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Ano LXI ..l... Jaragu� do Sul
I

DIRETOR: .

EUGIê:NIO VICTOR SCHMöCKEL

o clichê estampa uma vista .da
Praia do Gi, onde ,

está encalhado o navio "Malteza".
Contam as más
línguas que ele foi encalhado
de propósito para que
seus proprietários recebessem o

seu seguro já que
está com mais de 25 anos de idade. '

Passado o maior perigo
da poluição de todo o

sul de Sànta Catarina e do, Rio Grande
do Sul, nosso confrade
.. (, Renovador" saiu com uma

,

charge na capa
mostrando o Prefeito Mário Remor e o

Comandante ;Karras Emmanouele.
Remor está levantando um

"cavalo de tróia" e dizendo: "se
retiro o bicho salvo a Laguna e se fico
com o bicho ele estoura nas

minhas mãos", .estando
com duas bolas de chumbo nos

pés com os dizeres "polulçãc" e

"Direito Internacional do Mar". Já
,

Karras pens�va:
. rô! e eu que pensei que na

Laguna SÓ houvesse' patos".
() navio está a 150 metros da praia
onde se localiza o Laguna
Tourist Hotel.

,

Laguna de Anita . Garibaldi está
de calhambeque' grego

SENAC TERA CURSO SOBRE
AOM'INISTRAÇÃO \OE MATERIAL
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do Sul está

Jogos
Abertos Regionais - RegiãO

-
. de 21 a 24, de junhoNc>rte

RESULTADOS DAS COMPETiÇÕES EM SEU PRIMEIRO DiA -

FUTEBOL DE SALÃO - Ginásio de Esportes "Artur Müller", '

Jaraguá do Sul 3xO São Franclsco do Sul
Mafra 3xO Hio Negrinho

BOCHA - Assoclação Recreativa WEG
mo, Negrinho ,1x2 Mafra
Joinville

"

2x1 São Francisco do Sul

---x---

Prestigie este acontecimento marcante, comparecendo ao local das'
competições, dernonstrande o seu calor humano' e provando uma vez

,

mais que Jaraguá do Sul tem condições e poderá sediar em 1980, os
XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.

&� -,OS�
revolutos e a situação atual

.
'"

eo a margem.
O curso será ministra..

do pelos Professores Jo
sé Heleodoro Mendes e'
David' Gonçalves, no ho
rário' das 19 às 22 horas,
com uma carga horária
total de 40 horas havendo '

,'" ()"Serviço, Nacional
de Aprendizagem Corner-

'

cial-SENAC -, através de
sua aqêncla de Joinville,
(Rua ,Visconde de Tau
nay, 730,- fone 22 ; 6502), ,

, re�O.za no período de
25..' Õ6 a 12. 07 79 OI cur- ,

a previsão' de 30' vagas,
sendo' requisito básico
trabalhar na área de Ma
terial e possuir no míni
mo o' 1° grau completo.
Maiores informações po
derão ser obtidas no en

dereço acima indicado.'

'Empresários colaborarão na elaboração,

das leis econômicas
Na reunião do Conse- do Brasil, de criar "CO�

lho Diretor da, Federação MISSêES DE AÇÃO EM-
das Associações .Oomer- PRESARIAl", na própria
clais e Industriais de 'San- Confederação, nas F.ede-
tá Catarlna que se reall- rações estaduais e em

za hoje dia 23, em Tuba- todas as Associações
rão e na qual a Associa-' Comerciais do país, des
ção

.

estará representada, ,tinadas a examinar e a�

será discutida a iniclatl- presentar' sugestões so ..
-,

va da 'Confederação das bre as leis de caráter e-

iAssocJações Comerciais . conôrnlco e financeiro

Prefeitura alerta
A prefeitura Munlclpal ou vendedores não se de-

de Jaraçuá do Sul expe-: parem com problemas
diu durante a semana 'futuros e aleguem 'desco-
find\:l os seguintes comu- nhecimento". ' 01.06.79
nicados: 2- A PRí=FEITURA MU-

1.., .Reíterando iQI Gon- NICIPAl DE ,JARAGUA
teúdo dos diversos avi- DO SUL comunica a to-
sos dirigidos alertando dos os proprletárlos de
'sobre eventuais proble- imóveis localizados às
mas que possam advir da margens das vias públi-
compra, e venda de ter- cas pavimentadas, ainda
renos localizados fora da desprovidas de müros e

,área urbana" a Prefeitu-, p�sseios; que no prazo
ra Municipal oomunica a. de 120 dias, a contar des
todas as pessoas ,il)teres- "ta data, devérão construi-
sadas na compra ,e' ven- los.
'da dessas áreas que to- Decorrido o prazo, a

'mem as devidas precau- munici'palidade fará o le-
ções, mesmo. cOm cons- vantamento dos faltosos
,truções, pois a legaliza- e contratará as <;>bras.
ção d,�p�r:tpé. dq_: cumpri- com terceiros, cujos cus-
mento de diversas, ,exi- tos serão cobrados dos
gências I�gais, cujos proprietários, com' os,
dispositivos deverão ser acrésclmos devidos.
atendidos. Jaraguá do Sul, 04

de junho de 1979

a) VICTOR BAUER
- Prefeito MUl,1icipal

I

"A municipalidade faZ
�ta comunic!açãp pata
evitar que os adquirentes

em' tramitação nas casas

legislativas, e que inte
ressem de perto, aclasse
empresarial.

' •

Em síntese, a lnlciatl
, va tem por objetivos pre-
cípuos:

'

- Fortalecer o' Poder
legislativo, dando-lha as

, mais amplas condições
de ser a grande caixa de
ressonância das aspira
ções do povo brasileiro,
pela 'atuação política
mals objetiva do empre-
'sário e da sua cornunlda- .

de;

- Prestigiar. �stimular'
e motivar os Membros do
Congresso, das . Assem
bléias Estadual e Muni
cipais, levando direta
mente ao seu conhecl-
-rnento as repercussões,
críticas, favoráveis ou

não; que sua atuação
suscite nas áreas econô
micas e financeiras da
Nação;
'- Informar tempestiva
mente os' empresários
dos projetos de legisla;.
ção municipal, estadual.
ou federal que afetam
a empresa, a economia
nacional e a iniciativa
privada de um modo ge
rai;

- Estimular a comuni
:cação rdos empr�sários
e demais entidades de
classe com os Menibros
do legislativo' e do Exe-
'cutiV'ó, expressando seus

pontos.;.de-vista e solici
tando a ação adequada.

"Oorrelo 'do, Povo"
continua I recebendo, feli
citações pela passapern
do seu 60.'0 'ano de exis
tência. Para esta edição
selecionamos as seguin
.tes mensagens:

... Do humanitário mé- .

dlco [araquaerisé :' dr.'
Waldemiro Mazurechen,
recebemos cartão postat
de Nova lorque, com os

seguintes 'dizéres:· "Ao
mais antig.o e sempre=

,

brilhante "Correio do Po
vo" envia seus cumpri
mentos com votos' de
constante progresso, o'
também "antigo" 'ledor e

amigo. Mazureehen".

"EmDora com Invo
luntárlo atraso, 'os meus
mals cordlals cumprimen
tos e felicitações, pela
passaçem do 60.Q aniver
sário do Correio do Po.:..
vo, jornal de, tantas ,e glo
riosas "lutas", e-que con
tlnue- proqredlndo cada
vez mais. Alvim Seldel ,«

Corupá, SC".

... ,"A .Dlretorla do,
Lions Clube Jaraçuä do
Sul - Integração, repre..
'sentando seus ,associa
dos, vem parabentzar-sa
com esse 'importante se�
manári'o pelos seus 6Q' a
nos de atividade em pr6i
de nossa região. � uma

'

imprensa Sadia e Bem
IntenCionada, um dos fa
tores primordiais para o
desenvolvimento de Uma
comunidade, e o "Correio
do Povo" vem através
dos, anQs; r�forçando es-'
sa assertiya. Assim 'Sen
do, sentimo'-nos honra�
dos em "pod�r contar
com V. 'Sa. traDaihando
por nossa comunidade:'
Ader;nir Izidoro - Secre
tário".

A palavra está livre. A tribuna à disposição.
Está .aberto o debate. Três situações que nos fa
zem respirar uma nova atmestera, que parece tra
zer-nos novos ares de liberdade ,de pensamento,
d� liberdade de expressão. '

,

, Lá' e cá, em Brasília é em' Santa Catarina,
Figueiredo e Bornhausen 'implantam um novo es
tilo de governo, um novo tip� de diálogo: O, Bra
,si! parece estar hoje vivendo uma assembléia de
amplitude nacional em que, a cada cidadão bra-'
sileiro, é lícito opinar, sugerir e até contraditar.

Cremos ser este um ,momento histórico em

que os espíritos devem estar desarmados para
'que se promova uma conciliação naclonal, mar
cada pela garantia do pleno exercício dos direitos
que assistem a quantos se dispõem a te.rçar ar
mas em prol do restabelecimento do que se con
vencionou como sendo o "estado de direito".

É um momento, convenhamos, em que a tão'
decantada abertura deve processar-se com, res-

',. ponsabilidade, dentro daquele gradualismo que
melhor atenda às nossas' tradições Clemocráticas,
portanto, sem deixar resquíci1o$ de eventuais ani.. ·

mosidades do passado; sobre as quats se deseja
passar a esponja da anistia.

Não deve ser, por igual, 'um choque frontal
entre .banidos e banidores, nem um confronto en-

,tre o passado e o presente, .mas um engajamen
to sem reticências' que flua democraticamente pa
ra um amplo entendimento nacional, em que pre
valeça a c'ompreensão sobre a fntransigência. <-

Mercê de Deus, nutre OI brasifeiro aquele
desejo, aquela disposição de' promover a rede
,mocrativação por todos reclamada, projetando no';
vas estrúturas para o, futuro, sem qualquer oom
promelfimeríto, com.o passado e, o que é impor
tante, sem sacrificar cidádão algum no altar das
insti,tuições., '

.

I ' ,

Importa reconhecer a ressonância de que se
revestem as diligêracias governamentais neste
sentido, ·sem dúvida'marcadas pela córalosa dis�
posição de sua autenticidade, por isto mesmo
merecedoras eia credibilidade 'pública�

,

. Importa, igualmente, convir que não quere:.
mos os ilem'pos: revolutos, da mesma forma que
não desejamös a protelação indefinida da 'situa�
:ção a�uat Desejamos e queremos um Brasil para
os brasileiros, a 'fim de que nos reencontremos
nos caminhoS da união nacional," fàutriz da Or
dem & do �rOgresso.

Congresso
Catarinense de
Kdminisrräçã6
de Pessoal

A' ,

Joinville vai sediar nos
dias 15, 16 e 17. de agqs
to o 1° CONGRESSO cA
TARINENSE DE ADMI-
'NISTRAÇÃO DE PES-
SOAL, 'CONCAPE, numa

promoção da ASSociação
Brasileira de Administra
ção áe Pessoal -_ Seccio
nal Santa Catarina, '. em

-colaboração com 'a ,As
sociação dos Admlnlstra
dores/ de Pessoal de
Joinville. O, encontro vai
reunir especlallstas de
renome da área de Ad
ministração de Recursos
Humanos.

Durante o encontro se

rão realizados palnéls de
debates com os temas
"Infegração sistemas das
Funções de Pessoal, ten
do por expositor o Sr�
Sigfried, Hroyler;

'

ASi de
cisões, estratéqlcas para
o estabeledimento da
cornpetívldade da,Políti
ca Salarial,: expositor; Sr�
Hugo Mac Nsvln, Égger
Moellwald; As.Ínfluênclas
do comportamento huma
no rra evolução; e, revolu
ção das, .crqanlzações,
'expositor Sr,...Mário Cé
'sar Cubas; Análise Am-
bíental do Mercado, de
trabalho, expositor Sr.
Luiz Carlos Ouelroz Ca
brera; Desenvo Ivi'rnien»lQ
Gerencial, expositor Sr.
Marcos Pontual; Planeja
mento Estratégico de Re
cursos Humanos, exposi
'tor Sr. Pabllo Roberto Pe-
reira da Costa e mais ou

tros assuntos de impor-'
tante função para os ele
mentos de: Relações In

dustriai� das empresas
Catarinenses.

Maiores 'informaçÕes
poderão SE;lr obtidas mi
sede de SISO SERViÇOS,
Rua: T Rio Branco, 512
loja 04.- ·fone 22.1 fl.SS -

,Joinville, ou n'os núcleos
." regionais da ABAPE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

,

NOTICIAS

ANIVERSARIOS

Aniversariam. , hoje, ,

dia 23.06.79

Sra. Olga Fischer
Sr. Valéria da Costa

,Sr. Fritz lemke, res. em Rio da
luz
Garota, Brigitte Püttjer
Menina Cristiane, filha de Ralf
e AdaH Porath

Aniversariam, amanhã,
dia 24.06.79

Sra. Joanira H. Bruch
Sr. Odemir Eggert
Sra. Lilian Eggert
Áurea Maria Araldf
Sra. Nair Wolf Quadros
Sr. João Scheuer
Sr. João Prim
Sr. João Felipe

Aniversariam dia
25.06.79

Sr. Fausto Reiner
Sr. Carlos Guilow, res. no Rio
Cerro
Sra. Emma Benetta
Sr. Alfonso Wagner
,Menino, Marcos P. Morbls

Aniversariam dia
26.06.79 (

Jovem Ewaldo Bernar-
do Schmöckel Junior, res. em
Curitiba
Sr. ludgero Tepassé, res. em

Itapocuzinho
Sr. Alvino Hadlich
Sr. Albano Piccoli, res. em Rio
Cerro
Srta. Idia Kressin, res. em Rio

,
da luz Vitória _

Bruno George Marschal
Sra. Wanda Meier, res. no
Rlo"Cerro

Aniversariam dia

I
27.06.79

Sra. Maria da Graça Ferraza,
res. no Paraná
Irene Lúcia Bortolini, rés. em

lapa
Sr. Antônio José Gonçalves
Sra. Ursula Rahn Braunburger,
res. em Curitiba

Aniversariam dia
28.06.79

Sra. Adele Henschel '

Profesor Mário Mello, res. em
Joinville
Sr. Germano! Behrens Jr.
Sr. Gustavo lange, res. em

Itapocuzinho
'

Aniversariam dia
. 29.06.79

'

Sra. Paula WielIe
Sra. Edna Hemmann res. em
Rio do Sul

'

Sr. Luiz Prestini
Sra. Tereza Weiller Müller
Sra. Terezinha da Costa Trapp

- res. em Joinville'
'

Sra. Olga Meyer
Jovem, Ezeran Neckel
,Sra. Elfrida Hoeft

ENLACE:
KAZMIRS'KI-SCHEUER
As 18 horas de hoje na

belíssima Igreja Matriz São' Se
-bastião, receberão a bênção
,nupci�l, os jovens Marcos e
Dolores, quando dirão o tradl
cional sim, que os unirá para
uma nova vida.

Dolores é filha de Thomaz
e Luiza GiovaneHa Kazmirski e
Marcos é filho de Alberto e 'A
delaide Scheuer.

, Ao jovem cas'al,' os cum-

primentos desta coluna, exten
SIVOS aos seus pais,

'KRüGERHAUS... '

Agora você também, poderá
des·frutar do seu

MINI-RESTAURANTE'
é preciso dizer mais?!

KRüGERI1AUS...

Sábado, 23 de junho de 1979

SOCIAIS
."

,

NASCIMENTOS

Nasceu dia 08.06.79

Leandro, filho de Ismärlo (Te
reza) Bauer '

I .

Nasceram dia 10.06.79
Anderson Jean, filho de Ädilo
(lourdes) Kamchen
Marcelo. Luís, filho de Mário
Pedro (Alzira) Zacko

Nasceram dia 11.06.79

Gilson Oqassé, filho de Ogassé
'

(Ruth) Roberto
Adernar, filho de Amadio João

(Aurora) Spézia
Rosemeri, filha de Pedro Paulo

(Isamar) Alfen

Nasceram dia 12.06.79

Rogériü, filho de 'IreneiJ (Flori
da) Krueger
Ismael, filho de Werner (Teresl
nha) Marquardt
Marciano Jodair, filho de Moa
cir (Hilda) Gonçalves

Nasceram dia 13.06.79

leila Elisa, filha de Ésio (Celita
Inês) Enke
Fábio, filho de Álido (Pelícla
Elisabeta) lorenzetti

Nasceu dia 14.06.79.

Jaison Luís, filho de Ademir

(Anilda) 'Manske

Nasceram dia 15.06.79

Kathe Schirlel.: filha de Gérson

(Irene) da Silva
'Sheller Cristine, filha de Sérgio
'(SifleyMar.a}··tla Lara _.�

Nasceram dia 16.06.79

Kitiane Cleusa,' filha de Curt

(Doroti) Liesenberg
Angelo Artur, filhó de Adalber
to (Maria) Piccoli
Edson, filho de Irineu (Jurema)
lemke'

,

John Petterson, filho de Arthur

(Maria Flor) Planinscheck

Nasceu dia 18.06.79

,
'

Regiane Batschauer, filha de E!-
zira dos Santos

Nasceram dia 19.06.79

Odair José, filho de Allton (Isa
bel) Pereira
Fábio, filho de Mário (Beatriz)
Dell'Aqnelo

,BETO PROMOVE

Beta Promoções estará
realizando hoje à noite, à par
tir das 22 horas, sensacional
Baile no Salão João Pessoa,
com animação

.

a cargo do lá
conhecldlssimo conjunto 4.a

Redenção, e amanhã, sensa

cional solreé, no G:E Juventus,
, com animação a cargo dOI Gru
po Musical Som Rafael, .'

Divirta-se neste final die
semana, participando de mais
estas realizações de Beta Pro
moções.

CONFECÇÕES
SUELI LTDA.

Oferece enorme .quantlda
de de novidades vindas de
grandes centros, para sua

belíssima coleção inverno 79.
Você enccntra um mundo

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

'

O LOJAO DE
CONFEcçõES SUELI LTDA.
fica na Av.lIJal� Deodoro, 1085
em frente 'à Praça Paul Har-
ris. I

2 ANINHO'S

Quem estará recebendo suas ami
guinhàs no dia de hoje, é a linda meni
na Cristiane Porath, filha do casal R·olf
e Adali Porath, que estará completando
seus 2 aninhos.

.

À Cristiane, os cumprimentos des
ta coluna, com votos de muitas felici
dades.

CINDERELA
(Agora com 3 lojas para

melhor servir).

Visite a loja 1, da COMER
CIAL DE CAlÇADOS CINDE
,RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas, 198; loja 2,
na Äv. Mal. Deodoro, esquina
Praça Ângelo Piazera onde

'A
'

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

CINDERElA,
r""-- ,�empre atualizada com a mo

da da temporada, para você'

I
desfilar eleqantemente,

G.E.B. TEM

NOVA DIRETORIA
�,

.o Grêmio Escolar Elpídio
Barbosa do Colégio Divina Pro
vidência, já possui sua nova

diretoria, que ficou assim cons
tituída: Presidente - Marlstela
da Cunha; Vice-Presidente
Sandra Ramos; Secretária - De
nise Bettoni; Vice-Secretária -

Ana Lúcia Taranto; Tesoureiro
Jean Jackson Pereira; Vice-Te- .

soureiro - Ana Cláudia Rublnl:
Depto. Esportivo - Ivo Bettonl,

,

Sandra Ronchi e Silvio Jr.; De�
partamento Artístico - Marilú
Pereira de Lima; Depto. Cultu
ral - Diana Seidel; Coordenado
ra - Cecília Konell.

,BOUTIQUE
!KElU'

'Você que tem bom gostó
em se vesltir, visite a BOUTI
QUE 'KELLl, e ela lheapre.
sentará uma variada e mo
derna linha de roupas feitas
e calçados em geral.

Siga o bom gosto da moda
. ,

comprando em BOUTIQUE
KElLl, na Avenida .,Marechal
Deodoro. ao lado da Pretai-'
tura Municipal.

À vista ou à prazo, 'como
você desejar!' r

PARAB,ÉNS

Está de parabéns: o Senai
Efetromotores Weg S.A. e Fes�
to, que durante esta semana

.

'

estiveram reallzando a maravi-
lha, da expo-talner, que esteve
a disposição das. pessoas

.

nas

dependências do Senai.
Parabéns por esta promo

ção, que ensinou muito a todos /

nós ..

Solange

No próximo dia 30 de ju
nho, à partir das 20 horas,
grandiosa Festa Junina da As
sociação Recreativa Weg, ten
do por local as suas dependên
cias, na Rua Joinville.

'

Consta da programação
variadas diversões: dança da
quadrilha, o tradicional casa

mento 'caipira, muito churrasco,
quentão e pinhão.

'

Agradeço convite enviado.
a mim, para esta grandiosa .tes
ta junina.

RUMO AO
RIO GRANDE DO SUL

.

O p�ofessor Auqusto Syl
VI,O Prodöhl, escritor, às véspe
ras dai lançamento do primeiro
de seus três novos livros, via
jou para o Rio Grande do Sul ,
em visita a seus íamlllares e

para proferir palestras sobre
"O homem no mundo de hoje".'
No regresso, o' grande amigo e

colaborador deste semanário,
irá conhecer São Joaquim, sua
neve e sua gente.

FESTA JUNINA NA
ARWEG

ASSUMEM NOVOS
DRIGENTES

No último dia 21 de junho,
tendo .por local o Restaurante
Itajara, a, nova diretoria do
Lions Clúbe de Jaraguá do Sul- .

-Centro, assumiu os comandos
do Clube para o ano leonlstico
79/80, que ficou assim compos
ta: Presidente - Atilano Zindars;
Vice-Presidentes - Olavo Mar

quardt, Geraldo José e Mário
Marcos Airoso; Secretários
Rubens Nicoluzzi e Osmar Vai
latti; Tesoureiros - Gerson Dorn
bosch e Arthur Rode; Diretor
Animador - Edson Dornbusch;
Diretor Social - Guida Gascho;
Vogais por 1 ano - Waßir Bor
tolini e João Evaristo Sampaio;
Vogais por 2 anos - Horst Mar
quardt e leodomar Luiz Lopes.

O jantar ocorreu às 20 ho
ras, quando aconteceu a sole
nidade da tomada de posse,
Aos novos dirigentes, os votos
de repleto êxito.

FESTA JUNINA DO,
GRUPO ESC. JACORITABA

O Grupo Escoteiro .Iacorl
taba, estará realizando no dia
de hoje, a partir das 18 horas,
aquela festa Junina,

O acontecimento será nas

próprias dependências do Gru
po Escoteiro Jacoritaba, em

sua sede, na Rua Francisco de
Paula.

Participe desta sensacio
nal realização, neste final de
semana. "

GESTÃO 1979/80

O Liens Clube ,Jaraguá do
Sul Integração, marcou' para o
dia 26 do corrente, a datá da
posse da nova diretoria, com

jantar festivo.
'

Diretoria esta, parao exer-
'

cício leonfstico 79/aO. Desta
forma, formulam convite aos
·CCll e Domadoras dos demals
Clubes, a se (azerem presentes
para o maior brilhantismo ao

acontecimento, que será nas

dependências do Clube Atléti
co Baependi.

Os novos dirigentes são:
Presidente - Roque Tadeu Al
ves; 1.° Vice-Presidente - Arce
lino Piccoli; 2.° Vice-Presiden
te - Marcos Beltramini: 3.° Vi
ce-Presidente - Élio, Stein; 1.0
Secretário - Ademir Izidoro; 2.°
Secretário - Jaci Zommer; 1.0
Tesoureiro - Luiz C. Hornburg;
2.° )"esoureiro - João' A. Gas
cho; Diretor Social -·Mensi
Klitzke; Diretor Animador - Ar
no Semientkowski; Vogais, por
1 ano - Nivaldo Bauer e Paulo
D. Dallagnolo; Vogais por 2 a

nos - Amadio Beduschi e Sidnei
Garcia.

.

PAGINA 2

CVoster

OBJETIVO DO CLUBE
Integração,

Criar e fomentar um espírt
to de compreensão entre os

pOlVOS da' terra. Promover os

princípios de bom governo e

·boa cidadania. Interessar-se a

tivamente, pelo bem estar cívi
co cultural, social e moral da
comunidade. .Unlr os clubes
com laços de amizade, bom

companheirismo' e compreensão
recíproca. Promover um fórum

para a livre discussão dos as

suntos de interesse público, ex
cetuando-se os assuntos de or

dem polftica ', � religiosa, os

quais não devem ser discutidos
pelos sócios do clube.

Estimular os homens -de

mentalidade de serviço à servir

suas comunidades sem recom

pensa financeira pessoal e esti

mular a eficiência e promover
elevado padrão de ética no co

mércio, indústria, profissões,
serviços.

Aos novos dirigentes, votos
de felicidades em sua gestão.

HOJE ·É NO BEIRA RIO

O Beira Rio Clube de Cam

po, comunica que hoje se fará

realizar a tradicional Festa Ju
nina. Além do pinhão, quentão,
fogueira, amendoim, caracterís
ticas ,imprescindíveis à data,
haverá também o Baile do len

ço,' experiência pioneira do clu

be. Fará relembrar os- antigos
bailes com suas comumentes
brincadeiras que os tornavam

,

anlmados e divertidos.
O "Baile- do Lenço" decor

rerá da seguinte forma: No lo

caI de entrada as moças vesti-
'

das à caráter, terão que deixar

um pedaço de tecido igual ao
do seu traje. Este, retalho 'será

entregue aos rapazes, a medida

que forem entrando no baile.

Pelas 22 horas será tocada

uma música caipira quando, en
tão o rapaz terá que dançar
com a garota cujo vestido for

da mesma cor do retalho .

Dois detalhes importantes:
1 . Ao início da dança to

dos os rapazes' terão

que [á ter encontrado
suas parceiras;

2. Caso haja
.

interesse

por alguma garota em

especial; poderá haver

a troca de ratalfios en-

,
.tre oIS moços.

Este convite se estende
também aos não associados .

Bom divertimento!

FRASSETTO ENTREGA
PRESID�NCIA

Às·20 horas, de hoje, nas
dependências do Restaurante

Itajara, se fará realizar a toma

da de posse dos novos dlrlqen
tes para o ano leonístico 79/80.

Adernar Lottln Frassetto,
deixará a presidência do Lions
Clube "Cidade Industrial", ten

do realizado em sua gestão, vá
rias metas que obterarn total
êxito.

Haie, de.stacamos algumas
das rnals importantes que são:

1 . Boletim Jnformativo
"Leão lndustrlal", re

gistrado no Conselho
Nacional de Governa
dores sob n. 687.

2. Fundação do Llorrs
Clube "Integração".

3,. Doação de uma casa.

4. Publicação dos Esta
tutos no Diário! Oficial
do Estado para o devi
do registro onde será
solicitado o n. do CGC.

� 5. Concurso de Eficiên-
cia Leonístlca obfém o

3.0 lugar dentre 60
clubes, e no cômputo
geral ocupa o 5.° lu

gar.
Na próxima semana esta

remos divulgando maiores de
talhes do Lions Industrial.
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Gás . orginico usado
FLORIANóPOLIS - A

pós ler' alguns artigos da
legislação que dizem res

'peito a proteção ao me

Io-amblents, o, deputado
Vasco FurJan (ARENA)
comunicou aos parla
mentares os resultados
positivos de uma expe
riência que está

'

sendo
desenvolvida no municí-

pio de Jaborá, num colé
gio interno. Trata-se do
uso de . gás orqanrco,
(biIOl-gás), produzido nu
ma pequena usina, e que
está alimentando seis bo
cas .de fogão; dois foga
'relros e uma geladeira e,
opcionalmente, um motor
antes movido a gasolina;
ainda em fase de obser-

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

, Demec-RCA n.? 200 771084
CGCMF n.'O 83.876.003/0001-10'

Departamento de Compràs

AVISO DE LlCITAÇAO N.o 02/79
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

O Banco do Estado de Santà Catarina S.A. - BESC, torna
públlco que receberá propostas lacradas de interessados na a
quisição dos seguintes imóveis até às 15 horas do, dia 22.06.79.

Localização - n.o de ref. - desrição - valor mínimo de venda
Blumenau - SC

'

1020/2

1021/2

Terreno urbano S.ito à rua !tajal s.n,? com 6.428,00m2
,

Cr$ 50.000,00
Terreno urbano sito à Rua Itajai s/n.? com 12.979,47m2

Cr$ 100.50Ó,pO
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 ••••.• _ ••�-...-.,..�.-.�...:...:....:--...

-

... '.". ••• •.• crS 300.000,00
4004/5 Area de ferra rural com'108.900,00m2, sito em Maciei-

ra •. -: . ••••.•. •.••••••••••••• .•• Cr$ 180.000,00
4006/5 Area de terra rural com 193,600,OOm2, sito em Maclet-

,

ra '

....•............••..... " Cr$ ,340.000,00,
4026/5 Area d� terra rUfaI com 732.050,00m2, sito em Taquara

Verde Km 36 Cr$ 784.000,00
Carllguatatuba - SP

f012/3 Terreno urbano sito no Balneário Garden Mar com ...

330;00m2 - lote 32 quadra 10 - Praia do Massaquaçri
Cr$ 170.000,00

Curitibanos - SC
1013/4 Terreno urbano sito à rua Miguel Drissen com 240,00m2

,
Cr$ 105.000,00

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

Embú-Guaçú - SC
,

1015/4 Terre�o urbano sito à rua das Palnelras, esq. com rua
dos Guatambús - Bairro Lagoa Grande com área de
1.477,00m2 e edificação de alveriaria Cr$. 705.000,00

Florian6polis - SC

1023/3 Terreno urbano com edlflcação-> Galpões abertos com

823,80m2, sito à rua Felipe Neves, Estreito, em frente
ao DNER com área de 4.641-,16m2, próximo ao Estádio
Orlando Scarpelli •. :............. Cr$, 5.366.598,00

1024/2 Terreno urbano sito à rua Eduardo Nader s/n.O, Bom
Abrigo com área de 481,90m2, localizado a 10;00m da
rua Raimundo Bridon ...•.••.•.••.. Cr$ 380.000,00

Guaramirim - SC
3005/2 Imóvel comerclal com 56.585,90m2, sendo 2;725,24m2

, de área construtda - Galpões 'fechados, Rod. SC 301

K":! 7,5 fundos da rua 28 de Agosto e-s 4.833.500,00
Ibirama - SC

1030/2 Terreno urbano com 1.487,00m2 e casa de madélra cl
'64,00m2, sito à rua Dr. Gel. Vargas, 525 Cr$ 231.000.00

4008/5 Area de terra rural com 4.614.800,00m2, sito em linha
Alto Ribeirão Fachinal Distr. de Vitor Melrelles

Cr$ 3.715.000,00
, Itajaí - SC

401111 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 .....•
"
••.••

'

••••• ; • • • • • • • • • • Cr$ 240.000.,00

Maracajá - SC

3006/2 Imóvel comercial com 600,00m2, sendo 300,00m2 de
área construida sito à Av. Nossa Senhora da Concei-
ção ............•.•.

"
. • . . • • . • • • • . Cr$ 76.500,00

Pomerode - SC
403111 Area de terra rural com 80.441,02m2 e benfeitorias, si

to no Vale do Selke •.••••.•••.•••.• Cr$' 233.440,00
Rio'dos Cedros - SC .

'

402712 Area de -terra rural c/252.500,00m2, sito no Distrito de
Rlo,Herta •.•• ' ••q "'" .,."'" .' •• , Cr$ 175.000,00

RIo do Sul''; SC '

1035/1 Terreno urbano c/1.815,00m2 cem casa de madeira c]
70,00m2, galpão de alvenarIa com 600,OOm2, sito à rua
XV de Novembro, cidade de Aurora Cr$ 480.000,00

Tai6 - SC
-

1025/2 Terreno urbano com f1.324,OOm2, sito à rua Irineu Bor-
nhausen sln ;........... Cr$ 320.000,00

Videira - SC

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

800,00m2, casa de alvenaria e madeira com 31820m2
I· ' I

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 Are� de terra rural com 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, Linl)a Tamanduá •.•••••••.•• Cr$ 428.000,00
As propostas deverão conter ,o seguinte endereçamento:

BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
15, horas. Praça XV de Novembro, 11 Edif. Otilia EIi�a - 2.° an-
dar, sala 203 - Florian6polis _ SC" '

Departamento de Compras - DECOM /

Edital de liCitação nr. 02/79, com vencimento em 22.06.79 às
Informações detalhadas, c6plas do EdItaI, modelo da pro

posta serão' fornecidos por qualquer agência do BESC ou no

endereço 'acima.

Florian6polis, 22 de maio de 1979.

com' sucesso em Jaborá Foto oficial do Figueiredo foi liberada pelo Planalto

BRASfLiA - A foto oft- cial do Presidente. João
vação,
Informou que esta ex

periência não é nova no

Brasil, mas em, Santa Ca
tarina, empregada pela
primeira vez, está dando
bons resultados, Além de

registrar o projeto, o de
putado Furlan convidou
os demais parlàmenta
res para visitarem Jabo
rá e conhecerem de per
to a experiência no uso
do bio-gás. ,

,"Pau da .menfíra"
Velha figueira amiga já há muito não
mais existes.

-

O proaresec não te poupou; jogando-te
ao solo para a construção de um

jardim que embelezasse a cidade.
Ê'ras para teu povo rnals que
um jardim. .. um ldolo .

A tua sombra a comunidade gozava de
horas de lazer ... '

Tuas grossas raízes abandonaram o seio da
terra para servir de banco. aos que
desejassem descansar. Elas
circundavam o teu tronco.
Testemunha foste de negócios lOS mais variados,
queixas, juras de amor de casais
.enamorados, e até diz-que-diz-que.
Sempre discreta escutavas guardando, segredo ...
Quanta saudade deixaste aos que
fainda cultuam a tua memória!

, Foste abrigo em, dias ensolarados ou em

lindas' noites de luar!
_

Obrigada pelo muito! de bom que
distribuíste aos assíduos frequentadores.
Foste um marco de heroísmo,
bondade e beleza enfeitando meu
chão blquaçuense..
abrigada por tudo.
Deixaste saudade! ...

Rudolf Hirschfeld, 'São Paulo .

ERNTE
Was wir saeten in die Scholle,
Was uns wuchs im Ackerland,
Goldne Aehren, koemervolle,
Fielen unter Schnitters Hand.

Sommersonne, Wind und Regen,
Und des I,.andmanns Schweiss und Mueh'n,
Einten sich mit Gottes Segen,
'Liess.e,n wachsen, reifen, blueh'n.

Regen, Wind uni Sommersonne,
Wohl verteilt im Wechselspiel,
Fuellten Scheuer, Fass uni Tonne,
Gaben gollnen Reichtum viel.

Der Du wachsen Iiesst und Bluehen,
Was die Erde reif uns bot,
Herr, vor Dir wir betend knieen:
Habe Dank fuer's taeglich Brot.

AMBIENTES, COSTUM,ES, CIVIL2ZAÇé)ES,

Prof.a Alaíde S.' de Amorim
Blquaçú - SC 06/79

"Para que decepcioná-los? "
revelar ser desta ou daquela re

Jjgião. Dizer simplesmente que
"acredi'ta em Cristo". Isso agra
da todo mundo. 3) "Carisma", a
fim de alimentar uma conotação
de ídolo, envolto em aparatosa
"mitologia". Por exemplo, mos

trar seu apartamenlto de luxo a

jornalistas durante ' entrevistas,
com declarações do tipo "devo
tudo ao meu público".

"Água mole em pedra dura,
tanto batei até que fura". Este
conhecido provérbio, popular
poderia ser aplicado a certos
','ídolos" do palco e do vídeo na

cionais. Pois de tal maneira' cer-,
tos meios de comunicação so

cial intoxicam (não é outro o ter
-mo) determinadas mentalidades,
especialmente de jovens e mo

ças, que o "'produtõ artístico"
é admitido incondicionalmente,
até ser substituído por outro.

Em que se baseia o suces

so de um cantor? Responderia
qualquer um: em seus dotes, ar
tísticos. Mas hoje, isso não bas
ta. Por detrás do artista fiá uma'
"indústria de marketing", ou se�

ja, se quisermos utilizar termos
menos sofisticados: uma equipe
de empresários, especialistas
em estudai' e provecar situações
que assegurem o sucesso.

Um empresário de determi
nado cantor de TV reveloU que
três são as condições para o

lançamento e manutenção de
um "sucesso": 1) Estampa. As
roupas devem ser "marcantes",
sempre tendendo para o lado
sexual, calças justas, camisas'
com o peito à mostra, botas de
salto; 2) Comportamento, que
deve ser "sempre com tendên
cias populares". O cantor deve

,

fazer declarações eminentemen
te de classe média. Não de!,e

LAGUNA ANTES
,A Editora Lunardellí
em co-edição com a E
ditora da UDESC - Unl
versidade para o Oesen
volvimento do Estado de
Santa Catarina, acaba de
lançar .o interessante li.:.
vro de autorla do Pe. Jo
ão Lenoir Dali' Alba - o

documentário - LAGUNA
ANTES DE 1880.

vitoriosa do editor Lunar
delli, que tem-se desdo-
brado em tantas partes
com a finalidade uruca

, de divulgar os nossos au

tores que'muita coisa tem
a dizer e que, por falta
de um editor acabavam
jogados aIO

-

esqueéimen
to.

que fala de sua criação:
I

"Laguna? Mas Laguna
já' foi todo o sul portu
'guês, Há apenas 250
anos, Florianópolts La
ges, Tramandaí, Vlamão,
São José do Norte... to
das as localidades do sul
eram termos da Vila ou

- da Freguesia de Laguna. I

Veja-se JO\ texto inserido
neste volume:

, É mais uma iniciativa
Na orelha da capa é o

próprio Pe. Dali' Alba

Saudade
SOLANGE DOSTE;R

Em cada canto uma saudade,
com aquela vontade louca

de sentir-te bem perto de mim.
Em cada lágrima uma saudade,
daquilo. .. o que de maravilhoso
entre nós dois existiu,
daquelas palavrâs de afeto,
carinho e calor que teus lábios
em meus ouvidos sussurravam.

Em cada noite- 'de' luar,
um momento de angústia,
o desejo de estar

'envolvida em teus abraços,
,

e esquecer esta enorme saudade.
Em cada gesto teu,
um ar de contentamento,
completando o meu desejo de- felicidade

que só tu sa,_bes me dar.
Em cada moinento,
tua imagem em minha mer:lte,
que me deixa tão confusa,
e não sei como, te esquecer.
Quero tirar�te do meu pensamento,
quero viver e sorrir,
quero tudo esquecer"
,quero deixar tudo na saudade,

e não levar-te comigo
por todo lugar que terei que passar,
mas não consigo.
Em cada instante,
apesar da longa distância,
tu tomas conta do meu pel'1samento
e' consegues ser mais, forte
do que m.eu próprio eu.

Saudades •.•
é tudo o que fica de ti,
do teu olhar, do teu ge5.to,
do teu calor, do teu abraço,
dos teus doces lábios,

_ daqueles lindos momentos

que me dão razão de Íutar e viver.
Hoje ...
o desespero, a angústia,
a 'solidão, a saudade.
Amanhã ...
a esperança de' um reencontro
repleto de felicidade,
onde .. tu e eu ...

formamos um só n6,S,
n6,s. •• dentro de n6s,
e ningué":! mais.

Batisa Figueiredo come

çou a ser distribuída pa
ra todo o País. pela As
sessoria de Imprensa do
Palácio do, Planalto. Mais
uma vez O' presidente
quebrou a tradição ao

posar sorrindo e usando
paletó e gravata em vez

da casaca:

Explicou o Subsecretá
rijo de Imprensa do Palá
cio do Planalto, Sr. Ale
xandré Garcia, que a fo
to é de autoria do fotó

grafo oficial do Presiden
te Figueiredo, Sr. Rober
to Stuckert, oonseguida
após várias poses do pre
sidente em sua residên
cia na Granja do Torto.

Em princípio serão dis
tribuídas 40 mil cópias a

cores da foto oficial para
as repartições públicas,
e privadas em todo o Pa
is. O Sr. Al.exandre Gar
cia informou que já exis
tem no Palácio do Planal
to milhares de pedidos
que serão, a partir, die' a
gora, atendidos.

Paulo Silva Meira

repassada para os empresários,
que, conjuntamente" estudam
minuciosamente todos os pon-

, tos passíveis de aprimoramen
to; tanto artístico quanto de "im

,

pacto" junto às 'fãs.

'É preciso que elas delírem
cada vez mais, a fim de manter

repletOs os auditórios, e em es

cala elevada as vendas de dis
cos e os índices de audiência na

televisão.

Um desses cantores decla
rou: "Não é que seja orgulho,
mas o público acha que sou ex

traterreno. Parà que decepcio
ná-los?". - (ABIM)

DE
"No' ano do nascimento
de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 1720, aos ,27 de
janeiro, nesta povoação
da Ilha de Santa Catari
na, termo-da Vila de La

guna, em casas que ser

vem de Câmara, onde
veto o Desernbarqador
Rafael Pires Pardinho ...

"(p:101).
'É isto. Florlanópolls,

que nem Desterro era, a

penas "povoação da Ilha
de Santa Catarina", já
foi termo da Vila de La

guna, hole diríamos; já
tez parte dÓI município de

Laguna. Até o ano de
1726.
Mas sinta-se a qran-

diosidade, a extensão ci

clópica de agora peque
na Laguna, neste outro

documento:

"Declaração sobre a

Igreja Matriz feita' em

1746 pelo Vigário Mateus
Pereira da Silva: A Igre
ja Velha, que serviu de

càpela-mor, teve sell

princípio no ano de 1696. '

b corpo que se lhe ecres

cento'u o teve no ano de
1739. Tem atualmente
19$ fogos (famílias), com
prE!endendo o distrito da
fr�guesia 130 léguas;
pouco 'mais OIU menos, e

parte com as frequesias '

da Ilha de Santa Catari
na, Rio Grande do Sul e
Curitiba. Tem sítios e mo
radores que distam da
matriz 130 léguas, com

pouca diferença, como·

são os. de Lages e de Ci-

Quando esse· produto, as-.
sim planificado, aparece no pal
co ou no vídeo, não espanta que
moçoilas fiquem histéricas ou

desmaiem.
'

Terminada a apresentação,
seja no palco ou no vídeo, ela é

1880
ma.da Serra. Tem outros

que distam SO lég!Jas,
que são os do Campo de
Viamão, e onde há 50 to
gos, com mais de 200
pessoas. Tem outros sí
tios com 22 pessoas em

9 �o�gos, nos campos de
Tramandaí, em mais de
50 léguas de distância
desta Vila. tem os mora

dores de Viamão uma ca-
,

pela, mas não tem cape
lão. A criação e institui
ção da capela de Nossa
Senhora da Conceição"
nos Campos de Viamão,
�o,i por provisão de Sua

,

JExcelência Rev!eren'dfs-
síma, de 14 de dezembro
de 1741..." A capela foi
benta pelo Vigário de La

guna em 14 de maio de',
1746 (p. 49).
Sim, Laguna era todo

este imenso território.
Laguna do Tratado de
Tordesilhas. Laguna, por
to dos bandeirantes. De-
'la partiram os pioneiros
colonizadores do, Rio
Grande, LagunOi, CálLila
Máter do Sul, Laguna de
Anita Garibaldi, Laguna,
origem de cem municípi
os. Laguna das praias e

do . turismo. Laguna...
Saudades de Laguna.

E-ste livro quer ser mais
uma contribuição ao co

nheCimento de nossas

or,igens, um apanhado de
documentos inéd'itos;
quase, uma história da
,quela que conta suas gló
rias no lema "Ad Meridi
em Duxi": Conduzi para

.

o Sul".
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Catarina fará a 1. aCORREIO DO POV.O - Santa
.,

tratação Industrial de S.
Catarina deverá reunir
cerca de 9'00 empresá
rios e técnicos de todo o

País, e será a primeira
do gên�ro na América do
Sul.

.

BOLSA DE
SUBCONTRATAÇÃO

A Bolsa de Subcontra
taçäo Industrial de S'anta
Catarina, uma das eíneo

.

existentes no País, é uma

Fundação:

Artur Müller
.; 1919-

A Secretaria da Indús
tria e Comércio empres
tará todo o apoio neces
sário à realização da
I Feira de Subcontralta
ção Industrial, marcada
para 'o período de 22 a

25 de novembro deste a

no, no Centro, de Promo
ções da �itur, em Balneá
rio' Cambo'riú,. por in'ici�.
tiva da Bolsa de Subcon
tratação Industrial de S.
Ca,tarina, sediada em

IJoinville.
.

o apoio da Secretaria
da Indústria e -comérclo
foi asseguràdo na última

. semana, durante reunião
do Drretor Executivo da
entidade, Vito'r César Ba
tista 'da Silva, com'o' Se
cretário-Adjunto da Se

cretaria, Carlos Pass'oni
Júnior, com o eeerdena
dor do Centro de Promo

ções da Citur, Darciso.
Antonio Machry e o Coor
denador de Desenvolvi
mento Industrial e. Co·
mercial . da SIC; Hélio
Corrêa.
A I Feira de .subcon""

Estado, de Santa,Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE

JARAGUÁ DO SUL

DECRETO lEGISLATIVO N;o 02/79
�

HEINZ BARTEL, Presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no úso e exercício de suas

atribuições, faz saber que a Câmara aprovou
e eu promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

( Artigo único _.;.. Fica aprovado o parecer re
latlvo aos balancetes ,referentes aos meses de
maio a setembro de 1978, da Prefeitura Muni-

,

cipal de Jaraquá .do Sul, nos termos do pare
cer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, em virtude de votação havi
da em sessão do dia 18 de junho de, 1979, com
o seguinte resultado: Oito (8) votos a favor e

cinco, (5) votos em branco.
Sala das Sessões da Câmara de Vereado

res, aos 18 dias do mês de junho de 1979.

HEINZ BARTEL
Presidente

CGCMF:
84.436.591/0001-34

Falecimenlos
Faleceu dia 13.06.79

Angelo Bolornini, com a idade de 54 anos,
.

res. em Itapocuzinho.
. Faleceram dia 15.06.79

Hoseü-Gaedke, com a 'idade de 8 anos, filha
de Elmo e Adelina . Gaedke, res. na Rua
Friedrich W. Sonnenhol.

.

Hercílio Soares, com a idade d'e 60 anos,
res, na Rua Henrique Marquardt.
Josef Sandhacker. com a idade .de 67 anos,
res. na Rua Luiz Kienen.

Faleceram
.

dia 16.06.79
Anna B. do Nascimento Elísio, com a ida
de de 79 anos, res. em Ribeirão -Molha.
Marina Alice da Silva Oliveira, com a ida
de de -46 anos, re§'.. em Vila Lenzi.

Faleceu dia '18.06.79
Aline Kisner, com. a idade de. 29 dlas, filha
de Olavo (Roseli) Kisner, res. na Estrada
Nova.

-

- 1979-

Diretor:
- Eugênio Victor Schmöckel

-

Assinatura:

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

Endereço:
Caixa Postal 1,9
Rua 2, n.o 130

.

Teleföne: 72-0091
Jaraguá do �ul - SC

Composto e Impresso
na:

1 Soco Gráf. AVénida Ltda.

INDICADOR

Estado de Santa, Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE

JARAGUÁ 1)0, SUL

DECRETO LEGISLATIVO. N.O 03/79
,

,

HEINZ BARTEL, Presidente' da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Suf.· Esta-

\

do de Santa Catarina, no uso e exercício de suas
atrlbulções, faz' saber que a Câmara aprovou
e eu promulgo o seguinte:

.

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo único ....o;,- Fica aprovado o parecer re-
lativo aos balancetes referentes aos meses de 'Ioutubro a dézembro de 1978, da Prefeitura Mu-

II.niclpal de Jaraguá do Sul, nos termos do pa-
. recer exarado pelo Tribunal de Contas do Es
tado de Santa' Oatarlna, em virtude de votação
havida em sessão. do dia 18 de junho de 1979,'
com o seguinte resultado: Oito (8) votos a fa
vor e cinco (5) votos em branco..

Sala das Sessões da Câmara de Vereado
res, aos 18 dias 'do mês de junho de 1979.

HÉINZ BARTEL
Presidente·

ludustrialFeira de Subcontratação
entidade. civil sem fins lu
crativos lnstltuída pelo
Governo Federal através
de esquema CEBRAE/,
CEAG-SC, adrnlnlstrada
por empresários eleitos
dentro de seu próprio
quadro associativo, a

tualmente com 114 só
cios, representando em:'
presas dos mais variados .

ramos ou atividades, pre ..

dominando as empresas
. de pequeno e médio 'por
tes. Sua finalidade é pro
mover e Intenslflcar -

a

subcontratação industrial,
que pode ser econômica
- quando a produção
for mais barata; técnica
- quando determinada

empresa não tem condl
ção de reali�ar o serviç'o;
e de mercado - quando
mesmo dispondo de e

quipamento a empresa
não tem condições de en

tregar as encomendas no

prazo. Um exempl'o de

subcontratação é o caso

dá produção brasileira
de bi'ciçletas, cujos com

ponentes, à exceção dos

pneus, são, todos produ
zidos por indústrias de
Joh1viUe.

ver a .oportunidade de
subcontratação de servi
ços e equipamentos, criar
para os sócios oportuni
dades de realizar negó
cios através da BSI, e a

poiar as ações do Go
verno (que financia até
70% dos gastos),

. atra

vés da plena utilização
dos fatores de pmdução,
como (, capita1, tecnolo
gia, mão de obra, máqul-

I

nas e equipamentos.

No desenvolvimento de
suas atividades, a Bolsa
de Subconfratação In

dustrial de Santa Catari
na visa, além de promo-

BO,NS
NEGóCIOS

A I Feira de Subcon

tratação Indústrial de S.

Catarina, que terá çarac- .

terísticas de um evento

internacional, capaz de
atrair também empresá
rios do exterior, reunirá
em Balneário Camboriú
empresas que se u�i1izam
da subcontratação para
suas

. necessidades de

serviços, e as\ empresas
cuja característica básica
é a proteção de serviços.
Na realidade será um' en
contro de empresários e

técnicos cem a finalida-

.

de de .comprar e vender

equipamentos e serviços
diretamente entre produ
tores e montadores de
Santa Catarina, do Brasil,
e até mesmo do exterior.

Atenção
Médicos, farmacêuticos e dentis1as de

Jaraguá do Sul

. A ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO a

caba de abrir inscrições para o Concurso de Ad

missão à matrícula no Curso de Formação de
. Oficiais Médicos, Farmacêuticos e Dentistas na,

Escola de Saúde do Exército.
.

.

Instruções à respeito das inscrições pode
rão ser obtidas na Junta do Serviço Militar de

Jaraguá do Sul, no horário das 08 às '11 h30min

e das 13h30min às 17 horas..

Hospitais apoiam. Campanha de

Doação de Sangue
A Associação de Hos

pitais do Estad� de. S .

Catarina vai participar"

,. da campanha a ser en

cetada pelo Centro He-
I

moterápico visando am-

pliar o número de doa

dores voluntários de

sangue em todo o terri

tório catarlnense,

Uma reuruao está
marcada para o dia 29

de junho; no Centro He

moterá:pico quando vá

rlas instituições defini-

rão a forma de colabo

ração na campanha.
jetivando o sucesso da

campanha. Pretende,
"-

também, concretizar

uma idéia antiga de

criação de Centros He

motérápicos , Regionais,
o que assegurará maior

tranquilidade_ a todos

os pacientes.

A . mobilização visa

sensibilizar a comuni
dade estadual sobre a

importância de serem

mantidos estoques nos

hospitais para atendi

mento de casos emer

genciais. A campanha dos doa

dores voluntários de

sanqt.e atingirá, princi
palmente, os estabeleci'
mentos escolares e as

unidades militares.

A Associação vai so
licitar a participação
de todos os hospitais
de Santa Catarina ob-

P R· O F I S·. 5.1:0·N A L

CEACllN - ANÁLISES CUNICAS
,

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.t14

Defronte a Praça Paul Harns
Fone: 72-0466

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
'

Orçamentos.

Escrlt6rlo:

RlIa Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.25o-Jaraguá do Sul.,SC·

I
--'--

l :

DESPACHANTE O·FICIAL DE TRANSITO --IIVO �NLUCA· .

Oredenclado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - G,uias - Atestádos Diversos
Ocorrências Policiais -, Requerimentos.

Rua Preso Epitâcio Pessoa, 616 - fone: .72-0210
(perto 'do Dr. Waldemlro M�urechen)

Clínica Geral

.

Atende adultos e' crianças,

-j
Avenida Marechal Deodoro, 1699 - defronte ao, Fer-
ro Velho Marechal - Telefone·: 72-1222.. .

. j

Dr. Luís Fernando Dellagiustina

CIRURGIAO' DENTISTA
CRO - FP - 4973

I

III .

.

'IIli"FilUf-U'II- EMPREÉNDIMENTOS É SERVICOS' LTDA;
.

"1ll!r.l!lIi!iUil
.

. •

..

MARCIO 'MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

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

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nO. 1.179

CRC - 0772
, CONTABILIDADE - SEGUROS .... PROJETOS DE

FINAN.
CIAMENTO -

CO.NTRATOS
E SERVIÇOS

.EM �ERAL'IESCRITÓRIO� Avenida Getúlio Vargas, 79 .

Fone: '(0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARÄGUA DO �SUL - Santa Catarina· .

,

Dr. Alberto Dalmarco e Dr. Vitório A. Lazzaris

ESCRIT'óRIO DE ADVOCACIA

Consúltas, Pareceres e Ações:
Civis, criminais, comerclals e trabalhistas.

Assistência a empresas.

RUá Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) -72-0004
Jaraguâ do Sul - Santa Catarina

ESCRIT6RI'O CONTABIL "A COMERCIAL"
CRC-SC n.o 0048

Téc. Cont.: 'Antônio JoséGonçalves
.

CRC-SC n.o 7.786
Téc .. cont.: Yvonne A: S. Gonçalves

CRC-SC n.o 7.638
Agente do ECAD - Recursos Fiscai:s e Administrati
vos - Contabilidade - Serviços de Marcas e Patentes -

Fotocópias de legislação Tráhalhista e INP� - Segu-
ros em geral .,. Serviços Aéreos VARIG.

IDesde 194:4 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone,: 72-0091

FAÇA AQUI SUA PUBLICIDADE.
I

Divulgue sua especialidade'
_ .,

t

profissional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO �QVO
Sábado, 23 d� junho de 1979 PÁGINA 5

Crozadas
HORIZONTAIS:

"

1 _ Pequeno poema narrativo de assunto lenda-

rio ou fantástico. 7 - Membro das aves q�e lhes

faculta a capacidade de voa�. 1 � - lmpulslonarn
11 _ Pronome pessoal da primeira pessoa do plu
ral. 12 _ Unir por casamento. 13 ---: Certa qravado
ra de discos. 14 - Soltara. 17 - FIz uso de. 20,.....,
Isaac Albéniz compositor espanhol. 21 --- Elemento

vital. 22 .- Fundação Nacional do índio (sigla). 24

_ "Carreira", em inglês. 26 - Associação Brasi

leira de Imprensa (sigla). 27 - Fumo. 30 - Laço' a

pertado. 31 - Erva ceifada e seca para alimento

de animais. 32 - (?) Greco, pintor' espanhol. 33 -
Põe em ordem. 35 - O grito do toureiro. 36 - So

frimento físico ou moral, 37 - Troncos ou pedaços
de madeira para queimar. 39.- Símbolo químico do

Lítio. 40 - Estou (pop.). 42 __; O clarão da Lua. 43
- Vire; derrame. 46 -, Parte. 47 - Que é sordida

mente apegado _

ao dinheiro. 51 � Nome de ho

mem. 52 - Nome de homem. 53 - Chefe etíope. 54
- Mentira.

. VERTICAIS:

1 - British Aircraft Corporation (sigla). 2.- Re

gistro de sessão de corporações, 3 - Lírio. 4 -

Determina o valer. 5 -,- Ofertara. 6 - Sigla do Es

tado brasileiro cuia capital é Manaus. 7 -'- Nádega.
8 - Reunião de pêlos que-se arqueiam por cima
dos olhos. 9 - Expor à ação do fogo. 15, - Dá ri
sadas. 16 - Greta (?), atriz de cinema. 17 .- Be

gozija; causa vaidade. 18 - Proposição dependen
te. 19 ---:- Escola Nacional de Informações (sigla).
23 - Repetição de artigos ou conslderandos de
.urna lei. 25 - úrsula Andress, atriz de cinema. 28

.- Relativo a ânus. 29 - Cobrir de óleo. 31 - Rou

bo; defraudação'-34 - Letra dOI alfabeto grego. 35

---: Organização das Nações Unidas .(sigla). 38 .- Er
guer; levantar. 39 - Fazer passar de um lugar pa
ra outro. 41 - "Ou", em inglês. 44 - Irmão do pai
ou da mãe (pl.). 45 - Nascido. 48 - Senhor: pa
trão. 49 - "Rato", em francês. 50 - Reza.

s o
esse coelho um nome bonítl

lona' se armou de paciên- nho como Dunga?
cia para enfrentar a minha ig- lona perde a paciência co-

norãncla: migo e explode:
- É coelho de avental. - E o senhor acha que eu

coetho de avental não tem no- vou tirar o nome do meu ca-

me. charro pra dar pra esse coelho
- Ah, não tem? - fingi- de avental?

-me muito espantado. �
O sabldäo

- Não. Não tem. Quando- perguntei àquele
- Mas não tem nome por menino (Danilo) se ele tinha a-

quê? - Porque é coelho de a- guma boa pra me contar, pois
vental. eu estava fazendo' um livro de

- O seu cachorro não tem respostas de meninos, ele,
- bo-

nome, lona? _..:.. Tem. tando malícia nos olhinhos, ex-
- Como é iQI nome dele? plica:
- Dunga. ,

-- As minhas boas não
- E você não podia dar a são pra contar; são de olhar.

R R l 'A
-

- Coração de mãe
I.

Max Nunes, o grande hu

morista, satisfaz as mães sem

coração quando faz com que
duas delas se encontrem numa

bolte dizendo:
\

- Meu filho é um amor!
-

Mas hoje estava chorando mui
to. Para poder sair tive que bo-

,

tá-lo na geladeira.
E a outra emenda:
- E o meu, minha filha?

Ficou no foro. Ser mãe é assim.
Exige sacrifício.

Não sei quem disse que:
"Para ser mãe não basta

ter um filho, assim como não

basta possuir um piano para ser:
pianista".
O avental de' lona

lona é uma menininha ma

ravilhosa de quatro anos.

Outro dla apareceu em meu

consultório com um aventalzi
nho que tinha um coelhinho
bordado.

,- Como' é o nome desse
coelho? - perguntei.

'lona me olhou com pieda
de e explicou:

- Isto é coelho de aven

taI, compreende?
,

- Compreendo. Mas como
é o nome dele?

1 2 3 4 5 6 7 ., 8' 9

')

10 11
,,:,-�:�

12 13

43

46 47 48 49 50

5251

5453

i

RESPOSTAS:

'al

-OJOl - s�l::I --- JaWEl1 - oPV - OJEAV

!EA --- aUJOlU3 - Janl - C.L - !1 - allu

-al - JOa - '}IO - awnJJV - 13 - oua.::l
- 9N - oo'Sqa.L - 18V --- unH - IVNn.::l
- JV - VI - !aSn --: BJB6Jal - S8� -:-

Jasa� --- s9N - WEA!lV - asv - apalE8

LIVRO GRÁTIS - CorteSia do seu Jornal

Envie este anúncio junto com seu pedido e ga
nhe inteiramente gl\átis uni best-seller no valor de

Cr$ 40,00! A MONTERREY garante!
2.a Guerra Mundial, Administração e
,-

Outros

Mussolini na Intimidade - 2.a Guerra Mundial
I
_ Vitorio Mussolini................. 70,00

O Pimpinela Escarlate do Vaticano - 2.a Guer-

ra » J. P. Galagher � 85,00
Advocacia Trabalhista - 4.a Edição - Mar-

Iy A. Cardone .. " . . .. . .. . . . .. . .. . ... 150,00
Carteira de Trabalho e Previdência Social -

Emílio Gonçalves 120,00
Física Atômica - Estrutura atômica, radia-

ções etc. - M. Rouault , . . . . 80,00
Galvanotécniea Prática - 2 Volumes: Noções

gerais e
-

trabalhos mecânicos específi-
cos - Peter A. Foldes ,. , ..... '. . . . . . . .. 220,00

Creio na Esperança e na Justiça - Ensaios

políticos - D. Pedro ................• 140,00
Ditadura dos Cartéis -_ O jogo do poder eco-

nômico - K. R. Mirow , , , 150,00
Radioamadorismo - Legislação tnternaclonal

..; Pinheiro , .. 110,00
Second Book of Transistor Equivalents - Ba-

.

bani' Press ... , •....•. ,............. 90,00
Homem Sintético - Ficção! cientffica - Theo-

dora Sturgeon : , i 40',00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar
os livros na Agência Postal de suá cidade. Escreva
para EDITORA MONTERREY LTDA. _

Rua Visconde de
Figueiredo, 81, Tlluca. Rio de Janeiro. CEP - 20:550 -

Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

1

DO TIBÉRIOOFICINA

Especializada em Volkswagen, com serviços
-

de mecânica,F.4000 - azul com branco .. , .,. .. ... ...... 1976
Galaxie 500 - bege ..................•..•. 1975
C.14 - vermelho . ". .•.. .. .•. ...• .•• •••••. 1973
Chevette - azul 1977
Belina - amarelo •.....•.••.. , '.... 1975
F.100 - bege .....•..••.•.. '..... .•. ••.• •• 1977
Maverick LDO - bege champagne i., .. ". .. .. 197'8
F,350 dlesel - vermelho •.• ;............... 1962
F.75 4x4 - azul " , .. , • .. 1977
F.75 4x2 - verde .•.•.... , 1975
VW 1600 - marron i •• ". • • •• •••••• 1976
Dodqe Polara - branco ártico ', o • 1979
Galáxie LTD - bronze com branco ....•• ,. . .. 1977
Corcel cupê - branco 1977
Ohevette. SL - azul ,. , .. ; .. ' �... . .. 1979
COircel cupê - verde ••.•...•.• o ••

'
••• 0,0 "0 ••

_

1976

reUßca de motores, regulagem de carburador

e coin lataria e pintura em qualquer marca de carro.

Rua Leopoldo Malhelras, 67 - Fones: 72-0107 e 72Q1059

�araguá .do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assembléia lança livros de autores catarinenses
". ,1"" i- .

Florianópolis, .., A As
sembléia Legislativa de
Santa Catarina, através
da Assessoria Cultural,
lançou na ultima sexta
feira, os livros "Noites
Vivas" -de Hélio Pólvora,
"São Miguel" de Guido
Wilmar Sassi, "A morte
do Tenente e outras mor

.tes", de Salim Miguel, e

'''Zélica e outros contos",
de Flávio José Cardoso.
Ainda através da Asses
sorla Cultural foram Ian
çados, no dia 22 de. ju
nho, às'

.

20h30min, os
livros "A leitura Aberta",
de Fausto Cunha, "A su

perfície" de Ricardo Hof
mann, "Tapeçaria Lin
guística" de Nereu Cor
rêa e "A Sonda uretral"
de Holdemar Menezes.

Ambas as promoções
contam com a colabora-

CURIO$!DADES

Descoberta
partícula menor do

que o átomo
Um grupo de físicos

pertencentes a quatro
instituições e universi
dades americanas a

nunciou a descoberta
de uma nova partícula,
menor do que o átomo.
Os cientistas disseram
que a partícula - der
nominada "Baryon" -
pode ajudar a explicar
a 'natureza básica da
matéria.
Os' 'pesquisadores

também acham que' o
Baryon prova' a exís-

'

tência de unia qualida-.
de da Natureza deno-
'minada "Charm".' Tra
ta-se de uma proprie
dade física da matéria
encontrada no interior
do átomo e que se' as

semelha uma earga elé
trica.
O dr, Wonyang Lee,

da Universidade de Co
lúmbia, foi quem ehe- I

fiou a equipe que des
cobriu o "Baryon". Ele
assinalou que a desco
berta confirma a hipó
tese sobre' as' partículas'

,

elementares, enunciada
há dez anos pelos pro
fessores Sheldon Glas
how e James Bjorken,
então vinculados à Uni
versidade de Harvard.
Glashow e Bjorken a

chavam que as parir
cuias não possúlarn a

penas propriedades e

létricas positivas, nega
tivas ou neutras. No
seu entender, havia- ou
tra propriedade qualifi
cável.

Batizada
.

como Ba

ryon,' a nova partícula
pesa 2.260 milhões de
eletransvolts e pode 'ser

'

identificada graças a

bombardeios dé fotón,
partículas luminosas le

ves, sobre um alvo de
berüío.

Além de pesquisado
res de quatro Iaborató

.

rios, trabalharam na ex

periência cientistas das
-

universidades de Stan
ford, na Califórnia, e do

/

Havaí. 'A descoberta só,
foi. possível após dois
anos de trabalho e a

'realização de 15 mi
lhões de bombardeios
de partículas.

untveràtdade Federal de
Santa oatama.

ção da Secretaria de Co�
municação Social e da

----------------------------

Assembléia aprova pedido de

empréstimo �xterno
FLORIANÓPOLIS - As

sembléia Legislativa a

provou projeto de lei nO
34/79, de origem gover
namental, no qual o Go-
-verno do Estado solicita
autorização para contra
ir empréstimo de 50 mi
lhões de dólares. Este

empréstimo, quando llbe-

rado, será destinado es

peclalrnente .para finan
ciar a execusão da obras
em setores prioritários do
Governo do Sr. Jorge
Konder BOrnhausen, que
são, notadamente, edu

.

cação, . saúde, transporte
e energia elétrica.

,PINUS
Quando escrevi artl

gos, publicados em vá
rios jornais, condenando
os "poderosos grupos".
que estavam extermlnan
do a nossa Flora Nativa,
indispensável' para a nos

sa sobrevivência, para

em seu lugar plantar Pi ..
nus elliottii, muitos jul
garam que eu, como Bur
le-Max e outros defenso
res de nossa tão sacrifi
cada flora, estavámos a-·

penas querendo fazer de
magogia ou publicidade,

,

Juízo de Direi�O da Comarca de Jara�uá do Sul

EDITAL" DE LEILAO

Venda em 1.° leilão: dia 26 de julho p.v., às
15 horas.Venda em 2:° leilão dia 19 de julho p.v.
às 16 horas, por quem rnals der.: Ação de Oo

brança nr. 5.528. Autora Hoepcke do Oomérclo
S.A. Ré: Fábrica de Móveis Terra das Flores.
Bens a serem leiloados: 1.) Duzentas (200) ca-:

dei ras, novas, estilo rústico, revestidas com pa-
.

lha trançada táboa, avaliada em Cr$ 8.000,QO.
Fica ainda intimado por este edital o represen
tante legal da ré, caso .sua intimação' não se

ia possível pelo s- Oficial de Justiça. Dado :
passado nesta cidade e Comarca de Jaragua
d'o Sul, aos oito dias do mês de junho de 1979.

Eu, Aolpho Mahfud, Escrivão, ia' subscrevi,

'Marcfrio Cardoso Finger
Juiz Substituto

Spézia & Ci'3.. Ltda.

, Clube Atlétioo: Baeoendi
PROPOSTA DE VENDA

SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rúa Joã01 Januário Ayroso, 775

Fones: (0413) 72-0300 e 72-0215

Jaraguá do Sul Santa Catarina

O Clube Atlético Baependi comunica a quem
interessar possa que, aceita proposta de com

pra para aquisição de uma área de, 14.056m2,
localizada no centro desta cidade, na Rua Seme
Mattar, onde se achava localizada a: antiga sede
deste Clube, 'por preço não inferior a Cr$ ....
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos rnll cru
zelros), pagáveis no máximo em 10 (dez) par
celas mensais.

. As propostas deverão ser "remetldas a se
cretaria do CLUBE ATL�TICO BAEPENDI, até o
dia 28 de junho de 1979 no expediente das 08
as 12 horas e das 14 às 18 horas, devidamente
lacradas.

. .

No envelope deverá constar:
Ao

. .

CLUBE ATL�TICO BAEPENDI
Rua Augusto Mielke, 466

.

PROPOSTA DE COMPRA DO IMóVEL DA '

RUA SEME MArrAR
Nesta

.
As propostas recébldas dentro do prazo es

, tipulado serão abertas no dla 28 de junho (je
1979, às 20 horas" na sede deste Clube.

O Clube Atlético Baependi· reserva-se o di
relto de reieitar todas as propostas caso não o

satlsfaçam.
HAROLDO RISTOW

Jaraguá dó Sul, 08 de maio de 1979.

Terraplenagem VARG.A.S
de lido Domingos Vargas

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

TUBOS SANTA HII:LENA

. TUBOS E ARTEFATOS ["lE CONCRETO.

Rua -Jclnvllle, 1016 - Jaraguá do Sul

Juízo de D'iréito da Comarca de Jaraguá do
Sul - Santa Catarina

�DITAL DE CITA'ÇAO DE HERDEIRO

AUSENTE CI PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS, DE ALCEU QUERINO DA CRUZ.

O Doutor Marcírio Cardoso Finger, Juiz Subs
tituto da Comarca de Jaraquá 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, d'e Arrola
mento, em que é Inventariante Maria Martins Hl
ta e Inventariado Júlio Rita, que pelo' presente, e
'ditai a ser afixado na 'sede deste Juízo, no lugar
d costume, e por cópia publicado uma (1) vez no
Diário da Justiça. do Estado e duas (2) vezes em
Jornal local, no prazo máximo de dez (10) dias,
contados do _término do prazo do edital. CITA o
Herdeiro ALCEU QUERINO DA CRUZ, brasileiro,
casado, residente em lugar incerto e não sabido,
para que o mesmo se' habilite ao arrolamento a
cima mencionado, no prazo de trinta (30) dias,
contados da publicação .no Diário da Justiça, sob
pena de não o fazendo, aceitar, como verdadei
ras as declarações da Inventariante ipor todo o
teor do despacho a seguir transcrito: DESPACHO
DE FLs. 22 V. "Cumpra-se integralmente o pare
cer de fls. 13-v. Prazo do edital (30) dias. Junte
-se as negativas fiscais. Jaraguá do Sul, 07 de
maio de 1979· (a) Marcírio Cardoso Finger, - Juiz
Substltuto". 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) Adolpho Mahfud, Escrivão" o
subscrevi.

(a) Marcírio Cardoso Finger
JUIZ Substituto.

'.

Viacão
Preço: 175.000,00.

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

ELLIOTTII
que absolutamente dls

, pensamos.
A nossa real intenção

era e continua sendo',
alertar ainda mais as nos

sas autoridades respon
sáveis pelo controle de
tais crimes contra a Na
tureza, no sentido de que
intensificassem as medi
das, centra tamanhos a

abusos, antes . que fosse
tarde demais.

'.

.

Um jornal de Santa Ca
tarina, que se diz muito,
importante, chegou mes

mo a se negar çle publi
car um artigo meu nes

se sentido, nem mesmo

como matéria paga, por
que provavelmente iria
ferir os interesses daque
les que chamei de "pode
rosos grupos", e que de
certo lhe eram -financei
ramente- mais lrnportan-
teS. .

Decorridos menos de
dois anos daquelas pu
blicações, . inclusive atra
vés desta coluna, els

que se confirmam as nos
sas previsões: O plantio
de enormes' áreas de PI
NUS' ELLIOTTII, nos Es
tados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande
do Sul em detrimento de
nossa útil flora nativa,
alterou de tal forma a' E-

Carlesso
fruticu ltura
de maior

FLORIANÓPOLIS - O
deputado Orlando Car
lesse (ARENA)) disse ao

ocupar parte do horário
destinado aos partidos
políticos, que a fruticul
tura de clima temperado,
apesar de bem sucedido
em Santa Catarina, en

frenta dois sérios prob le- .

mas, de estocagem e co

mercialização, citando
como exemplo o que o

correu em Videira onde
"foram jogados dezenas
de toneladas de ameixas
aos animais ou no rió do
Peixe" exatamente por
causa destes problemas.

Informou o partarnen-
. tar que a introdução .da
fruticultura em Santa Ca
tarina ocorreu. em 1970.
após execelentes

.

resul
tados obtidos nas experi
ência efetuadas nos mu

nicípios de São Joaquim
e Fraiburgo, surgindo o

PROFIT, "que, deu uma

regular estrutura e uma

boa dinâmica ao maior
desenvolvimento do plan
tio de frutíferas no Esta-

Canarinho
Transpol1le

.

urbanó e ��terurbano
A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção colocando a sua disposição, modernfsslmcs :

ônibus com pessoal especlatlzado, poeslbllltandc
a seus passageiros, uma viagem 'segura e tran-
qülla. .'

•

,

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

PASTELARIA TOM JON
PASTELARIA TOM' JON, de, propriedade do

mestre-cuca João Serafin, atende encomendas
.

para aniversários, festinhas ou para �qualquer
finalidade.

'

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

AGORA VOCi:: ESTA MAIS PERTO'DE UM CHEVROLET •

Vá C9nferlr no concessionário ;;======,=====- ='_,=-,===========.,

EMMENDÖRFER Com. de· Veiculos Ltda."
.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.
.,

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

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo'
,

.

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

Av. Marechal Deodoro, 557'" Fones: 72-09�9, 72-0655, 72-0060

Jaraguá do Sul Santa Catarina
.

" Foi· feito par� você

cologia dessas regiões,
que atualmente milhares
de roedores estão exter
minando milhares ou rnl-
.Ihões de árvores de Pi-·
nus.

E isto porque a substi
tuição da Flora. Nativa

pelos Pinus elltottll, alte
rou completamente o in

dispensável equilíbrio
ecológic.o, afastando pas
sarinhos e outros anima
is, inclusive -as gerálmen
te tão temidas cobras.
(apenas poucas são ve

nenosas), mas que con-:

trlbulm para controlar a

ecologia - o número de
roedores e outros seres,
sem o que as menciana
das. árvores estão provo
cando a sua auto-destrui
ção. ,

Melhor assim, pois
consequentemente tudo
tenta a voltar à sua nor

malidade, e nossa' Flora
Nàtiva e

. Fauna podem
(oxalá) novamente 'coe-·
xistir com os próprios
homens que, delas pre
clsarn para sua, sobrevi- .

vêrrcla, como Deus tudo
projetou desde o início
do mundo. E, .' podemos
estar certos, Ele sabe o

que está correto.

Alvi'n Seidel

diz que
necessita �

I

atenção
do, procurando) lnlclar r

. pequeno . proprietário ru

ral nesta. atividade". O
próprio IBDF, através da

. lei 5.106, "abriu um novo

horizonte a fruticultura,
destinado parte de seus

recursos oriundos de in
centivos .üsoals

.

ao se

tor" .

Santa Catarina,' em
consequência destes in
centivos e do PROFIT, já
tem uma produção de
18.000 toneladas, seguido
do Rio Grande do Sul,
com 5.000 toneladas, fa
zendo Dom que nosso Es
tado produza 75% �a ma

çã brasileira. Além de
São Joaquim, se desta
cam também na produ
ção de maçã os municí
pios de Nova Friburgo,
Curitibanos, Campos No

vos, Videira, t.ebon Ré

gis 'e Agua Doce.

DNER e o.

Registro
das
Empresasde
Transporte

Fonte do 16° DistrJto
Rodoviário Federal

.

cha- .

ma a atenção dos pro

prietários de Empresas
-de Coletas e Distribuição
EDE, Empresas Locado
ras de Veículos -' ELV e

Empresàs de Oooperati
vas de Transportadores
Autônomos - CTA, para
o prazo de inscrição pa
ra estas empresas no

DNER, que "é de 60

dlas, encontran-
do-se naquele órgão, à

disposição dos , lnteras
sados, . formulários e ins

truções para -o registro
nas diversas modalida
des.
Da mesma forma, de '

acordo com a Norma

Complementar nO 19/79,
estará a cargo, do DNER,

.

a partir do mês de outu
bro . próx�mo, o registro
e

.

contnoile . operaciona!
das Empresas de Turis
mo atuantes na part� in
terestadual 'e internacio
naL A partir de 30 de se

trembro vrndouro, referi
das Empresas deverão
e'star devidamente regiS
tradas no referido' órgão,

,

sem o que não poderãö
operar legalmente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REGISTRO CIVIL
Áurea 'Müller Grubba, Oficial do'

Registro Civil do 1.° Distrito da Co;

marca de Jaraguá do Sul, Estado

.de Santa Catarina, Brasil.
.

Faz .saber que compareceram em

cartório, exibindo os documentos
exigidos pela Iel- a fim de se habi

litarem para casar:

Edital nr. 10.845 de 12.06.1979
Avelino José Duarte Filho e

Zenaide Pereira de Souza

Cópia recebida do Oficial de Lagu
na, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, balco

nista, natural de Joinvile, neste Es-

.

tado, domiciliado e residente na

Rua Ney Franco, nesta cidade, fi�
lho de Avelino José Duarte e Val

devina Rosa Duarte. Ela, brasileira
solteira, auxiliar de laboratório; na-:

tural de lmaruí, neste Estado: do
miciliada e residente em Laguna,
neste Estado, filha de Alfredo Perei
ra de Souza e Ormina Adete Pe-
reira. /

EdiTai nr. 10.846 de 13.06.1979
Alcione José Dall'Agnol e
Ana Zilma Tomio

Ele,. brasileiro, solteiro, moto

rista, natural de Ipumirim, neste Es

tado, domiciliado e residente em

Vila Lenzi, neste distrito,' filho de
Guerino Maximo Dall'Agnol e Cata
rina Maria Techio Dall'Agnol. Ela,
brasileira, solteira, [ndustrlárla, na

tural de Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Estrada Nova,
nesta distrito, filha de Mario Tomio
e Maria Fagundes Tomio.
Edital nr. 10.847 de 13.06.1979
Marcirio Cardo�o Finger e
Marli Tereza Dias Marques
Cópia recebida do Oficial de Ca
noas, R'io Grande do Sul.

.

Ele, brasileiro, divorciado, ma

gistrado, natural de Bom Jesus;
Rio Grande do 'Sul, dqmiciliado e

residente na Rua Walter Jan'sen,
nesta cidade, filho. de Djalma Ca
margo Finger e .Elina Cardoso Fin

ger. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Canoas, Rio Grande de

Sul, domiciliada e residente em Ca

noas, Rio Grande do Sul, filha de
Nelson Ferreira Marques e Anita
Dias Marques.
Edital nr. 10.848 de 18.06.1979-

Fábio Fiedler e M'árcia Nardelli

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jaraguª do Sul, do
miciliado e residente em Rio Man

so, neste distrito, filho de Bertoldo
Fiedler e Amanda Fiedler. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de
Rio do Oeste, neste Estado, domi
ciliada e residente em Rio Manso,
neste distrito, filha de Luiz Nardelli
e Ana Nardelll.
Edital nr. 10.849 de 18.06.1979
Itamar J.osé Franzener e

Vitalina Spezia
Ele, brasileiro, solteiro, comer

ciante, natural de Jaraguá .do Sul,
domiciliado e residente na Rua Wal
ter Marquardt, nesta cidade, filho
de Afonso Franzener e Paulina Pe
dr.i Franzener. Ela, brasileira, s.ol

teira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua'
Bahia, nesta cidade, filha de Euga
nio Spezia e .Leonora Zapella Spe
zia.
Edital n.r. 10.850 de 18.06.1979

José Köhler e Márcia Martins

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Massaranduba, nes

te Estado, domiciliado e residente
na Rua Joinville, nesta cidade, filho
de Eduardo Kélhler e Sophia Brüh
müller Kühller. Ela, brasileira, sol

teira, industriária, natural de Jara

guá do �ul, domiciliada e residente

em· Itapocuzinho, neste distrito, fi
lha de José Martins e Maria Klein'
Martins.

/
.

Edital nr. 10.851 de 18.06.1979

Wolfgang Eichenberger e

Itanir Behling
,Ele, brasileiro, solteiro, operá

. rio, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e résidente em Itapocuzi
nho, neste distr�o, filho' de Jean

Eichenberger elidia Verbinen Ei-'

chenberger. Ela, brasileira, soltei
ra, illdustriária, natural de' Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em

. Itapocuzinh9, neste distrito, filha de
Helmuth Behling e Luci Piske Beh
ling.
Edital nr. 10.852 de 19.06.1979

.

Alberto Cardoso e

Maria Cristina Degen
Ele, brasileiro, solteiro. operé

rio, natural de Jaraguá do Sul, do-

miciliado e residente em Pedras

Brancas, neste distrito, filho de AI-'
vino Cardoso eMaria Carvalho Car

doso. Ela" brasileira, solteira, do
lar, natural de ltajal, neste Estado

domiciliada' e residente em Pedra�
Brancas, neste distrito, filha de Ä
nastaclo Degan e Neci Vieira De

gano ,

,
Edital nr. 10.853 de 19.06.1979

Lidio Markiewicz e Dorotí Hansen

Ele, brasileiro, solteiro, 'funcio
nário público, natural de Massarah

duba, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Joinville, nesta

cidade, filho de Valentim Markie
wicz e Edl M�rkie\Nicz. Ela, bras]

Ieira, solteira, industriária, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua. Jolnvllle,
.

nesta

cidade, filha de Edmund Hansen e
Rosa Hansen.

'

Edital nr. 10.854 de 19.06.1979
Lourivald Lehn e Leane ;Koch

Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural de Jaraguá do Sul,' do
miciliado e residente em Rio 'Cerro
H, neste dist-rito, filho de 'Hary
Lehn e Alzira Müller Lehn. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente em Rio da Luz III, neste dis

trito, filha de Gustavo Koch e Laura

Homburg Koch.
Edital nr. 10.855 de 19.06.1979
Naibos Bertolilli e
Beatriz Emmendljrfer

Ele, brasileiro, solteiro, ferra
menteiro, natural' de Brusque, neste

Estado, domiclllado e residente em

Barra do Rio Cerro, néste distrito
filho de Salustro Bertolini e Laur�
Bertolini. Ela, brasileira solteira

protessora, natural de J'aragUá d;
Sul; domiciliada e residente na Rua

Procópio Gomes, nesta cidade, filha
de Jacob Alfredo ErilmendUrfer e

. Maria da Costa Emmendêirfer.

Edital nw,10.856 de 19.06.1979
Luiz Henrlque Haertel e

.

Ivone Bruch

Ele, brasileiro, solteiro,' op-erá
rio, natural de Florianópolis, neste

Estado, domiciliado e residente na

Rua Argentina, nesta cidade, filho

de Henrique Paulo Haertel e Jacy
Arceno Haertel, Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua

Reinaldo Rau, nesta cidade, filha

de Edla Bruch.
Edital nr. 10.857 de 19.06.1979

Adolar Kamehen e

�Iizete Atanasio da Costa
..

E.le, brasileiro, solteiro, mecâ

nico, 'natural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente na Rua Canoi

nhas, nesta cidade, filho de Gusta

vo Kamchen e Natália dos Santos'

Kamchen. Ela, brasileira, solteira

do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Rio

Branco, nesta cidade, filha de Sieg
fredo Atanasio da Cqsta e Dellina

Ribeiro da Costa.
Edital nr. 10.858 de 19.06.1979

Álvaro Araldi e

Zenaide de Fatima Rivbeiro

Cópia recebida do Oficial de

Caçador, SC.
Ele, brasileiro, solteiro, viajan

te, natural de Jaraguá do Sul, do

miciliado e residente nesta cidade,
filho de João Araldi e Catarina De

retti. Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Taquara Verde, Ca

çador, neste' Estado, domiciliada e

residente em Caçador, neste Esta

do, filha-de Antenor Ribeiro e Irma

Padilha Ribeiro.

Edital nr. 10.859 de 20.06.1979

Valdemir César Pereira e

Maria Werges
CÓpia recebida do Oficial de
.Guaramirim, SC.

,Ele, brasileiro, solteiro, serven
te, natural de Joinville, neste Esta

do, domiciliado e residente na Ruà

Herman Schultz, nesta cidade, fi
ltio de José Zosino ,Pereira e Ge

raldina da Silva Pere·ira.

Ela, brasileira, $olteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul,. domicilia
da e residente em Guaramirim, nes
te Estado, filhà de José Werges e

Ana Batista .

E para que chegue ao conh!3ci
mento de todos mandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

será afixado durante 15' dias. 'Se
alguém souber de algum impedi
mento, acuse,.O para os fins legais,

Áurea Müller Grubba Oficial

Estrella, Campeão do "Norte Catarinense"
Bastou o empate para o Estrella sagrar-se campeão do Torneio Norte-

Quebrado" o

Vitória
Tabu, Fácil

'do

na

Joinville

Expulsões de Chicão e

Newton Gomes, desman

'telou o Juventus.
II

Joinville e Juventus rea

lizaram no último domingo no

Estádio "Ernesto Schlemm So

brinho", uma das piores parti
dasde futebol já vistas naque
la praça de esportes, desde a

sua reinauguração em outubro
de 77.

o resultado de 3, a O para
o Joinville, não foi o suficiente

para a torcida joinvilense que
em momento algum da partida
esteve satisfeita com a produ':'
ção da sua equipe, no�ada
mente após as expulsões de
Chicão e Newton Gomes 'pelo
lado do Juventus, que passou
a jogar com apenas 9 jogado
res, disto não se aproveitando
o Joinville para impor o seu
melhor ritmo. O primeiro gol
do JOivinlle surgiu de uma fa
lha de Cancelier, que, tinha a

bola dominada e deixou-a es

capullr para Vargas marcar

aos 10 minutos. O Juventus

,esboçou uma pequena reação
e aos trinta minutos por' pou
co Tonho não empatava o jo
go, numa bela jogada, porém
foi obstruido dentro da área e

o juiz Celso Bozzano mandou
o lance prosseguir. Chicão
inconformàdo com a não mar..

cação de uma possível penali
dade máxima, começou a 0-

fendeir o árbUro e foi expulso,
o mesmo acontecendo com

Newton Gomes que rebeíou-ee

.
asslntosamente contra Bozza-

.

no que não vacilou' e aplicou
-lhe também o cartão verme

lho. Naquele momento 'o jogo
praticamente acabou, pois se

o Juventus não jogava bem,
nem o Joinville, apesar de es

tar vencendo, à partir
.

daí o
futebol decaiu de uma manei- .

ra tão assustadora que 'o pú
blico de CrS 100.220,00 não a

guentou mais e vaiou estrepi
tosamente as duas equipes.

,

No segundo tempo,' o Jo
invülle introduziu algumas mo

dificações' de ordem tática,
mas nada disso ajudou a mo

dificar o panoramà do jogo,
que foi se arrastando na sua

mediocridade, até que aos 24

minutos, Carlos Alberto re·

soiveu ir ao ataque, vendo que
as vaias eram' demais naquele
m'omento, e cruzou· para João
Carlos marcar de cabeça. O

placar seria. completado aos

43 minutos, por in,termédio de

Vargas, que recebeu um pre
sentão de Gomes, qUe ,que,ria
atrasar a' bola de calcanha:r
para o goleiro.
JO,INVILLE 3xO JUVENTU.S

Local: Estádio "Ernesto
Schlemm Sobrinho", em Join
ville. Gols: Vargas, aos 10' do

, 1.0, João Carlos, aos 24 do 2.0
e novamente Vargas, aos 43

,dó tempo final. Renda� Cr$
100.220,00. Juiz: Celso Bozza-

no, Auxiliares: Alécio da Sil
va

.

e Raul Duwe.
JOINVILLE - Bosse, João

CarlQs, Paulinho, Joel e Car
los Alberto; Márcio, Lico e' Si
dinei (Paulo César); Edilson
(Sérgio Santos), Vargas e Vei-
ga

.

. .

JUVENTUS - Zecão, Luiz,
Gomes, Mauro e Chicão; Chi
quinho, Jorge CanceUer e Ju
quinha (Ciso); Tato, Tonho e

Newton Gomes.
DETALHE: Esta vitôria do

Joinville E.C., terminou com

um tabu existente entre o clu
be . joinvilense e o' Juvel'!�us,
que não perdia naquela clda
-de desde a fundaçãó do JEC.

OS DEMAIS JOGOS
PELO ESTADUAL

Os demais jogos válidos
pelo campeonatto estadual de
futebol em sua última rodada,
correspondente a Taça Santa
Catarina, apresentaram os se

guintes resulitados: em Floria

nópolis; Figueirense 1 xO Pal

meiras, gol de Reginaldo; em

Brusque, Carlos Renaux 1x2
Avaí, gols de Paulo Sérgio pl
o Renaux, _

Lourival e Jorge
Luís para o Avaí; em Criciúma,
Criciúma 2x1 Paysandu, gols
de Laerte e Ademir pará o Cri
ciúma e Angioletti para o Pay
sandu; em· Lages, In,térnacio
nal 1xO Rio do Sul, gol de và
caria; em Itajaí, Marcílio Diàs
OxO J'oaçaba e em Cha'pecó,
Chapecoense 1xO Caç·adoren
se, gol de Eusébio.

CLASSIFICAÇAO FINAL DA
TAÇA STA. CATARINA
GRUPO A

1. Chapecoense, 41 pg,
(campeão da Taça S.

, Catarina);
2. Criciúma, 30 pg;
3. R. do Sul e Avaí, 25 pg;
5. Internacional. 24 pg;
6.' Caçadorense, 22 pg;
7. Paysandu, 12 pg

GRUPO B
1 .. Figueirense" 39 pg;'
2. Joinville, 33 pg;
3. Palmeiras, 26 pg;
4. Marc. D!as. 24 pg;
5. Joaçaba, 22 pg;
6. C. Renaux" 20 pg;
7. Juventus, 19 pg.
O'BS.: - F.ol'marã'o o "gru

grupo dos vencedores": Cha
pecoense, Criciúma, Rio, dó
Sul, Avai, Figueirense', Join
ville, Palmeiras e Marc. Dias.'
O "grupo dos perdedores" se
rá composto por: In.terlÍacio
nal, Caçadorense, Paysandu,
Joaçaba, Carlos Renaux e Ju-
ventus. .

FASE' SEMIFINAL:
'

A fase semifinal terá seu

iníçio neste
.

domingo com a

realização dos seguintes jo-
gos: _

. j

GRUPO
Chapecoense
Palmeiras
Avai
Rio do Sul

DOS VENCEDORIiS
x Figueirense
x Marcílio, Dias
x Criciúma

_ x Joinville

Joaçaba
Carlos Renaux
In·ternacLonal

GRUPO DOS PERDEDORES
x JUVENTUS
x Caçadorense
x l'aysandu

2.a R'ODADA - 4.a FEIRA
Figueirense x Palmeiras
Marcílio Dias X" Avai
Criciúma . x

.

Rio do Sul
Joinville x Chapecoense

OBS.: quártà-feira só' haverá jogos no grupo dos vencedo
res.

-Catarinense de Futebol, domingo à

tarde, diante da A.A. Tupy em jogo
realizado no Estádio "Albano Sch

midt", no ,Boa Vista. Poderia o Es

trelJa ter perdido, forçando uma no

va partida para decidir o 'título; po
rém a equipe de Pedro Garcia preíe
riu jogar pelo empate e garantir por

antecipação o título do referido tor

neio. O placar final acusou um em

pate sem abertura, de contagem,' em
bora a TUPI! tivesse tido inúmeras

oportunldades para marcaçãe de ten

tos, mas devido a falta de objetivi
dade 'nas conclusões, teve que se

contentar mesmo com o vice cam

peonato.

O EstrelJa ficou campeão jogan
do com Perolo, IIdomar, Juvenal,

Bugrinho e Vergílio; Serginho,,' Mane-

ca (Edi) e Mole; Jair, Adi e Aldinho.

A Tupy formou com Pucini, Sil

vinho, Reinaldo, pirão e Carioca;
N,enê, Geison e Paulista; Mendes

(Nunes), Valdir e Nilton (Baio):
A a!bitragem esteve a cargo de

Norberto BaisaneIli, auxiliado por

João ,Teodoro Pereira e Saudi João

Dutra.

Correio do Povo, através seu

departamento de esportes, congratu
la-se com todos os atletas que par

ticiparam desta campanha estrelada,
com o seu Presidente Gustavo Ma-'

thedi, com o seu Diretor Esportivo
Arno Zimmermann, com o seu trei

nador Pedro Garcia e com todos os

torcedores pelo ' brilhante feito, ou

seja, a conquista da Taça Norte-Ca

tarinense.

Goulart
doTreinador

Na última quinta-feira,
houve o aceeto final entre Adão
Goulart e o Diretor de Fulebol
Vitor Emmendoerfer Filho para
que o primeiro passe a assu

mir novamente a direção téc
nica do elenco de profissio
nais do, Grêmio' Esportivo Ju
venltus. Ele assinou por um

'período de dois meses, isto é,
até '0 final desta fase, e se o

time. for classificado para o

hexagonal final, terá' seu con

trato prorrogado por mais um

mês. Adã,o Goulart . já estará

dirigindo a equipe 'Iá em Joa
çaba, quando o Juventus en

frentará amanhã à tarde o Joa
çaba E.C. na abertura da se

gunda fase do Estadual, grupo
dos perdedores.

Disse estar otimista e pen
sando seriamente numa clas

sificação do, moleque travesso
entre os seis flnallstas, Sabe
dos recursos limitados da e

quipe, mas reconhece que não
é das piores e dá perfeita
mertlte para encarar os demais,
elnda mais com a vinda de dois
ou três reforços.

GOMES
O zagueiro Gomes tem,

quase certa a sua ida para o

Juventude de Caxias do Sul.

,

e o, novo

Juventus
Ele esteve no Rio Grande do
Sul esta semana e lá definiu

praticamente tudo. .Quanto a

transação, será por emprésti
mo, recebendo O· Juventus a

quantia de 100 mil cruzeiros e

o seu passe ,estipulado em

450 mil cruzeiros. Com o di
nheiro do, empréstimo, o Ju

ventus pretende investir parte
para a aquisiçãod e alguns re

forços com vistas a sua parti
cipação no grupo dos perde
dores e consequentemente a

clássificação para o hexágo
nal final.

CHICO SAMARA
Adão Goulart possivel

mente não mais contará com o

zagueirão Gomes, além' de
Chicão e Newton Gomes que
foram expulsos no jogo centra
o Joinville, mas em compen
sação poderá contar com a

volta de Chico Samara, que já
está refeito de uma contusão
que o 'afastou dos últimos jo
gos. A mals pro,vável. equipe
para o jogo de amanhã será:
Zecão, Luiz, Odilon, Mauro e

Cizo, Lara.. Tato e Cancelier,
Caetano, Tonho e Chico Sa
mara. Para o banco Adão con

tará com Renato, Cniquinho e

Juquinha.

Santos
Passo em

do
O Santos F.C. deu na última 4a.

feira à noite no Morumbi, um gran
de passo, porque nao dizer um pas
So decisivo em busca do título de

campeão paulista de 1978,' ao derro
tar o·São Paulo' F.C; por 2 a 1. Esta

partida foi a primeira de uma série
"melhor de' quatro pontos", creden
ciando os "meninos. da vila" a ga
nhar o tít!Jlo no próximo domingo
se forem vencedores' deste

'

jogo,
marcado para as 16 horas no mes

mo local.

.'
.

I
Serginho

.

abriu á contagem pa-
,i. o 'São Paulo; aôs' 15 minutos do

'primeiro teinpo, pára Juari empatar
.a'Os' 33 'da mesma fase. O gol da vi

tória "peixeira" viria aos 9 minutos

da etapa complementar numa bonita
jogada. de Pita, dribiàndo toda a de

fesa sãopaulina numa jogada d�
corpo sensacional e atirando éontra
Valdir Peres que falhou no lance.

..�
"

Foi um jogo muito bem d�puta
do, bastante nervoso, onde prevale:'
ceu a' juventude dos garotos santis�
ta� contra o fut��1 cauteloso e pe-
sadão do São Paulo.

.'

.

. A arreca�ação foi supetJor aos

6 milhões de cruzeiros e o jogo. te-

Grande
B.usca

Título
.

ve a, arbitragem de João Leopoldo
Ayeta, auxiliado por Hélio Cosso e

Márcio Campos Salles.

O Santos jogou e venceu com:

Flávio, Nélson, Joãozinho" Antonio

Carlos e Gilberto; Zé Carlos, Toni-
. nho Vieira e .Pita (o melhor em cam
po); Claudinho, Juari e João Paulo.

O São Paulo com: Valdir Peres, Ge

tulio, Marião, Tecão e Airton; Chi-'

cão, Teodoro (Wilson Tadei). e Da

rio Pereira; Edu; Serginho e Zé Sér

gio.
João Paulo e Zé Carlos, do

'Santos, receberam cartão .

amarelo,
"ó primeiro recebeu ° terceiro da 3.a

série, enquanto o segundo recebeu
° terc(!iro da 1.8 série.

FLA x FLU

Amanhã será jogado no Maraca
nã um dos màiores clássicos do fu�
tebol brasileiro, o' já tradicional FLA

-FLU. uni Jogo· para uma grande ar

recadação,. uma vez que o Flamengo
ostenta a liderança da Taça Guana
bara e ° Fluminense tentando afir-

'ova!Aalal 81ed 818JIP 0!SSIWSU8JI
'.laI 050[ aIS:' '8:lOIJ8:» loqaln"op
sapu8J6 so �Ulua sa9�lsod a8JlaW

-IJd S8 .I81ndalP 8luaW8Aou' 8 es-�8UJc
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Medicina'III PND Valoriza InteriorizaMunicípios"aorreio do PODO" ae
de prlorldade, escola pa
ra os filhos; empregos;
melhores ,condições de

, saúde.

da renda, contudo, o Go
vernn João Batista de Fi'

'gu�iredo usará prlorlta
, riamente mecanlsrnos in
diretos (saúde, educa-

ção, habitação, sanea

mento ), por considerá
los menos polêmicos, de
maior fluidez e sujeitos a

menores traumas sobre
a ordem ecômica estabe
lecida do que a utilização
intensa dos mecanismos
diretos (política salarial,
redistrlbulção de terras).

BRASíLIA - A valoriza
ção do Município, atra
vées de uma retorma tri-

butária e da criação de
rnlcroreqiões nos Esta
'dos, de modo a haver
uma distribuição mais e

qüitativa dos recursos

gerados pelo ICM dentre
,

do próprio Estado, além
da instituição de lncentl
vos para a interiorização
de Medicina, são algu
mas das mehas na área
soclal contidas no III PND
(Pplano Nacional de De
sesvolvimento ), ora Am

elaboração no Ministério
do' Planejamento.

conterá um capltulo es

pecífico sobre a distribui
ção de renda, mas, ao

contrário do PND 'ante
rior, que era: genérico e

colocava a questão no

plano das intenções, de-
, finirá mecanismos mais
concretos para uelhorá
Ia. Será mantida a polí
tica do Governo Geisel
segundo a qual, contra a

tese de deixar o boto da
,

riqueza crescer para de
pois distrlbul-ló, se dese
distribuir o bolo enquan
to ele cresce.

, '

Ano lXI - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Sábado, 23 de junho de 1979 M.o 3.043

,

Estamos na dependência
dos resultados dos estu
dos do DNER, que forne
cerão os elementos ne

cessanos e definidores
'do padrão da rodovia,
para que se possa con

tratar o projeto final de
engenharia necessário à
pavimentação da ligaçãÇl
Oorupá-deraquá do Sul.
Esperidião Amin Helou
'Filho Secretário dos
Transportes e atiras".

informo que estamos es
tudandô .a possibili'dade

_ de pavimentação do tre
cho Oorupá-Jaraquá ,eta
Sul, 'considerado priori
tário pelo Governo. In
formo ainda que esta li-:
gação poderá integrar a

BR-280, conforme estudo,
de viabilidade' que o
DNER vem executando
para as alternativas de
diretriz dessa rodovia
entre São Bento do Sul e
São. Francisco do Sul.

Dentro desta cnstata

ção, o III PND dirá ser

preciso ampliar a receita
municipal, de maneira a

que ofereça as cçndlções
básicas, via melhoria dos
serviços, para mante fl
xa a sua população,

De Corupá
ESPERIDIÃO AMIN

RESPONDE À
ALVIM SEIDEL.:

Nosso prezado amigo
de Corupá -, Alvim Sei
del, Ifder inconteste das
boas causas do vizinho
município, recebeu do
Secretário dos Transpor
tes de Santa Catarina 'o
seguinte telegrama: "Em
atenção sua solicitação

� melhoria da qualida
de de vida, outro cami
nho indireto para mino
rar -a concentração da
renda, será buscada tam

bém, segundo estabele
cerá o III PND, pela mai
or oferta de gêneros bá
sicos à população, se-

'jam eles agrícolas, (fei
-gãO', arroz, milho, entre
outros ), sejam lndustrla
ltzados (bens de consu

mo popular como os têx

teis, por exemplo ). Pre
tende-se, ao mesmo tem

po, _ baratear os medica
mentos, através de maci

ços investimentos na CE
,ME (Central de Medica
mentos ) para produção
de matérias-primasfarma
cêuticas.

,

A partir de unia pes
quisa do IPEA (Instituto
de Planejamento Econô
mico e Social) sobre mi

grações internas, o III'
PND consagrará a tese
de que é necessário a

poiar fortemente os ,mu
nicípios, com a finalida
de de fixar o homem no

local de origem e, assim,
evitar as migrações para
as grandes cidades e OIS

problemas ctáeelcos-: daí
gerados, como odesem

'prego e a má qualidade
de vida.

Tal como no II PND, a
terceira versão dOI plano Para melhorar o perfil

MultaPrevidência Social Dispensa, '
.

...,
-

Emmendorfer 31 de julho de 1979.
c-) de 600/0 (sessenta

por cento ) da multa, se

o pagamento for efetua
do até 31 de agosto de
1979:

As contribuições devi-,
das a Previdência Social,
em atraso, poderão ser

recebidas pelo Instituto
de Administração Finan
ceira da

'

Previdência e

Assistência Sediai,
lAPAS, c/ dispensa total
ou 'parcial, da multa nos

seguintes prazos:

A�roveiteODupli-Car'para
fazer com agente uma
brincadeira ilivertida:

'casarChevrolet,comChevrolet.

Conforme dispõe o De
creto Liei nO 1.683 de 29
de maio de 1979.
A Agência da Previ

dência Social em Jara

guá do Sul manterá um

plantão Fiscal, até o dia
29 de junho de 1979, no

período das 12 às 16 ho
ras para os esclarecimen- �

tos aos tnteressadoe.

A pesquisa do IPEA
constatou que mais de

_ �O por .cento dos migran
,tes vieram em busca de
três objetivos bási
cos, que são, pela ordem

a-) de 100% (cem por
cento) da multa, se o' pa
gamento for efetuado até
,30 de junho 1979;

b-) de 80% ( oitenta por
cento ) da multa se o pa
gamen,to for efetuado até

AUREA MOLLER GRUBBA,
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos
'

EDITAL

Pelo presente edital de cltação pedimos aos

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

Amário Frotscl;ler, Estrada do Sul Km 28, Gua
ramirim, SC. Arno Hartmann, Rua Joinville a/c
Rosto Ypiranga, Guarar'nirim, SC. Agostinho Vlelra,
Rua Francisco Ruska, 763, Jaraguá do Sul. Braz

, Amércio de Souza, R. Estrada Bananal do Sul,
Guaramirim. Frei,mundo Leverenz, a/c Caixa Pos
tal, 179, nesta. Isabel Rosa de Souza, Estrada Ba
nanal do, Sul, Guaramirim. José Avelino Plebani,
Rua Alagoas, 26, nesta. José Roberto Deoker, Es
trada Bananal do, Sul, 755, �uaramirim. Oscar
Lóngtli,_Estrada Bananal do Sul, Guaramirim. QU1�
rino FilIipi, Rua Poço Grande, Guaramirim, SC.

nv/Jaraquä do Sul, 21 de junho de 1979.

Aurea- Müller Grubba
Tabeliã Designada.

E mais: , Serviço

'_' Conheça as vantagens
Tesfes' 'econômicas de viajar pela V.T.D.,
Comparativo entre BrasRla, ',," Vôo de Turismo'Doméstico�
Chevette e Fiat.
Mecânica e desempenha do Le Mercado
Baron com câmbio automático. Tanomoche. o segredo japonês

• para você comprar um carro
Combushvel '

, novo em mals de 12 meses.
Descubra, através de uma ,

'

entrevista com um dos fisicos mais
conceituados do pais. cerne o
Brasil pode resolver Q crise ,,;-, ,

de gasolina., "?�,,
Turismo ' -, :,�:
QUATRO RODAS traz um mapa do
Amazonas e um roteiro turistico
de Manaus para você desfrutar
de momentos maravilhosos na ,

paisagem mais exõtica do mundo.

A brincadeira é assim: primeiro, venha sentir aqui o conforto, a economia e a sólida
constituição da linha Chevrolet. Depois, escolha os dois que você rnaís gosta e case-os.

Você pode casar o çharme do Chevette com a resistência do pick-up, .o conforto do Opala
com a descontração do Chevette Jeans, o luxo do Comodoro com a maciez do Chevette SL, e assim
por diante. "

,

Em seguida, escreva o nome deles no cupom Dupli-Car, coloque-o na urna e aguarde o sorteio.
Claro que a brincadeira não acaba aqui; mas o resto nós vamos .contar quando você vier ao

nosso Concessionärio. '

Agora, se você não acha graça nessa brinéadeira, espere só pra ver: a gente volta a conversar
no dia em que a Chevrolet lhe der 2 carros de uma só -vez e de mão beijada.

'

Emmendorfer Comércio de Veículos ttda,
Av. Mal. Deodoro da'Fonseca, 557 - Tel: 72-{)()6()
Jaraguá do Sul (SC);

I'

NOTIC,IARIO
'

ESPORTIVO 'Jaime Blank

JOGOS REGIONAIS: E' A ATRACÄOMenegotti .

venceu
DO MOMENTO EM JARAGUA e WEG empatou

I '

INICIADO o, RETURNO
DO TORNEIO DA

BEMAWI

VARJA0179
Resultados da última
rodada' do Grupo "A"

Duas foram as rodadas já rea

lizadas pelo primeiro torneio interno
de futebol de salão organizado pela
Associação Recreativa Bemawi,' em

seu returno. Os resultados verifica
dos foram os seguintes:
1.a RODADA
Escrit. MW 3xS Fábrica
Gols: Geraldo e Lourival (2) para

o Escritório MW, João (4) e Pires

para a 'Fábrica.', ,

Escrit. 1.0. 7x2' Oficina, •

Gols: Celso (3), Jorge (3) e Os
mar (centra) 'p�ra o Escritório 1.0., '

Osmar e Arnaldo para a Oficina.
Vendas, MW 4x6 Dep• .1.0.

-

-,' Gols: Wilmar, Ayroso e S�rgio
(2 contra) para Vendas, Jair (2) e

Walmir (4) para o Depósito 1.0.
Oficina 3x4 Fábrica

Gols: Osmar (2) e Valdir para ,a

Oficina, José, Altino e Pires (2) para
a Pábrlca.
Dep. 1.0. 6x2 Escrit. 1.0.

Gols: Baldulno, Walmir (2) e ,

Izalmir (3) para o Depósito 1.0." Hé
lio (2) para o Escritório 1.0.
Vendas MW 1Sx2 Escrit. MW

Gols: Ayrdso (11), Aide (3) e

Valdomil'o. Edelberto e Geraldo para
o Escritório MW.
CLASSIFICAÇAO

Após !is duas primeiras rodadas
do returno, a clasSificação das equi-

/ pes passou a ser a seguinte:
1. Dep. e Fábr.• ,11 pg;,
3. Esc.rit. 1.0., 7 pg;

4� Venda MW. 6 pg;
5. Oficina. 4 pg;
6. Escrit. MW, � pg;
O artilheiro do torneio é o Ayro

�o, das Vendas MW, com 18 gols.

No último domingo foi. disputada
a 7,a e última rodada do Grupo "A"
da fase de classificação do V8rjão/
79, cujos resultados foram estes:

Figueirense "A" 4xO V. lenzi
Gols: Bráullo, Waldir. Jacó e

Jogando pela segunda vez dían-
'

te da Sul Fabril de Blumenau, a e

quipe de futebol de salão da Meta

lúrgica Menegotti conseguiu o seu

segundo resultado positivo. ao der

rotar a equipe blumenauense pelo
marcador de 4 tentos a 2. Como se

recordam no primeiro jogo, 'o 'nosso

representante hávia derrotado o seu

adversário por 2 a Ó, lá mesmo .em

Blumenau. Desta feita' o jogo' acon
teceu em nossa cidade, no último

sábado, tendo por local o Ginásio de

Esportes ",Artur Müller".

para a Menegotti, enquanto Gerson

e Santos anotaram para a Sul' Fabril.

FUTEBOL DE CAMPO

Depois de um, resultado altamen

te significativo em sua primeira par
tida realizada na cidade de Blume

,

nau, quando derrotou a Asteka por
-4- a 2, a equipe de futebol de campo
da Eletromotores Weg voltou a se

defrontar com' a' equipe blumenàuen

se, porém desta vez não tol tão feliz

pois não saiu de um empate em um

gol. No entanto, este resultado lhe

deu a classificação, e a oportunida
de de

' enfrentar o representante de

Brusque, no próximo dia 30. em pros

seguimento a outra etapa do cam

peonato do Sesi ein sua modalida
de de futebol de campo.
DETALHES '

Jogo válido pelo Campeonato
Sesiano de Futebol de Campo. t.o

cal: Estádio da Arweg, em Jaraguá
, do Sul. Árbitro: Osni José de Souza.
auxiliado por Oswaldindo K. Filho, de
Blumenau, Repres.: Eduardo scn
midt. Gols: Décio para a Weg e Ar

min para a Asteka.

Clube de Campo, onde as com

petições seriam desenvolvi
das, não são términas e por
conseguinte não possibilitam
o aquecimento da água, fican
do esta modalidade para ser

disputada em outra oportuni
dade, antes dos Jogos Aber
tos, para se obter os índices.

Os IV Jogos Abertos Re

gionais, Região Norte, ê o as

sunto do momento em nOSS3'

cidade. A ab_ertura deu-se na

última quarta-feira às 14 ho

ras, com a instalação do Con- '

gresso Técnico, nas depen
dências do Cfube Atlético Bae,;.
pendi e, às 19 horas do mes-.

mo dla,. a abertura solene e

início das- competições no Gi
násio de,Esportes "Artur Mül
ler". As disputas foram inicia
das na última quinta-feira e

estender-se-ão até amanhã.
Participam dos jogos, as cida
des de Jaraguá do Sul, Join
viII� São Francisco do Sul,
São Bento do Sul, Rio Negri
nho e Mafra., Apenas três me

dalidades serão displladas:
futebol de salão, bocha e tiro
carabina. Uma quarta modal'i
dade, a natação, também esta
va confirmada, 'porém as con

dições clim'áticas não permiti
ram a sua realização, uma vez

que as piscinas do Beira Rio

Beto.

Rio Molha SltO Estr. Nova

<,3ols: Chico (2), Binde, cama
, cho e Ginho. '

Queremos deixar claro, que
o futebol de salão tem seu lo
cai -de disputas marcadopera
'o ,Ginásio de Esportes "Ártur
Müller", a bocha, nas canchas
da Associação Recreativa
Weg e o tiro carabina, nos

stands da Soco Recreativa Rio
da Luz I. Convidamos os a

mantes do esporte amador, os
desportistas jaraguaenses em

geral, para que prestigiem nes

te final de semana os jogos fi
nais, principalmente no fute
bol de salão, onde Jaraguá do
Sul busca uma classificação
entre os três que irão aos Jo
gos Abertos em Blumenau.

'

, As, partidas, entre Mecânica Bur

ges e Bemawi; Predileto e Laranji·
nha não foram realizadas em virtude
do não comparecimento da Bemawi
e do Laranjinha. sendo os pontos
marcados em favor da Mecânica
Burges e do Predileto respectiva
mente.

Com estes resultados, a Meta

lúrgica Menegotti está clássificada,
na modalidade de futebol de salão.
para enfrentar agora o representan
te de Brusque, no próximo dia 30.
DETALHES

\

Jogo válido pelo Campeonato
Sesiano de Futebol de Salãd. Local:
Ginásio de Esportes "Artur Müller",
em Jaraguá do Sul. Árbitro: Mário L.

Fischer, auxiliado por Valdir Santia

go. de Blumenau. Repres.: ,Eduardo
S«hmdit. Gols: Jorge (2) e Jair (2)

Após a realização destes jogos
a classificação por pontos ganhos
na chave "A" ficou assim: 1.0 Vila
Lenzi e Mecânica Burges, 11 pg;
3.0 Figueirense "A", 10 pg; 4.0 Rio
Molha e Predileto, 8 pg; 6.0 Estrada

Nova, 6 pg; 7.0 'Laranjinha, 2 pg e

em 8.0 BemaINi, O pg.

PRóXIMA RODADA'

A próxima rodada,' marca paraNunes foi o grande vàncedor da prova de pedestrianismo do Sesieste d!'mingo a realizaçAo da 7.a e
'

<

\

última rodada da chave "B", com a O atleta Ademir Roberto Nunes, foi realizada no último dia 15 de jl,l- risol); 4. � Màrcos A. Demarchi; 5. - desta prova, participarAo neste' sá-
efetivação dos seguintes jogos: representando a firma Kohlbach. foi nho. e apresentou a seguinte classifi- Wilmar N. Elisio; 6. - Mário Rosa; 7. bado, na cidade de Joaçaba. da pro-

'

o grande vencedor da já tradicional cação final: Gilmar Pinter; 8. - Guido Manes; 9. va estadual do Sesi. PortlPlto, Ade-
,

corrida rústica disputada todos os a- , Olegário H. Martins; 10. - Clemente mir Roberto Nunes, Irinet{ Sbors e

nos. num patroclnio do Departamen- 1.' - Ademir Roberto Nunes Manes. José Carlos da Silva representarão
- to de Esportes da Agência do Sesi (Kohlbach); 2. - 'Irineu Sbors (Mar- Jaraguá do Sul neste evento de rele-
de nossa cidade. A prova deste ano catto); 3,. - José Carlos da Silva (Ma- Os três primeiros classificados vAncia estadual.

Palmeiras x Prusse

Figueirense "B" x Noroeste
Pref. Guaramirim x Gneipel
Cyrus x Vjla Nova.
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