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segundo produtor d.e Ieite do Estado

FUNDAÇAO:

ARTUR MULLER

A reunião. da ,Câmara
de Vereadores, realizada

sequnda-felra, contou
cem a presença des téc-

nlcos e extensienistas do
escritório. local da Aca
resc, oportunldade em

que es ver�aderes e es

demais presentes, liga
des mais diretamente as

atividades agrícelas to
ram colocados a par da

_ situação. em que se· en

centra a produção agre
pecuária do munterpro-
Inicialmente. Dejair Pe

reira explicou a estrutura
e e funcionamento da A
caresc. Para sua manu-

. tenção recebe recurses

do Ministério. 'da Agriéul�
tura e da Prefeitura Mu

nicipal que neste ano e'

escritório. local ' tem um

orçamento de Cr$ .

-{jOO.OOO,OO, sende que
desse total Cr$ .

200.000,00 são. um auxí
lio. da Prefeltura Munici

pal.

o .... Trabalho
o trabalhe não. é um castiqo, mas a manei

ra descente e honrada de nos promovermos,
Todo trabalhe dignifica e homem e, do mais

simples ao. mais aparatoso,
O munde, cem suas necessidades, convida

-nos ao. labor e a, consclêncla e transferma em

dever.
,

Amemos e trabalhe procurando fazê-lo bem
e cem alegria:

.

Que não. seja' um farde, mas uma distração.
Que não. seja um castigo, mas um prêmio.
Ofereçames a Deus a fadiga que dele pre-

vir e 's�re�es reoempensade� duplamente,
. Felizes es que pedem se pedicar a. ele vale-

rlzando a vida.
'

.

Ao. trabalhe irmão, ele é saúde, prosperlda
de, gr.aça e prova de nosso valer.

Prof.a Alaíde S. de Amorim
. Biguaçu-SC - 06/79· OPERÁRIO

PADRÃO 79

União Juventus
Em Curitiba, Estado. de

Paraná, a Seciedade
União Juventus, situada à
Rua Caries de Carvalho.,
575, fez editar e Inferma
tive União. Juventus - a

no I, n.o 1, relative aes

meses maie-iunhe/79. A
Seciedade e sua história,
adverte e editer, é cem

plexa. Oriunda da' imi
gração. pelenesa; fei fun
dada pele imigrante eu

seus filhes e reflete as di
ferentes fases da acultu
raçãe. Em 1898 deu-se a

fundação, da Seciedade
Pelenesá de Ginás,tica
Falcão.. Em 1901 a funda
ção. "Kelke Mledzieiy
Pelskiej". Em 1906, a fun- ;

daçãe da Seciedade San
te Estanislau. Em 1920 a

fundaçãe da Seciedade
União Po.lenesa, median
te a fusão. das Secieda
des Círculo. da Mecida
de, Falcãe e Sante. Esta
nislau. Em 1923, a entãe

Junak, passa a denemi
nar-se de Seciedade de
Educação. Física Juven-

tus e, finalmente, em ...

1959, as seciedades U
niãe 'Pelenesa e Secieda
de Juventus fundiram-se
fermande a Seciedade
Uniãe JuvEmtus. São., se
gundo. e editer, 81 anes

de história, 81 anes de
presença na seciedade
de Curitiba. O infermative '

mestra em suas páginas
e extraerdinárie desen
velvimente da vida clubís
tica. Parabéns ae' De
partamento. de Publicida·
de, srs. Anísie Olesksy e

Francisce Dranka, que ti
veram a gentileza de nes
remeter tãe impertante
infermativo·

Nesse direter, que nes

ides de 1938 a 1948, te
ve ecasiãe de participar
de seus mevimentes se

ciais muite bem ergani
zades, envia' per nosse

intermédie es cumpri
mentes à sua direção.,
pele que de impertante
centinuam a realizar em

pról de União. Juventus.

SESI - Serviço. Social
da Indústria, está rnals
uma vez empenhade no

concurse "Operário Pa

drão", para e ano. em

curse.

As inscrições encen

tram-se abertas até e dia
30 de julho, quando. na '0-

pertunidade de decerrer
deste mês até e mês de

julhe" as empresas pede
rãe inscrever seus cel2-
beraderes para paticipa
rem deste cencurse.

A eleição. de' Operário.
Padrãe 1979, será ' r,eali.)
zada no. mês de agosto',
e ne mês de setemb�e
será e encerramente pa
ra e Estadual.
Tedes aqueles que ti

verem interesse em parii
cipar, deverão. entrar em'..
centate cem e agente de
SESI lecal, Adernar Let
tin Frassette, para maio
res infermações referente
ae cencurse.

As empresas de Ceru'
pá, Massaranduba, Sch
reeder e' Guaramirim,
também pederãe partici;',_
par juntamente cem:is
empresas de Jaraguá de
Sul, em mais esta reali

zação. de SESI lecal.

"Expo-Tainer" estará em Jaraguá do Sul
Uma expesiçãe-sala de

demenstraçãe, mentada
fixamente em deis cen

tainers que são. trans
pertades p'er

.

um cami
nhão. Cem r,eb'oque. As
sim é e "EXPO-TAINER"
da Feste-Máquinas e E

quipamentes Pneum�ti
ces Ltda., cuja significa
tiva centribuiçãe ao. ensi- .

ne da pneumática já fei
evidenciada peles diver
ses países eurepeus que
percerreu.

.

o "EXPO-TAINER" es-
'

tará em JaragUá de Sul
nes dias 18, 19, 20 e 21
deste mês e será instala
do. na sede die SENAI à
Rua Isidere Petry. Du
rante' estes dias, haverá
uma série de expesi.ções
-sessões, ende es inte
ressades pederã'o: ass is-

.

tir, a uma cempleta pre
gramaçãe sebre tecnele
gia pneumática·

Dado. e grande núme
ro. de interessades, cuja_
premeçãe tem e patred-

,

nie de SENAI e da FES
TO, cem a' celaberaçãc
da WEG, as empresas
deverãe centactar Clem e

titular de SENAI, Sr. Je
rônimo. Lez, reservando.
suas vagas. De pesse de
número. de interessades
pertencentes às empre-
sas lecais, será entregue
cenvite pesseal e intrans
ferível, fixando e dia e a

hera da sessão. que e ce

laberader da Empresa irá
participar.

'

As explanações', são.
feitas através de siste
mas audio-visuais centre
lades eletrepneumatica-

mente, e que .cempreen
dem: filmes de 'aplicaçãe
des 'equipamentes, di
versas séries de slides,
prejeções de 'ever-head',
jeg'es de luzes, display
de predutes, cem simula- .

çõ�s práticas das expla
nações.

O "EXPO-TAINER" é
dirigido. especialmente
ao. pesseal técnico. das
empresas, permitindo. au- .

xiliá-Ias na direção. do
aumento da preduçãe,
cem maior ecenemia e

.

cem es mais netáve,is nr.;.
veis de segurança indus- .

,trial, cem e use da tec

nelegia pneumática, se

ter que a Festa é censi
derada a empresa Ude!,
face ao. avançado. estágio.
tecnológico.

-

em que se

encentra.

Os serviçes 'da Aca
resc visam e pequeno. a
gricultor, dando-lhes as

sistência, orientação pa
ra a Introdução gradativá
de métodos neves e a

tualização. no cultive das
lavouras para uma maior
produtividade.

Também e setor do
Saneamento Báslco, co
mo enfatizou a extenslo-

- nista Sefia, e trabalhe
tem sido intensive, prin
cipalmente no treinamen
to. des alunes nas esce

las, cerno também os

- pais cem a ajuda des
professores, visando. em
resume "Educação. para
a Saúde", higiene nos.

prédios escolares e nos

alunes e limpeza no ma

terial escolar. Para isso.
são. visitadas as escolas
perlodícarnente para um

contato mais direto e.

contlnuo,

Produção de leite

A produção do leite em

�araguá do Sul, ocupa a

tualmente 'O segUnde lu
gar no Estado. e tem uma

participação do total de
7%, senêo quê c munlct- <

pie de Jeinville' 'Ocupa e

primeiro. lugar na predu
çãe de leite em Santa Ca
tarina..

,

Adianteu o técni,ce -D,e
jair Pereira que a predu-

. çãe em Jaraguá de Sul,
pederia ser maier, se

não. fessem preblemas as

geadas que vem antes do
tempe' previste, deficiên
cia de volumeses no. in
verno. e eutene, minerali
zação. deficiente e cen

trele de parasites.

São. preblemas que
precisam ser superades,
alguns já estão. sende
conseguides cem, e iní
cio. de plantaçãe de pas
tagens para e inverno. e

que estas seiam feitas
nas imediações des es

tábules. Fez um apele pe

sentido. de que tedos a

judem e ceeperem para
uma censcientizaçãe ge..
ral para melherar a raça
do gado. le,iteire de muni
cípio. cem a vinda de
teures repreduteres de
bea raça. A preduçãe de
leite em Jaragúá de Sul,
ne ano de 1977 fei de
5.847.174 litres no. valer
(Ie Cr$ 27.657.000,00 em
1978 fei de 6.339·608 Ii
tres no. val'elr de Cr$ ....
29.986.000,00. Heuve uma
diferença para mais de
492.434 litres no. valer de
Cr$ 2.329.000,00.

ccnsumlr várias tonela
das diariamente e a colo
cação. do produto em ou

tros Estados. A meta é
aumentar a produtlvida
de por ha, enquanto que
uma lavoura técnica pro
duz 25 toneladas por ha.
Arroz

'

,

O técnico. Pedl-e de Al
meida apresentou a evo

lução. da produção de ar

roz em Jaraguá do Sul.
A estatísttca mestra que
em·1976 a produção fol
de 6.615 toneladas, em

1977 -:- 7.215 -toneladas
e em 1978 - 8·415 tone- .

ladas. Esse fato se deve
ao aumente de área plan
tada e, preço melhor, e

que Incentivou muito. no

plantio. do arroz. A área
plantada � última' safra
era de 3000ha. Devide ao.

bem preço. do produto, e

plantio tende aumentar
para a próxima safra. Já
fol demonstrada 810S orlzl
cultores que e - plantio.
cem técnicas modernas Á
mais rendoso do que"
plantio comum. Plantar
sem técnica rra mesma á
rea plantada che.ga 1'!

5000 kg. A grande tarefa
neste setor des técnlcos
da

.

Acaresc é cenvencer

e demenstra� que usar e

esterco. dos estábules
des animais é mais bara
to. e tão. efic,iente cerne e

adube comprado.

Avicultura

A avicultura é uma das
atividades que se está,
desenvolvendo cada vez

mais no mummpro. De
menstreu cem estatística
a sua afirmativa, dizendo.
que em:·

197� havia 210.000 a

ves num. valer de Cr$ ..

3.666.600,00;
1977 havia 506.1'00 a.;.

ves num valer de Cr$
15.803.046,00; ,

'1978 havia 533.400 a

ves num valer de Cr$
44.622:522,00.
A produção tende a

aumentar porque a colo
cação do produto no

. mercado está garantida
para quem estiver inte.;,
grade a uma empresa re

vendedora,

Defensivos agríco,las
Um assunte que meti

vou muito. a reunião. foi
a questão do use de De
fensives Agríceias. O sr.

Pedre dé Almeida trouxe
à reunião. várlos produ
tos que estão. sende usa

des peIes agriculteres n..:>
c'Ombate ,a insetes e er�
vas daninhas. Mestreu, e
efeitei nes insetes e e pe
rigo. que causa- para a

saúde da pessea. -

Esses produtos .
são

muito. tortes, matam tudo,
inclusive e homem. Oltou
vanos exemplos cerne

não se deve aplicar es

ses produtos e fei um as-
'

sunto no qual quase to
des es. presentes partici
param.

Ne' próximo. mês de ju
lho. haverá um curse pa
ra 'Os aqrônornos da Aca
resc no qual e assunte

prlrrclpal será sobre es

defensives agrícelas.

Neste curse especial
para aqrônomos será de
finido. um receituário que
indicará es produtos que
podem ser usades e ce

rne pedem ser usados

para melhorar a situação.
e preservar a saúde do

agriculter. _

Ao. encerrar sollcitou a

colaboraçâo de todos no

sentido. de consclentízar
e aqrlcultor para evitar e

use de produtos que cau

sam problemas para a

saúde da pessoa, Deve
haver um esforço. conjun
te das autoridades mu

nicipais, Acaresc, ,
Sindi-

.

cato des .Trabalhaderes
Rurais e impren'sa para
procurar evitar e use de
defensivos indiscrimina
damente.

o ANTE-PROJETO DA NOVA
MICRORREGIÃO ESTÁ PR·eNTO

Ne últime trimestre do
ane de 1978, e então. Ge
vernader dei Estade� An
,tônie CarIes Kender Reis
assineu e decrete da
criação. da Micrerregiãe
de Vale de Itapecu.
Os municípies dessa

micrerregião são:
.

Jara

guá de Sul, Guaramirim,
Schreeder, Cerupá, Mas
saranduba e Barra Ve··

,

lha. Come a sede desta
neva mic�err:egiãe, será
Jaraguá de Sul, per ser

e municípie líder,. tante
no. setor ecenômice, cul-
-tural e espertive, a res

pensabilidade de elabe-

rar e ante-prejete des es
tatutes da neva micrerre
giãe, bem cerne preparar
e enc1:lminhar toda a de
cumentação, cabe ae

Prefeito. Victer Bauer, de
Jaraguá de Sul.
Fei nemeado para ,ela

berar esse ante-prejete
e ex-Pr_efeite jaraguaen
se Eugênie Strebe, atual
D'ireter Administrati�o- da
Cedisc· Essa escolha fei
baseada per ser e sr. Eu
gênio. Strebe' experiente
neste seter e já ter ,pre
sidido. .per deis a'nes a:
Amunesc, e cem a sua a

tuai função., tem convi-

vência diária cem es di
verses setores da admi.;.
nistraçãe estadual.

Ne último. fim de se

mana,' e ante-prejete des
tes estatutes feram en

tregues ae' prefeito. Victer
Bauer, a quem cabe tam
bém cenvecar a reunião.
'para a aprevaçãe des es

tatutes. Esta reuniãe a

centecerá prevavelmente
no. dia 29 deste mês, 0.

casiãe em que estarão.
presentes es prefeites e

presidentes das Câmaras
de Vereadlelres des muni
cfpies integrantes desta

. neva micrôr�egiãe.

�orreio manipula
.
milhões . de objetos

Banana

A preduçãe de banana
nes últimes anes fei a

seguinte: em 1975 fei de
6.400 teneladas. O' au
mente se deve ao< fato.
de que muites bananicul
teres' estão. intreduzinde
técnicas nevas em suas

laVeuras, censeguindo
cem isso. maier ,preduçãe'
p'o.r área plantada. Exis-'
tem ne municlpie cerca
de 500 bananiculteres e

. a ,cemercialização,' de
predute, está garantida,
devido. a indústria ,lecal

O Cerreie Brasileiro.
deverá este ano. manipu
lar três bilhões e 500 mi-
1hões de ebjetes' postais,
censolidande sua pesi
çãe de grande celabera·
der de precesse de de
senvelvimente do país.
Isto. fei e que infermeu o

ministre das' cemunica
ções, Adwalde Cardese
Bette de Barros.

,

Durante a visita· de
Correio., em Brasília; e
ministre Correa de Mat
tos .ouviu ex;pesiçãD, deta� .

Ihada de pregrama da
empresa para e cerrente
ano �eita peles direteres
das respectivas áreasi
Suprimento. e Serviçes
Gerais; Finanças e Ce
mercializaçãe; Pesseal e
Recurses Humanes; Pro.:"
cessamento. de Dades e

.

;Operações Telegráficas.

O crescimento. pestal
que se verificeu nes cin
'ce . ,primeil1es m�ses de
<:er�ente ano., quande a

tingiu a taxa' de 30 por
cento" é encarado pele

'3,5
postais·

presidente da ECT cerne
recenhecimente de pú
blico. IJsyárie que vem

'Prestigiandel e utilizando.
tedes serviçes da empre,.
sa. Segunde ele, em di
verses estades da Fede
ração. está havend,e um
senslvel aumente de ve
lume pestal e citeu cerne
principal exemplo e es
tado. de Amazenas que,
dent�e de dois eu três
meses, irá ultrapassar
em vQlume' muites esta-·
des do Nerte e Nordes
te.
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,SOCIAIS Solange- CVoster

5 ANINHOS

ANIVERSARIANTES

Aniversariam. hoje,
dia 16.06.79

Sra. Bosane Beatriz Buerger
Sr. Santos Tomaselli
Sra· Rosália L Nicolini.
Sr. Pedro Correa, res. em Ro
Iandla - PR

,

Maria do Carmo .Silvestre .

Iria Schwartz, res. em Jaragua..
zinho

Aniversariam, amanhã,
dia 17.06.79

Sra. Arnarrda da Costa
Iria Maria. Petri
IIca Weiler
Sr. Felix Henn Neto

. Srta. Margot Püttjer
Sra. llca W. Felipe

Aniversariam dia
18.06.79·

Sr. Políbio Braga
Sr. Altino Baratto, res. em Ne
reu Ramos
Jovem, Flávio Vinicius Errimen

_ doerter

Aniversariam dia
19.06·79

Srta. Ursula Staaz
Roberto Carlos Braga,

-

res. em

Florianópolis
Márcio Roberto Rassweiler
Sra. Zenaide M. Fodi, res. em

Três Rios do Norte'
.

'\

Aniversariam dia
20.06.79

'Sr. Hatael Tomaselli
Sra. Astrid K. Schmauch
Sra. Irene Wasch
Sr. Ingp Wagner .

Sr. Elimar Mahnke, res. em'
Santos-SP
Garoto, Fernando, filho de Ade
rnar e Amantina Mahnke

Aniversariam dia
21.06·79

Sr. Júlio Maffezolll (Coletor Fe-
'deral)

,

Sr. Leonel Stein
Sr. Anselmo Hommerding, res.

em Curitiba
Sra. Maria G. Ocker, res. em

Nereu Ramos

Aniversariam dia
22.06·79

Delibet T. Schmitt '

Dirce Tomelin, res. em Itapo-
. cuzinho

.

Sra; Isolde M. Vargas
Srta. Rosita Seidel, res. em Co
rupá

NASCIMENTOS

Nasceu dia 01.06.79

Jean Cario, filho de Aroldo
(Douvina) Karsten

. Nasceram dia 03.06.79
Edenllson, fliho de João (Verô
nica) Fulik
Elaine Cristina, filha de �Ivino
(E:lfrida) Butzke
Rosane l-uzia, filha de Rolando
(Laurita) Gascho

\

Nasceram dia 04.06.79

Adriana, filha de Osmar (Cata-
, rina) Maurissens
Luciana Rafaela, filha de Wil
son . (Salete Maria) Marcarini

Rosiane, filha de Adelino (Doli)
-Pasquaf

Nasceram�dia 05�06.79

Rinaldo Lúcio, filho de Adernar
Antonio (Maria Augusta) de
Carvalho
Adelcío Luis, filho de Dilmo
(Onil) Külkarnp

.

Gêmeos, Anlllon e Alcenlra fi
lhos de Hari (Iris) Engelmann

Nasceram dia 06.06.79
Rogério, ilho de Antonio Juve
nal (Marlene) dáRocha
Sérgio, filho de Sérgio (Aloise)
Montibeller

Nasceram dia 07.06.79
Schirley Tatiana, filha de Luiz
mar Conrado (Scheila Schirley)
Leier
Valdecir, filho de Valdir (Lúcia)
Junkes

Nasceram
-

dia 08.06.79
Sidney Alvino, filho de Manuel

(Regina) Brock .

Carla, filha de Adernar (Valin
ga) Jensen
Ricardo Gustavo, filho de Ran
dolf (Rornilda) Bruch
Teima Deise, filha de Braulio
Celso (Luzia Arigelinà) Freiber

ger
Maicon Ricardo, filho de Almir

(Sueli) Malheiro .

.

Josilene, filha' de Vilmar (Leon
tina) Raitz

Nasceu dia 09.06·79

NOITE DE ARTE

R E G' I S T<.�R, O
Aurea Müller Grubba, Ofi

ciai do Registro Civil do 1 �Q Dis
trito da Comarcà de Jaraguá
do Sul, Estadocde Santa Cata-

, rlna, Brasil. _

.'

Faz saber que comparece
ram em-cartörto.. exibindo os

. ,

documentos exigidos pela lei a
-

, fim de se habllltarem para ca-
'sar: ; ",

.

.

,

Edital nr, 10.839 de 06.06.1979
Lauro Moreira e

� • ,-

Maria Catarina Alves
.

Ele, brasileiro, solteiro; ser
vente, natural de Corupá, neste'
Estado, domiciliado e resident'e' ,

em Vila Lenzi, neste distri!o, fi- .

lho de Rufino More-ira e Luiza '.

Caetano Gonçalves Moreira ..

Ela, brasileira, 'solteira, indus"
triária, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e' residente em'

Fablane, filha de Guenther
(Cristina) Grützmacher .

ENLACE SILVA-ROLLIN
Nd último "dia 13 de junho,

às 18 horas, realizou-se o en

lace dos iovens, Irma e' José
Luciano, quando, receberam a

bênção nupcial, na Capela. do
Colégio Stella Maris, sendo os

convidados recepcionados após
a cerlmônla religiosa; no Clube
Blondin, em Laguna.
Irma, é filha do casal Jayson

Prates Silva e Maria Enedlna
Remar Silva, da sociedade de ,

Laguna, e José Luciano é filho
do casal José Luciano' de Mat-

'

tos Hollln (em 'memória) e Leo
nor Fortes Rollin da sociedade
de Florlanópolls,

Ao jovem casal, os cum

prlmentos desta coluna, exten-
.

sivos aos seus, pais,,'

Agradeço convite tão hon
roso, recebido no decorrer des
ta semana, des artistas plásti
cos de Florianópolis, Joel Fi
gueira, Leopoldo Guesser e E
loah W. Naschenweng .

A Noite de Arte, ocorreu
no dla 13 de junho, às 20 ho
ras, tendo por local, o ateller,
na Rua 'Don Jaime Câmara, 7,
em Florianópolis.

Na oportunidade foi ofere
cido um coquetel aos presen
tes, e foram apresentados os

mais recentes trabalhos dos
grandes artistas e coleças da
capital, Joel, Leopoldo e Eloah.

CINDERELA
(Agora 'com 3 lojàs para

melhor servir).
i

Visite a loja 1, da COMER
CIAL DE CALÇADOS CINDE·
RELA, com sobre-loja, na Av.

,

Getúlio Vargas, 198; loja 2,'
na Av. Mal. Deodoro, esquina
Praça Ângelo Piazera, onde
você encontrará miudezas e

aviamentos para costureiras
e alfaiates; e, loja 3, na Av.
Mal. Deodoro, ,183.

CINDERELA,
sempre' atualizada com a mo

.

da da temporada, para você
desfilar elegantemente.

NOVOS DIRIGENTES DO
L10NS INDUSTRIAL
ASSUMEM

.

,

Os novos dirigentes do
Lions Clube Cidade Industrial,
que governarão os destinos do
clube, no ano leonistico 79/80
assumirão no próximo dia 23
de junho, às 20 horas, tendo por
local o Restaurante ltajara,
quando na oportunidade serão
convidados somente a Impren
sa e o rádio.

Os novos dirigentes do
Lions Jaraguá Industrial, foram
eleitos em abril p.p., e a direto
ria ficou assim composta:
" Presidente -' Silvio Ewald:
Presidente Imediato - Adernar
Lottin Frassetto; 1.0 Vice-Presi
dente - Alcir Bittencourt; ,2.° Vi-'
ce-Presidente - Ângelo Pradi;
3.° Vice-Presidente - Jaime
Mendonça; 1.° Secretário -' Jo
sé Bahia; 2.° Secretário - Air
son Garcia;' 1.° Tesoureiro - A
libert Ewald; 2.d Tesoureiro _

Décio Mengarda; Diretor So-
, cial - Renato Trapp; Diretor A.
nimador - Lauro Vegini; Vo'gal
por 1 ano - Darci Buchmann,
,Aryberto Leo Bartuschsek; Vo
gal por 2 anos - Vitória Lazza
ris e José Henrique Pereira,

. 'KROGERHAUS ...

Agora você também poderá
desfrutar do seu

.rI/UNI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?!

KRO�ERHAUS...

Vila, Lenzi, neste dlstrlto, fi'lha
de Verginia Alves.
Edital nr. 10.840 de 06.06.1979
José Neusi Gonçalves Alves.e
Ren'ita BeJitZiki

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de Luiz. AI;
ves; rreste Estado, domiciliado .

e residente na Ruá Franclsco
Todt, nesta cidade, filho de Ar
thur Alves e Irene Maria Geral-

,

do'. Ela, brasllelra, solteira, cos
tureira, natural de Corupá, ries
te Estado, domiciliada e' resi
dente em São Bento, do Sul,
neste Estado, filha de Ped'ro 'Be
litzki e Helenà BeJitzkL
Edital nr. 10.841 de 07-06.1979.
Gerhard Ruediger e
Angelina Schulz

El'e, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliad'o':e residente em

, !. • �

·°1._

't

Três Rios- do Norte, J neste dis-'
trito, filho de Germano Rued'iger
e Agnez Staudt Ruediger. Ela,
brasileira', solteira;' costurelra,
natural de Jaraguá do-Sul, do
miciliada e residente na RUa

Henrique Marquardt, nesta ci

dade, ·filha de Frederico Schulz
e Alida Dräger Schulz.. '

Edital nr. 10.842 de 08.06;1979,
Antonio FránC'olino Estevão e

-

Maria Ivanir Bogo
Ele, brasileiro, solteiro, tra

torista, natural de Pouso Redon

do, neste Estado, domiciliado e

residente em Vila Rau, neste
distrito, filho de Francolino Es- .

tevão Junior e $antilha Este
vão. Ela, brasileira, solteira, d'o
méstica, natural de Guarami-

.

rim, neste Estado, domiciliada
e residente. na Rua Frederico'
Bartei, nesta cidade; fi'lha de Ar-

CIVIL

NfVER.

É com muita satisfação,
que este semanário registra no

dla de hoje, o natattclo de Ro
sane Beatriz Schmöckel' Buer
ger, filha de nosso diretor, Eu
gênio Victor e Brunhilde
Schmõckel, esposa do sr. Iri-
'neu Burger.

A Rosane, os cumprimen
. tos da coluna, com votos de
muitas felicidad'es.

DOMING'O � NO, VITóRIA

'No dia de amanhã, sensa
cional soireé, à pártir das 15h

.

30min, no Salão Vitória com a

nimação a cargo do Conjunto
Pop Band,

Esta é mais uma realização.
de Beta Promoções.

'

Neste domingo, é no Vitó
ria, não se esqueça.

B'OUTIQUE
KELLI

Você que tem bom gosto
em sé vestir, visite a BOUTI
QUE 'KELLI, e .ela lhe apre
sentará uma variada e mo

derna lin"a 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 desejar!

O SIM DE
'SIEGRID E S,�RGIO

No dia de hoje, na Igreja
Evangélica Luterana, às 18h-'

30min, o sini dos jovens Sie
grid Helfrich e Sérgio Neitzel·

Siegrid é filha do casal Al
fonso e·Alma Helfrich, e será
apadrinhada por Hanlberto Hel
frich e sra., Heriberto Helfrich
e sra., Laum Kõehler e sra.

Sérgio é filho do casal

.

Helrnuth e Tusnelda B. Neitze!,
e será apadrinhado, por

.

Célio
Rengel e sra., Wigold J. Leitzke
e sra. Udo Wagner e sra.

Os convidados serão re

cepcionados após' a cerimônia
religiosa no Salão' Vierense.

Ao Jovem casar, os cum

primentos da coluna, extensi
vos aos seus pais.

OS ROUXINÓIS

Hoje, no G.E. Juventus, o

1.° Baile de aniversárlo do Clu
be Recreativo dos Viajantes de
Jaraguá do Sul, com inicio às
22. horas, corri animação do
conjunto "Os Rouxinóis:" de
Rio do Sul.

'

Todos estão. convidados a

participar e prestigiar o 1';0 Bai
le do Clube Recreativo dos

. Viajantes de Jaraguá do Sul,
hoje, à partir das 22 horas nas

dependências do GE Juven
tus.

gemiro Bago elidia Raymondi
,Boga.
Edital nr. 10.843 de 08.06,1979, ,

Sidn�y carjos Buchmann e

'Crista Siewerdt

Ele, brasileiro, solteiro, me
. cänlco, natural de Jaraguá do,

Sul" domiciliado e residente na

Rua Guilherme Weage,. nesta

cidad'e, filho de Darcy Luiz
Buchmann e Inge Rode Buch-

I mann, Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de Jaraguá
00' Sul, domlctllada e residente.
na Rua Guilherme Weege, nes
ta .cidade, filha de Albrecht Sie-

, werdt e Rita' Siewerdt.
Edital nr. 10.844 de 12.06.1979
No,r,berto Gnewuch e

.

R'oseli Töwe.,
.

, Ele, brasileiro, solteiro, ser
vente, natural de Jaraguá do

Estará aniversariando no

próximo dia 20 de junho, o ga
roto Fernando, filho do casal
Ademar e Arnantina Mahnke,

� Ao Fernando, os cumpri
mentos desta coluna, e que es

ta data se repita por muitos a
nos.

ALTAIR E MARLENE

Quem está se preparando
para o matrimônio, são os je":
vens Altair Augusto Pieper e

Marly Marlene' 'Gonçalves, que
contrairão matrimônio no pró
ximo dia O� de. julho.

Altair é nosso grande cole

ga, Presidente do Rotaract Clu
be e Diretor do Departamento
Social do Gr:êmio Esportivo Ju
venus.

DIVIRTA-SE

À partir das 22. horas de

hoje, e' amanhã à partir das 15h

30min, vá se divertir no salão
Doering.

Hole. sensacional baile,
e' amanhã, aquela soireé, a

cargo do Conjunto "Casa For
te" e "Pop Tape Discotheque".

Divirta-se neste final de
semana, partlclpando de mais
esta realização de Celso Luis'

Naget

MOBRAL INFO'RMA

O Mobral de nossa cidade,
realizou concurso de' frases,
enfocando o tema "Meio Am
biente", do qual saíram vence

dores, João Nogueira da' Silva
(aluno da Educação Integra
da ,; 27 anos), com a frase: "De
vemos preservar as florestas

. para o futuro da nossa gera�
ção", e Antônia da Cruz (fre
quentadora do Posto Cultural -

65 anos), com a frase': "No
meio ambiente, nosso Brasil é
um gigante, mas os gigantes
também sofrem".

Ao Mobral.:os cumprimen
tos por esta iniciativa.

CONFECçõES
SUELI LTDA.

Oferece enorme quantida
de de novidades vindas de

.

grandes centros, para sua

belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um mundo

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

.

O LOJAO DE

CONFEcçõE,S SUELI
.

LTDA.
ficána Av. Mal. Deodoro, 1085
ein frente à Praça -Paul Har-

II'ris.

Sul, domiciliado e residente em

Rio da Luz, neste distrito, filho
'

de Alberto Gnewuch e Francis
ca Kreutzfeld Gnewuch. Ela,
brasítelra, solteira, balconista,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada· e, residente na Rua
Paulo Kreiiner, nesta cidade,
filha de Arno Tõwe e Hilda Sjö
berg Töwe. -

.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandei
. passar o presente edital que se

rá publicado pela imprensa e

em cartório 'Onde será afixado
durante 15 dias: Se alguém sou

b.er de algum impedimento, a

cuse-o' para os fins regais·

'Áurea Müller Grubba
Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado, 16 de junho de 1Q79
_

PÁGINA 3

Governadores convidam presidente. para ser mediador em
CURITIBA � Os ,go"

vernadcrss Ney Braga,
do Paraná, e Paulo Salim
Malluf, de São Paulo.. vão
convidar o Presidente
João Batista Figueiredo
para servir de mediador'
no litígio fronteiriço que
os dois Estados vem

mantendo desde 1873,
em torno de 80 mil hecta-

res na região de ,Serra
Negra, rica em minério
de Urânio, ferro e prata.
Se aceitar o convite,

ele 'será 10' quarto Presi
dente da República a se

envolver na questão co

rno árbitro. O primeiro foi
E:pitáciq Pessoa, que deu
o laudo de 1920, mais
tarde desrespeitado. De-.

.BANCO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA' S.A.' � BESC

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

Departamento· de Compras

AVISO DE L1C!TAÇAO N.o 02/79

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

.

O Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, torna
pública que receberá propostas lacradas de interessados na a

qulslção dos seguint�s imóveis até às 15 horas do dia,2.06.79.
localização - n.o de ref. � desrição - valor mínimo de venda

,

Blumenau - SC
1020/2 Terreno urbano sito à rua Itajaí 8.n.0 com 6.428,00m2

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

Cr$ 100.500,00
Caçador - SC

4002/5 Area de terra, rural com 250.000,00m2, sito em Maciei-
ra �'. . • . . . • . •. Cr$ 250.000,00

,4003/5 Area de terra rural com 451.750,OOm2, sito em Maciei-
ra •••• ,.-"•• ". �..-. �- -= 7 :

'

'. Cr$ 300.000,00
4004/5 Area, de terra' rural com 108.900,00m2, sito' em Maci�i-

ra ...

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

ra Cr$ 340.000,00
4026/5 .Area de terra rural com 732.050,00m2, sita em Taquara

Verde Km 36
,........... .Cr$ 784.000,00

Caragualaluba - SP

1012/3 Terreno urbano sito no Balneário Garden Mar c�m '"

330,00m2 - lote 32 quadra 10 - Praia do' Massaguaç(,
Cr$ 170.000,00I

Curitibanos _ SC
1013/4 Terreno

J
urbano sito à rua Miguel Drissen com 240,00�2

.

Cr$ 105.000,00
1014/4 Terreno urbano sito à rua Miguel Drissen com 440,OOm2

Cr$ 190.000,00
Embú-Guaçú - SC

1015/4 Terreno urbano sito à rua das Palnelras, esq. com rua
dos Guatambús - Bairro lagoa Grande com área de
1.477,00m2 'e edificação de alvenaria Cr$ 705.000,00

Florianópolis - SC

1023/3 Terreno urbano com edificação - Galpões abertos com

8.23,80m2, sito à rua Felipe Neves, Estreito, em frente
ao DNER com (área de 4:641,16m2, próximo ao Estádi�
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 Raimund0 Bridon ,CrS' 380.000,00
Guaramirim - ·SC

3005/2 Imóvel. comercial com 56.585,90m2, sende 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 1.487,00m2 e casa de madelra c]

64,OOm2, sito à rua Dr. Get. Vargas, 525 Cr$ 231.000,00
4008/5 Area de 'terra rural com 4.614.800,00m2; sita em linha

Alto Hibelrão Fachinál Distr. de Vitor Meirelles

CrS 3.715.000,00
itajaí - SC

4011/1 Area de terra rural c/60.000,00m2 sito no Distr. de
Carvalho .....••.•••.••••.•.••.•• Cr$ 270.000,00

lages - SC
4030/1 Area de terra rural com 23.500m2 localizada' em In-

dios CrS 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 sl
-

to nö Vale do Selke • . • • • • • • • . • • . • . • CrS 233.446,00.
Rio dos· Cedros - SC

4027/2 Area de terra rural c/2-s2.500,00m2, sito no Distrito' de
, R'lo Herta .•.••.�.� u .-•• ,•••••,......... Cr$" 175.00000
Rio doSuJ-sc

.. ,

1035/1 Terreno urbano c/1.815,00m2 com casa de madelra cl
70,00m2, galpão de alvenaria com 600,o.Om2, sito lê rua
XV de Novembro, cidade de Aurora Cr$ 480.000,00

Taió - SC
1025/2 Terreno urbano' com f1.324,OO,m2, sito à rua Irineu Bor-

nhausen s/n •.

'

.•. , ••• ',' • • • . • • • . •• . Cr$ 320.000,00
Videira - SC

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

800,00m2, 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 corn 266.200,00m2, sito em Anta
Gorda, Linha Tamanduá ••• , ••••••

'

Cr$ 224.000,00
4029/2 Area de terra rural com 403.250,00m2, sito em São Pe-'

dro, Linha Tamanduá •.•••.•••••• Cr$ 428.000,00
As propostas deverão conter o seguinte endereçamento:

BANCO 00 ESTADO DE SANTA CÀTARINA S.A.
15; horas. Praça XV de Novembro, 11 Edif. Otilia Eliza - 2.0 an
dar, sala 203 - Florianópolis - SC.

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

Informações detalhadas, cópias do Editai, modelo da pro
posta serão fornecidos por q�alqlier. agência do BESC ou no

endereço acima. ,

,

.

Florianópolis, 22 de maio de 1979.

litígio
,

tácio Pessoa, em 1920"
definisse uma terceira li
nha divisória, entre aque
las reivindicadas pelos
dois Estados. O laudo

considerava, como divisa
o' Alto da Serra Negra.�

Essa decisão foi res-

peitada até 1961, quando
o então Departamento de

Ge()grafia, Terra e' Colo

nização do Paraná, ao e

laborar um novo mapa
do Estado, cometeu um

erro no traçado da fron

teira na região disputada,
dando pretexto a que S.

Paulo reiniciasse a dis

cussão, que passou a qi
rar basicamente em tor

no da exata localização
de Serra Negra: os pau
listas dizem que a Serra

está mais ao sul; os pa
ranaenses dizem que es

tá mais ao norte.,
Foi então criada uma

comissão mista entre os

dois Estados que, 18 a

nos dépois de iniciados'
os trabalhos, ainda não

chegou a conclusão al

guma. Na região, que fei
muito valorizada com a

construção da BR 116, 0-
ocorrem hoje frequentes
conflitos entre jagunços
e posseiros, pela posse
da .terra, Ela abrange
partes dos municípios de

. Cananeia, Iguapé, Jacu"

piranga e Barra do Tur
vo. Para acertar o convi
te ao Presidente,

,

o Go
vernador Ney Braga vai
a São Paulo nos próxi
mos dias.

raná, decidi-ram entrar c

em negociações, conse-
guindo que um laudo ar

bitraI do Presidente Epi-
pois vieram os Presiden
tes Emílio Médici e Er
nesto Geisel, que decli
naram do convite alguns
dias antes de encerrarem

seus mandatos,
A controvérsia sobre a

divisa entre os dois Esta
dos, desde a emancipa
ção política do Paraná, já
provocou cinco, conflitos
armados' na região: em

1885, 1896, 1899, 1902 e

1917, 'quando a popula
ção da cidade de Apiaí
recorreu a força para
tentar definir a posse das
terras reivlndicadas por
São Paulo.
-Em consequência do
último .conflito, os presi
dentes (pomo eram então
chamados os governado
res de Estado) Altino A..

.rantes, de São Paulo, e,
Afonso Camargo, do Pa-

AUREA MOL;LER GRUBBA

Tabelião e Oficial do R'egistro de
Protestos

- EDIT.AL .,.-

, Pelo presente edital de citação pedimos aos

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

Agostinho Vieira, Rua Francisco Ruska, 7.68,
. nesta .: Confecções Luciana, Mal. Deodbro da
Fonseca, 311, nesta. Delcio Luiz Moreira, Rua
João Planinscheck s.n.v, nesta.

nv/Jaraçua do Sul, 13 de junho de 1979.

Aurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

t FAlECIMENTOS
Faleceu dia 29.05.79

Franz Strenner, com a idade de 68 anos,
res. em Garibaldi

Faleceu dia 01.06.79
Helmuth Briese, com a Idade de 68 anos,
res em RiJO Cerro II.

Faleceu dia 02.06;79
Vva. Santina D. Piccoli, com a idade de 86
anos, res. na Rua João'Piccoli.

Faleceu dia 05.06.79
Josiane Cristina, com a idade de 2 meses,
filha de Valdemar e Albertina Flores da Sil
va, res. na Rua Roberto Ziemarm.

Faleceram dia 06.06.79
José Justino Borba, com a idade de 80 a

nos, res. na Rua Pe, Alberto Jacob
Bertha Klemann, com a idade de 69 anos,

'

res. em Rio da Luz III
Frederico' AugUsto Lehmanrr, com a idade
de 69 anos, res· na Rua Onélla. Horst.
Paulina Gaedke, com a 'idade de 70 anos,
res, em Schroeder.

Faleceu dia 07.1)6.79.
Adolpho Bublitz, com a idade de 80 anos,
res. na Rua Jolnvllle.

ABERTU,RA
. Rosemary M. M. Fabrin

não é preciso mais do que simples-
mente; existir, nem é preciso mais que. a. liber-
dade de Ser. . .

,

rnals do que sentir, sorrir, sonhar,
que ver calar ...
rnals que sofrer, chorar, lembrar,
mais quetconter,
ouvir seguir,
mais que gritar,
mais do que amar.

.

, não,... não é preciso mais do que nascer

que viver "a liberdade de SER" ...
nem é preciso mais,
nem é preciso!

Autofahrt Auf
. Lehmstrassen

Der Wagen quaelt sich durch den Dauerregen,
Der.Scheibenwischer klopft im Takt sein Lied,
Der ganze Strassendreck spritzt uns entgegen.
So dass man keine zwanzig Meter sieht.

Denn dies ist eine Strasse dritter Klasse',
Der Wagen schlingert wie .auf offnem Meer-

. Man fragt: wo. kommt die fuerchterliche Masse
Von Dreck und Lehm auf diesen Wegen her?

Die Pinien stehen grau am -Rand und frieren, '

Sie warten auf den warmen Sonnenschein,
.

Man kann die Oede und die Leere spueren,
Das soll das Sonnenland Brasilien sein?

.

Ein kleiner Kraemerladen schaut ins Leere,
Was fuer ein Leben. hat hier ein Vendist
An einer Strasse (Strass.e? - zuwiel Ehre), ,

Die nur ein Streifen 'Lehm und Bruehe ist.

Preço: 175.000,00.
A PRIMEIRA' GRANDE S,URPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O,PALA.

AGORA VOCI: ESTÁ MAIS PERTO DE UtvI CHEVI10LET.
Vá conferir no concessionário

. .

) -

EMMENDÖRFER COm. de Veículos Ltda.
Hier ritt schon Kaiser Pedro hoch zu Pferde,
Seitdem hat man den Weg nicht repariert.

.

Ein Lob dem Manne, der bei solcher Erde
Sein grosses Reich so tuechtlq hat regiert.

Wir sind verwoehnt mit unsern .glatten Strassen,
Wir schwoeren auf Beton und auf sphalt,
Wir woll'n mit ·hundertachtzig Sachen rasen, .

Undwenn es auch, zum Teufel, schliesslich knallt.

Av. Marechal D.eodoro, 557 - Fones: 72�0969, 72�0655, 72-0060

Jarag"á do Sul Santa Catarina .i.
. Foi feito para você RUdolf Hirschfeld, São Paulo

Parapsicologia • • • com descompusturas
O Pe. Oscar Quevedo, no

seu "O que é Parapsicoloqla",
cap- III' - Psi-Gammà, sem indi
car a fonte ou o autor, escreve,
textualmente:

"Psi-gamma prescinde da
distância. Comparando os resul
tado obtidos a diferentes distân
cias, desde alguns quilômetros
(ou metros) até muitos milhares
de quilômetros, tem-se á nítida
jmpressão de q,ue a distância e
os obstáculos nãh têm influ,ên
cia sobre os resulfados. A úniéa
coisa que parece influir no caso

� a própria faculdade de perce:p
çãO extra-sensorial do .sujeito
(ou sua capacidade de manifes
tação) nas diversas circunstân
cias. Igualmente esta faculdade
prescinde do tempo. (1)".

Do trecho acima transc'rito,
são do Pe. Oscar Quevedo, no

iníciO, apenas isto:
"Psi-gamma prescinde da

distância"; e, no final, tão-so
mente: "Igualmente esta facul
dade prescinde do tempo"�'

Para os que fazem da Ieltu
ra um mero passatempo, seme

lhante descuido não é notado,
e os livros assim escrltos são

apontados, vezes' sem conta,
como es melhores no gênero, e

até originais ...
Acresce, porém, que no ca

so do Pe. Oscar Quevedo, so

bretudo no exemplo' assinalado,
as coisas se complicam um pou
co. !: que em outro livro seu: "A
Face Oculta da Mente", o mes

mo fragmento é aproveitaao,
mas ar com indicação da obra
e do autor, o famoso psicólogo
J,o,seph. Bank� Rhine, incluindo
a advertência de que os parên
teses não são do original, mas
do próprio Pe. Oscar Queve-.
do.

-

(2)
..

Aindà assim, é préciso que

ENVOLVIDO em polêmica
com 'o Pe. Oscar Gonzales Que
vedo, o

. prof. Artêmio
.

Longhi
contessou ao "Fantástico" de
22.04.79, que os livros de seu

contendor são todos plagiados ...
Em verdade, na ânsia de tu

do escrever, dé explicar tudo, o
Pe. ·Oscar Ouevedo nos dá a lrn-.
pressão, mesmo à primeira lei
tura, de um autor "já lido"' ...
Abundante nas citaç0es, nem

sempre as mesmas primam pela
exatidão, como nem sempre são
atribuídas aos seus verdadeiros
autores. Daí a facilidade com

, que poderá, numa leitura apres-
sada, ser arguido de plagiário,
como o foi pelo parapsicólogo
e professor Artêmio Lo:nghi, re-

ce'ntemente.·
.

.
Um exemplo, dentre outros

que poderiam ser citados, ilus
tra melhor o guanto dissemos a

cima.

Geffer.son Davis de Paula

se diga que de um livro para o

outro, o reterído extrato sofre a

rcréscimo de palavra e inversão
de outras, evidenciando desa
tenção, não importa de quem.

No :primeiro, por exemplo,
lemos:

.

.

' "
.. � tem-se a nítida impres

são", e "não tem .importância";
no segundo, "... tem-se a im
pressão nítida", e "não tem ne

nhuma importância".
Afastada, como deve' ser, a

idéia de plágio, é lícito ver ar
apenas umà lamentável inad
vertência. Deste modo, o peca
do passa de capital a venial. Na
da mais do que isto.
Referências:

'

(1) "O que é Parapsic'olo
gia", 3·a edição, Edições Loyo
la, S. Paulo, 1974, pág. 76.

(2)' "A Face Oculta da Men
te", 24�a ediç\ão. Edições Loyo
la, S. Paulo, 1975, pág. 205.
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Greves-um bem ou um mal necessário?
. Seriam as graves que se vêm

m�ltiJ)licando por aí fruto de gera
ção 'espontânea ou se constiui

riam, em alguns casos, pelo des
dobramento de suas caracterísU-'
eas e dos seus resultados, em ver

dadeiros partos de montanha?
Seriam todas as greves o le-

.

gítimo instrumento _de uma reivin

dicação justa ou por detrás delas
se ocultariam intenções e interes
ses escusos, que a luz da razão
nem sempre deJixa às claras? '

Os movimentQS paredistas
que eclodem aqule acolá trazem,
no seu bojo, a consubstanciação
de direitos reclamados ou' não vêm
a ser, em última anál,ise, um seg
mento a mais da espiral inflacio
nária?

A Economia, como ciência de
bem gerir um patrimônio, nos en

sina que aumentes geram aumen

tos e, como tal, se constituem em

facas de dois gumes que, virtual

mente, ferem todo e qualquer or-

çamento. '

Elos de uma mesma corrente,
engrenagens de uma mesma má
quina, os custos estão na razão di
reta da produção, da mesma forma
que qualquer aumento de salário
terá como corolário natural outros
tantos aumentos que tornam cada
vez,menor o poder aquisitivo do
grevista ou de quem quer que se

ja.
Nem sempre os grevistas têm

em mente tais lições de Economia,
, e, ,quiçá, por desconhecê-Ias, se
jam tão facUmen,te in'fluenciáveis. -

sem sopesar as conseqüências de
um aumento salarial que, extrapo
lando os limites do razoável, aca
ba sendo ilusório ou fictício, por
que dependente de uma série de
fatores que, em forma de corrente

contínua, vão refletir-se nos mais
diversos setores da produtividade
e do consumo.

Se, ao invés da greve, o traba
lhador tomasse consciência de

Santo
o intrépido Gocfofredo

_de Bouillon, que conquis
tou Jerusalém, por oca
sião da primeira Cruzada,
talvez não imaginasse
que um de seus descen
dentes viria alcançar ex
traordinária fama de san
tidade pouco tempo de-

. pois.

Em 1195, Fernando de
Bouillon (ou de Bulhões)
nasceu em Lisboa. Aos
cinco anos, fez voto de
castidade perfeita

.

diante
de uma imagem da San
trssima Virgem. Já na iu-'
ventude, foi admitido en.,
tre os 'Cônegos Regula
res de Santo Agostinho_
Formou-se em Teologia
e Sagradas Escrituras,

que ê OI elemento, indispensável da
produtividade e que esta será tan
to mais significativa quanto maior
for sua participação, talvez ele
contribuísse para a diminuição dos
custos, E; em fazendo-o, estaria
valorizando seu poder aquisitivo
aplicado numa mercadoria ou num

gênero de primeira necessidade,
que teriam um preço mals acessí

vel, porque resultante de compen
sadora produtividade, fonte única
e indiscutível dOI barateamentc de

qualquer artigo.

Em c'ircunstâncias que tais,
seria de se perguntar se as greves
são um bem, ou um, mal necessá
rio, por represen,tar movimentos
lsoíadoe ou não - que, costumei

ramente, atendendo à parte ou às

partes interessadas. acabam trans

formando-se em verdàdeiro des

tarn:patório de desatrelado desejo
não só de reivindicar direitos, mas
até'de subverter a ordem. '

/

SEM
SIMILAR
EM

,

'BELEZA
QUALIDADE E PREÇO

Revendedor autorizado:

LOJAS BREITH'AUPT
Av. Mal. Deodoro, 338 - .Jaraquá.do Sul-SC

Antonio
passando a residir' no
Convento de Santa Cruz,

, em Coimbra.

Certa vez, cinco frades
italianos da recém-funda

. -da Ordem de São Fran
,
cisco de 'Assis vieram pe
dir pousada no Convento
de Santa Cruz- Viajavam
para o norte da Africa,
rumo ao' Marrocos, onde
Irlarn pregar a Religião
Católica aos mouros. Fer
nando de Bouiljon fez lo
go grande amizade com
os frades" admirando-se
do seu destemido projeto
missionário.

Algum tempo depols,
esses franciscanos, que
haviam, passado desper-

/

cebidos por Coimbra, re-
,

tornaram em meio a gran
de solenidade. Eles ti
nham sido martirizados
pelos muçulmanos aos

quais tentaram inutil
mente converter. Os res

tos mortais foram leva
dos, para Portugal e che
garam .a Coimbra" onde
estava, instalada a Corte
do Rei Dom Afonso n. O
cortejo dirigiu-se à
Catedral da cidade. Mas
a mula que carregava os

esquifes parou Inexptl
cavelmente diante. do
Convento agostiniano da
Santa CrlJZ. Sob espanto
geral, o animal entrou na

igreja e ajoelhou-se dlan-
. te de uma capela lateral.

I N D .1.',C A D O R

-1979 -

Diretor:
Eugênio Victor Schmöckel

Assinatura:
Anual � 190,00
Semestre • • • • •• 100,00
N.o do dia , •••• : 4,00
N.o atras�do •• 7;00

Composto e tmpreese
na:

Soco Gráf. Avenida Uda.

de Lisboa
Todos compreenderam
que era desejo celeste
que os santos corpos dos
franciscanos mártires ali
fossem depositados. E lá
permanecem há 100 a

nos, à espera do dia glo
rioso da ressurreíção fi
nal.

O Padre Fenando de
Bouillon, contemplando
aquelas reHquias lem-
broU-se das santas' con
versas que mantivera com
os destemidos missioná
riSs. O exemplo heróico
de seu martírio conven
ceu-o a entrar na Ordem
franciscana.

Vestindo o grosseiro

PASTELARIA TOM
PASTELARIA TOM JON, d�e propriedade do

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

Av. Mal. Deodoro � ao lado da Farm. Avenida

10N

Flávio Braga

E mals: ... Serviço 4
, ''b, Conheça as vantagensTestes

. . 9 econômicas de viajar pelo V.T.D.,
Comparahv� entre Brasßla, '.

Vôo de Turismo''Doméstlco.CheveHe e Flat.
Mecânica e desempenho do te
Baron com câmbio automático.

'Mercado
Tanomoche • o segredo japonês
para você comprar um carro
novo em mais de 12 meses.Combustível

Descubra, através de uma
entrevista coin um dos fisicos mais
conceituados do pais, comei o
Brasil pode resolvar a crise
degasolina.
Turismo _

QUATRO RODAS traz um mapa do
Amazonas e um roteiro turistico
de Manaus para vocêdesftutcr
de momentos maravilhosos na
paisagem mais exótica do mundo.

PROFISSIONAL

burel marron, Cônego
Fernando de Boulllcn,
passou a chamar-se Frei
Antônio de Lisboa. Mas
para todo o mundo cató
lico transtormeu-se no
famoso e popular Santo
Antônio de Pádua. Os
biógrafos costumam re
latar apenas os milagres
mais estupendos que o

perou, tal a soma de fa
tos extraordlnártos que
ocorreram em sua vida.
Foi considerado o maior
pnodígio de seu tempo,
o século XIII, em plena
Idade Média - "a doce
primavera da fé" no di
zer de um autor francês
- em que foram edifica
das as grandiosas cate
drais góticas. (ABIM)-

CEACLIN - A�ALlSES CLfNICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca; 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

CIRURGIAO DENTISTA
CRO - FP - 4973

Clfnlca Geral

Dr. tuts Fernando Dellagiustina , DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Tränsferências � Seguros -

Negativas de Multa - Guias, - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Pras. Epitáéio Pessj,a, '61E� - fone: 72-�10
(perto do Dr. Waldemlro Mazurec,hen) .

, ' I, HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

'

Escrlt6r1o:

Rua Exp. ,Antonio C�lrlos Ferreira, 184 .

Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaragué do Sul-SC

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

MARCIO MAURO MARCATTO
_

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. NO. 9.360 - VISTO 5047 -10°. R.

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA

•••.
..

.

...
'

MARLIAN-EM.._.NDIM_TD•• SERVIÇOS' Lt'I)A;
--- \._

CRC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENT'() - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL.

ESCRITóRIO: Avenida Getöllo Vargas, 79
',.' Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83

89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

I Dr. Albert� Dalmarco e Dr. Vit6rio A. Lazzaris

ESCRITtORIO ,DE ADVOCAélA

Consultas, Pareceres e Açóe$:
Civis; criminais,' comerciais e

.

trabalhistas. '

'

Assistência a empresas.

Rua DomingÇ)s da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004
Jara,g.uá do Sul Santa Catarina'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nO. 1.179

, ' ----,',--------------------------��---------

ESCRITqRlO CONTABIL "A COMERCIAL"
. CRC-SC n.o OQ48

Téc. Cont.: Antônio José Gonçalves'
CRC-SC n.o 7.786

� Téc. Cant.: :Vvonne 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 - S'egu-
ras em geral - Serviços Aéreos VARIG.

,

Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do sUII'Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.

Divulgue sua especialidade
profissíonal�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

.

1 ,_ Suave' b '.' .

'., '.

.

10 - lui i (?
s . ra�da.. 6.:- f-parelho para tecer,

13 - (?) �IOSJ' escntor Italiano. 12 - Assim seja.
.

nota musical. 16c�to�� 14 - Porco. 15 - Tercei.ra
cotorlda utill d

,(.) Nunes, cantora. 19 - ArgilaI Iza a em
.

t· 2
' .

drade escrn 2'"
pm ura. 3 - Oswald de An-

hei, t� (?), el'��á �?tEspaço de 12 meses, 26'- Eu

que gosta de
.

l.� Ponto' cardeal. 29 - Aquela
33 - Peoa o' 9Ulo�lC�e�. 31 .-:-- Dissera outra vez.

mo projétil; 34d:_:IJOIO.ou telha que 'se emprega co

'em inglês. 37 � tntlQo. (a�rev). 36 - "Orelha",
no Brasil' '39 .

(.) Nen, proneira da enfermagem
Ponham· e'm

- Simbolo' químico do Telúrio. 40 -
• 1:1510. 42 �Nt'Erasrn();'Carl ..

., o, empo que passou. 44 -

U uld
' �s, cantor. 46 - "Ou", em inglês. 47 -

E�ers�nse�regado pelos rins. 50 - Assunto. 53 -

t 5'6
(.), automobiJista brasileiro. 55 - Lavrai aerra.

:
- Valente; coraloso.

VERTICAIS:
. 1 R' .

.

Pr
- 110 que, separa o Brasil do Paraguai. 2 _

.
ronome pessoal, forma oblíqua de eu. 3 - Levantada. 4 - C�rteja. 5 -, Alfred Nobel, químico sue-

.

co. 6.� Fastlo,.,7 - Pronome pessoal feminino daterceira pessca do singular. 8;":"" (?) MacGra:w, atriz. .

n?rte-a�eXlcan,:eJ..:9 ,:-,:Multidä,o. 11 - Dádiva. 16 -'Tira de pano que rodeia certas peças do vestuário.17 - Coroa de louros (pl.). 18 --- (?) Maria, canto
ra. 20 - Deplora. 21 - Tangente; próximo do chão.
22 -_Membro empenado das aves. 25 ..;,._; Uma das
estaçoes do ano. 28 ,_ Mamífero da ordem dos roe

.;d?lie�:. �O - Decifrei o que estava escrito. 32 ,.._·Po�;
,'eira: 33 �, C�i�ihloso. 35 - Possui. 38,:_, Esclarecer
;com comerüárlos, 41 -:- Faltei à verdade. 43 - Tira
[de c9��rc;> c�n\que, �e prende o .cão drei 'caçá. 45 -:

:Tomb,�(1?, -:-'"' l"!t�tjéi9ã.o d:esigné\fiva de ,p�nsaço:' 48.
- GraceJar; 49';';"-; "Pedra" 'em'tupi-guarani'S1 _

.

"15.05", .Iem algarismos ro�anos. 52 - Ca�areiro.
54 - Sigla do Estado brasileiro cuja capital é João
Pessoa.

'_] , ! 1 ) : I i I
., 'i �',' :' "

.16 17

t"
"

2
.

3" 4' 5 6 7 8 9

12

:.10 11'

14

35

'23

27.' .

:36
!

40

47 48

53

".

55

�
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,RESPOSTAS: ..
'-:,

." :0J\êJ8 _l: !BJ\( - !p'IBdm!:f __;_ Bwa1 ---

eU!Jn - JO - Q3 - w.all,lO - wasn � a1 - eu\(
.:;..... Jea -'-'-·IU\(·..:...... Oloqatl- eJuada8'- e�01n8 - Ins·'
.;.....·S�H -'oliv :;:_VÖ �'eJOO ...;....;; eJelQ ....:;_ !V\! -'- .01-
'J!SPO - UJ9wV ..;;..;,; ollapu'BJ!d -"Jea1 ..-..... el:Jaw\(
'. LIVRO, GRÀ,.is"-' éorte�a d'c)"seu Jornal

..

"
,

,

Envi,e este anúncio junto bom seu pedido e ga-
nhe tntetramente.jrrátls um -best-seller n() valor de
e-s 40,00! A MONTERREY garante!" ."
! BIOGRAFIA, lITERATUF,rAE ,OUTROS "

. \.' ,,: _," .... "-_' -'." '. '-':', ,

'À Morte díE{ Frede'rico: "�Garcia torda' - lan: ,�:';
.

,

Gibson ..

' :'.<� . .'� : .':' .' . ; ..

'

.. ;' ... � ... '. ;i 140,00
Porque Depuseram VéI;rgas - .1945, História

do Brasif;:! Hélio Silva •.. 1... �. . . . . 1270;00.
Impasse de Méälcof'';':A luta 'pélos'!j:n;econ- i

'

,

;, celtos' ràcláls' z: Frank", ... :.: ... :- ..
c

••••

'

'100,00'"
Médica e"Math'sr-'Frank G. Slaughter. ;. """ "125;00
O Divórcio 1e--'8',l:ei que o·Regulamenta � S.

· Rodrigues .. , : .

.o Divórciro no Brasil - Atualizado - Aramy
t Dornelles. , .

Pequeno Dicionái'ib: 'dê ;'Regras Prátie'âs ·de·····
, ;

Português - Santos ....• , ''',' . � ,','." . . . . 50,00
'Meu Primeiro Dicionário de' Ingles:'� Dixon
, And Fox {;� ):\.�.' ;'i<:.; �. '.:kJ;, •. '. ; ... ;, " 90,:�O
;101 U�os parà tFselh,G.eirador :dê Sfn:ais' ", .. "'1 \ .... "

1 MiÇldleton. " .... ; ..• ';\ ''..',',' ·c"·'· G···,·'; ;, 1 130•.00>
101 Usos para Qcs�;u"Mu."rfTletr:Q:;".. Midcjlet9n·;.,rj,30,00
,Laços de1Familia,",�R0mamce brasHairo -'ela'"
,

ricé'·Us-pector. : . '.' .....
'. -=- . : .'. . . . . . . 50,00

.Seminário 'dos-Ratos',;;' Romance ","Lygia Fa-

gundes .. +eHes ", .'.T,'-;." ii ....
'

... ", .. '.'; --70,00'
Circuitos de Ginástica Escolar - Hans Das,.
·

seiher Berthag ..... :............... 70,00
"Ginástica e Recreação ,- ·Campo ,profissio-

nal - Klaus Kerkmár'lfl . ';' .. , .. ';':: ... ,-'•. :
.

80,00
No�o Método de Taquigrafia - Aprovado pe-
, lo 1.° Congress.o Brasileiro de Taqui-
, grafia - Dr. Oscà:r::L:eite Alve's ',;,,;' .. i·.'I�; , 'ibO,OO

·

.
.

, . ',' �,"':"':<!f,'I'j\\l;'iiO&a;iil!lllR!!r r
Não precisa enviar dinheirof Você' s6 paga ao retinir
os livrqs na Agência Postal de. sua cidade. Escreva
p�ra EDITORA MONTERREY LTDA. Rua Visconde de
Fjgueiredo, ,81,·,TijuGEt. Rio ,(fe,Janeiro . ..GEP - 20.550·--, .. · .

Caixa Postal 24,119 ---. ZC-09.

J

-�-��. SORRIA_..,.__,_-----'-��J
O menino 'do Levi '

Levi, jornalista de "valor,
.

tem um filhinho miúdo que é de
uma vivacldade e uma agudeza
espantosas. Para, tudo tem urna

resposta pronta e houve até é

poca (com menos de três anos)
em que fazia questão de rimar
tudo o que ouvia:

..

Bastava alguém perguntar:
- Menino, como vai?

'

Ele procurava ·Ioglo a rima:
- Vou melhor do que meu.

pai..
Há poucos dlas veio ao

Guilherme Figuer�edo; é um gà-
roto prodiqloso, Teve, aliás, a'

,

quer:n sair, pois se Guilherme é
dono de uma verve inesgotável,'
Alba, a esposa, [IãO' lhe.flca de-
vendo troco.

'

. Havia terminado" uma festa:
,

em casa de G.uilherme,e só es-:;
távamos, no fim, os amigos rnals,
chegados, os de casa.

GÜilherme .. .resclveperqun-'
tar a Marcarlo:·

.

-

"'

..

� Meu filho, do que foi
que você gostou mais na festa?

E: Marcelo imediatamente
quer tirar a dúvida:

..

_,.. Doce Oll' gente?

Telegrama·
Numa cidade do interior.

realizava-se um jogo de futebo-,
Antes do [ulz salr.de casa,

a esposa pede para que ao che

gar na -cldade em que, iria apitar
o jogo, lhe erivlasse um telegra
ma, sendo que a mesma espe
rava a chegada da, cegonha a

qualquer momento. ,

Ao chegar na . dita cidade
do interior; o juiz passa o tele

grama a sua esposa dizendo o

sequlnte: Chegemo, Joguemo.
Não perdemo. Nem ganhemo,
Empatenío. Assinado, Nicode
mo.

meu consultório. Conversa vaí..'
conversa vem. Levi me fala da
dificuldade de encontrar um lu
gar no jardim da infância vizi
nho para o filho.

.

.

--:, Sabe, doutor Bloch -

explica o Levi. ..- Não hã vaga.
Não há um só lugar.

.

E o pequenino Interrom
pendo o pai:
'- Não faz mal, papai.
E resolvendo a questão:
- Eu fico em pé,

Uma do Marcelo
Marcelo, filho do escritor

r..
'
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o CASCÃO'
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--.' VErCULOS USADOS REVISADOS .....

�

'. '.'. Financiamento;pr6prlo '.

Chevette :- azul .• � '." . . . . . . . . . . . . .. 1977
Belina" amarelai l \' "....... .;. 1975
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Congresso Brasileiro de Administração Administradores de Pessoal
terão' Congresso', .E�tadual

A FIEse comunicatuese realiza no períod de
27 a 29 de junho vlndou-

ro, no Rio' de Janeiro, o
I Congresso Brasileiro de

Administração, que obje-

tiva, entre outras finali

dades, "explorar novas

posâíbllldades de aplica-

o aco verde-amarelo
III

O senador Lenoir Var
gas Ferreira (Arena-SC),
em longo pronunciámen
to defendendo a Sider
sul, disse que a usina' es
tá sendo cognominada
',"Aço Ve,rde-Amarelo",
porque vai utilizar apenas
.,..téria-prima nacional.
O parlamentar aren;isifa
leu um histórico da Si
dersul e' apresentou um

relato de todos os prin
cipais aspectos técnico
,-econôm,ico,s da implan
tação da un,idade em Im
bituba, no Sul do Estado.
O mercado do empre-.

endimento é, basicamen-

te, ti da Região Sul, ca·, milhões em-IPI - Impos
rente de ferro-esponja e

.

to Sobre Produtos Indus
de laminados não planos

'

trializados -, que serão
�acentuou Lena,ir Var' elevados para 447 .ml-
gas, Ferreira. Ihões de cruzeiros e CrS
No campo social, ele 18:7 milhões, respectiva-

deu ênfase ao aspecto 'mente, na segunda etapa
de que a Side;rsul vai be- da instalação da Sider·

, neficiar cerca de 40 mil sul.
pessoas, considerando os Os pronunciamentos
empregos diretos, indire.. dos senadores Lenoir
tos e dependentes. Entre Vargas Ferr:eira e Jaison
as características econô- Barreto; feitos n'o con-
micas da Usina, segundo gresso Nacional, fazem
Lenoir Vargas, está a ge-, parte de uma série, de

ração de ,133. milhões de discursos de parIamenta-
cruzelros em ICM ...... Im- res em defesa da Sid�r-
poste. de 'Circuláção de sul, iniciada pelo deputa-
Mercadorias - e 'CrS 43 do Pedro Ivo Campos

ESTADO DE SANTA, CATARINA

Prefeitura
.

Municipal de Jaraguã do·· Sul
\

'

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Divisão de Contabilidade

BALANCETE DO M�S DE "ABRIL" DE 1979

Até o mês ArrecadaçãoRECEIT.A

TITULOS Anterior no mês Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária :....... 7.249.581,85
'

Receita Patrimonial � . . . . . . . . . . • • • _ 47.246,00
Transferênciàs Correntes , 10.592.577,08
Receitas Diversas ......•.•...•.•..•• 296.547,14

RECEITAS DE CAPITAL'

1.487:983,97
r

2.796,50
2.754.570,94
107.826,02

8.737:565,82
5'0.042,50

1S::347.148,oi
4b4.373,1.6

Transferências de Capital .

Outras Receitas de Capital .......•..
623.828,89 1.541.907,31

32.768,68
918.078,42
32.768,68 -,-

._ -

SOM AS....................... Cr$ 19�136.799,17 4.977'.006,,32 24.113.805;49

RECEITA EXTRA,OR'ÇAMENTÁRIA

Contas empenhadas e a pagar 3.880.5.58,24
Depósitos de diversas origens •..... ..-:-. '

.

467.937,54
Outras Operações ..... '. . • . . .• • . . . • • . 7.000.000,00
Cheques não reclamados '. . • • 38:000,00

192.569,20
185.025,47

. 4.073.127,44
652.963,Q1

7.090.000,00
38.000,00

-,-

-,-

SOM AS , . . . . . . . . . . . . . . ..

\

Cr$ 11.386.495,78 ,�377.594,67 11.764.090,45

SALDO DO M�S ANTERIOR ..

Caixa ,........................ 3.581.785,18
Bancos - disponível .... ',' ...•..

" ... 10�798.�40i58
Bancos - vlnculado ...............•• 2.885.764,83

2.41'6.649,12' s 1$.998.435,50
5.963.310,93

.
16:7êL551,51

'

852.660;72 3.738.425�55

SOM AS:................•. ; .. ;. Cr$ 17.265.791,19 ,9.232.621,37 26.:498.4�2,56

TOTAL GERAL e-s 47.789.086,14 14.587.222,36 62.376.308,50.

---------./
DESPESA
TITULaS

Até o mês

Anterior
Despesa
no mês

DESPESA ORÇAMENTArRIA
0100 .Câmara de Vereadores 165 -.676,00 114.317,90 279.993,90

313.161,32 77.590,97 r
. 390.752,29

1.455.398,68 780.852,40 2.236.251,08

2.812.240,29 430.989,00 3.243.229,29
1.077.647,76 204.726,2;; , ,1.282.374,01
9.593.818,50

.

2.107.423,73 11.70:1.242,23
378.611,91 58.335,02 436.946,93
5.814,64 3:253,96 . 9.068,60

. 520.000,00 88.500,00
.

608.500,90,/

0200 Gabinete do Prefeito ,' ...•..

,
0300 Depto. de Adrninistração .: .:.,....
0400 Depto. Educação, Cultura Ei Assistên-

cia �ocial ,:,., ••.......•..
0500 Depto. da Fazenda ' .

0600 Depto. de Obras e Viação .: '

.

0700 Depto, AgropecuáriO' .

0800 Depto, de Turismo
'

.

Créditos Especiais .

SOM ,A S '........ Cr$ 16.322.369,10J .3.865.989,23 20.188.358,33

QESPESA EXTRAORÇAMENTARIA'

Despesas de meses anteriores .

Depósitos de diversas origens ;: .

Outras operações .' ........•........•..
Restos a' pagar '

.

897.686,65 .

,
182.619,67

2.641.768,24
654.934,24

2..528.968,35
1 ..742.235,08

1.744.081,59
472.314,57

2.528.968,35
1,699.235,08

-,-

o, 43.000,00'

SOM AS; :........... Cr$ 6.444.599,59 1.123.306,32 7.567.905,91

SALDO PARA O MÊS SEGI,IINTE
. Caixa ' : : .. 1

•••••••.••• � • • • •• 5,'556.673,98
Bancos �',disponível ,.; 16.383.504,38
Bancos -,v.inculado ,

..

'

:. . . . . .. 3.081.939,09

2.371.371,44
5.813.720,901
1.412.834,47

7.928:045,42
22.197.225,28
4..494.773,56

Cr$ 25.022.117,45 9.597.926,81 34.620.044,26

TOTAL 'GERAL Cr$ 47.789.086,14 ,14.587.222,36 62.376.308,50

rjo I PrefEiiturá' Múríicipal de' Jaraguá dO' Sul, em 30 de "ABRIL" de 1979

, , " ,VICTOR BAUER
Prefeito Municipal' .

,JOÃO MODESTO SILVEIRA
,

Diretor da Fazenda

RENATO JOSa BORTOLINI
CRC SC n.o 5.400 - Técnico em Contabilidade

,

ção das estratégias de

admlnlstração: demons
trar a importância do sis

tema de processamento
de dados na estrutura de

uma empresa e na admi

nistração moderna ... ".

A Associação Brasllel
ra de Adrnlnlstradores de

Maiores informações
poderão ser obtidas na

FIESC, em Florianópolis.

- .

Pessoal está distribuindo
o "Informativo n.o 1" re

lativo ao 1.0' CONCAPé -

Congresso Catarinense
de Administração de

Pessoal, a realizar-se em

,Joinville no períodö de
15 a 17' de agosto próxi
mo vindouro, A proqra

mação do- conclave a..;

.Yiacão Canarinbo
'!_ransporte urbano e Interurbano

A CANARINHÖ preocupa-se com a
.

sua tecemo
ção colocando a sua disposição, modernrssimos
.õnlbus com pessoal especializado, possibllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran
qüila.

- CANARINHO,
Transporta com càrinho�

/.

Comunicação
Reiterando o conteúdo dos diversos avisos

\dirigidos, alertando sobre eventuais problemas
que possam advir da compra e venda de terrenos
localizados fora da área urbana, a Prefeitura Mu

nicipal comunica a todas as pessoas interessa
das na compra pu venda dessas áreas que to::' ,

mem as devidas precauções, mesmo' com cons

truções, pois a legalização depende do cumpri- ,

mento de diversas exigências legais, cujos dis-
o positivos deverão ser �tendidos.

A 'municipalidade faz está comunicação pa
ra evitar que os adquirentes ou vendedores não
se deparem com problemas futuros" e aleguem
desconhecimento.

Jaraguá dó Sul, 1.0 de junho de 1979.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

"

Escotismo
Conforme já é do co

nhecimento de todos, de
senvolve-se em Santa Ca
tarina o "Projeto Escotis-

mo nas Escolas", �o
objetivo principal é VIn

cular Grupo Escoteiro,
dentro de escolas ecntor-

Juízd de D'ireito da Comarca de Jaraguá do
Sul - Santa Catarina

EDITAL DE CITAÇÄO DE HERDEIRO

AUS�NTE CI PRAZO OE 30 (TRINTA)
DIAS, DE ALCEU QUERINO· DA CRUZ.

,

'O Doutor 'Marcírio Cardoso Finger, .Julz Subs
I tituto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina. na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos' que deste conhecimento ti-
'

verem, expedido nos Autos nr. 2.860, de Arrola- ,

mento, em que é lnventarlante Maria Martins Ri
ta e lnventarlado Júlio Rita, que pelo presente e

ditai a ser afixado na sede deste Juízo, no lugar
d costume, e por cópla publicado uma.(1) vez no

D,iário da Justiça do Estado\ e duas (2) vezes em
Jornal local, no prazo máximo de dez (10) dias,
co'ntaçlos do término- do prazo do edital. CITA o

Herdei,ro ALCEU QUERINO DA CRUZ, brasileiro,
casado, residente em lugar in'certo e não sabido,
para que o mesmo se haoilite ao arl1olamento a-

.

cima mencionado, no prazo de trinta (30)' dias,
contados da publicação no Diário da Justiça, sob
pena de não ri fâzendlo, aceit,ar, como verdadeJ-

•

ras as declarações da Inventariante por tOdO o

teor do despacho a seguir tranSCrito: DESPACHO
DE FLS. 22 V. "Cumpra-se, integralmente o pare
cer de fls. ,13-v. Praio do editai (30) dias. Junte
-se as negativas fiscais. Jaraguá do Sul, 07 de
maio de 1979· (a) Marcírio .C;ardoso Finger - Juiz
Substituto". Dado e passado nesta cidade e Co-'
marca de Jaraguá do SUl, aos catorze' dias do
mês de maio do ano de mil novecentos e seten-
ta e nove. Eu, (a) Adlolphp Mahfud, Escrivão, o

, subscreVi.
'

(a) Marcfrio· 'Cardoso Finger
juiz' Substituto.

brangerá 8
',
conferências,

por conferencistas de re

nome, debate,s,,' painéis,
exposição de equipamen
tos de segurança e litera
tura de Interesse da elas-

se, alem de vasta progra

mação social, com pas

selos,
�

desflles de modas,
coquetéis, cutmlnando o

conclave com um jantar
de confraternização.

Terraplenagem VARG.AS,,,
de lido Domlng_O,s Varga� .

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
ssavrcos COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartel, 181 - fone �2-0208

TUaOS SANTA H!':I:.ENA

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

Santa Catarina

Spézia &' Cta, - Ltda.
SERRARIA E tERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sul

,
'

Comunicação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE' JARAGUA

DO SUL comunica a todos os proprietários de

ímövefs localizados \ às margens das vias públl
cas pavimentadas, ainda desprovidos de muros

e. passeios, que no prazo de 120 dlas, a contar

desta data, deverão oonstrul-los.:
Decorrido o prazo, a municipalidade fará o

levantamento dos faltosos' e contratará as obras

. com terceiros, cujos custos serão cobrados dos

proprletárlos, com os acréscimos devidos.

akslJataguá do Sul, 04 de. junho de 1979.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

nas
,

escolas
I

me determina o convênio
.

entre a Un'ião dos Esco
teiros do Brasil-Min'isté
rio da Educação' e CIJltu
ra, Depto� de

.

Assistên
cia ao Estudante na sua

cláusula' prímelra. - As

partes elegem éomo ob

jetivo deste convênio o

desenvolvimento de ação
conjunta 'na utilização
dos principios do movi
mento escote;iro, nas es ....

,

, colas consubstanciado
no Pro'jeto ':'ESCOTISIV!O
NAS ESCOLAS'" com vls
tas a desenvolver princí
píos de cidadania, educa
ção dos jovens no hábito
da observação, da disci
plina, da confiança em si
e da ini'ciativa, da lealda
de e d� generosidade pa
ra com todos 'ensinando
-lhe atividades manuals
que sejam pess'oalmente
úteis e a prestar se'rviços
que sejam úteis ao pró
ximo promovendo-lhes o

desenvolvimento, de suas

polencialiida�es físicas, .

mentais, sociais, mo,rais
e espirituais visando Q'
desenvolvimento>· integral
dá pesso'a.'

'

Para tal projeto que a-
,

brange o Estado todo on

de não há Grupo Es,co,
teiro, foi con,tratado> um

profissional eSpecífico,
Luiz Carlos, Pamplona,
que, conjuntamente' cQm
3 Direção Estadual Esco
teira rieste 1.0 semestre
alcançou a meta prevista
pelo Ministério da Educa�

.

ção e Cultura ou seja a

formação de 5 Grupos
. Esco,teiros em. nosso Es
tado.

Em nosso Estado foi,
form>ado Grupos. Eseo,tei
ros em Pomerode (G.r.
Prof. João Herbert), Mas
saranduba (G.E; Gen.

Rlondon), Garuva (G.E.
Pe. Novac!k), Schroeder
e Corupá, com envo,lvi
mente de mais . de 300

pessoas (adultos).
No domingo p.p. no

Senai em Jaraguá do Sul,
cujas dependências fo
ram gentilmente sedidas

pelo seu Dire,tor, -Jerônl
mo Loz, realizou-se um

Curso ,Informativo para
Comissão,· Executiva diri
gido pelo Chefe ' Donald

Mälchis'ky e auxiliado pe
lo Chefe Cláudio Tadeu
de Souza e um Curso pré;
Certificado, Escoteiro diu

rigido pelo Chefe Pedro
Paulo' Pamplona e auxi

liado pelo Chefe Luiz Ce
sar S;imas Horn. Cerca de'
40 pessoas que c'oo,rde
narão o esco,tismo nas

"suas respectivas cidades
es,tiveram presentes, com
tdtal êxito decorre'ram os

cursos.
/

Também o Grupo Es-
coteiro Jacoritaba de Ja

ráguá do Sul esteve pre-
.

sente com seus esco,tei
FOS dando demonstra

ções de uma reunião de

tropa dirigida pelo IM
Luiz Cesar Simas HOFn,
Assi$fen,te Regional do
Ramo Escoteiro em Santa
Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticiário Esportivo'
resistiu no segundoJuventus ·fez bom primeiro tempo, nãomas

lis, Figueirense 1 x O Joa
çaba, gol de Cabral;
em Itajaí, Marcilio Dias
1 x O Oaçadorense, gol
de Rinaldo; em Ohapeóo,
Chapecoense 1 x 2 Avaí,
gol de Jorge Luis (2)
para o Avaí e Bagé para
a Chapecoense; em Rio
do Sul, Rio do Sul 1 x 1

Palmeiras, gols de Sá
vio para o Rio do Sul e

Dito Cola para o Palmei
ras e finalmente em Brus

que, Paysandu O x 3 In

ternacional, go,ls de -Jor
ge Guilherme, Jones e

Daniel.

Chiquinho, Lara e Cance

lier; Tato (Juquinha),
Luiz (Caetano) e Newton
Gomes. Juiz: Francisco
Simas. Auxiliares: Nes
tor Mario Tártari e João'
Guerreiro Filho. Renda:
Cr$ 87.900,00.

OUTROS
RESULTADOS

o Juventus foi a Cri
ciúma no último domingo,
ainda com algumas es

peranças de classifica
ção, pois sabia que o
seu adversário já estava
classificado para a fase
seguinte e não precisaria
'dos dois pontos para
manter-se entre os qua
tro do seu grupo.
A equipe dirigida pe

lo ,diretor de' futebol Vi
tor Emmendoerfer Filho,
.apresentou um bom- fute-
bol na primeira etapa,
envolvendo por completo
o Criclúrna E.C., que em

momento algum esbo-

veítou Naldo para empa
tar. Com este gol,' o Cri
ciúma se agigantou e

falha da zaga juyentina
propiciou 'a Ademir-
anotar o segundo gol. A
partir daquele momento
todo o time jaraguaense
desarticulou-se em carn-

-

po, permitindo ao Cri
clúma o dominlo

-

'(lotai -

das ações- O terceiro
gol surgiu aos, 25 .mlnu
tos, por intermédio de
Laerte, cobrando falta, de
fora da área. -, Estava de
senhada uma goleada,
porém o esforço, dos jo
gadores luventlnos não

- permltlu que isto viesse

Este placar continuou
até o final do primeiro
Ia equipe que melhor se

comportou em campo e

aquela que mais procu
rou o caminho do gol.

çou uma reação" E, para
provar a inérsia do ata
que criclumense, Zecão
não fez uma defesa du
rante os 45 minutos ini
ciais, a não ser €m bolas
atrasadas pela sua dete-.
sa.

-

O Juventus teve o seu

maior volume de jogo
coroado de êxito, aos 25
minutos, quando Tato re
oebeu uma bola enfiada
por Oancelter, toda a de
fesa do Criciúma parou
pedindo empedimento
inexistente, ele então pe
netrou, driblou o goleiro
e fez 1 a O.

a ocorrer.

Desgastado frstcemen-
, te o Juventus ainda ten
tou diminuir O' marcador,
e Chicão, quase no final
da partida marcaria de
cabeça o segundo gol da
sua equlpe, decretando
o placar final de, Criciú
ma 3, Juventus 2.

O Orlclürna _ Jogou e

venceu com: Jurandir,
Sabiá, Edivaldo, Messias
e Valdeci; Serrano, Ca
reca e Ricardo; Naldo,
Ademir e Laerte. Juven
tus com: Zecão, Odilon,
Chicão, Gomes e Cizo;

Para a segunda etapa
'as coisas pareciam ca

minhar para uma repeti
ção do que foi a primei
ra, porém isto se verifi
oou apenas até os 11 mi
nutos, quando inespera
damente o miolo de za

ga juventina falhou, de

pois de um cruzamento
de t.aerte da ponta es

querda e disto se', apro,:,

Os demais resultados
verificados nos jogos
válidos pela 11.a rodada
da Taça Santa Catarina
foram estes: - em Joinvil
Ie, Joinvllle O x OCarlos
Renaux; em Florianópo-

SESI DE JARAGUÁ MUITO BEM REPRESENTADO EM BLUMENAU

Alberto Bauer S.A.-Iodústria e Comércio
vencedoresforamMenegottiWeg eseCGCMF 84.429.836/0001-04

Av. Mal. Deodoro da' Fonseca, 730 - Jaraguá do Sul - SC.
,

RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas ,

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos a

present�r o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1978

.Ficamos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer, esclareci-
_

mentes- que Julgarem necessários . /,_
Jaraguá do Sul, SC, 15 de março de 1979.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM, 31 DE DEZEMBRO DE 1978

"A T I V O"

A equipe de futebol de
campo da Eletrornoto -

res Weg, representando
o Sesi de Jaraguá do
Sul na modalidade de fu
tebol de campo, exibiu
se sábado último na ci
dade de Blumenau en

frentando na oportunida
de a equipe da Asteka,
em partida válida pelo
campeonato estadual se
siano. Um excelente re

sultado conseguiu a

Weg, ao derrotar a Aste-
,

ka, por 4 a 2. Os gols do
, nosso representante fo-
ram assinalados por
João (3) e Décio, en-

quanto que Valdir ano

tou os dois tentos da e

quipe blumenauense-
Formou a Weg com:

Valmor, José, Odair, Or-
,

li e Brás; Vergilio, Décio
e IIdomar (Adernar);
João, David (José) e Ed
son. A Asteka jogou com:

Agenor, José, Dárcio, Ar
min e Errio; Valdir, Eli
as e Renato; Luiz, Flá
vio e Ananias (Alexan
dre).

tre as equipes de Jaraguá
do Sul e Blumenau acon
tecerá hoje, podendo o')

nossos reprssentanfes
ratificar a sua superlo
ridade.

O Estádio de futebo:
da "Associação Recreati
va Weg" será palco do

jogo que envolverá as

'�quipes da Eletromoto
res Weg e Asteka, com

início marcado para as

15 horas.
No Ginásio de Espor

tes "Artur Müller" esta

rão jogando as 20 horas,
Metalúrgica

' Menegotti
e Sul Fabril.
Serão dois jogos de

,

tnUit'81 importância para
as

'

duas equipes jara
guaenses, pois s� 'ven-'
cerem estarão classifi
cados

.

para a fase se

guinte do estadual se

siano. Convidamos pois,
todo o, público esportivo
de nossa cidade para
que prestigiem estes a

conteclmentos, campa
recerldo e torcendo para
que Jaraguá do Sul saia
vencedor.

Funke e Pedro Jamoski
Filho. Anormalidades:
Foram expulsos Edson na

Weg, Valdir, Dárcio e A
lexandre pela Asteka.
FUTEB'OL DE SALÃO
No futebol de salão a

equipe da
'

Metalúrgica
Menegotti não fez por
menos e derrotou a Sul
Fabril pelo marcador de
2 tentos a O. Márcio
Schünke e Jair F. Ana-'
cleto anotaram os gols
que deram a vitória a e'

quipe jaraguaense. Esta

partida foi réãN;zada sába
do a noite nas canchas
da C.S.U. Garcia, em Blu-

menau.

A arbitragem esteve a car

go de Álcione de Simas
e Alcides Bachmann e

as' equipes jogaram da.
seguinte maneira: MENE
GOTTI - Roeder, Jair Jor
ge, Márcio e Sérqlo- SUL
FABRIL - Derly, Ray, AI
vln, Joracl, Gerson, (Jai
me). Não houve anorma

lidades, transcorrendo o

jogo num clima dlscipll
elogiável.

HOJE OS JOGOS '

SERÃO ,EM JARAGUÁ
A segunda partida en-

CIRCULANTE

Caixa e Bancos .

Inventário e Inveotário Almoxarif.
REALIZAVEL L. PRAZO

Adic. Lei 4154, Adic. Lei 1474, Adle,
Lei 4069, Dec Lei 157, BNDE, Cau
ções, Taxa Melhor. 89, Dep. Obrigo
Trab., Participações, Ctas Res.
Pendente, Obrigo Eletrabras, Inves
timentos, Fundesc, Dep. Compulsó
rio, Sudepe, Sudene, Sudam, Em
braer, Fiset Turismo, Fiset Reflo-
rest '

.

PERMANENTE
Imobilizado .

-- Fundo Depreciação .

6.801.717,08
972.939,67 7.774.656,75

Varião/79:
PALMEIRAS_ E

PREF· DE GN NAO
COMPARECERAM

VI TORNEIO,
INTERCOLEGIAL

DE FUTSAL

A penúltima rodada -da
chave "B", do Varjão179
teve rro último domingo a

realização de apenas 2.
das quatro partidas mar

cadás, Acontece que o

-Palmelras não se apre
sentou para o jogo que
faria contra o Gneipel e

em virtude disto, o time
de Schroeder ganhou os

pontos e segundo o re

gulamento, o Gneipel
venceu por 1 a O. O mes

mo aconteceu com a Pre
feitura de Guaramirim,
que não compareceu a

campo, perdendo' desta
feita os pontos para o

Noroeste e o resultado
de 1 a O foi a ele compu
tado.
As duas partidas reali

zadas apresentaram os

seguintes resultados:
Vila Nova 1 x1 Prüsse -

Marcaram os gols, Gené
'sio para o Prüsse e Car
linhos para o Vila Nova,

Figuei.rense "B" 1 x1

Cyrus - Gols de Ne!)'
para a Cyrus e Luizinho

para o Figueirense "B".

Com lnlclo na última
quinta-feira e seu térmi
no marcado para este fi
nal de semana, está sen

do realizado o VI Torneio
lntercoleqlal de Futebol
de Salão" patrocinado
pelo Hotary Club de Ja

ráguá do Sul e tendo por
lacaio Ginásio de Espor
tes "Artur'Müller".
,TABELA DE JOGOS

415.309,33

6.485.900,87
1.381.617,28 5.104.283,59

13·294,249,67
O local deste encon

tro foi o Centro Esporti
vo do Sesi, em Blume
nau. O árbitro deste en

contro foi Alberto Taran
to, auxiliado por Paulo

PASSIVO

CIRCULANTE

Ctas a pagar, Prev. Soc. a Rec.,
Imp. Ret. Fonte, Dividendos, ORTN,
Sal. e Ord. a pagar, Tit. a pagar,
Ctas correntes ,.

EXIGíVEL L. PRAZO
Financiamento, Emp. Cus. Prod.
Ind..................•........•

PATRIMONIO UQUIDO
Capital, Capital FI, cor Monet. Ca
pital, Cor. Mon. Capital FI, Fundo
Reserva Legal, Fundo Ind. Trab.,
Fundo Reserva, Res. Man. Cap. Gi
ro, Res. Cor. Monetária, Saldo à
dispo Assembléia .

BAEPENDI TESTA
NOVOS REFLETORES\

Fase de classificação .Na última terça-feira o

C.A. Baependi reuniu di

retores, associados, au

toridades e a imprensa
de nossa oidade, nas de

pendências do Estádio
Max Wilhelm, para assis
tir ao teste das novas lu
minárias do seu estádio
de tutebol, .

Estivemos

presentes ao aconteci
mento e tivemos a opor
tunidade de verificar que
realmente se trata de
uma excelente iluminação
que pode ser comparada
as melhores existentes
no 'Estado. t: bem verda
de que houve falhas e pa
ra que a mesma esteja
perfeita, é preciso uma

regulagem a tal planto
que evite a' sombra e o

reflexo da luz diretamen
te aos olhos.
Mas, trata-se de um

melhoramento importan
trssimo para o nosso es

porte e principalmente
aos' atletas do clube a

zurra que lá praticam as

suas atividades esporti
vas.

Dia 14 de junho (quinta
feira) - 10� - E.B. He
leodoro Borges x E.B.
Roland Dornbusch; 11h -

Colégio Div. Provo x E.B.
Duarte Magalhães; 12h -

CoI. S. Lufs x E,B. Abdon
Batista; 15h - Colégio Di
vina Providência x E. B .

Heleodoro Borqes: 16h .

E. B-. 'Roland Dornbusch
x Colégio São Luís;, 17h
E.B. Abdon Batista x E.B.
Duarte Magalhães.
Dia 16 de' junho (hoje)

09h - Colégio São Luís, x
E.B. Heleodoro , Borges;
'10h - ·E.B. Abdon Batista

.

x Ool, Div. Providência;
11 h - E.B. Duarte Maga
lhães x E.B· Roland Dorn-
busch; 15h - E.B. Heleo
doro �orges x E:B. Ab-,
don Batista; 16h - E.B.
Roland Dornbusch x Co
légio Divina Providência;
17h - E.B. Duarte Maga
lhães x Colégio São Luís.
Dia 17 de junho (ama

nhã) ...,.._ 09h - E.B. Abdon
Batista x E.B. Roland

Dornbusch; 10h - E.B· He
leodoro Borges x E.B.
Duarte' Magalhães; 11 h -

Colégio Div. Providência
x OOllégio São Lufs.
FINAIS
Dia 17 de junho (ama

nhã) - 14h - 1.° coloca
do x 3.° colocado; '15h-
30min.:. 2.° coi. x 3;0 coI.;
17h - 1.° coI. x 2.0 coI.

1.731.492,65 ENCeRRADO O
1.0 TURNO DO
TO,RNEIO DA

BEMAWI3.403.300,69

O torneio interno de fu
tebol de salão orqanlza
do pela Associação Re
creativa Bemawí chegou
ao seu fin'al no 1.° turno,
com a realização da õ-a
e última rodada, apresen
tando os seguintes re

sultados:
Oficina 2x3 Escrit. MW

Go,ls: Arnaldo (2) para a

Oficina-;- Geraldo e Irineu

(2) para o Escrit. MW.
Fábrica 3x3 Dep. 1.0.
Gols: João (3) para a

Fábrica, Sérgio (2) e lzal
mir para o Depósito 1.0.
Escritório 1.0. 4x1 Ve'n

das MW - Gois: Wilson

(2) e Celso (2) para o Es
oritório 1.0., Ayroso para
Vendas MW.

8.159.456,33

13,294.249,67

_\
DEMONSTRAÇAO DO, RESULTADO DO EXERCrCIO DE 1978

RENDA OPERACIONAL BRUTA
Classificação
Depois destes resulta

dos a classificação das

equipes é a seguinte:
1.0 Prüsse, JO pg; 2.°

Gneipel, 9 pg; 3.° Vila No

va, 8 pg; 4.° Noroeste, 7

'pg; 5.0 Figueirense "B",
6 pg; 6.° Pref. de Guara
mirim, 5 pg; 7.° Cyrus, 2

pg; 8.0 Palmeiras, 1 pg.

Próxima rodada

25.238.028,3a'
1.681·941,22

96.497,00
23.459.590,16
,19.436.543,26
4.023.046,90
1.873.722,97
769,215,83 "

533.204,92
199.888,79
404.173,75

-

242.840,64
472.610,82
661·881,80
53.569,66

+ Vendas .. � " .

- Vendas e Consigo .

- Pis Fat. ;
,

, .••..•

'

RENDA OPERACIONAL UQUIDA .

..... Custo des Prod. Vendidos ....•••...•••.••••
LUCRO BRUTO .

- Desp. com vendas 0 ••••• o •••• ','"

- Desp. Administrativas ......•....... o ••• o o o o

-- Desp. Financeiras . ' " •...•.

- Desp. Tributárias ......................•...
- - Depreciação '

.

LUCRO OPERACIONAL ..

+ Rendas Não Operacionais ....• "0" 0 ••••••••

- Ajuste Cor. MO,n. Balanço ..• • .....•.••....

SALDO À DISP. ASSEMBL�IA •.•...•...•.•.

Classificação final

Após a última rodada a

classificação final do 1.0
turno flcou sendo a se

guirite:
1.° Depósito e Fábrica,

7 pg; 3.° Escritório 1·0.,
5 pg; 4.° Oficina e Ven
das MW, 4 pg; 6.0 Escri
'tório MW, 3 pg.

Artilheiros: João, da
Fábrica, 11 gols e Geral
do, da Fábrica, 8 gols.

I ' ,

't: pensamento da atual
diretoria baependiana,
lnauqurar oficialmente
esta iluminação, promo
vendo um jogo amistoso
entre o Grêmio Espo,rtivo
Juventus e o Joinville Es
porte Clube, em data
-ainda. a ser confirmada,
provavelmente no mês de
agosto.

A próxima rodada, ou'

seja, ,a última do 1.0 tur-'
no válida pela chave "A"
assinala os seguintes lo
gos para este domingo:
Mec. Burges x Bema

wi, Figueil1ense "A" x Vi
la Lenzi, Predileto x La-.
ranjinha, Rio Molha x Es
trada Nova.

Jaraguá do Sul, SC, 15 de março de 1979.

VICTOR BAUER - Dir. Presidente ALIDOR BAUER - Dir. Comercial
CPF 004.358.139-00 CPF 103. 953.269-15

YVONNE A. S. GONÇALVES - Tee. em Contab. - CRC-SC 7638
CPF 093.090.989-53

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"(3orreio dó PODO" Figueiredo rtcebeú 'fR' e reclama porque tem'muito
/ imposto a pagar

'Ano LXI - Jaraguá do :Sul __:, Santa Catarina
SABADO, 16 DE JUNHO DE 1979 - N.O 3.042

.

BRASILlA - "Para, pa·,
gar isso eu vau te que

.lncídêncla "de arroz

preocupa produtores
o arroz vermelho, mais

conhecido como "pé de
. galinha", é uma espécie
inferior de arroz que se

mistura naturalmerite ao
arroz

.

convencional, fa
zendo-o perder seu va
lor comercial. Esta' mis
tura, porém, é tolerada

em 45 sementes para ca
da quilo de arroz. Na re
giã'ol Norte-Nordeste do
Estado -. prlnclpal pro
dutora - a incldêncla do
arroz vermelho é de 480
sementes por quilo, ou
seja, '10 vezes superior
à média permitida pela

NOTA:, - No caso die você não querer que seja
debitada a mensalidade em sua conta bancá
ria, coloque no espaço reservado ao nome do
Banco - as palavras "por ccbrador",

Prezado Jaraguaense:
Para se fazer um time de futebol profissio

nal faz-se necessário uma boa estrutura finan
ceira, que só se consegue com o apoio da tor
cida. Se cada um ajudar com uma parcela, po-
de-se formar um grande time.

'

Pensando nisto ,e tentando evitar um pedi
do de licença do Campeonato Estadual do pró
ximo ano, a Diretoria do Grêmio Esportivo Ju
ventus vem ,lhe propor para tornar-se tTSÓCIO
100". Além de você estar ajudando a salvar o

.

esporte profissional de nossa cidade, ainda es-
tará auferindo uma série de vantagens:

'

1 - Entrada grátis em todas as promoções
esportivas do G.E. Juventus com direito, indu
slve, à arquibancada;

,2 - Desconto especial nas promoções do
Departamento Social;

3 - As vantagens ·acima são estendidas ao
côniuqe/namorada e aos filhos menores.

'

No caso de você interessar-se em colaborar,
preencha e recorte o cupom abaixo, enviando
-o para:

Grêmio Esportivo Juventus
Av. Mal. Deôdoro da Fonseca, 130
Caixa Postal, 19
89.250 - Jaraquá co Sul - SC

Ao Banco:
..

Autorizo debitar em minha conta a importância
de Cr$ 100,00 mensais em favor da conta "Só
cio 100" do Grêmio Esportivo Juventus, duran-
te o ano de 1979.

'

Nome: � � .

Endereço res. e/ou cobrança:
,

.---.,----.-- .. ------- .. -�_ .. --�---_ .. --.,.- ...---------------------- .. ---------------------'7---- ..

Assinatura:

Juízo de Direito da Com�rca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LEILAO

Venda em 1.0 leilão: dia 26 de julho p.v., às
15 horas. Venda em 2.0 leilão dia 19 de julho p.v.
às :16 horas, por quem rnals der. Ação de Co
brança nr. 5.528. Autora Hoepcke do Oomércio
S.A. Ré: Fábrica de Móveis Terra das Flores. '

Bens' a serem 'Ieiloados: 1.) Duzentas (200) ca

deiras, novas, ,estilo rústico, revestidas com pa
lha trançada táboa, 'avaliada em Cr$ 8.000,00.
Fica ainda intimado por este edital o represen
tante legal da ré, caso sua intimação· não se

.ja possível pelo. Sr· Oficial de Justiça. Dado e

passado nesta cidade e Comarca de Jaraguá
do Sul, aos oito dias do mês de juntlo de 1979.
Eu, Aolpho Mahfud, Escrivão, lO' subscrevi.

'

Marcrrio Cardoso Finger.
Juiz Substituto, .

$ER'RARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras Imunizadas - Forro - Tacos - Roda
Pé :. Assoalhos - Lambris - Mela;.Cana.

ConstrUindo 'em 'madeira o P..ogresao de nOssa regllo
.. Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

vermelho,'
catarinenses

Ceasa-SC, que é de 45
sementes/quilo.
Esta preocupante si

tuação consta no traba
lho "Alguns Coeficientes
da Cultura do Arroz na

Região de Jaraquá do
Sul", elaborado pela Co-

,

ordenadoria Regional da
Acaresc - Assóciação de
Crédito e Assistêcia Ru
ral no Estado de Santa
Catarina r, cuja área de
competência abrange 15
rnunloípios orizícola do

,
Estado.

Elaborado através do
preenchimento de ques
tionários e coletas de a

mostras/sementes do ar

roz usado para 'Ü' plantio,
por todos os agricultores
da região, o trabalho foi
realizado por 15 escritó
rios da Acaresc perten
centes à região de Jara
guá do Sul.

Para o engenheiro a

grônomo Alcides Peixo
to, os principais objeti
vos deste trabalho foram
o de levantar a incidên
cia do arroz vermelho
nas sementes utlllzadas
pelos produtores e .apro
fundar o ,conh�cimento,
da realidade da cultura
rra região.

.
ÊXODO RURAL

COI!IP,osta' basícamen
te de minifúndios, a re-'

gião de Jaraguá do Sul é
a . maior produtora, de ar

roz do Estado.' O clima é
favorável. à cultura do ar

roz, apresentando uma

precipitação pluvi'Ümétri
ca bem distribuída e uma

temperatura média anual
entre 18 a 20 graus
considerada "ótima" pe
la Acaresc.

. 'Na região p'redomil'ila
os solos "massarandu-
'ba"';e" �itubarão"; cujá fer
tilidade média é: compro
Vadamente "adequadä à
cultú'ra do arroio

fazer um ernpréstlmo''-. .: .Ievou CrS 29 mil" e per-Esta foi a primeira rea- guntou pelo Mário (refe-
ção do Presidente João rência ao Ministro do
Batista Fiquelredc ao re- Planejamento) lembrando
ceber, do mtnístro da Fa-, que para pagar todo o
zenda sua declaração -do imposto seria preciso
.Jrnposto de Renda. aumentar o seu salário.

O presidente chamou
\

o Ministro Hischbleter e, Mesmo reclamando do
em tom de brincadeira, total a pagar, que não
pediu-lhe ajuda para ob-

.
revelou aos presentes, o.

ter o empréstimo e foi. 'Presiden.te Figueiredo
aconselhado, no mesmo garantiu que vai efetuar
tom, a procurar direta- o pagamento do seu à
mente um dos gerentes vista, pois "sempre avi-
do Banco do Brasil ou tei dívidas". O presidente
da Caixa Econômica Fe- se disse convencido de
deral (CEF). que a sua vida como ca ..

pitão do Exército era me

lhor porque naquela é
poca "sobrava um pou
co mals do salário".
Depois, r . conversando

com os seus assessores.
o Presidente Figueiredo

Demonstrando bom hu
mor, o Presidente Figuei
redo lembrou ao Minis
tro da Fazenda .que só
de retenção na fonte o

"Imposto de Renda rne

mostrou que paga Im
posto de Renda há 42

. anos, "sem nunca deixar
atrasar a mensalidade"·
Logo que recebeu a no

tificação, enviada ao Mi�
nistro da Fazenda pela
gerência geral do Ban
co ltaú em Brasília; .0,

presidente ficou supre
so com a espessura do'
documento da' Receita
Federal, contendo as par
celas die pagamento, co

mentando ser' aquilo
"mais um caderno".

Foi. 'a Secretaria de
Imprensa do Palácio do,
Planalto que teve a idéia
de convidar os repórteres
credenciados no Palácio
do Planalto para assistir
a entrega da notificação
do Imposto de Renda ao

, j

Presidente João Batista
de Figueiredo.

O Ministro Karlos Ris
chbieter tinha ficado en

carregado de entregar a

notificação ao' presidente
após o térmlno da reu

nião do Conselho de De
,s'envolVimento

.

Econômi
CO' (CDE). Mas ele aca

bou se esquecendo de
entrega-Ia a Secretaria
de Imprensa do Planalto
resolveu aproveitar a o

portunidade para trans
formar o' acontec,imento
num fato público, "de
modo a provar ser o Pre
sidente da República um

homem normal, que pa
ga imposto, éomo qual
quer outro cidadão", se-

, gundo o Subsecretário
de Imprensa sr, Alexan
dre Garcia.

Curso
éonsiderando que a

Fundação Educacional
Regional Jaraguaense -
FERJ -, está empenha
da na obtenção de auto
rização para implantação
do cursod e Adrnlnlstra
ção, que será de grande
utilidade para o setor
produtivo não só de Jara
guá do Sul, como de res

to, para todo o Vale do
tapeou, .aAssoclação Co-

AdIDinislração
ta informativa que

.

a ad
ministração da Fundação
está distribuindo, para
recolher, dentre outros,
os seguintes dados:

de
merclal e lndustrlal : de
Jaraguá do Sul tem o

mais vivo interesse na

'corrcretlzação dessa lnl
ciativa.

Por essa razão concita
as empresas locais a em

prestarem à FERJ todo a

poio ao seu alcance, prin
clpalrnente preenchendo
e devolvendo com a pos
sível brevidade uma car-

nn

Número de emp�egados;
Gerentes, Chefes de

Seção, Profissionais, .

Técnicos, Demais em

pregados.
Desenvolvlmento da em

presa: Crescimento por-

FERI
centual do taturamento:
De 1975 para 1976
De 1976 para 1977
Dê 1977 para 1978.
Crescimento da produ-

ção: (percentual)
. De 1975 para 1976,
De 1976 para ,1977
De 1977 para 1978
Previsão do crescimen-

to (percentual) para 1979
e nos anos seguintes, se

possível.

'Beira
Dia 23 de junho se fará

realizar a tradicional Fes
ta Junina no Beira Rio
Clube de Campo.
Além do pinhão, quen

tão, fogueira, amendoim.
características lrnpres
cindíveis à data, haverá
também o "Baile do Len
ço", experiência pioneira

o

Adalberto Bossle é o

diretor e os redatores
são Sérgio Murilo Rosa,
Dimas 'Harges e José
Paul'o.

Adalberto e Sérgio re

digiram o Editorial do
número piloto de O Flash
dizendo que "estamos
chegando ao povo, atra
vés da imprensa. Nossa'

Rio �Clube
em nosso clube. Ele nos

- fará relembrar 0$ antigos
bailes com suas cornu
mentes brincadeiras que
os tornavam tão anima-'
dos e divertidos .

O "Baile do Lenço"
decorrerá da 'seguinte
forma:.

de .Campo Comunica
No local de entrada as'

moças, vestidas à cará-.
ter, teão que deixar um

pedaço de tecido igual
ao do, seu traje'. Este" re

talhe será entregue aos

rapazes, à medida que
forem entrando no baile.

À cerca das 22 horas

FLASH·
intenção, é Servir à terra,
colocando, assim, o pen
samento da juventude
estudantil em favor das
causas que a todos ani
mam, visando vê-Ias con

cretizadas, no esforço d,')
engrandecimento co

mum. Somos, éonscien
tes do papel que repre
sentamos. Somos, sensí
veis aos exemplos. que
provém como legado da
queles, que, mais velhos,
mais têm sentido os an

seios da nossa coletivi ..
dade. E essa compreen
são resultou na solidarie
dade que emprestamos.ie
na energia jovem que 0-

tere·cemos para a colabo
ração e a ajuda na con

qulsta desses propósitos.
� um pequeno jornal.
Suas páginas são modes
tos. retratos do que so

mos, mas vigorosa espe
rança do que pretende
mos ser. Nelas; tudo se
rá entusiasmo. dedica
ção, amor à terra. E um

dia, quem sabe, o grande
painél das nossas con

quistas. Este é o desejo
dos estudantes . jovens,
mas o dever, acima de
tudo, dos que fomam a

Comunidade. Santama
rense"·

Juventus
).

Cede

será tocada uma música
caipira quando, então o

rapaz terá que dançar
'com a garota culo vesti
do for da mesma cor do
retalho. I
Dois detalhes Impor-'

tantes:
1.) Ao início da dança

rodos os rapazes terão
que já 'ter encontrado'
suas parceiras
2.) Caso haja Interesse

por alguma garota em es

pecial, poderá haver a
troca de retalhos entre os

moços.
O baile terá início às

21 horas. Os que estive
rem vestidos à caráter
terão entrada franca.

No "Baile' do Lenço"
haverá também multas
outras brincadeiras como
a escolha do melhor "Ca
sai Travoltelro": Dança
dos Balões; Dança das
Argolas. Os vencedores
serão condignamente
premiados.
Esse convite' se esten

de também aios não as
sociados.
Esperamos suas pre

senças. Até lá!

De acordo com resul
tados deste trabalho da
Acaresc, a média de 'i
dade -dos produtores de
arroz nos 15 municípios
pesqtrlzados é de 41
anos; significando, pois,
um acentuado sintoma.
no êxodo rural - sobran- No dia 11 de' maio de
do a:penas pessoas que 1979,

.

circulou .em Santo
nasceram no campo e Amaro da Imperatriz o

não foram seduzido pela primeiro. número de O

lndustrlalização ou seja, FLASH, editado pela e-

remuneração regular in- quipe de notícias da
. -, dependente de fenôme- "" "SER ADEGA".,

nos climáticos. Os Jo-:
vens, filhos destes agri
cultores, pelo contrário,
dlrlqern-se aos grandes
centros em busca de tra
balho e;. muitas vezes,
condições de estudo-

A mão-de-obra familiar

djsponlvel na proprieda
de - e utilizada r'IO culti
vo do arroz --- é de ape
nas duas pessoas. Das
famílias entrevistadas pe
los extensionistas da A-

caresc, 34%' delas pos
suem entre uma a duas

pessoas trabalhando tora
da propriedade.
Mais da metade das Juventus e Chapecoense fi-

famílias de orizicultores zeram um bom jogo anteontem à
(58%) costuma contratar tarde no Estádio João Marcatto,
mão-de-obra - princi- verificando-se um empate em um

palmente na colheita - gol. A primeira etapa terminou
numa média de 50 dias com o marcador registrando um
durante o ano. Nesta é- 'empate sem abertura de conta
poca, devido ao acúmulo gern.
de serviço na colheita do .Neste período houve . muito
arroz, os agricultores são equiHbrio, com o Juventus proobrigados . a competir curando explora'r mais os' contra
com a .diária oferecida. taques, e de outro lado a Chapepelas indústrias, que na coense tocava mais a bola e garegião de Joinville, hoje, nhava na meia cancha, onde Cos
a Cr$ 150,00' o dja/ho- me, Claudinho e Valdir desenvol-
memo viam um bom futebol·

O . treinador improvisado, Vi·
tinho, fez várias modificações na

equipe juventina,' senão vejamos:
Luiz foi o lateral dire'ito' em subs
tituição a Odilon,.saindo-se a con

tenrol; Chicão foi deslocado para
a lateral esqúe.rda no lugar de Ci
zo, cumpr.indo também um bom
trabalho; a meia cancha foi com
posta por Lara, Tato e Jorge Can
celier, que se houveram bem até
a sarda de Tato; que' deixou OI

qramado por- falfa de melhores
condições físicas.. No ataque a
única alteração introduzida por
Vitinho, foi a- entrada de Caetano
na ponta direita,' mas este nada

.

mostrou para permanecer em

campo, ficando. ainda' até os 30
minutos do segun'do tempo, quan-

o • Empate no ·Final
do foi substltuldc por Chiquinho
que não pode aparecer.

O g'Ü'1 do Juventus saiu de
uma bela jogada. do seu ataque,
com Newton Gomes indo a linha
de fundo e cruzando, a bola pas
sando a frente do goleiro Ivo e
Tonho quev inha na .corrida de

. dentro da pequena área não teve
trabalho para jogá-Ia no fundo do

,

barbante.

Detalhes

·do
. Jogo

Jogo: Juventus 1x1 Chape
coense. Local: Estádio "João
Marcatto", em Jaraguá do Sul.
Juiz: Gerson Carlos Demaria. Au
xiliares: José Patrício Mattos e

Daly Costa. Henda: Cr$ 19.470,00.
JUVENTUS - Zecão, Luiz,

Gomes, Mauro e Chicão; Lara,
'Tato (Juquinha) e Jorge Cance
lier;· Caetano (Chiquinho), Tonho
e Newton Gomes.

.

CHAPECOENSE, - Ivo, 'ZP.
Carlos, Leocir, CelslQl Silva e Vit@r

. Ivo; Cosme, Claudinho .

e Valdir;
Bagé, Jorge e Eusébio.
Os demais jogos

Os demais jogos da rodlada,
,apresentaram

-

estes resultados:
Figue'irense 1x1 Rio do Sul, Pal
meias 2x2 Carlos Renaux, Join
ville 2x1 Avaí, Marcílio Dias 2x1
paysandu, Joaça,ba 2x1 Interna
cional e Caçadorense' OxO Criciú
ma.' .

última rodada
A última rodada do ,1.0 turno

da Taça Santa Catarina . aconte
rá neste domjngo, com a realiza-,
ção dos se:guintes jogos: Figuei
rense x Palmeiras; Carlos Renaux
x Avaí; Internacional x Rio do Sul;
Marcmo Dias x Joaçaba; Criciúma
x Paysandu; Chapecoense x Ca
çadorense e Joinville' x Juventus.

Após o gol juventino, a Cha�
pecoense foi todla para o ataque
e. prens'ou o Juventus 'em seu

campO' de defesa, 'permitindo ra
ras vezes ao time jaraguaense a

armação de alguma' jogada' ofen- .....
siva. Aos 40 minutos; , depois d·:,
tanto' martelar, como diz o- velho
d'itado "água mol,e em p'edra' dura,
tanto bate ate que' fura"; a, Chape
coense marcaria o gol' de empa
te átravés do apoiador Cosme
que aproveitou de:" cabeça, um

cruzamento da esquerda, 'indo a
bola' chocar-se oonli'a 'o poste e

volta batendo na cab'éça de Ze
cão e enfrando, num lance de pu·
ra infelicidade do arqueiro juve!'"
tino. Em -1í9Sumo foi um placar
justo, uma vez que o time da Cha
pecoense batalhou bastante e

chego'u ao seu intento, garantindo
praticamente a. conquista da la
Taça Santa Catarina. '
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