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Capital' Sul Americana ,ao
Chapéu

Correio tem novas tarifas
ENCOMENDAS E IMPRESSOSVigoram desde o dia 15 do corrente,

novas tarifas para correspondência, que
são as seguintes:
CARTAS SIMPLES /

Até 20 gràmas Cr$ 2,50
mais de 20 até 50 Cr$ 4,50
rnals de 50 até 100 Cr$ 6,00
mais de 100 até 250 .,.... Cr$ 12,00
mais de 250 até 500 Cr$ 24,00
mais de 500 até 1.000 ' Cr$ 39,50
mais de 1.000 até 1.500 Cr$ 54,50

,

mais de 1.500 até 2.000 grs. Cr$ 70,00
CARTõES POSTAIS

Até 10 gramas Cr$ 1,90
Acima de 10 gramas e/ou fora das di
mensões padronizadas, os cartões pos
taisterão o mesmo preço das cartas.

AEROGRAMA ',............ Cr$ 1,90

r-<>
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l Trabalhadores f
l i
! Jaraguaenses �I i
J ,i
J l-
) Em nossas próprias nessa obra pertentosa. i
'� mãos repousa tanto nosso i} presente como nosso futuro. E a todos os que �
� labuta":, em nosso Município, t
} Participante de rendemos aqui a &
� uma história pacífica, C) nossa homenagem pessoal e t
} trabalhador jaraguaense a do Governo do �
, constrói o seu Município; no DIA UNIVERSAL t,} , mundo com ordem e em paz. ,DO TRABALHO,. �

� Dotado de personalldade Jaraguá do Sul, 1.0 ;e maio
' i

� altiva, amadurecido de 1979 t
�_... } pelos desafios do

.

4
,

! seu desenvolvimento, VICTOR BAUER C,Jaraguá do Sul dedica-se Prefeito Municipal 4.
� diuturnamente, a ' t
} construir as bases de um HEINZ BARTEL �

l grande Município. Presidente i"
!

.Todos somos Irabalhadores

i
J ,-

i
L�� .;__--------.....--------�

O peso'máximo das encomendas é de
10 quilos. Os novos preços variam des
de Cr$ 8,00 (normais) e 12,00 (urgentes)
para encomendas com peso de 250 gra
mas, até Cr$ 81,50 (normais) e Cr$ ... '

283,00 (urgentes) para encomenda com

peso de 10.000 gramas.
.

O preço dos impressos varia de Cr$ ..

0,40 (normais) e Cr$ 4,50 (urgentes) pa
ra os que possuem até 20 gramas, até
Cr$ 82,00 (normais) e Cr$ 283,00

'

(ur
gentE;ls) para os de peso igual a 10.000

-

gramas.
Quantö aos Avisos de Recebimento,

os preços são de Cr$ 22,00 -- sem de-
,

- claração de conteúdo --,- e Cr$ 46,00 -

com declaração de conteúdo.

1a. Taca Ciclistica
,

". ,
' ,

•

CENTRO' CíVICO'
CEl;tfMíLlO CARLOS' JORDAN
COLtulO SAO LUIZ. '

'

LOCAL" CENTRO DE TURISMO
PERíooo- 28 DEASRILA5 DE MAiO

I

Com sua abertura, marçada para as 20h30min do
dia de hoje, contando com a participação de quadros
de diversos artistas catarinenses radicados alguns em
nossa cidad�, e, outros de cidades como Blurnenau,
Fl,orianõpolis e Joinville, a n. EXPOARTE :.._ Il.a Ex-,
posição de Arte, tendo por local o Centro de Turis
mo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

(leia mais detalhes na pág. 2)

FREI
AUR'ÉLlO STUtZER

Depois de regular au
sência, recebemos um

cartão postal de Guara

tinguetá, cumprimentan
do-nos pela passagem
da Páscoa, "que mando
cheio de saudades".
Frei Aurélio; 'autor do
Primeiro Livro do Jara

guá, chama nosso dire
tor e esposa carinhosa-

-, mente de padrinhos e

envia ainda "anbei" os

cumprimentos pela pos
se como Vice-Presiden
te' da Bescor, .Nosso
querido amigo conclui,
dizendo: Vamos agrade
cer a Deus!
Ao bondoso amigo a-

I gradecemos tão cari

nhos� manifestação, 8-

limentando a esperança'
de novos contatos, tudo

regado por urna muito

boa saúde e franciscana
disposição.

DEPUTADO
NELSON MORRO

Do deputado _ federal
Nelson Morro,' recebe
mos atencioso cartão,
comunicando seu ende-

,

reço em Brasília-DF, �
firmando: "ao iniciar' as
atividades na Câmara
dos Deputados, faço-lhe
presente minha determi
nação no sentido de
servir Santa Catarina e

sua nobre gente".
Somos 'gratos ao con

terrâneo pela manifesta-
,

ção.
'

TORCEDOR JARAGUAENSE!

VÁ AO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO
NESTA 'TERÇA:·FEIRA, PARAVER:

jUVENTUS x J'OINVILLE

(um jogão de bola)

ABIT terá nova reunião em Jaraguá
No dia 15.à5, às 20 h, estarão em Jaraquá do Sul,

,

numa iniciativa da Associação Brasileira de Técnicos

T�teis, técnicos da MobjJ.oil, que farão uma explana
ção sobre o uso e emprego de diferentes óleos lu15rifi

cantes nos diversos tipos de máquinas têxteis em uso

no Brasil, e em especial, na região.
A reunião será no auditório da Associação Comer-

cial.
=======

22.0 -ano
I 'do

A r t u r
feitura Municipal de "araguá
do' Sul, e o seu sepultamen-,
to provocou, imensas ,filas ru

mo à Necrópole local.

Nascido em, Blumenau, a 6

de maio de 1895, filho de Jo-,

hann Jacob Müller e Doro

thea de Almeida Müller, se

vivo fosse,' estaria comple
tando dàqui mals alguns dias

o seu 84.0 ano. Não quiz, en
tretanto, o destino, que Ar.

tur M'üller continuasse a 'se

mear renovados beneficios
para a cidade que tanto a

mou, deixando aos 62 anos

uma legião de fãs e admira

dores no mais sentido pran
to.

No decurso desses vinte fi
dois anos, tivemos ocasião

de dissecar a sua vida' nos
mais diferentes setores, pois,
como homem de mente pri
vilegillda, destacou-se nà vi

da profissional, nas ativida
des políticas, no campo cien

tífiço, literário e artístico,
desenvolveu relativa atividade

econômica, prestou relevan

tes serviços na Assembléia

Constituinte em 1947 e na vi

da ,social teve proeminente
destaque como fundador da

A data de optem marcou o

vigésimo segundo 8no, de fa
lecimento de nosso diretor, e
co-fundador do CORREIO DO
povo, - Artur Müller. Foi
no dia 27 de abril de 1957,
de' madrugada, que o coração' ,

do nosso amigo deixou de

bater e, não obstante as pro
vidências médicas, tudo foi

em vão. Uma multidão guar
dou o seu corpo em câmara

ardente no Palácio da PrÍ!-

Homenagem ao
A Agência do SESI de

Jaraguá do Sul, juntamente
com a,

Prefeitura Muncipal e

Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo,

estará realizando no próximo
dta Ot.05, uma.,
prova clclístlca
nas categorias:
Mirim -- de 10 a 12 anos -

3,000 metros;

Juvenil - de 13 a 17

anos - Adulto -- de 18 anos

em diante - 50.000
metros.

Nas categorias
mirim e juvenil, pessoas

, de ambos os sexos poderão
se inscrever,
sendo que as

inscrições encerrarão no

próximo dia 30.04.

As pessoas interessadas
em participar, deverão
entrar em

contato com a Agência
'

do SESI de nossa
'

defalec'imente
Müller
'Liga Jaraguaense de Despor
'tos, de onde foi seu primeiro
presidente, sendo ainda dis

tinguido com as presidências
do Clube Atlético Baependi e
da Associação Rural de Ja

raguá do Sul.

No jornali�mo fói um luta

dor destemido. Grande parte
das reivindicações em favor

da' nossa emancipação foi

por ele encampada, de modo

a que há 45 anos estejamos
gozando de nossa' auto de

terminação, forjando um de

senvolvimento que uma ,re
cente pesquisa de revista es

pecializada classificou como

o município, o 84.0 municí

pio integradamente desenvol

vido no Brasil e 3.0 munlel
pio mais desenvolvido em

Santa Catarina. Graças à sua

atuação, juntamente com ou-,
tros entusiastas locais, ali

cerçou um desenvolvimento

gradual mais seguro, à ponto
de ser um dos dez municí

pios do Estado que mais con

tribuem para a arrecadação
do ICM, além de ser reco

,nhecido como o terceiro par

que fabril diversificado , de

,Santa Catarina.

Em 1919, juntamente com

Venâncio da Silva Porto, fun
'dou em maio o jornal então
,conhecido por O CORREIO

DO ,POVO e, em setembro do

mesmo ano, fundava o JARA·

GUÁ ZEITUNG, este editado

em língua alemã e de pouca

duração.

Estivesse Artur Müller vi-

\ vo, repetimos, estaria ele co

lhendo o reconhecimento do

60.0 ano de existência do

CORREIO DO POVO - o Se-
,

, manário mais antigo de San

ta Catarina -, título de que

se haveria de envaidecer,

pois, a, persistência de outros

tantos homens que querem
bem à jaraguá do Sul, à San

ta Catarina e ao Brasil, for

'mam hoje uma grande estei

ra de. personalidades que a

'judaram a conquistar tão Ion-
,

geva existência.

Pela passagem de mais um

ano de seu passamento fa

"mos
'

este registro, que se
- juntará a outros tantos, todos
,repassados d� gratidão pelo
muito que fez por Jaraguá
do Sul.

Trabalhador
cidade, para inscrições e

maiores Informações, sendo

que as

, inscrições serão
/gratuitas. \.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVE'RSARIANTES
Aniversariou dia 25.04.79

,
Claudemir de Souza ,

Aniversariam; hoje, dia 28;04.79
Sra. Otília Nicolini
Sra. Wally Tomaselli
Sr.Alencar R. Breuer
Sra. Dulcineia Reiner, res. em Fpolis.
Sr. Ricardo Wendorf, res, no R. Cerro
Clélio Wívio, filho de Wilson (Cordi)
Baggenstoss
Jovem Albertina Maria Piccoli
Jovem Neri Lehmkuhl

Aniversariam, amanha, dia 29,04.79
Sr. Rodolfo Rech, res. em Itapocuzinho
Sra. Wally, Roncki
Sr. Erich Schwartz, res. em Rio da
Luz Vitória
Sra. Oldaia Vieira, res. em Joinville
Sr. Linus Zimmermann, res. na Ilha da
Figueira
Sr. Arthur Hoffmann, res. em R. da Luz
Sra. Rose Margareth Meyer
Dr. Dietrich Huffenuessler
Jovem, Cristiane Huftenuesster
Sra. Hoselane M. Veríssimo res. em

Santos-Sl>
.

Sr. Norberto S. Emmendoerfer
Aniversariam dia '30.04.79

Sr. João Batista Rudolf
Sra. Elisabeth Katarina Schmidt, res.
em Jaraguazinho
Margareth , Bayer, res, em União da
-Vltória - PR .

Sr. Nilo Trindade
Alfredo Dirnas Hafemann

Aniversariam dia 01.05.79
Sr. Bertoldo Baumann
Sr. Hilário Alfonso Gneipel,
Schroeder " '

Sra. Wilma Blanck, res. em Joinville
, Sra. Hilda Baumann '

Sr. Gilberto Luiz Klein
Sr. Reno Bauer

/ Sra. Nevia Maria M. ECkenberger res.
em Curitiba '

,

Sr. Will�. Porath, res. em Rio Cerro I
Aniversariam dia 02.05.79

Sr. Claudio Adido Stulzer'
Lohdrina, ,"

Luclla Emmendoerfer
Sra. Angélica Murara.
Sra. Evanir Nicoluzzi
Sr. Nelson Kreutzfeld
Sr. Ramiro Schmitz
Jovem, Ernani José Voltolini
Sra. Maria Reiser,Scheuer

Aniversariam dia 03.05.79
Sr. Martinho Rengel, res. no Rio Cerro
Vva. Matilde Horst

'

Sr. José Otávio TomeUn, res. .em Ja-
, raguazinho
Sra. Izabel Schneider, res. em Blume
nau

�

Garota, Maidi Meier
Sr'. Erwin Llppinskl

f Aniversariam dia 04.05.79
Sra. Ruth Ribeiro
Sra. Cristina Zanghellni
Sra. Alda Soares

'

Sr. Ralf Frederico ZibelI, res. em Po-
merode,

,

, Sr. Gilberto Braumburger res. em
Curitiba

'

Sr. Maurício Fernando Peixer

NASCIMENTOS
Nasceram dia 07.04.79

Valdirene, filha de Ademar (Marlene)
Machado
Josiane Conceição, filha de Antonio
(Eva Maria) de Oliveira .

Nasceram dia 08.04.79
Evandro Luís, filho de Edemàr (Cecl
lia) Benthien
José Fabiano, filho de Marlene J. Rosa

Nasceu dia 10.04.79
Florisval Enke Junior, filho -dé FIoris-
val (Leda Maria) Enke' ,

,

Nasceu dia 12.04.79
"

Maria Ester, filha de Carmem Benísio
Nasceu dia 14.04.79 '

,

MariângeJa, filha d� Feliciano (Mlrar»
da) Venturi .

,

Nasceram dla 14.04.79
Cristiano, filho de Arno Olavo (Iria Te�
rezlnha). Duarte .

Marlisa, filha de Lotar (Verônlca)
Raasch

'

,
'

Nasceram dia 15.04.79 •

Cheila, filha de João (RosHete) Kitz
berger
Evandro Robson, filho de Lauro (Rai
trauth) Erdmann ,

Nasceu, dia 16.04.79
Roberta Graciele, filha de Tarcíslo
(Marilúcía) Küster

Nasceram dia 17.04.79
Michel Conder, filho de José (Lonita)
Romanski

Daniele",. filha de Gilberfo (Marlete Ol
ga) de Oliveira Cunha
Taciane, filha de Valério ,(Arlete) da
Co�a "

"

Nasceram dia 18.04.79
Irad, filha de Réhé (Helga) Ramlow
Rodrigo, filho de Niváldo (Juçara Ma-
ria) Petry ,

'

EXPOSiÇÃO DE

Leopoldo Guesser

Eloah Naschem,;,eng

L10NS REALIZA CAMPANHA
O Lions Clube Cidade Industrial, através da Co

missão ao Bem-Estar Social, composta por Jaime
Mendonça, Alcir Bitténcourt e Erwino Gramkow, jun
tamente com a imprensa do município, lançou uma

campanha para beneficiar uma família composta de
6 membros, sendo 4 excepcionais, que mora num
barraco emprestado de uma empresa.

, O, único objetivo desta campanha, segundo' pala
vras do Presidente, Ademar L. Frassetto, é obter fun
dos para amenizar o sofrimento de uma família ca-

.rente, visando alcançar, a quantia de Cr$ 50.000 00
foi i�stituído um "Livro Ouro" para os promotores' d�
campanha poderem ali registrar as parcelas ofereci
das pelas indústrias, comercio e comunidade jara-

,

guaense. Com esta quantia arrecadada, será edifica
da uma casa de rnadelra para abrigar esta família nu-
rnà-área de 54 rnetros quadrados.

'

,

�o�tri,bua você t!1.mbérn com esta campanha, ela'
benetlclarä uma famllla necessitada.

Diretoria do
No últímo dia 30 de março, foi eleita a nova diretoria

do Clube Atlético Baependi, para o biênio, 79.181. '

A nova Diretoria, que tomou posse- no último dia 19
de abril está' assim constituída:

.'

Preso de Honra - Sie-
'

golf Sc_huenke; Presiden
te H. Ristow (reeleito); 1;°
Vice-Presidente (imedia-

to) - Alfredo Lßitholdt; 2,0
Vice-P\residente (imedia
to) - Be·�toldo Klitzke; Se.
cretário Geral - Mario

. Às 20h30min do dia.de hoje, tende, por local o Centro de Turismo, na Av. GetÚlio
Vargas, será realizada a abertura da Il.a EXPOARTE - Il.a Exposição de Arte, realizada pelo
Centro Cívico. Coronel Emílio Carlos Jourdan, do Colégio' São Luís.

'
,

.

Estarão participando conosco, os (convidados 'especiais de Florlanópolis, jconfor-
me pode-se observar nas fotos ao lado: Jcel Rgueira, Eloah Nasehenwenq e Leopoldo �uesser.

, �e Jaraguá do Sul, teremos a participação de: Carlm Leitzke, Isolde Marquardt,
Adaísa Zanonl, Waldem,ar Reech, Tarcísio Demo, Magali Janssen, Eduardo Sbhmidt, Maide Ra
boch, Afonso Celso Cerchiaro, Dieter Volkmann Maria de Lurdes Silva Adolfo Juliano Zimmer-
marin; Mareion Müller e Denise Zimmermann.

' " ,

,

Teremos ainda a participação de: Ralf Kaesernodel, de Blumenau; Mathilde Irm
gard Barby de J�inville e Nairo Vilmar Souza, de Florianópolis.

, Serao expostos maravilhosos trabalhos em aquarela, gouache, óleo, tapeçaria e

desenhos, quando na oportunidade as pessoas poderão apreciá-los e cómprá-Ios, entre os dias
28.04 a 05.05, no Centro de Turismo de nossa cidade.

.

O horárlo.de' visitas a esta exposição" será nos .sequlntes dias e h0rários:'
/ Dia 28.04 - Abertura 20h30min cem um coquetel que será oferecido aos presentes.

, Dias 29.04 e 01.05 - das 9h às 21 h.

Di?s 30.04, 02, 03 e 04.05 - das 15 às 21 h.
. Dia 05.05 - das 9h às 18h, quando será o. encerramento da Il.a EXPOARTE, promo-

vida pelo Centro Cívico Coronel Emllio Carlos Jourdan, do Colégio São Luís. /

Elf, Solange Doster, colunista social deste jornal, e secretária do C.C.E. '''CeI. Ja
urdan", quero agradecer, em nome da diretoria, .a todos que contribuíram conosco em mais ,es
ta r�ali,Zação, e um agradecimento especial às pessoas maravilhosas de Florianópolis, Joel Fi

, gU�lra e Leopoldo Guesser, que mais uma vez montaram esta exposição com tanto carinho.
Alem de se deslocarem da capital, vieram para Jaraquá contribuir de uma maneira maravilho-v
sa na montagem da Il.a EXPOARTE., \

DIVIRTA-SE

I 'CONr:_EOÇÕES SUELI LTOA.
!

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

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

.
.

o LOJÃO DE CONFEC'ÇÕES S'UELI LTOA.

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

ABRIL CULTURAL
----------'

A Abril S.A. Cultural e Industrial, estará' BOUTIQUE KELLI'.

realizando no próximo dia ao.de abril, às 19h-'["
'

30m in, no Clube Atlético Baependi, um encon-
'

,

tro que contará com a .sequinte programação: Você que tem' bom gosto em se ves-
- 'Projeção de slides com apresentação til', vlslte a BOUTIQUE KELLI, e ela lhe a-

da Editora Abril e de sua gráfica (a maior da presentará uma variada e moderna linha
América Latina). .

de roupas feitas e calçados em geral.
- Intervalo pará distribuição de brindes Siga o bom gosto da. moda, compran-

oferecidos aos jornaleiros pela Sociedade do em BOUTIQUE KELLI, na Avenida Ma-

Grãti.ca Avenida Uda.
,

rechal Deodoro, ao lado da Preféitura Mu..:
.

- Projeção de slides coloridos apresen- nicipal.
tando as rnals modernas técnicas de exposl- A vista ou a prazo, como você dese-
ções e venda de revistas. '

jarl
- Grande e inesquecível jantar de con-

fraternlzação, entre a Distribuidora Abril e os

Jornalelros de Jaraguá do Sul -. SC.

OTILIA PRIMM SCHMITT.

,

No último dia 24 de abril, a sra. Otilia
Primm Schmitf, completou seus 81 ' anos de

Sra. Otília é esposa do sr. Arnoldo L. Sch
Sra. Otlia é esposa do sr. Arnoldo L. Sch�

mitt, industrial, é natural da cidade de Blume

I
nau, e reside em Jaraquá do Sul há aproxima-
damente 60 anos.

.

Para compartilhar de süã felicidade, a
festa foi multo íntima, contando com seus fi
lhos, noras, genros, netos e bisnetos.

, À sra. Otilia, os cumprimentos desta' co
luna, com os votos de muitas felicidades.

C I N O E R E,L A

Sempre atualizada com, a h,oda da
temporada, para você desfilar

'

elegante�
mente.

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

Visite a COMERCIAL. DE CALÇADOS
CINDERELA, um lojã<) com sobre-loja, na
Getúlio V\argas, 198, e agora também, na

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

.

CINDERELA! Sempre a sua espera. A
vista oU a prazo, como você desejar.

Amanhã, domingo, a partir das 15h30min,'
no-Salão Doering, Pop Tape Discotheque jun
tamente com 'Ó conjunto Apolo Jovem, estarão
animando uma sensaciorial soírée.

'

E no próximo dia 01.05, feriado, o rnes

mo acontecerá, .sendo esta uma realização
de Celso Nagel.

.

Divirta-se no domingo e terça-feira, com
o Pop Tape, Discotheque e o' conjunto Apolo
Jovem.

DIA 12.05 NO JUVENTUS
No próximo dia 12 de maio, será realiza

do no G. E. Juventus, e Baile de entrega de
prêmios. e resultados ,da 1.a Gincana Estu
dantil/79, que e C.C.E. CeI. Jourdan, : do Co-
légio São Luís estará realizando nos dias 11
e 12.05.

.

.
A animação do baile estará a cargo do

conjunto "Grupo Musical Tele Som"
,

.

KROGERHAUS .••

�

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

.

"KROGERGARTEN;'
.

UONS DE CORUPÁ TEM
NOVA DJRETORIA ','

Será empossada em junho vindouro a. no
va diretoria do Liens Clube de Corupá, que

,
terá como presidente: Enos Klúg, 1.° vice-Pre
sidente: Ortwin Georg Herrmann, 'Secretário:'
Herrmann Suesenbach, Tesoureiro: Paulo S.
Garcia, Diretor Social: 'Donato Seidel e Dire
tor Animador: Ivo .Tureck. Naquela oportuni
dade estará deixando a presidência do clube

•

o CL Oto Ernesto Weber.

Clube Atlético Baepe'ndi
Muller; 1.° Secretário -

Errol Kratzer; 2.° Secre
tário - Guido Mundstock;
3.:0 Secretário - Geraldo'
Schroeder; Tesoureiro
Geral - João Waldemiro
Hohl; 1.° Tesoureiro - In

'

go JOsé Krause; 2.°' Te
soureiro - Henrique Jans
sen; 3.0 Tesoureiro - Jo
sé cnee Kuhn; Oradores'
- Milton Adolar Stange,
Prof. Paulo Moretti; Depto
Jurídico - Vice-Presiden-.
te - Dr. Alidor Lueders;
Diretor - Dr. Luiz Carlos
Pavan. Depto. Médico -

Vice-Presidente - Dr. se
bastião . Resende Filho. '

Depto. Patrimonial - Vice�
-Presidente - Antônio
Zimmermann; Diretor-
Wolney Buzzi. Depto. So
cial :.. Vice-Presidente -'

Antônio, A Zanon; Dire
tores - José Roberto Fruc,
tuoso, Adejair BaisaneIli,

Roberto Breithaupt. De
partamento Bocha e Bo
Ião -,' Vice-Presidente -

Reiner A Wieie. Depto.
'

Tiro ao Alvo - Vice-Presi
dente - Amadeu Mahfud;
Dtretores - José Alberto
Klitzke, Jorge Mattar,
Waldeburg Hinsching,
Lincoln D,elmar Rlstow
Depto. Judô - Vice-Presi
dente - Adolfo Mahfud:
Diretores - Dr. Luiz Car�
los Pavan, Adejair Bal
sanelll, Depto. de Atle
tismo - Vice-Presidente -

Prof. José Augusto Ca
glioni; Diretores - Nils0n '

Franz, Valdir Giese. De-'
pto. de Ginástica - Vice
-Presidente - Prof.

'

Ario
valdo X dos Santos; Di
retoras - Cecilia , Kone!,
Marisa Kauffmann. Depto.
Fut. 'Suiço - Vice-Presido

. Balduino Raulino; Direto
res - Leodomar Luiz Lo�

pes, Carlos Vidal, Rubens
Roeder. Deptö. Fut.

, de
Campo - Vice Presidente:
Guida Schmitf; Diretor
Waldemar Malheiro ...De
pto. Volei,' Basquete e .

Handebol - Vlce-Presl
dente. .. IIson

.

Nölteneo
Bastos. Depto. de Nata
ção - Vice-Presidente: Dr.
Murillo Barreto de Azeve
do. Depto. Tênis de Me
sa - Vice-Presidente -

Waldenir Luiz Greiberger.
Depto, ReI. Públicas - Vl-
ce-Presidente - Luiz Al
berto Oppermann; Direto
res - Prof. Paulo Moretti,
JQsé' Roberto' Fructuoso;
Depto. Publicidàde - Vi
ce-Rresidente - Waldenir
l,uiz Fn�iberger; Diretora:
Solange Doster. Conse
lho Fiscal - Milton Maio
chi, Hermes Kuchenbe
cker. Mauro Koch.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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unu Hotária
Companheiros
em R'otary

Sabemos que as reu

niões semanais de Ro

tary têm, além de outros

objetivos elevados, 'a

formação do 'compa
nheirismo como melo

seguro de gerar amiza
des sólidas entre os só
cios do Clube. Vem dai
o milagre resultante da

freqüência 100% às
reuniões e das visitas

permanentes a clubes
co-irmãos.

Podemos citar, como

exemplo, o caso de vá
rios irmãos. É natural

que se estimem mutua

,mente, porém, se dois
deles se visitam amiú

de, se estão em conta

to freqüente, resulta dai,'
uma amizade mais es

treita, capaz de formar,
entrá ambos, uma com-

',' preensão
rnals perfeita

e um verdadeiro espiri-
ta de cooperação.
Conclui-se que, ao

I

ingressar em Rotary,
deve o novo sócio levar

consigo a chama arden ..

te do espírito de com

panheirismo' espontâ-
,

neo e sincero, certo de

que estimando será es

timado. Não sendo Ro

tary uma instituição de

ajuda recíproca, mas,
um clube de serviços,
deve ter o cuidado de
admitir em seu selo

pessoas que, antes de

tudo, sejam liberais,
'prestimosas e capazes
de cultivarem o compa
nheirismo sadio e indis

pensável à sua subsls
tência.

o Ano
Em 21 de dezembro de

1976 a Assembléia Geral
das Nações Unidas ado
tou uma resolução na

qual proclamava o ano
de 1979 como sendo o

Ano Internacional da Cri
ança. A resolução pro-

Têxteis ,querem
redução de limite
da aposentadoria
BLUMENAU-O Sindi- a redução do limite de

cato dos Trabalhadores aposentadoria para os

da Indústria Têxtil de Blu- empregados do setor de

menau, deverá ingressar fiação e tecelagem que

na Justiça do Trabalho tenham que suportar
com uma ação exigindo' ruidos acima de 90 deci

béis em seus locais de
trabalho. O presldente do

---_...;..--------.;__---...
--------------�- sindicato, Felipe João de

,

p On I e' Sousa, já esteve em con-

tato com a Fundacentro,
órgão ligado ao Mlnlsté
rio do Trabalho e que de
verá destacar o médico
Osvaldo de Sousa e Sil
va para proceder a peri
cia nas fábricas, já no

próximo mês de maio.
Atualmente as fábricas

aposentam seus empre
gados com 30 anos de
trabalho, pagando 80 por
cento dos vencimentos
ou aos 3p anos, com sa-

lário integral. O slndlcatc

quer reduzir o tempo de

seviço para 25 anos nas

fábricas onde o ruido das

máquinas supera os 90
decibéis.

Sábado, 28 de ab�iI d,e 1979

Velocidades
poderá

nas estradas
aumentar...

BRASíLIA - Alegando
que "o problema está na

esfera de Ministro de Es�

tado", o presidente do

Conselho Nacional, do
Petróleo, general Oziel
de Almeida não quis fa
zer qualquer comentaria

Das Beste
Du sollst stets gute Arbeit tun,
Doch hast du sie vollbracht, ,

Dann nimm dir vor, nicht auszuruh'n,
Bis besser du's gemacht.

Pica ·Paufobia
silenciar contra o crime

que se cometerá contra

a Nação, contra a Natu

reza, contra o Povo, se
vingar a política de

substituição de flores
tas heterogêneas por
florestas homogêneas.

,

Os 'maiores estudio

sos de ecossistemas
são os alemães e ame

ricanos. Filmes educati
vos a respeito do, as

sunto têm'sido transmi

tidos pela televisão, tra
tando com seriedade do
assunto. Um' desses' fiI- I

mes mostrou o dano que
se causa ao ambiente e

às culturas com a des

truição das flore-stas na

tivas e heterogêneas.
Um dos aspectos que

nos chamou a atenção
entre vários outros ex

postos, diz respeito à,

função do pica-pau na

luta contra os insetos

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

QUERIA
Solange Doster

da

a respeito dos estudos

que vêm sendo realizados

,pelos Ministérios dos

Transportes e das Minas.
e Energia, visando a au

mentar a velocidade má
xima permitida nas estra
dás.

A realização dos estu
dos foi anuciada pelo mi
nistro das Minas e Ener-

gia, Cesar Cals e ele vem

sendo feito por sugestão
do deputado Alcides
Francisdato (Arena-SP).!
A principio, 'previá-se o

aumento do limite máxi
mo' de velocidade para
90 Km, contudo não está
descartada a hipótese
de se passar a

'

permitir,
até mesmo, os ,100 qui
lômetros por hora.

As falDílias da
Eno Teodoro Wanke 'subdesenvolvidamente ...

As ondas da mar de gente
vieram. A penedia
os recebeu brutalmente

deixando espuma vazia

- o trapo, a fome latente,
o emprêgo que não havia,
boiando em seu dia-a-dia

Denn Gutes tut ein jeder Mann,
Der etwas auf sich haelt,
So schaff du, was nicht Jeder kann:
Das Beste von der Welt.

E a ponte serviu de teto

às famílias ... Foi .afeto

onde afeto não existe ...

Quem passa perto, não pára
nem olha muito, que é para
não meditar coisa triste.

(Do livro em preparo
,"Os Abismos da Esperança".

, I

-

O homem sem terra, madrugador.
Seu registro acusa José, como nome

Os vizinhos conhecem-no de

"Zé rnarmltelro", "comida gelada",
"Zé Bóia Fria".

O Zé vivia ...

Zé Bóia Fria não ligava
Levantava cedo
Mormente o dia se via,
Lá estava o Zé Bóla Fria

Assobiando no trecho

Depois .. "

Disputava, um dia de trabalho ,

Como uma vaga de faculdade

Quando lho ofereciam.
Vida dura, amargurada,
O Zé Bóia Fria nunca falou .

Sua voz, altiva, alviçareira ,

Cativava o semblante da família.

Jamais o Zé "morceqou" o tempo
Dava duro, recebia pouco', mas

O suficiente para pagar a venda.

ZÉ
Chamam-no "Bóia Fria"

Queria poder escutar tua voz,
sentir-te muito perto de mim,
queria ao menos ver-te,
e ter-te bem junto de mim.
Queria sorrir de felicidade
e não derramar lágrimas de saudade,
queria ter-te ao meu lado

para tirar-me deste desespero.
Queria dizer-te mil vezes,
te amo ... te amo ... te amo. "

queria sentir o teu corpo
abraçado ao meu com alento.
Queria cessar de chorar
e sorrir de felicidade
por você me amar,
queria entregar-me em teus abraços
para em ti encontrar-me de fato.
Queria viver cantando
mas meu coração não me permite,
queria sorrir para o mundo,
e não consigo sorrir sequer para a vida.

. Queria neste momento
... gritar bem alto .. ,

que estás me matando aos poucos
desde o dla que para ti eu morri.
Queria poder voar,
e deste maldito mundo me transportar,

.

queria poder fazer-te ver

que tu és a causa do meu sofrer.
Queria ser só um pouco feliz,
queria somente o teu amor,
queria neste momento morrer,
pois não tenho meu tudo .. "

que se encontra em tl, meu arnor..
i
)

Internacional
porciona um ano especi
al, durante o qual todas
as Nações poderão enfo-

,

car de maneira nova os

problemas relativos à cri
ança. Profundamente in
quieta pelo fato de que,
apesar de todos os esfor-

Criança poderá
ços, "muitas crianças, es�

pecialmente nos paises
em desenvolvimento, são
subnutridas, não têm a

cesso a serviços médicos
adequados, estão priva
das de uma preparação
educacional básica para

J. Ely' Coutinho

Alguns setores da 0:
pinião pública preo

cuparam-se com a no

meeçãe para a Presi
dência do INCRA, de

pessoa responsável pe
lo reflorestamento com

eucaUptos em volta de

Brasília. Os ecologistàs
têm apontado os erros

de tal forma de. proce
der, com argumentos
embasados em justifica
ções de cunho científi

co, procurando .aumen
tar o campo de visão
des. responsáveis por
nossa política agrária e

florestal.
Não queremos criar

polêmlee em torno do
, novo presidente do IN

CRA, pois acreditamos
nas suas intenções e

nas do governo que o

indicou para o cargo. b
que nos interessa é o

fato de não podermos

daninhos. Um dos ver

mes que constitui a sua

preferência alimentar é

grande inimigo do mi

lho. Outros pássaros
que vivem do .aãmento

fornecido por outros ti

pos de árvores da mes

ma floresta são inimigos
de outros insetos e ger

mes, equilibrando a sua

"'roliferação, danosa pa
ra as culturas homogê
neas. Na Alemanha, o

desaparecimento do pi
ca-pau criou sérios pro
blemas para a cultura

dos cereais. Hoje, ele é

protegido por lei. '

Temos por hábito imi

tar a tecnologia dos paí
ses desenvolvidos. Ora,
se queremos mexer nos

ecossistemas, por que
não fazê-lo apoiados
nos modelos dos que já
sofreram grandes pre

juízos com a adoção de

certos procedimentos
precipitados? - (Plana).

seu futuro e carecem das
necessidades elementa
res para a vida", a Orga
nização das Nações Uni
das solicitou ao mundo

que "pensasse nas crian

ças", de modo a realizar
as suas verdadeiras po
terrclalldades Plenas,
que olhasse devidamente
os programas de cada

nação para infância e

que, então, mobilizasse
as ações de apoio pos
síveis, tanto nos paises
em desenvolvimento co

rno nos paises desenvol

vidos, a nível local, naci
onal e internacional.

O Ano Internacional da

Criança não deve nem

precisa ser um aconteci
mento momentâneo. Com
a participação ativa de '

todos poderá entrar na

História, almejando deli
beradamente aprimorar
permanentemente o "sta
tus" de todas as crianças.
'Você poderá questlo

nar o que Você pode fa
zer - enquanto simples
cidadão ou através de
organizações estatais ou'

de grupos, quer' comuni
tários, quer cívicos, para
ajudar a t�rnar o Ano
Internacional da .Crlança

'

um ano significativo. Es
te documento enumera

algumas das ações que
você pode efetuar, indi
vidiral ou coletivamente,
de modo a incrementar a
consciência pública pa-

,
ra a gama imensa de pro
blémas que afetam a cri-

MARMlTEIRO
O Zé vivia .••
O Zé não' tinha terra

Trabalhava hoje e pagava
A merenda de ontem.

Zé marmiteiro, vivia ...
Sua voz sempre calma, transmitia
Mesmo quando como sardinha

Lho transportavam em caminhões

De ida e vinda para o trabalho ...

Confiava em Deus ...
"O Zé,' falava a muié

O horne mais bom du mundo

Não se faz de etiquêtas
Gosta mesmo da vida que leva".

O Zé vivia ...
Zé marmiteiro, Zé Bóia Fria,
Zé sem terra como falavam

Não tinha nada, TINHA TUDO

Zé sem terra tinha
A FELICIDADE

Luiz Zanzarini

tornar·se um ano

ança em todo o mundo.
Estes problemas somen

te poderão começar a

ser solucionados com a

titudes e abordagens no

vaso

Existem milhões de ra

zões para que o Ano In
ternacional da Criança
seja apoiado e estas são,
em sua maioria" crianças,
de menos de dez anos

/

VARIG

PÁGINA 3

, EMPRESARIOS
SOLICITAM DEFINIÇOES

BRASILlA - Empresá-
, rios do setor de fertili
zantes reuniram-se no fi
nal da semana em Bra
sília e sugeriram a cria

ção de um conselho, inte
grado por ministros da á
rea econômica, para, de
finir objetivos dessa área,

Explicaram que cada mi
nlstérto está com uma

poHtica diferente para os

fertilizantes.
O encontro serviu para

um balanço do setor,
mostrando dados de uma

-nova situação. Revelou
se, por exemplo, que o

País, que há seis anos
.

produzia somente 16 por
cento de seu consumo em

fósforo; hoje importa ape
nas 8 por cento. Quase
todos os empresários de
fertilizantes manifesta
ram-se contra a reserva

de mercado.

, históricu'
Estas crianças constituem
nosso futuro, porém, co

rno disse dramaticamen
te Barbara ward, são tam
bém "uma espécie em

perigo".

Comunica
,Novos horários da RI'O-SUL, Serviços Aéreos Regionais S.A.

LINHAS SÄO PAULO - JOINVILLE E CURITIBA - JOINVILLE

IDA VOO Freqüência Partida ,Chegada

SL-757 2.a, 3.a, 5.a, 6.a 8,45 10,15
Joinville SL-751 4.a, sáb. 12,15 13,45
a SL-753 Dom.' 12,15 13,45
São Paulo SL-755 Diário 17,45 19,15

VOLTA
SL-756 2.a, 3a., 5.a, 6.a 7;00 8,25

São Paulo SL-750 4.a, sáb. 7,00 8,25
A SL-752 Dom. 9,00 10,25
Joinville SL-754 Diário 16,00 17,25

IDA
Joinville SI,.-761 4.a, sáb. 8,45 9,10
CWB - Ourltlba SL-763 Dom. 10,45 11,10

VOLTA
-

CWB - Curitiba SL-760 4.a, .säb. 11,30 11,55
Jóilwille SL-762 Dom. 11,30, , 11,55

VARIG S.A.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 130

Fone: 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GOVERNO VAi INSTITUIR
SEGURO RURAL

medidas para
do Proálcool

adotaSTI"[088fI0, ' DO POVO" LEI N.o 74.6/79
Autoriza alienação de veículos, máquinas
e outros bens inservíveis, pertencentes à
municipalidade.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de, Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nich)io que a Câmara de Vereadores aprovou 'e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.°) - Fica o Chefe do Executivo Muni

cipal autorizado a alienar, através de concorrên
cia pública, O'S seguintes veículos, máquinas e bens
inservíveis pertencentes à municipalidade:

a. Um caminhão basculante, marca Che
vrolet, à gasolina, ano 1975, placa CM-
3044, Pref. 21, cor bege indiano, chassis
C-653 EBR28357J, 149 HP, Certificado dê

Registro nr. 2R-0221585.
b. Um caminhão basculante, marca Chevro

let, à gasolina, ano 1975, placa CM-3042,
Pref, 22, cor bege indiano, chassis C-

65�BR28358J, 149 HP, Certificado de

Registro nr. 2R-0221586.
c. Um caminhão basculante, marca Chevro

let, à gasolina, ano 1967, placa CM-2023,
Pref. 24, cor verde bermuda, chassis ...

C-653YBR04659B, 149 HP, Certificado de
Registro nr. 2R-351616 SC.

d. Um caminhão com tanque irrigador, mar

ca Chevrolet, à gasolina, placa CM-3025,
.. Pref. 25, cor verde bermuda, ano 1967,
chassis C-653YBR03127B, Certificado de
Registro nr. 2R-351613 SC. - 149 HP.

e. Uma retro escavadeira, marca Massey
Ferguson MF-30, modelo 250, chassis ..

897719M2, série E15364.
f. Sucata de ferro, pneus e baterias usadas

e inservíveis.
Parágrafo único - Os preços mínimos para

alienação foram fixadas pela Comissão de Avalia
ção, especialmente designada para este fim, pelo
senhor Prefeito Municipal.

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 20 dias do mês de abril de 1979.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 20 dias do mês de abril de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

trata-mentoFundação:

Artur Müller
-1919 -

BRASILlA - O Ministé
rio da Agricultura reativou
os estudos que visam im
plantar o seguro r.ural no
País e, em curto prazo,
alguns produtos essen

ciais, como o arroz de se

queiro e o' feijão deverão'
ser protegidos por este
instrumento de garantia
da renda do agricultor,
em caso de frustração de
safra. A' informação é do
Chefe da Assessoria E
conormca do Ministério
da Agricultura, Akihito,
lkeda.. Disse, ainda, que
técnicos. do Instituto de
Resseguros do Brasil tam
bém retomaram ns estu
dos sobre o seguro rural,
visando operacionalizar a
sua adoção.

A intenção do Gover
no é adotar o seguro ru

ral, de imediato, apenas
para produtos de alto ris
co e essenciais para o a

bastecimento das popu
lações de renda mais bai-

xa. Gradualmente, porém,
ele deverá ser estendido
a vários' tipos de cultura.

BRASILlA - Melhorar
a tecnologia já existente
e em uso industrial, in
troduzir novas técnicas
de produção utilizadas

.por outros países e pen
sar em novos processos,
a longo prazo, para se·

rem útilizados no trata
mento das biomassas.
Estes são os 3 pontos

que a 'Secretaria de Tec

nologia (STI) vai adotar
no tratamento do Progra
[TIa Nacional do AlcooL A

informação é do Secretá
rio de Tecnol.ogia Indus

trial, José Israel Vargas,
que aguarda a conclusão
de levantamentos que so-

licitou, dando um baian

ço de toda tecnologia en

volvida com o Programa
do Alcool.
Israel disse que a tra

dição do País é produzir
álcool de cana, mas ren

dimento 'ainda maior po-
,

de ser conseguido, tanto

na parte agrícola como

na párte industrial. Dis
se que o sistema de fer

mentação adotado no

País permite grande eva

poração do produto e o

desafio que os
: técnicos

têm pela frente é desco
brir a melhor maneira pa
ra controlar a evapora
ção.

CGCMF:
84A36.591/0001-34

Conforme informações
de técnicos da Assesso
ria Econômica do Minis
tério da Agricultura, ainda
não foram concluídos os

cálculos básicos relativos
8'OS prêmios a serem pa
gos, adiantando-se, po
rém, que a cobertura ao

produtor será de 100 por
cento do valor seguflad,o.
Por outro lado, estuda

-se, também, mecanismos
eflclentes de fiscalização
para evitar fraudes nestas

operações.

- 1979-

Diretor:
Eugênio Vitor Schm6ckel

Assinatura:

, Anual ..... :.. 19Ó,OO
Semestre .••.• 100,00
N.o do dia .•••. ' 4,00
N.o atrasado •• 7,00

,
'

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

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

Também não há uma

decisão final a respeito
da participação de segu
radoras prlvadas.. Para

produtos de alto risco,
mas de interesse econô
mico e social, como é o

caso do feijão' e arroz, os

bancos oficiais possivel
mente se encarregarão
do seguro. Para os de
mais produtos, a partici
pação das se,guradora�
privadas seria mais in
tensa.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA:

Madeiras imunizadas - Form - Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Composto e Impresso
na:

I soe. Gráf. Avenida Ltda. Construindo em madeira o progresso de n'ossa região
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

MOBRAl COMUNICA: :---------------- �-�}",_._

Será realizado em Jaraguá do Sul, o curso de

Empregada Doméstica. Com inscrições abertas no

SESI e no Posto Cultural do Mobral, sendo o iní-'

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 .doméstícas que 'já estão tra

balhando.

-:- Moças acima de 15 ano� de idade.
- Senhoras casadas que pretendam traba-

balhar como diaristas ou que já estão tra

balhando.

Cià ..& Ltda.Spézía.

Segundo as informa

ções, os critérios para a

aplicação do seguro de

penderão basicamente de
'estudos de zoneamento

agrícola, que indicarão
as condições climatoló
gicas de cada_ região e a

incidência de pr.agas e

doenças, determinando-.
-se, então, a quantia a

ser �aga pelo agricultor.

SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Santa CatarinaJaraguá do. S'�I

Pescadores somem no mar:' Barra Velha
Viacão Canarinho _pois pescadores de

Barra Velha, que na ma

drugada da última se··

gunda-feira decidiram en

frentar o mar revolto, es
tão desaparecidos e não
haviam sido localizados
até o final da noite da
quele dia. o delegado de
pollcla do balneário, Os
mar Duarte, informou que
o mar estava bastante
bravio 'durante todo o dia
e a maioria dos pescado-

eles resolveram perma
necer no mar ao invés de,
retornar à terra com seus

companheiros. O Delega
do Osmar Duarte disse

que há uma 'possibilidade
bastante remota de am

bos terem sido levados '

para Paranaquá, ou mes

mo Florianópolis. Nos
balneários da região eles
não aportaram - garan
tiu.

'

res resolveu não sair pa
ra o mar. Alguns que saí
ram, regressaram breve
mente.

- Terraplenagem VARG . .L\.S
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei; 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HF.LENA

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

TranspOrIIe urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

ção colocando a sua djsposição, moderntsslmos
ônibus com pessoal especializado, possibilitando
a seus passageiros, unia ,viagem segura e tran

qüila.

Os dois pescadores de
saparecidos, um dos
quais identificado apenas
pelo nome de "Jerônimo"
ocupavam uma pequena
canoa com apenas 11 li
tros de gasolina. Por vol
ta das 5 horas da madru

gada de segunda-feira,

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

--------------------------------,-----------------------------------------��-------.----

INDICADOR

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO --IIVO ZANLUCADr. Luís Fernando Dellaqlustlna
CEACLIN - ANALISES ClíNICAS

DR. FRANK BARG

CIRURGIAO DENTISTA
CRO - FP - 4973 Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias, - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Clfnica GeralAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

, Atende adultos e crianças. ,

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

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466
I

,

Rua Preso -Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
'

. (perto do Dr. Waldemlro Mazurechen)r

III '

FJlARLIAN-EMPREI!!NDIMENTOS E SERVlQOS'LTI)A;
1im1l!ll1l_

)

ORA. IZABEL KIKUE MAUL
-

INGO PAULO ROBL
Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escrlt6rlos:

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

I

Olrurqlã-dentlsta - formada pela
Universidade de São Paulo

..

'CRC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL •

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Sallta Oatarlna

Atendimento com nora marcada

....,... Adultos e Crianças
Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone·(0473) 72-0696

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CLfNICA DE CRIANÇAS
Dr. Herberto H. Meldau

Ex-Residente Hosp, Infantil: Cesar Pernettá
Taulo de especialidade em Pediatria.

Hozärlo para atendimentó:
das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas

C[nica Santa Cecrlia � Fone: 72-0101
Rua Walter Marquardt, 77

MARCIO MAURO MARCATTO
,
HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. ,3806-0
REG. NO. 9:360 - VISTO 5047 - 10°. R.

,

Projetos, Construções, Cálc�los,
Orçamentos.

Escritório:
PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguá do Sul;'SC Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

PAGINA 5

AIRRos
gritando tanto!? são completamente diferente.

- O senhor tem razão. Vou
tomar as medidas, necessárias.
- Quando o homem foi

embora, o secretário particular
do presidente comentou:

- Mas, dr. Getúlio, o se

nhor não pode dar razão aos

dois. Um deles 'tem que estar
mentindo!

- Você tem razão!

- Ele é muito bom. Me tra

ta muito bem, não deixa faltar

,nada em casa. A única coisa

que me desgosta nele é que eie

é -slfllltlco,
O espanto foi geral e, antes

que as amigas recobrassem a

voz, o marido com a cara cheia
de espuma de barbear, apare
ceu na porta e corrigiu:

- Filatélico, mulher, Fi-Ia-
-té-ll-co!

ópera

Trabalhador
- A oper-ação desta má

quina é multo simples: com as

mãos, o senhor puxa e empurra
estas duas alavancas, com mo

vimentos alternados. Com os

pés, o senher movimenta estes

dois pedais. O ajuste da ope
ratriz, o senhor obtém calcando
estes botões com os cotovelos.
A partida o senhor dá, compri
mindo este botão com a cabe

ça. Não é simples?
- Muito! o senhor não tem

uma vassoura aí para eu enfiar
atrás e lr varrendo a oficina?

- Divina essa coloratura,
não' acha? '

- Hem, que foi 'que o se-

nhor disse?
- Eu disse que esse sopra-

no canta muito bem!
'

- Como é que é? 'Que que
o senhor disse? Fale mals alto

porque com essa mulher ber

rando aí a gente não, ouve na

da!

Política
- Pois, o negócio foi as

sim, dr. Getúlio.
- Mas, o senhor tem ra-"

zão. Eu vou tomar providências.
Mais tarde veio O' adversá

rio daquele político e contou o
mesmo case, dando a sua ver-

Amigo chato

- Ora, meu prezado ami

go! Como vai essa bizarria? (ti
ra um fiapo do paletó do ami

go). Que prazer encontrá-lo! Se
rá que o distinto me empresta
ria 50 pratas?

- Põe o fiapo do meu pa-

Filatelia

A mulher conversava com as

amigas na sala e falava sobre
o rnarido:

'

o QUE É QUE EU ESTOU FAZENDO
AQUI '?

, DÂ WCENÇA A{,
UM pt)uQUIN�, V� !

AU, AU, AU, AH, 11#1
EU QUEJlIA aUE &L.A
MS vtSSE AeORA ,

AU, AJI,AH,4H, AU,

ELA SEM�E D1ZIA QUE
eu ",Xc T'N�A' �EN\ otvDE

CAiR MORTO �

AU, AU, AU,
AU, AH, AH,
AU, AH,AHl

,
'

Moretti, Jorda� & Cia. Ltda.

o F I C,I N A DO T I B É R LO
Especializada em Volkswagen, com serviços de mecânica,

,

VEICULOS'USADOS REVISADOS
Financiamento próprio

Variant - azul : .

Selina luxo - bege : .

V.W. 1300 L - branco � .

Corcel cupê - branco .

F.75 - 4x4 - azul '

..

'

.

Corcel cupê - branco .

V.W. 1600 - marrom , .

Corcel cupê - branco
'

;

'

.

V.W. 1300,.., amarelo .

V.W. 1300 L - amarelo '.

1974
1977
1976
1976
,1977
1975
1976
1975
1976
1977

retífica .de motores, regulagem de carburador

e com latae-Ia e pintura em qualquer marca de carro.

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

Jaraguá do Sul Santa Oatarlna

Palavras' ,.Cruzadas
HORIZONTAIS:

r

,

1 - Fruto do cacaueiro. 6 - Ornato para os de�
dos. 10 - (?), atriz. 12 - Ruins. 13 - Fazer girarem
volta. 14 - Terceira nota musical. 15 - Vento. 16 -

Area central dos circos, coberta de areia, onde se

-apre�enta o pessoal/do circo. 19 --:-: Famosa ópera
d� �Iuseppe Verdi. 23 -Rondônia (sigla). 24 - (?)
Néri, enfermeira brasileira. 26 - Víscera dupla. 27 -

, Composição poética. 29 - Ave de bico enorme. 31 -

Desejada. 33 - Desgraçado. 34 - "Amigo", em
francês: 36 -;- Filtre. 37 - Reza. 39 - Artigo defini

do, masculino plural, 40 - Essa coisa. 42 - Torna

li�o. 44 - Maria Clá�dia, atriz. 46 - Quarta nota mu

slcal, 47 - lntroduzla, 50 - Ligar. 53 - Sucedera '

55 - Capital da Itália. 56 "".Espaço de 30 dias (pl.) ..

VERTICAIS:

1 .- Um cento. 2 - Fileira. 3 � Zelo amoroso.
4 - Firma com seu nome. 5 - úrsula Andress, atriz.
6 - Neste momento. 7 - Nelson (?), cantor. 8 -

Pronome pessoal feminino. 9 - Residência. 11 -

Nenhuma das ��spostas Acima (abrev.). 16 - Argola.
17 =: SubterfuglO,s ..

18 - (?) d� Quental, poeta por
tugues. �o - C.?I�nca. 21 - Maquina que transforma.

a,energla. mecaruca em energia elétrica (pl.), 22 -

Gosto muito de. 25 - Claridade que precede o nas

cer do sOI.,28 - Nome da letra S (pl.). 30 - 'Aqui.

32,- Pernambuco (sigla). 33 - "1101", em algaris
mos romanos. 35 - Nome de mulher. 38 - Planta

hortens_e usada em salada . .41 - Agoura. 43 - Em

�arcaçao de recreio (pl.). 45 - "Gato", em inglês .

. 7 -:- Oceano. 48
- Re!lexão de um som. 49 - (?)

Jobim, �antor. �1 r: Unidade das medidas agrárias.
52 - Titulo abisslnlo. 54 - Preposição indicativa
de lugar.

7 8 9

11

3 42 65

10

12

16 17

23

27

31

33

36

40

'41 48

39

21 22

35

54

51 52

53

55 56
•

,

,

·sasaw,- BWOl::l - BJaoalUOo" - JBI"
- B!law - �:I - OW - BS!,,, - OSSI - sO ;_ BJO -

aoo - !W" - oJas!w - BpBJadS3 - oueonj, - apo
- W!l::I - BU" - 01::1 - BP!" - BUaJ" - J" - !W -

JBpOl::l - snBW - Bla6uVS!l3 - lau" - nBOBO

LlVR'O GRATIS - Cortesia do seu Jornal

�nvi.e este anún,c�o junto com seu pedido e ga
nhe inteiramente gratis um best-seller no valor de

e-s 40,00! A MONTERREY garante!

RESPOTAS:

Educação Sexual, Ciências Sociais e Outros

A� Filhas do Prazer - Prática da vida fácil -

'

Guy Des Cars 110,00
Como Permanecer Jovem Toda a Vida - Con-

trole sexual - Martin . . . . . . . . . . . . . . .. 105,00
Geografia Econômica - 5.a edição - Elian

Alabi Luccl .'................ 110,01
Introdução à Psicologia Aplicada a Adminis-

tração - E.C. Fenner 110,00
História das Sociedades - Sociedades mo-

dernas e Atuais - Denize ., . . . . . . . . . .. 140,00
Como Elaborar um Currículo - Relatórios, a-

notações etc'. - M. Couto 30;00
EU Nua - O sexo sem preconceitos - Odete

Lara '. , . . . . . . . . .. 140,00
.Mamãe, Sou Homossexual - Sexologia na a-

tualidade - L. Z. Hobson 140.00
Manual Universal de Transistores e Reempla-

zos - Em espanhol 450,00
Manual Universal de Válvulas Y Reemplazos

- em espanhol 450,00
Revolução' + Administração = Povo Livre -

Roberto A. Sodré 60,00
Pureza - Literatura brasileira - José Lins do

Rego 50,00 ,

A Informação - Análise de uma liberdade
frustrada - Pelo famoso Prof. e psicólo ..

go Jorge Xifra-Heras ',' . . . . . .. 120,00
Tabelas de Matemática Financeira - Abelar-

do Lima Puccini .: .'........ 120,00
Giselle, a Espiã Nua que Abalou Paris - Es-

pionagem - Pierre 80,0'0

Não precisa enviar dinheiro'! Você só paga ao

retirar es livros na Agência, Postalde sua cldade,
Escreva para Editora Monterrey Ltda. Rua Visconde
de Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP -

20.550 - Caixa Postal 24.ff9:....:.. ZC-09.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

Registro Civil
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil'

do 1.0 Distrito da Comarca ,de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório exi
bindo os documentos exigidos pela lei a fim de se
habilitarem para cas�r:

.

Edital nr. 10.748 de 18.04.1979
Arildo Stein e Nair Bruehmueller 'I

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resident�
em Itapocuzinho, neste dtstríto, filho de Arno Stein
e Alvina Martins Stein. Ela, brasileira, solteira in
dustriária, natural de Massaranduba, neste Est�do
cjomiciliada e ,residente em Vila Lenzi, neste distri�
to filha de Leopoldo Bruehmueller e Rosa Torezani
Boddehberg Bruehmueller.
Ed,ital nr. 10.749 de 18.04.1979
Vitório Martins e Adelina Bertholdi

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja.
raguá do Sul, domiciliado e residente em Itapocuzi
nho, neste distrito, filho de José Martins e Maria
Klein Martins. Ela, brasileira, solteira, Industrlárla.
natural de Massaranduba, neste Estadó, domicilia
da e resid�nte na Rua .Jolnvllle, nesta cidade, filha
de Eleuterlo Bertholdi e Maria Catarina Mais Ber
tholdi.
Edital nr. 10.750 de 19.04.1979
Nilto Cristofolini e Teresinha 'Koch

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado e resl
âe�te n� �ua Pará, nesta cidade, filho de Olivino
C�lstofolml e lolanda Cristofolini. Ela, brasileira, sol
teira, do. I�:, n�tural .de Massaranduba, neste Esta
d?, d0!TIlclliada e' residente em Vila Lenzi, neste dls
tnto, filha de Agostinho Koch e Mathilde Koch
Edital nr. 10.751 de 19.04.1979

.

Emilio Arnold e Olga Favóchi Ban'delow
Ele, brasiléiro, .viúvo, representante, natural de

Corup�, neste Estado, d?miciliado e residente na IRua RIO Branco, nesta cidade, filho de Michael Ar
nold e Helena Arnold; Ela, brasileira, solteira, do
lar,. natural de Marimbondo, Paraná, domiciliada e
residente na Rua Rio Branco, nesta cidade, filha de
Walter Bandelow e Benedita Favóchi Bandelow.
Edital nr. 10.752 de 19.04.1979
M'oacir Gualberto e Rosemeri dos Santos Lima

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente em Vila Len
zi, neste distrito, filho de Manoel João Gualberto e
Nair Gualberto. Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e
residente em Guaramirim, neste Estado, filha de
Nabor de Souza Lima e Teresa dos Santos Lima
Edital nr. 10.753 de 19.04.1979

.

Edson Marcos Feiler e Iraci Maes
Ele, solteiro, brasileiro balconista natural de

Porto Uniãö, neste Estado, 'domiciliado' e residente
na Rua Padre Pedro Franken, nesta cidade filho
de Elia Feiler e Seni Conceição Feiler. Ela 'brasi
leira, sol!e!r.a, industri�ria, natural de Jaraguá do
Sul, domtclllada e residente na Rua Henrique Mar
quardt, nesta cidade, filha de Osvaldo Maes e Se:'
rena Maes.
Edital nr. 10.754 de 20.04.1979
João Carlos de Andrade e Neide Maria Lenzi ,

Ele, brasileiro, soltéiro, bancárlo natural de
Rio Negrinho, neste Estado, domiciliado e residen
te na Rua Leopoldo Augusto Gerent, nesta cidade
filho de Antonio Pedro de Andrade 'e Ivanilda Volto�
linLde Andrade. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul, domlclüado e

residente na Rua João, Bertoldi, nesta cidade filha
de Vilde Lenzi e Olanda Fagundes Lenzi.

'

Edital nr. 10.755 de 24.04.1979
Adernar Richert e Irene RauJino

Ele, brasllelro, solteiro, torneiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente em Três Rios
do Norte, neste distrito, filho de Félix Richert e Inês
Lux Richert. Ela, brasileira, solteira, costureira, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Jaraguá-84, neste distrito, filha de Francisco Rau
lino e Elsa -Raulino,
Edital nr. 10.756 de 24.04.1979
Irineu Heck e M'aria Dulce 'Krawuls'íd

Ele, brasHeiro, solteiro, industriário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua 25

,

de Julho, nesta cic;:lade, filho de Hilário Heck e Lili
Niels Heck. Ela, brasileira, 'solteira, auxiliar de en-

'

termaçem, natural de Guaramirlrn, nesta Estado,
domiciliada e residente na Rua 224, nesta cidade,
filha de João krawulski e Elisabeth Krawulski.
Edital nr. 10.757 de 25.04.1979
Artur Giese e Lorena Schubert

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de
Jaraguá do' Sul, domiciliado e residente em' Rio
Cerro II, neste distrito, filho de Ricardo Giese e Hil
da Krueger Giese. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e

residente em Rio Cerro II" neste distrito, filha de
Freimund Schubert e Henarda Schubert.'
Edital nr. 10.758 de 25.04.1979'
Osní 'Krueger e Lorena Bloedorn

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e residente em Rio Cer
ro I, neste distrito, filho de Helnz Krueger e Armall
sa' Laube Krueger. Ela,' brasileira, solteira, do lar,
,natural de Jaraquá do Sul, dornicêliada e residente
em Rio Cerro I, neste distrito, filha de Wigando Bloe
dorn e Irene Gielow Bloedorn.

,

,

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar à' presente edital que será publica
do pela imprensa e em cartório onde será afixado
durante 15 dias. Se alguém souber de algum
lmpedlmento; acuse-o para os fins legais.

'

Aurea Müller Grubba
Oficial

Sábado. 28 de abril de 1979
--------------�----------------------------------------�

Notícias de Corupá
cupar:_ o cargo de vice-Governador do
Distrito, no ano leonfstico 79/80.
MARCANDO PRESENÇA

O Lions Clube de Corupá, esteve

marcando presença na XVI Convenção
'de Lions do Distrito L-10, em Blumenau,
nos dlas 20, 21, 22 do corrente, com

uma comitiva formada por CCLL e DM
em número de 32 .partlclpantes,
CANCER GINECO�ÓGICO

Com o patrocínio do Lions Clube e

Comissão' Municipal de Saúde, estará
se realizando em Oorupá, nos dias 1.0
e 02 de maio, o exame preventivo contra
o câncer gineCOlógico, dia 1.0 de maio
na localidade de Vila Rutzen, e dia 02,
no centro da cidade, junto ao Posto de
Saúde.
APP ELEGE NOVA DIRETORIA

A Assoclação de Pais e' Professo
res dó Grupo Escol'ar São José, em as

sembléia realizada no dia 19 de abril, e
.Iegeu sua nova diretoria a qual ficou as

sim constituída, e' terá seu mandato por
um ano:

Presidente - Aldo Seil
Vice-Presidente - Felipe Müller
1.0 Secretário - Lenir Maia
2.0 Secretário - Aldo Oliari
1.0 Tesoureiro - Aldo Riedtmann
2.0 Tesoureiro - Amilcar Bortolotti.

AÇÃO SOCIAL PROMOVE
A Ação Sócial das senhoras Coru:

paenses estará promovendo no próximo
dia 28, uma sensaclonaí noite do bingo,
com a finalidade de angariar fundos pa
ra auxílio. e internação de um jovem dé
bil mental.

SEMANA DA SAúDE
A Comissão Municipal de Saúde

de Corupá, que tem como coordenador
o veerador Ernesto Felipe Blunk, pro
moveu a semana da saúde que teve iní
cio dia 15 de abril estendendo-se até o

dia 21, tendo como meta prioritária o

combate ao piolho humano, contando
também com a participação do dr. Jor

ge Luiz Beltrame, que proferiu palestras
aos agropecuaristas, que trabalham com

gado leiteiro, sobre BRUCELOSE, TU

BERCULOSE, RAI'(A é HIGIENE NA OR

DENHA.

CAMARA PERPETUA NOME

DE ERNESTO BLUNK
A Câmara Municipal de Corupá, a

provou por unanimidade, a indicação e

projeto de leí do vereador Elidia Romão,
para que em homenagem, póstuma a

Ernesto Blunk, fosse alterado a denomi

nação da atual Rua Sete de Setembro,
no centro da cidade para Rua Intenden

te Ernesto Blunk, apresentando como

justificativa, ser, a pessoa de Ernesto
Blunk o último Intendente empossado
antes da emancipação política

,

de Co

rupá, bem como, um lncansável batalha
dor em prol do desenvolvimento e pro
gresso de Corupá.

L10NS -- CONVITE:
O atual presidente do Liens Clube

de Corupá, CL Oto Ernesto Weber foi
recentemente agraciado com um convi
te por parte do futuro governador do
Distrito L-10 CL Wilson Santos, para 0-

,

. /

LEI N.o 745/79 \

, Reconhece de Utilidade Pública a

LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBOL DE
SALAO.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exercício de suas' atribuições.

Faço, saber a todos os habitantes deste Mu
nlcíplo que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1.°) -- Fica reconhecida de utilidade pú

blica a LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBOL DE
SALÃO, entidade de caráter desportivo, com sede
nesta cidade.

J

Art, 2.°) -- Esta ler entrará em vigor na datá
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. '

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 20 dias do mês de abril de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 20 dias do mês' de abril de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOB�E O O,PALA.

TÉCNICO,S
ANALISAM
EMPRÉSTIMO

BRASILlA - Uma equi-
pe, formada por técnico
do Banco Central, do B.
do Brasil, e pelo nordes
te (Secplan)

,

vai estudar,
junto 8'0 BIRD, as neces

sidades principais para
investimentos da ordem
de 125 milhões de dóla�
res, importância que o

banco tem reserva para
financiar programas de
desenvolvimento no Bra
sil.
Segundo o Diretor de

Crédito Rural do Banco
Central, Celso da Costa
Sabóia, que esteve em

contato com uma equipe
do BIRD esta semana, a
preocupação é tornar in
teressante esse dinheiro I

para os empresários bra
sileiros já que custa, a

tualmente, correção cam

biai plena mais encargos, ,

cerca de 41 por cento,
enquanto o BNDE finan
cia com 20 por cento pré
-fixados.

AGORA VOCI: ESTÁ MAIS PERTO DE U'v1 CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

EMMENDÖRFER ·Com. de ·Yeiculos ·Ltda.
Jaraguá do Sul Santa Catarina

para VQOê

PÁGINA 6

PRESIDENTE

COM O

DO INAMPS VAI ACABAR

"LEASIN(i1i NOS HOSPITAIS

O Presidente do INAMPS. Harri Valdir Graeff, soli

citou a todas as Superintendências Regionais que en-

.vlern, em caráter urgente, a relação das 'empresas que

fornecem mão-de-obra para as unidades próprias do

INAMPS; discriminando o número de profissionais que

trabalham atualmente no Instituto sob o sistema de "lea

sing" (sublocação de mão-de-obra).
Depois de esclarecer que já havia adotado essa

providência antes mesmo de conhecer a denúncia da

existência de "leasing" no Hospital dos Servidores do

Estado, no Rio de Janeiro, Harri Graeff garantiu que "to

dos os contratos vigentes serão estudados pela con

sultorla jurídica do INf.MPS. vamos procurar rescindi

-los e encontrar soluções para os médicos que atual

mente se encontram trabalhando nesse sistema".

CONTRA O "LEASING"
, O "HSE pertencia, anteriormente ao, ex-IPASE e

nós desconhecíamos a sltuação de leasing", explicou o

Presidente .do INAMPS, acrescentando que é contrário

a esse sistema desde 1974, quando era presidente da

Associação Médica do Rio Grande do Sul, "ocasião em

que se tentou implantar o "leasing" naquele Estado".

Segundo Harri Graeff, foi em decorrência dessa

posição, apoiada também por outras entidades médi

cas, que "ao nível do então INPS, não houve a contra

tação do médico "leasinq", o que deve ter ocorrido ao

nível do ex-IPASE. Coerente com esta posição e com

as diretrizes fixadas pelo Ministro da Previdência So

cial, Jair Soares, é que Iremos novamente nos opor ao

'sistema" .

As medidas adotadas pelo Presidente do INAMPS

deverão atingir não só os profissionais da área médica,
mas outras categorias, pois, conforme explicou, "veri
ficamos que o sistema está sendo utilizado também em

diversos setores da rede própria do INAMPS".

BALCÃO ,DE EMPREGO
Você está sem trabalho?

Deseja melhorar de emprego?
Procure o Balcão de Emprego no Posto Cul

tural do MOBRAL.
Local: Ao lado da Prefeitura Municipal, Av.

Marechal Deodoro. Horário: 8h às 11 h30min, e

das 13h30min às 17h.

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do' R'egistro de
,

Protestos

EDITAL

'. .1 •

Pelo presente edital de citação pedimos aos

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

Guenther Engel, Rua Joaquim Francisco de

Paula, s.n.v, nesta. José Francisco Kosdrissul, Rua

Joinville, s.n.", nesta. Lindo Marcarini, Estrada

Geral s.n,v, nesta. Leonides Schadeck, Rua Jorge
Czemiewicz, 400, nesta. Wilson Eggert, Rua Join

vllle s.n.v, nesta.

nv/Jaraguá do Sul, 26 de abril de 1979.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

DECRETO, N.O 534/79

VICTOI) BAUER, Prefeito Municipal de Jära

guá 'do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercíclo das atribuições que lhe confere o ítem
XXIX do artigo 70, da Lei 'Complementar nr. 5, de

26 de novembro de 1-975,'

, DECRETA:
Art. 1.0) -- Fica declarado PONTO FACULTA

TIVO nas repartições públicas municipais, ressal
vadas ,as necessidades de cada Departamento, �
dia 30 de abril de 1979, segunda-feira.

,

Art. 2.0) -- As horas de trabalho 'do dia 30 de

abril, serão recuperadas, por compensação, de 24

à 27 de abril de 1979.
,

Art. 3.0) - Este Decreto entrará em vigor nes
ta data, revogadas as disposições em .conträrto.

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 20 dias do mês de abril de 1979.

V'ICTOR BAUER

Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publicado

nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis"

tência Social, aos 20 dias do mês de abril de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

"mas perde para 2,x lo MarcllioJuventus faz boa
Mauro e Cizo; Juquinha, Lara e Cancelier (Cae
tano); Luiz (Chico Samara), Tonho e Newton

Gomes. Renda: Cr$ 101.000,00. �
Muita falta de sorte, num jogo em que o Ju- '

ventus tinha tudo para vencer. Apesar da derro

ta, a equipe apresentou-se relativamente bem,
jogando com muita tranquilldade ao passo que ,

'o Marcílio Dias não sé encontrava em campo,
principalmente na sua meia cancha, que era

muito �eficiente na troca de passes, não pro
porcionando ao ataque a organização de boas '

jogadas. Com isto 'o Juventus aproveitou para
organizar boas jogadas ofensivas, como aos 24
minutos quando Tonho recebeu nas costas dos
zagueiros, bateu. ainda à Belga que vinha na

cobertura e na corrida chutou forte sem apela
ção para Cícero. Mas. o inesperado accnteceu

aos 35 minutos, quando Gomes tinha a bola do

minada, demorou-se para atrasá-Ia ao goleiro e

quando o fez, deu nos pés de Rinaldo que na

cara de Renato estabeleceu o empate. Aos 43,
:0 Marcilio chegava aos 2 a 1, marcando,' 'ou

tra vez Rinaldo, decretando o placar final da 1.a

etapa.

No período final o Juventus. continuou jo
gando seu futebol descontraído, e sempre em

busca do gol de empate. As chances s'urgiram
em bom número, mas o gol não surgiu. Jorge
Ca'ncelier cobrou com perfeição uma falta de

fora da área, que chocou-se no poste, um pou-

co mais baixei e a bola fatalmente . ganharia C)

ângulo superior direito de cícero que estava to:"
talmente batido no lance.

DEMAIS RESULTADOSMA�CILIO, DIAS 2, JU'VENTUS 1

I' Chapecoense 1xO Joinville, gol de Jorge;
Joaçaba OxO Palmeiras; Carlos �enaux 1xO Rio

do Sul, gol de Ademir; Internacional 3x1 Caça
dorense, gols de Vacaria, Jones e Vanusa para

o Internacional e Cabinho para a Caçadoren
se: Criciúma OxO Avaí e em Florianópolis, Fi-

. gu�irense 4xO Paysandu, gols Edison, Balduino,
Danilo (contra) e Marquinhos.

.

Campeonato Estadual de Futebol. Local:

Estádro Dr. Hercilio Luz, em Itajaí. Gols: Tonho,
para o Juventus e' Rinaldo '(2) para o Marcilio
Dias. Juiz: Volando Rodrigues. Auxiliares: Rei
naldo Lamego e RauUno Ferrari. MARC. DIAS:

Cícero, Zequinha, Oitão, Belga e Alcir; Maurí
cio, Leleco (Leo) e Bira Lopes; Edson, Rinaldo
e Jean. JUVENTUS: Renato, 9dilon, G�mes,

------------�----------------------��------�----�--�----�--"---------�--��-----------------------�--------------------------�-----

Joinville e [araguá brigam DO futebol de salão- Criei úma fez
I

na retranca
•

caiuum e
Numa feliz iniciativa, talvez pionei

ra, da Associação Recreativa Weg, foi
organizado e está sendo realizado um

quadrangular de futebol de salão, en
volvendo . as equipes principaisda A.A.

Tupy e S.E.R: Tigre, ambas
.

de Joinvil
Ie e A.R. Weg e S.E.R. Menegotti de Ja-

raguá do Sul.
.

tros serão da 'Liga Joinvillense de Fute

bol de Salão.

Foi ainda instituído um troféu, que
caberá a equipe campeã. Disse-nos ain

da Milton Adolar Stange, Diretor da Ar

weg, que se o quadrangular alcançar, o
sucesso esperado, poderá ser realizado

em outras oportu.,idades.
A 1.8 rodada, ou seja, a rodada

inaugural do referido quadrangular a

conteceu na noite de ontem, tendo por

local o Ginásio de Esportes Artur Mül

ler, com os seguintes jogos: 1.0 jogo --

20h - S.E.R. MenegoHi x S.E.R. Tigre;
2.° jogo - 21 h - A.R. Weg x.A.A. Tupy

CLASSIFICAÇAQ
Após os jogos' realizados na

última quarta-feira, flcou sen

do a seguinte a classificação
do Campeonato Estadual, em

seus dois grupos:

Grupo A

1. Chapecoense; 19 pg;

2. Criciúma, 12 pg;

3. Rio do Sul, 11 pg;
4. Avaí, 10 pg;

5, Paysandu, 9 pg;.

6.' Caçadorense, 8 pg;

Grupo B

1. Figueirense, 17 pg;

2. Joinville, 13 pg;

3. Marcflio Dias, 12 pg;

4. Palmeiras, 9 pg; ,

5. Carlos Renaux, 8 pg;

Juventus, 8 pg;

Joaçaba, 8 pq.

Não queremos aqui dar a

impressão que a cada partida
do Juventus, estamos 'escre'

vendo sempre a mesma coisa,
ou seja, que o' Juventus sem-.

pre joga bem mas não' conse

gue vencer. Embora a primei
ra vista isto causa ou represen
ta a desculpa pelos insucessos

sofridos pelo nosso represen

tante, deve o público que a

companha o esporte, ou mals

propriamente aquele que vai

ao ,estádio, ter a mesma im-

,
pressão que- a nossa. o. Ju
ventus apesar das derrotas

tem se apresentado nos .seus

últimos compromissos de forma

bastante satisfatória, mas a vi

tória não surge. Podemos no-
.

tar isto no seu último jogo,
quarta-feira última diante do
Criciúma.

Local: Estádio João Marcatto.

Gol: Marco Antônio, aos 40

minutos do 1.0 tempo. Juiz:

Celso Bozzano. Auxiliares:
Luiz lsidro de Oliveira e Nél

son Borges, Arrecadação: Cr$

13'.560,00 (muito fraca). JU

VENTUS - Renato, Odilon, Go

mes, Mauro e Cizo; Jorge
,Canc;elier, Chico Samara e La

ra; Luiz, Tonho e Newton Go

meso CRICIUMA - Jurandlr,
Marco Antônio; Carlinhos,
Messias e Valdeci; Serrano,
Badu e Sabiá; Naldo, Ademir

e Zezinho.

fez 1 a O, na primeira etapa,
na altura dos 40 minutos, de

pois de úm bate e rebate ,â
frente da área juventina, sur

gindo Marco Antonio dando

um bico na bola, que ao nosso

ver desviou num defensor do

Juventus e indo bater no poste
lateral esquerdo de Renato e

ganhando o fundo das redes.

Foi um gol acidental, daque
les que só o futebol traz em

sua caixinha de surpresas. Foi

grande o esforço dos jogado
res juventinos na segunda eta

pa, para tentar empatar e vi

rar o resultado que lhe era

desfavorável, mas o 'Criciuma

concentrou-se todo à frente

da sua área dificultando enor

memente a penetração dos a

vantes juventinos, Mesmo as

sim, surgiram -várlas oportuni
dades, e que foram desperdi
çadas, além .da barreira in

transponível que foi o goleiro
Jurandir,' 'praticando defesas

milagrosas, ,garantindo a vitó

ria de sua equipe. Achamos,

que o resultado foi um castigo
para os comandados de J. Fe

lizardo, pois pelo . menos um

empate faria justiça pelo que o

Juventus apresentou, princi
palmente no segundo tempo ..

'

O regulamento deste quadrangu
lar está baseado da seguinte forma: se
duas ou mais equipes terminarem em

igualdade de condições, os dirigentes
das quatro equipes participantes reu

nir-se-ão logo após os jogos da 2.a ro

dada e resolverão a forma de decisão

que será apíicada. Ficou estabelecido
também, quê para a rodada inaugural
seriam escalados árbitros da Liga Jara
guaense de Futebol de Sd'Jão, enquanto
que para os jogos de JOinville, os árbi-

0'8 DEMAIS JOGOS

Em Brusque Carlos Renaux

Ox2 Joinville gols de João

Paulo e Britintio; em Caçador,
Oaçadoranse 1x2 Marcílio Dias.:

.

gols de Bira Lopes (2) para o

Marcílio e Jorginho para a Ca

çadorense; em Florlanópolls,
Avaí 1x2 Chapecoense, gols
de Nilo e Jorge para a Chape- I

coense e Zé Paulo para o

Avaí; em Joaçaba, Joaçaba
2x2 Figueirense, gols de Júlio

César e Tonho para o Joaçaba
e Cabral (2) para o Figlleiren
se; em Lages, Internaciona!

3xO Paysandu, gols de Jones,
Vacaria e Vanusa, em Rio do

Sul, Rio do Sul 3x2 Palmei

ras, gols de Sávio, Jadir e Jair

para o Rio do Sul e, Edinei e

Marilton para o Palmeiras.

"

Os resultados destes jogos não nos

foi possível divulgar esta semana, mas

na próxima edição estaremos divulgan
do os resultados, bem como os próxi
mos jogos.

PRóXIMOS JOGOS

12.a rodada (hoje)
Avaí x Joinville; Carlos Re

naux x Palmeiras; Internacio

nal x Joaçaba; Marcílio Dias x

Paysandu; Criciúma x Caçado
rense e Ctiapecoense x JU

VENTUS.

13.a rodada (última do turno)
Dia 1.0 de maio (3a. feira)

Todos que se fizeram pre
sentes podem afirmar isto, o

Juventus ataca de todas as '

maneiras, parte com tudo so

bre o seu adversário, organiza
boas jogadas ofensivas, mas

nas 'finalizações não tem le-

, Campeonato sesiano de futebolde campo
CONSTITUIDA A
COMISSÄO T�éCNICA
DO FUTSAL PARA OS
JOGOS REGIO,NAIS

Recentemente esteve
reunida a Diretoria da Li

ga Jaraguaense de Fute
bol de Salão para tratar
do assunto da for-

mação da Comis-
são Técnica que coman

dàrá a equípe de futsal
para os Jogos Regionais
que serão disputados em.

C
'

junho próximo, aqui em I ube Atlético Baepend i
Jaraguá do Sul. Em prin- <,

cipio foram preenchidos
os cargos de supervisor
e técnico, éujos respon
sáveis serão Milton Ado
lar S,tange e Alcione de
Simas. respectivamente
supervlsor e técnico.' Fi
cou tratado que haverá
um trabalho em conjunto,
visando alcançar um su

cesso absoluto 'nesta
empreitada. Os demais
membros que comporão a

comissão técnica, serãa
escolhidos posteriormen-

; te, devendo ser pessoas
que realmente trabalham
e' se dedicam em pról des- .

ta causa.

Os atletas que rrao

compor a nossa seleção
de 12 a 15, serão rela
cionados e convocados

já nos primeiros dlas de
maio. Estão sendo manti
dos' contatos, com à dire
toria da A.A.B.B. para a

liberaç_ão do Pavilhão de
Esportes daqueia agre
mlaçâo, no- intuito de rea

lizar os treinamentos que
antecederão a disputa
dos jogos Regionais., Po
demos adiantar que os

treinamentos' serão rea- I

lizados sempre ás terças
feiras e aos sábados,
sendo os sábados tam
bém utilizados para a

realização de jogos amis
tosos.

Na última quinta-feira,
outra reunião foi realiza

da, quando foi definida a

contratação de um pre-
parador fisico, que terá
incumbência de colocar a

moçada em ponto d�, ba
Ia para' estas disputas.
Nos próximos dias se

rá convocada outra reu

nião, eritão com a pre
sença da imprensa escri
ta e falada, que tomará
conhecimento do ti'aba
lho realizado até entã'o,
bem como dos objetivos
desta comissão.

Resultados dos jogos realizados nos dias 21 e 22

tendd� por local o Estádio Max :Wilhelm, do C.A. Bae�
pen I:

.

vado sorte ,

O Criciúma que veio a Ja

raguá do Sul precedido de, um

enorme cartaz, pouco, ou qua
se nada apresentou daquilo
que se falava desta equipe.
Mas, como a sorte está sem

pre do outro lado. o Criciuma

JUVENTUS x Joinville; 'Ca
çadorense x Chapecoense;
Palmeiras x Figueirense; Avaí

x Carlos Renaux; Rio do Sul

x Internacional; Joaçaba x M.

Dias e Paysandu x Criciúma.

1.a rodada - dia 21.04.79
Cyrus 1x2 Inds. Reunidas
Weg 3xO Lombardi

Mar.catto 4x3 Menegotti (pênaltis)
Argl Ox6 Borracharia Wolf
Seria Ox5 Kohlbach
Neves 1x4 Jaraguá Fabril
Estofados Krause 4x2 Estofados Mannes

DETALHES TÉCNICOS
Juventus O, Criciúma 1. Cam

peonato Estadual de Futebol.

Empossou nova Diretoria
, Dia 22.04.79
Frigumz 1x3 Gneipel

2.a rodada --- dia 22.04.79
Inds. Reunidas Ox1 Weg
Marcatto Ox1 Borracharia Wolf'
Kohlbach 2xO Jaraguá Fabril
Cyrus WO x O Lombardi ,

Menegotti WO x O Argi

No últlmodla 19 de a

bril realizou-se a posse
da nova diretoria do C.A.
Baependi eleita em as
sembléia geral ordinária.
As solenidades acontece ..

ram na sede social do
clube, sito na Rua Augus
to Mielke, nesta cidade.

�

Esta nova diretoria terá a

incumbência de dirigir os
destinos do clube azurra,
no biênio 79/81. 'O sr.

Haroldo Ristow foi mais
uma vez levado ao cargo
de Presidente, pelo seu

incansável trabalho em

prol do 'mais tradicional

clube da cidade. tebol, Valdenir Luiz Frei

berger para os 'cargos de
vice-Presidente do Depar
tamento de Divulgação e

Tênis de Mesa, e ainda o

de Solange Dostes para r

cargo de Diretora do De

partamento de Divulga
ção, tendo o Conselho e

leito por aclamação o

nome das pessoas apre-'
. sentadas.

mais tardar no final do
final do níês de maio. A
lém da piscina, serão
também atacadas as

construções das canchas

-de esportes.
Mas não fica nisto, é

,

pensamento da dlretorla
demolir e reconstruir em

alvenaria, a entrada

'principal do Estádio Max
Wilhelm e em futuro bem

proxrrno construir a ar

quibancada de concreto.

O clube dispõe no mo

mento de aproximada
mente Cr$ 350.000,00
para iniciar as obras da

plsclna, mas o custo total
das obras acima citadas

, chega a casa dos Cr$ .,

5.000.000,00, quantia es

.ta que o clube não dis

põe, mas será tentado

junto aos órgãos rnunlcl

pais, estaduais e fede
rais a liberação de uma

verba substancial para

que estas obras sejam
concretizadas.

Na oportunidade esti
veram

-

presentes uma

grande parte dos mem

bros do Conselho Delibe

rativo, todos os novos e

leitos, com excessão de
alguns que por força
maior não puderam com- '

parecer, além da impren
sa escrita e falada de
nossa cidade.
Foram apresentados ao

Conselho Deliberativo os

nomes de Guido Schmitt

para o cargo de vice-Pre-'
sidente do Depto. de Fu-

Próximos jogos
Dia 28.04.79 (hoje) -':- Jogos válldcspela 2.a rodada
Krause x Gneipel -- 12,30h ,

SerIa x Neves -- 14,00h
Mannes x Frlqumz ....:. 15,30h

3.a rodada - dia 29.04.79
Cyrus x Menegotti -- 08,00h
Weg x Bdrracharia Wolf - 09 30h
Kohlbach x Venc. de Krause x 'Gneipel - 15,00h '

Venc. de SerIa x Neves' x Venc. de Mannes e Fri
gumz - 16,30h

A seguir tratou-se do
reajuste dos títulos patri
moniais, que até então
vinham sendo oferecidos
ao preço de Cr$ 6.000,00.
A diretoria propôs a ele

vação do título para Cr$
10.000,00, o que foi apro
vado _por 'unanimidade

pelo Conselho Deliberati
vo. Como alguns asso

ciados tivessem dúvidas

quanto ao pagamento das
mensalidades por aque
les que possuem mais de
um título, foi convocada
uma nova reunrao do
Conselho, o que aconte
'ceu na última quinta-fei
ra, visando a reforrnula
ção dos estatutos.

SANTOS DERROTA ATLéTICO, NA
VOLTA DE REINALDO AO FUTEBOL

Final
A grande final do Campeonato Sesiano de Futebol

d� Campo.' será realizad� na próxima terça-feira, dia
1. de. maio, quando entao se conhecerá o campeão.
A partida tem o seu início marcado para às 9h30min- no

Estádio Max Wilhelm.
'

o Santos F.C. jogando amistosamente na noite da
última quarta-feira no Mineirão, derrotou ao Atlético
Mineiro, pelo marcador de 2 tentos a 1. Assinalaram

parao Santos, Márcio (contra) e Nilton Batata; enquan
to que para o galo mineiro, Reinaldo, que voltava aos

gramados depois de longa inatividade, marcou o único
tento de sua equipe.

Menegotti
torneio de

campeã do
,

futsal do Sesi

TERRENO DA
SEDE VELHA

Em breve será publi
cado edital na imprensa,
para a venda do terreno
onde locallzava-se a anti

ga sede do. clube, à Rua
Seme Mattar,
Porém, já ficou estabe

lecido que o prazo máxi
mo para a apresentação
das propostas será de 60
dias.

FLAMENGO, CAMPEAO POR ANTECIPAÇAO

O C.R. Flamengo consequlu sagrar-se campeão
por antecipação, do 1.0 Campeonato Estadual do Rio
de Janeiro, na última quarta-feira, depois que o Flumi
nense venceu ao Americano por 4 a ,3. O Fluminense
precisava vencer ao Americano' por uma margem de 8

gols, vencer o Vasco da Gama no jogo de hoje e espe
rar um tropeço do rubronegro na tarde de amanhã fren
te o, Botafogo. Porém, isto não aconteceu, proporcio
nando ao Flamengo a conquista antecipada do 2.0 tur
no e porconseguinte a conquista do título, uma vez que
foi campeão do 1.° turno. Se o Flamengo empatar Ol'

venc_er amanhã; estará encerrando sua participação dr
forma invicta, fat,O inédito na história do futebol carioca.

BASES
PRIORITÁRIAS
Segundo explanações

do Presidente Haroldo

Ristow, as bases prioritá
rias do clube serão, a
construção da piscina o

límpica, a qual deve ter
iniciada as suas obras o

A equipe da Metalúrgica Menegotti Ltda., sagrou-se
na última' quarta-feira, campeã do torneio' sesiano ds
futebol de salão, ao derrotar a equlpe da firma Friqurnz,
de Santa Luzia, pelo marcador de 4 tentos a 2. Foi ex
celente a performance da Menegotti, que terminou as

disputas de forma invicta, passando pelos seus adver
sários', sern se quer perder um ponto. Os resuttados ve

rificados nas trê.s rodadas finais foram os seguintes:
......

1.a roqada - dia 18.04.79 - Menegotti 2xO Cyrus,
Marcatto 5x1 Frigumz;

,

.

2.a rodada - dia 23.04.79 -- Marcatto 1x5 Menegot-
ti, Cyrus 3x2 Frigumz;

3.a rodada - dia 25.04.79 - Marcatto 5x3 Cyrus,
Menegotti 4x2 Frigumz.

.

�c"_' .'" ,fi8_j

JONPASTELARIA TON
FLA-12 CONVOCA

,

PASTELARIA,TON JON, de propriedade do
mestre-cuca João Serafin, atende encomendas
para aniversários, festinhas ou

-

para ' qualquer
finalidade.

'

A Fla-12, torcida organizada do Flamengo, convo
ca todos os seus associados, bem como todos os fIa..;
menguistas de Jaraguá .do Sul, para se fazerem pre
sentes�amanhã, após o jogo com o Botafogo, em fren'
te a Prefeitura Municipal pára a grande passeata da vi
tória. Tragam suas bandeiras.

CLASSIFICAÇÄO FINAL'
1. - Menegotti, O pp (campeã)
2. - Marcatto, 2 pp (vice-campeão)
3. Cyrus, 4' pp

,

4. - Frigumz, 6 pp.

Av. Mal. Deodoro'- ao lado da Farm. Avenida
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Prevenção Ginecológicodo Câncer
.

.

Lions Clube Jaraguá Centro promoverá novamente
a Campanha de Prevenção do Câncer Ginecológico.

DATA HORÁRIO LOCAL
.

03.05 Dia todo'
.
Posto de Saúde

. 04.05 Dia todo Posto de Saúde
05.05 Dia todo Nereu Ramos
07.05 Dia todo Santa Luzia
08.05 Barra do Rio CerroDia todo

Prezado(a) Colaborador(a)
A Marisol SA tem a grata satisfação de con

vidá-Io(a) para participar das festividades do DIA
DO TRABALO - 1.° de maio terça-feira, a 'reali
zar-se nas dependências .do Agropecuário, com
vasta programação social, recreativa e esportiva.

. Ao meio dia será servido churrasco com

chopp e refrigerantes. Na oportunidade serão pres
tadas homenagens a Elfi Gaedtke, Ivone Schmidt e
Marlete Maria Campestrini, que no decorrer do
ano completaram 10 anos de colaboração à Ma
risol SA, com Diploma de Menção Honrosa e um
salário/mês.

Logo após o almoço .serão sorteados 20 va
llosos prêmios. Mas só fará jús ao prêmio quem
estiver presente no Agropecuário na ocasião do
sorteio. e se apresentar para receber o prêmio.

Todos receberão 2 camisas: uma do Ano In
ternacional da Criança e uma dos quinze anos da
Marlsol, as quais serão distribuídas antes ou após
1.° de maio.

Os casados poderão se fazer acompanhar da
esposa ou marido e' dependentes; estes pagarão
o churrasco no valor de Cr$ 30,00

Bodas' de Ouro
.

HARRY CRISTIANO BUCHMANN -
ANNAGORN�CKBUCHMANN

Por José Castilho Pinto
Cercado pelo carinho dos filhos, noras e gen

ros dos irmãos, netos, sobrinhos e amigos, alguns
de Jaraguá do Sul, outros procedentes de Brasí
lia, de S. Paulo, Curitiba, Blumenau, S. Bento do
Sul, Campo Alegre, Canoinhas, etc., o benquisto
casal Harry Cristiano Buchmann-Anna Gorntack
Buchmann festejou dia 20 p. passado, suas bodas
de ouro. ' ,

\

Foram 50 anos de feliz união conjugal, even
to que nem todos conseguem alcançar, pois qua
se sempre um dos cônjuges parte antes, atenden
do _o chamado' de Deus, o Supremo Criador, ou. '

entao surge uma triste separação ditada pela in
compatibilidade de gênios, outros imprevistos ou
circunstâncias que só O destino compreende.
.' E vai dal a razão porquê um casamento de

ouro deve ser condignamente comemorado como
o foi o dos Buchmann, primeiro 'com a mi'ssa de
ação de graças na Igreja Matriz São Sebastião
seguida de um lauto jantar regado com ótimas be�
bidB:s .

nos sal?es .do Clube A. Baependi, do qual
participou mais de duzentos convidados. inclusive
este articulista que, estando com sua esposa au

sente de Jaraguá, compareceu acompanhado de
sua filha Rossana.

Encerrado o jantar, seguiu-se um animado
baile abrilhantado pela Banda, Lyra da Aurora,
interrompido, à meia-noite, para o corte do Bolo da
Noiva, o que aconteceu por entre a alegria de to"
dos os presentes. O baile foi, até a madrugada e

tudo correu' dentro da maior harmonia, numa de
monstração de alta consideração e amizade para
com o estimado casal Harry Cristiano Buchmann
e Anna Gorniack Buchmann. a quem daqui remo
vamos os nossos sinceros cumprimentos com os

melhores votos de felicidades.
.

Comunicado
Solicitamos a todos que mantiveram trans�

ções comerciais,com o falecidõ GIARDINI lUIZ
lENZI para que compareçam ao escrltõrlo do Dr.

HUMBERT'O,PRADI, 'la.Av. Mal. Deodo'ro,da Fon

seca, 98, nesta 'Cidade,' munidos de documentos
comprcvatérlos no prazo. de 30 (trinta) dias, a

contar desta data, para tratarem'de assuntos de
seus interesses.

.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1979.
Vva. Maria Bardim Lenzi e filhos

Centro' Empresarial de

Uaötteio'do'PODO" "Festä anual daCómunidade .

.

'

Ano LX - J'araguá do Sul � Santa C�tarina
'

'E
'

I- ,.' \

Luterana.
.'Dias 12 e 13 de. maio

Jarag�ádoSul-Sábadó,28�/Abrilde1979-N.03.035 "

. vaoge Ica .: ,u erana

Os Sindicatos Patro
nais e a Associação Co
merciai e Industrial de

Jaraguá do Sul, em reuni
. ão conjunta realizada na

noite de 2.a feira, homo!o-

Jaraguá. do'·' Sol
garam a criação do CEN
TRO EMPRESARIAL DE

J�RAGUÁ DO SUL - CE-

(CEJAS)
io,1 ",_ •

JAS, que 'vinha sendo
discutida nos últimos
meses .

Sesi' Divulga R el at
ö rio

o SESI - Agência de

Jaraguá do Sul, durante
o mês de março, soma os

, seguintes números em

suas atividades.

277 cabelos a-dultos, 148
cabelos de menores e

195 barbas. Odontológico
- com 16 horas diárias de
atendimento na Agência
e 2 horas em Guaramirim
- somou Q total de 1107_
pessoas, contando com

o atendimento ao pré-es
colar, com total _ de 80

. crianças.

ÓPINIÁO DO lEITOR

Festa do Trabalhador ���e�rc,i�a�r�d�m��apriéa�a�tapore�i�olo!n�e�
Como habitante de espécie de colecionador tacionamento em local fender as pessoas, têm

uma cidade com sérios de inusitadas multas, não permitido, não se por obrigação também
problemas dê trânsito e sendo que a última a en- comovendo nem com os dar satisfação de seus ;,�=

que se expande dia-a-dia, trar para a "coleção" prí> apelos de um funcionario tos àqueles que pagam
tenho a perfeita consciên- má pelo absurdo.' Ao es- do referido hotel, que as- impostos, e pesados, pa-
cia da necessidade de se tacionar meu automóvel, sistla a cena e, fez ver ao ra mantê-los ..

controlar os abusos fre- terça-feira na rua "guardião da ordem"
quentes cometidos por Artista Blttencout, proxi- que' cometia' lamentável
inúmeros motoristas, em midades do Floph, tive. o engano.
Florianópolis desses abu- Cuidado de fazê-lo após
sos . o estacionamento a placa que delimita um

em locais . trecho, diante do hotel,
proibidos me parece o aonde é proibido parar.
que rnais problemas' e Vã providência-..
transtorno causa, não só Um, guarda, pelo que
aos outros veículos como visto conhece muito pou-
aos pedestres. co a sua função e as leis
Quer a fatalidade. po- de trânsito que deveria

rém, que eu venho me aplicar.. houve por bem

Laboratório de Análises
- 85 pessoas; Censo Vi
sual- 8 Indústriais, so

mando um total de 416

pessoas, e continua sen

do desenvolvido este
. mês, sendo que atualmen
te está sendo feito nas

escolas. Assistência mé
dica - em Guararnlrirn- to
tal de 62 clientes; barbeá
ria- 620 pessoas, sendo

Farmácia atendeu a

1412 pessoas; sendo so

madas as pessoas das

empresas que já. possem
convênio com o SESI.:
'Kohlbach, Menegotti,

Escolinha de Árbitros da liga
No dia 20 'de abril p.p.

Alcides Mafezzolli con

cretizou o seu sonho, ou

seja, a formação de no

vos árbitros para o qua
dro da Liga Jaraguaense
'de Futebol, Ele se pro
pôs a formar urna escoli-

nha, onde seria o profes
sor,

c

Abriram-se as inscri ..

ções e 15 pessoas se

candidataram para rece-.
berem suas lnstruções
teóricas, para depois pô
-las em prática. Durante

I

O guarda em questão,
tuja assinatura é ilegível
na notificação de multa,
simplesmente respondeu
ao funciônári.o que o a

lertava que "não tinha
satisfações a dar", Quer
me parecer, no entanto,
que aqueles que têm por

Valeu 'o esforço do fun
cionário do Floph, que
muito mais consclêncla
tem das obrigações e di
reitos do cidadão do que
esse guarda, e ficou eu

com uma multa imerecida,
graças a rabitrariedade
de um dos nossos guar
piões". Cordialmente
Décio E.B. Cordeiro, Fio':'

rianópolis. '

Eletromotores Weg, Frilu
.sa, Marquard eDalila. As
firmas interessadas em

fazer convênio com o SE
SI, deverão entrar err:

contato' com o Agente -

Ademir L, Frassetto, pois
o único objetivo do SESI
é diminuir a despesa ta
milar dos operários, para
aumentar a renda famili
ar.

O pré-escolar é o éarn
po em que a agência
possue o maior investi

mento, pois é dado o uni

forme, merenda escolar"

todo material, atendimen
to dentário, e qualquer
deficiência mental de al
guma criança alí apre
sentada, é levado a Join
ville sendo' que já acon

teceram 2 casos, e o en

caminhamento é feito pelo
SESI e APAE de Joinville.
Destas 80 crianças do
pré-escolar, 9 crianças

. são mantidas através do
Lions,Cidade lndustrial,
.sendo que não possuem
sequer a- quantia mínina
da taxa de inscrição que
é de Cr$ 10,00.

.

Forma 10
semanas transcorreu es

te curso e no final dele,
. 10 foram os aprovados e

que foram considerados
aptos para apitar e ban
deirar partidas de fute
bol. Na noite do último
dia 20 estes mesrnosre
lementos foram à sede da
LJF para receberem o

seu material de trabalho,
para o perfeito desem
penho de suas funções.

. Foram estes, os aprova
dos e que à partir desta
data passam a fazer parte
do quadro de' árbitros da
Liga local: Pedro Jamos
ky Filho, Waldemar Viei
ra, Ivo Aldrovandi, Tibé
rloStuy, RenatoSchwarz
reck, .José Antónlo de An
drade, Nilson Franz, An-·

_ tonio Flor da Silva, Paulo
e Hans Funke.

Nesta oportunidade se
fizeram presentes o Pre
sldenta da Liga Jaragua
ense de Futebol,- Mário
Rassweiler, o Diretor de
Árbitros da Liga, Alberto
Taranto, o árbitro-profes
sor Alcides Mafezzolli a

companhado de sua es

posa que muito colabo
rou e muito apoio deu ao

marido. para que este
curso viesse a ter o êxito
desejado. Estiveram tam
bém presentes na oportu
nidade, representantes
da imprensa escrita, 'do
jornal "Oorrelo do Povo",
este repórter, da impren
sa falada, a Rádio Jara
guá, na pessoa de Mário
·Guiland.

'.
Usando da palavra, Ma-

.

fézzolli .enalteceu o gran-

Novos Árbitros
de esforço e dedicação.
dos seus alunos, que com

esta lnlclatlva procura-'
, ram colaborar com a LJF
visando preencher o qua
dro de árbitros que até
então era servido por
poucas pessoas.

Mário Rassweiler agra
deceu a presença da im
prensa, enalteceu a feliz
idéia de Alcides Mafezzol
li e a sua dedicação du
rante o cursinho, para-

.

benlzou-se também com

os alunos que ora "aca
bavam de se formar, de
sejando a eles muita sor

te durante o cumprimento
de suas funções.

Ao final o protessor AI-,
cides Mafezzolli fez uso
da palavra para fazer en
tender aqueles recém
formados, que o curso

não' terminaria naquele
instante, que esta seria
apenas a primeira \parte,
'ou seja, a parte teórica,
e que na prática todos'

, deverão. demostrar as
suas capacidades, as
suas aptidões.
Correio do Povo, atra

vés do seu Departamento
I de Esportes; congratula
se com o Sr. Alcides Ma
fezzolli 'pela brilhante i
déia de formar em nossa

cidade' uma escolinha
para a formação de árbl
tros, bem como os nos

sos cumprimentos aos

novos formados, dese
laudo-lhes felicidades'
e muita sorte nesta nova

carreira que eles irão a

braçar; ! I, *!

,

e. Realidade
O CEJAS funcionará

sob a forma de Socieda
de Civil .de Responsabili
dade Limitada, e será

constituído' pelas entida
de representativas do co

méroio e da indústria,
tendo como objetiv:os
precípuos a construção
e operação de um Cen

tro, visando:
a) - congregar as en

lidades, sob um mesmo

teto, sendo de uso comum

todas as dependências e

serviços';
,

b) - estabelecer, írnple
mentar e operar progra
mas, serviços e ativida
des de interesse comum.

f
•

O capital social do CE
, JAS, a ser ainda fixado,
será dividido entre as

entidades participantes,
. por cotas cuja valor tam
bém deverá ser fixado na

próxima reunião, marca

da para dentro de 15
dlas,

Durante a reuruao fo

ram constituídos
.

dois

Grupos de Trabalhos,
com as seguintes atri-

buições:
.

. a) - Secrerário Execu

tivo e Assessor JUrídico
da Associação Comercial
_ elaborar a minuta do

Contrato Social e premo
ver a legalização do

CENTRO, após a aprova
ção da redação final;
b) - Dr. Henrique Reis

Bergan, presidente da

b6.ssdciação Cornemial;
Adhemar Humberto de

Oliveira Furtado, repre
sentante do Sindicato
das Indústrias Metalúrgi
cas Mecânicas e de Ma

teri�1 Elétrico de Jaraquá "

do Sul; José HenriquePe
reira, 'representante do

Sindicato das Indústrias
da Construção e doMobi
!iário de Jaraguá do Sul;
Roberto

. Breithaupt, re

presentante do Sindicato
do Comércio Varejista
! de Jaraguá do Sul; Dor
val Marcatto, represen
tante do Sindicato das
Indústrias do Vestuario
de Jaraguá do Sul, e Ro
dolfo Hufenussler, repre
sentante do Sindicato das
Indústrias da Alimenta

ção de 'Jaraquá do Sul,
sob a presidência do pri
meiro, etaborader o pro
jeto arquitetônico da sede
do Centro, podendo con

tratar os serviços de en-

. genheiro ou técnicos; pa
ra esse fim .

A sede social será edi-
fioada no terreno situado
entre a Delegacía de Po
lícia- e a Exatoría Esta
dual, na Av. Getúlio Var
gas, cuja doação à As
sociação Comercial, f.oi
confirmada pelo Prefei
to Victor Bauer, na tarde
de 2a. feira.

'

-- Estiveram presentes à
reunião, representando as·

entidades interessadas,
os senhores Henrique
Reis Bergan, presidente
da ACIJS, Eggon João
da Silva, presidente do.
Sindicato das .·Indústrias
Metalúrgioas, Mecânicas
e de Material Elétrico,
Dorval Marcatto, presi,
dente do Sindicato das
Industrlas do Vestúário,
Waldir Octávio Rubini,
presidente do Sindicato
das Indústrias da Constru
ção e do Mobi,liário, Bru
no Breithaupt, presidente
do Comércio Varejista,
além dos senhores José
Carlos Neves, Luiz Neves,
Octaviano Lonbarde, A
dalberto Z. Brito, Silvio
Ewald, Adhemar Humberto
de Oliveira Furtado, Flávio
Orlando Rubini 'e Udo
Wagner.
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