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CORREIO DO POVO continua a receber generosas

mensagens de felicitações pela passagem do seu 60.0 ano

de existência. Na presente edição destacamos .as seguintes
manifestações:

, .. "Congratulo-me expressiva data transcurso ses

senta anos vibrante semanário "Correio do Povo". Dra ,

Zilá Rodrigues Leite - Itaperuna-RJ".

· .. "Lamentando impossibilidàde participar jantar co

memorativo sessenta anos desse semanário, agradeço gen

tileza convite, comunicando-lhe serei representado evento

, Deputado Octacílio Pedro Ramos. Saudações Deputado
Moacir Bertoli - Presidente Assembléia Legislativa Esta

do" .

· .. Do sr. <Sustavo E. Bauer, Presidente do Clube 29

de Junho, Petrópolis - RJ, recebemos extensa càrta, con-
,

'tendo as congratulações pelos 60 anos do "Correio do

Povo", anexando versos do livro "Porträt einer Zeitung die

táglich Jünger Wird - Rhein-Zeitung", órgão da imprensa
'alemã com mais de 3>00.000 assinantes, com sede em

Koblenz:

"Zeitungen. : .

Sie sind weiss wie die Unschuld,
Schwarz wie die Sünde

und Plüchtig wie eine Schäfershunde - -

aber sie sind ,pünktlich wie ein neuer Geliebter
und beständig wie eine tugendsame Ehefrau - -

Zeitungen sind weiblich.

Vielleicht haben sie deshalb immer etwas zu sagen ...
"

· " "Tenho prazer, cumprimentar brilhante jornalista,
bem como toda atuante equipe de colaboradores, pelo
transcurso mais um aniversário, desse expressivo orgao

informativo, que tantos e tão assinalados serviços vem

prestando. à comunidade desse � importante munlclpto . Lau

ro Calas Lopes - Caxias do Sul - RS".

· .. "A Diretoria da ACESC cumprimenta V. Sa. de

mais Diretores, funcionários pela passagem de mais um

aniversário deste tradicional e antigo jornal catarinense,
orgulho da coletividade de Jaraguá do Sul. Gilberto Nahas,
Presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de

Santa Catarina".

· .. "Nossas felicitações passagem 60 anos de lutas

proffcuas. Abraços - Rodolfo Herbst - Porto Alegre-RS".

· .. "Ao ensejo da passagem dos 60 ânos de funda-'

ção, deste respeitado semanário, em nome da Diretoria

deste Instituto, transmitimos a V. Sa. os cumprimentos des

ta instituição esperando que prossiga no registro fiel dos

acontecimentos históricos das comunidades jaraguaense e

barriga-verde. Atenciosamente - Jalí Meirinho - Secretá

rio do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina".

.'.. "Por indicação do vereador Alvaro Ottomar Pett,

aprovada por unanimidade neste Legislativo, vem o mesmo ,

externar a todos os seus dlrejores e funcionários, os mais

efusivos cumprimentos, pela passagem do 60.0 ano desse

conceituado órgão. Em, nome de todos os vereadores, esta

Presidência os cumprimenta, na certeza de poder contar

a continuar a merecer vossa amizade e atenção. Vereador

Albano Melchert - Presidente da Câmara Municipal de

Corupá".

Jlirge Planeia Construir
Mais de 31 Mil Unidades

I

Habitacionais em SC
Na reunião que manteve no último dia

25, na sede do Banco Nacional de

Habitação, na capital do Est�do,
o governador Jorge Bornhausen pediu apofo ao

Ministro Mário Andreazza, do Interior, para
meta habitacional que pretende

alcançar em seu periodo admlnistratlvo.'
Na oportunidade, revelou aos demais

governadores presentes ao encontro do BNH o

seu programa que prevê
para os 4 anos a construção de

31.665 unidades habitacionais, envolvendo

conjuntos habltaclonals,
.

unidades lsoladas,
lotes urbanizados e habitações rurais.

Em seu 'apelo, o Gover

nador encareceu a exe

cução imediata de seu

Plano de Habitação Rural,
e a criação de um siste

ma de Pacotes de Mate
riais de Construção para

. complementação. dos ,_I�
tes urbanizados através
do credenciamento de lo

jas do ramo pelas Co

habs, as quais se encar

regariam do pagamento
e da fiscalização.

do Governo Jorge Bor

"hausen destaca a im

plantação ou ampliação
de sistemas de abasteci
mento de água em 52 ci

dades de porte médio e

em 96 (Je pequeno porte.
Propôs, a seguir, o Jin�..

ciamento pelo BNH para
a implantação de redes
de esgotos sanitários em

Florianópolis, Joinville,

Blumenau, - Criciúma, Tu

barão, Itajaí, Lages, Cha
pecó e Balneário Cambo
riu.

O governador Jorge
Bornhausen expôs, na

mesma oportunidade, uma
programação de desen

volvimento urbano para
Santa Catarina, no valor

de 4,5 bilhões de cruzei

ros, destinada a apoiar
o desenvolvimento da ca

pital do Estado e do aglo
merado urbano de Floria
nópolis, bem como um

programa de. saneamento
básico para as cidades ,de
pequeno e médio porte.

DOAÇAO

O governador Jorge
Bornhausen defendeu a

doação dos terrenos não

utilizáveis da União nos

Estados para as Compa
nhias Habitacionais, com

vistas a redução direta e

indireta dos custos. De

clarou-se também, favorá
vel ao tlnanctamento de

maquinário destinado à

infra-estrutura das prefei
turas.

Com relação ao sanea

mento básico, o programa

Comitiva:do BRDE visitou Jaraguá, participando de almoço
Com vistas a conhecer as potencialidades da região

e desenvolver vigoroso intercâmbio com as classes
produtoras do Vale do itapocu, comitiva integrada pelo
Presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul, Túlio Vargas; pelo Superinten ..

dente do BRDEISC, João Adalberto da Silveira; pelo
Superintendente do BRDE/PR, Ricardo Machado Lima
e Ary Andreazza, representante da União, avistou-se
com as lideranças empresariais de. Jaraguá do Sul, no
último dia 25.

VISITA

Antecedendo o almoço realizado no Restaurante

Ataliba, a comitiva do BRDE participou de reunião com

a Diretoria da Eletromotores WEG S.A., ocasião em que
o Presidente da WEG, Sr. Eggon João da Silva, acom
panhado dos diretores da Empresa, destacou o cresci

mento do parque fabril jaraguaense. O encontro serviu,
ainda, para destacar a posição setorial da WEG, con

siderada a maior e a mais moderna fábrica de motores

elétricos estandardizados da América Latina

ALMOÇO
O almoço, por sua vez, foi realizado no Restaurante

Ataliba, oportunidade em que as lideranças empresa
riais da região tiveram a ocasião de contatar com os

titulares do BRDE. Na ocasião, o Superintendente e o

Presidente do BRDE, respectivamente, Túlio Vargas e

João Adalberto da Silveira, destacaram que o "BRDE
está preparado para atender as necessidades das em

presas jaraguaenses".

POSiÇÃO DA ACIJS
O Presidente da Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul, empresário Henrique Reis Bergan,
ao se manifestar à imprensa, com referência à visita da
comitiva do BRDE, declarou que as classes produtoras
da região acompanham com. grande interesse a atuação
do órgão, com vistas ao fortalecimento do parque fabril
do Vale do Itapocu.

O encontro com as classes produtoras de Jaraguá
foi bastante apreclado. servindo para reforçar o traba
lho que o BRDE desenvolve em nosso Estado, através
de recursos colocados à disposição das empresas.

Congresso das Apaes deverá.
Ministros

Foi encerrado dia 27 de

maio, no auditório do De

partamento Regional do
Serviço Social do Comér

cio (SESC), o curso de
treinamento aos jovens
que atuarão, como recep
cionistas, no IX Congres
so das APAEs, que se

realizará em Florianópo
lis' de 15 a 19 de julho.

Ministrado por profes
soras espeelallzadas, o

curso contou com 300

jovens de ambos os se

xos, 'inscritos através do

Projeto Rondon, sob a

coordenação da professo
ra Marilene Angioletti.
Durante as aulas.tos parti
cipantes foram, 'tr�inadôs

-

para a, forma de recepção
aos congressistas, pronto

trazer
, "

'FloriL,anópolisa
atendimento nas informa

ções, agilização das tare

fas junto as conferências,
colocação de painéis e a

tendimento aos grupos
de estudos.

O IX -Congresso Nacio

nal das APAEs deverá

reunir, em -Florianópolis,
os Ministros da Jus�iça,
Educação, Saúde, Previ

dência e Assistência So

cial e do Trabalho, além

,

de representantes do Ins

tituto Interamericano da

Criança, Rafael lajon, e

de outras autoridades
convidadas.

Segundo a professora
Juracy de Mello Schmilt,

'

�

secretária Geral do en

contro, o tema central das
atividades técnico-éientí-

ficªs' prog.ramadas, será

"Novas Perspectivas para
'o Excepcional no Brasil

de Hoje". Disse a profes
sora Juracy

'

que o IX

Congresso Nacional das

APAES' necessita da cola

boração de todos, por

quanto 'o encontro reves

te-se 'da maior importân
cia, por sua finalidade es

pecífica, que é de buscar

soluções para os proble
mas dos excepcionais, a-'
justando-as a sociedade

moderna.

A Secretária Geral do

encontro concluiu dizen

do que "acredito que es

te congresso consiga um

,

saldo altamente positivo,
, mareando época na polí
tica da' educação espe
cial".

Catarinense em
O Superintendente da

Fundação Hospitalar de

santa Catarina, médico

t::nio Pereira, viajou esta

semana para a Europa, a

fim de participar do Pri

meiro Congresso Mundial

de Radiologia Interven

cionista. O conclave está

marcado para o período
de 29 de maio a 5 de 'ju
nho, em Algarvem, Portu

gal, reunindo as mais des-

Congresso Mundial ,de Radiologia
taeadas autoridades em
Radiologia de vários paí
ses. O médico catarinen
se participará do Con

gresso juntamente com o

radioloqlsta Sérgio San-

.tos Lima, de São Paulo.
São os dois representan
tes d9 Brasil.

O dr. t::nio Pereira viaja
em caráter particular e

durante sua ausência res

ponderá pela Supetinten-

dêRcia dá .f'-undjlfãGl44Ci��
pitalar de Santa Catárina,
o diretor técnico Vanildo

Ozelame.
De outra, parte, está

confirmado para o perío
do de 7 a 12 de 'Outubro,
em Blumenau, o Décimo

Sétimo Congresso Brasi

lelro de Radiologia. O dr.

t::nio Pereira será um dos

oonferencistas do concla

ve.

Jacoritaba
o Grupo Escoteiro Ja

coritiba de nossa cidade,

em reunião realizada no

último dia 26 de maio, às
16 horas, elegeu sua nova

diretoria para o biênio

1979/81, que ficou assim
constituída:

Presidente de Honra -

Victor Bauer _' Prefeito

Municipal, Presidente -

Dieter Kusz, Vice-Presi
dente '- Angelo Pradi.

elegeu nova Diretoria
nho, às 1.6 horas, na sede
do Grupo Escoteiro Jaco

ritaba, quando nesta o

portunidade serão esco

lhidos outros membros

para ocuparem os cargos

que ainda se encontram

em aberto.

'Pede-se a presença de

todos, nó próximo dia 09

de junho, . quando .serà
realizada a -tomada: de

.' ,i

posse da nova dlretórta. ,

����������������
���������mE?a�

Comissão Executiva: Di

retor Financeiro - Evllá

sio Vargas, Diretor Admi
nistrativo - Ralf Hermann.

Dir.etores Adjuntos: Sra.

Gilliani Hermann,_ Sr. AIi
bert Ewald, Sra. Maria

Lüchtenberg.
.

Comissão

Fiscal: Rodolfo Hufe

nuessler, Aldo Maul, A

mérica Wittaczikz.

A posse da nova direto

ria será no dia 09 de [u-

AMANHA TEM FÜrEBOL NO ES"[ADIO JOAO, MARCATTO!

QUEM JOGA?

Juvantus X Internacional
o moleque travesso precisa �gora, .mais do que nunca do seu apoio.

��������-����
����������������

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIO

Jean Carla e Giovanni
Leutprecht, filhoS, do casal EU.:.'
zaldo e .Marcl Leutprecht, esta
rão recebendo no dia de hoje,
seus coleguinhas, no Beira Rio,
para festejarem a passaqem de
mais uma data natattcla.

A coluna cumprimenta Jean
Carla e Giovanni, corn votos ele
muitas felicidades.

KROGERHAUS ...
'I! pl)eciso dizer mais 11

Você que desfruta da qualidade do Krü·
gerhaus, ag'ora pOderá desfrutar do

"KROGI;RGARTEN"
.

REGISTRO CIVIL
Áurea Müller Grubba, Ofi

ciai do Registro Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado dé Santa Catarina,
Brasil.

Faz saber que comparece
ram

.

em cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei a
fim de se habilitarem para ca

sar:

. I.· I A

NASCIM'ENT'O' NASCIMENTOS

'Aos 10min do último dia 23
de maio, no Hospital e Materni
dade São João, nasceu a linda
garota Jordana Beatrice, filha
do jovem casal Wilson Roberto

, e Beatriz Terezinha Schäffer,
\ . Jordana Beatrlce, foi .ale
gria também de seus avós'ma
ternostAlfredo e Tereza Butzke,,

e de seus' avos'-páterriôs: Ger
hard e Verônica Schäffer.

Os ,cllroprimSlQ,ts:lS,�de�ta- co
luna.

.. j
X.X.X

, -

CO,NVITE

A Comunidade Marista do
Colégio São Luís se sente feliz
em convidá-los para a cerimônia
de ernlssâodos votos perpétuos'
dos Irmãos Frederico Uriterber-'
ger e Roque Bruqnara que será
realizada na Igreja Matriz São
Sebastião de Jaraguá do Sul, no
dia 02 de junho de 1979, hole
portanto, durante a 'missa das
19 horas.

X.X.X

Aniversariam, . hoje,
dia 02.06.79

Sr. Ingo Klítzke
Sra. Wanda, esposa do Sr. Ve
nâncio Nicoluzzi
Sra. Irene Harnann, res, em ltou
pava Seca - Blumenae' I
Virgílio Nicolini, res. em Itapo
cuzinho
Sra. Irene Voigt Schroeder, res.
em Canoinhas

Aniversariam, amanhã,
dia 03.06.79

Sr.. Luiz Carlos Rubini
Jovem, Rose Mary Lange
Sr. Alibert Ewald (industrlal)
Eduarda Moreira; res. em Itapo
cuzinho
Sra. Engeruth Mahnke Baratte
Sr. Gilson Gonzagà dos Santos

/

Aniversariam dia
04.06.79

Arlete, filha de Daniel Hamann,
res. em Blumenau
Sra. Hilda Plazera Karan
Sra. Waltraud Harbs Zernke
Sr. Amandio Klein

Aniversariam dia
05.06.79

Sra. Carla Haacke Mayer
Sr. Inácio Tomaselli
Dr. Mário Rau
Maria Leocardia Schmitt
Sra. Dilva Janke
Sra. Lili Harnack Bartz
Sra. Dolores Schmitz Tanko
Cláudia, filha de Dr. Ewaldo (Ta
Ilta) Spricigo
Sra. Edite Cattoni Petri
Jovem, Euclides Roberto Stue
ber

Aniversariam dia
06.06.79

Sra. Adélia Wolf Weiller
Sra. Iris Modrock Menegotti
Sra. Vva. Erna Kreutzfeld, res.

em Jaraguazinho
Menino, João Cláudio Braga Jr.,
res. em Florianópolis
Ivan César, filho do sr. Ingo (Ve
rena) Fallgatter

Aniversari'am dia
07.06.79

Vva. Maria Mascarenhas
Sr. Mário Mathias
Sr. Teobaldo Murara
Sra. Tecla Mathias

Aniversariam dia
08.06.79

Dr. Ireneu Peters, res. em Curi:'
tiba
Sr. Francisco Fischer
Nelly Luiza Schmitt
Bernardo Alperstaedt, res. em

Itapocuzinho
.

Sr. Waldemiro- Loewin

� ,

\

LlONS REALlZA- JANTAR.
EM HOMENAGEM AS MÃES

O Lions Clube' d� Coru�pá,
em sua última Assembléia Fes-
'iivá com Domadoras, dla 25 de
maio, realizou em

'

homenagem
às' mães, uma palestra, proferi
'da pelo Padre Vilberto Glanesl
�J;J,i.

X.X.X
t'

BAILE_D'O
ESPíRITO SANTO,'

ra, solteira, do lar, natura! de Guaraml

rim, neste Estado, domiciliada e resl

dente em Guaramirim, neste Estado,
filha de Huldreich Milbratz e Amalia

Fuckner Milbratz.

Edital nr. 10.820 de 28.05.19�9
Valério Michalack e Pelagia Arendt

Cópia recebidã do Oficial de

. Santa Maria, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,
natural deste Estado, domiciliada e re

sidente em Santa Maria, neste Estado,
filho de Stanislau Michalack e Ignês
Michalack. Ela, brasileira, solteira, .cos

tureira, natural deste Estado, domicilia
da e residente nesta cidade, filha de

Francisco Arendt e Alvina Arendt.

Edital nr. 10.821 de 29.05.1979

Lourival Karsten e, Lorita Zanotti

Ele, brasileiro, solteiro, contador,
natural de Jaraguá do Sul, dornlcillado
e residente' na Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filho' de Leopoldo Kars

ten e Hildegardes Schmidt Karsten.

Ela, brasileira, solteira, professora, na

tural de Massaranduba, neste Estado,
domiclllada e residente na Rua Joln

ville, nesta cidade, filha de Vicente

Zanotti e Gertrudes Zanotti.

Edital nr. 10:.822 de 29,05.1979

Vilson Antunes Borges e

'Claudete Maria Zimmermann

Ele, brasileiro, solteiro, balconista,
natural de Trombudo Central, neste

Estado, domiciliado e residente na

Rua Jorge Czernievicz, nesta cidade,_
filho de Frantor Antunes B�rges e Do

lores Ramos Borges. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural

de Gaspar, neste Estado, domiciliada e �
residente na Rua Paulo Kreimer, nesta
cidade, filha de José Leopoldo Zim-

.

',mermann e Maria Zimmermann.

Edital nr. 10.823 de 29.05.1979

Itamar Luiz Campregher e

Janelte Petry

Ele, brasileiro, solteiro, soldador,
natural de Rio dos Cedros, neste Es-

.

tado, domiciliado e residente na Rua

Lourenço Kanzler, nesta cidade, filho
de Albino Campregher e Inês Cam

pregher. Ela, brasileira, solteira, ser

vente, natural de Massaranduba, nes-
. te Estado, domiciliada e residente" na
Rua Lourenço Kanzler, nesta cidade,
filha de José Petry e Lucia. Marcelino

Petry.

E para que chegue ao conheci-
, mento de todos, maMei passar o pre
sente edital que será publicado pela
imprensa e em cartório onde será ati·

xado durante 15 dias. Se alguém sou

ber de algum impedimento, ' acuse-o

para os fins legais.
Áurea Müller Grubba

Oficial

�������������������������

I BAIL.E DOS' NAMORADOS I
I' ir �s' 2�' HORAS DO PR'ÓXIMÖ DIA 09 DE JUNHO; O G.E. JUVENTUS, ESTARÁ REAliZANDO O � :I[� ,SENSACIONAL' BAILE D.OS NA'MORADO,S, COM ANIMA çÃO A CARGO DO CONJUNTO 4.8 REDEN'ÇÃ'O.

A RESERVA DAS ME$AS PODERÃ SER FEITA NO, SHAL ON, AO PREÇO DE CrS 400,00 PARA 'I
NAO SóCIOS, E Cr$ 200,00 PARA S,õCIOS.

'

�

( VA CURTIR BEM DE PERTO O BAILE D'OS NAMO,RADOS NO'PRóXIMO DIA 09 DE JUNHO, NO G.E. JUVENTUS. 1
������������������������

TRANSMISSÃO DE CARGO

A ,tran�missão .de cargos no

Llons Clube de Gorwpá ocorre

rá no dia: 15 -de [unho. em As
sembléia Festiva, onde o Presi
dente Oto E. Weber passará o

cargo a neva Diretoria que terá
_.,

como Presidente Enos Klug.

X.X.X

Oferece enorme quantida
de de novldades vindas' de
grandes centros, para' sua
belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um -mundo

de novidades em bijouterias
e confecções em geral, para
'todas as ,idades.

CONFECçõES
SUELI LTDA.

o LOJÄO DE
CONFECçõES SUELI LTDA.
fica na Av. Mal.l)eod,pro, 1085
em frente à Praça Paul Har-'

I ris.

ALINE

Encontra-se em festa o lar
do casal Olávio (da Rádio Jara
guá) e ÀoseÍi Kisner;

.

com o

nascimento dê uma robusta me

nina, ocorrido no dia 21 de
maio, no Hospital e Maternida
de São José, que receberá na

pia batismal, o lindo' nome de
Aline. Alegria também .de seus

avós maternos, Fredolino Rai;..
mundo e 'lIda t.ulza C. Lang, e
dos avós paternos Anastácio e
Irma Kisner.

Aos avós e ao estimado ca

sai, que ora tem' enriquecido
seu lar com o nascimento de
Aline, os cumprimentos da co
luna.

X.X.X

B'OUTIQUE
'KELLI

Você que tem, bom gosto
em se ves1tir, visite a BO.oTI
QUE IKELLI, e ela lhe apre
sentará uma variada e mo
derna linha de roupas feitas
e calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda,
comprando em BOUTIQUE
'KELLI, na Avenida Marechal
Deodoro, ao lado da Prefei
tura Municipal.

A vista ou à prazo, como
você desejarl

I

I

. octube Atlético Baependl,
estará realizando no dia de ho-

. je" o tradicional - Balle do Espí
rito Santo, que será animado
pela Bandinha Lira da Aurora
com lnlcio às 22 horas.

o
_

'Vá -se divertir hole à noite
no Clube Atlético Baependl,

x:x.x

Edital nr. 10.815 de 23.05.1979

Marcos Scheuer e Dolores Kasmirski

Ele, brasileiro" solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua João Carlos Stein,
nesta cidade, filho de Alberto Scheuer

e Adelaide Demarchi Scheuer. Ela, bra-
\

ellelra- soltelra, do lar, natural de Mas-

saranduba, neste Estado, domiciliada'

e residente em Ilha da Figueira; neste '

distrito, filha de Thomaz Kasmirs.ki e

Luiza Giovanela Kasmirski.

Edital nr, 10.81(l de 24.05.1979

Rogerio dos Santos Velozo e

Maria Leonir Martins

.

'Ele, brasileiro, solteiro, operário,
,I natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

e resldente na Rua João Planlrischeck,
nesta cidade, filho de Pedro Velozo e

Anna Rosa Velozo. Ela, brasileira, sol-
.> teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Paulo·

Neitzel, nesta cidade, filha de Erico
Martins e Marcí Rosa Martins.

Edital nr. 10.817 de 25.05.1979

Ademir .Lopl(ls e Vandelina Ferreira

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Massaranduba, neste .Esta
do, domiciliado e residente na Rua.
Paraiba, nesta cidade, filho de Pedro

Lopes e Maria Joana Lopes. Ela, brasi
leira, solteira, costureira, natural de

Massaranduba, neste Estado, dornlci
Iiada e residente em Vila Lenzi, neste

distrito, filha de José Antonio Ferreira

e Benilde Ferreira.

Edital nr. 10.818 de 25.05,1979

Raimundo Rahn e Magrid Volkmann

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

escrlförlo, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliada e residente em Rio da Luz
I, nestedistrito, filho de Helmuth Rahn

e Adélia Gruetzmacher Rahn. Ela, bra
sileira, solteira, servente, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e realden
te em Rio Cerro II� neste distrito, filh/3

,

de Arno Volkmann e Eltrida Gielow
Volkmann.

,Edital nr. 10.819.de 28.05.1979

AnselQ'lo Luiz Brugnago e

Helga Milbi'afz

Ele, brasileiro,' solteiro, pedreiro.
natural de Jaraguá do Sul, domiciljado ,

e residente na Rua 25 de Julho, nesta

cidade, filho de Daniel Brugnago e

Carmen Rank Brugnago. Ela, brasilei-

,
Nasceu dia 12.05.79

.

Moacir, filho dé Egon' (Evelina)
P!ske. ., c

.

Nasceram dia 15.05.79.
David, filho d� Olávlo (flJlirian)
de s6úú'"

"

Nilva, filha de Laurinda, (Irena)
Konell

'

Nasceram dia 16.05.79
Vivian Karin, filha de Eloi (Ma
ria Luiza) Emmendoerfer

"

Nilton, ftlho de Guida (Irene)
Braun ,

,

Nasceram dia"17.05.79
Jackson Luís, fi,lho de Augusti
nho (Maria Marlene) Klug
Venel, filho de Gregório (Natá
lia) Marutti

Nasceram dia 18.05.79
José Antonio, filho de José
Francisco (Maria) Scherer
Schana Maria, filha de. Valdir

(Maria) Campreqher
Clnara. filha de Leonita. Fodi
Borchard

Nasceram dia 19.05.79
Vandair, filho dê Adolfo (Heia)
Raasch
Márcio José, filho de Antonio

(Ivanir Fátima) Schwartz
Malvina, filha de Waldir (Maria
Antonia) Oss-Emer

Nasceram di'a 20.05.79

Solange, filha de Arcides (Elfi)
-dos Santos
Viviane, filha de Stephano (Ida)
Ciez.
Aline, filha de Olávio (Roseli)
Kisner

_

Silvana, filha de Alfredo (Tere·
za) Priese.

Nasceram dia 21.05.79

Gilson, filho de Jundlr (Célia)
Poster.
Vanderlei Márcio, filho de Eucli

/

des (Mercedes) Volpi
. Nasceu dia 22.05.79

Diogo, filho de Edson Dimas

(Maria Elisabete) Riga
Nasceu dia 23.05.79

Jordana Beatrice, filha de Wil
. san Roberto (Beatriz Teresinhaj
Schäffer

Nasceram dia 24.05.79
Robson, filho de Hamilton (Ro-
sell) Garcia'

.
.

Marcelo, filho de João Batista

(Sônia Maria) da Costa
Marilda, filha de Juvenal (Cell-
na) Rlbelro . .'

Nasceram dla 25.05.79
An'dréia Maria, filha de João
Luiz (Maria Odelilda) Anacleto

- Naikow, filho. ae Nilo (Élia)
Krueger
Saulo [)arcio, filho de Arno (Re
nata) Vogel
Josiane, filha de Ivo (Lorlta)
Keske
Cintia Adriana, filha de Mário

. (Hani lori) Rückert
Nasceram dia 26,05.79

Marcos Gilberto, filho de Mar-
'.

cos Gilberto (Carmen) Quandt
Marcos Alberto, filho de Alfon
so (Irene) Petry
Deyse Léa, filha de Orivaldo
(Dorolice) Stãl1elin
Valérla, filha de Wander (Elfina)
Sifert

Nasceram dia 27.05.79
Odirlei Rogério, filho de Clo
doaldo (Orgalina) Stueber
Jalson Roberto; fllho de Pedro
João (Clara Maria) de Maía

Nasce'ram dia 28.05.79
Gilceli Helena, filha de Osmar
(Helena) Kawaski
Ivone, filha de Haroldo (Lucin
da) Hansen
Màrilú, filha de Niltoh Nelson
(Loni) Jacobi

CINDERELA

Sempre atualizada com a

moda da' temporada, para v0-

cê desfilar elegantemente.
Presentes chiques. e um

mundo de novidades que vo

cê nem pode imaginar.
Visite a COMERCIAL DE

CALÇADOS CINDERELA, um

lojão com sobre-Ioia, na Ge
túlio Vargas, 198, e agora
também na Mal. Deod'o'ro, es
quina Praça Ângelo Piazera,
'para melhor servir.
CINDERELA! Sempre a sua

espera. A vista ou à prazo,
ceamo você quiser.
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ii e-Coluna Rotária
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II os 10 ANOS DO R.C. FPOLIS.-LESTE

O clichê mostra o instante em que o nosso

diretor saudava os ex-companheiros do Clube,
na festividade realizada nc Clube do, Penhasco,
dia 18 de maio, para assinalar OI 10.0 ano de

fundação do Clube, acontecido no dia 13.

À. margem de
encontros, cursos e

assembléias
'Prof. Paulo Moretti

Com alguma freqüência, a rotina do' nosso
dia-a-dia é quebrada por encontros; cursos e

assembléias que, no seu desenrolar, do lado sé-,
rio, se situam

-

os momentos, de recreação,
de espírito de coleguismo e até de descontrai
mento total.

Tudo começa pelo local onde se desenvol
vem os trabalhos, proporcionando-nos, às ve

zes, um banho de luz, de largueza, de ar puro,
fazendo-nos esquecer o que ficou para trás, na

pluralidade das poluições que, a cada dla, fiese-n
volvem mais sua estranha nomenclatura.

I

Não obstante, é certo que certas tradições
não podem fugir à regra, mas, oom freqüência,
a dinâmica dos trabalhos, a eficiência dos apre
sentadores e conferencistas quebram aquela mo

netonla tão convidativa a intermitentes cochilos,
de flagrantes até comprometedores.

",

'Bem predisposos os cursistas, o desenro

lar das atividades vão num crescendo sempre

mais animador, não-carecendo de fórmulas pré·'
-estabelecidas para uma comunicação mais di

reta e objetlva, embora analisando .assuntcs sub

jetivos.

Entretanto o importante é que, com o pas

sar dos dlas, �ria-se um ambiente descontraído,
e então a par do temário do curso e à margem

de sua'pl1ogramação, surgem os momentos de

completa descontração: é ul_11 i�rnal. mu.ral, re

tratando episódios de cada dia, 'ê a vivacidade e

a picardia de certos cursist�s, fazen�o valer �ua
argúcia com espirituosas tiradas, , 'intervençoes
que animam o ambiente, piadas muito a pro
pósito:

,

Tudo se cempleta. geralmente, numa ani-

mada partida' de futebol em que a eficácia lúdi

ca fica muito� pontos abaixo daquela que se de

senvolve durante a temá,tica dos estudos que se

realizam. Mas não fica só no futebol o lado pito
resco da promoção. A criatividade, no

'

campo
da recreação, cria asas e tudo ou quase tudo é

permitido em nome do espírito de coleguismo
que se criou, inclusive durante as refeições.

Criado o espírito de gratidão e fraternidade,
convidativos aqueles encontros de cada dla,
chega o momento da despedid,a, em que partem
os cursistas e ficam as saudades. Ainda bem que
elas existem para retratar tantas coisas agra
dáveis que acontecem e que retemos na memó
ria, como forma de revivê-Ias no "écran" de
nossa existência. I

EISEN
Gott (pflanzte in den Schoss der Erde
Das Erz zu unserrn Nutz und Frommen,
'Er daéhte sich, derelnstens werde
Vom Eisen wohl der Fortschritt kommen.

Der Mensch, 'dies Tier, benutzt den, Stahl,
Vernichtungswaffen draus zu schmieden,
Verteufelt so das Material, /'"

Das Gott geschaffen fuer den Frieden.

Eisen ist weder gut noch schlecht,
Es wiro sich, wie du's·sCQwingst in Haenden,
Als Gottes - oder Teufelsknecht
Zum Guten oder Schlechten wenden.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo
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PROCURA-SE
UM AMIGO

Precura-se um

amigo que seja
criança

e que traga nos olhos
toda a inocência
.em infância.
Procura-se um

amigo que dê a mão a

quem dela precisar.
, Procura-se um

amigo que seja forte, que
saiba levantar-sef
começar tudo

de novo, mesmo vendo
seu teto ruir, seu,

coração despedaçar e
seus pés

tremerem ao pisar
um chão que

não' lhe 'pertence.
- Procuranse um

amigo, simples" que
.cante, que

chore, que veia o

céu todo o dia, que traga
nas mãos um

punhado de estrelas,
no coração muito amor e

,

nosolhos
um sol brilhante.
Procura-se um

amigo que acredite
,

RIOS seus,
passos, que saiba dividir

amor, multiplicar
esperança,

subtrair tristezas e

somar alegrias.
Procura-se apenas

um amigo ...
(autor desconhec.)
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O-_·AIIIOR
É algo lindo, mas tão complexo
que consegue ser sinônimo de palavras
que antagonizam entre si.
Ele é um lago manso, é, um vulcão,
é dar e receber, é um sorriso,
é uma lágrima, um desejo vidento
é um simples afago de mãos,
é ciúme e é confiança,
e querer estar juntos no bem
e no mal,
é a tudo temer como ter coragem
contra tudo,
consegue ser tão abstrato
e ao mesmo tempo tão concreto,
é divino e ao mesmo ternpo humano.
Definido como indefinido,
incolor, abstrato,
não tem sexo, massa,
tamanho ou gosto. ,

Muito conhecido, nunca visto.'
E' chamado às vezes de febre
de primavera. Velho como o

mundo e tão Jovem quanto o

mais jovem, está em todos os

lugares ao- mesmo tempo.
Transpõe grandes obstáculos,
como religião, raça ou cor.

Supera até a morte.
Seus inimigos naturals são
a guerra, o ódio, a rotina.
E' o infinito, finito,
representado por um' ato,
um gesto, uma palavra,
um olhar, um sorriso.
E' uma alegria triste,
um gosto com gosto d_e
desgosto, uma espera,
indefinida, a presença
constante de uma ausência
inconstante. E' lr sem saber
para onde ou pra quê.
E' ficar sem vir.
1;:' sonhar acordado, é chorar
de alegria. é rir com tristeza.
Amor é contradição.

0, DIREITO NA

PRÁ'TICA
Fiscalização cÍo ensino - Decidiu

o Supremo Tribunal Federal, no re

curso extraordlnárlo n;O 86.063. que
"não viola a Constituicão da Repúbli
ca nem a 'lel de Diretrizes e Bases do
Ensino o acórdão que fulmina de nu

lidade o ato da Administração . Pública

que cassa a matrícula de todos os alu
nos de uma série de 'duas escolas, sem
individualizar-lhes as faltas; antes, re- '

conhecendo que nem todos se envol-
veram nelas". ,

Doação à Concubina - Decidiu o'

Supremo Tribunal Federal, através do
recurso extraordinário n.<> 86.165, que
"a doação à concubina, sob a forma
-de aquisição de imóvel, com dinheiro
fornecido pelo amáslo" é legrtima e

que há "inviabilidade de anulação da
escritura e da transcrição, bem como

de reivindicação do próprio tmövel";
Ação Declaratória - Decidiu o

Tribunal de Justiça do, Rio de Janeiro,
na apelação cível n.o 4.995,' que "a a

ção declaratória regulada pelo Código
de Processo Civil é meio inadequado
para declarar-se 'a lnconstltuclonallda
de da lei em tese, cornpreeridlda aque
Ie em seu sentido amplo".

Funçã'o Pública .- Na apelação cí
vel n.? 5.816, decidiu o Tribunal de Jus

tiça do Rio de Janeiro, que "não exls
te ilegalidade na nomeação, em co

missão e sem concurso, para o exer
cício de cargo, de que se afastou o t!
tular. A paga dos vencimentos de' Ser
vidor não se equipara à lesão".

'Direi'tos do Advogado - Decidiu o

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
na apelação cível n.o 6.877. que "o ad

vogado tem direito à vista de autos de

processo disciplinar fora da reparti-

F. Talaia O,'Donnell
O.A.B. - RS

ção. O direito' à vista dos autos, nos

termos no art. 89, XVII e § 2.° da Lei
4.215/63, não se restringe à vista nas

repartições e fora de
'

cartórios. Res
salvadas as exceções. previstas em

lei, tem o advogado direito à vista de
processos disciplinares fora das repar-
tições' ou secretarias".

-

Honorários em Mandado de Segu
rança - Decidiu o. Supremo Tribunal

Federal, por unanlrpldade de votos, no
recurso extraordinário n.O 86.655, que
"não cabe condenação-em honorários
de advogado, na ação' de mandado de
segurança, nos termos da Sflmula n.o
512, cuja prevalência não foi afetada
pelo advento do novo Código de Pro
cesso Civil. Há juriSprudência farta e

reiterada nas .duas Turmas do Supre
mo Tribunal Federal nesse sentido".

A Casa 'é Invi,olável -:- Julgando o

recurso extraordlnárlo criminal, de n.o
89.926, por unanimidade de votos, de
cidiu o Supremo Tribunal Federal que
"a casa é o asilo inviolável do indiví- .

duo, porém não pode ser transformada
em garantia de impunidade de crimes
que em seu interior se praticam'. Os a-

'gentes policiais podem ser testemu

nhas, e são presumidamente idôneos
por exercerem função, pública de rele-
vante interesse social".

'

,

Imposto de Importação .:...._ Por una
nimidade de votos, decidiu o Supremo
Tribunal Federal, no recurso extraar·
dinário. n.o 87.183, que "a isenção do

artigo 3.0 do Dec·reto·Lei n.o 288, de
28.02.1967, prende-se à efetiva entrada
da mercado'ria estrangeira, não alcan
çando, cOl;lsequentemente, a merca-

doria extraviada".
'

Orgão. classista analisa

diretrizes do governo Figueiredo
A Associação Comer-

ciaI do Rio de Janeiro,
-

através, do seu Conselho
Permanente de Economia,
,depois de analisar as Di
retrizes Gerais do Gover
no do Presidente João

Baptista de Figueiredo,
'por decisão unânimo de
seus membros, manifes
'teu-se -. publicamente à
respeito.

'

Depois de expender
considerações gerais à

respeito" ressalta o doeu
menta daquela entidade
de classe que "cabe tam
bém ressaltar a firmeza
.corn 'que foram apresen-
tadas proposições de ca

ráter filosófico' e organi
zacional a saber:

1) - Continuidade do

processo de lnstituclona
lização polltlca rumo- ao

Estado de direito;

2') - Opção inequívoca
pela economia dé merca-"
do com um mínimo de in·

gerência estafai como

contrapartida, no campo
econômico, de um regi
me político liberal;

3) • Preocupação com

a redução dos desequilí
brios socials;

Pobre flor do lácio!
Antonio Carlos de M. Campos

Os ossos do refinado parnasiano Olavo Bi

lac, tão exigente no emprego do vern�culo a

ponto de tnveíar o ourives quando escrevia., por

certo estorcer-se-iam no silêncio de sua tumb�
se tivesse'ciência dos verdadeiros atentados a

língua portuguesa a todo, momento perpetrados
entre nós.' .

,

Tais considerações nos ocorrem a prop�
sito de um ofício remetido por um� �Ita auto�l
dade da Secretaria da Segurança Publica de Sao

Paulo. aos dirigentes da chamada "Frente �nti·
biônica", que pretendia promover uma .rnanlfe�.
tação 'públlca na Capital. O citado otíclo cc:ntl-
nha pérolas como "'imprença", "compreençao",
e "auto espírito .de civismo,". '

.

Como o [eltor pode notar, nem as autorlda- .

des hoje escapam do rolo compressor da mas

sificação do ensino. Enquanto não desaparece
rem definitivamente as cruzinhas das provas ob

jetivas, continuaremos colhendo hoje os fruto.s
de uma política educacional centrada predom�
nantemente na expansão quantitativa do ensi

no. Contra as redações no vestibular, costum�
-se levantar o argumento de que o elevado. nu

mero de inscritos deficultaria a correção das

provas, Além disso, a forma dlssertativã teria o

inconveniente de facilitar o juízo subjetivo do

professor na apreciação dos conteúdos. Ora,
nos dias de hoje, os vestibulares são promovl
dos por organizações altamente especlallzadas
e regiamente pagas. Não seria tão difícil contra
tar professores competentes para corrigir as pro
vas, no ternpo que fosse necessário. Por outro

lado, mil vezes preferível à objetividade imbecil
das cruzinhas seria a subjetividade inteligente!

Já é tempo de voltar o antigo ' sistema de

, habilitação na seleção dos candidatos às vagas
universitárias. O atual sistema classificatório, em
virtude do-qual são as vagas preenchidas de a·

corda 'com a classificação dos candidatos, não

importando os graus obtidos nas provas, já de':'
veria ter sido abandonado há muito. (Plana}.

, 4) • De-sentralizaçãa do

processo decisório atri-

��..-,-. ��
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L1B�RDADE

Rosemary M. Mo
reira Fabrin

Nasceu .numa rosa

que o homem roubou
nasceu numa brisa

que se dispersou
nasceu numa espera
que logo acabou
nasceu canção
que Q tempo apagou ...
E pra viver
vestiu-se de azul,
pra nascer

PALAVRA!

,- PAZ-

Terra verdejante,
Sinto-me tranqüila,
em recolhimento, à
beira do lago, cujas
águas dormem.
Terra verdejante,
cheia de encantos,
que o olhar . perdido
desperta diante de
tamanho esplendor.
'Distante as batidas
do vento'. que j'oga.

,

oom carinho, os ga
. lhos das árvores a

cordando a natureza

'que sonha sob um

lindo céu salplcado
de estrelas.
A alma se acorda,
embebida em d'oces
pensamentos que
mergulham no infini
to distante•••
Livre a il1laginação
se deixa escorregar
na observação de
maravilhas ali e aco

lá.
Neste isolamento
sem sol, sem lua,
encontro o bálsamo

para o repouso es

piritual.
Gozar de tal beleza,
'é viver num' mundo
sem paredes onde
nascem os mais pu
ros e doces �enti
mentos.
Refeita, recolho-me
p�ra sonhar, dando

I larga evasão aos

pensamentos, povoa
do de coisas boas.

. Prof.a
.

Alarde S. oe Amo
rim,
Biguaçu - SC 6.79

bulndo maior autonomia
aos Estados e Municí
pios;

I �

5) - Reformulação -das
atribuições mlnlsterlale

ç

combinando maior liber
dade de· ação com coor

denação e acompanha
mento mais efetivo;

16) - t:nfase na desburo

cratização da máquina
estatal' e simplificação
das relações entre Esta

do e empresa;

7) - Compromisso c0':l
UITI programa de prlvati
zação."

Depois de hlpotecar
seu apoio a esses princí
pios, a Associação co
mercial do Rio destaca a

convergência dessas i

déias com posições de

fendidas pelas lideranças
empresariais e sintetiza
das na 'IV Conclap.

O Conselho lnterpre
tou da seguinte forma, as •

definições relacionadas
com a política econômica
social:

1) - A "prioridade cro

nológica à' inflação" co

m.o uma reafirmação de

uma estratégica consis-
tentemene gradualista,
evitando-se esquemas
recessivos que poderlarn
por em risco a estabilida
de política e social;

2) - Políticas sociais

que não se limitarão a a

tacar oe desníveis relati

vos de renda pessoal e

regional, mas que se vol

tarão para a eliminação
dos bolsões de pobreza
absoluta, contando com

a participàção da comu

nidade;

3) • Revisão do dispên
dio público que não se

restrinja a simples corte

proporcional mas traduza

autêntica e oportuna re

definlção de priorida
des, segundo rigoroso c�
térlo de retornos econo

micos e sociais;

4) - A oportuna reorien

tação em direção à agri
cultura, pela elevada ren

tabilidade soclal, como

um sinal de mudanças
mais profundas na estra

tégica global de desen�
volvimento que devera

repercutir também �m
,

outros setores com malar

ênfase na exploração de .

vantagens eomparativas
autênticas;

5) - O compromiss?
.

com a redução da parti
cipação direta e indir�ta
do Estado na economia,

como um prenúncio de

significativa mudança de

concepção, em que a bu�
ca da eficiência atraves

.da eliminação de distor

ções e artificialismos po
derá assegurar novo sur

to de progresso associa
do a menores pressões
inflacionárias.

Concl'uindo, diz o do
cumento da Assoc CornI
IHlo: "Este Conselho es·

tá convicto do que estas
diretrizes firmemente exe

cutadas se constituirão
em guia seguro para a

atuação empresarial cu

ja capacidade de respos
ta e motivação certamen

te contribuição pará que
a sociedade brasile'ira

possa ultrapassar com

menor custo social o di
frcil quadro conj4ntural
interno e externo".-

I,
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I' "[DIBEID DO POVO" Impostos
Fundação:
Artur MaUer
- 1919 _/,

SÃb PAULO - Uma
,

nova polltíca de preços
para as bebidas alcoóli
cas, impostos maiores, li
mitação do número de lo
cais de vendas, diminui
ção da publicidade e au-

.rnento da idade mínima
pl se poder beber, esses
são aiguns dos meios a

presentados pelo admi
nlstrador . de assuntos
científicos do "Health E,·
ducations and Wel fare"
(dos Estados Unldos), Sr.
Ernes,t Noble. para impe
dir o aumento do alcoolls
mo.

CGCMF:
84.436.591/0001-34

•

-

-1979 -

Diretor:
Eugênio Victor SchmOckel

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

•

malareS, para
O professor Ernest No

ble foi um dos participan
tes do simpósio Interna
cianal sobre alcoolismo
promovido pelo Departa
mento, de Psieobiologia
da: Escola Paulista de Me
dicina, que discutiu os

conceitos do' alcoolismo,
sua epidemiologia, -aspec-

I

tos clinicas, tratamento
e prevenção. O especialis
ta lembrou que os proje
tos de prevenção do al
coolismo que utilizam a

TV, o Hádlo e a imprensa
Escrita têm melhor resul
tado quando realizados

Siöado, 02 de junho de 1'979

diminuir
conjuntamente com con

ferências, palestras e en

trevistas.

Explicou que nos Esta
dos Unidos o alcoolismo
é o terceiro maior proble
ma da saude, precedido
apenas dos problemas,
cardíacos e� câncer na

linga, boca, laringe, farin
ge e ffgado, principal
mente". O consumo per
caplta de bebida alcoóli- ,

ca nos Estados Unidos é
de '2,7 galões.

o consumo
problema levantado pelo
Dr; Frnest Noble foi que
"o 'acochsmo é uma mo
léstia tratável" e que o
"clínico ' geral deve ter .

um papel-chave no reco

nhecimento dos pacientes
que abusam do álcoot,
deve ajudá-los a reco'nhe
cer seu problema e a a

ceitar o tratamento",
'

.Após informar que nos.

Estados Unidos 3 milhões'
de menores, entre 14 'e 17
anos,

.

já são "bebedores
, normais" o Professor No

,O primeiro ponto do, ble afirmou que "o alco-

MedeIros: deixaste a

nossa convivêncla ter
rena, em meio a distor
ções de valores e até in
justiças como costumá
vamos conversar, mas se

Jolnvllle perdeu, mais per
deu. Santa Catarina
e acima disso a Justiça.
E a Justiça Div.ina ténho
'certeza que o 'recebeu
de braços abertos, Foste
o operário do Direito, ver
dadeiro escravo da Lei e

servo incondicional. da
Justiça: seja porque a

companhava, prestigiava
o trabalho que não era

de seu mister, mas que
era 'de Interesse de seu

constituinte; seja se ali
mentado dentro do pró
prio automóvel. como a

conteceu com seu' Cole
ga João Momm, que ti
nham audiência marcada
em Mafra, além de dormir
'em hotéls sem conforto
pelo' lnterlor do Estado.
Por falar nisso,Dr. Paulo
Madelros, se o Eminente
Colega não quis os hono
rários resultantes daque-

PAU'LO' MEDEIROS

I'

• ,
!

Jaraguá .de Sul,,.21 de maio de 1979.

VICTOR 'BAUER
Prefeito Municipal

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

Telefone: 72-0091
Jaraguá do Sul - SC

, Bem me lembro, ainda '

o conheci quando estu
dante de Direito; nele é
como se a gente sentisse
a inteligência, o saber, o

causídico combativo. mas
sereno e seguro. Avesso
a elogios, porque deles

Composto e Impresso
na:

I Soco Gráf.Avenida Ltda.

nunca precisou. Com ele
muito aprendi, até que o

idealismo não pode, es�

pera; que a tel muda,mas
6 princípio não muda
nunca, e a: vida continua.
Pois é, meu imorredouro
Colega e' Amigo, Paulo

Obras. do '''CESCA''
Segundo nota cnstrlbuí- da pela Central de Esto-

. Comunica@o
I

Tendo em vista a exigüidade do espaço físi
co disponível no "Cemitério Municipal", a Pre
feitura Municipal necessita adquirir uma área
para implantação de um novo campo santo.

Assim sendo, comunica aos senhores pro
prietários de terrenos localizados na periferia do
centro urbano, com área não inferior a' 50.000m2
e própria para tal finalidade. para éomparece
rem ao Departamento de Topografia desta mu

nicipalidade, munidos dos dopuméntos compro
batÓrios de posse do imóvel.

A área acima citada poderá ser c'omposta
pela conjugação de dois ou mais' terrenos, mes

, mo de proprietários diferentes, porém, sua so

ma, não poderá ser inferi'or à metragem estipu
lada.

em Itajaí
cagem de Santa Catarina
B.A. - CESCA -, as obras
da Central de Estocagem,
em Itajaí, .Inlcladas em

janeiro próximo passado,
prosseguem em ritmo

.

acelerado.'
Informa a nota que"es

sa nova Central de Esto
cagem dispõem de área
suficiente para ampliação
até 120.000 m3 e para a

construção de indústrias,
instalações destinadas a

filetagem de pescado,
classificação e embala
menta de peixes e cama

rões, processamento de
frutas, além da classifica
ção e ernbalamento de
fraFlgos:

E conclui que "devido
aos dispositivos opera
cionais que serão instala:'
dos, . a CESOA estará em

condições de preparar,
lotes para exportação, em
volumes extremamente
elevados, .evltando assim
que, os navios fiquem no

porto por grande espaço
de tempo".

"

les trabalhos advindos
com as desaproprlações
.do Campo de . Marechal
Hermes, em Canoinhas e

outras de Mafra, depois
de as ações haverem per
corrido desde 1961 pelos'
meandros da Justiça. (co
mo também deles não
quis o seu Colega João
Momm), o fizeste não

porq,ue deles não preci- ,

sasse e nem porque fos
sem ínfimos, como o fo
ram, mas sim o fizeste
porque a -malorla de seus

clientes não quis receber
a' parca indenização 'ofe
recida pelos seus patri
mônios; afora os que ha
viam

.

perecido, demons
trando, aínda at, não
só o despreendimento
mas a Inarredável
coerência e solidarieda
de. A quem tanto se des
gastou na luta pela Jus
tiça, deixo a minha sau

dade e oração, tu,que
foste o exemplo maior, de
Colega e Ämlgö.

,

Nilo Monn, Fpolis.

PASTELARIA TOM. JOM
PASTELARIA TON JON, de propriedade' do

, mestre-cuca João Serafin, atende encomendas
Para aniversários, festinhas ou para qualquer
finalidade.

Av. Mal. Deodoro ;_ ao lado da Farm. Avenida

PÁGINA 4

alcoólicas
,acidentes como quedas,
congelamentos, afoga
mentos e acidentes auto
moblllstlcos.

Atualmente. segundo o

cano, há dois métodos
especialista norte-ameri
pricipais para a cura do
alcoolismo: convencer o

doente' a abstinência to
talou permitir o uso con

trolado da bebida. Ele

\ disse .que o Instituto Na-
.

clonal de Abuso do Alco
o] e do Alcoolismo vem

optando pela abstinên
cia, porque a medida que
permitir o uso controlado
da bebida é muito subjeti
Vã.

-

,-

Eslado progralDa
-

i

cememereccee
'alusivas ao emo

.' de criança
A, primeira-dama do

Estado, Sra. Déa Barreto
'Bornhausen, presidiu, no

Palácio da Agronômica,'
a terceira reunião da co

rnlssãó formada por re

presentantes de diversos
I

órgãos e entidades, com

o objetivo de agilizar as

comemorações do Ano
Internacional da Criança.
Na ocaslão, ela ressaltou
que "essas comemora-

,çõe não, devem ser en

tendidas como festejos, '

simplesmente, mas sim
como um despertar para
vários problemas que a-

'tingem as nossas crian
ças e que estão, pedindo
soluções contrnuas e du
radouras".

A' atuação dos orgãos,
como várias secretarias,
entidades llqadas à edu
.cação e cultura e entida
des assistenciais será
coordenada pela Liga Ca
tarinense de Apoio ao,

Desenvolvimento da Co
munidade, presidida pe
la Sra. Oéa Bornhausen,
com o objetivo de somar

de bebidas
olismo pode acontecer em
qualquer idade, por isso,
quanto maís cedo se des
cobrir' melhor. Logo no

seu início, o médico; po
de descobrir melhor que a

família. devido a .síntomas
, como azia, tosse matuti
na, taquicardia, gastrite,
hipertensão. tremores, an
siedade, insônia, ffgado

, grande.

As moléstias causadas
pelos abusos do ,álcool
são, entre outras, as úl

ceras,' cirrose, pancrea
tite "black out" de me

mó�ia, redução dá resis
tência a infecções, "de
lirium tremls", além de

INDICADOR

esforços 'e planelar as di
versas comemorações pa
ra que atinjam o maior
número possível de me

nores.

"O Ano Internacional",
explicou. "é' ur:na oportu-

'

nidade para localizar a

'criança, difinir seus pro
blemas e colocá-Ia em

seu devido lugar, ou seja,
no nosso principal centro
de atenções".

UM MARCO

Para' todas as entida
des que participam do

, programa - á Secretaria
da Educação. da Saude,
do Bem-Estar Social,
da Cultura, Esporte e 'Tu
rlsrno, a LBA, a Ilnlversl
dade, Ia Prefeitura Muni

cipal de Florianópolis e a

Fundação Catarinense
de Educação Especial, ()

Ano Internacional. da Cri

ança é um marco, que de
fine uma maior atuação
"e não só dos órgãos pú
blicos, mas de toda a co

munidade".

PROFISSIONAL
I,

'

,

CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

I'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

'Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

Dr. Luís Fernando Dellagiusti�á
CIRURGIAO DENTISTA

CRO - FP - 4973

Clfnlca Geral
, ,

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25(hJaraguá do Sul-SC

Dr. Alberto Dalmarco e Dr. Vit6rio A. Lazzaris

ESCRIl6RIQ DE ADVOCACIA
,

Consultas, Pareceres e Ações:
C�vis, criminais, comerciais e trabalhistas.

Assistência a empresas.
. Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004

,Jaraguá do Sul ,', Santa Catarinal

MARCIO MAURO MARCATTO

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO; 065

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.

Divulgue sua especialidade
profissional.

HUMBERTO WOLF ",. '

Ena,nhelro Civil

'Atende adultos e crianças.
Avenida Marechal Deodoro, 1699,. defronte ao Fer-
ro yelho Marechal - Telefone: 72-1222. I

Engenheiro Civil

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

PROJETOS E ASSISTeNCIA TECNICA

Av. Mal. Déodorç;-'daFonseca, n°. ,1.179

ESCRIT6RIO CONTABIL "A COMERCIAL"
CRC-SC'n.o 0048

Téc. Cant.: Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.O 7.786

. \Téc. Cant.: Yvonne A. S; Gonçalves
CRC-SC n.O 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrati
vos - Contabilidade - Serviços de Marcas e Patentes -

Fotocópias de legislação Trabalhista e INPS - Segu
ros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 aserviço do'progresso de Jaraguá do sU11Av. Mal. Deodoro da, Fonseca, 130, fone: 72-0091

Emplacamentos - Transferências .. Seguros ,

Negativas de Multa - Guias _- Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-01210
(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

III
MARLIAN-EMPREENDIMENTOS E SERVlQOS'LTD";--- '

"

CRC - on2

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 Catarina
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RESPOSTAS:

Coleção Direito C.iVil -] 'vo.lume,s' ençaderna-
dos, ediçâo atualfzàéJã e revlspdâ - Sílvio

Rodrigues �
" '.: �" .

: .;' ;'.'
. ":"',: . . . . . . . . .. ,300,00

Proteção Civil; daJntil'nJd�de - Milton Fernan-

'des ..

'

'

..

'

.. : "180,00'

Preparação à Lingüística Romântica - Sílvio

,Elias. t
"

••••• _. __•• '.
-

•••••

'

•••••
' .' ...."'õ •• ",.,... ", 110,'00,

NÓVQ Manuál de Análise- Sintática -"Glads";,,
tone Chaves,·de Meio··, ""''''''''' . '; '".J ."N.!,"",','"',' 60,09'

Decisão de Médico,"",AJ���nde'luta de 2"d-'
rurqlões ::' rytW�t\ei[l\::.:--:&'. . . . . . . . . . . . . . . 75,00,

Meu Filho, Meu A.riíigd 'óli Inimigo? - A tris

te realldade, entre -as ,g.erações - Dr.
�, Frank' S. ;'Cãprio' '. :; . :'�í:"�'.:';>: .' . . . . . . . . 75,00

A Revolução t'raíaa - 1930 - História do Bra-

sil - Hélio Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170,00
O Supremo Trlbunal 'Federal e a tnstablllda-

.de PQlmco-IJilstitucional, -, E��ud_Qs, polí-,
, .' ' tleoa- OsvatdoJT. dO,Vale ., .. �.:. ',' .. :'.. 120,00

50 Circuitos com Diodos ReUfic-adores e'Ze-
; , n9(':' Soar '. i, •••<.;::

'

..

' "100,00

, Go�pon��tes _Eletrônicos; é FácjJ C_ompre- \ ". ','
ende los Waters" " '.' \ 120,00

. A Informação - Pelo Proí, Sociólogo - Jorge,
"

Xlfra-Heras .. ";�' .. '. .... �:: .... � .. � ;.. 120,00
- Tabelas de-Matemática Financeira - Abelar-

do Lima Püccínl ..

'

....:': .::. :': .. r • • • • •• ;,120,00
Novo J\llé!odp de Taquigrafia - Aprovado pelo

,,,; .: \:. 1;-? "C8ftgr(3�s6 Brasllelro de Taquíqra- ,

. , fra O r O" Lelt AI "v'- e' 1 00
'

-�" ,:.. car ;�el e. ves � . . . ,00
r

,.' ,: .' ''_' •• ,�.:.' "t;· ,';:;'.�.,.' ( . :' . "
'

.

�.:l�

" ,i "; ���,p..recJ�a.e�via�,.dinheirO! Voc� �ó g�g,a_ �,o retirar!

L'iP� :�I'v.r�sLn�Agêncla
- P()st�1 "de..sua, 'Clp!ade�'\Escreva[

,

"

para EIDII eRA MONTERREY LTDA ;R'úa Visconde de::
-- -'-.,.. , .. -EJgueiredo.,.81,Tijuca. RIo de JaneirO •. CE;1? �,20.550·J

, Caixa Postal 24.119 - ZC-09. -�

CORREIO DO POVO
Eu me aproximei e passei

um carão:
- Ent�o, isso é coisa'; quê

se faça, Luizinlia? Você troca
uma cereja podre por uma ce-

reja boa?
'

Luizlnha baixou a cabeça
compungida:

- Não faço mais.
- Daí a cinco minutos eu

voltava para verificar que, de

fato, ela tinha abandonado a'

idéia de trocar a fruta podre pe
la boa,

Agora.ela estava trocando

o's caroços por cerejas inteiras.

's'....
' R " ,R

,i

'O caroço da ce,reja

Um grupo de garotinhos
comia cerejas. Era uma sensa

ção porque era a primeira vez.

que saboreavam -aqüela fruta.

Lulzinha ficou triste porque
sua cereja acabou logo.' Uma

delas até .estava podre. Come

çou a bancar a espertinha e fa
lou para um coleguinha:
I - Quer trocar?

O garotinho, ingênuo trocou.

.

Briga de meninos

As respostas infantfs têm
sempre um grande sabor, quan
do a gente sabe provocar, de

vidamente, a criançada.
•

No outro dia irromperam
em meu consultório dois meni

nos iguais. Gêmeos. Viraram o

consultör!o pelo avêsso, rasga
ram coisas, plantaram bananei

ra, fizeram o diabo! De repente
resolveram começar uma briga.

.

Golpes, pontapés, chaves, ju-
dô, boxe, vale-tudo, capoeira,
nem sei que mais.

A certa altura eu resolvo in

terromper:
- Mas vocês são malcria

dos, não são? Tem cabimento
uma coisa dessas? Será que
vocês não compreendem? Co
mo é que meninos que a gente
pensa que são. educados pas
sam a vida brigando? Vocês

brigam sempre,
- não é?

E um deles, quase ofendi
do: - Sempre não, doutor, Tem
hora que a gente pára.

,--...----_......_---""""""""""'''''''''''''''''''''''''
f
1
,

EI! você NÄO
DISSE Que IA
ME DEIXAR
,BRINCAR�
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.>: Morett], Jordan & Cia. Ltda.
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Especjaliz.ada. erp Vol'k&Wag�:m, com serviços de mecânica,
-
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I ..

'

'1 ,'" \,Er�u�os �SADOS ,�EVISADOS
".

' "Financiamento pr6prio
-

'-�
,

:"'.

retifica de motores, regulagem de carburador .1976
1978
1'977
1978
1976
1978
1,975
1;976
1976
f977

" '.'

"'.' t·: ., ....

e com lataria e pintura em qualquer marca de carro.

4 ,".� ;. ',' • ,�� -"'tI.".' , ";'
. ��. .

Rua Leopoldo Màlliéitôs; 67 - Fones: 72-0107 e: 72�1059

Jaraguâ do Sul Santa Catarina

Palavras
HORIZONTAIS:

1 - Pará. em inglês. 4 - "70Ó',\\�h't'i'Omanos.l
7 - Canto em coro. 9 - Lavrar a terra.'.rl;....;;.;. (?), Ek
berg, atriz sueca. 12 - Liguei. 13 """::: Composição
poética. 14 - (?) Aragão, comediante brasileiro. 17

- Curo; saro. ;9 - Pedra de moinhcL'20 ':"_'Ivan Set

ta, ator. 21 - Sinal gráfico. 23 � (?)·:Brooks, clneas
ta. 25 - Ainda; também. 27 - Elevada. 30 - Enxer-

'

ga. 31 - Desembarcadouro, lugar onde ficam os na

vios. 32 - Símbolo químico do níquel. 33 - Educan

dário. 35 - Porém. 36 - Semelhante. 37 - Prono-
, me possessivo feminino. 39 - "6", em algarismos
romanos. 40 -Vento. 42":""" Tudo o que pode inspi
rar um poeta. 45 _: Declaras

-

culpado. 48 - Quero

sene. 49 - "Sol", em Inqlês. 50 - Encontrai por a

caso Ou procurando. 52 - Feminino de -alto. 54 -

Campo de cereais. 55 - A penúltima vogal triplica
da. 56 - Feminino de um.

I ,

. -

VE;RTICAIS:

1 - Jane (?), atriz norte-americana. 2 - Levan

te; nascente. 3 - "Rato", em inglês.4 - Oferece. 5

- Que não. está cozida. 6 - Cantiga suave. 7-

Grande desordem ou confusão. á - Resldêncla. 10

- Corrente de água doce (pl.), 15 - Preposição in

dicativa de lugar. 16 - Reputação; apelido (i>I.). 18
- Saudação popular. 22 - Franco; honesto. 24 -

-

Símbolo químico do érbio. 25 - Vertebrado com o'

corpo coberto de penas, com os membros anteriores

transformados em asas e que se reproduz por ovipa
ridade. 26 - A glândula sexual mascullna.szê - Ir

mã do pai ou da mãe (pl.). 29,_;_ Gritos 'd'e-tt0r. 31 .,..�

Grudas. 34 - Aqui. 35 - So,merset (?), escritor in

gJês. 38, ___,..: O prirnelrö dos números .lntelros. 39 -

Depósito do f.uhdo .de um rla, do mar; etc.A1.-:- Sím

bolo químico do rádio. 43 ..:._ Deserto africano. 44 -

O maior .dos con.tinentes. 46 --;- Engorduro. 47 -� Sua

Alteza Serenísslma (abrev.). 51 - Firmamento. 53 -

Alberto de Oliveira, poeta brasileiro.

4, 5 62 3·

107

11

13

2017

29

32

43 44

'BWn - 000 -:- BJBas
_._ Bll'v' - !B40V - uns,

..: 'S�B - sBsno'v' - 'ê'SnV\l �_J'v' - 11\ - 'Sns -:- IBl.·�

s�V\I � 8100S3 z: !N - s!Bb - a/\ � B'âJ'$�3 ...::;;, 9lV
- laV\l - 111. - SI - 9V\1 - oues':::':"':;' Ol13'UEl'I:::I";"";_ apo
_ !Un - Bl!U'v' -:- JBJV - IBJO� - ��a - JO.::l -, '.

LI�ROS GRÁTIS'- córtésiä;�b seu Jornal,

.

Jurídiq_os., {CI�=rsicos e Outros

. .,)
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Um prussiano
,BONN ..:__ O presidente

élelto Karl Carstens difi
cilmente poderia ser elei-

to por vete popular mas,
em troca, eram' poucas
as dificuldades para sua

LEI N.o749/79

Autoriza o Chefe do Executivo doar'
uma área de terra e dá outras providên
cias.

VICTOR BAUER, Prefeite Municipal de Ja

raguá do Sul" Estade de Santa Catarina, no use

e exerclclo de suas atribuições.
Façe saber a todos es habitantes deste Mu

nlclpio que a Câmara de Vereaderes aprovou e

eu sanclone a seguinte Lei:

Artige 1.°'- Fica e Chef� do Executlvo Mu-
,

nicipal autorizado doar à ASSOCIAÇÃO COMER
CIAL E INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL, cem
sede nesta cidade, uma área de terra de 631,80
m2 (seiscentos e trinta e um vírgula 'Oitenta me

tros quadrados), cem 'as seguintes confronta
ções: frente,' com 29,40 mettos na Avenlda Getú
lie Vargas; fundos, com 29,00 metros em terras
da R.F.F.S.A.; um lade, cem 20,80 rnetros em ter
ras do Governo do Estade de Santa Catarina, e,
outro lade, cem 22,20 metros em terras da Pre
feitura Mwnici'pal, sende esta área parte de um

terreno pertencente à municipalidade, conter
me registre n.o 13.958, fls. 269, do Registre de
Imóveis da Cemarca.

Artige 2.° - Fica concedldo 'à Assoclação
Cemercial e Industrial de Járaguá do Sul e di
reite de ceder a área constante do artigo 1.0 ao

CENTRO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL,
SOCIEDADE CIVIL DE, RESPONSABILIDADE
LTOA, para a construçâo da sede própria.

Artige 3,° - Decerride e praze de 5 (cince)
ane,s a partir da vigência desta Lei, a Asseciaçãe
Cemercial Industrial de Jaraguá de Sul eu e
Centre Enípre�arial de Jaraguá dó Sul - Secie
dade Civil de Respensabilidade Ltda. nãe' tiver
censtruíde sua sede, a área reverterá ae patri
mônie públice municipal.

Artigo 4.° - Esta Lei entrará em viger na
data de sua publicaçãe, revegadas as dis'pesi
ções em centrárie.

Palácie da Prefeitura Municipal de Jaraguá
de Sul, aes 25 dias de mês de maie de 1979,

VICTOR BAUER
Prefeite Municipal

A presente Lei fei registrada e publicada
nesta Direteria de Exp�diente, Educaçãe e, As
sistência Secial, aes 25 dias de mês de maie de
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretera.

LEI N.O 750/79

Dispõe sobre denominação de
Via Pública.

A presente Lei fei registrada e publicada,
nesta,Direteria de Expediente, Educaçãe e As:'
sistência Secial, aes 25 dias de mês de maie de
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretera.

VOC� SABIA QUE O MOBRAL NAO
E S6 ENSINAR A LER E ESCREVER?
Você também pOde ser�ri1 freqüentaöor

do nosso Posto Cultural.

,_ Biblieteca
- Balcão de Emprege
- Curses de Prefissienalizaçãe
- A:tividades Culturais
- Artesanate

VENHA PARTICIPAR,'
NöS ESPERAMOS POR '(OC!:!

Lecal - Ae lade da Pref. Munic., Pç. Angele Pia
zera,:, HORÁÀIO -, Das 8 às 11h30min, e das

,13h30min às 17 heras.'

da
eleição pela,Assembléia
Especial formada por
membros do Parlamente
e rspresentantes des 10

',NOTtCt�S
DE

CORurA
Aprovado convênio
para calçamento

A Câmara Municipal
de Cerupá aprovou pro
jete de lei do Executive

que e autoriza firmar
convênio cem e Gever
no do Estade através
do FEAR, para calçar
um trecho da Rua Ro
berto Seidel da'pente a

té a SC-301, de aproxl
madamente 650 metres.

Prefeito esteve
na'Capital

6 Prefeite de Cerupá,
sr, Adeline Hauffe, este
ve no último dla 23 na:

Capital do Estado, tra
tándo de assuntes do
interesse da comunlda
de cerupaense, manten
de centate cem e depu
tade estadual Octacílio
Pedre Ramos, audiên
cia cem e Secretárie
des Transpertes Esperj
diãe Amin Heleu Filhe,
pleiteande asfalte'Ceru
pá-Jaraguá de Sul, ce,:,
mo prieridade ne atual
GoVerne. O alcafde ce·

rupaense esteve tam-
, bém ne INCRA, tratan
de da Iiberaçãe de uma

área de terras ende irá
'instalar-se uma neva in
dústria eu seia, Fiaçãe
Sãe Bente S.Ä.

ERUSC

O vereader Erneste

Félipe Blunk, na última
r;eunião de Legislative,
fermuleu pedide de in

fermações à ERUSC�
oara saber quande a

Empresa de Eletrifica
çãe Rural dará centinui
dade a construçãe das
linhas já pregramadas e'

aprevadas para Ceru

pá, peis assim estare
mes indo de encentre

. 'ae pregrama de Presi
dente Figueirede em

dar apeie aes agriculte
res, para desenvelvi
mente de seter agrícela.

, PRE�O:, ,

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

melhor
Estades federais e Ber
lim Ocidental.

"Stern disse que e pre
sidente da Câmara Bai
xa fei eleito centra a

"ventade des cldadões".
lsso porque, embora a

I democracia cristã de
Carstens não controla e

Parlamento, não estanco
no poder, censeguiu
rnalorla na Assembléia Es
pecial de 1 mil 36 mein
bros 'devido a sua grande
representaçãe nas dele

gações, estatais.
'

,O polítlco, de 64 anos,
eleito no dia do 30.° anl
versárie de fundação da
República Federal" se

censtitui no primeiro pre
sidente escolhldo apesar
das objeções da coalizão
gevernamental.

.estlrpe
Fol chefe da Chance

laria durante e Geverne
de Kurt Gebrg Kiesinger
e presidente da Secieda
de Alemã para Questões
de Polltlca Exterier em

Bcnn.

Em 1973 foi nomeado
Chefe da Fraçãe da .cDU
na Dleta, ou Câmara Bai
xa do Parlamente. Em
1976 foi nomeado Presi
dente da Câmara.

Sua mulher, Verônica
é médica em um subúr
blo de Bonn.

Funarte
lança·

concurso
O Institute Nacional de

Artes Plásticas da
FUNARTE está lançando
um cencurse d� rnonoqra ..

fias sobre a vida e 'Obra
do artista plástico Vicen
te do Rege Monteiro, cu
ja merte ecerreu há dez
anes.

Candidate polêmico por
suas 'Opiniões conserva

deras e seu passado, (per
ter se fillado ao Partido

Nazista),' estatura eleva

da; cuja atitude reservada
recorda a aristecracia

prussiana do século 19,
Carstens, como perta-voz

_ para questões de polltl
ca exterior de seu Parti
de censurou abertamente
certes aspectos da polí
tica de reconciliação de
chanceler 'Willv Brandt
cem es países da Eurepa
Oriental.

Carstens _ nasceu no
porte setentrienal de Bre
mern peucas semans,s

depois da merte de pai,
vitima da 1.a Guerra Mun

dial. Öepels de estudar
Direite _em várias univer

sidades francesl;ls ale-·

mãs, ,serv,iu cerno 'Oficiai
.' de artilharia antiaérea na

zena de Berlim durante a

Segunda Guerra Mundial.

Ae final da década de
1940 cO'ntinueu os estu
des de direite nes EUA e

algum tempe deóeis - de,
seu reQresse à Alem,?nha
entrou 'oara, e Ministério
das Relações Exterieres.
Pesteriermente 'Obteve
um carge de Secretário
de Estade ne Ministérie
da Defesa.

CNI prelDiar4'
trabalho sobre, .

a Indústria:
A Cenfederaçãe Naclo

nal da Indústria - CNr -

acaba de lançar concurso
nacional lnstltuindo e Prê
mie Jerge Duprat Figuei
rede, ao melhor trabalho
versande sobre a histó
ria da criaçãe da CNI, do
Sesi/Senai, ressaltando a-'
ção decisiva que nela ti
veram Roberto Simensen,
Euvaldo Ledi e Mervan
Figueirede. O trabalho
deverá contar cem e mí
nlrno de 200 páginas da-

tilegrafadas .em papél ti
po offcio, numa só tace,

espaço 2, sende que ao

primeire colocado será
conferldo um, prêmio de
C$...200,000,00., ,

.

O prazo das inscrições
será encerrado no dia 30
de setembro, próximo po
dende es, interessades
'Obter maio res esclareci
mentes na Federaçãe
das Indústrias, à rua Fell

pe Schmidt 67, em Floria

nópolls,

Spézia,' &

Jaraguá de Sul
, \

========�======�=====

<"
•

Oieter abre curso

falando sobre
realidade catarinense

dados. a lrnportâncla do
carvão catarinense, qU:3

,
se dêstaca des carvões

paranaense e gaúche por
apresentar proprledades
cequeificáveis e ser, por
.ísso. utilizado na siderur

gia.

As insprições encer

ram-se a 31 de eutubre
e à melher menegrafia

Numeresas figuras de será dado um prêmie de
seu Partide e defendem: Cr$60 mil.
Heinder Géisseler, Secre, , Os cencerrentes deve-

DOS JORNAIStár'ie geral, disse que ele rãõ apresentar texte iné-
•

."desfruta de alta reputa.:: dite, cem um mínime de
çãe internacienal e será 90 páginas datilografadas.
e Presidente de tedes es seb pseudônime, sem tr-
alemães''., tu Ie e em cince vias. A-'

cempanhande"o, um en

velepe lacrade centende
e titule da menegrafia, e

pseudônime do auter e ne

me, endereçe, CPF, nú
mere da carteira de i
dentidade e assinatura.
As inscrições pedem

ser realizadas diretamen
te eu enviadas,via p'estal,
seb registe, para a sede
da FUNARTE-Institute
Nacional de Artes Plásti
cas, à rua Araúje Perte

Alegre, 80, Centre, Rie de
Janeire, RJ 20030.
O auter da monegrafia, ae
se insc'rever, cencordará
cem e direite de prefe
rência da FUNARTE para
editar e trabalhe, em edi

cãe de ne máxime três
mil exemplares, estande'
incluídes, no pagamento
de prêmie, es direites au

terais.

O Secretárie da Indús
tria e Comércio, Dieter
Schmidt díscorreu sobre
"A Impertância de Santa
Catarina no Futuro da E
conornla Brasileira", ao

abrir e Curse de Especia-
-lizaçã.;) em Administração
Públicá, no auditório da
UDESC em ltacorobl.

O conferencista aber
deu, inicialmente, as ca

racterísticas do Estado
nes seteres ge'egráfice,
demegráfice e ecenômi

ce, citande entre eutres

De ,O ESTADO, ed. n.o

19.409, transcrevemos a

/ seguinte informação':

FRANGOS

A expertaçãe de

franges em 1978
Jeve 'um' aumente
de 54,8% em re

laçãe a 1977: -A
Sadia Cencórdia
S.A, Indústria e

Cemércie, fei res
pensável p/ 25,51
per cente de te
tal das expqrta
ções, a Perdigãe
S.A., 20,41 %, e

Frigerífice Seara
S.A, 11,32% e a

Chapecó Avfcelß..
S.A, 3,16% ..

(

Santa Catarina

respondeu peF
,mais da' metade
da preduçãe ce

meréializada ne

exterier: 60,49%.

Em seguida, e sr. Die

ter Sctimidt disse que "a
economia do Estade de .

Santa Catarina, pela sua

diversificaçãe e estrutu
ra eoonômica, nãe tem

sefride efeite muite gran
de advinde das crises da

presente década". De

peis, de le!TIbrar que e

crescimente do Predute
Interno Brute estadual de

, perí,ode
-

1972/77 f.ei de
84% e que e cresclmen

te da arrecadaçãe de ICM

eveluiu a uma taxa mé
dia de 12,9% ne mesme

períedO, centra 8,76% de'

Brasil cerne um tedo, e

Secretárie da Indústria e

-Cemércie disse textual-
mente:

As perspectivas
para este ane sãe
de que as expor
tações de franges
semarãe entre ...

65.000 e 76.000 t.

- "Nossa 'participl;lçãe \

ne PIB, nacienal tem eve

Iu.íde sensivelmente ne

decorrer desta década.

H,oje, partinde de uma
. situaçãe desfaverável em

. relaçãe ae nacienal, o

PIB per capita de Estade
,

situa-se 10% acima da

quele. De 1959 até e pre
sente, a parcela pela qual
somes respensáveis ne,

total da pJ'1oduçãe nacie
nal 'fei 'incrementada _

em
mais de 1,2%. Estes da
des demenstram que nes

últimes anes e especial
mente após 1970, e Esta

do pôde exibir uma bea

, performanc'e' ecenômi��:
melher até que a de pais

O pJlodute de seter pri
márie vem decrescende
à razãe' de 1 % ae ane,
mas em centrapartida, o

seter secundárie da eco

mia catarinense vem a

presentande um pequeno
Incremente, cabende ao

setcr te'rciárie cempensar
grande parte da perda de
seter' primárie.

Frisou e sr. Dieter

,Schmidt, que iste diz bem
das transfermações por
que vem atravessande a

ecenemia catarinef\se,
passand,e de um éstágie
puramente extrativo para
eutre mais mederne e de
senvelvide cem destaque
para os seteres mais di
nâmices da ecenemia.

AGORA voce ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vã conferir no concessionário

EMMENDÖRFER Dm. de Veiculo.s Ltda.

Aaraguádó Sul � 'Santa Catarina

SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua Jeãe Januário Ayrese, 775,

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

Ca. Ltda.

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticiário Esportivo __........._-) p'or JAIME BLANK

Ganhou o melhor,
Figueirense 2,
Juventus O

Com muito frio na capital do Estado, mas com a

maior renda da rodada, Figueirense e Juventus joga
ram na última quarta-feira no Estádio"Orlando Scar

pelli". A vitória do Figueirense foi conseguida no pri
meiro tempo, quando o time do Estreito esteve melhor

em campo. O primeiro gol do Figueirense surgiu aos 24

minutos, e foi márcadó por Intermédlo de Edison. com

Zecão ainda tentando evitar, mas a bola foi chutada

com violência e o goleiro 'luventlno não conseguiu de
tê-Ia indo morrer nos fundos da rede. Aos 32 minutos
aconteceu o segundo gol do Figueirense.

Cizo foi infeliz, depois de um chute desferido por
um atacante alvi-negro, a bola 'lhe roçou na perna train

do completamente o goleiro Zecão. O Figueirense teve

ainda outras oportunidades de gol; mas não aproveita
das pelos avantes. Foi indiscutivelmente a melhor equl
pe em campo na primeira etapa, fazendo por merecer
este placar. O Juventus foi neste período uma equipe
apática, resguardando-se na defesa e deixando de a

tacar. Para o segundo tempo o panorama se modifi

cou, com o moleque travesso saindo mais da sua defe
sa e procurando com mais insistência a marcação do
seu gol. Caetano, incumbido de substituir Tonho, que
não acompanhou a delegação por motivos não explica
dos, encarregou-se de perder dois gols praticamente
feitos. Não sei se por falta de experiência ou falta de
ritmo de jogo, mas foram incríveis as duas chances des

perdiçadas pelo novato atacante juventino. Porém a

chamos errada a troca feita por Felizardo. O rapaz per
deu .os .gols e foi sacado do time, dando o seu lugar
a Ohlqulnho, que nada produziu, enquanto Caetano, no
tempo em que esteve em campo, criou ótimas jogadas
para seus companheiros e perturbando muito. inclusive
os zagueiros do Figueirense. Aos 41 minutos Cabral

desperdiçou uma penalidade máxima, chutando para

fo�a e perdendo a chance do terceiro gol. Esta foi a

qulnta penalidade assinalada e não convertida Contra

Zecão, que vem dando muita sorte. Vamos torcer para
.

q�� isto se_repita sempre e se acontecer num jogo de
CISIVO, Zecao tenha a seu favor este "handecap" favo
rável.

,

DETALHES

Jogo: Figueirense 2, Juventus O, pelo Oampeonato
Estadual. Local: Estádio "Orlando Scarpelli", em Flo

rianópolis. Gols: Edison, aos 24 e Cizo (contra) aos 32

minutos, do 1.0 tempo. Renda: Cr$ 75.470,00. Juiz: An
tonio Rogério Osório.

FIGUEIRENSE - Daniel, Djalma, Reginaldo, Casa
grande e Pinga; Serginho, Balduino e Edison; Sebinho,
Cabral e Heleno (Chiquinho).

JUVENTUS - Zecão, Odilon, Gomes. Mauro e Ci
ze: Jorge Cancelier, ChICO Samara e Lara; Tato, Cae
tano (Chiquinho) e Newton Gomes.

DEMAIS RESULTADO'S

Marcílio Dias OxO Jolnvüle: Carlos Renaux OxO Joa

çaba; Chapecoense 3x2 Orlclúrna, gols de Jorge Nilo
e Cabinho para a Chapecoense e Careca (2) p�ra o

Criciúma; Internacional 1x1 Avaí, gols de Jenes para
o Internacional e Jorge Luiz para o Avaí; Rio do Sul 4x1
Paysandu, gols de Jair, Sávio (2) e Jadir para o Rio do
Sul e Arnaldo para 9. Paysandu �. em Caçador, Caçado
rense 3x1 Palmeiras, gols Valmor, Tuico e Cabinho para
a Caçadorense e Lsnilson para o Palmeiras.

CLASSIFICAÇAO

GRUPO A J V E D P-G GP GC SG

1. Chapecoense 21 16 4 1 36 31 14 17
2. Criciúma 21 8 7 Ô 23 28 :[0 B
3. Rio do Sul 21 8 7 6 23 31 2-8 3
4. Caçadoerense 21 8 3 10 19 22 26 -4
5. Internacional 21 6 6 '9 18 22 28 -6
6. Avaí 21 4 9 8 17 20 25 -5
7. Paysandu 21 2 S 11 12 14 36 -2

GRUPO B J V E D PB GP Ge SG

1. Figueirense 21 12 7 2 31 J:J2 2-1 21
2. Joinville 21 11 5 5 27 32 1'5 17
3. Palmeiras 21 8 5 8 21 24 2l) 4
4. Juventus 21 6 5 10 17 18 24 -6

Marcíllos Dias 21 6 5 10 17 19 28 -9
,

Carlos Renaux 21 4 9 8 17 19 31 -12
7. Joaçaba 21 5 6 10 16 13 ra -5

PRÓXIMOS JOGOS
Amanhã (dia 03.06)

"'�!:' :�._.
".

. �

Caçadorense x Figueirense
Palmeiras x Paysandu
Joaçaba x Rio do Sul
Carlos Renaux X Internacional
JUVENTUS x Internacional

. Avaí x Marclllo Dias

Quarta-feira (dia 06.06)

Paysandu x F=igueirense
Palmeiras x Joaçaba
Rio do Sul x Carlos Renaux
Caçadorense x Internacional
JUVENTUS x Maroülo Dias
Avaí x Criciúma
Joinvllle x Chapecoense.

..r __ . __

.aproveltou os

pretenções
espaços e aniquilou
do Palmeiras

Juventus

Jogando um futebol mals
oonsciente e com um sistema

tático muito bem armado pelo
treinador Joaquim Felizardo, o

ve muitas dificuldades para _

Grêmio Esportivo Jnventus não
teve muitas dificulades para

vence,! o Palmeiras por 2 a O no

último domingo, no estádio
"João Marcatto". Um excelente

público, que prcperctonou mais
de 60 mil cruzeiros, presenciou
esta estupenda vitória do mo

leque travesso de nossa cida

de, que logo aos 6 minutos abria
o marcador, através do artilhei
ro Tonho, depois de receber

um passe de Tato e atirar ras

teiro e cruzado sem chances
para o goleiro Nilson.

Este g011 deixou a equip(2
periquita blumenauense um tan

to perturbada. No entanto, com
o decorrer do jogo, o Palmeiras

procurou se articular melhor e

começou a fustigar com mais
insistência contra o gol de Ze

cão, mas este multo atento, pra
ticando ótimas defesas evitou a

queda do seu arco. A defesa

juventiha também muito bem

postada, nada permitiu aos a

vantes palmeirenses, que ape
nas atiravam de longa distân
cia . tentando surpreender o go
leiro juventino. O técnico Joa

qulnzlnho ainda teve que quel
mar as duas substituições na

primeira etapa, uma . vez que

Renato, com um corte profundo,
no supercmo e Adelmo com

uma pancada violenta na altura
das costelas, tiveram que dei
xar o gramado. entrando em

seus lugares Gilson, e Quituta,
.

respectivamente, com este últi
mo dando um maior poderio o

fensivo ao Palmeiras, pela sua

constante movimentação.

A segunda etapa mal ha
via iniciada, quando surgiu 'o

.
maior volume de jogo não re

segundo gol do Juventus·. Lara
recebeu bom passe de Chico
Samara. e de fora da área chu

tou forte no ângulo superior di
reito de Nilson, num gOlaço de
forma sensaclonal, Estes dois

gols foram frutos de um esque
ma tático muito bem armado

por Felizardo, fazendo cair Sa
mara pela direita e Tonho pela
esquerda, abrindo os espaços
para as penetrações de Lara.
Tato e Jorge Cancelier. Mas o

Palmeiras não se entregou e

partlu de forma avassaladora

sobre o Juventus; tentanto dimi
nuir o marcador e quem sabe

empatar e virar o jogo. Mais
uma vez pontificou Zecão, que
passa p'or uma forma física e

técnica invejável. Tonho perdeu
ainda um gol certo, num rápido
contra-ataque juven,tino. Outro

que desperdiçou grande opor
tunidade foi Odilon, que numa

descida pela direita, tabelou

com Chico Samara, este deu a

Tato que enfiou para Odilon na

oorrida, porém ele chegou atra

sado e a b.ola perdeu-se pela li
nha de fundo.-A grande oportu
nidade do Palmeiras diminuir o
resul'tado adverso', aconteceu

. aos 41 minutos. O Juventus co

meçou a tocar a bola de pé em"

pé, foi recuando e quando Mau1
ro quiz atrasar para Zecã'o, o
fez com deficiênc'ia, proporcio
nando a Lenilson lhe tomar a

bola e quando este já estava

no interior da área para marcar,
foi agarrado e derrubado por
Mauro, e Dalmo Bozzano assi-

. nalou a penalidade máxima. O

zagueiro central Valmir bateu e

colocou a bola sobre o traves
são de Zecão. O placar final de
2 a O espelhou o melhor posi
cionamento do Juventus dentro
do campo, com o Palmeiras do
minando as ações durante boa

parte do iogo, porém o seu

dundou em nada.

DETALHES TÉCNIC,OS

Jogo válido pela 7.a rodada
do 2.0 turno da Taça Santa Ca
tarina. Local: Estádio "João
Marcatto", em Jaraguá do Sul.
Juiz: Dalmo Bozzano. Auxilia
res: Rui Farias da Silva e Nel
son de Onveira Borges. Renda:
Cr$ 61.760,00. Gols: Tonho, aos
6 do 1.0 tempo e Lara, aos 2 do
2.0 tempo.

as

JUVENTUS - Zecão, Odilon,
Gomes, Mauro e Cizo, Jorge
Cancelier, Chico Samara e La
rà; T�tc?, Tonho e Newtõn Go-
mes.

.

"

PAlMEIRAS' _;;_ Nilson, Ha

roldo, Valmiir, Celso Sauer e

Renato (Gilson); Soni, Marcio e

Dito Cola; Edinei, Lenllsen e A
delmo (quituta).

DE_!VIAIS RESULTADOS

Internacional Ox1 JOinville,
gol de Gildázio; Figueirense 3x2

Avaí, gols de Adairton (contra),
Cabral e Serginho para o Fi

gueirense e Jorge Luiz e Louri
val para o Avaí; Criciúma 5x1
Carlos Renaux, gols de Ademir

(3), Laerte e Careca para o Cri
ciúma e Ademir para o Carlos

Renaux; Rio do Sul 3x1 Caçado
rense, gols de Moura, Valdecir
e Sávi'o para o Rio do Sul e Ca
binho para a Caçadorense; Mar
cilio Dias 1x1 Chapecoense,
gOis de Léo para o Marcil'io
Dias e Vitor Ivo para a Chape
coense; Paysandu Ox1 Joaçaba,
gol do goleiro Juarez de fo'rma
bastante curiosa: Ele bateu for
te numa bola que caiu na sua

intermediária e foi feliz, pois
com a ajuda do vento a bola
acabou encobrindo o goleiro do

Paysandu, depois de bater nu

ma saliência do gramado. Coi
sas do futebol!

encontro

Flagrante colhido em frente ao C.A.B., com a presença dos ex-atletas e convidados

IL�_••_
No último sábado, dia 26 de

maio, aconteceu um fato mar

cante no meio esportivo de Ja

raguá do Sul. As dependências
do Clube Atlético Baependi ser
viram para receber cerca de 3J
ex-atletas que marcaram época
dentro do futebol jaraguàense.
Este encontro f()li possível gra
ças uma feliz idéia do nosso di
reter, Sr. Eugênio Victor schõ
ekel, que teve como coordena
dor um grande desportista e

também ex-atleta Turibio Elisio.
Momentos de muita alegria

e emoção se verificaram duran
te o encontro, pois muitos dos
quais a tempo que não se viam,
e naquele instante tiveram no

vamenle a oportunidade de a- '

braçar-se e reviver aqueles mo

mentos em que eles eram es
donos da bola. os grandes cra

ques da época, fazendo então
vibrar as platéias dos estádi.os
por onde desfilavam.

Por volta das f2h3Ómin, foi
servido um churrasco a todos os
ex-atletas e convidados presen
tes, que diga-se de passagem,
estava magnífico.

Logo após o churrasco, vá
rios oradores usaram da pala
vra. Inicialmente o idealizador
deste encontro, o nosso diretor
Eugênio Victor Schmöckel, que
a�radeceu em seu nome e em

nome do jornal Correio do Po
vo, a presença dos convidados
dizendo-se muitíssimo' hónrad�
em poder no,vamente conviyer
com estes que muitas glórias
deram ao Baepenai e ao futebol
jaraguaense de modo em geral.
Estava preparada uma surpresa
aos ex-atletas, que foi desfeita
quando o nosso diretor chamou
o primeiro nome e fez a entrega
a este, de um Certificado. Era o
"Testemunhto de Reconheci
mento" do Cor.reip .do Povo o

, • .' •
• .s �

semanano mais antigo de Santa
Catarina no dia da passagem do
seu sexagésimo ano de funda
ção, conferindo ao ex-atleta o
seu público reconhecimento pe
la �estacada atuação no espor
te Jaraguaense, constituindo-se
em modelo e exemplo as futuras
gerações. A seguir um a um, os

atletas presentes, receberam o

seu certificado. Foram agracia-

de ex-atletas
dos os seguintes ex-atletas:
João Germano Rudolf (Cas
cudo), Leocádio O. ROdrigues
(Fio), Adolpho Mahfud, Luis
Carlos Ristow, Vicente Donini,
Walter Balloc!k Baloquinho}, GU!
do Fernando Fischer, Kamilton

Garcia, Sebas�ião Ayroso (Bas
tião), Leonides Schadeck (Cha
deco), Alberto Taranto, Turibio
A. Elisio, Máfio Zerbien, Nor
berto Piazera (Pia), Heinz Sch

wertner, OctacíIio Pedro, Ram'os

(Cica), Norberto Haffermann,
Guido Schmitt, Reiner Wille,
Francisco VOligt (Chico), Almiro
A. Farias (Peca), Dorival Fodi

(Chola), Arlete NatiVidade Per-'

feito, Clécio Mo,tta Espezirn, Jo
sé Alcides dos Santos (B'idú),
Francisco Pereira Santana (Bu
jão), Vicen,te Pereira (R'ainha),
Haroldto Ristow (atual Preslden
te do C.A. Baependi), Snvino
Baratto, Baldur Magnus Grubba
(Stuka), ÄdiTs'on Silveira (Poci
ta). além de outros convidados
que não se fizeram presentes

, por motivos vários, muitos dos
quais residindo distante de Ja
raguá e' outros por terem assu-

mido compromissos anterior
mente ficando privados do com

parecimento.

Ainda durante o churrasco
fizeram uso da palavra, Octací
lio Pedro Ramos, em nome dOJ
ex-atletas, agradecendo o' con

vite e congratulando-se com a

feliz inicaitiva, dizendo que, ha
verá já no mês de janeiro do
próximo ano, o segundo encon

tro, desta feita po'r ele patroci
nado, e Haroldo Ri!iitow agrade
cendo a lembrança do seu no

me, candidatando-se para patro
cinar o terceiro encontro, que
acontecerá no mês de março de
1981, por ocasião do encerra

mento do seu mandato como

presidente do Baependi. Vários
ex-atletas pronunciaram-se, con
tando passagens cômicas vivi
das dentro e fora dos campos
de futebol, fazendo com que to
dos se deliciassem, provocando
alegria e descontraçãro. O con

graçamento continuou tarde à
fora, pois todos se sentiam. mag
nificamente recompensados por
esta simples, mas gratificante
homena�e� recebida.
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QUATRO RODAS DEMAIO
ABRE AS PORTAS DE

SÃO PAULO PARA VOCÊ.
Säo 32 páginas coloridas com o dia-a-dia. o comércio.

a cultura. a vida noturna. os restaurantes
internacionais e outras dicas para você desfrutar do

ritmo vibrante da maior cidade brasileira.

E mals: Segredo
Veja em primeiríssima mão o

Chevetfe Hatch Bac�.
Serviço
Conheça melhor o sistema
elétrico de seu carro.

Testes
Comparativo entre Car�van.
Belina II e Variant II.
Mecânica e desémpenho do
Gurgel. Passat LSE eAlfa iI.

�amptng' r.'\
Conheça os acolhedores P
campings dos estâncias
hidrominerais ppulistas. :.

de maio
lá. naS bancas

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

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

I
Con�truindo em madeira o progressode nossa região

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

�_..-'�.

Terraplenagem VARG.A.S
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS 'COM RETRO ESCAVAO�IRAS ,

SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, ·181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA HF.L5NA

TUBOS E ARTEFATOS ["IE CONCRETO
Rua Jolnvllle, 1016 - Jaraçuá co Sul

• , "b -Ieraragua Ta ri S.8.

S.A. de Capital Aberto DEMECIRCA 200/75-155
CGCMF n.O 84.432.426/0001-04

AVISO AOS ACIONISTAS

a) Pagamento de D'ividendos
Comunicamos aos senhores acionistas que à

.

partir desta 'data, na sede social da Empresa, à
Rua Jorge Czerniewicz, 590, estaremos efetuando
o pagamento do dividendo relativo ao exercício
social encerrado em 31.1'2.78, aprovado pela As
sembléia Geral, realizada em 26.04.79, mediante as

seguintes condições:
1.°) Apresentação do cupon n.O 6 para as

ações ao portador;
2.0) Mediante apresentação do Título Múlti

plo, para as ações nominativas.
b) Alteração do valor nominal das ações '

Conforme estabelece o § 2.° do art. 167 da Lei
n.O 6.404, de 15.12.76, a Assembléia aprovou um
aumento de capital de Cr$ 4,248.000,00 (quatro mi
lhões e duzentos e quarenta e oito mil cruzelros),
pela incorporação da expressão monetária do ca

pital realizado, alterado, em conseqüência, o va
lor nominal da ação de Cr$ 1,00 (num cruzeiro)
para Cr$ 1,24 (hum cruzeiro e vinte e quatro cen

tavos) e, diante disso é tmpresctndfvel a apresen
tação dos Títulos Múltiplos Representativos, das
Ações para as' devidas modificações. Jaraguá do
Sul-SC, 30 de abril de 1979.

,

A DIRETORIA

SEM
SIMILAR EM
BELEZA

. QUALIDADE E PREÇO.

Revendedor autorizad()�

Av. Mal. Deodoro, 338 -

Jaraguá do Sul

Lojas
Breithaupt

I

ainda profundarnente consternada com seu fale
címento.aos.sö anos, ocorrido no dla ,26 dernalo,
vem por intermédfo desta, agradecer a todos os

parentes, .arniqos, vizinhos e aos que enviaram
flores, coroas, e aos que acompanharam o extin

to, de sua residência, -na Rua Barão do Rio. Bran-
co, 756, até a sua última morada. I

Saudades de seus filhos: Emitia Campigotto
Alvise - Prof. Dona de casa, res. na Rua Rio
Branco, 756 - Jaraguá do Sul; Ida Pawlaws�ky -
Prof. Dona de Casa - res. na Rua Américo An
gelico, 97 - Campo Grande - SP; Maria Orlin-
,da Fomic - Prof. Dona de casa - res. Ao Jan
dira, 88'1 - Indianópolis-SP; Alacrin'o Campigot
.0 - Prof. Médico - res. na Rua Santa Izabel,
295, apto. 73 - Vila Buarque, São Paulo; Alfredo
Campigotto � comerciante - res. na Rua Getú
lio Vargas, 716 - Joaçaba-SC; Emil'iano B. Cam
pigotto - Prof. Farmacêutico, res: na Av. Can
tré, 592 - Nova Cantré-PR; Marcelino O. Cam
pigoffo - Prof. Artesão -r- res. na Rua (Ibiapina)
- Grato-CE; O'reste Campigotto - Comercian
te, res. na Rua Cap. Leonidas Marques - Capitão
L. Marques-PR; Daniel C. Campigotto -- Militar
reformado, res. no Alto Garibaldl, Jaraguá do Sul;
Vergílio Campigotto - Comerciante, res. na Rua
Otto Boehm, 403, apto. 4, Edif. Tereza-Joinville
SC; Adélia A. Campigotto' - Irmã Catequista, res..
em Itaporão-MS.

AGRADECIMENTO•

.J..
'..

'A Família enlutada de

, .. , !, r JAC9 CAMPIGQTTO

,AUREA,MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do R'egistro de
Protestos

- EDITft.L -

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

'

Lauro Linzmeyer, Estrada Rio Novo, s.n.o,
nesta. Martins Correa, Rua Roberto Ziemann,
nesta. Transportadora Duas Rodas Uda., Rua Ro
dolfo Hufenuessler, nesta.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

Prevenção

de

acidentes

A ,Indústria Têxtil Jari

ta .
S.A., realizou entre os

dias 28 de maio a 1.0 de

junho, uma programação
da 2.a Semana In,terna de

Prevenção de Acidentes,
que constou da sessão, de

abertura, 'pelo Diretor

Presidente, sr. João Lú

cio da
-

Costa, palestras
reterentes a empresa e o

custo do acidente - atos

inseguros e condições
inseguras, por Ademar

Fischer, a importância da

segurança nas indústrias
e função da CIPA, por
Celso Vasel, do SENAI;

Higiêne, saúde e medici

na do trabalho - pelo Dr.

Aluizio Isaac Albuquer
que, ccnstando também

distribuição e fixação de

cartazes e projeção de

slides a cargo' do SENA!.

As 18 horas do dia 1.0

de junho, após a projeção
de slides, encerrou-se a

2.a semana interna de

prevenção de acidentes.

DECRETA:

DECRETO N.o 535/79
Suplementa e Anula dotações do Orçamento vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições, com ba
se na Lei Municipal nr. 734 de 28 de novembro de 1978;

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de
Cr$ 502.000,00 (qulnhentos e dois mil cruzelros) para reforço do progra-
ma e -verba abaixo discriminados: '

ANEXO I - QUADRO A

0401 - DIVISA0' DE EDUCAÇAO
0401.08421882.012 - Manut. das ativo da Div. de Educação Cr$ 250.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.1_3754282.021 - Manutenção das atividades da Divi-

são de Assistência Social Cr$ 100.000,00
0403.15814872.022 - Assist. Oomunit. e Subven. Sociais Cr$ 50.000,00
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.03080322.023 - Manutenção das atividades da Divi-

são de Contabilidade Cr$ 100.000,00
0501,03390402.025 - Subvenções a Amunesc, ABM e Ibam Cr$ 2.000,00

TOTAL Cr$ 502.000,00

ANEXO " .....;. QUADRO A

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇAO
0401.08421882.012-4.1.1.0 - Obras e Instalações Cr$ 250.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.13754282.021-3.2.5.5. - Assist. Méd.-hospitalar Cr$ 100.000,00
0403.15814872.022-3.2.5.9 - Outras transf. a Pessoas Cr$ 5Ó.000,00
0501 - DIVISÃO DE CONTABILlDA�E
0501.03080322.023-3.1.3.2 - Outros Servo e encargos Cr$ 100.000,00
0501.03390402.025-3.2.3.1. - Subvenções Sociais Cr$ 2.000,00,

. \

TOTAL Cr$ 502.000,00
,

Art. 2.°) - O recurso para abertura do presente crédito su-

plementar correrá por conta da anulação parcial do programa e verba
abaixo discriminados:

.

ANEXO I - QUADRO A

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE'
0501.99999992.026 - Reserva Orçamentária Or$ 502.000,00

ANEXO " - QUADRO �
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.026 - 9.0.0.0 - Reserva de Contingência Cr$ 502.000,00

Art. 3.°) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 28

dias do mês de maio de 1979.

VICTOR BAUER'
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Dire
toria de Expediente, Educação e Assistência Soci�I, aos 28 dias do, mês
de maio de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

BANCO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A. - BESC

Demec-RCA n." 200 77/084
CGCMF n.O 83.876.003/0001-10

Departamentó de Compras

. AVISO DE LICITAÇÃO N.o 02/79

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

O Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, torna

público que receberá propostas lacradas de interessadôs na a

quisição dos seguintes imóveis até às 15 horas do dia 22.06.79.

Localização - n.o de ref. - desrição - vaJor mínimo de vlilnda

Blumenau - SC
1020/2 Terreno urbano sito à rua Itajaí s.n.? com 6.428,OOm2

,

Cr$' 50.000,00,
1021/2 Terreno urbano sito à Rua Itajaí s/n.o com 12.979,47m2

crs 100.500,00

Caçador - SC

4002/5 Area de terra rural com 250.000,OOm2, sito em Maciei-

ra :...................... Cr$ 250.000,00
4003/5 Area de terra rural com 451.750,00m2, sito em Maciei-

ra : .•••••••.••••••._,_ ....._ ••• ••• •.•.••• Cr$ 300.000,00

4004/5 Area de terra rural com 108.900,OOm2, sito em Maclei-

rà ..•......•................•... Cr$ 180.000,00
4006/5 Area de terra rural com 193.600,00m2, sito em Maciei-

ra Cr$ 340.000,00
4026/5 Area de terra rural com 732.050,OOm2, sito em Taquara

Verde Km 36 Cr$ 784.000,00

Caraguatatuba • SP

1012/3 Terreno urbano sito no Balneário Garden Mar com

330,OOm2 - lote 32 quadra '10 - Praia do Massaquaçú
e-s 170.000,00

Curitibanos - SC

1013/4 Terreno urbano sito à rua Miguel Drissen com 240,OOm2
Cr$ 105.000,00

1014/4 Terreno urbano sito à rua Miguel Drissen com 440,00m2
Cr$ 190.000,00 ,

Embú-Guaçú '. SC
1015/4 Terreno urbano sito à rua das Paineiras, esq. com rua

dos Guatambús - Bairro Lagoa Grande com área de

1.477,OOm2 e edificação de alvenaria Cr$ 705.000,00

Florianópolis - SC

1023/3 Terreno urbano com edificação - Galpões abertos com

823,80m2, sito à rua Felipe Neves, Estreito, em frente

ao DNER com área de 4.641,16m2, próximo ao Estádio

Orlando Scarpelli Cr$ 5.366.598,00
1024/2 Terreno urbano sito à rua Eduardo Nader s/n.O, Bom

Abrigo com área de 481,90m2, localizado a 10,00m da

rua Raimundo Bridon Cr$ 380.000,00

Guaramirim • sc

3005/2 Imóvel comercial com 56.585,90m2, sendo 2.725,24m2
de área construída - Galpões fechados, Rod. SC 301

Km 7,5 fundos da rua 28 de Agosto Cr$ 4.833.500,00

Ibirama - sc

1030/2 Terreno urbano com 1.487,OOm2 e casa de madeira c]
64,OOm2, sito à rua Dr. Get. Vargas" 525 e-s 231.000,00

4008/5 Area de terra rural com 4.614.800,00m2, sito em linha

Alto Ribeirão Fachinal Distr. de Vitor Meirelles

Cr$ 3.715.000,00
Itajaí - sc

4011/1 Area de terra rural cj60.000,OOm2 sito no Distr. de

Carvalho Cr$ 270.000,00
Lages· SC

4030/1 . Area de terra rural com 23.500m2 localizada em In-
dios Cr$. 240.000,,00

Maracajá - sc

3006/2 Imóvel comercial com 600,OOm2, sendo 300,00m2 de

área construida sito à Av. Nossa, Senhora da Concei-

ção Cr$ 76.500,00
Pomerode - SC

4031/1 Area de terra rural com 80.441,02m2 e benfeitorias, si-
to no Vale do Selke Cr$ 233.440,00

Rio dos Cedros - SC

4027/2 Area de terra rural c/252.500,OOm2, sito no Distrito de
Rio Herta ••• , ••" •••••"..... •••••••• 'Cr$. 175.000,00

Rio do Sul • SC
1035/1 Terreno urbano c/1.815,00m2 com casa de madeira c]

70,OOm2, galpão de alvenaria com 600,00m2, sito à rua

XV de Novembro, cidade de Aurora Cr$ 480.000,00
Taió '- SC

102512 Terreno urbano com f1.324,OOm2, sito à rua Irineu Bor-
nhausen sln ................•... Cr$ 320.000,00

Videira· SC

1036/1 Parte do lote nr. 6 e ° lote nr. 5 da quadra "C" com

800,OOm2, casa de alvenaria e madeira com 318,20m2,
sito à rua Marechal Floriano Peixoto Cr$ 1.100.000,00

4022/7' Area de terra rural com 302.500,00m2, sito em Bom
Sucesso Cr$ 250.000,00

4925/2 Area de terra rural com 266.20Qi,OOm2, sito em Anta

Gorda, Linha Tamanduá Cr$ 224.000,00
4029/2 Area de terra rural com 403.250,OOm2, sito em São Pe-

dro, Linha Tamanduá Cr$1 428.000,00
As propostas deverão conter ° seguinte endereçamento:

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.

Departamento de Compras - DECOM
Edital de Licitação nr. 02/79, com vencimento em 22.06.79 às

15, horas. Praça XV de Novembro, 11 Edif. Otilia Eliza - 2.° an-

dar, sala 203 - Fiorianópolis " SC.
..

Informações detalhadas, cópias do Edital, modelo da pro
posta serão fornecidos por qualquer agência do BESC ou no

endereço acima.

Florianópolis, 22 de maio de 1979.

Viacão· Canarinho
TranspOria urba�o e Interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção colocando a sua dlsposlçäo, modernfssimos
ônibus com pessoal especializado, possibilitando
-a seus passageiros, -uma viagem segura e tran
qüila.

- CANARINHO -

Transporta com carinho.
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