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1.a
O' Centro Civico Cei.

Emílio Carlos Jourdan,
do Colégio São Luis, rea
lizou nos dias 11 e 12 de

APAE tem
APAE - Associação de

Pais e Amigos dos Ex

cepcionais de Jaraguá,
em reunião realizada no

dia 30 p.p., às ,17h30min,
em sua sede própria, si
tuada na Rua José Em
mendoerffer, elegeu e

empossou a nova direto
ria que regerá os desti
nos da Associação no

biênio 79/81.

A nova diretoria ficou
assim composta:
Presidente de Honra:

Vitór:io Lazzaris; Presi
dente da Diretoria: Jaime
Mendonça; Vice-Presi
dente: Teresa M. R Nico
luzzi; Secretário Geral:

nova diretoria

Estudanti 1/79
maio, a 1.a Gincana Es
tudantil/79, onde' 12 e

quipes disputaram os três
primeiros lugares.

A 2.a colocação ficou
com a equipe Tramp, for
mada por: Anete, Jonny,
Rita, Cintia, James, Vera,
Sandra, Edir, Tânia e Ro
bison, com um 'total de
649 pontos.

A divUlgaç�o dos re

sultados e entrega dos
prêmios, foi realizada no

Baile, no G.E. J,uventus,
abrilhantado pelo Con

junto Grupo Musical Tele
. Som, quando na oportu
nidade foi convidado Wal
denir Luiz Freiberger (Tu
ti), da Rádio Jaraguá, pa
ra anunciar os resultados·
e fazer "aquele" suspen
se, que só um profissio
nal sabe fazer.
A equipe S'kulaxo, que

obteve a 3.a colocação,
recebeu das mãos do
Prof. Aluisio Guesser,
Coordenador do C.C.E. a

quantia de Cr$ 3.000,00,.
a equipe Tramp, que ob
teve a 2.a colocação, re

cebeu das mãos de So
lange Doster, Secretária
do C.C.E., a quantia de.
Cr$ 5.000,00, e a equipe
Cápuz, que obteve a 1.a

cclecaçãe, recebeu das
mãos de Tarcisio Demo,
Presidente do C.C.E., a

quantia de Cr$ 8.000,00.

A equipe vencedora,
foi a equipe Capuz, que
obteve um total de 693,
pontos, formada pelos se

guintes alunos: Marlon
Coelho, Amauri Steinma
cher, Mario Ewald, Eval
do S. Junior, Gilberto
Klein, Norberto Dreksel,
Celeste' Nart, Volnei P.
Zonta e Silvio P. Araldi.

E a 3.a colocação, fj
cou com a equipe S:kula

xo, com um total de 630
'pontos, formada por: Mar
lete, Valdéia, Dalva, Mau
rílio, Jair, Adelino, conra
do, Osni, Paulo e Josi
mar.

nestidade; difiniu fundar
a Indústria Têxtil Jarita
S.A.
Instalada inicialmente

em uma pequena depen
dência que abrigava na o

casião uma queijaria per
tencente '1 Manoel F. da
Costa S.A. Com. e Ind.,
firma esta hoje integrada
ao grupo Jarita ,e que
compreende na "atualtda
de, além de fábrica de
lacticínios e aguardente,
também supermercado' e
açougue; com pouquíssi
mas máquinas simples de
costura e seis colabora-

duas das até

JARITA

Silvio Ewald; Secretário:
,Odemir Eggert; 1.° Te
soureiro: João Evaristo
Sampaio; 2.° Tesoureiro:
lIário Muller.

CONSELHO DELIBERA
TIVO - Victor Bauer, Nel
son Fallgater, Alcir Bit-

.

tencourt, Eggon João da
Silva, Padre João Heide
mann, Gerd Edgar Bau
mer e Zenoth Trelss..
CONSELHO FISCAL

Membros efetivos: Valdir
Conti, Pastor Raul Wag
ner e Humberto Pradi.
Membros suplentes: Cé

sar Luís Kojikowski, Gus
tavo Scoz e Eugênio José
da Silva.

Operário P ad räo
SESI - Serviço Social

da Indústria de nossa el-:
dade, 'oficializou a aber
tura das inscrições para
o concurso Operário' Pa
drão, à partir do dle- 1.0
de maio, onde as empre-

sas poderão realizar as

inscrições de seus ope
rários para participarem
do já tradicional "Operé
rio 'Padrão", sendo que
as inscrições se encer

ram na próxima semana.

As empresas de Jara
guá do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e -

Massaranduba, pode,rão
entrar 'em contato com o

SESI de Jaraguá do Sul,'

juntamente com o sr.

Ademar L. Frassetto, a

gente de nossa agência,
para maiores esclareci
mentos e inscrições a

respeito do evento.

.

Uma empresa construída oom· uma perfei�· dosagem de espirito de luta,
.. -

-·�'foi�· rte··vooiãde· e amor a ·uma juSta caUsa
25, A:N'OS

Recepção oferecida a imprensa em 10 de maio

Gabinete da diretoria e contabilidade
Em todo o local, 'o mesmo conforto, o mesmo bem estar.

Jarita

Mesmo sabendo que é
a vida para todos os seres

uma somatória incomensu
rável de desafios, deve
mos lutar para que' ponti
fique sempre em nossa

mente, acima de tudo, o

desejo ardente de sobre
pujá-Ias, de vencê-los. Foi
exatamente _ assim pen
sando que em 19.08.54,
João Lúcio da Costa, com
apoio e a confiança de
grandes e inesquecíveis
amigos, humildes agricul
tores da região, mas que
tinham unida à sua sim

plicidade, uma grande do
se de hombridade e ho-

hoje em seu 'meio, ainda'
trabalhando; assim come

çou a viver a êmpresa.
Nos disse o Sr. Diretor

Presidente da Indústria,
que falar das alegrias, das
dificuídades, da luta e dos
muitos que deram sua ca

pacidade e seu trabalho
durante estes vinte e cin
co anos, seria o mesmo

que querer tomar inteira- .

mente essa e outras edi

ções desse jornal. Acres
centou ainda que na ver

dade, é graças à cada um

de''''<;, e é claro, ao su

premo dirigente ."Deus",
ho ie mais de quinhentos
(500) colaboradores exe

cutam unidos a maravilha
Ra sinfonia do trabalho
feito, prlnclpalmente com

muito amor.

Ocupando uma área co

berta que supera 10.000
m2 e com disponibilidade
de mais 15.000 m2, dis
põe a organização de ex

c'elente 'tecelagem, aqui
nhoada recentemente com

novos teares; tinturaria e

estamparia dotados dos
mats modernos recursos

nascidos do avanço tec

nológico, estação para
tratamento de água e to
dos "os demais setores
que possibilitam um ex

celente volume de

Indústria Têxtil �arita S.A. - 25 anos.

ção, obedecendo sempre
ao necessário padrão de
qualidade.
Solidamente esquema

tizadas, as áreas' finan
ceira e comercial da or

ganização cumprem com

absoluto êxito seu papel.
Ambas receberam recen

temente reforço humano,
com a admissão de bons
profissionais que, com

Know-how adquirido em

suas carreiras,
-

auxiliarão
na continuidade do cres

cimento até agora verifi
cado.

prova a grande aceitação
da sua linha, co'nfecciona
da em puro algodão e di
versificando-se nos seg
mentos de mercado - Be
bê - Infantil e Adulto (mas
culino e feminino). Por
outro lado, o volume de
exportação supera todas
as expectativas, haja vis
ta as várias concretiza
ções com a Alemanha,
Suécia, Suíça, Venezuela,
Chile, Bolívia, Argentina e

Paraguai.

integral de exames de la
boratório, seguro de vida
em grupo, grêmio recrea

tivo, refeitório, transporte,
etc. etc.

É sem subterfugios, va

leu a luta... valeu, prin-
'

cipalmente porque conse

guiram crescer humani
zando cada vez mais. E
nessa empresa, o ser hu
mano está e estará sem

pre em primeiro plano,
destacadamente

.

porque
Iodos sabem que formam
uma só engrenagem, uma

só família, onde todos

significam e representam
muito.

Os colaboradores . dis
põem, merecidamente, de
inúmeros -beneflclos, co

rno: Atendimento médico'
odontológieo, pagamento

A participação Jarita no

mercado interno cresce

vertiginosamente, o que

- E X I S TE VOCÊPOH
. (

60 anos do
Colégio Divina
Providência
De 26 a 29 de abril or

timo as irmãzinhas do Co
légio Divina Providência,
de Jaraguá do Sul, pro
gramaram festividades a

lusivas ao 60.° ano de
chegada das irmãs à nos

sa cidade. As Ir. Agatha,
Ir. Marieta e Ir. Caetana,
nos idos de 1919 se dis
puzeram a dirigir a Es
cola Paroquial, que se si
tuou no local onde hoje
se erguem as edificações
do Colégio Sã,o Luís.
Os anos se passaram

e elas construiram um

outro conjunto de edifi

cações, hoje, modelo en

tre tantos estabelecimen
tos de ensino em nossa

cidade, com o Curso Prl-
. -márlo Elementar, Curso

Complementar, Escola
Primária Normal, Curso
Normal Regional, Escola
Normal Curso Pedagógi
co, Primário e Ginásio

sob nome único de 1.°

Grau (1.a a 8.a série, Pro
fissionalização de 2.°

Grau em nfveis técnicos,
Curso de Secretariado,
ent-re outros cursos, no

desenvolvimento do ensi

no, a qtfe faltaria adicio-'
nar os cursos de desenho
e pintura" cuja dedicação
as irmãs recebem como

recompensa pelos muitos

dons naturais de. alunas,
Que enfeitam suas resi-

, dências com lindos e ca

prichosos quadros e, por
via de criação, expõe tra

balhos em mostras perió-
'

dicas. Muito bem feita a

edição comemorativa, a

luslvaaos 60 anos do tra

dicional estabelecimento
de ensino.
Através da Irmã Cuper

tine a mais idosa de to

das' as queridas irmãzi

nhas, queremos com es

ta nota homenagear às

dedicadas mestras, com

os votos de que conti

nuem a servir eomo fez

até aqulvà juventude da '

reolão do grande Jara

guá.
,-

CHANCELER
ALEMÃO V� NO CARVÃO
ALTERNATIVA PARA
A ESCASSEZ DE ,

PETRóLEO

LONDRES - O cnete do

Governo da Alemanha
Federal, Helmuth Schmi

dt, expressou sua preo
/

cupação acerca dos pre-

ços do petróleo e prog
nosticou que alguns paí
ses logo terão de consu

mir até 40 por cento das

divisas ganhas em suas

exportações para pagar
suas importações do cru.

Aproxlrnadarnente em

uma década as reservas

mundiais de petróleo es

tarão esgotadas e os pal
ses que tem carvão terão
,de fazer pleno uso dele,
disse Schmidt, acrescen

tando que não se deve
. abandonar as minas de
carvão.

"� difrcil especular se

os aumentos de preços
"fizeram sentir até agora
seu impacto: plenamente",
disse Senmidf, em res

posta a uma pergunta for
mulada 'por urrr jornalista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam, hoje, dia 19.05.79

Sr. Alvaro Tomaselli
Sr. Renato Ribeiro
Imgard Müller, res. em Corupá
Sr. Harry carortno Fruet (comerc.)
Sr. Erwino Fodi '

Sr. Reno Schwartz
Aniversariam, amanhã, dia 20.05.79

Simara, filha de Walter e
Waléria Mahnke
Sr. Artur Gesser, res./ em Corupá
Sr. Orlando Andreatta '

.

Sra. Edite Amorim, res. em JoinviUe
R6sily Maria Gesser, res. em Concór-
"dia
Iracema Reis, res. em Corupá
Sra. Hilda Gneipel, res, em Schroe-
der"

_

Ex-Governador Sr. Colombo Macha.
do Salles
Daniela Maria, filha de Alcivandro e
Maria Salete Espezin
Adotar Wischral
Menina, Raquel Cristina Gonçalves

Aniversariam dia 21.05.79
Sra. Tereza Bürger
Maria Roseli Teixeira, res. em Joinville
Sr. Hilbert Rowe ., _ _ _ _

Sra. Ana Maes
Sr..Osmar Bortolini
Sr. Norberto Wackehage
Srta. Naima Ehlert, res. em Estr. �a
ribaldi
Sr. Emil Siewerth, res. em Rio Cerro"

Aniversariam dia 22.05.79
Sra. Sllvla BIosfeld
Menino, Marcos Haroldo Ristow
Garoto, Waldemiro Ponticelli res. em
Garibaldi

'

Sra. Silvia Ivone K. .Kalser
Sra. Tânia Krause

Aniversariam dia 23.05.79
Sr. Bráulio Bruhns, res. em Joinville
Sra. Adele' Klitzke, res. em Estr. Nova
Luiz Mário Bortolini
Sr. Nivaldo Bruns
Sra. Edla Fr,iese

Aniversariam dia 24.05.79
Sr. Francisco Pedroni, res. em Curitiba
Sra .. Frida J. Mey, res. em Joinville
Paulo Gruetzmacher
Eleonai Amábiles, filha de Alfredo e
Gertrudes Oestereich

Aniversariam dia 25.0,5.79
Sr. Leonardo Kreutzfeld
peralice da Costa Vieira, res. em Gua-
ramirim

'

Francisco Carlos Peixer
Sra. Reli Mara de Oliveira Trapp

VAL�RIA E LUCIANO

'A Igreja Matriz' São Sebastião, de nossa

cidade, estará recebendo às 18 haras -de hole, '

os jovens Valéria Maria Bertoldi e Luciano Za
pella, para receberem a bênção nupcial.

Valéria, é filha do casal' Alva-rã "e Paula
Bertoldl, e será apadrinhada por-Valdir-e' Ref
géria Bertold], Max Pedro e Ana Lúcia Del Ol
mo Le Leuxe, Vigando e Valéria Behling.

Luciano, é filho do casal Severino e- Na
tália Zapella, e será apadrinhàdo pGr.' lrlneu
e Zulmira F., dos Santos, Alfeu e Edília Garcia,
Anisio Galvan e $alete Marcolla.

Após as cerimônias rellqlosas; os convi
dados se dlrlqlrão.. ao Restaurante- Maràbá,
onde serão recepcionados, e a lua-de-mel' do

. jovem casal terá como destlno- a=cldade de
Gramado: . ,

'
- .

Os cumprimentos
- desta coluna.

.

. '" � I..
..

ENLACE FOPI-ANDRADE
--"_--

I

•

, .

BAILE DOS. NAMORADOS

No próximo dia 9 de junho, acontecerá o

Balle dos Namorados, no G.E. Juventus, a car

go do Conjuntó 4.a Redenção. A reserva' das
mesas poderão ser feitas no Shalon, ao preço
de Cr$ ,200,00 para SóGjos e Cr$ 400,00 para
não sócios.

Estä"é mais uma realização do G.!:. Ju
ventus, và� curtir bem de perto o Baile dos Na
morados.

Os 60 anos do .CORREIO DO POVO NASCIMENTOS
Presiderite da Assembléia

Legislativa do Estado de
Santa Catarina;· Jo,rnalis...

ta José Castilho Pinto; o
sr. Ademar Lotin Frasset

to, Presidente do, Lions
Clube e 'Agente do Sesi

local, em nome de quem
fez entrega de uma placa
comemorativa; Prof. Sil
veira Júnior; -Jornallsta

Leopoldo Schroeder, re

presentando o jornal A

Notícia, de Joinville; dr.

�

Celso'Carlos Porlo, repre
sentando a famíl,ia de Ve
nâncio da Silva Porto;
Sra. Amantina 'Müller EI

linger, representante da
,família de Artur Müller,
de Blumenau; Dr. Marcí
rio Carlos Finger, MM.O
Juiz de Direito da Comar
ca de Jaraguá do Sul; o
sr. Dávio Leu, Prefei,to
Municipal de Massaran
duba e o Prof. Emílio da
Silva.

'

Para assinalar o 60.,°
ano de existência do nos

so semanano, realizop
-se no Restaurante Ita

jara, às 20 horas do dia
12 de maio, um jantar a

que compareceram cer

Ca de 100 pessoas. Na o

portunidade os presentes
tiveram ocasião de ma

nusear as coleções en

cadernadas do CORREIO
DO, POVO, tendo o pri
meiro número, de 10. de
maio de 1919, despertado
enorme curiosidade.

\ '

O final do jantar cons

tou de pronunclamentos,
todos de saudação pela
passagem da data sexa

genária, tendo falado, pe
Ia ordem, a- Prof.a Alaíde

- Sardá de Amorim, de Bi
guaçu; Prof. Alfredo Cos
ta, representante do jor
nalista Jair Francisco
Hamms, Secretário de Es-'
tado da Comunicação

- ·Social; Deputado ,Esta
dual OctacíJio Pedro Ra
mos, representando o de
putado Moacir Bértoli,

NOIVADO
,

Noivaram na última terça-feira, os jovens
Adejair Estefano BaIsaneIli e Ingrid Kassner,
filhos de Martim (Alice) BaIsaneIli e Avelino
(Erica)' Kassner. O acontecimento contou com

uma recepção na casa da noiva.
Os cumprimentos da coluna ao Adelair

e Ingrid.

GINCANA

A 1.a Gincana Estudantil/79, realizada nos

dias 11 e 12 de maio, pelo Centro Cívico CeI.
Emílio Carlos Jourdan, do Colégio 'São Luís,
foi, realmente um grande sucesso, onde 12 e

quipes disputaram os três primeiros prêmios.
O baile, realizado no G.E. Juventus, abrilhan-

, tado pelo Conjunto Grupo Musical Tele Som,
onde foram divulgados os resultados e entre

gues os prêmios, obteve um enorme suces

so.

L10NS INDUSTRIAL
Em reunião realizada na segunda-feira, o

Lions Clube Cidade Industrial, formou uma co

missão, para cuidar da construção de uma

casa para uma família necessitada, sendo que
a campanha alcançou êxito na arrecadação
do dinheiro necessário para a realização.

A comissão está formada por Jaime Men

donça, Vitório Lázzaris é Darcy Buchmann, e

foram reallzados 3 tomadas" de preço, con

corrência com as construtoras.

KROGERHAUS ••.

� preciso dizer mais ?! .. -,

\locê que desfruta da qualidade do Krü�
gerhaus, agora poderä desfrutar do

"KRüGERGARTEN"

I BOUTIQUE, KELLI
I

FESTA DO ESPíRITO SANTO

'. ,

Nasceu dia 27.04.79
"Olelton Evandro, filho de Leonel (Ro
vena) Dalpiaz

'Nasceram dia 28.04.79
Vanessa, filha, de. Vanildo (Waltrude)
Pradi

.

Josiane Raquel, filha de Nilton (Maria
Iracema) Vieira

Nasceram dia 02.05.79
Tatiana Fabrlcla, filha de Ingo (Sonia
Maria) Laube '

Cassiano Jonath, filho de Donzila Stein
Nasceu dia 04.05.79 ,

Àdemir, filhó de Adernar (ülornar) Ni-,'

coluzzi
Nasceu dia 05.05.79

GiseIe Roberta, filha de Sérgio (Re-
gina) Kuchenbecker'

-

Nasceu dia 06.05.79
Dilene, filha de Ambrósio (Júlia) Ri- '

chardt �'

Nasceram dia 07.05.79 -. ,,' '.

Ademir, filho de Ruben (Iolanda) Stei-

nert ,

,Djeison Michael, filho de .Iv<? João

(Gertrudes Leoni) Bortollnl
Nasceram dia 09.05.79

.

Gilson, filho de José Adernar (Lídia)'
Trentini
Ronei, filho de Osni (Loni) Friedemann

Nasceram dia 10.05.79

Altan, filho de Tarcisio (Zenilda) Koch
Maria Luciana, filha de Mauro (Apo-
lonia Palmira) Fugel

.

Nasceu dia 11.05.79
Vatdenor, filho'de Rolf (Astrit) Maas

-

Nasceram dia 12.05.79
"

Valmir, filho de Adernar (Hanelore)
Lange

'

, . , '

Marili, filha de Heriberto (Iracema)
Behling
Juliana Francine, filha de José Bober

to (Ivone) Maba
Nasceram dia 13.05.79 ,

Maicon Ricardo, filho de Augusto Gui
lherme (Sueli Rosane) Muller

Josiane, filha de Ronaldo (Inadir Fran
cisca) Kreyssig
Raquel, filha de José Osmar_(Verôni
ca) Valcanaia

Nasceram dia 14.05.79
Alexandre Marcelo, filho de Osmar

(Anita Rosalina) Hintz

Cristiane, filha de Raul (Marli) Zappe
lini

Você que tem bom gosto em se ves

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

.presentará uma variada e moderna linha
de roupas feitas e calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda, compran
do em BOUTIQUE KELLI, naAvenida Ma
rechal Deodoro, ao lado da Prefeitura Mu ..

nlclpal.':
,À vista ou a prazo, como você dese-

i

O Clube Atlético Baependi, estará' reali
zando a já tradicional Festa do Espírito San-

'

to, a ser realizada no próximo dia 02 de junho.
Haverá torneio de Tirp ao Alvo e Bolão, em

sua sede social, entre os dias 28 de maio a 1.°
de junho, reunião .na sede às 13h30min do dia
02 de junho, para formação do desfile, e a noi
te o sensaclonal Baile do Espírito Santo, a

cargo da Bandinha Lira da Aurora.
. �

A reserva de mesas poderá ser feita na

sede, à partir do dia 28 de maio.jarl

GISELLE RO·BERTA

VERBA LIBERADA

O Lions Clube Cidade Industrial, confor
me informações de seu Presidente Adernar L.

Frassetto, já possui a llbéraçãoda verba a ser

doada para a APAE. O objetivo desta doação.
,e maiores informações, serão fornecidos na

próxima 'semana.

Foi motivo de grande alegria o nascimen
to da linda menina ,Giselle Roberta, filha de
Sérgio e Regina Kuchenbecker, ocorrido no

último dia 05 de maio, às 11 h30min, no Hos
pital e Maternidade São José.

Aos. pais de Giselle Roberta, os cumpri
mentos da coluna.

CINÓERELA
,

'

Sempre atualizada com a moda dR

temporada,
I

para você desfilar elegante�
mente.

Presentes.chiques e um mundo de no

vidades que você nem pode imaginar.
Visite a COMERCIAL DE CALÇADOS

CINDERELA, um' lojão com sobre-loja, na

Getulio Vargas, 198, e agora também, na

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

CINDERELA! Sempre a sua espera. }.

vista ou a prazo, como você desejar.

CORUPÁ
O Presidente de Divisão L-10':A-3 fará rea

lizar no próximo dla 20, na cidade de São B.

do Sul, a reunião social da Divisão, ou sela; a

4.a do Comitê Assessor. Deverão estar presen
tes os clubes de São Bento (anfitrião), Coru

pá, Canoinhas, ltalópolls e Papanduva. S�r� a

despedida do CL Donato Seidel, da presldên
ela da Divisão L-10-A-3 .POS.SE NA CODISC,

No primeiro plano a

parecem, da direita
para a esquerda o

Senador Lenoir Var
gas Ferreira, presi
dente do Diretório

Regional da A�ENA
de Santa Catarina, o

Prof. Eugênio Strebe,

ex-Prefeito de Jara

guá do Sul e o atual
Diretor Administrativo
da CODISC, o Minis
tro Charles Edgar
Moritz, da Federação
do Comércio do Es
tado de ' Santa Cata
rina, o dr. Nilson

o flagrante que es

tampamos registra o

instante da' posse da
diretoria da CODISC,

'.';1 Companhia de Distri-

Às 20, horas, do último dia 12 de maio; na tos Industriais de S.

Igreja Matriz São 'Sebastião, realizou-se o én- Catarina, no edifício

lace dos: jovens l.uclane Margareth e José 'Cár- do Ceisa Center, na

los. Luciane Margareth, é filha de Pedro Caris Capital do Estado.

Fodi e Neide Dunker Fodi, e\José Carlos, é fi
lho de Manoel Ferreira de Andrade e Maria do
'Carmo de Andrade.

"

-,

Após as cerimônias religiosâs, os convi
dados foram recepcionados no Clube Atlétl-
.co Baependi.

"

Ao jovem casal, QS cumprimentos da co

luna, extensivos aos seus pais.
<,

'Boeing, ex-Secretário
da Indústria e Comér
cio e atual Diretor
-Presidente da CO
DISC e o dr. Ivan O.

. Bonato, atual Secre
tário da Fazenda do
I;stado de Santa Ca
tarina.

Para Jaraguá do
Sul a escolha do
Prof. Eugênio Strebe
foi muito bem recebi

da, demonstrando o

Governador Jorge K.
Bornhausen a sua in

tenção de se valer de
homens da região do
Vale do Itapocu, para
o desempenho de ati
vidades de confiança
na administração es

tadual.
Parabéns ao Prof.

,Eugênio Strebe e vo

tos de uma profícua
gestão à frente- da
Oompanhia de Distri
tos Industriais de S.
Catarina.

O futuro presidente do Lions Clube de

Corupá, CL Enos Klug, já definiu data e músi

ca para o baile de debutantes do ano de 1979.

Será dia 13 de outubro, na Sociedade Atirado

res de Córupá. .ao som do "Grupp Crisrria" de

Criciúma que tanto sucesso fez no ano passa
do. Espera-se, como de outras vezes, o total

sucesso da promoção. :', I • "

..

Mais um Lions Clube será fundado na Di

visão L-10-A-3. Trata-se do Lions Clube de Rio

Negrinho, a ser fundado no próximo dia 26,
sábado, tendo como padrinho o Lions Clube
de São Bento do Sul, Será este o- sexto Clube
na Divisão, que tem como presidente o CL Do

nato Seidel, do Lions Clube de Corupá.
, '

CONFECçõES 'SUELI 'LTDA.

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 ccntecções em geral,
para todas as id�des. ,

O LOJÃO QE CONFECÇõES ':SUEL., LTDA. .

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

. .
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_Coluna Rotária

- Carta de uma

João da Ega

Minha querida Amiga.
perdoe-me vir a público para lhe di

zer algumas palavras que me ocor

reram, agora, quando você, num re

pente irreprimível de sinceridade,
J]1e disse que encontrava na vida fe

mlnlna brasileira uma série de obs

táculos à perfeita realização de sua
convivência entre os homens (e as

mulheres, obviamente). Confessa

va-me, você, com a graça iniludível
j
de sua formosura, que me trans-

,

porta para um mundo de irreallda

des, que a vida da mulher brasilei
ra é um constante pesadelo, por

quanto, dadas nossas origens luso

-afro-tupiniquins, e mais outras ra

ças subjacentes, a mulher não go

za de nenhuma liberdade, sujeita
sempre ou aos pais, ou aos mari

dos, ou aos namorados e noivos,
todas criaturas preconceituosas

quando não machistas 91 dominado

ras, nada sobrando para a sua in

discutível capacidade de viver e,

sobretudo, de amar.

Em grande parte concordo com

você e lastimo que isso represente
, mesmo a realidade feminina entre

nós. Mas, ouso perguntar-lhe: não

seriam, vocês mulheres as matorês
culpadas disso tudo? Por que vo

cês se submetem assim, tão cordei

ramente, a esses preconceitos ma

chistas e dominadores se, na ver

dade, são vocês mulheres as donas

incontestes do mundo? Estou ven

do a sua expressão de espanto
diante desta minha assertiva, mas

eu me justifico.
Minha formosíssima Amiga, a

sua beleza não só a física, mas prin
cipalmente a moral, dá-lhe uma su

perioridade sobre todos os pais,
maridos, namorados ou noivos des

te e do outro mundo e só você não

, jovem
. -

amiga
descobriu ainda essa verdade e es

sa força! ... Estou brincando? Não:

estou falando sério.' Basta um sor

riso, um muxoxo, um revirar de o

lhos e você tem todo o mundo a

seus pés. Experimente. Não' comi

go que já me confesso seu escra

vo. Mas com seu paizinho ranzinza,

ou com' seu namoradinho pseudo
machista ou.talvez mesmo com seu

irmãozinho dançarino de discote

ca. Experimente e verá. Ninguém re

siste ao encanto feminino. Não se

lembra do Pai Adão? Foi pena que

o velhote não soubesse valer-se

dessa excelente oportunidade de

nos legar o Paraíso, você não a

cha? ..

Dir-me-a você que é tudo mui-
.

to fácil quando não se é mulher. Ser

mulher neste País tão cheio -de pre

conceitos, é fogo! E eu insisto. Ex

perimente. � claro.. com cuidado e

usando o máximo de sua graça e

da sua malícia! Veja bem: graça e

malícia, hein? Não demonstre a

ninguém que você' está na ofensi

va. Seja diplomata. Bastante diplo
mata, sem ser falsa, Depois me

conte o resultado.

Bem, o assunto é bastante vas

to e tem outras facetas, talvez me

nos fáceis de se controlar. Mas o

começo aí está. �xiste um aspec

to (e este eu vou reservar para ou

tra carta, se você me permitir) que

é o do amor, Delicado, sem à me

nor sombra de dúvida! Mas tam

bém este tem sua saída airosa e

sem machucar ninguém. Você não

acredita? Mas como você é cética,
minha filha!

o arnorl Meu Deus do céu!

Fica para a próxima vez.

Seu, muito cordialmente,
João (Plana)

Alemanha mostra o seu novo

sistema de gerador de energia solar
O Ministro de Pesqui

sa e Tecnologia da Ale

manha, Vol'ker Hauff, foi

o primeiro a levantar o

véu de um segredQ até

então bem guardado pe
la AEG-Telefun1ken. Ao

enseio de sua visita a

Wedel, perto de Hambur

go, onde essa' empresa
possui um de seus labo
ratórios mais importantes,
foi apresentado ao públi
co pela primeira vez um

novo sistema de gerador
de en�rgia solar, desen
volvido em conjunto com

o Instituto de Teoria da

Eletro Técnica da Univer

sidade de StuHgart e a

AEG. A sua inovação con

siste em transformar e

nergia solar simultanea

mente em eletricidade e

calor. Ou de uma forma

mais simples: esse' tipo
de usina faz com que o

barbeador elétrico funcio

ne, ao mesmo tempo se

. aquece a água na banhei

ra. Essa transformação
de energia solar elétrica

se realiza em 180 célu

las solares de silício po

licristalizado, das ,quais

cada uma mede 5x5 cm.

Cerca de 10% da ener

gia irradiada são trans

formados em eletricida

de. Partes da energia so

lar restante. que até ago
ra se perdiam completa
mente, servem agora p�-
ra o aquecimento da á

gua. Esse aproveitamento
dupl'o dos raios solares é'

possivel pelo fato de a

superficie -das células so

lares' serem utilizadas ao

, mesmo tempo - também

como camada absorve

d_ora de um coletor plano.

Sábado, 19 de maio de 1979
------------------------------------------

Decreto condiciona
Os documentos exigi

dos para apresentação
até o próximo dia 31, de
maio, são os seguintes:
prova de isenção do im

pasto de renda, median

te a apresentação de de

claração de rendimentos

PAGINA 3

penslo a
I ex.combatente

relativa ao exercício fi

nanceiro e declaração de

estado de dependência,
de menores, se for o ca

so.

A prova de isénção de

terminada deverá ser for

necida pela Delegacia da

Receita Federal ou órgão
similar. Constatada a fal

ta de apresentação de

documentação ou irregu
laridade da mesma, pro

piciará aos órgãos paga
dores o não processa
mento das pensões.

Tarzan está
assusta

no hospital
doentes

Hollywood, E..
_

Uni-

dos -- Johny Weissmul

Ier, o ex-nadador olímpi
co que foi o mais famoso

"Tarzan·" do cinema, está

hospitalizado e às vezes

I dá enormes gritos como

aquele do Tarzan, assus

tando enfermeiros e mé

dicos.

Weissmuller sofre de

uma sindrome cerebral

crônica, que está se a-

e

gravando. Ele tem 74 a

nos e deverá ser transfe

rido do Hospital de Cine

matografia e, Televisão,
( .. ,

para um centro psrquia-

trlco.

A liberdade na
Houve uma revolução

na pedagogia moderna:

a libertação do autorita

rismo. A escola moderna

é risonha e franca. Em'

lugar dos castigos e das

punições, a motivação.
Em lugar -da transmissão

teórica, a descoberta. A

noctece, porém, que na

medida em que se masca-

ra a neeessldade do

esforço, que é

exigido em todo o proces
so de criação, e se evita

a experiência do obstá

culo e da dificuldade"
são criaturas despreparà
das para a luta da vida

que formamos para as

sumir as rédeas da socie

dade. Uma educação que
se esquiva do culto dos

valores permanentes da

vida humana, que descu

ra a formação do caráter,
e despersonaliza os mes

tres não pode ser consi

derada à altura de cum

prir os deveres para com

a liberdade. Uma educa

ção inspirada no educa-

o clichê mostra a sessão de instalação da 19.a Conferência e 22.a As

sembléia Distrital de Rotary -- Distrito 465, no Clube Chapecoense,
em Chapecó. Você identifica alguém do seu Clube?

Todos "os Ex':Comba

tentes deverão tomar as

providências exigidas pe

lo artigo 7.'0, seus itens �'
parágrafo único do De

creto n.? 5.700,' de 06 de

outubro de 1978, a fim de

poderem receber as pen

sões do mês de maio e

sequentes.

NÃO TENHO
TEMPO DE

VIVER

(Miguel Nenevê)

Eu queria escrever um poema

Mas não me sobra tempo,
Eu queria exaltar a

beleza da flor

Mas não me sobra tempo
Eu queria cantar à natureza,
Mas não me sobra tampo
Eu queria viver o amor

Mas não me sobra tempo
Eu queria sorrir para
'uma criança,
Mas não me sobra tempo,
Eu queria conversar

.

com meu pai,
Mas não me sobra tempo.
Eu queria ouvir minha mãe

Mas não me sobra ternpo.
Eu queria rezar a Deus,

-

Mas não me sobra tempo
Eu queria contemplar o luar

Mas não me sobra tempo
Eu queria caminhar pelo

�

Raggio - meu amigo;
meu irmão

Arnoldo ALEXANDRE

Uma insuficiência cardíaca congestiva sub

traiu do. nosso convivia José 'M�ria Vieira de

Raggio, no último dia 10 do mês de abril p.p..

,
transportando-o ao Oriente Eterno.

Rag,gio era gaúcho, natural de Pelotas, on

de nascera em data de 17 de janeiro de 1923.

casado com a sra. Lygia Bardou Raggio,

deixa viúva e 3 filhos.

Dotado de excelente cultura, Raggio cursou

a Escola Alemã em sua terra natal, cujo idioma

dominava com maestria, muito embora �ua no

bre descendência italiana. .

Vindo de Itapetininga, São Paulo, para Curi

tiba, fá formado Cavaleiro Rosa Cruz, aqui se

filiou à grande Loja do Paraná, cu]o sodalfcio

se identificava melhor com a sua extraordiná

ria cultura maçônica, tendo ocupado; entre ou

tros cargos, a Secretaria E)':ecutiva da GL.

Nas festas maçônicas Raggio pontificava
com as quais saudava os seus [rmãos radlcádos

sias de alto quilate,·mesmo aquelas gauchescas
com as quais saudava os seus Irmãos rdicados

no Paraná.
Não só Curitiba teve a efêmera felicidade

de conhecer essa criatura fabulosa que foi José

Maria Vieira de Raggio, um amigo sincero, um

'Maçon puro. �

Ponta Grossa, União da Vitória, Porto União,

Joinville, São Bento do Sul, entre outros Orien

tes, tiveram sorte de acolherem Raggio, um ho

mem alegre nas horas do lazer, um Maçon aus

tero nas horas do trabalho.

Não participamos do seu funeral, pois o

nosso equilíbrio emocional não suportaria a do
lorosa hora da eterna despedida.

.
Mas como para nós o homem não morre,

Raggio viverá sempre em nossa lembrança, vi
vificando e fortalecendo a nossa amizade.

pomar
Mas não me sobra ternpo,
Eu queria sonhar .

Mas não me sobra tempo.
EU queria amar alguém,
Mas não me sobra' tempo.
Eu queria ser 'feliz,

.

Mas não má sobra tempo.
Meu Deus, eu não

tenho tempo
Não tenho tempo . para viver.

Disseram-me' que o
I

tempo é dinheiro.

Mas não consigo transformar

um pedaço de papel
Em tempo.
E fico sem tempo
Fico sem vida.

cionlsrno. que joga com

as criat. humanas como

elementos experimentais,
e considera liberdade não

ter o que transmitir, por
que condena velada ou

explicitamente o sentido

die tradição, é apenas'
instrutora de téc

nicas. que colocam o e

ducando entre a opção da

adaptação passiva à situa

ção reinante, ,ou às a

cões arbitrárias contes

táveis de ma

neira mal definida. Não

é de admirar que os pe

dagogos, à procura de

um tratamento científico

de sua especialidade, es
tejam voltados para os

problemas de organiza
ção e administração mais

do que para os conteúdos

valorativos da educação,
\ '

Uma educação livre deve

compreender primordial
.

mente o que é tipicamen
te humano. A escola livre
é antes de tudo um lugar

educação'
de culto, e não uma fábri

ca de homens amestra

dos. Se não houver este
culto dos valores huma

nos como foco central da

educação, os educadores

serão transformados ape
nas em técnicos de co

municação, ou em enge
nheiros de administração
escolar.

A cultura é a expressão
do trabalho de elabora

ção do homem por sua

ação e sua inteligência.
Se não a fermentarmos

com um espírito e com

princípios cqndizentes
com as exigências do

nosso próprio desenvol

vimento humano, ela se

transforma na instituição
de antivalores, que sacri
ficam a liberdade do ho
mem. (Plana)

Eduardo Prado de Men

donça em seu livro A

Construção da Liberdade,
Ed. Convívio.

Beginn den lag mit
II"edewern

Beginn den Tag mit einem Lied,
Das schoenel dir den Morgen,
Das macht, dass Truebsal dir entflieht

Und nimmt dir alle Sorgen.

Lass Freude und lass Froehlichkeit

In deinem Herzen klingen,
Und sei zu jeder Zeit bereit,
Des Daseins Lob zu singen.

Schick deine Seele, sonnenreich,
Hinauf ins Himmelsall,
Und lass sie jubilieren, gleich
Dem Sang der Nachtigall.

Erheb dich aus des Alltags Trott
Und ueberspring die Schranken,

,

Vertrau dir selbst, vertrau auf Gott,
Das Schicksal wird dir's danken.

,

'.

Rudolf Hirschfeld,
.

São Paulo

- Ser Mulher-
Ser mulher é ser força, ser ternura,
mudando o próprio lar em santuário

Saber ·se conduzir, mas com brandura
fazendo o coração virar sacrário.

� procurar sér forte e ser doçura.
Levar com paciência ao Calvário
a dura cruz' com muita envergadura
sem maldizer, contudo, seu fadário.

E nesses atos mostrar a fortaleza
com singular ventura e beleza.
Ser doce filha, muito cara amiga.

Depois uma esposa dedicada
querendo ser por todos muito amada
e finalmente mãe, que amor abriga.

/

Prof.a Alarde S. de Amorim'
Biguaçú - SC - Maio179
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Artur Müller
-1919 -

Quando era pequena
ganhei, certa vez, um jh
go .lntitulado, se não rne
engano,

'

"A Corrida da Gávea",
possiveimente herdança
de primos rnals velhcs
preocupados então COrri
outros tipos de' desafio.
Aberto o tabuleiro de pa
pelão, lá estava o desenho
'de uma pista de corrida
de automóveis' em meio
as matas do Alto da Gá
vea, 'além dos obstáculos
e facilidades a serem en-'

frentados durante' a brin
cadeira. Depois, era só
colocar as baratinhas, as
"baratas

-

de corrida", no

ponto de largada, tomar
o dado e ir avançando as

casas de acordo com as

regras pré-estabelecldas
do jogo, guiadas as bara
tas pelos dados, ao sabor
da sorte. Havia sempre
duas opções: -ganhar Oll

não, ganhar. Afora o fato
de ter sido meu primeiro
brinquedo no gênerq, na
da continha de extraor-
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-

- 1979-
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Eugênio Victor Schmöckel
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EDITAL DE LEILAO
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Venda em 1.° leilão: Dia 04 de junho p.v.,
às 14 horas. Venda em 2.° leilão: Dia 25 c;le Ju
nho p.v., às 14 horas. Autos de Execução nr.

6.290. Exeqüente: INPLAC - -Ind. de Plásticos
S.A. Executada: AGRO INDUSTRIAL JARAGUA
LTDA. Local: Editrcio do Fórum da Comarca de
,Jaraguá do Sul. Bens a serem leiloados: 1.) ...
30.000 pacotes plásticos, vazios, para embala
gem de arroz beneflclado, tamanho de 1 a 2, qui
los, sobre os quais está impresso a marca arroz

Jaraguá, avaliados em Cr$ 3.000,00; 2.) Um. ca
minhão Mercedes Benz, ano 1973, chassls rir.

'345000.12Q,903.491, .placa BS-0549, certificado de
propriedade rir. 0263732, de cor amarelo, em bom
estado de conservação, avaliado em Cr$ .

260.000,00. Total: Cr$ 263.000,00. Nos autos não
consfa haver recurso pendénte de julgamento.

_

Fica äinda intimado por este edital o represen
tante legal da execútada da data acima designa
da, caso sua intimação não seja possível pelo
senhor Oficial de Justiça. Jaraguá do, Sul, 08 de
maio de 1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o

subscrevi.
'

�arcírio Cardoso Finger
Juiz' Substituto,.

dinária em relação à in- dispensáveis: lanço-me,
finidade' de similares en- desta forma.'

-

.à 'minha
contrávels em qualquer grande aventura anual.
'revistinha infanti'l' vendida E sigo esperançoso de
noje em dia. uma grande recompensa,
Havia sempre duas op- baseado em pelo menos

ções: ganhar ou não gá- três fatos, molas mestras
nhar. da minha decisão de logo
Acabo de receber da Re- concluir a declaração.
Ceita Federal os formulá- , O primeiro fato está li-
rios para a indefectível aado ao 'nascimento da
declaração para o impos- Lúcia Helena, acontecido
to de renda. Como sou em dezembro, o que sig-
regra gerat, venho rece- nifica que vou registar
bendo devoluções ano a- um dependente a mais
pós ano.iquer dizer, todo na declaração anual, ad-
santo ano' tenho contr)- quirindo o direito, pois, de
buído mês a mês mais abater a quantia relatlva
do que o devido, para po- a quatro dependentes, en-
der me ressarcir lá pelo' quanto o imposto mensal
meio do ano seguinte. � fol calculado levando em

o jogo, dirão. Fujo à re� conta apenas três. Em
gra geral e me 'ponho, termos de devolúção, me- ,

pressuroso, a' rascunhar Ihor ,que isso somente o

minha declaração, de nascimento de gêmeos na

posse já de todos os do- noite de 31 de dezembro.
cumentos, extratos, recl- O segund.o fato que me

bos e comprovantes in- instigou a rapidamente
-----��----�------�------

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

cumprir o "dever cívico"
'também se prende (, aos
mistérios da natalidade,
os quais sempre se vêem
acompanhados de con-

,sideráveis, despesas" ou

investimentos,
'

na conta
de médicos e' hospltaliza-"
ção. Contas estas que,
comparadas com as do
exercício anterior, apre
sentaram um alentado de-

, senv.olviment.o. O terceiro
tato se reveste de verda
des màtemáticas, logo
imutáveis e incontestá
veis: se os chamados ren

dimentos brutos, no con-.
fronto com o ano anterior,
cresceram cerca de 43%,
'como reza á inflação otl
cial (já que a inflação real
não existe, é talvez u'a in

venção de "economistas
desocupados", - com o

perdão do plágio se-,

nhor Min. da Fazenda)
os descontos do IR na

fnote, de. um ano para o

outro, subiram 60% (con
firam os seus, vocês ai).
Sentiá-me camlnhando..
assim, quase que para a

dese,jad,a �ndependênc'ia
ec.onômica, graças ae

cheque íde devolução.
Substituí os 'dados da

Corrida da Gávea pelos
lances emocionantes do
manual de orientação de

pessoas físicas. Diferen
temente da Corrida, não

,

via bem o destino a atln

olr, apenas o pressentia.
E lá me fui a saltar bar
rei.ras a vencer' obstá
cúl.os: retornando-à infân
cia. Atingi .flnalmente a

casa 45, intitulada "impos
to llquldo devido", resul
tado de uma série ae o

perações qÍJe envolviam
consultas a tabelas, ex

tracão de percentuais,
subtrações e adições su

cessivas-um'a beleza de
locada! Mais um pouco
e me encontro em plena
casa 49, encimando a 8-

oradável' leoenda aue diz
"Imposto a ser restituído".
Juro que não acredltel.

Debitei a ocorrência à
falha das pilhas de minhà
calculadorazinha de bol-'
so.

Troquei as pllhas- e, em-

-,AVISO, -
Tendo em vlsta. a inobservância por parte

das' empresas estabelecidas no ramo de' Terra
'plenagem ao que dispõe a letra "J", da Tabela

II, item III, do artigo 2.0 da Lei Municipal nr. _

736179, de 04 de dezembro de 1978, matéria re

lacionada com a TAXA DE L1CEN'ÇA PARA SER
ViÇOS DE TERRAPLENAGEM E ATERR'OS, a

Prefeitura Municipal, a partir do dia 1.° oe.' 'ju
nho, exercerá uma séria fiscalização sobre' os

serviços, de terraplenagem, aterros e transporte
de materiais de aterro.

,

Avisa, outrossim, a todas as empresas que
atuam no ramo, que o cumprimento das deter

minações constantes da Lei acima menclonada
é absolutamente necessário, sob pena de apli
caçãC? das ,penalidades' cabíveis e, inclusive" a

apreensão das máquinas ou veiculos dos infra

tores, usando-se" para tanto, a força policial: se
necessário for.

Alerta, também, aos fransportadores e re

movedores de barro, que fica expressamente
proibido o transporte e remoção em dias chuvo

'. sos, bem como a colocação do' mesmo em vias'
públicas.

Jciraguá do Sul, 14 de maio de 1979

ANlJf\L
bora o'jog.o não exigisse, ponto de prescindirem de

voltei ao início do tabu- seu aval. Aliás, esta há-

leire, manejando os dados bll manipulação das tabe-

agora com mais cuidado las quiçá venha, a prepa-

e mais vagar, seguindo rar o terreno para tornar

religiosamente todas as realidade a promessa do

regras da partida. Retor- futuro ministro, parana-
nado à famosa casa 49, ense nascido em Blume-

tudo se confirmou: o ehe- nau, quando afirmou que

que de devolução, deste vai acabar com o grande
ano deve vir com um va- volume de I devoluções
lor praticamente ldêntlco que, ocorre a cada anç.
ao do ano passado. Re- Confesso, porém, que

chacei de imediato perni- não consegui vencer de

ciosos pensamentos re- todo uma certa impressão
lacionados com o senti- 'que me deixou esta ver-

mento de ter sido furta- 'são para adultos da Cor-

do: afinal, nossas onis- rida da Gávea:
'

cientes autoridades 5a- Não há opções, a não

bem exatamente o que é ser perder.
melhor ' para'.o povo, a AMILCAR NEVES,

Viacão
..

Transpol1!e urbano e Interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo

ção 'colocando a sua disposição, modernfssimos
ônibus com pessoal aspeclallzado, possib1litando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran

qüila.
- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Spézia & Cia. Ltda.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

..

Rua João Januárlo Ayr.os9, 775

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

Jaraguá do Sl,tI
, ..

Santa Catarina

Terraplenagem VARG,A.S
, de lido Domingos Vargas

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

TUBOS SANTA HF.U!NA

TUBOS E ARTEFATOS ns CONCRETO
Rua J.oinville, 1 016 � Jaraguá do Sul

I·N D rc A D o R P R Ö ,F I "S' S I O' N :A .L

CEACLIN - ANALISES CLfNICAS
,

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

. Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

"

,Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaragué do sul-se

"-
Dr. Luís Fernando Dellagiustina

CIRURGIAO DENTISTA
CRO '_ FP ..:_ 4973
'i'. .J. , •

Clínica Geral

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO --IIVO ZANLUCA �'

.

.

, .
,

Credenciad.o pelo 'DETRAN rio. 065",
<:'<. '.- .... -

Emplacament.os - Tränsfei-ênciás "� Segúr.os -

Negativas de Multa - Guias - Afestados Diversos
Ocorrênclas Policiais - -<Requerimentc;>s. '

,

" .. )
•

-f '"
.

�

Rüa Preso Epitáci.o Pess.o,a! �16 ,- f�':le\ !2-0I210 ,

-

(perto do Dr. Waldemlro Mazurechen)J
Atende adultos e crianças.

Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defr.onte ao Fer-
ro Velh.o, Ma;recpal _ Tel�fone: 72-1222." ',' I

Engenheiro Civil

CREA 7a. R: CART. 3806-D
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

MARCIO, MAURO MARCATTO

·PROJETOS E ASSISTEN�IA TECNICA
.

Àv� Mal: Deõdõrõ--dä-�F.onseca, n°. 1.179

"

-', III
MAIOrLlAN-EMPREISNDIMENTOS E SERVlcoS'LTr;A;
---

- "

,

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 - Santa Oatarina

HUMBERTO WOLF ,. , "Engenhélro Civil

Pr.ojetos, Construções, Cálcul.os,
Orçamentos.

Escritório:

ESCRITóRI'O CONTABIL "A COMERCIAL"
, CRC-SC n.o 0048

Téo. ,Cont.: Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

Tée. C.ont.: Yvonne A. 'S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente 'do ECAD - Recursos Fiscai,s e Administrati
vos l' C.ontabilidade - Serviços 'de Marcas e Patentes -

F.otocópias de Legislaçã.o Trabalhista e INPS � Segu-',
....... ros em geral - Serviços,Aéreos VARIG. ,�

Desde 1944 a serviç.o d.o progresso de Jaraguá do Sul "Av. Mal.> Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

Dr. Alberto Dalmarco e Dr. Vitória: A. Lazzaris ' I

ESCRllóRIO DE ADVOCACIA

C.onsultas, Pareceres e Ações:
Civis, criminais, comerciais: e ,trabalhistas.

Assistência a empresas.

Rua D.omingos da Nova, 2'83 - f.one: (0473) 72-:0004
•

c' daraguá do Sul Santa Catarina
'

..

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.

Divulgue sua especialidade

p_rofissiC?nal.. _'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sába�o, 19 de maio de.1979

Amor justificado .Soviética.
Há várias respostas adrnl

ráveis, muitas delas lnespera
das, todas de grande lnteres-SORRIAo fi�ho de Bastos Tigre tem IIII

um menmo admirável. Basta di-
::::::::::===

.zer que um dia cismou de fazer
um automóvel com uma caixa'de bacalhau. Colocou rodas li
xou, cresou, pintou. Achou, 'en
tretanto, que a coisa ainda não
estava como ele queria. Desceu
até a garagem e tirou sem a
menor cerimônia as letras de
um Cadillac último tipo e os fa
rol.etes de um Volkswagen, en
caixando-os em sua criação.

Pois este menino certo d�a

teve que explicar por que mo

tivo gostava de sua mãe.
O menino não hesitou:
- Gosto de minha mãe

porque é boa, porque é bonita
e porque é minha mãe.
Dentro dos olhos

O filhinho de Augustinho
de Ataíde tinha, então, dois a

nos e viajava de carro com a

mãe, observando os �Ihos em

..

OOMO AttNfHÃ e"MEU.. ANIVERSÁ(\)IO. _
� �VISAR A,TURMA TODA ...ASSIM NAO
ACONTECE COMO NO AMO PASSADO,

que TODOS SE ESQOeCEfMM �
\ f

.r:

��.__
/{ \'

'-TK"! AGORA .

voo AVISAR O
UIRO. !

1111·
se.

que se refletia a paisagem. De

repente observou:
- Todas as árvores estão

nos olhos de minha mãe.
'

Diálogos Brasil-URSS
Nestor de Holanda acaba

de lançar um livro curloslssl
mo. Um grande número de per
sonalidades brasileiras, das
mais destacadas, fazem per
guntas a "congêneres" da União

O que rnals me tocou po
rém foi a pergunta da menina

brasileira, miudinha, à garoti
nha soviética. Perguntava a ca

rloqulnha:
� Como é que você fala

russo, hem?
A resposta:'
- É muito fácil, eu abro a

, boca, vou mexendo... e sai rus
so.

•
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Meu Filho, Meu Tesouro - O livro que os pais
devem ler - Spock 210,00

O que os Pais devem saber - Benjamin ��ock . 95,00
Responsabllldade Sem Culpa - 2.a Edlção -

Wilson Melo .Silva 230,00
Teoria e Prática do Dlvórclo - Edrsio Gomes

de Matos 200,00
Oxford Advanced Learner's Dyctionary of

Current English ...... :............... 300,00
Oxford Student's Dyctionary of Current En-

glish - A. S. Hornby . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220,00
Véspera de Guerra - 1939 - História do Brasil

- Hélio Silva .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... 170,00
O Papel dos Estados Unidos no GOlpe de Es-

tado de 31 de Março, de 1964 - História
política - Philis R. Parkes 120,00

Como Projetar Audioamplificadores - Orien-

tações .prátlcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .120,00

Não precisa enviar dlnhelrol Você sö paga ao
retirar os livros na Agência. Postal de sua cidade.
Escreva para Editora Monterrey Uda. Rua Vlscorrde
de Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP -

��---���-.�����=:__-..;=============:::::=:=:::::::::==-- ==============�======;,;;;""====,,..;;;,,�.� -, ,20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

.,

HO OUTRO /)/A , ••

,..._,-,....
-,

llIl'.:a�----��--------�----------------------�

Especializada em Volkswagen, com s$rviÇ�s de-mecânica,

retifica de motores� regulagem de carb'urador

'e ,

Corcel cupê - vermelho' .

Corcel cupê IDO - marron � ....•
F. 4000 - azul ...............•........•
Belina luxo - bege ......•....•••...•.•
F.75 4x4 - azul .• .- ...•.............••.
Variant - azul ..•......:

'

•..•

VW· 1600 - marron .•..•.......•......••
Maverick sedan - azul .

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.'o F I C I N A, DO

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

I

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

VErCUlOS USADOS REVISADOS
- lE'inanciamento próprio

1977
1977
1976
1977
1977
1974
1976
1976

PAGINA �

Palavras Cruzadas
HORIZO;NTAIS:

1 - Recolher em asilo. 7 - 'Nome de homem.
10 - Semente de vários frutos. 11 - Forma sinco

pada de maior. 12 - Concluo. 13 - Membro empe
nado das aves. 14 - Concordei. 17 - Ricardo (?),
ator de Tv. 20 - Saudação jovem. 21 - Símbolo
químico do ösmto. 22 - Pouco espesso (pl.), 24 --::
Monarca. 26 - Rebordo do chapéu ....

27 - Enfraque
cer; debltltar, 30 - Primeira nota musical. 31 - Ca
mareiras. 32 - Interjeição designativa de repulsa.
33 - Estado do noroeste dos EUA· situado na costa
do Oceano Pacífico. 35 - Aspirante (abrev.). 36 -

Naquele lugar. 37 ,...._ Sir Francis (?), navegador in

glês. 39 - Antigo Testamento. 40 "- Símbolo químl
co do Telúrio. ,42 - (?) Lettieri, locutora de Tv. 43 -

Diz-se dos dentes que ficam situados depois dos
caninos (pl.). 46 - (?) Barroso, compositor. 47 -

Irmãs. 51 - Aguardente de cereais. 52 -:- A fêmea do
cão. 53 _:_ A penúltima vogal triplicada. 54 - Alados.

VERTICAIS:

1 - Mau cheiro. 2 ---, "Saco", em inglês. 3 -

Raiva. 4 -- Monteiro (?), escritor brasileiro. 5 - Fer
ro combinado com carbono e endurecido pela têm

pora (pl.). 6 - Sigla da Rondônia. 7 - Academia
Militar das Agulhas Negras (sigla). 8 ...,.... Fiodor Mik
hailovitch (?), escritor russo. 9 - Verbais. 15 - De·

sacompanhado. 16 - Fernando (?), ator de Tv. 17 -

Grito. 18 - L'ugar onde se fazem experiências cien
tíficas. 19 - Fileira. 23 - Passe de dentro para fo
ra. 25 - "E", em francês. 28 - "Banda", em inglês.
29 -- Raspes. 3.1. - Abala; perturba. 34 - Elemento

(abrev.), 35 - Rio da Suíça. 38.- Gargalhada. 39A
Ä parte mais íntima de uma corsa ou pessoa, essen

cia. 41 - Símbolo qulrnlcodo érbio. 44 - Lama; lo
do. 45 - Ave corredora de grande 'Porte (pl.), 48 -
Nelson (?), cantor. 49 - Saudação telefônica. 50 -

Sua Alteza Sereníssima (abrev.). 52 - Aqui.
.

2 3 4 5 7 8 961

1110

12 13

15 1614

47 48 49 5046

51 52

53 54

RESPOTAS:

."
. .. ..'

'sopesv - 000 - elape� - W!E:> - seueV\l
- !N - SaJelOV\l .:.__ S!J! __.. a1 -;- 1V - a>teJa _;_

!IV - dSV - uoõaJO - TjA - se!v - 9a - Jaleqv
- eqv - !aH -:- sOleH - SO -- !O __.. leiS"":'" !lUaSSV
- esv - oqeov - JOV\l - o:5oJe� - opV - JellSV
I

LIVRO GRATIS - Cortesia do seu Jornal
Envie este anúncio junto com seu pedido e ga

nhe inteiramente grátis um best-seiler no valor de

e-s 40,00! A MONTERREY garantel

Cas'os Médicos, Profissionalizantes e

. Outros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
LIVROS EM APRECIAÇAO

"Do Palácio,
Palácio Cruz

Hugo José !Kling
Três Rios (RJ)

Eis um livro' histórico
curioso. e conveniente,
tendo por assunto a re

forma há pouco concluí
da do Palácio do Gover
no do Estado de Santa
Catarina. Seu autor. Ma
noel Gomes, enriqueceu
com uma muito honrosa
dedicatória a nós dirigi
da. Gratos pela distinção.
Afirmamos ser o livro

conveniente e vamos es�

clarecer porque. O hoje
Palácio Cruz e Sousa
era antes um velho casa�
rão construído na segun
da metade do século
XVIII e que serviu de se

de do Governo do Estado
sulino na então Desterro
e também moradia do go
vernador, isto até o ano
de 1895, quando passou
por grandes obras e foi
transformado num Palá
cio, digno desse nome,
por ordem do �ntão go-

e
vernador Hercílio Luz.
Quando Antônio Carlos'
Konder Reis ·tomou pos
se do governo de Santa
Catarina, viu logo estar
aquele próprio, carente
,de obras devido as ruínas'
'notadas em vários pon-
tos e que muito se agra
varam, com as constantes
chuvas ocorridas nos dois
últimos anos. Havia e'3-

tragos nos tetos de estu

que, raches em paredes,
avarias na cobertura, que
não havia mais como dis
farçar sem uma reforma
total o que, Konder Reis
tomou a resolução de fa
zer. Do infcio das obras
até seu término; no

principio deste ano, Ma
noel Gomes tudo relata
em seu livro, inclusive a

companhou as obras to
toqrafando tudo. Pelas
fotos inclufdas no livro
ve se que as avarias eram

graves' de fato. Do refe
rido a obra em apreço
estampa ciquenta fotos

DocumentO' extraviado
O sr. João Germano Budolf, extravIou sua

Carteira Profissional de nr. 'f1501 - série 233.a.
A pessoa que encontrar este documento,

p.oderá ,devolvê-lo na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, 1.070.

Juízo de Direito da Comarca de
Jaraguá ,do Sul

EDITAL DE LEILAO

e por elas tudo é mos-

traddo, as avarias, a rnadel
ra do telhado, as obras
de arte arruinadas, o te
to coberto com lonas e

depois detalhes do novo

engradamento até a con

clusão final da reforma.
O livro é uma espécie de

'

satisfação ou prestação
de contas ao povo do

quai veio a verba para os

gastos feitos.

Entretanto, não é ape
nas isso que o livro con

tém, mas a história de
tudo que' no primitivo ca

sarão e depois no Palácio,
ocorreu no espaço de
mais de um século. E fj
ca-se sabendo quem ali
residiu quem no mesmó
nasceu, as personalidades
famosas, nacionais e es

trangeiras que no mesmo

foram recebidas os bailes

que no Palácio foram rea-

'Iizados, o que no mesmo

ocorreu em várias revo

luções havidas no país, in
clusive na de 93; quando
do ataque ali, levado a

efeito, três vidas tiveram

fim, na entrada e em seu

Interior. Mas a parta mais

empolgante e até como-

vente e a que se refere

ao poeta catarinehse Cruz

e Sousa, nome agora do

Palácio. João da Cruz e

Sousa era negro, filho de
:

escravos que pertence
ram ao Marechal Guilher

me Xavier de Sousa que

os alforiou em 1861, ano

do nascimento do poeta.
A biografia desse cultor

de letras, escrita pelo
historiador e autor do ii

vro, é algo que ,comove
até às 'lágrimas. Muito

merecida á. consagração
que lhe deram, tantos

anos depois, por reque
rimento do governador 2

Assembléia' Legislativa,
assinado em 10. de feve

reiro deste ano, atendido

por unanimidade Assim,
num gesto nobre e de

grande justiça foi presta
da a homenagem, embora
a homem de cor, que

taqto fez por merecê-Ia e

assim o Palácio que se

chama Rosado é hoje
Palácio Cruz e Sousa.

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O'PALA.

Santa Catarina

para
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A policia fornece 178

soldados para vigiar , �s
ruínas, mas o número nao

é suficiente para evitar

que os turistas' ávidos le-

vem "souvenirs".
'

Somente no ano passa
do houve quatro roubos

consideráveis. Num deles,
foram levadas quatro va

liosas estatuetas e seis

pinturas do interior d.�
uma casa. ,Para' prevemr
a repetição de tais casos

a admii'listração instalou

equipamentos rde alarme

eletrônicos, mas ciente

de que isso não é suüel

ente para evitar os atos

de vandalismo.

Rosado ao Pompéia eslá pertode su� lolal deslruição;

S
' "

. denunciem ecologos.
ouza Pompéia, Itália -- Os um jornal romano qualifi- foram sepultados pelas

funcionários encarrega- cou de "a segunda morte lavas do vulcão - e as

dos de zelar pelas ruinas definitiva:' da cidade, ví- paredes' pintadas com

de Pompéla - a cidade tima da corrosão ambl- motivos artísticos perdem
romana destruída pelo antal, pilhagem e má ad- cada vez mais a cor por

vulcão Vesúvio no ano ministração. estarem submetidas aos
\

79 depois de Cristo - "Estamos fazendo tudo raios do sol, à chuva e ao

confessaram que cada o que podemos para pre- vento.

vez é mais difícil preser- servar as ruinas, mas é Malaioli assinala que o

var os restos da cidade.
. um, trabalho acima de material ,.

com que foram

"�situação é deses- nossas possibilidades, "a- construídas as casas de

peradora", conta Bruno firma o ,arqueólogo Stefa- Pompéia - tijolos de már-

Molajoli, um especialista no de Caro, dir�tor, ad- more - não resiste aSI con-

em preservação de 'obras ministrativo da cidade. diçõeS climáticas da re-.

de arte. "A deterioração Apenas dois terços, da gião, e que cerca de 1,3

avança a cada dia e se cidade _ que outrora a- milhão de turistas que vi-

não forem tornadas medi- brigou 200 mil habitan- sitam a cidade "levam

das preventivas imediatas tes - foram desenterra- cada vez mais lembran-

a destruição de Pompéla dos e não existem planos ças, deixando as ruínas

é irreversível". para trazer à luz do dia cada vez mais vazias".

Desenterrada 200 anos o restante. Nã'o obstante, --.---___:_--------;---___:_---

atrás, Pompeia 'pode ser. os funcionários afirmam A t e n ç ã o ! '

restaurada com suas pre- que se consideram satls- d
í "

ciosas 'obras de arte das feUo·s em poder preservar Em' C a s o d e .
"i n c ê n 1 o

civilizações grega e ro- as ruínas existentes.
C, h am e p e lo Fone - 1 39

mana. Agora, porém, vê- Os prédios desenterra-

-se ameaçada pelo que dos não têm teto - que

JON

BOTAFOGO FUTEBOl., CLUBE

PASTELARIA TOM
Barra do Rio Cerro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
,

PASTELARIA TON JON, de propriedade do

mestre-cuca João Serafin, atende encomendas

para aniversários, festinhas ou para qualquer
finalidade. j

:I)."v. Mal. Deodoro - 'ao lado da Farm. Avenida

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente, ficam convocados todos os

associados, para uma Assembléia Geral Ordiná

ria, à realizar-se .no próximo dia 27 de maio em

sua sede social na Barra do Rio Cerro, às 9h30min

em t.a convocação e não havendo número legal,
,

em 2.a e última convocação às 10 horas para a

discussão do seguinte:
1.0 Prestação de contas ref. ano 1978.

2.0 Eleição da nova diretoria.

3.0 Assuntos diversos.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA. I
Madeiras imunizadas � Forro - Tacos ;", Roda

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Co_nstruindo em madeira o progresso de nossa região
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

Jaraguá do Sul (SC), 08 de maio de 1979.

A DIRETORIA

REGISTRO CIVIL
�, Áurea Müller Grubba, Oficial do Re-

gistro Civil do 1.0 Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil.

Faz saber que compareceram em car

tório, exibindo os documentos exigidos pe

la lei a fim de se habilitarem para casar:
,

Edital nr. '10.791 de 09.05.1979

Artur Spies e Irene Straub

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente em Pomerode, neste Estado, filho de

Alex sptes e Imgard Volkmann Spies. Ela,

brasllelra, solteira, doméstica, natural de

Jaraguá do Sul, domlclllada e residente em

Garibaldi, neste distrito, filha de Andreas

Straub e Matilde Steindl Straub.
Edital nr, 10.792 de 09.0-5.1979

Venda em 1.° leilão: Dia 28 de maio p.v., às
16 horas. Venda em 2.° leilão: dia 20 de junho
p.v.; às 15 horas. Autos de Execução nr, 6.662.
Exeqüente: José de Almeida e Silva. Executado:
Osmar Dutra. Local: Edifício do Fórum da Co
marca de Jaraguá do Sul. Bem a ser leiloado:
1.) Uma (1) máquina de escrever, elétrica I.B.M.
de c�r azul, modelo Listed 286A, nr. 217.106, em
perfeito estado de conservação e funcionamen
to, avaliada em Cr$ 22.000,00. Nos autos não
consta haver recurso pendentes de julgamento.
Fica ainda intimado por este edital o executado

d� dat� acima designada, caso sua intimação
nao seja possível pelo senher Oficial de Justiça.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ja
raguá do Sul, aos sete dias do mês de maio de
1979. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

Marcírlo Cardoso Finger
Juiz Substituto.

AGOR,A'VOCI: ESTA MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no conces,sionário

EMMENDÖRFER Com. de Veículos ltda.
_

Av. �ar�chal �eodoro, 557.- Fones: 72u0969, 72-0655, 72-0060

Jaiaguá do Sul

Natalino Menel e

Carmen Maria de Fátima Sálomon
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re'

sidente na Rua Jolnvllle, nesta cidade, fi-,
lho de Tomaz Menel e Rosa Silveira Menei,

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natu ..

ral de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente, na Avenida Getúlio Vargas, nesta

cidade, filha de Francisco Salomon e Mi

randa Wint(ich Salomon.

Edital nr. 10.793 de 10.05.1979

Almiro Paulo PeIJense e Marli Brofzki

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natu

ral de Luiz Alves, rieste Estado, domiciliado
e residente na Rua Joinville, nesta cidáde,
filho de Domenico Pellense e Catarina Ve

ronica Pellense. Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua João Bertoll,
nesta cidade, filha de ,Osvaldo Brotzki e

Maria Crecencia Bonominl Brotzki.

Edital nr. 10.794 de 10.05.1979

Orlando Gonçalves e Ema Maffezzolli

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natu

ral çle Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente em Santa Luzia, neste distrito, filho

de João Gonçalves e Ema Campregher Gon

çalves. Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Santa Luzia, neste distrito, filha
de João.Maffezzoili e Justina Hang Maffez

zoili.

Edital nr. 10:795 de tO.05.1979

Valm!r. Scoz e Arnllda Fran2ner

_ .Ele, brasileiro, ·solteiro, balconista, na

tural de Rodeio, neste Estado" domiciliado

e resi�e�te na 'RL!a Anfonio Carlos'Ferrei
ra, nesta cidade, fiiho de Gustavo Scoz e

Nelda Scoz. Ela, brasileira, solteira, indus-

ta Catarina, nesta cidade, filha de Walter

Soares Malaquias, e Maria Lêda de Azev.&,

do Malaquias.
Edital nr. 10.801 de 14.05.1979

Daniel Glatz Neto e Anilda Dombeck

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natu

Ele, brasileiro, solteiro, administrador, ral de Taló, !Jeste Estado, domiciliada e re-

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e ' residente na Rua Francisco Todt, nesta cl

residente na Rua Verdi Francisco Lenzi, dade, filho de Daniel Glatz e Edda: Catari

,

nesta cidade, filho de Helmuth Ernesto Ger- na. Ela, brasileira, solteira,
industriária, na

mano Neitzel e Tjjshelda Buerger Neitzel. tural de Itoupava, neste Estado, domicilia")
da e residente na Rua Francisco Todt, nes

ta cidade, filha de Alfredo Dombeck e Ani

ta Dombeck.

Edital nr. 10.802 de 14.05.1979

Udo Raasch e Teresinha 'Kosloskl

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado ,e re

sidente na RUa São Paulo, nesta cidade,

filho de Artur Raasch e Elvira Geisler

Raasch. Ela, brasileira, solteira, industriá

ria natural de Doutor Pedrinho, neste Es-.

ta�o domiciliada e residente na Rua São

paul�, nesta, cidade, filha de Severino Kos

loski e Barbara Kosloski.
Edital nr. 10.803 de 16.05.1979

Julio Cesar Ertal e Maria Celina Cizêski

Cópia recebida do Oficial de

Blumenau, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro; comerciário,

natural de Blumenau, neste Estado, domi

ciliado e residente em Blumenau, neste

Estado, filho de Francisco Ertal e Helena

Ertal. Ela, brasileira, solteira, bancária, na

tural de Morro' da Fumaça, neste Estado,

domiciliada e residente na Rua Amazonas,

nesta cidade, filha de Carlos Estefano Ci-

zeski e -Gentile Catarina Serafim.' ..

Edital nr. 10.804 de 16.05.1979

Jorge Jároczinskl e Eliane Marlise Rasá

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de la

boratório, natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua Tu

barão, nesta cidade, filho de Jan Jaroczins

ki e Santina Jaroczinski., Ela, brasileira,

solteira, industriária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliadÇl e residente na· Rua Coro

nel pro�ópio Gomes, nesta cidade, filha de

Faustino Rosá e Elfrida Gehring Rosá.

triária, natural de Jaraguá do Sul, domici

liada e residente em Barra do Rio Cerro,

neste distrito, filha de Lauro Franzner e Ho

noria Tecilla Franzner.

Edital nr. 10.796 de 10.05.1979

Sergio Neitzel e Siegrid Helfrich

Ela, brasileira, solteira, bal

conista, natural de Blumenau, ,neste Esta

do, domiciliada e residente na Rua Angelo
Rubini, nesta cidade, filha de Affonso Hel

frich e Alma He,lfrich.
Edital nr. 10.797 de 11.05.1979

Rudi Utech e Erica SchUg
Ele, brasileiro, solteiro, servente, na

tural de 'Jaraguá do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua São Paulo, nesta cidade,

filho de Arnoldo Utech e Waili Flohr'Utech ..

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritó

rio, natural de Pouso Redondo, neste Esta

do, domiciliada ,e residente na Rua Henri

que Marquardt, nesta cldade, filha de Max

Roberto Schug e Alziria Schug.
Edital nr. 10.798 de 11.05.1979

José Valdirio Ferrazza e Maria Volpl
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu

ral de Jaraçuá do Sul, domiciliado e resi-,

dente em Nereu Ramos, neste distrito, fi

lho de Olivio Ferrazza e Maria Ferrazza

Ela, brasileira, solteira, industriária, natu

ral de Massaranduba, neste Estado, domi

ciliada e residente em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de Alvino Volpi e Leonida

Volpi.
Edital nr. 10.799 de 14.05.1979

Clenio SabeI e Santina Emilia Reinerf

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu

ral de Massaranduba, neste Estado, domi

ciliado e residente em Vila Nova, neste dis

trito, filho de Antonio SabeI e Aniela SabeI.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural

de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e.

residente na Rua Venancio da Silva Porto,

nesta cidade, filha de José Luiz Reinert e

Sofia Alice da Silva Reinert.

Edital nr. 10.800 de 14.05.1979
.

Mario de Campos e

Scheita Myriam de Azevedo Malaqulas
Ele, brasileiró, solteiro, tecelão, natu

ral tle Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente na Rua Santa Catarina, nesta' cida

de, filho de Euzebio de Campos e Leonti

nia Ignácio de Campos. Ela, brasileira, sol�

teira, do lar, natural de Campos, Rio de Ja

neiro, domiciliada e residente na Rua San-

E para que chegue ao conhecimento

de todos mandei passar o presente edi,tal

que será publicado pela imprensa e em

cartório onde será afixado durante 15 dias.

Se alguém souber de algum impedimento,

acuse-o para os fins legais.
Áurea Müller Grubba

OficiaI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado, 19 de maio de 1'979
-----------------------------------------

Noticiário Esportivo

a Caçadorense. Placarpara
Esta derrota para a Caçadorense foi sem

sombra de dúvidas, um castigo para o Juventus
que se portou muito bem em campo durante o�
noventa minutos, sempre desenvolvendo um fu
tebol mais criativo e proporcionando ao golei
ro Galina fazer grandes defesas. O Juventus
criou pelo menos umas quatro chances vivas
para marcar, mas a grande barreira foi o golei
r� da Ca�a.dorense, Galina, que fechou o gol e
nao permltíu que sua meta caísse uma vez se

quer. O Juventus, que havia feito um bom pri
meiro tempo, retornou para o segundo com o
objetivo de, liquidar a fatura. Mas, a surpresa a
conteceu logo aos 2 minutos, quando Délcio
,cruzou da esquerda, Cabinho entrou completa:'
mente livre e em total impedimento para chutar'
contra Zecão, quêfez defesa parcial. No rebo-

Jogando bem na primeira etapa e caindo muito de
produção na segunda, o Grêmio Esportivo Juventus
derrotou o Paysandu de Brusque na última quarta-feira
em seu estádio, pelo marcador de 1 tento a O, gol ano
tado por Danilo (contra), aos 40 minutos do primeiro
tempo. .

,

Partida que foi assistida por um público diminuto,
que não saiu satisfeito pela fraca atuação das duas e-.

quipes durante os noventa minutos. O Juventus esteve
melhor no primeiro tempo, quando teve a seu favor. vá
rias oportunidades para marcar, porém desperdlçadas
pelos seus avantes. O gol custou a surgir e 'aconteceu
somente aos 40 minutos, quando Chico Samara chutan
do forte da entrada da área encontrou o zagueiro Dani
lo, do Paysandu, que tentando interceptar a bola, aca
bou deslocando o goleiro Celso, indo a mesma morrer
no fundo do gol brusquense.

Na segunda etapa, o Juventus ainda tentou alguma
coisa, até a altura dos 15 minutos, mas o cansaço to
mou conta dos jogadores juventinos, uma vez que o

gramado do Estádio João Marcatto estava em péssimo
estado, e o Paysandu, que havia se resguardado um

pouco, partiu então decisivamente em busca de um me
lhor resultado. Batalhou multo.. mas não conseguiu fu
rar o bloqueio juventino. O técnico Joaquim Felizardo
ainda substltulu Tato que estava contundido, colocando
em seu lugar Caetano. Juquinha substituiu a Lara, que
mostrava visíveis sinais de cansaço e diga-se de· pas
sagem, o Lara a tempo está jogando mal, e ele fica de
vendo ao torcedor juventino uma grande exibição. Es
tas alterações lntroduzldas por Felizardo se fizeram ne

cessárias, para reforçar rnals o sistema de meia-cancha
que àquelas alturas da partida havia sumido, propor
cionando ao Paysandu amplo 'domínio e com isto crian
do sérios, perigos à meta de Zecão, que andou prati
cando algumas boas. defesas.

O Juventus, com este resultado, conseguiu marcar
mais dois pontos na tabela de classificação, o que é
muito importante para um clube que busca uma colo
cação entre os quatro primeiros de sua chave, porém
O que a equipe produziu na última quarta-feira, não foi
o suficiente para deixar a sua torcida e os seus diri
gentes muito tranqüilos. Esperamos que no próximo
compromisso, diante do Joaçaba, a equipe renda muito
mais e possa trazer de lá um resultado positivo para
Jaraguá do Sul.

JUVENTUS 1xO PAYSANDU

Local: Estádio João Marcatto. Juiz: Roldão Tomé de

Borja Neto. Auxiliares: Daly Costa e Max Vtdal da Silva.
Renda: Cr$ 8.800,00 (fraquíssima). JUVENTUS - Ze

cão, Odilon, Chlcão. Mauro e Cizo; Jorge Cancelier,
Chico Samara e Lara (Juquinha); Tato (Caetano), To
nho e Newton Gomes. PAYSANDU - Celso, Nico, Da-

BESC' FINANCEIRA S.A .•

Crédito, Financiamento e Investimento
CGCMF 83.880.427/0001-59

Edital n.O 01/79
ALIENAÇÃO DE IMóVEIS

A BESC Financeira S.A., Crédito, Financia

mento e Investimento, torna público .que ofere

ce à venda o seguinte imóvel de sua] proprieda- .

de não destinado à uso.

I - Lote n.r 1.683 com 210,00m2, sito em

Enceada, Zona Urbana, Loteamento Jardim Uba

tuba, São Francisco do Sul, também conhecido
como Loteamento ZarIin.

Os interessados deverão remeter propostas
lacradas até o dia 07.06.79 às 14 horas, para a

BESC Corretora de Seguros e Administradora de
Bens l.tda, - CRECI 24 - sito à Praça Pereira

Oliveira, 10 - Florianópolis (SC), contendo to
das as indicações sobre a transação.

Poderá a BESCREDI à seu exclusivo crité
rio, rejeitar qualquer proposta, não cabendo aos

proponentes direito de recursos ou qualquer ou
tra medida em face da rejeição.

As propostas serão abertas no dia 07.06.79,.
às 14 horas, na sede da Bescor, sito na Praça
Pereira Oliveira, 10, nesta capital.

Florianópolis, 16 de maio de 1979.
A DIRETORIA
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____) por JAIME BLANK

iniusto para o Juventus
Galina Hermes, Gambeta (Toninho), Elizeu e

vilmari Valmor, Celsinho e Tuíco; Zeca, Cabi

nho e Délcio. Juventus: Zecão, Odilon, Chicão,
Mauro e Cizp; Jorge Cancelier, Samara e lara;
Tato, Tonho e Newton Gomes.

que fez uma de suas melhores partidas dentro

.
do atual certame. Apesar do estado lastimável
do gramado, todos os jogadores empenharam
-se ao máximo durante todos es noventa minu

tos, mas como o futebol apresenta normalmen

te resultados desta natureza, restou ao técnico
e jogadores, o consolo de na próxima oportu
nidade, praticar o mesmo futebol e sairem vi
terleses.

FICHA T.ÉCNICA

nito, Boeing e Adilson (Carlos); Lili, Vitmar e Betinho;
Anísio, Angioletti e Luis Carlos.

OS DEMAIS JOGOS
Os demais jogos da 4.a rodada do 2.° turno da Ta

ça Santa Catarina, apresentaram os seguintes resulta
dos: Joinville 2x1 Rio do Sul, gols Britinho e Vargas
para o Joinville e Moura para o Rio do Sul; Avaí 1x3
Joaçaba, gol de Katinha para o Avaí e Parazinho, Taco
e Julio César para o Joaçaba; Chapecoense 1xO Pal
meiras, gol de Jorge; Marcílio Dias Ox1 Internacional,
gol de Renato; Carlos Renaux 1xO Oaçadorense, gol de
Ademir Toto; Figueirense 2x1 Criciúma, gols de Cabral
e Sebinho para o Figueirense e Laerte para o Criciúma.

CLASSIFICAÇÃO
Após os iogas da última quarta-feira, ficou sendo a

seguinte a classificação do Campeonato Estadual:

GRUPO A J V E D PG GP GC SG
1. Chapecoense 17 14 2 1 30 25 10 15
2. Criciúma 17 6 7 4 19 17 12 5

3. Rio do' Sul 17 6 5 6 17 22 24 -2

4. Avaí 17 4 7 6 15 16 19 -3

5. Internacional 17 5 5 7 15 18 23 -5

6. Caçadorense 17 5 3 9 ·13 1.6 22 -6

7. Paysandu 17 2 7 8 11 11 28 -17

GRUPO B' J V E O PG GP 'GC SG

1. Figueirense 17 9 6 2 24 34 19 15

2. Joinville 17 10 3 4 23 31 13 18

3. Palmeiras 17 7 4 6 18 ,22 15 7

4. Marcílios Dias 17 6 2 9 14 16 24. -'-8

Carlos Renaux 17 4 6 7 14 15 23 -8

6: Juventus 17 5 3 9 13 14 20 -'-6

7. Joaçaba 17 4 4 9 12 11 16 -5

GOLEADORES
1.0 João Paulo (Joinville) eCabral (Figueirense) 10

gols. 2.'0 Cabinho (Caçadorense), Lenllson (Palmeiras) e

Sávio (Rio do Sul) 8 gols. 3.° Tonho (Juventus) 7 gols,

JOGOS DE AMANHÃ
Chapecoense x Figueirense, Joinville x Palmeiras,

Avaí x Rio do Sul, Joaçaba x JUVENTUS, Oaçadoren
se x Paysandu, Carlos Renaux X Marcílio Dias, Inter

naéional x Criciúhla.

JOGOS DE QUARJA-FEI'RA' ,

Figueirense x Joinville,' Palmeiras x Avaí, Rio do

Sul x JUVENTUS, Joaçaba x Caçadorense, Paysandu x

Carlos Renaux, Chapecoense x Internacional. Criciúma
x Marcílio Dias.

te Tuíco assinalou 1xO. Este erro de arbitrag�
foi fatal, uma vez que deu a vitória aquela e

quipe que menos fez em campo e tirou da outra'
que realizou uma grande partida, dois preciosos
pontos.

Vale a pena salientar, que o Juventus após
ter sofrido este gol de -forma irregular, não, es':
moreceu, e partiu decididamente em busca do
gol de empate. T'onho conseguiu envolver por
duas vezes a zaga da Caçadorense e arrematar
centra o gol, mas Galina 'estava lá para garantir
a vitória. No finalzinho do jogo, com o Juventus
pressionando, surgiram mais duas grandes
oportunidades e outra vez o goleiro da Caçado- Caçadorense 1 xO Juventus .- Local: Está-
rense 'interveio, praticando defesas milagrosas. dio Municipal de Caçador. Juiz: Francisco Si-

Voltam'os a afirmar, ql)e 'o placar de 1xO foi· mas. Auxiliares: Leonardo Delavéchia e Valdo
totalmente injusto para o nosso representante, Dagostini. Renda: Cr$ 19.100,00. Caçadorense:

------�-----------------------------�.�---------'-- ------------------------�-------------------�-------------

Juventus venceu mas não convenceu

- PRECISA-SE

Zeladora

Empregada doméstica

Jardineiro

As pessoas interessadas deverão entrar em con

tato com a redação deste jornal, ou pelo tele':'

fone 72-0091.

SEM

SIMilAR EM

BELEZA

QUALIDADE E PRE'ÇO.

•

Revendedor autÓrizad,,�
Av. Mal. Deodoro, 338 -

Jaraguá do Sul

Laias
Breithäiji •

O Serviço de Esportes
do Sesi, Agência de Ja

. raguá do Sul, já tem em

seu poder: a relação dos
atletas inscritos, que re

presentarão a agência de
nossa cidade nas dispu
tas do Estadual deste a

no, nas modalidades de
futebol de campo, futebol
de salão e ciclismo.

FUT. DE SALÃO
Como se sabe" a Me-

.

talúrgica Erwino Menegot-I
ti foi campeã do torneio
de futebol de salão reali
zado a pouco tempo a-'

trás. Este título lhe deu o

direito de participar do
campeonato Estadual da

m'odalidade, a ser realiza
do na cidade de Blume
nau. Os atletas' inscritos
são os seguintes: Rubens
Roeder, Márcio M. SchUn

ke, Jorge Nagel, Sérgio
Emmendoerfer, Orlando

Dias, Jair Francisco' Ana
cleto, Gilberto Anacleto.
loreno W. Müller, José
de Souza Bastos, Arno
Vale (Técnico) e Hilári'i)

MUITOS GOLS NA

4.8 RODADA DO

TORNEIO DE FUTSAl DA

BEMAWI

O torneio interno de
futebol de salão organi
zado pela Associação
Recreativa Bemawi teve

.prosseguimentÖ no últi
mo dia 10, com a realiza

ção da 4.a rodada do 1.°
turno. Muitos gols foram
assinalados nas três par
tidas disputadas, cujos
resultados toram os se

guintes:
'

1.° jogo - Depósito Ir
mãos Oliveira 4x3 Escri
tório MW - Gols: Baldui
no (2), Sérgio e lzalrnlr
para o Depósito, e Irineu

(3) para o Escritório.

2.0 jogo - Escrit. Irmãos
Oliveira 4x5 Fábr. - Gols:
Hélio (2), Jorge (2) para o.
Escritório, e Pires, Geral
do (2) e João (2) para a

Fábrica.
-

3.0 iogo - Vendas- MW
4x1 Oficina - Gols: Wil
mar, Ayroso (2) e Aide

para a Vendas e Osmar

para a Oficina.

Após a realização de
quatro rodadas no primei
ro turno, a classificação
é

.

a seguinte:
1.0 - Depósito Irmãos 0-

,Iiveira e Fábr, 6 pg

3.0 - Oficina e Vendas
MW, 4 pg

5.0 - Escrit. Irmãos Oli
veira, 3 pg

6.° -' Escrit. MW, 1 pg

Os artilheiros do tor
neio são Geraldo e João,
da Fábrica, ambos com .8
gols cada um.

DEMAIS RESULTADOS

Joaçaba Ox1 Joinville, gol de Jorge Luíz;
Figueirense 3xO Marcílio Dias,. gols �eginaldo
e Marquinhos (2); Paysandu OxO Aval; Chape
coense 1 x1 Rià do Sul, gol de Sávio para o Rio

do Sul e Valdir para a Chapecoense; Interna

cional 1x1 Carlos Renaux, gol de Jorge Guilher

me para o Internacional e Ademir II para o Car

los Renaux; Palmeiras 2xO Criciúma, gols de Le

nllsorr e Quituta.

SESI JA TEM
RELAÇÃO DE ATLETAS

INSCRITOS, QUE
REPRESENTARÃO
JARAGUA NO

ESTADUAL DE FUTEBOL
DE CAMPO" FUTSAt

E CICLISMO

Anacléto (Massagista).
FUT. DE CAMPO,
No futebol de campo, a

'

grande campeã foi a Ele
tromotores Weg, garan
tindo o direito de defen
der a Agência do Sesi de
Jaraguá do Sul nas finais
do campeonato estadual
a serem realizadas na ci
dade de Blumenau. Para
estas disputas foram ins
critos os seguintes atle
tas: Adolar Eggert, Almi
rio Spézia, Américo Spé
zia, Braz Sebastião Patrí
cio, David Correia, Edson
luiz Koch, Devanir Cris
telli. IIdomar José Floria

ni, Gilmar M. Schwartz,
João Antonio Pedroso,
José Benedito de Cam

pos, José luiz de Olive i-

ra, luiz Gonçalves Mar

chi, Nilson Franz, Odair
Floriani, Décio Silva, Ade
mir BaisaneIli, Vergílio
Schuster, Waldemar Fran
cisco Demarchl e Renato
Ruda.
CICLISMO
Para representardara

guá do Sul na Prova Ci-

.
clística "Superintendente.
Oswaldo Pedro Nunes",
dia 27 próximo, na cida
de de Rio do Sul, a Agên
cia do Sesi, através do

Serviço de Esportes, ins
creveu os quatro melho
res atletas classificados'
na categoria adulto, na

prova em homenagem ao

trabalhador levada a efei
to no dia 1.° de maio.

. Participarão na categoria
adulto (bicicleta espe
cial), Benildo luiz Frei

berger (Marisol) e Valdir
Moretti (Met. Erwino Me

negotti). Na categoria a

dulto (bicicleta passeio),
Valter Bruch (BE!b. Max
Wilhelm) e Alcide� Klin
kowski (Eletromotores
Weg).

VARJÃ'0/79

Vila Nova e Prüsse são

os Líderes da Chave B
1

Prossequlu no último
domingo, o II Campeona
to Varzeano de Futebol
"Varjão/79", quando foi
realizadá EI 4.a rodada do
turno, válida pela chave
"B", cujos resultados fo
ram estes:
VILA NOVA 4x1 NO

ROESTE - Gols: Miro,

GR�MIO RECREAT.
JARlTA,

ELEGEU E EMPOSSOU
.NOVA DIRETO·RIA
Em assembléia geral

'ordinária reallzada no dia
1.0 de maio de 1979, foi
eleita e empossada a, no

va diretoria do Grêmio
Recreativo Jarita para o

biênio 79/80, a qual ficou
assim constituída:
Presidente de Honra -

Jo'ão lúcio da Cos.ta; Pre
sidente ,- Arthur Meier;.
1.0 Secretário - Edson
Wolf; 2.0 Secretário - DiI-.

.

son J. Hertel; TE!soureiro
Geral - Margret T. Bruh
müllêr; 1.0 Tesoureiro
Valmir Hertel; 2.° Tesou
reiro .. 'José Saromon; Di
retor' Social - Acir dos
Santo,s; Diretor Esportivo
- Nilo Gesser; Guarda Es- '

porte - José Valm'or Hang.
MEMBROS DO
CONS. FISCAL
Efetivos - Udo Jahn,

Reinaldo Panstein e Gil
mar Froehner.
Supléntes Amilton

leoni, Waldemar Jahn e
Teresinha Tomazelli.
* Correio do, Povo, a

través do "Noticiário Es
portivo", apresenta à no
va diretoria do Grêmio
Recreativo Jarita, as mais
sinceras felicitações, al
mejando uma profícua
gestão. '

Koch» Pedroso e Gilmar

para o Vila Nova e Osval
do para o Noroeste.
GNEIPEL 1xO CYRUS -

O Gneipel ganhou por
WO, por não compareci
mento da Cyrus. O resul
tado de 1xO foi consigna
do ao clube de Schroe

der, pois o regulamento
do campeonato assim de
termina.

PRüSSE 6xO FIGUEI
RENSE "B" ,- Gols: Cé
sar (3), Gérson (2) e Os
mar anotaram os gols do
Prüsse nesta goleada so

bre o Figueirense. Cartão
amarelo: Mário César e

César do Prüsse; Tonho
e Nélson do Figueirense
"B". Expulsões: João

(Prüsse) e Nélson Serra
der (Figueirense "B").

PREF. DE GUARAMI
RIM 3io P.ALMEIRAS
Gols: Ingo Wagner, Miro
e� Ivo para a Prefeitura.
Cartão amarelo: Krüger,
da Prefeitura.
Classificação

-

Após a realização da 4a
rodada, a classificação
na chave "B" é a seguin
te:

1.? r Vila e Prüsse, 7 pg;
3.° - Prefeitura de Gua-

ramirim e Gneipel,
ambos com 5 pg;

5.° - Noroeste, 3 pg;
6.° - Figueirense "B" e

Cyrus, 2 pg;
, 8.0 - Palmeiras, 1 pg.

Próximos jogos
A próxima rodada será

realizada neste domingo,
sendo 'todos os jogos vá
lidos pela chave "A":
Bemawi x Rio Molha
Laranjinha x Estr. Nova
Mec. Burges x'Vila Lenzi
Predileto x Figueirense 'A'
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DA MICRO'RREGI�O'
CONTINUAM AS REUNiõES"aorreiodo PODO"

i

Povoado viking _�o sec. X A. C. pode dar lugar a 'ulIl palácio
Dublin - Rep. de Irlan

"da - Um grupo conser

'v�cionista lançou um pro-

voado viking do século X

A.C., encravado no centro

de Dublin e que - se seus

pedidos não forem aten

didos - será destruido

para dar lugar a um novo '

,
palácio municipal.

Os "Amigos, de Dublin

Medieval", que riJtaram

durante os últimos oito, a

nos pela preservação das

ruinas em seu atual esta-
, do, de monumento nacio

nal, estão sendo apoia
dos pela imprensa, vá

rios grupos ,de estudio

sos e um número cada

vez maior d� dublinen�
,

testo maciço para forçar
o governo irlandês a sal

var da destruição um p'o-

Assumimos com os professores de Jaraguá, Guara

mirim, Corupá, Massaranduba � Schroeder um compro
misso de cujo cumprimento não nos furtamos: o da funda

ção da ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA MICROR

REGIAO' DO VALE 0,0 ITAPOCU.
Nos passos que se seguiram ao almoço de confrater-,

nlzação, em que a idéia foi lançada e plenamente aceita,
as diligências se voltaram à elaboração de um anteprojeto
de estatutos.

,

Ano LXI - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Sabado, 19 de maio de 1979 - Número 3.038

'Beira Rio Clube de Campo
A�SE�BLÉIA GERAL ORDINÁRIA

, .

Pelo presente edital ficam convocados os

SOCI?S Proprietários, portadores de TItulo Patri
monlal para a Assembléia Geral Ordinária a
ser .realizada na sede social; na Rua Ang�lo
Schlochat, s.n.o, dia 25 de maio de 1979 às 20
horas em primeira convocação e às 20'h30min
em segunda convocação, com qualquer número
de associados presentes, a fim de discutirem a

seguinte

ÁUREA MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do Registro de
, Protestos

Para, tal trabalhb, foram constituídas subcomissões,
às quais coube, em separado, a redação de partes espe
cíficas do anteprojeto em questão.

Tals comlss6es, posterior e coletivamente, reuniram

os subsídios coletados e reuniram-se para sua discussão

e redação conjunta.
Deste trabalho resultou o pretendido anteprojeio, q�e

já foi mimeografado e policoplado. Nosso passo seguinte
será submeter o referido anteprojeto ao GRANDE GRUPO,
já que nem, todos seus participantes estiveram integrados
na sua elaboração.

Como tal diligência, que dem�dou tempo e criterio

so estudo consumidos em sucessivas reunl6es, o calen

dário previamente determinado para nossas atividades se

encontra ligeiramente defasado. Dai por que não poder
mos, de imediato; nos fixar em datijs para a realização da

assembléia geral, aprovação dos ,estatutos e eleição da

, primeira diretoria da futura entidade. Antes será preciso,

:-- ---:

' \ conforme se havia estabelecido, que se submeta o antepro
jeto à análise dos senhores professores, disiribuindo-o
às Escolas para a coleta de sugest6es e alterações jul

gada� necessárias.
, O trabalho cOntinua, pols Não estamos' parados

Nossas atividades estão em marcha. E, creiam-nos, so

mando ,esforços, aglutinando Id�ias, multiplicando adesões,
mentalizando a união, haveremos de, em breve, tornar rea

lidade a sonhada associação d� classe que nos propomos
fundar.

- EDITAL -
f ,_

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

Agostinho Vieira, Rua Francisco Ruska n.O 763
nesta. Arthur H. Hoch, Estrada Itapocu, nesta. Ivan
Bernardo Olinger, Estrada Ilha da Figueira s.n.v;
nesta. José Santos Marcelino, Massarandubinha
Massaranduba, José Roberto Decker, Estrada Ba�
nanai do Sul, 755, Guaramirim. Pedro Zimmer
mann Netto. Herinch Dobratta, 60, nesta. Serviços
de Terraplenagem e Destoca Jovata Ltda., Estra
da Campinha s.n.v, nesa. Transportes HS Ltda.,

I'
Rodovia SC 413, Km. 12, Guaramirim. Victor !<Iei
ne, Rua 28 de Agosto, 2564, centro, Guaramirim.'
Werner Schãeffer; Rua Jolnvllle, 347, nesta.

nv/Jaraguá do Sul, 17 de maio' de 1979

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas e relatório da

retoria correspondente, ao perlodo
1978. '

2. Alterações dos estatutos.
Jaraguá do Sul, ,17 de maio de 1979

IVO EWALD
Presidente

Di
de

ses.

Os conservacionistas

mobilizaram todos seus

reeursee um mês atrás,

depois que a Corte Su

prema de Justiça derru

bou uma decisão da Cor

te Menor, pela qual se er
denáva a paralização das

obras do novo palácio
municipal enquanto per

durar a dúvida.

PRECISA·SE
De empregada doméstica.
As interessadas deverão entrar em contato

nesta redação, ou pelo telefone 72-0091.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

ACaixa EconômicadoEstado

Felicitações_"",.,

O CORREIO DO POVO, entre muitas mensa

geAi fonadas, recebeu as seguintes felicitações,

pela passàgem do 60.0 ano de fundação:

· .. "Ao registrarmos, com muita alegria a pas

sagem do sexagésimo aniversário de fundação do

valoroso e vibrante semanário "Correio, do Povo",

desejamos cumprimentar efusivamente' seu Ilus-
,

tre Diretor e por extensão todos aqueles colabora

dores que se dedicam a nobre ';"issão de be;" in
formar. - Octacílio Pedro Ramos e Senhora".

• .. "Aos amigos Eugênio ,e Brunhilde nossos

cumprimentos e votos de muitas felicidades. Ara
cy, Bertoldo, Amantina e Aurora". Este cartão, das

filhas de Artur Müller veio acompanhado de uma

enorme corbeille, de Blumenau •

· .. "Pelos sessenta anos do Correio do Povo,

aceite meu f0':le abraço rotário e amigo, desejando
todo sucesso para o nosso "TIMES". João Eduardo

Amaral Moritz, de Florianópolis".

• .• "A valorosa equipe desse brilhante jornal,
receba, minhas sinceras congratulações pela' pas
sagem de mais um evento. José Carlos Soares, As

sessor de Imprensa da Secretaria dos Transportes
e Obras - Florlanôpolls",

· ..

" Receba os meus' cumprimentos pelo
transcurso de mais um aniversário desse valoroso

órgão de comunicação, que orgulha a todos os ca

tarinenses. Espe'ridião Amlrn Helou Filho' - Secre

tário Transpertee e Obras",

· .. "Desejo transrnltlr o meu regozijo e satis

fação passagem sexaqéslmo aniversário Correio do

Povo, parabenizando seu' diretor e todos, os seus

colaboradores. Sigolf Schünke - Vice-Prefeito Mu

nicipal".

· .. "Formulamos nossos melhores votos de

felicitações pela passagem -do sexagésimo. aniver
sário. Diretores e colaboradores da Mêtalúrgica Er

wino Menegotti Ltda. e Menegotti Veículos S.A."

· :. "Cumprimentos passagem 60 anos tradi

c'ional semanário. Luiz Antonio Grubba - Presi

dente do CDL".

,
::II

agora é BESC S.A.cr&tto ImobÍliáriO�
........_--j/'

---_ �- ._'_. • �-<._. "____ -�--
._

--- ......... �

_/ v,

Mudança não -se faz de um dia para
· outro. São .necessários um bom plane..

jamento, coordenação, e por fim, uma
realizaçãoconsciente.

-

Por essa razão, há quase dois anos, mui
·ta gente escutou que a Caixa Econô-

· mica ia mudar. Mas desde aquela data
· até hoje, todo esse tempo foi utilizado
com o fim único voltado aos inte
resses dos nossos clientes.

A Caixa Econômica do Estado, a par
tir de agora, 'BESC S/A - Crédito
Imobiliário, possui um fichário com

125.127 clientes cadastrados, sendo
53.553 depositantes de Caderneta de

, POl.tpança e 71.574 em contas corren-
.

teso '��'

, O primeiro passo" será a transferência
para o BESC - Banco do Estado de
Santa Catarina S/A. Para os clientes
da Caderneta de Poupança, a única,
,mudança será na apresentação das ca-

dernetas. _ As demais vantagens, inclu..
'

siv� a dupla garantia dos governos
Federal e Estadual, continuarão.

· ., "Nossas congratulações pelos 60 anos lu

tas progresso do Brasil. Serra Clube Florianópolis

-Centro, João Zabot - 'Secretário".

· .. "Ich danke Ihnen aufrichtig fuer diese

Liebenswuerdigkeit und fwehle mich sehr geehrt,
aber duch die grosse Entfernung ist es mir leider

nicht moeglich, zu erscheinen, -statt dessen bitte

ich Sie,' beifolgenden Glueckwunsch anzunehmen.
Rudolf Hirschfeld - São pauló - SP".

· .. "Venho por meio deste mui. respeitosa
mente agradecer o vosso honroso convite na

..
co

memoração ao 60 ano de existência do "Correio do

Povo", o que me faz cumprimentar o grande esfor

ço e desempenho que esta edição trouxe, e conti

nua trazendo para nossa comunidade atualmente.

Ir. Inês Kauling :- Diretera do Colégio Divina Pro

vidência" _

SBESC
BESC S/A,. Cr6dito Imobiliário

. : .: "Ao ensejo do transcurso do sexagésimo
aniversário de fundação desse combativo órgão da

imprensa local, não poderia deixar de levar ao dis

tinto amigo meu fraternal abraço, e de apresentar
-lhe cumprimentos por tão significativa' eíemérfde.
A par disso, formulo sinceros votos de que esse

jornal prossiga em sua trajetória, a serviço da' co

munidade jaraguaense, e de resto do Vale do Ita

pocu, para gáUdio de quantos o têm prestigiado a

través desses sessenta anos de circulação Ininter

rupta, sinal lnequfveco do prestígio de que des

fruta. Ass. Jorn. Ferdinando Plske, da Associação
Comercial e lridustrle! de 'Jaraguá do SUl".

-"\.-
.

",'
. r -:

It' Uma Empresa do Sistema
'

, Cill7 c.�o,�
.

I' GOVERNO DO '

-', ESTADO DESANTACATARINA'? (Continua)
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