. é claro, que outra Impor- de Habilitação". Siga-me para

caiu para o chute certeiro

tância todos nós temos. o Posto", foram as seguidas de Eduardo,' sem apela-
Sendo como é serviço novo ordens, levando os documen- ção para o goleiro juven-

na Região e nq Estado, pas- tos. No Posto não houve diá�, tin� que se, (encontrava
sando 'algum tempo, deveria logo, porque o ,cabo,.o chefe cal. o na sua pequena â-:

se supor que tudo se acomo- do Posto ou coisa que o valha, rea, apõs uma cotovela-

daria' dentro do 'razoável, Ja- não adinitiu explicações e nem da recebichi de um avante

zendo do pollclamentc pre-' atendeu aos protestos para a lageàho, falta' esta não

ventivo um aspecto saudável volta ae local, para constatar mercada pelo árbitro,Cel-
de não adentrar tanto à terra, a inconsistência da alegação ' ,so Bozzano. Este gol, da-
como, também, não tanto ao

.

policial, pois, não existia aíí va a. impr�s�ão ,que re-

faixa' contínua que teria brota- freafla os ammos dos [o-mar.

Infelizmente, tal não está 0- do apenas no bestunto do po- gadores do Juventus, mas
correndo. Esiá se vendo em liciàl. ,Não só 'negou-se tot�Ii-. ,

de:u�se exata.mente O con-

cada usuârlc da \ 'SC-301 'um tariamente a atender aos pro- trafla. Os Jogadores do '

infrator em potencial, a quem testas (apenas 1 'km adiante), lnternaclonal começaram,
, se' deve impor pt::nalidade no como ainda afirmou peremp- a usar de todas as .arte-

primeiro escorregão aos dis- tóriamente que "confio nos manhas para g�rantir es�

.positivos do
'

Código de Trân- meus soldados".' te resultado que lhes era

sito. Feita a autuaçã� (nr. 21.095) favorável e o nosso re-

Pelo aparato, pelo trato e e, ante renovado pedido para presentante sentindo o

pela forma feroz de fisc,:alizar '(altar ao local,' não só não foi recuo do quadro la�'eano,
o trânsito, está deixando o u- aceito, como aind,a destllcu o continuou insistindo, 'e

suário apreensivo ao sair de cabo o seu recalque contra os tanto insistir até que Ni-
'

sua casa que, mesmo cumprin- usuários, dizendo que "vocês valdo, tentando atrasar

do com todas as exigências e só sabem, reclamar e criti- uma bola ,para Victor Hu-

pagando taxas bastante alt�s car", levantando.se ameaçado- go, acabou dando-a de

para a qualidade da pista ro- ramente da cadeira. presente para Tonho, que
lante que lhe é posta à dis- F 'Mesmo assim, noss9 dir�tor com um leve toque tirou

posição, ainda tem que se sub- voltou ao local da suposta in- 'o goleiro da jogada e em�

meter ao vexame de ser olha- fração, para se assegurar dg ." purou-ar no fundo das re-

do como um 'criminoso em '

' verdade, tendo à sua frente des, ,decretando o empa-
,

p�rspectiva a trafegar pela fai- duas viaturas do Posto, que te. Este gol acon,teceu '

xa asfáltica.. passaram pelo local com viaí-. aos 32 minutos, e deixou

Ignora-se que o cidadão é vel intuito de deboche, não ainda, mais inflamados os

digno, de todo o respeito (ve- 'encontrando a alegada faixa seus jogadores.' Aos 40'
jam-se os reclamos aos direi- contínua; ,e arrancando rumo, à ,minutos acontecia ri se-
tos humanos) até prova em Jaraguá do Sul. gunda' gol' do' Juventus,'
"contrário; Não 'se' poCle �ver

.

Be, retorno ao Posto, confir- feito através de Tonho,
crime ou infrator por antece-

'

mau a inexistência da infração, completando uma' tabela'

dência. no que não foi atendido. entre ele e Cancelie,r.

Pois, na tarde de domingo /
Como confia o todo p,odero-

de Páscoa, aconteceu mais so nos seus soldados, deve o

uma aberração que está a me- superior pôr as barbas de mo-

recer este reg,istro que, ,mes- lho, porque não pode mais

mo ante' a ameaça da respon· confiar nas flores que cheiram"

sabilidàde ao nosso' diretor, à arbitrariedade.

é, como líbero à frente
dos quatro zagueiros, li
berando por conseguinte

Jorge Cancelier para que
este encostasse mais em

Tenho, que nos outros 'jo-

Polícia tapa, com manto da autoridade
Arb(trio de, Subalternos

A tabela dos jogos e a forma de
disputa do referido campeonato, foi a
provado pelo Conselho Desportivo Se
siano, em reunião realizada dla 18.04.79
no salão nobre do SESI, e ficou assim-
dstrtbuldo:

'

/
'

jogo 01) Cyrus x Ind. Reunidas
"

02) Weg x Lombardi
" '03) Marcatto x Menegotti
" 04) ARGI x Bor. Wolf
"

Op) Seria x Kohlbach
,,' 06) Neves x J. Fabril
" Q7) Est. Krause x Est. Mannes
" 08) Frigumz x Gneipel
2.ª RODADA

dia 21/04 ,- 08,00h
"

- 09,30h
" "

- 11,00h
j, "

- 12,30h,
, ,

"" 14,00h'
" ." '15,30h
","

- 17,OOh
dia 222/04 - 08,00h

jogo 09) VJ-l x , VJ-2 dia 22/04 - 09,30h
" 10) VJ-3 .. , x VJ-4" II

- 11,00h
" 11) VJ-5 ,' , x , VJ-6"" 12,30h
" 12) PJ-l : ,. , , ..

x , .. , ,!.. PJ-2"" 14,00h
"

13) PJ.:.3 .. , ,

,
: x .c , , PJ-4'''''' -

'

15,30h
" 14) VJ·::7 , � x , ,. VJ�8'" 28/04 12,30h
" 15) PJ-5 : , x , , PJ-6"" 14,00h
·u

116) PJ-7 �'�' __ x : PJ-8"" .f

15,.30h
3.a RODADA

jogo 11) VJ-12 ,� , x .� ,., , VJ-i3 "

" 18) VJ-09 , x , VJ-l0 ii

" 19) VJ-ll ', , _
x

, VJ;14 ",

"

20). VJ-15 x , VJ-16 "

4 ..a 'R'ODADA

jogo 21) VJ-18 , , .. x , .. , VJ-19 "

'! 22) VJ-17 ,

'

,
x VJ-20 "

FINAL

jo�o 23)' yJ-21 ,
x , VJ-22'dia 01/05

29/04 - 08,00h
II

- Ó9,30h
" 11,00h
" 12,00h

29/04 14,00h
"

- 15,30h

..
"

.

SENAI

09,30h

SERVI'ÇO NACIONAL DE APRÉNDIZAGEM INDUSTRIAL

Cúrso de Prevenção de Aéid8otes, e Funçio.nam,nto da Cipa
JUSTIFICATIVA - A NR

5 da portaria 3214 de .-,.

08.06.78, qt:Je reg'ulamen-
lou a Lei 6514 de .

22.12.77, relativa a Segu
rança do Trabalho, em

seus itens 5.18 e 5.19, dá

disl?osto das exigências
às empresas, que orien
tem seus cipeiros, por in
termédio de um ,cursá em

'

Prevenção de Acidentes,
num, total, mínimo de 12

horas;
Diante do' ("exposto, o'

SENÀI de Jaraguá do Sul,
na tentativa de melhor
colaborar 'com as empre
sas dp reg'ião, coloca a

disposiçã0' dos interessa
dos ,dois cursos no mês
de maio, conforme pro-,
grama que se segue.
OBJETIVOS: Habilitar

os componentes da CIPA
a desempenharem suas

tarefas no' campo da Pre

venção de Acidentes, a

identificarem os' atos e as

condições inseguras, bem
ç_orno custos, inve�tigaç�o

e causas dos a6identes, a do empregadOr - Atribui-

capacitar os componen- ções dos representantes
tes 'das CIPAs na organi- do empregado ,- Técnicas'

zação, funcionamento' e de Reuniões, de -CIP;A. '-

atribUições' outorgadas,' Reuniões Ordinárias e ex"'

bem como seus direitos:' trao'rdinárias' - 'A NR 5 7

e deveres. , Portaria 32'1� çle 0,8,0678
PROGRAMA: 1. - Pre- 5... Prevenção de Aci-

venção de Acidentes do dentes - Sessão de slides.
Trabalho: origem históri- 6,. - LegislaçãO.. traba-
ca, ,legislação,' Conceitos Ihista e a Segurança em

gerais; todos os tópicos.' ,I
2.' - O Acidente: Cau- Datas: 07 a 11- de maio

. 1; .,

sas - Atos e Condições de ',' de 1919 - 1.a turma - Das'
Inseguras - insalubridade, ,15h30min,àp, 1'8,' horas.
- Como, eliminar os aci- 14 'a 18 de maio de 1979
dentes - Custos - direto e - 2.a Turma'- Das 17 ho-,

indireto - Problema So
cial - Investigação d� A

cidente, - registro - con

trole - análise - conclu
são - Esfatísticas,.
3. - Equipamentos de'

Proteção Individual e Co
letiva - Exigências' e As- ,

pectos Legais.,
,4. -. CIPA - Origens -

Como organizá-Ia - J=un
cionamento - Atribuições
do Empregador. - Atribui

ções dos representantes

ras às 19h30min.
Local: - Senai - Centra.

de Treinamento'de Jara�
guá do Sul.

lriscrições: No Senai ou

pelo fone 72"0722.
Cu'sto: Cr$ 600,00 com

direito a apostilas e cer-

tificado.
.

Instrutores Docéntes' de ,

,
reconhecida' capacidade
ligados ao Senai.

,

Jerônimo Loz - Diretor

(,'

caso yiesse a fazer crítica ao

cabo, chefe do Posto ou, coisa

'que' o valha, o responsável pe··
, 'la autuação se' tran!jõformou de

autoridade' em fantoche, pois,
a� ameaças nunca' nos assus-

, taram. Ao contrário. Fa�em
eom que, voltemos com mais

vigor, para que o atingido em

seus "brios" nos chame à res

ponsa",ilidade, quando" então,
nos, dará ensejo de acrescen

-tar mals alguns tópicos do

folclórico da, área .rodoviária.

Polícia,' se é que os enCar

regados do Posto ainda não

'sabem, deve inspirar confiança
e nunca, medo. Os tempos na ..

zi-fascistas de tão triste memó

'ria, já deixaram de exislir fâz

anos, embora, no mundo se

q!Jeira reviver esse flagelo da

tírania nojenta e opressora.
Claro que queremos liber-'

dade. Mas liberdade com res

ponsabilidade. Tanto para os

que, devem obedecer, mas prin
cipalmenté, para os que man

dàm, e fazem executar e cum-

, prir I,Is feis.

. Oo,ingo passa�o, repetimos,
'viajava nosso ,diretor para a'

Capital. Na altura da Marmo

raria Prüsse LIda., lado direito

de quem val à Guaramirim, 2
,

v�aturas da Polícia RQ,doviária
Estadual (1 kombi e 1 Brasília),
coladas um'a na outra, trafega
vam a 60 km., e foram ultra

passadas; 'volt!1ndo "o veiculo
à sua faixa, ainda antes do

Com '0_ resultado a seu

favor, o JuventUs tocou ,a,,'

bola atê ó filiá!' da parti-' ,JOGOS' DE AMANHÃ
da, garantindo assim uma
vitória conquistada com

muita, hlta e, que I.he Y�'e-
Por isso acusamos ess� pre-

ram dQis ,preciosíssJmos
potência, alertando 'aós demais� pont�na,tabela ,de clas�

usuários que não baixem a ca- sificação. Nilo foi a baixa

beça, mas que façam valer os verificada no. jQgq ,de L�-,
seus direitos, ,quanclo se ins- ges, com suspeita de fr,a-
tala o arbítrio, que poderá de- tura na clavícula, ,num lanu

generar' muito facilmente à in- ee com Jorge Guilherme

dústria da propina, que é total-"" no finalzinho da partidão A
mente conClenada, pela admi- arbitragem esteve a car.go

nistração. de Cerso' BoizariQ� auxi-

Já se' disse "N" vezes que,
!lado nas laterais

.

po'r Carlos_ Renaux ,)( ,Join-
em caso' c:I� dúvida" a lei man. ,Waí�e��r, Luiz 'Sálga�ri e ville; JUVENTUS ,x CRI

da que' se 'beneficie o réu. Pa-, Ivo Rogerio Chaves, da �'CIOMA; J,oaçab�"x fi-
, ,'"

'I 'd ,L.ig,'a, .' Serra,n,'a, �,e., F,utebol" 'gueirense,' Paim,eiras x
rece aue" os envo VI os , ,no". ': _

presente episód!o. frequerita- A renda no Estádio Vidal Rio do Sul; Internacional
'ram outr.a escola.:

Râmos 'Júriior, somou a x Paysá"du;' tâçàdórense
" "-", - . importância de Cr$, : ... :-... õ.

�

,- x" MarcHio ,Dias e, ,Avaí x

,Por via das db�idas', 'ha���á ,2ft?70;OO.' As eqúipes: IN.- ,�hape,c�en.se•.
recurso à Junta ,Administrativa
de Recu�sos de 'nfrações. ,NãQ ,

para ,pedir o perdão de ,Cr$." ..
'

115,00. Não. Para, que a ,Justiça
volte a imperar, trazendo tran

,quilidadé 'àos u'suá'rios, quê 'es�
,

tão à mercê de,sóldados,des· ,'Iara'g'u'a',ense' ,.'preparados para esse exercí-

cio, felizmente poucos, mas

que fazem um mal danado pa- '
-

ra a boa imagem do' Governo
'

F' t I'
'

,

,que óra �e instala. usa, �'

..

Mais uma yez repelimos que
as ameaças não nos atemori

zam. E voltamos a afirmar pa:
ra conhecimento do pessoal
do Posto: também não temps
medo de cara feia.

,..

TERNACIONAL, - Victor

Hugo, Pedro �nio, Eduar
do, NiV�ldo e Clademir;
Vanusa., Dutra e ., Paulo

Bim; Jorge' Guilherme,
Vacaria e' Jones (Tanga
rá). JUVENTUS - Rena

to, Odilon, Gomes, Ma.._ro
e Nilo (Cizo); Juquinha,
Lara e Jorge ,Caricelier;
Luiz (Tato), Tonho e New
ton Gomes.

.

O pr6ximo jogo do Ju

ventus será amanhã !!I

tarde em Itajaí, diante do
C.N. Marcílio Dias.

DEMAIS
RESULTADOS

'Os demals jógos váll

,dos pela �.a rodada do
"

Estadual, apresentaram
os seguintes resultados:
em Jolnville, Joinville 1 xO

'Criciúma, gol de Veiga;
em ,Florianópolis, Figuei
rense 1xO ,Caçadorense,
gol de Cabral; em Rio do

Sul, Rio do Sul 1xO Joa

çaba, gol de Valdeci; em
Chapecó, Chapecoense 4

x 2 Carlos Renaux, nols
de Jorge, Cosme e Nilo

(2) para a Chapecoense
e de Gerson, e Ademir pa
ra 'o Renaux; em Brus_que,
Paysandu 1x1 Palmeiras,
gol de Vilmar para o pay
sandu e Lenilson para o

Palmeiras e finalmente em
.

Itajaí, Marcílio� Dias 2xO

Avaí, gols de Edson e Le-
,

leco.

CLASSIFICA'ÇÃO

Depois dos jogos da úl
tiva quarta-feira, a classl
ficação nas duas chaves
ficou sendo a seguinte:

CHAVE "A"

1. Chapecoense, 15pg
2. Criciúma, 10pg
3. Avaí, Paysandu e

do Sul, 9pg
6. Caçadorense, 8pg
7. Internacional, 5pg

Rio

CHAVE '<B"
.

,

1. Figueiren,se, 14pg
2. Joinville, 11pg,
3. Palmeiras, Marcílio e

. Juventus, 8pg
6. Joaçaba, 7pg
7. Ca�los, Ren�ux, 6pg

Chapecoense x Join- '

, ville; Figueirense x pay
sandu; Joaçaba ]c Pàlm�i
ras; Càrlos Renáux X Rio
do ,Sul; ,nternacional x

Caçadorense; MARCILIO
DIAS x JUVENTUS e Cri·

. ciúma x Avaí.

,JOGOS DA,
,PRóXIMA 4.�, FEIRA

..

Campeonáfo
, ":f

'âe
l'

O Campeonato Jaraguaense de Futsal cÇ>ordenado
e patrocinado pela LJFS teve prosseguimento no ú,ltimo
dia 12 de abril, cOm a realização dos seguintes jogos:

AA Besc 4x2 AA. Breithalrpt
'

AR. Weg 3x2 AA. Ceer:alista Urbano
Cyr-us Á.R. Ox2 Emmel1doerfer
E.E.R. Menegotti 3xl AR. Olipê

A DIREÇ,ÄO.

\l,
""".

,
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