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será solucionado dentro

Jaraguä do, Sul
Um consolo Fornecimento

de 120
obesos? de água

dias em
para oe

Iam sua elegância pelas
ruas e salões e até con

seguem a admiração dos
homens e uns ah's do se
xo feminino, porque te
mos gravado na memória

,
a gordura com' a abun
dância. Presume-se bem
situado todo aquele que
tem formas mais arredon
dadas e é muito freqüen
te- o companheiro bater
no nosso ventre para ex
clamar: Estas ficando ri-

h
.

?
-

co, elr.

A foto acima vem de
Albanys, Virgínia do Oes
te, dos States. Lá tam
bém descobriram um gor
do, mas um "gordo" des
comunal que, quem sabe
pode servir de consolo
para os que rondam os

100 quilos. J.J. Albert

pesa a bagatela de 387

quilos e pela sua aparên
cia robusta atua em es

petáculos como atração.
Albert afirma que não é
"um relâmpago", mas po
de correr mais do que
uma tartaruga: demora 23
minutos para percorrer
100 metros:
Com 'a palavra, os nos

sos fofinhos ...

zado o exame bactereológico,
que consiste na coleta de a

mostras (água bruta) do Rio

Itapocu e amostra de agua
filtrada que está pronta para
ser usada (água tratada). Atra
vés deste exame é capaz de

ser' vista a condição da água.
Também de hora em hora, é

feita uma análise completa ou

seja a análise físico-química.
E por fim, é feita em seis pon
tos-terminais de rede, a cole

ta de amostra, quando é feita

a análise físico-química e bac

tereológica. Toda semana é

escolhido um terminal; obede
cendo desta forma a um rodí

zio.
- "Estamos fazendo UQ1

controle rígido, através da á

gua que chega e que sai da

estação de
.

tratamento de "á

gua da cidade" enfatizou San

feliz.

A cidade não irá sentir a falta de água durante o

próximo verão, tendo em vista o Serviço Autônomo Mu
nicipal de Água e' Esgoto (Samae), que é administrado
pela Fundação SESP, está realizando obra ae remode
lação e ampliação da estação de tratamento de água.

não p�rmitirá mais a constru

ção de edifícios que não con

tenha, na planta u", reservató

rio de água.
Por outro lado, a água dis

tribuída pelo Samae, em Jara�
guá do' Sul, obedece um trata

mento completo e convencio

nai, fazendo' parte do proces
so: floculação,. decantação,
filtração, desigficação com clo

ro e fluoretação. Com relação
à flucretação da água, Hélio

Sanfeliz, segundo um relatório
da Fundação SESP, diz que
em crianças até dez anos que
tomam água fluoretada 65%

não têm cárie. O restante toma

águ de poço ou água sem

fluor.

O Samae de Jaraguá do
Sul realiza também vários exa

mes da ,água que chega e que
sai da estação de tratamento.

Uma vez por semana é reall-

do Sul, principalmente na é

poca crítica, no verão", expli
.ca Sanfeliz. Para que o Samae
realize estas óbras de melho
ramento na estação de trata

mento de água localizada na

Rua Epitácio Pessoa, haverá
corte no fornecimento de á

gua, que irá ocorrer uma vez

por semana. Os dias em que
não haverá distribuição de á-

,gua o Samae estará di

vulgando com antecedência.
Tendo em vista a falta de á

gua em Jaragua do Sul, nos

meses de verão, principalmen
te nos pontos mais altos da

cidade, o Serviço Autônomo

Municipal de Agua e Esgoto

A informação foi prestada
.' por Hélio Sanfeliz, Diretor do

Samae de Jaraguá do Sul, afir
mando ainda que com as obras

que estão/sendo feitas, haverá
um aumento na distribuição de
água. Atualmente a capacida
de de vazão da estação é de
trinta e cinco litros por segun
do. Dentro de 120 dias, prazo
aproximado para o término

.

dos melhoramentos, a capaci
dade de vasão da estação pas
sará para 55 litros por sego
Além disso, o Samae está

trocando o conjunto de moto

bombas, o que "irá proporcio
nar um certo alivio no abaste

cimento de água em Jaraguá

até mêdo olhar para o

amigo que se submete
ao processo de emagreci
mento, mesmo se saben
do que o organismo re

siste ao tratamento', por
que obedece à princípios

.

científicos e é ministrado
por médicos competen
tes e especializados.

Mas, seriam eles tão
"gordos" à ponto de te
rem que se submeter a

tratamento médico mui
tas vezes constranqedor?
Precisariam os nossos

rechonchudos fofos sub
meter-se ao emagreci
mento quando ainda ron

dando os 100 quilos?
Conhecemos muitos

"encorpados" que desfi-

Os homens "fortes", os ,

nossos gordos da cida
de, que desfilam sua a
bundância pela urbe, vez
por outra, submetem-se
a um tratamento de de

sengorda, sob orientação
e supervisão médica.

Penosamente eles com
parecem ao consultório
médico, para receber no
vas instruções de como

continuar o tratamento e,
em certos casos o ema

grecimento é tão "vlslvel"
que as roupas até bem
pouco usadas já permi
tem o ingresso de rnals
um e o seu rosto assume

aspectos de quem já es-

tá à beira do túmulo. Dá

Composta diretoria daestatutös novae

associação
para aquele .balneárlo já
desenvolve projetos.

O Prefeito Victor Bau

er, no final dos trabalhos,
revelou qu �stão send9 •

acertados detalhes so

bre a possível instalação
do Governo do Estado,
com a presença de Jorge
Konder Bornhausen e

secretariado, no proxi
mo dla 27, em nossa cida-
de.

.

Em reumao especial, Velha, Guaramirim, Mas- Dolsan.
realizada no último dia saranduba, Corupá e Os estatutos da nova

29 de junho, nas depen- Schroeder. associação, foram apro-
dências do Clube Atléti- A dlretoria ficou assim vados durante a reunião,
�!?.. B_.j.ID3end� com a e�_r;:.. '. ,cW-0§ta:_,.. P �sidelJ!e -

A' .as,slm comç foi lido e

liclpação dê toaos os Víór 'Bauer; 1 (f '\1íce- apreciado o expediente
prefeitos da região do Vs,- presidente - Dávio Léu; enviado pelo Prefeito, de
Ie do Itapocu, foi eleita 20 Vice-Presidente - Sa- Barra Velha, Manoel Frei-

.

a primeira diretoria pro- lim José Dequech; Con- tas, expondo os motivos
visória da nova associa- seiho Fiscal - Helmuth porque não quer a inte-
ção microrregional, a Hertel, Adelino Hauffe e gração do seu Município
19a do E,stado, que é Victor Kleine; Suplentes - a nova associação, com

composta pl municfpios Ademir Fischer, Albano o conseqüente desliga-
de Jaraguá do Sul, Barra Mefchert e Carmelindo mento da Amunesc, que

. Bese foi a grande �veneedora da Prova 'Cieiísfiea
"CIDADE OE JARAGUÄ"

Aylton Souza e Pizzollatti,
sendo que os dois primeiros
estavam na oportunidade de

fendendo o Brasil nos JOgos
Panamericanos, em San Juan

do Puerto Rico, na América

Central e o último não compa
receu por motivo de estudos,

A equipe de ciclistas do BESC de Florianópolis,
foi a grande vencedora da

sensacional prova ciclística "Cidade de
Jaraguá do Sul" realizada no

último domingo em nossa cidade.
1.0 lugar individual na categoria "juniors" e
1.a categoria e 1.0 e 2.0 lugar por equipe. promoçã,oDia des pais SCj\Rterá da

de fizeram parte dessa compe

tição, as equipes do Besc, Ti

gre, Hering, O Estado, isto na

1a categoria, além de Besc,

Ibirama, Joaçaba.: Itajaf, Pome

rode e Hering, na 2a cateqoria.
. Esta prova teve momentos e

mocionantes, fazendo vibrar os

expectadares presentes ao

longo da MarechaL, Todos os

pedalistas empenharam-se ao

máximo para alcançarem cada

qua] uma posição de destaque.
O resultado final ficou sendo

este: 2a CATEGORIA - 1° -

Hans Fischer, de Pomerode;

20 - Osni Maestri, do Marcilio

Dias, de Itajaí; 3° - Roli Engel,
de Pomerode e em 4° - Ivan

Hubert, de "O Estado". Pome

rode foi a equipe campeã nes

ta categoria.

Numa promoção da Comis

são .Munlclpal de Esportes e

Federação Catarinense de Ci

clismo, foi realizada no último

domingo em nossa cidade a

prova ciclistica "CIDADE DE

JARAGUÁ 00 SUL" reunindo
aqui os melhores corredores

do Esporte do pedal em Santa
Catarina. A prova foi disputada
em três categorias, ou seja:

A Sociação Cultural Ar
tistica de nossa cidade,
realizou reunião entre os

seus associados e convi
dados, no Centro de In

formações. A direção dos
trabalhos esteve a cargo
do presidente da entida
de, Sr. Rolf Hermann,
sendo assessorada pe
los Srs. Guido Fischer,
Mario de Souza, Dietrich
Hufenuessler e Valdir Va- \

tzko,
-

Inicialmente foi apre
sentado um relatório so

bre a real situação do
coral da entidade que
não está funcionando co

rno devia, pela falta de
cooperação.
O principal assunto foi

a organização do progra
ma para as festividades
pela passagem do Dia
dos Pais. A comemoração
será realizada no dia 10
de agosto, com um [an-

tar dançante beneficente da SCAR também se a-

que terá como local a se- presentará. Às 22 horas
de social do Clube Atléti- será iniciado o baile ao

co Baependi. As festivi- som de um conjunto de
dades terão início. às 19h São Bento do Sul.
30min e' consta da pro- O prato será vendido
gramação várias atra- ao preço de Cr$ 200,00,
ções, entre elas a apre- e o lucro Ifquido das fes-
sentaçäo de quatro pe- tividades, reverterá em

ças musicais por alunos beneffcio da entidade
da escola de . Música para manter seus pro-
mantida pela entidade, e, gramas culturais e as 0-

também, se existir opor- bras de assintência so

tunidade, o coral Misto clal,

Após as provas, foram efe

tuadas as premiações, troféus,
medalhas e bicicletas aos três.

primeiros colocados, prêmios
estes doados em sua totalida

de pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul. Foram distri

buidas também camisetas ofe

recidas por -ampresas jaragua
enses aos ciclistas, que sen

tiram-se bastante gratificados
pela lembrança.1a categoria, 2a categoria e

3a categoria "juniors".
A coordenação ,dos traba

lhos estiveram a cargo da Fe
deração Catarinense de Oiclls
mo nas pessoas de seu Presi

dente, Fernando Marcqndes
de Mattos, Vice-Presidente,
luigi Sala e do Secretário do

Departamento Técnico, Raul

Castromann'.

Os ciclistas percorreram o

itinerario anteriormente estipu
lado pelos organizadores, qual
seja, saída defronte a Prefei-'

tura Municipal, seguindo pela
Marechal Deodoro, entrando

na Gumercindo da Silva, Pre

sidente Jucelino, JoãO Zapel
Ia e finalmente retornando ao

local de saída, num percurso
de 1.500 metros.

A primeira prova realizada

foi da 3a categoria 'juniors",
envolvendo atletas de Jaraguá
do Sul, Joaçaba, Ibirama, Ita

jaí, Florianópolis e Blurnenau,

Esta· prova teve 20 voltas pe
lo circuito, perfazendO pouco
mais de 30 quilômetros, fican

do a classificação final da se

guinte maneira: 1° - At-Idré lu

ís Alves, dO Besc; 2° - Ademir

Alves, da Hering de Blumenau;
3,0 Gilmar Santos, da Eletro

sul; 4° - Orlando qallmann, de
Pomerode; 5° - Bruno Sala, do
Besc e em 6° : Alécio Andra
de Filho, da Eletrbsul. A equipe
campeã desta categoria foi a

do Besc de Floriin�polis.

LJFS ofereceu jantar
O corpo diretivo da Liga Ja

raguaense de Futebol de Sa

lão ofereceu na noite da últi

ma quarta-feira, nas dependên
cias da Churrascaria Pavane1-

lo, um jantar de confraterniza

ção com a presença do Prefei

to Municipal Victor Bauer,
comissão técnica e atletas da

Seleção Jaraguaense de "FS",
imprensa escrita, e falada de

nossa cidade e demais convi-'

dados.
Foi um acontecimento mar

cante em nosso meio esporti
vo, pois objetivo deste en

contro, foi o de ,agradecer a

todQs, atletas, súpervisor, téc

nico, massa�ista, imprensa, a

municipalidade, enfim àqueles
que de uma maneira direta ou

indireta colaboraram para

Ique o futebol de salão,
'

mais

especificamente O nosso sele

cionado obtivesse tão brilhan
te classificação nos IV Jogos
Abertos Regionais realizados
em junho próximo passado.

, Após o jantar, vários orado
res se' fizeram ouvir, e como

não podia deixar de ser Va
lério da Costa, atual Presiden
te da lJFS foi o primeiro"a
usar da palavra, enaltecendo
o excelente trabalho realizado
nesta primeira etapa por par
te daqueles a quem foram con

fiadas as esperanças da nos

sa seleção. Disse, que sentis
se feliz mesmo por tão bri
lhante trabalho realizado por
Milton Adolar Stenge e Alcio
ne de Simas, juntamente com
os atletas que souberam com

eles colaborar em todos os

sentidos e chêgar ao final da

competição com o título de

vice-campeão, ,somente não

conquistaram o título de cam

peão, porque Joinville' possuia
um maior saldo de gols, Em

seguida foi a vez de Milton A-
.

' dolar Stange, bastante emocio

nado, dizer daquilo que sentia

neste momento em que
'

os

responsáveis por esta bonita

campanha, referindo-se aos

atletas, proporcionaram a ele

desde a preparação, até o fi

nal das disputas. Disse ainda,

decendo o apolo que thes tem

sidO dado por_parte' dos di

rigentes da Liga e disse ain

da que esta união que tem ha

vido até agora deverá perdu
rar daqui para frente, no senti

do de pue Jaraguá do Sul te
nha realmente uma equipe
de boa representatividade e

onde impéra a disciplina, a

qual acha fundamental para
obtenção de bons resultados:
Por último fez-se ouvir o

Prefeito Municipal Victor Bau
er, que em rápidas palavras,
agradeceu a todos aqueles
que ajudaram a elevar mais
uma vez o bom nome de Jara

,guá do Sul no senário esporti
vo de Santa Catarina.
Disse estar satisfeito em

'

ver que a sua colaboração, isto
é, com a verba que foi desti

nada em favor da nossa entida
de salonística, estão sendo
colhidos os primeiros frutos,
e espera que daqui para fren
te o empenho seja ainda mai

or, par a' satisfação dele e da
comunidade jaraguaense.,

>

que nunca teve a oportunida
de de trabalhar com atletas
tão responsaveis como estes

que teve o prazer de cornan

.

dar. Destacou a colaboração
dos mesmos para com a co-

missão técnica, com um in

dice de freguência aos trei

namentos considerado espe
tacular, da união que se fazia
sentir dentro do selecionado,
tanto titulares como reservas,

todos imbuidos do melhor
propósito, ou seja, vencer se

possivel for e se não fosse

possfvel, perder mas com a

conciência dO dever cumprida.
Usou também da palavra o

jornalista Geraldo José, con

'gratulando-se com a comissão
técnica e jogaçlores pelo ex

celente resultado' obtido den

tro da competição recém fin
da e dando seu voto de lou
vor a estes mesmos, para que

\ continuem assim, com o mes

mo empenho e dedicação que
os caracterizou até agora. O
atleta Serginho falou em nome

de seus companheiros, ag ra-

1a CATEGORIA - 1° -snve

Emerson Vieira, Besc; 2° - A

fonso Gentil RamoS, do Besc;
3.0 Geraldo Bandoch, da Ti

gre, de Joinville e em 4.0 Rolf

Ruft, da Hering, de Blumenau.

Equipe campeã: Besc.

Destaque também na organi
zação dessa prova, para o

Corpo de Bombeiros Vofuntá

rios de Jaraguá do Sul, Grupa
mento da Rádio Patrulha, do

pessoal da Prefeitura Munici

pal, que juntamente com os

demals contribuiram, para o

êxito desta competição.
Vale salléntar, que o 1° co

locado da 1a categoria, Sílvio

Emerson Vieira, colocou uma

volta de vantagem sobre os

demais corredor�s, provando
estar em excelente forma e de

monstrando ser mesmo uma

das gratas reveiações do ci

clismo catarinense. Outro que

vem se destacando e apa:rece

como u'a agradável revelação,
e Hans Fischer, de Pomeroda,

vencedor da 2.a cat. Um dos

grandes ,nomes do ciclismo

barriga-verde, Franco Sala,
não teve bom desempenho
nesta corrida, não obtendo'

classificaçãoentre os primeiros.
Estiveram ausentes os cor

redores Milton Della ,Giustina,

PROVA ANUAL

A Federação Catarinense
de Ciclismo, segundo disse
seu Presidente, pretende inclu

ir no seu calendario, uma pro
va anual desta natureza em

nossa cidade. Fernando Mar-·

condes de Mattos apelOu ain

da aos dirigentes' esportivos
locais, para que façam· equi
pes de ciclismb em suas em

presas, visando competições
futuras e no sentido de engran
decer este esporte, que segun

do ele, é o ·segundo melhor
do Brasil.

A segunda prova foi realiza
da com corredores da 1a e 2B

catêgoria, largando todos jun
tos, num percurso de aproxima
damente 75 quilômetros e on-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIAS

ANIVERSÁRIOS

Aniversariam, hoje, dia 07.07.79

Sr. Antonio Pedrl
Sr. Antonio Vieira
Sra. Clacir Gesser, residente em Concórdia
Sr. Pedro Schrnidt, residente em Jaraguazinho
Isolde

.

Langue, residente' em Itaposuzinho
Sra. Elvira P. de Souza
Sr. Eliseo Ubiratan Tajes

Aniversariam, amanhã, dia 08.07.79

Sr. Werner Vasel
Sr. Osmar Bartel
Sra. Ruth Schneider Schmalz, res. em SB. do Sul
Maria Broch
Hélio Feiller
Waldemar Konell
Adilo Krueger
Sra. Lili C. Stephani

Aniversariam dia 09.07.79

Sra. Inês Maffezzollí
Sr. Artur Emmendoerfer
Sr. José Augusto Stinghen
Sr. Martin Henn, res. em -Jaraquazlnho
Sra. Iza Marta M. Ziemann
Jovem, Walmor Alberto Strebe
Jovem, Ivonete Margarete Krause

Aniversariam dia 10.07.79

Sr. Samir Mattar, rês. em São Paulo
Sr. Tobias Warhoftig, res. em Curitiba
Sr. Zeno Foroni, residente em São Paulo
Olga Krutzsch
Edir Roslindo
Vitorina de Lima
Valmor Augusto

Aniversariam dia 11.07.79

Sr. Pedro Klein Filho
Sr. Haroldo Hanemann
Ivo Reck
Sr. Aristides Gonçalves
Wilson Gerent, residente em Astorga
Artur Kruger
Pedro Nahs

Aniversariam dla 12.07.79'

Sra. Eliza Bertoll-
Sr. Benedito Joaquim Mascarenhas (Portugal),
Sr. Henrique Schmelzer, res. em Itapocuzinho
Sr. João Pedro Gascho
Sra. Ingrid S. Hafemann
Marli Gessner
Jovem Devanir Cristelli

Aniversariam dia 13.07.79

Sr. EroU Funke
Sr. Eugenio Soares, res. em Corupá
Sr. Gunther Raeder
Leonora Boshammer
Luzia Demarchi, res. em Itapocuzinho
Jovem Mariza de Lourdes Morbis
'Sra. Silvia Klein
Sr. Alfredo Oestereich
Sra. Natália K. Morbis

NASCIMENTOS

Nasceram dia, 23.06·79
JULIANA, filha de Almerindo (Maria de Lourdes) da
Silva; - ROSELI, filha de Conrad (Gertrudes) Hack
barth.

Nasceram dia 24.06.79
JOCIMARA MARIA, filha de Hilário José (Maria Mar
lene) Spézia; - DANILSON, filho de Eno (Norma)
Laube.

Nasceram dia 26.06.79
GRAZIELA, filha de Valdir (Maria de Lourdes) Bar
din; - JACKSON MOACIR, filho de Leocadio Moa
cir (Márcia Marta) C. de Negreiros; - JEFFERSON,
filho de Valdir (Adelaide) Bassani; - LUIZE FERNAN
DA, filha de Marilda da Silva; - JACKSON, filho de
Osvaldo Alves (Isabel Bernardina) Pereira.

Nasceram dia 27.06.79
CLAUDIO IVAN, filho de Ingo (lIsemira) Köpp; - LE
ANDRO MARLO, filho de José (Erondina) Martinelli;
- ROSELENE, filha' de Mario (Reniläa) Schulz;
JEAN CARLOS, filho de Osvaldo (Ida) Leoni.

Nasceram dia 28.06.79
CLAUDIONEI, filho de Arlindo (Ivete Cecília) Campes
trlni: - GISELE BEATRIZ, filha de Celso Leodato
(Rosalinda) Garcia; - CRISTIANO, filho de José Brí
gido (Maria Rosa) Lopes; - MARIZA, filha de Joel
(Terezinha) da Silva; - GERSON JOSÉ, filho de Dor-
cinio (Clara Angelina) Pedron.

'

Nasceram dia 29.06.79
KATHLEN JANAINA, filha de Fridolino (Maria Regi
na) da Rocha; :_ MICHELE, filha de Pedro (Lilian)
Kammer; - HERIBERTO, filho de Célio (Alrona) D.
Vargas; - EMíLIA, filha de Augustinho (Alduina) de
Barro' Nunes; - LUCIANE, filha de Valdir (Lavina)
'da Costa.

-

Nasceu dia 30.06.79
MARCILEIA, filha de Antonio (Norma) Klug.

Nasceram dia 01.'07.79
MAICON, filho de Waldir (Sabina) Doege; - MARCE
lY, filha de Adilo (Relinda) Kamchen.

Nasceram dia 02.07.79
ITAMAR lUIZ JR., fi_ltío de Itamar L (Janete) Cam
pregher.

SOCIAIS

o elegante 'Sim

No último' dia 30 de junho, '

na Igreja Evangélica
Luterana - Paróquia d'a Paz,
em Joinvillé, às
18h45min, realizou-se o

enlace dos jovens
Maria de Fátima Lima, filha do
casal João Severo de Lima
e Maria de Lourdes de

Limã, e Paulo Roberto Bauer,
filho do casal Victor Bauer,
Prefeito Municipal de

Paulo Roberto e Maria de

Fátima, diante do altar.

de Maria

Solange

nossa cidade e Elvira Bauer.
Da sociedade

jaraguaense, ano,tamos, às

presenças seguintes:
Victo'r Bauer e sra. (pais do

noivo), Waldeburg Hinsehing
e sra., Waldemar Behling e

sra., Valdir Co,nti e sra., ,

Sra. Ida Schulze,
sra. Adele Henschel,
Dr. Ironildo Ozefame e sra.,

Eugênio GascflO e sra.,
Victor Bauer Filho,
Katia Hinsching, Alberto
Bauer Ne,to, Wmy Hahnke e

de Fátima e

sra., Ademar Mahnr<e e

sra., Dr. Murilo B. de
Azevedo e sra.,
Walmor Zonta e sra.,
Vice-Prefeito Sigolf Sch'ün!ke e

sra., Lourenço Gressinge'r e
sra., Pe. �Iemar Scheid,
Pe. João Heidemann (vigário
da Paróquia de nossa

cidade), José Alberto

Klit:zke e sra., Preso da
,

Câmara de Vereadores - Heinz

Bartel e sra., Arn'oldo Schulz,
Alidor Pavanelo, Manoel
Milbratz, Alidor Bauer e

LlONS EMPOSSOU
NOVA DIRETORIA

O Lions Clube de Corupá,
em Assembléia Festiva, que
contou com a presença dos as

sociados do Lions Clube de
ltaiópolis, no dia 15 de -junho
último, deu posse a sua nova

diretoria para o ano Leonísti
co 79/80, a qual ficou assim
constituída: Presidente - Enos
Klug, ex-Presidente Imediato -

Oto Ernesto Weber, 1.° Vice
-Presidente - Ortwing Hermann.
2.° Vice-Presidente - Teodório
'Werner, ,3.° Viee-Presldente -

Walfrido Gumz, 1.° Secretário
Hermann Susenbach, 2.° Se
cretário - Teófanes Bogo, 1.°
Tesoureiro - Paulo S. Garcia,
2.° Tesoureiro - Lourival J. 'Mal
gren, Diretor Social - Donato

,

Seidel, Diretor Animador - Ivo
Tureck.

O novo Presidente do Clu
be, já firmou contrato com o

Grupo Crisma, de Criciúma,
para o Baile das Debutantes
1979 a ser realizado no dia 13
ç1e outubro.

Presença marcante, do
Governador Jorge Konder Bornhausen e sra.
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Paulo Roberto
sra., José Carlos Neves e sra.,

Arno Henschel e sra.,

Dep. Octacílio Ped:ro Ramos e

sra., Curt Mohr e sra.,

Aristides Ad01a.r Mo,reHl e

sra., Adernar Lo,ttin
FrasseUo e sra.,
Arno Henschel Junio'r e sra.,

. Eugênio V. Schmöckel e sra.

Entre outras, presenças,
destacamos a presença.
marcante do Dr. Jorge
,'Konder Bornhausen e sua

esposa Déa. '

Prefeito Municipal,
Victor Bauer e sra. (pais do noivo)

TELEFONISTAS FORAM
HOMENAGEADAS'

Tendo por local o restau
rante Itajara de nossa cidade,
as telefonistas 'das indústrias
de .Jaraquá do Sul,' foram ho-

'

menageadas pelo prefeito Vic
tor Bauer, com um jantar festi
vo.

-

Às 19 horas, antes do jan-
tar, houve uma cerimônia reli
giosa em comemoração a data
festiva, na Igreja M'atriz São
Sebastião. Participaram do
jantar, o Padre Alberto e a qua
se ..totalidade das telefonisas.

CINDERELA
(Agora com 3 lojas para

melhor serelr),

Visite a loja 1, da COMER
,
CIAL DE CAlÇADOS CINDE
RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas, 198; loja 2,

I na Av. Mal. Deodoro, esquina
Praça Ângelo Piazera, onde
você encontrará miudezas e

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

CINDERElA,
sempre atualizada com a mo

da da temporada, para você
desfilar eleqanternente,

COROPÁ CONTA CO'M

GRUPO ESCOTEIRO
O Grupo Escoteiro Leon

Dehon, de Corupá, fundado em'
24 de maio de 1979, estará
concretizando sua promessa
escoteira dia 07 de julho, hoje
portanto, quando dá comemo

ração do anlversárlo de Coru
pá, em sua sede anexa ao Co
'Iéqio Estadual Teresa Barnos.
'onde estarão fazendo promes
sa o Chefe de' Grupo, sr, Bru
no Scheibei, e os chefes de
tropa Ma.ifaer Sérgio Paterno,
Sérgio Minei, Antonio Carlos
Blunk e Celso Garcia.

Estarão presentes a sole
nidade o Grupo Escoteiro Ja
coritaba de nossa cidade, na

qualidade de padrinho o Gru
po recém-funado, e as autori
dades escoteiras da União dos
Escoteiros do Brasil, da Regio
nal de Joinville,' autoridades

, municipais, e povo em geral.
AULAS DE JUDô

Encontram-se' abertas no

Clube Atlético Baependi, as

inscrições para aulas de judô.
As pessoas interessadas, po
derão entrar em contato com

Nice, na secretaria do Clube,
no horário comercial.

Poderão se inscrever,
crianças à' partir de 5 anos' e
àdultos.

NASCIMENTO

No dia 12 de Junho, às
7h25min, na Maternidade Car
meia Dutra, em Florianópolis,
nasceu a linda menina, Tatiana
Silva Moura, filha do casal
Mauro luís Cubas Moura e
Precila Monain Silva Moura.
Alegria enorme de seus a

vós maternos, Wilson Silva e

sra., e dos seus avós pater
nos; Mauro Moura e sra., es
tendendo-se também a seus bi
savós paternos Darcy (Zilka)
Cubas, e a mais 3 bisavós.

À' família em festa, com o
nascimento de Tatiana, os

cumprimentos da coluna.

KRüGERHAUS ..•

Agora você também poderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
é preciso dizer mais?!

KRüGERHAUS ...

,

BAILE DE FÉRIAS

Hoje, à partir das 22 ho
tas, na Sociedade Vitória, da
Ilha da Figueira, aquele Baile
de Férias, com animação a

cargo da Bandinha Avante, de
Massaranduba.

Esta é uma realização do
3.'0 Técnico E, do Colégio São
Luís, ".

FESTA JUNINA

A Festa Junina, hoje é no

Agropecuário. O Grêmio Re
creativo e Cultural Marcatto,
realizará no dia de hoje, sen
sacional festa lunina, nas de
pendências do Agropecuário
Você também está convidado.

CONFECçõES
SUELI LTDA.

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

.belíssima coleção inverno 79.
Você encontra um mundo

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

O LOJAO DE
CONFEcçõES SUELI LTOA.
fica na Av. Mal. Deodoro, 1085

II .::m
frente à Praç� Paul Har· 'j

ris. I.

ASSOCIAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES DE
PESSOAL DE JARAGUÁ

Em data de 22 de junho
do ano em .curso, no Restau
rante do Ataliba, teve lugar a

reunião festiva, eleição e pos-_
se da neva diretoria da Asso
ciação dos. Administradores
de Pessoal de Jaraguá do Sul,
referente junho/79 a junho/80,
sendo assim composta: Presi-
dente' - Adernar Gonçalves,
Vice-Presidente Sérgio
Kuchenbecker, Secretário - Ivo
aos Anjos, Tesoureiro - Décio
Mengarda, Diretor Assuntos'
Técnicos - Euclides Emmen
doerfer, Helaçöes PúBlicas-

,

Milton Grützmacher e Milton
Maiochi, Conselho Fiscal - E
fetivos - Artur Ferreira, Osmar
Vogel e Wolfgang Riedmann,
Conselho Fiscal-Suplentes -

Moacir L.' Fachini, Justino
França e Wilmar Emmendoer
fer.

\
NíVER

Registramos com grande
satisfação em data de hoje, o

aniversário do colega Eliseo
Ubiratan Tajes: repórter da Rá
dio Jaraguá. Ao Eliseo, os

cumprimentos desta coluna,
com votos de muitas felicida
des.

Enlace:

GON'ÇALVES-PIEPER

Na Igreja Matriz São Se
bastião, às 20h15min -de, hoje,
receberão a bênção nupcial
os jovens Marly Marlene Gon
çalves e Altair Augusto Pie
per.

Marly Marlene, é filha do
casal Holando M. Gonçalves e

Felomena S. Gonçalves, e te
rá como padrinhos os casais,
"Antônio José Gonçalves e sra.,
Victor Emmendörfer e sra.,
Orlando Gilberto Gonçalves
e sra., Clóvis Marcelino, Gon
çalves e lúcia Terezinha Men
donça.

Altair Augusto, é filho do
casal Augusto Pieper e. Olga
Pieper, e terá como padrinhos
os casais, Danilo Marchetti e

sra., Paulo Heisen e sra., Flá
vio Ribeiro e sra.,

.

Pedrinho,
Piccinini e sra.

Os noivos estarão recep
cionando seus convidados a

pós a cerimônia religiosa no

Grêmio Esportivo Juventus.

Ao jovem casal, os cum

primentos da coluna.

1 ANINHO

No último dia 04 de julho
nas dependências do Beira
Rio Clube de Campo, o lindo
garoto Fernando, filho do ca- \

sal Aryberto leo Bartuscheck
e Dalva Bartuscheck. recebeu
seus amiguinhos para come
morar o seu 1.° aniversário.

Ao Fernando, votos de
muitas felicidades.

. ..

BATIZADO

Na Igreja Evangélica lute
rana Centro, receberá às 18
horas de hoje, o sacramento
do batismo, a linda menina
Grace Kelly, filha do casal Jai
me Blank e Maria Odete Blank, ,

e será apadrinhada por Már
cio Raimann, Iracema Grimm,
Alcides Gramm, Hosane Zehn
der, Jorge Hiendlmayer e As
trit Hiendlmayer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Frau U ud Blume
lAiS Gott, der Herr, die Blumen machte,
(Die Welt war verher ja so grau),
Da spruehten Farben, Eva lachte,
Die erste und die einz'ge 'Frau.

Wie bluehten sie in bunten Flammen
Und stroemten Duefte, zart und lind,
Sie passen ja so gut zusammen,
Die Blume!") und das Menschenkind.

Denn bunte BI(.men wie auch Frauen,
Von allem, was der Herr erfand,
Sind, sie am schoensten anzuschauen,
Sie sind. der Schoepfunq Diamant.

. Rudolf Hirschfeld, São Paulo

CANTINHO LlTERÁRI'O

o bêbado e
"Boía Fria"

Essa fói uma história
que ouvi certa feita,
quando retornava de via
gem de Mato Grosso. Co
mo se sabe', os nordesti
nos gostam e sabem con
tar muitos casos que são
característicos da região ..

Dizia-me o senhor de
meia idade (devia ter uns
40 anos) fumando um ci
garro de palha, que o bê-

. bado é pessoa abençoa
da por Nossa Senhora ao

passo que o "Bóia Fria"
,

é amaldiçoado.

Eu me mantinha quie
to, ouvinda o caboclo fa
lar e nessa altura da his
tória, quis saber o por-,
que daquela alegação
tão 'convicta. Oompas
sadamente, tirando bafo-

I

radas daquele seu cigar-
ro de palha, o homem o
lhou firme para mim e in
dagou, se eu não sabia
mesmo o final do caso.

'Após minha resposta neo

gativa, o homem contou
que 10g'O, depois que Je
sus nasceu, o. diabo en

casquetou que queria to
mar o menino de Nossa
Senhora.

A Santa sabendo dessa
intenção, procurou um

lugar para se
: esconder..

Vai daí, que naquela pe
ga e' não, pega, achou um

buraco que lhe. serviu de
esconderijo até que o
diabo desistisse da idéia
de roubar o Menino Je
sus-

Passado algum tempo,
Nossa

.
Senhora achou

que podia sair dali. Mas
acontece, que o buraco
era fundo e o Menine
nos braços, ela não con

sequlu se 'livrar do obstá
culo. Aguardou uns instan

I.Cantiga

o

Paulo A. Tenulino

tes, até que apareceu no

.

caminho um bóia fria.
Quando ele se aproxi
mou, Nossa Senhora pe
diu que lhe ajudasse a sa
ir do buraco. O bóia fria,
muito preocupado com
sua vida, respondeu que
não podia conceder aju
da, porque o Sol já vinha
nascendo e Sê ele se de
morasse ali, 'O patrão iria
despedi-lo.

Dessa maneira, conti
nuou -seu trajeto e Nossa
Senhora, Vendo a má von

tade do "Bola" o amai·
diçoou.

� -��.,:,;}�,--_.

Não demo-rou para que
viesse em sua direção,
um homem bêbado, que
lã vinha trançando as

pernas' e fazendo esfor
ço para se aquentar de
pé. Mal ele viu a Santa,
perguntou o que Nossa

. Senhora fazia com aque
la criança dentro do .bu
raco, Mais qua depressa
a mulher contou toda sua

.atllção e o bêbado não
relutou em pular dentro
do buraco para salvá-Ia
daquele obstáculo,

Demorou para comple
tar a empreitada, mas em

recompensa teve uma di
vina benção. Por isso, é
que o bêbado anda na

chuva, cai no buraco,
dorme ao relente e difi
cilmente lhe, acontece ai ..

gc de ruim enquanto que
'o "Bóia Fria" é severa

mente castigado' e nun,
ca se dá bem na vida.

TRANSCRITO
TRIB. DE ClANORTE

L

Ex-político
L'ONDRES - O ex-diri

gente liberal britânico je
remy Thorpe e outros
três acusados foram ab
solvidos no "julgamento
do século" das acusa

ções de conspirar para
assassinar um modelo

que disse ter sido seu a

mante.
,

'Sabendo-se Inocente

.

de todas as acusações, o
[ublloso Thorpe deu um

salto, pegou as duas al
mofadas que havia usado'
durante o

.

julgamento e \

ESCREVE) O
LEITOR'

'0·0 Hospital Bedhesta;
de Pirabeirab�, Municí'
pio, de Joinville, recebe
mos uma carta da Sch'
wester Alice, a grande
'parteira do passado que
fez nascer centenas, se..

não milhares de [araqua
enses, Hoje' ela está sozi
nha e internada no Hos
pital Bedhesta de Pira

beiraba, alcançando a·
' ,

vançada idade. Como ela
recebe nosso semanário,
encontrou na edição de 2
de junho de 1979, a notí·
ela de que a.Câmara Mu'

nicipal aprovara projeto'
de lel, dando a uma �ua
de Jaraguá dOI Sul, o no

me de seu falecido es·

poso, o médico dr; Godo�
. fredo Lutz Luce.

Hoje, ela nos envia
uma carta, - que pedimos
licença para publicar:

DA

N. da R.:, O setor de

expediçã\o já encaminhou
ao Hospital Bedhe�ta os

números sOlicitados, roo

gando à Deus que a con

serve p'o;r multes e mui
tos anos-

na ,Taba

Uru-ê-a-a
, uru-í-ô-ô

índio hoje tem saudade

do tempo do� seu avô!

índio tem, tem, tem,
lndlozlnho-vern, vem,

cantar junto nessa roda

cabe sempre mais alguém.

'Rio abàixo; .. rio acima,
indiozinho vem remar,
a canoa vai ligeira

,..I logo logo vai chegar.
<

índio tem, tem, 'tem,
indiozinho vem,· vem, .

dançar com arco e flecha
ao Deus sol como ninguém.

Uru-ê-a-a

uru-i-ô-ô

índio haie tem saudade
do tempo do seu avô!

Dia-a-dia, noite e dia

índio nunca tem descanso,

. Rosemary M. M. Fabrin

terra de índio é sàghda
índio é livre com seu cante.

í'ndio tem, tem, tem,'
indiozinho vem, vem,

índ'io é irmão do homem branco
índio também é alguém. -

I

Uru-ê-a-a
uru-j-ô.ô
índio tem saudade
do tempo do seu avô!

\

De argolas e colares

índio sabe se enfeitar
com tintas bem coloridas

todo corpo, faz brilhar. '

índio tem, tem, tem,
cantando ao som dos tambores
pra saudar esses senhores

que defender o índio vêm.'

Uru-ê-a-�
uru-i-ô-ô
índio hoje tem saudade
do tempo do seu avô!.

SERRARIA E TERRAPLENAGEM
\

Rua JpãO Januário Ayroso, 775
(

/ '

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

,

Sábado, 07 de julho de 1979

britânico absolv'ido no ,iulgamento
oé lançou a mulher, Ma

rlon, que parecia aliviada.

Depois, Tltorpe levantou
as mãos um momento, in
clinou-se para a mulher e

. deu-lhe' um forte abraço.
"Me sinto bem", 'excla

mou o ex-líder político de
50 anos, diante das lnsls
tentes perguntas dos jor
nalistas.

cusados declararam-se
inocentes de acusação
de: conspirar para matar
Norman Scott, 39 anos,

,que afirmou haver' man
tido' uma relação homos
sexual com o político li-'
beral no lnício da déca
da de 1960.

"Estou tao feliz",' disse
a mulher. "Não estou sur

presa, mas estou muito
aliviada" .

O júri, de nove homens
e três mulheres, entregou
e veredito após deliberar
por ,16 .horas.

Thorpe e outros três a- Thorpe foi acusado

,também de inicitação a'
assassinato, mas c júri
o absolveu também' des
ta acusação. Cada uma

.'
das acusações podia ter

.
uma' pena máxima de 10
.anos de prisão.

� Você é�mais "

doque pensa.'.
Certifique-se;compre os fascículos

c

semanais deNOS E OS OUTROS. E vá
mais longe, transandomelhor seu corpo'
ce sua mente.

&

Jaraguá 'do SI�!

Terraplenagem ,V.ARG.AS
'. de lido Domingos Vargas

I

SERNIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORE$ DE ESTEIRAS
Ruä Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

TUBOS SANTA\HF.LENA
\

tUBOS E ARTEFATOS nE CONCREiO
Rua Jolnvllte, 101.6 - Jaraguá ,aç Sul

/'

.
Peça aoseu jornaleiro.

PÁGINA 3

do ,século
/

O caso, que atraiu a

atenção mundial, produ
ziu as acusações mais

graves feitas a um polí
tico brltãnlco neste sécu
lo.

Apesar de parecer ale
g re, o

\ ex-líder politico
tem ante si a urgente
tarefa de reconstruir sua

carreira, destruída pelas
.

afirmações' de Scott.
Thorpe renunciou a che
fia do Partido Liberal em
1976 e perdeu sua cadel-

.

ra leqislativa por Devan
do Norte, nas eleições,
gerais.

eia • Ltda..

Santa Catarina

A ' filosofia dos A.A. é
conhecida' hoje em 913

países do mundo, com

milhares de' Grupos ins
talados em todas as cida-

'

des, . prestigiados pelos
governes' e apoiados pe-

. los povos. A terapia dos
AA. já foi estudada por"
cientistas, psicóloqos e

O·GRUPO
SERENIDADE

�ii::e�:���/6�:-��i JAniversárili de fundação do Grupo ,Serenidade de A.A.
heute mit einer Bitte zu

" ,

Ihnen. In Ihrer Ausgabe As clvilizações, em to- -. no Brasil é assustador ,

. psiquiatras. Não proibe

vom 2.6 ds. war die Er- dos os povos, trazem E foi na América do Nor- o alcool como o alcorão

nennurig einer Strasse' sempre em seu bojo, as' te que nasceu, fruto de dos árabes: tão 'somente

mit dem Namen meines pectos negativo resutan- dois homens amarg�'ra- adverte do perigo do al-

Mannes veröffentlicht, tes dos próprios sistemas dos pela doença do alco- coolismo e indica, silen-

worüber ich mich sehr dessas mesmas civiliza- olismo, vlttmados eles -ctosamente, os meios pa-

gefreut habe'. Können Sie ções. As civilizações do mesmos, a mais salutar ra resolver essa terrível

mir noch 2 Naummern século XX, por exem- e, simultaneamente,
I

a doença que ameaça ho-

vom 2. Juni besorgen? plo, o nosso, traz a ter- mais anônima de todas je a integridade,
.

física,

Ich würde sie gerne an rível sombra da poluição, as terapias centra o. alco- mental moral de quase

die Söhne Walter und Ar- da devastação de nossa ollsmo: os Gruposde A.A. \ todos os povos clviliza-

nold in 'Rio' schicken. fauna e Ilora, com conse- (alcoólicos anônimos). dos.

Gleichzeitig möchte ich quências inimagináveis
mich bedanken für die para o problema ecoló-

wöchentliche Zusendung gico a sobrevivência da

Ihres Blattes. criatura na face da terra.

Im voraus dankend bin Outras sombras, toda-

ich mit' herzlichen Gruss 'via, perseguem o evoluir

auch an Ihre Familie. humano desde os inícios

Ihre Alice Luce".· da história. Uma delas é
o alcoolismo. O índice de
alcoólatras no mundo,
notadamente nos EEUU e

Jaraguá do Sul sabe, e
disso se orgulha, 'da exls
tência de um Grupo de
A.A. ('O "Selrenidade" ),
.fundado, faz 2 anos precl-
sarnente, com funciona-

Nós
"

ano 'internacionale o

da
. '

cnança
Paulo' Moretti

No ano especialmente dedicado
à criança, é ocasião oportuníssim�
para, pais e professores, nos fazer
mos uma pergunta sobre-nesse modo
de 'proceder em relação àqueles que
nos são confiados como filhos e edu
candos, nos examinarmos sobre a e

ficiência com que nos aplicamos à e

ducação, a fim de revermos métodos
de 'fo,rma.ção, para, interis-ificarmos
nosso devotamento a uma causa' so

bremodó humana e indispens'ável.
N,ossa atuação, neste campo, de

pende, em ,grande parte, do grau de
compenetração de nossas responsa
bilidádes,

.

uma vez que, em termos
de educação, não se admitem impro
visações.

Ca'pacitar-nos ao exercício de
tão sublime mister implica desenvol
ver, sempre mais, qualidades de es

pírito e co'ração, buscando; na: segu
rança do 'pensamento� na firmeza de
ação, os. elementos básicos que nos \

garantam eficiência' e bons rê-sulta-
d'os�. .

/.
"

.

Para educar, é imprescindível
Que haja um sentido dinâm'ico de a�
ção e de coparticipação. Toda obra
educativa, por isto mesmo,. ruiria por
terra se não houvesse as lições do e

xemplo. O bom exemplo que valorifa
e até se s'obrepõe às palavras. O, bom

exemplo-que prova' os conselhos,
que ratifica' a verdade, que constrói
o' amor.

,/ .

Quantas perspectivas nos abre o

amor no campo dá educação.'Quan
tas oportunidades de -demonstrarmes
até que ponto somos sensíveis à o

bra do amor. Quantos apelos à nos

sa sensibilidade' de pais e
.

mestres.
Quantas crianças à espera de que, I)nos tornemos efetivamente partícipes'\1de sua formação física, mora1 e fa
milial. Quantos a recla�arem, talvez, Ia nossa omissão, ou a presença de
nossa ação e a ação de nossa p�e- Isença. '

fÉ preciso que destilemos mais
, I.

entusiasmo em favor das crianças e Ide sua educaçãlo. ,� :preciso qu� mes�
clemos discrição ao entendimento"1bondade ao coração. É prec'iso que
somemos capacidade e· intuição, de-

.

licadezá e adaptabilidade. É preciso
que ensinemos 'os caminhos da edu
cação e apontemos os descaminbos
do desamor.

À criança, no seu ano interna
cional, não basta um festival de ho
menagens, ,é preciso m1ostrar-lhe a
realidade do que é e do que faz, a·
par da. siinceridade do que somos e
do que fazemos para torn�-Iá feliz.

t.

mento na sede da As

sociação Social, junto à

Creche, na rua Gumer
cindo da Silva, 370. Um
modesto grupo de ho

mens, vítimas do alcool,
hoje recuperados, com o

Grupo crescente, sem

distinção de classe, raça
ou religião. MilharE;ls são
os que hoje, em todo o

mundo, devem a terapia
silenciosa dos A.A. a sua

recuperação, sua' .saúde
física, moral e mental.
Milhões de lares 'agrade
cem hole aos A.A. 'o fato
de haverem conseguido
sanar a medonha
doença do alcoolismo
dê seus familiares,
homens e mulheres; mi
lhares de empresas agra
decem hoje aos A.A. o

fato de haverem recupe
rado funcionários de va

lor, de ambos os sexos;
a sociedade humana, en
fim, aqradece aos A.A. o

fenômeno ',de recuperação
que' nenhum sanatório,
nenhum hospital, nenhum
tratamento imposto tem

.

consequido: a cura da

-doença do alcoolismo.

� por isso que Jaraquá
do Sul participou, com

satisfação das comemo

rações que o Grupo Se- I

renidade de AA. local
, ,

promoveu domingo, pelo
transcurso' do 2° aniver

sário de sua fJndação.
\ Houvé, às 10 horas, Cul
to Ecumênico, almoço e

Sess�Ü' Festiva às 14 ho
ras nas dependências da

Igreja Evangélica Lutera
na, gentilmente cedidas
por sua Diretoria.
Mais de 400 membros

de ,Grupos de
. A.A. de

Santa Catarina, Paraná e

São Paulo c�egaram em

.caravanas. As autorida
des locais, perfeitamen
te indentificadas com as

nobres finalidades dos
AA estiveram

.

prestigi
ando o acontecimento.
E fambém nós do..-- "Cor
reio do Povo" nos solida
rizamos com o aconteci
mento, e' agradecemos o

convl.!e recebido.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Um .

verde - e ,uoí ;AMBtE.NTES, COSTUMES, CIVILlZAçõE,S'

,

- 'I- -I··· ,Elvis, este "santo".da sociedade leiga
ceu sem, Iml es

.

" I
t, !

CORREIO DO POVO

Funda�o: �',

12.05.1919

CGCMF:
84.4�6.5911000t-34
-

- 1979-

Diretor: !
.

Eugênio' Victor sc�möckel'
___ .

Sema'nârio. ,A
,

COMUNICADO:A 'IMPRENSA -
"-.\"

"

r

• fr" ,.t:., t'

Caros Amigo�i,. .

.' O Jornal A PONTE, começa_a circular em
julho próximo, na região' da Grande Florianópo
lis.

,

'

"Semanárid,: distriburdo, gratuitamente, ,0�Jor-"
nal A PONTE nàsce com o firme ,propósito de
tr1iöalhar,' em conJunto cqm' os demais, compo
nehtes do'sistema informativó da 'Capital dó Es
tad'o, na blJsca cOr1stante' de melhores ideais e .

, reaiizaçõefpósHivas por, --parte, dos, PÓderes
constituídos., :

'

.

'

: ; �
"

,
Esta será', 'uma casa' g{?erta à participaç.ão

de todos QS e.lementos da imprensa barriga-ver
de, com os quais pretendemos trabalh'ãr ,,_o'uni: "
dos, a fim de �ngrandecer äinda mais,o'brilhän-J
te' j'ornalismo' catar:inense. '

' ,

Antevendo, um futuro de muito boas rela
ções, entre este semanário 'e V. Sas., aq'ui fi
camos, desde, agora, ao seu inteiro dispor subs
crevendo-nqs,

Atenciosamerlte, '

Odilon Lunardelli c Diretor,

Estado de Santa Catarina
PREFEIT.URA MUN'ICIPAL DE CORUPÁ

EPITAL DEI TOMADA DE
PREÇOS "N�CI 3/.79

�� ,

;, A Prefe'itlJra MunjCip�1 de, Corupá, ,Estado:
'·de' Santa: Catarina, sita à !;..v. Getúlio Vargas,
. �4.4�, _comunicá' que. se achá ��erta nesta pre-.

"

feitUra" Municipal, Tomad'a de<Preços'"para com-'
,pra d� u�o Jt�ator de es�eiras ..;xi.... ." ,

",
"
_' q, EdJtal e, o�utras mf<;>rmaçoes de' ql}e ne;-,.'

cessitarern, QS interessados poderão- obter 'na
Secretaria da Prefeitura Municipal, no eridereço
indicad:o •. ,

'

,

,

• Pr�feifiJr� Municí�al de Corup&(SC)',' 28 de
junho de' 1979..' ,

,'i

-, "ADE'LdNOfHAUFFE
Prefeito Municipal

/
T

'- .. "

CJ:ACLIN - ÀNALISES CLfNICA'S

DR. F'RANK BARG

:
,"�'

.

Av. MaL Deodoro ·da Fonseca, 1.1.14
, '�";, " \ '

Defronte a Praça Paul Hatris
'Fone: 72-0466

I'
' �

. HUMBERTO W01,.F ,

Engenheiro Civil
"

Projeto�, ,Construções, Oálculos,
,

." Orçamentos. f'

"

I;sçrrlt6rlo:. ) . �

saparecido está se crian- ídolo e até notas de um

do nos EUA e alhures dólar onde a efígie de
uma/estranha indústria de ,Washington foi mudada

'''souvenirs''. Os fanátl- pelo cantor quanto Jo-
,

cos do .rel do "rock" têm vem. Mas há também re- ,

à disposição uma quanti- lógios ,cintos, lenços e

dade variadissima de ob- inúmeras outras coisas
.. ....

. _,... "-

[etos para "matar sauda-;-' com, a estampa, do can-

des". .Podem escolher �. tor,
'

"e'iltre �ma
I,

goma' de .mas-,· )

car que: trai na embala-
•

Futuramente serão lan-

ge.m nome � foto dJ�:. P[e�- çados no mercado norte-.
ley; mlnlatüras. e en:fe;iJes ,_ameriéano a, linha .Elvls
de Natal cl a imagem do de cosméticos, cem.o no

rne das canções mais fa
mosas, além .de saias,
caiças e camisas para
adultos e crianças.

"

Paulo Silva Meira

terra (sic!) de: um lote sh,
tuado ao lado da casa.de

Elvis, ao preço, de "ape-
'nas" dez dólares ( Cr$
240,00 ) ...

vendidos aos tolos fãs
domo os últimos que 'pi
saram no palco nos pés
do rei". Calças desbota
das, que teriam sido suas

"favoritas" e até camisas
de cores berrantes, com \ Para que esses .amule-
vistosas manchas de su- ,. tos? Seriam "relíqulas''
or nas axilas, qualifica- -de um 'santo canonizado'

)
das como "aquela usada pela sociedade leiga?
na noite do "show" em' Esses jovens -, rapazes
tal cidade. e moças - encontram-se

desnorteados, diante de.
dois extremos: o auge
da técnica e a atração
por uma vida "junto à na-

, tureza". Ou colocam os

pés sobre macios 'CAR
PEts ou sujam-se na ter
ra selvagem. O que eles
rejeitam é à única solu

,çãJo válida: a vida, a um

tempo ordenada e herói
ca, inspirada pela clvlll-.
zação

. cristã. - (Agênciá
Boa Impresa )

A contínua "romaria"
a seu túmulo e residência
aumenta consideravel
mente no aniversário da
morte de . Elvis. Essa ge
ração que ali comparece
ainda estava no berço,
ou nem havla nascido
quando surgiu' ° Idole do
"rock'tnos idos de 1955.
Os fãs mais tresloucados
podem até comprar al

guns centrhnentros de

,
.

,

Emmendorfer '

.

. c.' .Dêumamãozinha pra
,·,,·�·,.·s.úá·sorte:teste aqui· .,.'

.:'ú�'dos2Chevrolet que
.,vocêq�garihar.
�':no 'GrandeConcurso

O Movimento Escoteiro
não é uma escola sim:' Elvis Presley- morreu

plesmente., -É um mundo em fins-de 1977. A causa
de. educação onde a saü- da morte- foi habilmente
de, ° auto-domínio, a eo- oculta. De ingestão de-
ragem, ° sentimento de masiada de tóxicos, di"
camaradagem são desen- ziam uns,' ou de proble-'

i

• W)�vid.9s ao ar livre; i,un· mas 'cardíacos, .dtzlarn
to à natureza. A vida ao outros.' De resto, as Últi-

í ',ar livre � Chave de toda. mas '10tos apresentavam
�.;' _'l�' f�r",!aç,ã�:d.�·:e�coteiro. 4m' Elvis,ob:eso" :de;-'ros-

, Nesta 'salá.-'tfe 'aula muito ;tér lnchàdo 'e olhar lmpre-
, especial, .que, é a próprie clso. '

natureza; o Escoteiro -não'" -, t.�. �.,

te�".limites para aprlmo-
. _j Em torno dó. Idolo d�

rar 'O seu desenvolvirnen-' -, '.
'

to físico� intelectual e me-. ;-r-f.,---,--,,-.;__'=';,�,;::'--.-,-,-,----.--:-,-_-.,--,-,
�

......,---..-.---;
. rill. Em sua �issão de e- ,

II';-"::r'
{'"ti

.

,

o I .... • '.

"Cf! '"', '

Endereço:. -.
'

� . dJ!���r,;, ,0, �',�,tiefé':, l�CO.
,

; ::[;t." .....arag�Ílá , .ab�il's.a!
. ; ,

. telr<)' procura ,uma ,adap� ,
, ,'"

'

,
'

-, f

\ ,',CRaiXa2POS!aJ1Jl'" t�ç��� di�ãti�a da f�los��<:_ ,''1' _ ',;
':.' \

"
• " "

, ,.� w"

" contuoo � aspecto ma-
,'r:" ua J n. ,""�� " . ,

fia do Escobs.mo, a pSj' "

'1'" f'�{ , '{F ; ","c:is,iJilsól.ito .da mania e a
i ,:Telefone: :7�'P'J91 \; :' 'cql99ia dos jovens. 'E ain" :.', �, ':

, S';»'::'del CapHal'�b��o DEMEC/RCA 200175�.j55', ' . "multiplic,flç,ãQ: de . perten-I,Jaragüá'ld,ó, 'SúJiiL SC '. d�,' despertar- e desen- l., ' �l�' '.:' CG'CMF��n.o"84.432.426/0001-04-: \... ces qué supostamente fo-
,/ .:' ,

);;�Y ';�':� "

,v,olver';a" imensa potencia�' ,�l :, " "",'"
. . ram� ufiliza,dôs.;. pelo can-

\h'"
,,' >-';"'" ...

lidá'de' que existe em to-: \! ,,[
tor qúàndo-vlvo. Dezenas-

Composto e'lmpresso do Lobinho,.ou ES,coteiro. ' ,

d d t'
...

"

. na: ASSEMBLÉIA' GERAJ,_ EXTR'AORql,NÁRIA e pares', e'. ems sao

! Soe. Grã'. Avenida Ltda. EDITAL DE'CONVOCAÇAO-
"

'

Convi'damos os Senhores Acionistas desta
Sociedade. para a Assembléia Geral Extraordi
nária, a ser realizada,no dia 20,d�julho �� 19?9,

,I às 9 (nQve) :tiôràs;' na:�S�de".S6;çiár:da.Eh1pJesa�
. sitá à rü� Jorge Czerniêwicz, 590, nesta cidade

l' de Jarag�á do Sul-SC, para deliberarem ,sobre,
:., .fa· seguirrte

_ ."
.

:.

, ,i,. ."
t

, ,I r-:
' ,� . - ORDEM' Dq oiAC:-,:.

, I
1 .' Aume,nto do. ·dap,ital 'sPQh'il de �C�$\' ' ... '.

I

��9�Ur.Q.. ,eOiQQ:(Vin�é��1i�!",' m!,lhões�'i�"C;>v�;
.JceJj-tos.;,e quarertta- e20lto mlbcruze:lrOSf,
, par� Cr$ 24.142.80,0,.oO.(yinte e qúatro
milhões, cento e quarenfa e dois' mil e

•

�,'Õilocentps cruzeirõs)" méd,iante' incorpõ-
.

'

raçãô de' reserväs-:- _,._. - - . '

2. Alteração do Art. 5.0 do Estatuto Social.

Jara�Uá -do I
Sul (SC),' 25 de jun,,? de ,19.79.

O Conselho de Administração
,

'Nós temos toda a linha Chevrolet
,

[>ara você experimentar como quiser.
E só escolher €> modelo que você mais
'gosta é sair por ai. Na volta

'

nós explicamos tudo sobre o Grande
Concurso Dupli.Car, ° concurso que vai,
dar 2 Chevrolet para cada ganhador.

Venha ao nosso Concessionário sentir
o prazer de dirigir um. Chevroletõ .' ,

.

t'
,

'

,
Pode ser meio carilinhoa�dado para você ganhar 2 de graça nó Dupli-Car.

Apresentad� �a. 'Argentina"
experiência brasileirar em

,

;,assistência'técnica,BOSCH
Resultadc;>s positiv.o� do':.

/

conceito de Assistência
,Técnica desenvolVido rio
Brasil, e exportação �'e e-,

quipamentos de oficinas
produzidos pela Bosch no

p�ís; ,. ,foram' colocados
, ,comei � projetos de. pos

síveP aplicação' ein toda'"
a, América._ Latina, em

reunião de trabalho reall
zada, em Buenos Aires,
Argentina, entre quinze
responsáveis, pela' As·

_
sistência Técnica Bosch,
proGedentes de dez paf·
s'es Il;ttino�aniericanos;
Foram, também, firma-

dos' 'concelÍtos de As-

',1

sistência ,Técnica para
cada pars.da América,La
tina onde estão presentes,
os prodUtos' Bosch;��pro-

'

cedentes do,' Brasil; Ar-
, ,gentina 'e :-Alemanha. Te-

.

r:nas lig�dôs à garantia
merec�ram' debates, con7.'

. cluindo,-se' por exemplo
,
q�e, no/ caso, de p.rlJdu�'"
tos' Bosch de procedên
cia brasileira' em,' aplica
ção em qualquer ,parte,
da- América 'Latina, o a

tendIm"ento deverá, .

ser

I'ocàt; não obstante�a' g�.,
rantia' ser- coberta 'pela
Bosch" bJasileira.,

_/

,.-::
I

• ·Emmendorfer Comércio de Veículos Ltda.
"

' ,Av;Mal. Deod�ro da Fonseca, 557 � Têl.: 72-Q060
Jaraguá':_do Sul, (SC).

',' f 'I/�
'lömeumaatitude

Chevn:Jld.

P R O .f/ ISS ION A l
\ '

I

Lurs Fernando Della'giustina

CIRURGIAO DENTISTA
CRO - FP - 4973

/ DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
,

IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN na. 06,5 '

. . I .

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas d7a Multa - Guias '-, Atestados Diversos
Ocorrências Policiais - Requerimentos.

Rua Preso Epitãçio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
(perto do Dr. Waldemlro Mazurechên)

�, ,Clínic: Geral !i

Aten�e adultos' e crianças. _

".

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

I" ,

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil
,

",

CREA 7a: R. CART. 3806-0 '

REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°.' R.

PROJETOS E ASSISTENCIA TI::CNICA

Av,. Mal. Deodoro da Fonseca, na. 1.179

j

III,� , ,,\

ilIIll.\RLIAN - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, LTDÁ;
ISl!IIIIIilIIl ..

CRC - on2

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

ESCRITÓRIO: Avenida Getölio Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83

-

,

89.250 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina
/

1- I
•

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, '184

__F_o_ne (0473) 72-0495
- 89.25o-Jaraguã do ,SU'I-S�

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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30

33.

36
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39

45

49

52 53 54
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RESPOSTAS:

Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

1 - "Longe", em inglês. 4 -

"Arte", em latim; 7 -' Penínsu

la do (?), situada no extremo

oriente do Norte do Egito, tem

forma t�iangular e se estende

entre=os golfos de Suez e de

Akaba. 9 - Decifravam o que

estava escrito. 11 - (?) Garibal

di, heroína brasileira. 12 - Pre

fixo que�significa três vezes. 13

_ Ch'efe etíope. 14 - ,Lugar onde
se mora. 17 - Subida de preços

ou cotação. 19 - Enxerga. 20 -

Sair; partir. 21 - Raiva; cólera.

23 - Ronnie (1), cantor. 25 -

Canoa usada pelos, Indios que
habitam as margens do Amazo

nas. 27 - Engenho para moer;

cereais. 30 - Símbolo químico

do Neônio. 31 - Assunto; motivo

de discussão. 32 - Alexandre

Dumas, escritor francês. 33-

Certo peixe. 35 - Mao (?)-Tung,
político chinês já falecido. 36 -

Instituto Nacional do Câncer

(sigla). 37 - Dar risadas. 39 -

Sené Nunes, pianista' carloca .

40 - Conjunção que designa al

ternativa ou incerteza. 42 -,Cal

do com algumas substâncias só-
I

lidas. 45 - Coloca as peças nos

devidos lugares. 48 - Em com

panhia de. 49 - Jorge (?), com

positor e cantor brasileiro: 50 -

Grito; clamor. 52 - Elevado; er'

guido. 54 - Consumir-se em cha

ma. 54 - - A + os. 56 - Multi

dão.

VERTICAIS:
I ,

1 - Derradeiro; último. -2 - Per- :

dão, quase sempre coletivo,
conéedido principalmente a cri

mlnosos políticos. 3, - "Rato'.'.
em francês. 4 - Altair 'Lima, a
tor. 5 - Nome de mulher. 6 -

Certo peixe (pi.). 7 - Cura; sana.
8 - Partiam. 10 - Soltar miados.

15 - A segunda e terceira letras

da palavra Novo. 16 - Tornava a

ver. 18 - Elemento vital. 22 .

Gostei. mundo de. 24 - Oscar

Niemeyer, arquiteto brasileiro.

25 - Ligue, ate. 26 - Planta, cíe
fruto comestível. 28 - (?) Shariff,
ator de cinema. 29 - Composi
ção 'poética' dividida em' estro-

I
•

fes simétricas. 31 - Pau roliço
e comprido com que se impe
lem as bolas nos esportes (pl.).:
34 - Sigla do Estado brasileiro

cuja capital é Natal. 35 - Muda

do; permutado. 38 - Ismael Sil

va, compositor. 39 - Governanta!
de ,crianças; pajem. 41 - Ugo
Tognazi, ator de cinema. 43

Ter a faculdade de. 44 - Afei

ção. profunda. 46 - Gordura ou

banha. 47 - Rebordo do cha-

. péu. 51 - A décima sétima letra

do alfabeto português triplica
da. 53' - Símbolo, químico do

6smio.

4561 2 3

8 9 107

11

\13

17
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LIVRO GRATIS. Cortesia do seu Jornal

Env,ie este anúncio junto com seu. pedido' � galilhe
inteiramente grátis um best-seiler no valor de Cr$ ....

40,00! A MONTERREY garante!
FORMAÇÃO DO MAGISTéRIO, LITERATURA

E OUTROS

Novo Dicionário Jurfdico Brasileiro - 3 volu-
r,nes - José Náufel ...•... õ • • • • • • • • • .... 600,00

A Informação - Uma Liberdade Frustrada - Jor-
gé Xifra-Heras ..... :.................. 120,00

Sangue no Obelisco - Testemunha de uma exe-

cução, - G. Marton .......,
.. ;,.......... 105,00

A Corruptora - Sexo, Paixão e violência - Guy
Des Cars -

,'" . .. . . . .. 110,00
O Regime do Trabalho Temporário - Dtnäml-

ca forense - Almeida 150,00
Viajante's e Pracistas rro Direito do Trabalho -

I Marly Cardone 100,00 II Oonstrução de Dispositivos - 2 -vols.: Técnica
Mecânica - H. Mauri : ,.

'

200,00
Tolerância e Ajustes - Técnica de projetos -A.'

,

Garcia Mateus 190,00
, História da Literatura Brasileira - 3.a E'dição -

- Nelson' Sodré 220;00
Missão Secreta de Cristóvão Colombo - Histó-

ria - S. Wiesenthai ", . . . . . . . . . . .. 100,00
TV a Cores - Teoria simplificada e técnica de

serviços .' ....•.
_

•..... �
:. 370,00

Televisão a corea- O sinal de vfdeo em cores -

Almeida Jr. 110,00
'Um Programa de Português -: Para 7.a e 8.

.a Sé-
, ries - Rocha Lima ........,............ 40,00

Ensinando Linguagem - Da 2.a a 5.a séries - \

Cleo Oliveira Passos ..•..............• 45,00
Para�itosis An.imales - Em espanhol - Veteriná-

na - Boelro 925,00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os
livros na Agência Postal de sua cidade. Escreva para
EDITORA MONTERREY LTDA. Rua Visconde de Fi

gueiredo, 81, Tijuca. Rio de Janeiro. CEP 20.550 - C�i'
xa Postal 24.119 - ZC-09. ./

.

- Estudos caros

- "Nunca pensei que teus,

estudos salssern tão carós as- "

sim meu filho".
- é para o senhor ver ...
/'

e eu estudei o mínimo possível.
Ao som- da müsíea

.

- Sabe, queridó, os cien

tistas afirmam que I' as plantas
crescem melhor ao som da rnú-

-

\

sica.
- Pois então, porque não

vaide uma vez tocar piano no.

jardim.

l&

S
\

quando deixarás de estender o

braço sobre a mesa para te ser-

vir?, Não tens língua? \

Tenho, mamãe, mas não é

tão comprida.

o RR A
Só ,indo.

Escrita errada
. O patrão para o emprega-

do.
.

- Há um grande erro nesta'
escrita! Você escreveu posse
com dois "ss" e mais adiante

I

- Um cego pedindo esmolas

para urna senhora:
- Uma esmolinha para um

pobre .cego, pelo amor de Deus.
- Vo'cê tem filhos?
- Tenho' s.im.
- Quantos?
- Como sou cego, não

posso contar.

Crianças terríveis
- Pedrlnho, diz à mãe,

Rio feliz
Certo estudante, que devia

-madrugár para ir à aula, ao

passar por sobre uma ponte,
exclamou:

- Rio �eliz. Podes seguir
o teu curso sem abandonar o

leito.

com "c"

qorrija isso!
- Qual delas, senhor?
- Ora, a que estiver erra-

da,

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

,.

.�. PERMITA INFORMA-LO
QUE O SEU PE;OIDO .:

-

FOI DEFERIDO!
_-,'1'1:

�"

oi -

/

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

D O TIBÉRIQ
Éspeclallzada em Volbwagen, com serviços de IneClnica,

C-tO - vermelha ......................•.
Ford F-75 ..; azul .

Belina - amarelo .

Corcel - marron .

F-350 -' vermelho .

Chevette SL - azul : ..

Corcel - verde , , '" '"

,

Galáxle LTD - marron ............•......

. Galáxie 500 - bege ...._!. •••••••••••••••••
Belina - amarela ...................•.... ,

F-100 - beqe .. : , ..•.........

F-75 - verde ,,' . ; .

F-4000 ,- azul � . ;
'

Corcel - branco : .

Volks/1600 - marron .

Volksl1600 - azul .

1973
1976
1975
1976
1962
'1979
1976
1977'
1975
1977
1977
1975
1976
1977
1976
1976

retifica de motores, regulagem de carburador
. ,

e com lataria e pintura em qualqu,er marca de carro.

Rua Leopoldo �alhelros, 67 - Fones: 72-()107 e 72A1059

Jaragué do Sul Sal'Ü Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

, Estado de Santa Catarina

CAMARA �E VEREADORES DE

JARAGUÁ DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO
N.o 04179

HEINZ BARTEL, Presidente da Câmara de
Vere�dores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, nO' uso e exercício de suas atribuições,
faz sa�er que a Câmara aprovou e eu promulgo
o segumte:

'

DECRETO LEGISLATIVO

Art. único - ,Fica aprovado o Balanço Gera!
referente o exerclclo de 1978, da Prefeitura Mu
nicipal' de Jaraguá 'do Sul, nos termos do pare
cer exarado 'pelo Tribunal de Contas do

'

Estado
de Santa Catarina, conforme votação havida em
sessão do dia 03 de julho de 1979, corn o se

guinte resultado: 8 (oltojv otos a favor e 5 (cin
co) votos em branco.

Sala das sessões da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, aos 03 dtas do mês de julho
de 1979.

/

HEINZ BARTEL
Presidente

- Sábado; 07 de julho de 1979 ,PAGINA 6

Lançamento em julho do programa "Contribuinte do futuro"
No decorrer deste mês,

será lançado em todas as

Regiões Fiscais do País,
o Programa "Contribuin
té do Futuro/1979", su

pervisionado pela Secre
taria da .Receita Federal.

Em nossa Região (no
na), desde já estão sendo
tomadas as, primeiras
providências pela Supe
rintendência Regional, a-

,

través da sua Divisão 'de
.Ativldades Especiais. No
decorrer da semana, reu

niram-se em Curitiba os

responsáveis, nos Esta-'
dos do Paraná e Santa
Catarina, pela execução
do. "Programa", traçando'
normas e' contatos com

autoridades do ensino.

O referido "Programa",
que vem sendo promovi
do pela Secretaria dá
Receita Federal desde
1970 visa a divulgar, en
tre o'a alunos do 1.° grau
do ensino fundamental,

\

ESTADO DE SÁNTA CATARINA

Prefeitura Muoi:ipa) de Jaraguá do,Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Divisão de Contabilidade

BALANCETE DO 'MÊS DE MAIO DE 1979

RECEITA
TITULOS Anterior Total

Até o mês Arrecadação
no mês'

RECEITA OR'ÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária ...............•.• 8.737.565,82
Receita Patrimonial � . . . . . . . . • . . 50.042,50
Transferências Correntes � . . . . .", .. 13.347.148,02
Receitas Diversas ; ..........•.. ,.... 404.373,16

RECEITAS DE CÄPITAL

Alienação de bens móveis e imóveis
Transferências de Capital ., .

Outras �eceitas de Capital .

1.541.907,31
32.768,68

1.462.323,85
19.922,01

5.190.952,35

72.338,f6

65.000,00
379�917,54

10.199.889,67
69.964,51

18.538.100,37
476.711,42

65.000,00
1.921.824,85

32:768,68

SOM A'S e-s 24.11�.805,49 7)90.454,01
--�\------------------�'--------�--------

31.304.259,50

RECEITA EXTRAOR'ÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a' pagar .

Depósitos de diversas origens •.....•.
Outras Operações .

Cheques não reclamados ! .

4.073.127,44
652.963,01

7.000.000,00
•

38.000,00

í

197.646,23,
363.364,31
-,-

-,-

4.270.773,67
1.016.327,32
7:000.000,00

I
38.000,00

S O � AS......................... Cr$ 11.764.090,45 12.325.100,99

SALDO DO MÊS ANTERIOR (

561.010:,54

Caixa ................•....••.•... ,. 5.998.435,50 2.371.371,44
Bancos - 'disponível ........•....•.. 1'6�761.551,51 5.813.720,90
Bancos - vinculado .........•....••• 3.738.425,55' 1.412.834,47

8.369.806,94
22.575.272,41
5.151.260,02

SOM AS ,'.. CrS 26.498.412,56' 9.597.926,81 36.096.339,37

I

TOTAL GERAL '.................... Cr$ 62.376.301:1,50 17.349.391,36 79.725.699,86

DESPESA

TlTULOS
Até o mês Despesa
Anterior no mês' Total

DESPESA ORÇAMENTARIA-

0100 Câmara de Vereadores ,279.993',90
0200 Gabinete do Prefeito ..........•.. 390:752,2,9
0300 Depto. de Administração

'

2}36.251,08
0400 Depto, Educação, Cultura e Asslstên-

cia Social ..........•.........•..
0500 Depto. da Fazenda ..............•

0600 Depto, de Obras e Viação .

0700 Depto. Agropecuário '

0800 Depto. ãe Turismo .

Créditos Especiàis .

3.243.229,29
1.282.374,01
11.701.242,23

436.946,93
9.068,60

608.500,00

95.254,90
154.518,50
807.251,34

597.294,26
553.613,29

'4,353.39Ú1
84.506,46
3.289,21

29.500,00

375.248,80
545.270,79

3.043.502,42

3,,840.523,55
1.835.987,33
16.054.634,94

521.453,39
12.357,81

638.000,00

SOM A S· �Cl$ 2Õ:í88�358,33-6.678�620:67-26,866�979,OO
----------�----------------------------------------------\

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas de meses anteriores , 2.641.768,24
Depósitos de diversas origens ' 654.934,24
Outras operações .:

,0.. 2.528.968,35
Restos a, pagar '1' • • • • • • • • •• 1.742.235,08

413.987,20
210.424,90

1.403.182,05
1:000,00

3.055.755,44
865.359,14

3.932.150,40
1.743.235,08

-----------------------..,---,----::,-,-'
---,---- -_. -

SOM AS........................ Cr$ 7.567.905,91 2.028.594,15, 9.596.500,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Caixa' ... : ...;,.. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 7.928.045,<12
Bancos - disponível 22.197.225,28
Bancos - vinculado :.... 4.494.773,56

119.888,30 \ 8.047.933,72
7.147.197,68 29.344.422,96
1.375.090,56 5.869.864,12

SOM AS � . . . . . • •. Cr$ 34.620.044,26 8.642.176,54 43.262.220,83

TOTAL GERAL Cr$ 62.37,6.308,50 ,17.349.391,36 79.725.6,99,86

rjb I Prefeitura Munlclpat de Jaraguá do Sul, em 31 de MAIO de 1979

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

JOÃO MODEST'O SilVEIRA
.
Diretor da Fazenda

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

noções, de tributos, com

a finalidade de preparar·
as novas gerações para
a ccmpreensão do dever
'clvlco do' cumprimento
das obrlqações tributá-

rias, em especial no que
diz respeito à necessida
de e à função do Imposto
de Renda.
Como material didáti

co, será distribuída a car-

tilha ''Vamos Construir
Juntos", aprovada pelo
Ministério da Educação
e Cultura, cartilha essa

que vem acompanhàda
do livreto do Professor,
e tem sido utiliz-ada na

cadeira de Educação Mo

ral e Cívica. Nos conta-

tos com autoridades de

ensino, a supervisão do

Prdgrama tem contado
com a valiosa e indis- ,

pensável colaboração d�s
Secretarias de Educaçao
e Cultura dos Estados,
sem o que não seriam al

cançados os objetivos.

'Faleci'mentos

,

TranspOI1e urbano e Interurbano

A CANARINHO, preocupa-se com a sua loc<;>mo
ção colocando a sua dispos!ção, mode�n��slmo'3
ônibus com pessoal especializado, posslbllltando
a seus passaçelros, uma viagem segura e �ran.
qüila.

'-
- CANARINHO ---:

\
,

Transporta com carinh�.

Viacão

Nota de Agradecimento
À família enl�tada de ELCIO SILVEIRA, ain

da profundamente consternada com o seu fale
cimento ocorrido no dia 3Ó de junho, vem por
intermédio desta, agradecer a todos es pa
rentes, amigos e vizinhos,! e aos que enviaram
florés, comas e acompanharam o extinto até
sua última morada.

/Agradecimento especial a direção e Cor-
po Docente do Colégi'o Divina Providênci'a, e

,

Sociedade Gráfica Avenida.

Agradece,a
FAMfLiA ENLUTADA.

l FALECEU DIA 23.06.79 - Eliane Cristina, com

a idade de 2 meses, filha de José Celito F. (Nor-
ma) Torres.

'

FALECEU DIA 24.06.79 - Madalena Arendf,
com a idade de 7 anos,' filha de Jo,ãQ._ (Barbara)
Arendt, res.' no Jaraguá Esquerdo.

.

FALECEU DIA 26.06.79 - Adem�r Krutsc�,
com a idade de 11 anos, filho de Remoido ,(Am-
ta) Krutsch, res. -em Três Rios do N?r�e., .

FALECERAM DIA 27.06.79 - Llglamara ,S�I
v�ira 'com a idade de 3 meses, -filha de Acácio

(Alvi�a) Silveira, res. em Guaramiri�. ,.
,

vve. Ida Bublitz Kurth, com a Idade de 66 a-

nos, res. na Rua Henrique Ma.rquardt. ,

_ fALECERAM DIA 28.06.79. - Alberto, Baum

garter, com a idade de 61 anos, res. na Rua Fran-

ciscoTodt.,'
"

Albano Lemke, com a idade de 33 anos, res.

na Rua Henrique Marquardt. , . .:
, FALECEU DIA 29.06.79 - Ivone E. Vleira, com

a ídade de 30 anos, res, na Rua José Emmendoer-

ter.
FALECEU DIA 30.06.79 ......,. E�ch!o_!l Silveira,

com a idade de 53 anos, res. em Rlbelrao Granoe
do Norte.

A f'FALECERAM DIA 01.07.79 ,...... �va. nge ma

R. dos Santos, com a idade de 69 anos, res. na

Rua Sergipe.
.

.
A

Anderson Olelto BUZZI, com a Idade de 1 mes,

filha da Galdino (Iracy Maria) Buzzi, res. em Gua-

rami��LECEU .
DIA 02.07.79 - Célio. Ur:bain�'ki,

com 'a idade de 2 meses, filho de víctorto (FIlo
mena) Urbainski, res. em Jaraguá Esgue:r'do.

FALECEU DIA 03.07.79 - vve. Mana Ana Z.

Bargrnann, com a idade de 75 anos, res. em San-

ta Luzia.

Canarinho

Câmara
período

CORUPÃ:
Com a 'reunião do dia

AGRADECIMENTO E C,ONVITE
PARA CULTO

A família enlutada de

ALBERTO BAUMGARTEL

"

Preço: 175.000,00.
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O ·OPALA.

ainda profundamente consternada com seu fale
cimento ocorrido no dia 28 de junho" agradece
a fodos os parentes, amigos, vizinhos, e aos que
enviaram flores, coroas, e aos que acompanha
ram o extinto até a sua última morada.

Agradecimento especial ao Prefeito Victor
.

Bauer, Dr. Wanderlei Q. Pereira: e Irmã Edla do

Hospital e Mat. Jaraguá.
Outrossim, convidam para o culto que será

realizado amanhã, dia 08 de julho', às 8h30min,
na Igreja Evangélica Luterana desta cidade.

Jaraguá do Sul, julho de 1979.

I

AGORA'VOCE ESTA MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
,Vá Conferir no concessionário

Jaraguá do Sul Santa Catarina·

ÁUREA 'MULLER GRUBB"",
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos
- EDIT.A.L

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

Braz Americo de Souza, Estrada Bananal do
Sul s.n.", Guaramirim, SC. Iracema Bortolini,' Rua
Erich Doubrawa n. 16, nesta. José Francisco Kas
prissen, Rua Jolnville s.n.o, nesta. Paulo dos Reis,
Rua Reinoldo Rau, n. 460, nesta. Sergio Correa,
Rua Gustavo Rubini n. 181, Guaramirim, SC. Val
denar Maass, Estrada Garibàldi, neste.

. /

,

I

nv/Jaraguá do Sul', 05 de julho de 1979.
/

'

Áurea Müller Grubba
Tabeliã Designada.

, .

EMMENDÖRFER Com.· de Veículos Uda.
, .

I

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones:' 72-0969, 72-0655, 72-0060

Foi feito para você

encerrou

ordinário
26, o Legislativo coru-

paense encerrou seu pe

ríodo ordinário do 1.° se

mestre de 1979. Na reu

nião anterior o Vereador

Ernesto Felipe Blunk, cri
ticou pronunciamento do

vereador 'Walmor Maes,

de Joinville, conforme

publicação no jornal O

'Estado, de Florianópolis,
do dia 08.06.79 o referido

edil ironizou Corupá, di

zendo que neste Municí-
, pio existe clínica dentá

ria onde as dentaduras

são vendidas ern balaio.

O vereador corupaen
se ao protestar tat áf�r
mativa, solicitou envio 'de

ofício à Câmara de Ve

reador.es de Joinville, la

mentando o episódio,
uma vez que Corupá deu

filhos ilustres para o de

senvolvimento de Join

ville e temos honra em

receber joinvilenses, ou

qualquer 'outro cidadão

brasilei'ro para colocação
de próteses.

/ I

A defesa do nome de

Corupá foi apoiada por ,

todos os vereadorês com

assento à' Câmara Muni

cipal 'de Corupá,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO J>O POVO PÁGINA 7Sábado, 07 de julho de 1979

Noticiário Esportivo ----) por JAIME BLANK

Empate, mau resultadoum
o empate do último domingo

em .seu estádio, diante do Car
los Renaux de Brusque, pode
-se considerar um mau resul
tado para o Juventus, em se

tratando de classificação para
as finais. Para o time de Brus
que, até que o resultado ser

viu, pois veio buscar um pon-
. to precioso na casa do adver
sárlo, mas para o Juventus,
este resultado foi totalmente
negativo em todos os aspec
tos.

O pequeno público que se
.

fez presente no "João Marcat
to" saiu mais uma vez frustra
do com o péssimo futebol a
presentado pelas duas equi
pes, onde tão somente as duas
defesas se sobressairam so
bre os ataques.

Também, não podia-se es

perar muita coisa do Juventus
uma vez que Adão Goulart te
ve que mandar a campo uma

equipe totalmente improvisada,
com Cizo na ponta esquerda,
Chiquinho na direita, Luiz na

lateral direita, isto tudo em de
corrência das contusões dos
titulares Chico Samara e New
ton Gomes e do reduzido nú
mero de atletas que tem a sua
disposição.

O Juventus jogou muito
mal no primeiro tempo, melho
rando no segundo', quando te
ve inclusive duas. ou três chan
ces para marcar, mas devido a
falta de tranquilidade de seus
atacantes na hora das con

clusões, teve que amargar ou
tra vez um resultado negativo,

se não foi tão negativo porque
não perdeu, mas que tirou em
muito' as

.

possibilidades de
obter uma vaga neste grupo
€- disputar depois' o hexagonal
final.

DETALHES

JUVENTUS OxO CARLOS RE
NAUX - Local: Estádio "João
Marcatto", em Jaraguá do Sul.
Juiz: Gérson Carlos Demaria.
Auxiliares: Valneide Carvalho
e Luiz Ysidro de Oliveira. Ren
da: Cr$ 7.400,00.
JUVENTUS - Zecão, Luiz,

Gomes, Mauro e Chicão; Can
celier, Lara e Tato; Chiquinho
(Caetano], Tonho e Cizo.

CARLOS RENAU5( - Wil
son, Lico, Ademir, Gérson e

,para o Moleque Travesso
I

pecoense 2x1 Palmeiras, gols
de Renato' para o Palmeiras,
enquanto Jorqe anotou os dois

gols da Chapecoense; em Flo

rianópolis, Figueil'1ense 2xO A

vaí, gols, de Lourival (contra)
e Cabral; e finalmente em Rio'
do Sul, Rio, do Sul 1x1 Marcí
lio Dias, gols de Peninha para
o. Marcílio Dias e Sávio para o

Rio do Sul.

(2) anotaram os gols do Pal
meiras; em Florianópolis, Fi

gueirense Ox2 Rio do Sul, gols
de Sávio (2) e finalmente em

Criciúma, o Criciúma derrotou
a Chapecoense por 1 a O, gol
anotado por Serrano aos 43
minutos do segundo' tempo.

PRÓXIMOS JOGOS

RESULTADOS DA
úLTIMA QUARTA-FEIRA

GRUPO DOS VENCEDO
RES: em Itajaí, Marcílio Dias
Ox3 Joinville, gols de, Lico, Na
na e Néia; em Blumenau, Pal
meiras 4x1 Avaí, gols de Jor

ge Luis para 'QI Avaí, enquanto
que Edinei, Márcio e Lenilson

AMANHÃ - Joinville x Fi- \

dueirense; Criciúma x Marcílio
Dias; Rio do Sul x Palmeiras;
Avaí x Chapecoense; Interna
cional x JUVENTUS; Paysan
du x Caçadorense; Joaçaba x

Carlos Renaux.
QUARTA-FEIRA - Figueiren

se x' Criciúma; Chapecoense
x Marcílio Dias; Palmeiras x

Joinville e Rio do Sul x AvaL

. Almir; Coral, Édson e Mário;
Jair (Maurício), Ademir Toto e

Valadares.
DEMAIS RESULTADOS

.
GRUPO DOS PERDEDO

RES: Paysandu 2xO Joaçaba,
gols de Angioletti, aos 35 do
primeiro tempo e aos 15 do se

gundo. Em Caçador, Caçado
rense 3x1 Internacional, gols
de Jones aos 37 do primeiro
tempo para o Internacional,
enquanto que Miúdo, Cabinho
e Tulco anotaram os gols da
Oaçadorense,

GRUPO. DOS VENCEDO
RES: Em Joinville, Joinville
1x1 Oriciúma, gels de Lico
para o Joinville e Laerte para
o Criciúma; em Chapecó, Cha-

Pomerada classifica '4 modalidades para
Participando dos IV Jogos

Abertos Regionais-Região Les

te, o município de Pomerode
conseguiu classificar 4 modali
dades, das 11 com que se

fez representar, na cidade de

Blumenau, no perrode de 14
a 17 de junho.

Modalidades
classificadas

culino, Tênis de Mesa Femini- no e Xadrez Masculino.

Estrella
Festival

Estão classificadas para os

XX JASC a se realizar na ci
dade, de Blumenau, no período
de 20 a 27 de outubro deste

ano, as seguintes modalidades:

Ciclismo, pela 2.a vez; Fute:
bol de salão, pela 2.a vez; Vo
libol Masculino, pela 1.a vez;
Volibol feminino, pela 1.a vez.

promove
Esportivo

o Sport Club Estrella da vi

zinha localidade de Nereu Ra

.rnos, tem programado para es

te final de semana, um gran
dioso festival esportivo tendo

por local a sua praça de es

portes.
'0 início das festividades es

tá marcado para hoje às' 14

horas e o encerramento acon

tecerá amanhã à tarde com

a realização da partida 'entre
Estrella e Operário de Mafra,
na entrega de faixas a equipe
de Nereu Ramos, campeã do

Torneio Norte Catarinense de

Futebol.

Além da boa performance
dos atletas que integraram a

CME local, devemos destacar
mais urna vez o aspecto disci

plinar, que foi o ponto alto
desta participação. Não se re

,gistrau nenhum ato de indis

ciplina por parta de qualquer
atleta pomerodense, com todos
se conduzindo de uma maneira

exemplar.

Não obtiveram

classificação
As modalidades em que Po

merode não conseguiu classi

ficação foram estas: Atletis
mo Masculino, Basquete Mas

culino, Bolão Masculino, Bolão
Feminino-;- Tênis de Mesa Mas-

PROGRAMAÇAO
HOJE

14,00h - AR Manes

15,00h - A.R. Neves

16,00h - A.A. Grutaverde

X A.R. Wiest

X Estof. Krause

X A.A. Cyrus

Os organizadores deste fes

tival, comunicam as equipes
participantes, que deverão es

tar no estádio com 30 minutos

de antecedência ao lnlclo pre
visto

\

para 'o jogo. A cada e

quipe que vencer o seu com

promisso, será conferido um

lindo troféu.

Portanto, está o desportista
de Nereu Ramos e localida

des vizinhas, convidado a

prestigiar mais este evento pro

movido pelo Estrella, Haverá

também no local um perfeito
serviço de bar e cozinha.

Met. João Wiest S.A.
AMANHÃIndústria de escapamentos para automóveis e

máquinas
EM NOVA FASE DE EXPANSAO, oferece para colocação

imediata as seguintes vagas:
a. auxiliar de escritório (ambos os sexos)

REQUISITOS - ótima datilografia; experiência com

provada.

8,00h - A.R. Menegotti
9,OOh - Juvenil Estrella

10,00h - AA Kohlbach

11,00h - Cer. Zanghelini
13,30h - S.E. XV de Novembro

15,30h - S,S.C. Estrella

X Primavera )=,C.
,X A.A. Marisol

X A.A. Inds. Reunidas

X A.R. Weg
X S. Antônio F.C. '

X CA Operário (Mafr�)b. soldadores '

REQUISITOS - maior de 18 anos;
- experiência em aparelho MIG.

OFERECEMOS - semana de 5 dlas
- ótimo ambiente de trabalho
- salário de acordo com as aptidões
- assistência médica a si e seus dependentes

Os interessados poderão dirigir-se a rua Presidente Epitácio
Pessoa, ,2388 - departamento pessoal - horário industrial.

De conformidade com o art.

61, letra b, item 8, do Regula
mento Geral dos Jogos Aber-

os xx JASC
tos de Santa Catarina, a equi- número de equipes não atinja
pe de bolão feminino poderá • o estipulado, ou seja, 18 parti-
ainda ser convocada, caso o cipantes.

UNED oconvoca 4
Brasileiro

A Unidade Operacfonal de

Educação Física e Desportos
de Santa Catarina - UNED,
acaba de relacionar e convo

car aqueles que' integrarão o

selecionado catarinense de

natação sexo, feminino, para
os Jogos Brasileiros a realizar
-se em Brasília entre 18 à 28

de julho próximo.
Das cinco atletas convoca

das, é com satisfação que re

gistramos a presença de três

nadadoras pertencentes ao

Beira Rio Clube de Campo, de
nossa Jaraguá do Sul, além do

técnico que também perten�e
ao referido clube,
Os convocados são os se

guintes:
Técnico - Ariovaldo Xavier

dos Santos (Jaraguá do Sul);
Atletas - Lígia H. Braun (Ja

raguá do Sul); Cristiane Doni

ni (Jaraguá do Sul); Heidi Wer-

• ninghaus (Jaraguá do Sul);
Maristela de Bem (Florianópo
lis); Cláudia Franco (Florianó
polis).
Honra-nos muito saber. que

a maioria pertence a nossa ci�'

dade, pois o trabalho que vem

sendo feito no Beira Rio, atra
vés desta excepcional figura

---REGíSTRO CIVIL-----
natural de Ribeirão Grande, neste Esta- Edital nr. 10.882 de 03.07.1979Áurea Müller Grubba, Oficial dõ

Registro Civil do 1.° Distrito d� Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca

tarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em

cartório, exibindo os documentos exigi
dos pela lei a fim de se habilitarem pa

ra casar:

Ele, brasileiro, solteiro, servidor pú
blico, natural de São Pedro de Alcantara,
neste Estado, domiciliado e residente na

Rua 25 de Julho, nesta cidade, filho de

Viro Stilhelin e Clementina Hoffmann

Stähelin. Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Walter Marquardt, nes

ta cidade, filha de
I

Lauro Aldrovandi e

Hulda Murara Aldrovandi.

José StÍ'ychalski e Evanilde Staehelin Edital nr. 10,877 de 28.06.1979

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, Edemir Siqueira e Isabel Becker

.nascldo em Benedito Novo, neste Esta-
I Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro,

do, domiciliado e residente na Rua José natural de Corupá, neste Estado, domi

Bauer, nesta cidade, filho de Bernardo ciliado e residente na Rua Bolivia, nesta

Strychalski e Alvina Strychalski. Ela, bra- cidade, filho de Sebastião Siqueira e

sllelra, solteira, cronometrista, natural de Maria Alzira Siqueira. Ela, brasileira, sol

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente teira, industriária, natural' de Jaraguá do

na Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, Sul, domiciliada e residente na Rua Bo-

filha de Amando Staehelin e Clara Ber- livia, nesta cidade, filha de João Becker

e Carmelina Becker.
, Edital nr, 10,878 de 28.06.1979

Carlos Mi.guel Berti e Rosely Santos

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na

tural de Corupá, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Bolivia, nesta ci

dade, filho de Ricardo Berti e Leonor

Isabel Gabriel Berti. Ela, brasileira, sol

teira, balconista, natural de Jarguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Boll
via, nesta cidade, filha de Agenor San

tos e Sibila Hass Santos.

Edital nr. 10,879 de 29.06.1979

Adilson Fuechter e Sueli Klitzke

Ele, brasileiro; solteiro, desenhista,

do, domiciliado e residente na Rua An

tonio Carlos Ferreira, nesta Cidade, fi

lho de José Germano Fuechter e Maria

Fuechter. Ela, brasileira, sottelra., balco

nista, .natural de Guaramirim, neste Esta

do, domiciliada e residente na Rua Mi

nas Gerais, nesta cidade, filha de Feli

pe Carlos Klitzke e Ismilda Strelow Klitz

ke,
Edital nr, 10,880 de 03.07,197,9
Anessio Zatelli e

Filomena Bernardete Decker

Cópia recebida do Oficial de Rio dos

Cedros, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural deste Estado, domiciliado e re

sidente em Rio dos Cedros, neste Esta

do, filho de Mateus Zatelli e Inês Zatelli.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natu

ral deste Estado, domiciliada e residente

nesta cidade, filha de Gabriel Decker E

Luzia Petry Decker.

Edital nr. 10.874 de 27.06.1979

toldi Staehelin.
Edital nr. 10,875 de 27,06.1979
Walfridt Leitzke e Liliane Schmidt,

Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Guaramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua dolnville,
nesta cidade, filho de Amandus Leitzke
e Waldemira Baruffi Leitzke. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiclllda e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filha de Bertholdo
Schmidt e Erdi Vogel Schmidt.
Edital nr. 10.876 de 27.06.1979
Tirso Gregorio Stähelin e

Sônia Maria Aldrovandi

Edital nr. 10.881 de 03.07.1979

Udo Kuester e Noema Baechtold

Ele, brasileiro, solteiro, servente, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro I, neste distrito,
filho de Guilherme Kuester Junior e Ida

Dallmann Kuester. Ela, brasileira, soltei

ra, servente, natural de Joinville, neste

Estado, domiciliada e residente em Rio

Cerro I, neste distrito, filha de Reinaldo

Luci Baechtold e Berta Glatz Baschtold,

Rogério Fogaça de Almeida e

Maria de Lourdes Bartel

Ele, brasileiro, solteiro, Jmotorista.
natural de Curitibanos, neste Estado, do-:

mlclllado e residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho de Felisberto

Fogaça de Almeida e Olinda Bastos de

Almeida. Ela, brasileira, solteira, estu

dante, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente. em Schroeder, neste

Estado, filha de Adolfo Bartel e Rosalin
da da Costa Bartel.
Edital nr. 10.883 de 014.07.1979
Vilmar Pavanello e Sonia Kreis

Ele, brasileiro, solteiro, balconista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

e residente na Rua Domingoslda Nova,
nesta cidade, filho de Francisco Pavanel

lo e Tereza Walz Pavanello. Ela, brasilei

ra, solteira, balconista, natural de Jara

guá do Sul, domicilida e residente na

Rua Domingos da Nova, nesta cidade,
filha de Hilário Kreis e Hilda Karsten

Kreis.

E para que chegue ao conhecimento

de todos mandei passar o presente edi

tai que será publicado pela imprensa e

em cartório onde será afixado durante

15 dias. Se alguém souber de algum,
impedimento, acuse-o para os fins le

gais.
Áurea Müller Grubba,
OFICIAL

Jaraguaenses
de Natação

para

humana e grande desportista
Ariovaldo Xavier dos Santos

(Arizinho), é algo que envaide

ce a nossa gente.
O resultado aí está, a UNED

recompensou este trabalho e

ficiente e de base que vem

sendo' realizado aqui em Jara

guá do Sul, convocando para

representar o nosso Estado lá

na Capital Federal nada me

nos que 4 jaraguaenses, ex-

pressões máximas da natação
em santa Catarina,

Desejamos ao Arizinho e as'

nossas atletas, o maior suces

so possível nesta competição.
pois temos certeza que vocês

saberão honrar o nome de Ja

raguá do Sul e de Santa Ca

tarina e na volta poder-mos
divulgar com imensa satisfa

ção, as façanhas das nossas

nadadoras. Felicidades.

..

LJD REALIZOU REUNIÃO

COM FILIADOS
,

O Presidente da Liga Iara
guaense de Desportos, Mário

Rasweiler, realizou na noite de
ontem, importante reunião na

sede da, entidade máter do

desporto jaraguaense, a Rua

Preso EpitáciO Pessoa, 229.

Com a participação dos re

presentantes' de clubes filiados,
foi tratada a questão da reali

zação do Campeonato da 1a

Divisão de Amadores de 1979,

bem como O Campeonato Ju

venil. T,pdos os detalhes con

cernentes a estas disputas fo

ram rigorosamente esmiuçados.
Em seguida tratou-se da ela
boração da tabela e marcada
a data do inIcio da competi
ção, Em nossa próxima edição
estaremos enfocando o assun
to com amplos detalhes, inclu
sive divulgando a tabela do

campeonato.

i
,

Juízo de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul

Edital de Prata
Venda em 1.a praça: dia 30 de agosto p.v.,

às 14 horas. Venda em 2.a praça: dia 21 de se

tembro p.v., às 14 heras, por qualquer preço. Au
tos de Execúção n.o 5.064. Exeqüente Bank Of.

London & South America Limited. Executado: GIL
BERTO MILTON WALTER. Local: Edifício do Fó

rum da Comarca de Jaraguá do Sul. Bem a ser

praceado: 1.} Um terreno, situado à Estrada lza

bel, município de Corupá, desta Comarca, identi
ficado pelo IBRA sob n.? 5000100204018, sendo

um terreno cortado pela Estrada Izabel, tendo uma

parte com Estrada Izabel e fundos com o Rio No-

. vo extremando de um lado com terras de Erich

Schulz e de outro lado com terras de Waldemiro
Jantsch e a outra parte faz frente com a estrada

'Izabel, travessão dos fu'ndes com terras de José
Link, extremando de um lado com terras da Vva.
Rocha e de Guilherme Eichstadt, contendo a área
de 133.100 m2., devidamente registrada nesta Co
marca sob n. 41.329, às fls. 76 do livro nr. 3-V.
Sobre o referido imóvel está construída uma ca

sa de alvenaria, para residência e demais ben
feitorias. Avaliado o terreno e as benfeitorias em

Cr$ 65.000,00. Fica ainda intimado da data acima
O' executado, caso sua intimação não seja possí
vel pelo sr. Oficial de Justiça. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos

29 dias do mês de junho de 1979. Eu, (a) Adolpho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

Gaivão Nery Caon
Juiz de Direito em exérc.
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RADIO JARAGUA AMPLIA HORÁRIO, COM NOVO PROGRAMA
-

"Gorreio do PODO" ComUnicação
A redação deste jornal, comunica que não Icirculará dias 21 e 28 de julho, por motivo d� "Edi

ção Festiva", que circulará dia 25, data da funda- \ção de Jaraguá do Sul.

Desde o dia 1.Q de julho, os ouvintes do norte catarinense, atra
vés da Rádio Jaraguá Uda., na freqüência de 1510 khz com 1 kWA de

potência, lançou no horário das 5h30min às 5h45min, o novo programa
"Porteira Aberta", no estilo sertanejo e dirigido ao homem do campo,
sendo apresentado por Moacir Franco. O aludido programa é patrocina
do exclusivamente pelo Banco ao Brasil S.A.

a Ford· de Jaraguá· do Sul realiza mais um·· sonho com grande
sucesso - Corcel II em 36 pagamentos

Ano LXI -,- Jaraguá do' Sul'� Santa Catarina
Sábado, 07 de julho de 1979 - N.o 3.045

I

Usando da palavra o Sr. Guido
Mundstock - gerente administrativo e

financeiro da Revenda, na oportunida
de, agradeceu a todos os presentes,
enfatizando a confiança depositada pe'
los clientes e sucesso alcançado, que
em seu discurso, assim se pronunciou:

"É com grande satisfação que agra
decemos a todos aqui presentes, por
mais este prestigiamento, no sentido
de partlclparem deste grupo flue para
nós é motivo de alegria.

'

Reafirmo aqui mais uma vez, que
com grande sucesso, que em .täo pou
co espaço de tempo, isto é, aproximada
mente em 20 dias, fechamos este grupo
de 72 pessoas, que aqui se fazem pre
sentes.

Daí concluímos, que existe um

grande espírito de confiança, que os
srs. -depositaram, quando da visita .de
nossa' equipe de vendas, adquirindo
prontamente suas cotas.

E podem estar certos, que este car

net, em poder dos srs., é um veículo
O km, com garantia total Ford.

Concluímos ainda, que esta con
fiança, é fruto de nossa honestidade,
pela maneira que operamos em maté
ria de consórcio, aqui em Jaraguá do
Sul e porque não dizer em todo o Bra
sil.

E a prova aí está, que exatamente
em 28.05.77, aqui neste mesmo local,
comemorávamos, festivamente, a aber
tura do 1.° grupo, que vem entregando
2 a 3 veículos O km por mês.

Finalizando, queremos, mais uma
vez agradecer e desejar boa sorte a to
dos".

Ainda fizeram uso da palavra, dire
tores' da União Catarinense de Consor
cio Uda. e representantes, da FORO
BRASIL.

(Foto) - O momento de grande euforia, quando partiram para disputa na boli
nha, desta feita dois voluntários do grupo de consorciados, os srs, Douglas C.
Stange e Durval Vasel, na presença dos díretores da Moretti Jordan e do gran
de público presente, queriam conhecer o vencedor.

(Foto) - da esquerda para a direita, srs; Guida Mundstock. Vergilio Moretti (en
trega das chaves para os felizes contem pIados, sr. Curt Richter, destacado fun
cionário da grande Breithaupt S.A - E tem mais: o 2;0 veículo O km, foi en

tregue por lance, que foi vencedor o Posto Mime Uda., representado por um

de seus diretores, recebendo as chaveado sr. Guido Mundstock.

RELAÇ'ÃO DOS c O N S O R·C I A DOS
49. Odair Vailatti
50. Alvaro Cisz
51. Juvenal Nart
52. Erna G. Emmendorffer
53. Renato, Pradi
54. Theobaldo Ewald
55. Otilda Vieira da Rosa

,

56. Adernar Barteí
57. Curt Richter
58. Edison Jahn
59. Siro Jurandir Maiochi
60. Aluizio Demarchi
61. Aclr dos Santos
62. Elfi M.,Theilacker
63. Mario Papp
64. Bruno Kitzberger
65. Flores Freiberger
66. Ariel Arno Pizzolatti
67. Ditmar Volkmann
68. Agropecuária e Frig. Theilacker
69. Erich Oldenburq
70. Edmundo Wille
71. José Flávio Uhelski
72. Nascimento Mendonça.

QUEM TEM FORD,
TEM SORTE.

Os consorciados, compare ceram em massa, pois estavam reple
tas as modernas e amplas instalações da Moretti Jordan.

Após o término desta 1.8 assembléia, todos foram éonvidados, pa
ra um delicioso coquetel, 'oferecido' pela Moretti Jordan, pois não fal-,
tou comes e bebes.

COM GRANDE ESPECTATIVA,
REALIZOU-SE A 1.a
ASSEMBLÉIA DA
UNIÃO CATARINENSE DE

CONSÓRCIOS LTOA, FECHÄNDO
ASSIM O GRUPO n.o 002 - Série A,
COM 72 PARTICIPANTES.
COM A PRESENÇA DE
QUASE TODOS OS CONSORCIADOS
E CONVIDADOS ESPECIAIS,
REPRl:SENTANTES DA
FORD BRASIL E FORD AD. E
CONSÓRCIOS LTOA
ESTAVAM TOMADAS AS
DEPEND�NCIAS DA
MORETTI JORDAN.

Diretores da Moretti Jordan e da União Catarinense de Consór
cios Ltca. (foto) da esquerda p"r� a direita Sr. Celso Tauscheck Repr. do
ConsórcioNaclönal Ford, Sr. Vendelino Stuepp, - Dir. comercial da Cia. Jordan
Veículos, Sr. Guido MudstOCK - gerente adrninlstraflvo e financeiro da Moret
ti Jordan; Sr. Felinto Jordan - diretor preso da Cia. Jordan, Sr. Vergilio Moret
ti, sr. Valcir Cii'nardi, sendo diretor-preso e gerente de vendas respectivamen
te; sr. Magdon I. Neves - represo da Ford Ad. Consórcios e Sr. Alceu Pick
ler, gerente da União Catarinense de Consórcios Uda.

'CORCEL II,
"O CARRO DO ANO",

O CARRO ELEITO PELA 3.8 VEZ.

I FORD,
75 AN'OS DE APERFEiÇOAMENTO

,) 25. Victor Viergutz
26. Nelson Zellmer
27. Irio José Bortolini
28. Jeny Verch Tomaselli
29. Metalúrgica Tra2P Ltda.
30. Ivo dos Anjos
31 . ,Carlos Emilio G. Rohweder
32. Guilherme C. Friedemann
33. Durval Vase I
34. Werner Jungton
35. Ind. Com. Cerealista Testoni Uda.
36. Posto Mime Uda.
37. Posto Mime Uda.
38. Recomaq - Repr. e Com. de Máq.
39. Ernesto Raizer Netto
40. Hercílio Buzzi
41. Udo Schroeder
42. Moacir Luiz Moser
43. Rodolfo Wackerhagen
44. Waldemar José Prusse
45. Moacir José Cizeski
46. Julio Tecilla
47. Erminio Rosa
48. Nelcir José Trisotfo

FORD, UM PASSO
A FRENTE

1. Marino Verdi Lenzf
2,. Waldomiro Tawdowski
3. Geraldo Martins
4. Adernar Irio Vasel
5. Spézia e Cia. Ltda,
6. Vital Luneíli
7. Manfred Wilhelm' Albus
8. Werner Schuster
9. Ind. Mecânica Leitzke Uda.
10. Nivaldo J. da Silva
11. Gerhard Schaffer
12. Ingo Lux
13. Jaime Gadotti
14. Nilva S. Rech

i 15. Lothar Sasse
16. Eggon João da Silva
17. Vicente Donini '

18. Claudio Gadotfi
19. Douglas Conrado Stange
20. ,Adülfo Kohls
21. Alfredo Leithold
22. lIário Pacher
23. Lauro Correia

l 24. Heinz Meier

. . .'

. i" !
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