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PARTICIPE HOJE, DA CHURRASCADA,
AS 18 HORAS, NO PÁTIO DA

IGREJA EVANGÉLICA LUTHERANA irE
JARAGUÁ DO SUL.

I

- O "Dia do Ancião", comemerado com

justiça no dia 27 de setembro de 1979, na Ca
pltal, para lembrar os "velhinhos" que muitos
já aboliram por' um asilo, sem refletir sobre a

responsabllldade. que cada um de nós tem para
com a subsistência de nosso semelhante. A LBA,
anualmente, reúne os' velhinhos, ou melhor os

"anciãos", numa verdadelra confraternização,
,que este ano estiveram reunidos numa das so-

eledades locais, "testando" à larga e a TV foca
lizou os momentos líricos dos velhinhos desfilan-

I
.

do pelos salõee e dando entrevistas. ótjmo.

� o que A PONTE noticio� na sua colu-: "

na ANTENA, semana passada. O Vice-Governa
dor dizia aos jo�nalistas, que "é igual:ã asa de
xícara. Está perto, da boca, mas sempre, por fo-,
ra". O titular soube do caso e retrucou: "Sei mui-
to bem o que é isso. Já fui vice-governador. A
diferença .reside no fato de que o sr. Jorge Bor
nhausen atravessou o seu período na vice-go
YemàttÇa -sein 'S8I1tar-se na cadeira dIY1'atácio
Cruz e Souza. O Governador de então, sr, Ivo'
Silveira nunca lhe deu a menor chance".

o que se comenla na Ca�tal
. ,ComeDta�se... .

'

- o fato ainda não explicado da briga do
<, MOB catarlnenee, As críticas do Senador Jai

.

son Barreto ao Diretório Regional, e o seu veto
a alguns nomes. Dejandir, como Presidente do
Partido, disse que a atitude do parlamentar é
como a de cachorro, que morde o rabo quando
não fern o, que fazer. "Eu acho - acrescentou

- que não se faz partido nas mesas de' bar,
enchendo copos de uísque com coca-cela, nu
ma ,clara alusão ao Senado,r. Disse o Presiden
te que "a 'cada reunião do ,partido a primeira
coisa que 'o senador faz é pedir para que. ela
seja bem rápida, porque tem outros compromls-
sos.' particulares".

.

- o movimento ,da diplomacia internacio
,nal, onde as pequenas nações da.América Cen
trat, chamadas pelos americanos do norte sob'
a forma depreciativa "repúblicà das bananas",
adquiriram repentinamente grande [importância
para os Estados Unidos depois da vitória da re
volução sandinista na' Nicaraguá. � que funcio
nárlos dos EE;UU. admitram que em. países co

mo EI Salvaêlor e Guatemala têm sido registra
dos muitos desequilíbrios sociais e econômicos
que levaram à queda o

.

regime do presidente
Anastácio Somoza na vizinha Nicarágua. As
"R�p(Jblicas", preocupam.

- o balanço de pagamentos dos países
subdesenvolvidos acusará este ano um déficit
de 42 bilhões de dólares contra 32 bilhões ein
78 e 21 bilhões em 77, segundo o BanCo Mun
dial em relatório publicado em Paris. Mesmo
que seja mantida - a taxa de crescimento por
habitante dos países ricos e são os autores do
documento quem afirmam - e duplicando-se
dos pobres seria necessário mais de um século
para equilibrar os balanços. O Brasil foi o país
que mais empréstimos no Banco Mundial, em
78, com um total de 674 milhões de dólares
em operações novas.

- as violentas modificações spfridas de
alguns anos para cá, pela região metropolitana
de Florianópolis, têm gera'd� as mais diferen
tes reações nos mais diversos sentidos, ainda
mals porque, de acordo com a afirmação de um
defensor do meio amblente há algum tempo,
ainda "não se tem bem delineados os caminhos
dessas mudanças, ao, mesmo tempo que se sen..
te· um certo orgulho em imaginar 'a mudança
como uma escalada a um "status", de cidade
grande. Essas reações se fazem sentir também
em outras regiões pelo uso abusivo e irracio
nal da terra e da natureza.

Evi Sin'sval - 10/79

Delfim culpa
InflaçãO

O ministro Delfim NeHo, do
Planejamento, responsabilizou o
"descalabro da política salarial
e as inevitáveis. correções de
preços, sobretudo dos deriva
dos de petróleo", pelo alto ín
dice de inflação em setembro,
que segUndo lontes do governo

poderá chegar a 7,96%. - a
maior da história do Brasil. Se
esse índice for confirmado; a
taxa acumulada nos nove pri
meiros meses deste ano será
de 49,1%. Segundo as mesmas

fontes, se mantida a média men

sal de 5%, no final do ano a in-

completamente desvinculados
dos índices de preços".

Para o ministro, dois fatos

atrapalham os planos de com

bate à inflação: o déficit 'das

empresas estatais e a política
salarial.

Marisol e seu I

salários
Recorde
fiação atingirá 72,4%.

Delfim, mesme explicando
nã'o ter ainda ·os dados defini
tivos, admitiu ser .essa taxa
"muito alta": "Agora estamos
enfrentando as conseqüências.
de reajustes salariais d.e 15%,

pela

Seminário de Administração
Sob a excelente direção do Sr. Werner Schuster, D,iretor Administrativo-Financeiro 'da Marisol S.A. - Indústria do Vestuá

rio, contando ainda com a brilhante assessoria do Prof. Victor Regattieri (MCB/São Paulo), realizou-se no últimÖ 'sábado, 29 de setembro, .

das 08 às 14 horas, nas dependências do Clube Atlético Baependi, o' I· Seminário de Administração desta empresa.
Além das palestras -dos srs. Schuster e RegàHieri o programa contou também com trabalho de grupo entre 17 equipes

. das áreas do Fluxo Produtivo e órgãos de Ap,oio da. empresa têxtil.
Os trabalhos' foram desenvolvidos com objetividade ímpa�e criaram uma nova dimensão nos planos administrativos da

"
,empresa.

\ Participaram do evento, que culminou com almoço de confraternização, 96 pesoas entre Encarregados, Chefes de Divi-
são, Assessores, Gerehtes e Diretores.

.

.

Após os trabalhos de grupo o Prof. Victor Regattieri teceu eiogios às equipes pela forma 'com que trabalharam, conside
rando, inclusive, algo inédito em termos de administração empresarial e o sr. Werner Schuster concitou a todos a, participarem ativa e efe-
tivamente do desenvolvimento da MARISOL.

.

Gesto muito simpático
está partindq da "ACAO"

,

- AGREMIAÇÃ CORUPA
ENSE DE AMADORES t;)E
ORQUrOEAS, entidade
tradicional encarregada
das Exposições de Or

quídeas ß Plantas Orna
mentais e que, entre os

dias ,14 e 19 de No,vem
bro de 197Q, àev�rá dar
mostras das mais varia
das matrizes e espéçimes
da nossa flora, revelando
a dedicação e OI amor de
vetado à natureza pela
gente eorupaense,
Como acontece anual

mente, a Agremiação
tem por hábito homena
'gear pessoas ou entlda

, des que tenham prestado

serviços, que de uma ou

outra forma tem também
beneficiado o prospero

. MU!'licípio de Corupá.
O vizinho Município,

por laços Ilistõricos, so

ciais, economicos e po'r
que não dizer, ,por laços
fraternas; sempre viveu
em estreita cooperação
com Jarag'uá do Sul, de
onde veio a desmembrá-
se para formar uma
unidade indepen-
dente' e autônoma,
atualmente em franco de
senvolvimento pela deter
minação de seu povo que

. é muito dado ao trabalho,
Depois das muitas revi

ravoltas que a problemá
tica política prepara, pe-

;

lo decrete) nO 565, de
.

26
de março de 1934 - por-
tanto há 45 anos -, as

duas ciClades Hansa e Ja

raguá, então distritos de
Joinville, passaram a for
mar uma nova

1

unidade
municipal, com o nome

de JARAGUÁ" Mais tarde
Hansa passou a chamar..
se C'o'rupá, embora funda
da a 7 de julho de 1897 e

elevado à categoria de
distrito em 1908, sendo
criado o munlcíplc pela
Lei nO 348, de 21 de ju
nho de 1'958. Em virtude'
do Decreto-lei estadual
nO 941, de 31 de dezem
bro de 1943, o Município
e o Distrito de Jaraguá tl
veram seu topônimo alte-

rado para Jaraguá do Sul.
Nosso semanário, co

. mo
.

órgão noticioso,sem
pre esteve atento as' pro
blernas da regiã'o e a con

tribuição da gente coru

paense para o desenvol
vlmento político-econô
mico e social do Vale do
Itapocu ;. hoje formado a

microrregião da Amvali'-
.

foi, é e sera das mais dig
nificativas. 'A próxima liga
ção, asfáltica entre Jara
guá de Sul e Corupá, de
verá coroar o' esforço
conjunto de jaraguaenses
e corupaenses na luta de
muitos e' muitos anos.

Revendo vellhas e des
botadas _,edições do
"CORREIO 0,0 'POVO",

Criança... ,homenagem.�. e tu... que não chegastes a nascer

Louvável a iniciativa em se tratando de ho
menagear aquela criatura humana que, por sê
-lo e na forma como o é, concentra o reflexo
mais autêntico da imagem do Criador, em bele- \

za e em inocência. Entretanto, passado o Ano In
ternacional da Criança, não seria de se perguntar
se, no terreno afetivo, essas figuras de anjo não
voltariam a ter a cara suja de uma época qual
quer, de uma situação qualquer?

Seria de se perguntar até que ponto campa
nhas e homenagens atingem efetivamente, cristã
mente, afetivamente esses pequeninos seres que,
não' obstante sejam humanos, vivem em condi
ções subumanas e enfrentam a desumana reali
dade da pobreza, da fome, da .misérla, do esque
cimento, do abandono, do desamor.

Seria de se perguntar se, mesmo nessas

condições, é possível pensar-se em inte,rferir no
ciclo da existência de um ser destinado à vida?
O próprio sentidó da vida' supera qualquer mani
festação em contrário, qualquer. intervenção que
se oponha a que a geração espont,ânea se c'om-

\
As homenagens são manifestações externas

que, embora tenham sentido, nem sempre pos
sum a abrangência que merecem 'e nem sempre
refletem a intençãb real daqueles que as promo
vem. Vam-os '80 caso específico das crianças, no

seu ANO INTERNACIONAL: bastariam as homena
gens para privá-Ias de um sem número, de pro ...

blernas com que se defrontam?
'

Prof. Paulo Morefti

suma, desde a fase evolutiva do esperma até o

desenvoivimento definitivo do feto.
Seria de se perguntar que crime pode ser

imputado a um ser gerado __:,,;. não' importa em
que clrcunstânclas 'r-' para que não tenha direito
ao nascimento, abafando, intra-uterinamente, um

lamente que não cI:tegou a existir, um choro que
não chegou a acontecer, um viva à vida que não
chegou a ecoar.

Seria de se' perguntar por que querer enco
brir uma vergonha, por que querer enganar a so

cidade, por que querer esconder-se por detrás
de um aborto provocado, por que querer ,negar
uma maternidade indesejável - o que não se

concebe - e, sobretudo, por que buscar uma ví
tima inocente" para , um ato tão execrável, para
um crime tão hediondo?

Pelo choro que não deste, pelas alegrias
que não tiveste, pela vida que não viveste, eu in
cluo tua memória neste ANO INTERNACIONAL
DA CRIANçA,

criança que não chegaste a nascer,
criança prazer inconseqüente de um orgasmo,
criança projeto natural de um esperma,
criança vida roubada de um feto,
criança vítima· inocente de um aborto.

u EH Gee - p·ee &ii4WiW-i.M+&*F

I
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constamos que esta regi
ão sempre respirou os

sadios ares da liberdade
e independência.

Na edição nO 1.556, de
28 de Agosto de 1949, há
30 anos, o finado diretor
Artur Müller hoje e faz
.multoa anos - com um

logradôuro público no

centro da cidade e que
ostenta o seu nome - es

crevia na 18; página notí
cias ocorriâas há 60
anos - em 1919, o seguin
te "A 30 anos atraz o

"o CO'ffeio do Povo" en

cabeçava e enviava a As
sembléià Legislativa um

abaixo assinado pedindo
a criação do muníelplo de

Jaraguá do Sul".

O gesto a que nos re

rerimos acima, vem no o

fíc'i.o assinado 'pelo Secre
tário Boris Zalewslki, de

26d'e Setembro de 1979,
comunicando que a ÄCAO
"resolveu' homenagear o

Jornal "CORREIO DO
POVO,", semanárle mais
antigo de Sta. Catarina,

.

que em data de '10.05.79
completou o seu 600 ano

de fundação", convidando
"Eugênio Schomoekel e

. sua digníssima esposa
para este acontecimento,
para patronar a XIV Ex

posiçã,o, marcado, para o

dia 14-11':'79, às 19,OQho
ras, no Pavilhão de -Fes
tas da Igreja católica, silo
a rua Pe. Vic�nte, neste

município de Corupá".

Tratendc-se como se

trata de uma homenagem
ao "mais antigoI semaná
rio de Santa Catarina",
título por demais honroso

para representar a im

prensa de todo o Estado
e do Pais, o conferimen
to da distinção foi aceita
e o nosso Diretor. deverá

. ultimar os detalhes do
acontecimento a' se verifi..
car no próximo dia 14 de
novembro de 1979.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COREIEIO DO POVO

Anlversariam, hoje, dia 06.10.79

-o jovem Fidelis Ponticelli
Sr .. Adalberto Siefert

.

Aniversariam, amanhã, dia 07.10.79

Sr. Bertoldo Neitzel
Sr. Mário Burcliardt
Sr. Bruno Behling

-

, A garota, Malise Fischer
{

Sra. Lúcia Marquardt Pom
merening ,

Sr. Ernesto Toririelli

Aniversariam dia 08.10.79

Sr. Bruno Wolf
Sra. Frida, esposa do
Sr. Oswaldo Thiem

Sra. Irene Ziemarm

Aniversariam dia 09.10.79

Sra.. Yolanda Morbis Engel;.
-,

mann
Sr. ,Elmo Lemke
Srta. Wilma' Gerent, em
Astorga, PR

O menino, Anderson Dorval,
filho de Hermes Dorval e
de Doris Fuck Raduenz

Adelino ',iolkmann, em
Rio Cerro II

O sr: Joel DIas' Figueira, em

Florianóp,ofis-SC
Sr. Carlos Moreira, em Join
ville

o LOJÃO DÉ
CONFEcçõES SUELI LTOA.
fica na Av� Mal. Deodoro, 1085

I �in fre�te à P�aç'� Paul H�tr
ris.

Aniversàriam dia 10.10.79

Sr. Manoel F. da Oosta, resi
dente em Itapocuzinho

Sra. Asta, espose do
sr. -José Watzko

Rose Mari Teixeira, residen
te em Joinville

Edii Schmidt, residente em
ltapocuzinho

.Sra, Luíza, esposa do Sr. Vi
torto Bortolini, em Lapa-PR

Sr. Norberto Kreutzfeld
O jovem Alírio Ruediger

Aniversariam dia 11.1().79

Sr. Lindolfo Schmidt, residen
te em Itapocuzinho

Sra. Margit Horst Andersen,
residente em Curitiba-PR

Sra. Maria, esposa do sr. Mar
tin Hen, resido em Jaraçua
zinho

Srta. Marly, filha do Sr. Adol
fo Bartel. em Itapocuzinho

, Vva. Irene Stulzer
O garotinho Edilson David,
filho de Maria Ida e Er
nesto TorineIli

Aniver!;ariam dia 12.10.79 .

Sr. Hilberto Kaiser
O jovem Walder Mascarenhas
residente em São Paulo
Sr. Walter Strebe

CONFECÇõES
SUELI LTDA.

Oferece enorme quantida
de de novidades vindas de
grandes centros, para sua
belíssima coleção inverno 79.
• Você encontra ,um munde

,

de novidades em bijouteria$ Ie confecções em geral, para
,todas as idades.

SABADO, ns DE OUTUBRO DE 1979

NOTfe'lAS
NASCIMENTOS

DA
SEMANA

Nasceu dia 25�09.79

Lorena, filha do casal Rovino
(Leonida) Kuster. .'

'

Nasceu dia 26.09.79

Jackson Onaclir, filho do casal
Orlando (Evanilda F.) Vieira.

Nasceram dia 27.09.79

Solange, filha do casal Osni
(Maria Bernadete) Sardagna.
Charles José, filho do casal A-

.

demar José (Malli . Natália Mai- .

sen) Goetz
Claudemir, filho do casal Ade
mir (Vandelina Ferreira) Lopes.

Nasceram dia 28.09.79

Airton, filho do casal Ademir
(Veronlca Gessner) Marquardt,
Claudia Simone, filha do casal
Antonio ,(Terezinha Pincegher)
Minatti.
Dennis Robert, filho do . casal
Ervino (Adelheid) Kelbert.

.

Nas,ceu dia 29.09.79

Adriana Patrícia, filha do casal
Arllndo (üoract Rosa) Weiter.

Nasceu dia 30.09.79

Alessandra, filha do casal Ru
bens '(Ana Maria) Roeder.

Nasceram dia 01.10.79
.

,

Schirlei, filha do casal Valdemi
ro (Jalmira Ralnlak) Modrock..
Ohrtstlan Robert, filho do casal.
Adernar José (Ursula Christine
Briese) Franzner,
Lindomar Valdolr, filho do casal
Vigand (Lori) Viebrántz.
Andre, filho. do casal Ademir,
(Rosa Maria) Demarchi.

Nasceram dia 02.10.79

Viviane, filha do casal Felipe
(Marlene de Souza) Leitholdt.
Josemildo, filho do casal José -

J Mello (Nezilda Maria) Moura.

-- --

• l A V A N O E R I A ,A' SÊ C O •

ã seco e também à água?
. Você sabia que lavamos

CORTINAS - TAPETES - VESTI-
DOS - TERNOS - CONJUNTOS?
E com um maquinário modernís
simo japonês?
Sabes onde é? Bem ali pertinho
do Açougue do Mahn1(e.
E que apanhamos e levamos as

roupas em sua casa?
E' só nos avisar que já estamos,
chegando aí - fone: 72-0686.

CINDERELA
(Agora com 3 lojas para

melhor ,servir).,

Visite a loja 1, da COMER
CIAL DE CALÇADOS CINDE4
RELA, com sobre-loja, na Av.
Getúlio Vargas, 198; loja 2,
na Av� Mal. Deodoro, esquina
Praça Angelo 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 voc�
desfilar elegantemente.
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ANO INTERNACIONAL
DA CRIN'ÇA

Durante o dta de hoje, no

aterro 'da' Bahia Sul, em Floria
nópolis, realiza-se a Operação
Criança, promoção da Liga de
Apoio ao Des.envolvimento So
cial Catarinense, presidida pela
esposa do Governador, Sra.
Déa Barreto Bornhausen, e que
conta com o franco apoio da

imprensa escrita, falada e tele
visada, além da adesão maciça
de todos OIS clubes de serviço
da Capital. Artistas famosos vão.
prestlqlar o acontecimento, con
tribuindo para que o dinheiro
avrecadado reverta em benefí-

.

cio das entidades de promoção
social.

'

BUHR VISITA NOSSO
DIRETOR

Num gesto de marcante

cordialidade, o sr, Alfons Buhr,
industrial, teve a gentileza de
visitar na manhã do último do- _

mingo, o nosso diretor, com

Quem manteve agradável pales
tra, (tudo e:m meio de um bem
servido vinho. O sr..Alfons Buhr,
por diversas vezes tem dado
sua colaboração no "Correio do
Povo" e, agora, com a sua 'apo
sentadoria pertende aparecer
mais amiudamente, enriquecen
do com seus escritos "o humor
do leitor".

ENLACE
RO,MILDA E AMANDO

,

Uniram-se ontem, às 20h,
na Igreja Matriz São Sebastião,
os .arnlqos Romilda Ana Bohrer,
e Amando Emmendoerfer, aS4

sim se tornando marido e mu

lher. Além de .. recebermos a

participação do casamento,
foi-nos ofereCida a residência
à Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1.572, o que multo nos lisongeia
e ao que agradecemos, dese
jando ao casal felicidades nes-.
ta nova vida que ora se inicia.
Parabéns!

,>

DEBU EM C,ORUPÁ

O Lions Clube de Corupá,
realizará o Baile das Debutan
tes de 1979, no dia 13 ,de outu
bro na Sociedade Atiradores
de Corupá. Este tradicional bai
le terá início às 22 horas, abri
lhantado pelo "Grupo Crisma"
de Criciúma, e as mesas para
quem quizer reservá-Ias é só
ligar para o fone (0476) 75-227,
no Escritório Contábil Blunk
Ltda, O traje fica a/critério, en
tre' passeio completo ou rigor.
Os paraninfos da brilhante, fes,:,
ta serão, o Dr. José (Ingrit) As
sis Pereira, da sociedade jara
guaense, e os apresentadores
serão o sr. Antonio S. Peixer e

Marco, Antônio, .de Joinville. As
. lindas menlnas debutantes que,
serão o colorido, da . festa são:
Beatriz Bianchini" Carmen Cé
lia Werner, da sociedade de Jo
inville, Carmen Sílvia l-ahgharn
mer, Denise Romão, Dorací
Hauck, Elisa Aparecida Hacke,'
da sociedade de Rio Negrinho,.·
Fátima Filomena ßianchini,
Marcia Klug, da sociedade de
Jaraguá ao, SuJ, Margit Strat�
mann, Maria Aladir Girardi,
Neuci Klug, da sociedade de
Jaraguâ do Sul, Neusa do Car
mo Hacke, da socledads de Rio
Negrinho, Reintraut Rosane
Bose e Rona Piãotquevicz. 'Ao,
Llons Clube de Corupá os nos
sos cumprimentos por mais es
ta realízação e os nossos votos

, de pleno êxito.

NASCEU VIVIANE

No dia 22
.

de setembro, a

.ceqonha trouxe a Viviane, pri
mogênita do casal amigo Vitó
rio Altair (Rosely Gumz) Laz
zaris. Aos avós Arthur (Edel
traut) Gumz, Vitório (Adélia)
Lazzaris e aos a:mIgos Vitório
e Rosély, os cumprimentos' do

.

"Correio do Povo" pelo nasci
mento da pequenina Viviane.
Parabéns!

NfVER 3.a CAFUESC

Completa seus 4 aninhos
no próximo dia 09 de outubro,
o menino Anderson Dorval, fi-

,

lho de Hermes Dorval (Doris
Fuck) Raduenz. Em Corupá na

residência de seus pais, o p�
queno Anderson festejará em

meio a seus amiguinhos, a pas
sagem do seu aniversário. Pa
rabéns!'

Anualmente as agnêciasao UNIBANCO de San
ta Catarina, promovem um campeonato de Futebol
de Salão. Jaraguá do Sul, apesar de ficar para as

eliminatórias, não conseguiu vencer, tomando-se'
,campeão

-

o Unibanco de Rio doSul, nos jogos rea-

lizados no último dia 29 de setembro nesta cidade.
Com' a presença de Diretores e Representantes de
Diretores de vários setores do Grupo Uníbanco,
participaram aproximadamente 320 pessoas do en

cerramento que se realizou com um jantar dançan-,
te, na noite, do dia 29, no Clube Atlético Baependi.

RUA DO LAZER

enlace do ano
Seidel-Araújo

O Colégio Divina Providên-

cia. estar� promovendo=a"!lanhã Ode manha, na Rua Remoido
Rau, a todas às crianças que lá

'

puderem comparecer, uma ma-

nhã de lazer. Os pais deverão
ficar acompanhados, �, respon-
sáveis por seus filhos, e no 10- Presenciamos ao enlace do ano, no último: dia
cal procurarem a atividade que 22 de setembro em Corupá, dos querldos Rita e Jo
seu filho desempenhará, .depen- sé Roberto, ela fiiha do amigo Alvim Seidel e espo-

.

dendo de sua idade. O Colégio sa Hella Fuck e José Roberto filho de Lauro Alves
está muito satisfeito, com a co- de Araú]o e esposa Irene Olsen de Araújo, da so

laboração que recebeu da in- cledade sãobentense. O salão estava decorado com

dústria e do comércio de nossa milhares de orquídeas como também os
:

arranjos
Cidade e fará dístrlbulção no em cada mesa, cujas lembranças continham exclu
local de brindes que conseguiu sivamente orquídeas, o que deu um- aspecto intel

angariar entre eles cámisetas. rarnente aristocrático e especial ao que se vê habi

Participem senhores pais lê- tualmente. Presenças que destacamos no evento:

vando as suas crianças para Deputado Octacílio Pedro Ramos e sra., Dr. Eugê
este lazer. nio Vtor Schmõckel e sra., Prefeito Municipal Ade-

lino Hauffe e sra., vereador Adernar Jarl( e sra., Ve
reador Ernesto Felipe Blunk e sra., Vereador Ermí
riio Moretti e sra., Dr. Ornare de Araújo Freitas e

sra., de Blurnenau, Pe. Osnildo Klan, DD. Reitor d.o
Seminário

-

ßagrado Coração de Jesus, Pe. Wilberto
Gianesini,' Pe. Anselmo Schmitter, Dr. Nilson Maca-'
'nhan, Odenir Wiczick, Dr. Silvio Lennert e sra., E
oonomista Orlando Reese e sra. de curitiba,. wer-,ner Darius e sra., Marcos Behr e sra. de São Ben- ,

to do Sul, Hilton Gerber e Família de Lages, Alei- .

des Rudnick e sra., de São Bento do Sul, Carlos
Stern e sra., Romeu Guenther e Família, e muitos
outros que não conseguimos anotar.

LlO,NS INTEGRAÇAO

O Lions Clube Integração,
promoverá hoje, às 22h30min,
o "I Baile do Leão", com 10 "Eri
nho e sua Orquestra", tendo co

rno local o Clube Atlético Bae

pendi, em benetlcío da APAE.

Participe você também, assim
estará colaborando com os me

nores excepcionais de nossa

cidade. As reservas de mesas

poderão ser feitas pelo fone
'72-01'79.

VISITAS NO,
LANCHE

No último dia 3, a anfitriã
d um grupo de senfioras foi a

querida amiga Nilda Salai Stae

ling, recebendo na ocasião. as

visitas da sra. Olga Piazera Ma

jer de nossa sociedade, com sua

cunhada Marlene Maria e so

brinha Marlene Ana Majer, dos
.Estados Unidos' que estão no

Brasil pela primeira vez. Foi
uma confraternização multíssi
mo agradável, pois quem não.
sabia falar inglês, falava ale-f
mão e assim todos se enten

dera'm num bate-papo muito
gostoso. Saudações às ameri
canas e um grande abraço à

você Nilda.

.

Na coluna, os noivos Rita e José Roberto no
dia _do '''sim''.

ROTARY GUARAMI�IM v

FESTEJA AS CRIAN'ÇAS

As senhoras da Casa da A

mizade do Rotary Clube de Gua- :
ramirim, promovem h,oje uma

grandiosa festa para todas as
.

'crianças que puderem partici
par. � tudo gratuito, com, distri
buição de bebidas, doces, e

mais de 400 brindes que serão

sorteados, dentre eles uma bi

cicleta doada pela Prefeitura
Municipal de Guaramirim. Ha
verá ainda, som, show de' pa
lhaços, ,e muitas �u�ras atra;.1ções, tudo no Palaclo de Es

portes na mesma cidade.' O iní
cio está marcado para às 15

horas. A sra. Tereza Camargo,
Presidente da Casa da Amlza
de e todas as senhoras deste'
Clube' de Serviço aguardam vo

cês crlançasl Compareçam.

Os nossos parabéns as f�mrlias Se'idel-Araújo
. e aQS noivos Rita e Jo�é Roberto pela belíssima
festa de casamento.

, ,KROGERHAUS...
A querida noiva Rita, filha dos amigos

Alvim e Hella Seidel.Agora você também poderá
desfrutar do seu

MINI-RESTAURANTE
� preciso dizer mais?! '

'KROGERHAUS .••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Como aprendi
a ,escrever;

BABADO, 06 DE OUTUBRO DE 1979 PAGINA 3

Prof.- Alaide S. de Amorim
Anna Ohrlstlna prometeu enviar ao primo AI

pheu, que attribuia a efficaz homeopathia myste
rioso desaparecimento de seu rbeumatrsmo scia
tico, a surpehendente typo de droga' annunclada:
na Pharmacia da Villa, de propriedade do sr.
Theophilo.

Mephistopheles tyranno immoral vindo do
Piauhy desaffrontando o duque Japhe], engendrou
aquellas chronicas e anedoctas com propheclas
que falam de rebelião exactamente apos suppor
que o methodo applicado pelos officiaes fossem
acceitos e as comissões accrescidas de polpu-dOIS salarios. (

meses.

Estas informações fo
ram prestadas pelo Minis-

,

tro da Indústria e do Co- I'

Correio do Povo",
"Zé do Monte", descreve «) que foi a via

gem de 6nibus à Pomerode, onde os jovens
(coroas de hoje), realizaram uma visita ao Jar
dim Zoológico do Weege e à Fábrica de Por
celana e a nota conclui: "agradecimentos ao
Hotel Gaúcho, que, com sua maneira cavalhei
resca soube angariar as ,melhores simpatias
com os jovens de Jaraguá". Na semana de
29.9 a 6.10.49, o CP dava a seguinte nota: De
,Londrina, onde é chefe das oficinas do "Para
ná-Jornal" diário que se edita' naquela localida
de, encontra-se nesta cidade, � passeio, o jo
vem Reinaldo Soares Jnr. O visitant� nos pre-

,

senteou o número especial do "Parana-JornaJ"
que pela passagem de seu 3.0, aniversário trans
corrido dia 20 de setembro, circulou com 62
páginas" sendo seu diretor o snr. Fausto Pepe.
Desejando-Ihe feliz permanencia nesta cidade,
aqui fica o nosso agradecimento". Nota de pri
meira página fala dE! uma criança monstro que
nasceu nos sertões do Rio Grande éfo' Norte. 2
cabeças, 4 braços, 4' pernas e 2 bocas que co

miam vorazmente. O dep. Artur Müller manifes
tou-se longamente, demonstrando como são pre
judiciais ao Estado de Sanla Catarina, os con

tratos feitos pelo, governo nos últimos tempos.
A Rússia propõe tratado de paz com a Alema-

, nha. Automóveis e locomotivas da Itália para
o Brasil. Em média �egistram-se quatro nasci
mentos por dia em Joinville. O catarinense Dr.
Luiz GalloHi recebia congratulações pela sua

nomeação para Ministro do Supremo Tribunal
Federal, indicação do Vereador João Lúcio da
Costa aprovada pela Câmara Municipal de Ja

raguá do Sul. Dia 5 falecia' Luiza Doubrawa,'
viuva de João Doubrawa, natural da Austria. No
dia 13 de maio e�á eleita e empossada a neva .

diretoria da Associação Comercial de Fl01ianó
polis com mandato até 1950. Seu Presidente:
Çharles Edgar Moritz. A relação da diretoria
veio ao tp somente em optubro. Às comunica

ções da época nie> era... li essas coisas' d'
hoje.

HÁ 25 ANOS...

e em breve produzirão, foguetes que chegarão
à Lua. EstJ afirmação foi feita pelo. professor
Atangu'kevich, físico soviético, falando através
da rádio de Moscou. Violento tufão causou 3
mil vítimas no Japão. A híd�stria Têxtil "Jarita"
S.A. requeria, à Prefeitura Municipal, "licença
para estab�lecer-s� com o ramo mdustrial de
malharia à Estrada Itápocuzinho. Erich Schwein�
Ie solicita fornecimento de certidão si ha ou

,não falta de profissionais do ramo no Municí
pio. Comércio e hldústria Garibaldi Uda. re

quer, por certidão, si é ou não devedor à Fa
zenda Municipal. Verdi 'Francisco Lenzi firma
Edital do DSG da Prefeitura, concedendo, ,30
dias à Família de Bertoldo Winter, para remo

'ver para o ossário comum, os seus restos mor
, lais no Cemitério de Três Rios do Norte. O sr.

Café Filho explicou ao País como .foram 'gastos
os 19 bilhões de éruzeiros obtiçlos com o "pia
no Aranha", atribuindo ao Esiado de S. Paulo,
em parte, a absorção, como ajuda federal ao

Governo, de boa parte da arrecadação dos a�
gios. A este, respeito o Secretário da Fazenda,
sr. Paes de Almeida, contestando a asserção
do ,Presidente da República, declarou à impren
sa que o sr. Café Filho foi mal informado. De
'1945 a 1952, o ríúmero de passageiros trans

portados pela aviação brasileira passou de
, 289.580 para 2.214.707. P6, como voa o tem

po. Hoje, qualquer aeroporto mais organizado
ultrapassa ess,: nuúmero. A coluna NOTAS &

NOTICIAS trazia o noticiário de São Paulo: "O
litulo desta noticia é identico ao de um' livro

'circunstancialmente político, lançado por jorna
listas contra seu antigo chefe, o Dr. Adhemar
de Barros, que 'vem a ser "o homem que amea-

... há 30 aoßS
ça o Brasil. ·�O carioca, sabe-o todo mundo '_

mesmo nas horas mais dramáticas, faz "bla
gue". Tudo para ele tem angulo que pode ser

explorado para humorismo. E, nem mesmo a

tragédia que abalou 'o Brasil inteiro, com a mor-

1111 do Presidente Varg�s, escapou ,do "humor"
. do carioca. Quando o ex-presidente Vargas che
gou ao céu, cumprimentou São Pedro e não
havia meio de entrar. São Pearo, bondoso, di
zia "Vamos 'entrar, presidente, a casa é sua...".
E Vargas, nada. Ficou ali, li porta do céu, O"

Ihando para baixo, em, direção à terra, afinal
São Pedro interroga: "Doutor Getúlio, porque o

sr. está olhando tanto lá para baixo?" E, Var
gas, ail1da meio preocupado, expliCou: "E' por
que eu deixei o "Café" no fogo e quero ver

se já ferveu......

HÁ 2 ANOS...

a presença do senador mineiro no páreo". An
tonio Kowalski Sobrinho e Bonifácio Bertoldi
recebiam o Prêmio Jerônimo Coelho de Jor_ni-,
lismo, em Sessão especial de 29 de setembro,
no plenário da Assembléia Legislativa' do Esta
do de Santa Catarina. A BESTA 'ESTA SOLTA
é artigo assinado por José Castilho Pinto, com

,

respeito ao assassinato' do Presidente da Câ
mara de Vereadores de Jaragua do Sul; Verea
dor Mário iKrutzsch. Comunídade Säo Judas'Ta
deu prepara-se para a grande festa. O vereador

Ernesto Felipe Blunk, líder do Governo Muni

cipal de Corupá, homenageia Mário IKrutzsch.

Guaramirim prepara-sé para � ,Baile das Debu

tantes de 77. Na coluna ESCREVE' O lEITOR'
está estampada a carta do ar; Luiz 'de Souza,
do RJ, manifestando-se, à respeito do necroló

'gio à Tarcísio ,de Oliveira Motta - para o

"Dokta" Luiz - o Mótinha! Na página 2 da edi

ção de 08.10.77, uma' foto dava notícias das,bo-'
das de prata de nosso diretor e Brunhilde
Mahnke SChmlSckel, ocorrido no dia 16 de se
tembro de 1975, 'mas que só foi festejado 2 a"

'

nos mais tarde, pelo Az de Ouro Boliche Clu

,be, no Restaurante Leca, na Lagoa de Nossa

Senhora da Conceição, em' Florianópolis. Evi
,

Sinsval escre,via FALEMOS DE TURISMO. Co-

,nipá participava na "Bundesgarte/jschau Stutt

gart 1977', com a pr,sença do Orquideário Ca-

,tarinense, de Alvim, Seidel, qUIl1 preparou, para
,

aquele evento 100 plantas alt�mente seleciona

das, inclusive espéciE!s novas descobertas por
Alvim Seidel, algumas com o nome de "seidel

li" ou "seideliana", determinadas em sua ho

menagem, jamais vistas na Europa.
Fritz von Itapocu - 10,79

bilhões por ano, nos últi
mos três anos (US$ 2,7

.

em 1977, US$ em 1,978 e

previsão de US$' 2,3 para
este ano) a participaçã�
brasileira vem caindo
nos mercados comprado-

, res, O Brasil detinha qua
se 50 por cento do merca

do norte-americano e ho

je tem uma pequena fatia
deste mercado.

,

Doctor Zachilrias formado em philosophia,
auctor de methodos attestando que a sciencia, ac
,crescenta conjecturas, mysterlos e ccnfllctos e
xaggerados. Affirma acceitar certos phenomeos
co�o assumptos emphaticos e abstractos.

Ephifenia chamma o theatro vehlculo de dis
tracção, enthusiasmando os espectadores, accres
centando estylo attraente, textos e phasss com
factos deauctores que attestam o valor attribuido
ao officio affectivo de crear,

.

O BESC lançava o Cheque Salário Besc ein

Jaraguii do Sul, a modalidade que as maiôres
empresas de Santa Catarina estão adotando
para o pagamento mensal de seus empregados
e funcionários. A edição de 8 de outubro tra
zia a nQtícia das bodas de prata do casal Wie

,gand (Asta Kuchenbecker) Roeder" ocorrido no

dia 6 de setembro. Laura e Stoessel Garcia de

Freitas, de Itaperuna-RJ, enviavam cartão pos
tai de Buenos Aires, "Séde Central dei Mun
dial de Futbol 1978", com os abraços aos seus

amigos da terra. O dr. Jos� Alberto Barbosa,
Promotor Público da Comarca, divulga mais al

guns conceitos sobre o vocábulo JARAGUÁ. O'
fim da 'carreira de pelé: 22 anos de glórias e

títulos. "Após a grandiosa demonstração de ca

rinho recp.bidiJ: Pelé deixa à juventude do mUh;
do um legado Insuperável e _distinção e elevado

espírito esportivo. "Chuvas impedem realização
de Juventus e, Atlético Paranaense. Campeonato
da LCD (liga Corupaense de Desportos): I Tam
bém não !!aiu 1.a rodada Em fase final os tor

neios do SESI. jã foi dito que o lançamento
de Magalhães Pinto à Presidência da República
é "uma piada". Mas, se anedota era' na origem,

,

a candidatura, com o tempo, acabou virando
Os cientistas soviéticos produziram fogue- • coisa séria. Hoje, não se pode tratar do tema

tes que atingem li 400 quilometros de altitude "sucessão" sem levar em conta este dado _

'A situação' se compli
ca com a entrada no mer

cado de outros países
, produtores que não con

tam com estruturas para
controlar suas exporta
ções e os Importadores
enfrentam problemas, re

duzindo suas', compras.
Na opinião do Ministro
Oamllo Penna, "nós te

mos o mercado interno

estagnado e temos" "um

mercado externo em que
temos uma extrema âifi
culdade de defesa de pre

ços".

Neste sentido, a FE�

TAESC está oferecendo

toao o apolo, sob as mais

diversas fo,rmas, , objeti
vando sensibilizar o Go

verno Estadual ou fede
ral na implantação des

tas usinas, com base num

estudo já elaborado por
técnicos e professores
da USP, que" aponta o

Estado de Santa Catari-

na como o mais apto ao

cultivo da mandioca ou

batata doce.
_-

Mas para que o em

presário se sinta motiva-

o humor do leitor
�P
Também para o nosso japonês
A gasolina teve e terá vez!
Existe o álcool, chamado saquê,
E' bebldo como chá, puro, "frappé",

Governo diz: precisamos de odor,
Usar até saquê no nosso motor.

'

Deve-se de tudo um pouco plantar
Sem arroz o transporte pode parar!

Faltandp produção o que; vai-se beber
Como posso juntar o saquê no meu chá?
Em. oração. ao. Buda peço para, me. conceder
Transformar-me em 'um kuli de "rihsha" ..

Assim transformado não preciso do chá,\
,

Pois sou aqora, o KULI 'do meu "RTKSHA"
Vou me abastecer com saquê, muito saquê:
Sou do setor de Transportes, todos não vê?!

Zaponês reflete: Resultado bom no fim!
Shin certo! Sim?
Hi, hi, hi, hi, hi ...

\

Altons - 10/79
....._*_

- Nossa J;olão! Que aconteceu?
- Quebrei o braço.
- Mas como foi isso, homem?
-;- No trabalho. Uma peça de ferro caiu em cima

Ideie.,
.-- Puxa! Sorte que foi no braço esquerd:ol,' heim?
- Sorte que fui esperto. Quando vi que' a peça

ia 'cair tirei o braço direito e pus o outro.
,-*-

Nó meio da praça um desses slÜnhaaores
bem intencionado, com a Biblia na mão, prega a

uma pequena multidão. Um bêbado chega e co

meça a interromper o sermão:
- Pare -com isso. E', tudo mentira, Jesus SOiU

eu. Eu sou Jesus.
"A múlUdão furiosa afàstava o ,bêqado. Mas

este voltqva' sempre e sempre corn' a mesma no-

vidade:
I

- Eú soU Jesus. Eú sou Jesus.
E a multidão afastava de novo.

O bêbado voltava ao ataque. Eu sou Jesus,
dizia, e pos,so provar. Venham comigo.

A multidão acompanhou Q> bêbado. 'Este en-

trou em um botequim.
'

O português assim que viu o bêbado, suspi
rou e disse:

- Ai Jesus, você de novo.

do na implantação des

tas min'idestilarias, Mar�
\ ,

cos Wandressen observa

que o Governo, terá. que
garantir bom / preço ao

produtor "porque senão

,a intenção não trará re-

sultado algum". Estas

minideslilarias de acor

do com estudo dos técni.

cos 'da USP,' teriam no

máximo capacidade para

produzir 10 m'il ,litros diá

rios de álcool, num con

sumo também diário, de

65 toneladas de mandio-

ca.

Juizo de Direito -da Comarca de
Jaraguá do Sul

EDITAL DE - CITAÇAO

O Doutor Hamilton Plínlo Alves, Juiz de Direito
dá Comarca de Jaraguá do Sul,' Es,tado de Sánta
Catarina, na forma da lel, etc .••

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
de cltação, com prazo de 30 dias, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por
parte de Jaime Célio Piazera e s/mulher, residente.s
e domiciliados ne Barra do Rio Cerro neste rnuru

ctplo e Comarca, através seu procurador_advogado
Dr. Irineu J. Rubini, foi requerida yma B:çao de u�u
espião, para aquisição do imóvel a sequir trans?nto:
"Uma área de terras com 84.891,00 m2, localizada
-na Barra do Rio Cerro, com as s.eguintes confro�--

tações: frente,' com terras dos Autores,
'

em uma 11-
,

nha de 317,00 ms.; travessão dos fundos, com ter

ras de Rudolfo Butzke, em uma linha de 430,00 ms;

lado direito, em 478,00ms., com terras q�'e foram

de Oonstantino R. Rubin] e hoje sã� das fl.'has Eva

nira Natália Rubini Pradl e seu .mando, <?Imda Car

mem Rubini Maluta e seu mando, Ce�rlla ,A�a. R�
bini Menegötti e seu marid�, �ereza ��na Hubinl �I
coluzzi e seu marido, odlneta Rubl�1 Marchettl. �
seu marido, Jandlra Ins Hublnl

Costenaro e seu marido, e, 'lado esquerdo, em 90

ms., com terras de Edith Thomann". Na re!erid�, a
ção foi proferido o despacho, de teor segulnt�: 1-

Marca-se a audiência, de justificação para o' dia

31.10.79, às 9h30min. 11;- Atende-se o 'que dispõe o

inciso II, § 1.0 e 2.0, do art. 942 do CPC., constando
também nos mandados e nas cartas o que se pre
vê no art. 943 do mesmo diploma, sob a advertên

cia do art. 285, parte final" também do CP.C. III --:
If-as ciente o MP. Em, 22.08.79. (a) - Hamilton PII-

,
-

,

nio Alves - Juiz de Direito". E para que chegue ao

conhecimento de todos interessados ausentes, in
certos e ,desconhecidos, foi expedido. o presente
'edital que será publicado na forma da lei e afixa
do no lugar de costume às portas do Fórum, cor
rendo o prazo de quinze (15) dias, para contestar,
da intimação da decisão que declarar justificada a

posse sob pena de não sendo cont�stada, a ação,
se presumirem como verdadelrps os fatos articula
dos pelos' requerentes. Dado e passado nesta cida
de e Comarca de Jaraguá do, Sul, aos 17 dlas do
mês de setembro de 1979. Eu (a) Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi. - Hamilton PHnio Alves - Juiz
de Direito.

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

VEICULOS USADOS

Kombi plck-up - branco "
..

Vo,lks 1300 L - azul '.,

Corcel cupê - branco .

I Volks 1300 L - branco ; \

Maveric,k cupê -' branco .

Corcel II 'I., - vermelho .

'Volks 1600 - branco "
,' .

,Opala cupê luxo - marron .

Corcel " LDO - bege
,

.

Chevette - amarelo ,.

Volks 1500 - verde : : .

1977
1977
1977
1975
1976
1978
1977
1977
1978
1978
1973

I '
AUREA MOLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do Registro de
Protestos

.

- EDITAL -

-

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em ndsso cartório para tratarem ,de assuntos de
seus interesses:

".

-_ -

Almir Bernardo Zimmermann, Rua Ernesto
Lessmann, s.h., nesta. Odilia Weber, Rua Alfredo
Mann, nr. 66, nesta. Helmuth Kienen FilhO, Rua Jo
inville n..... , nesta. Rogerio Felipe Donca, Rua
Joinville s.n., nesta.

cb/Jaraguá do Sul, 04 de olutubro de 1979.

Aurea . MUlter Grubba
Tabeliã Designada.
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ReturnodolCMdescontenta F�nai demite chefe
�

de posto
o �epols �

de expulsar 45 Rosso Menezes, ha qua- ,"Toda a cidade sabia do Dops e ao SNr. �O pa- maio passado" durante

Guar m· II,
mdlOS kalgangs da reser- tro anos no cargo, fez do comporJiamento irref- dre afirnia ainda que "em uma visita ao Sul as ma-

a Iflm ' va êle Palma�, no Sudoes- desmatamentos ilegais na guiar d'e João Rosso Me- quatro anos que. chefi,ou 'delras das rese�as na'o
te ao Parana, o chefe do região, vendeu madeira nezes - observou o pa- o posto nunca permitiu seriam mais utilizadas;
Posto da Funai, João irregularmente e desviou dre Natalício Jose Wes- que' nenhum índio parti- poderiam ser comerciali-

verbas - e tOli demitido chen,fé,lder, coorden�d'or elpasse de reuniões do . zadas somente as madei-
pela' 4.8 Delegacia da Fu.- do' Cimi no Paraná -, Crmi e acusava nesses pa ras desvitalizadas ou caí-
nai e proibido dê circular mas ere amedrontava. a dres de subverslvos", das nas matas. Mas o che
pela 'área. "todos dizendo-se agente Segundo padre NataJí- fe do posto mandcu der-

cio, que divulgou em Curi- ruöar dois mil' metros

tiba" D afastamento do cúbicos de imbuia"a pre-
ctlefe do peste, João Ros- testo de fazer r�vouras
so Menezes ainedrontava para a reserva.

Dequech Aborrecido
A Secretaria da Fazenaa, juntamente com o Gru,'

po
_

de Trabalho, formado por técnicos repres'entantesdas micror,reg,iões do Estado de Santa Catarina deram
a cO�h.ecer, es· í��ic�s o!iciais de retorno, do rCM para
o pro�I�� exerC::lcl? Mullo antes da fixação dos índi
ces ofIcIaIs, os mdlces pro�is6rios, dados 8 conhecer,
gerar�m grande descontentamento entre os Prefeitos
cat�rl�enses. .

Acontece que os índices oficiais" vão
pr�Judlcar multas Prefeituras, que esperavam ter di-
reito a 'uma fatia maior do bolo do rCM.'

,

O Pref�'lto Municipal de Guaramirim, Salim Jose
Dequech, dlsse que está bastante aborrecido 'com .o

a!U�1 critério,o para a fixação do ICM, e que seu Muni
ClplO ano. apo_s ano v�m. sendo .enermemenrs 'prejudi
cado·o A flxaç�o dos mdlces do ICM está sendo feita
a!r�ves de dados colhidos pelo IBGE -, Instituto Bra
sileiro de, Geografia e Estatística, que no entender do
Prefeito Municipal, não tem condiçõés de realizar um
trabalho realmente atializado.

'Acrescentou que, desde que assumiu a chefia do
Executivo Municipal, seu Município vem decaindo na
arrecadação, em termos de retorno, em que pese o

cr�sc:ente des'envolvimento do eemérejo, ilídústria� e,
prlnelpalmente, da, agricultura, sendo o segundo' maior
produtor de arroz de Santa Catarina, alémCfe outras
culturas, que, também despontam no Estado. ' ,

Justamente no setor' agropecuário, os dados a

pre�entados deixam a desejar, não correspondendo a
realidade atual de Guaramirim, e, censéquentements
eoncorrendo para a diminuição da parcela de retorn�
do 'ICM. � Incompreensível este fato. Não dá para ên
tender, enfatizou o Prefeito Mu�icipal ae Guai'amirim.

A Exatoria Estadual d� Guaramirim tem registrado'
grande volume de recursos financeiros em razão, de
produtos gua.ramir�nses que vão para outros centros,
numa prova mequlvoca, da importância de Guarami
rim e do que arrecada, não se justificando o crescen
te decréscimo em termôs de percepção de' recursos
oriundos do ICM, ocasionadós por critérios fictícios
e que tem prejudicado gra.,demente o Municipio�

,

O, Prefeit? Municipal Salim José pequech, de� a
conhecer os mdices do ICM, fixados durante o tempo
em que administra o Município, e que são os seguin-
�: ",

l '

Indices Anos Diferenças
de ,78 �ara 197� - 20,16%
de 78 para 1980 - 32,47%
de 19 para 1980 - 17,36%

0,342118
0,273151
0,237199

1978
1979
1980

Como se nota, o Municípiö de Guaram'irim'
'

mais
uma vez, grandemente prejudicado, não recebendo a

quilo que lhe ê' de dirito, pois 'O Município tem cres
cido dia a dia e o retornei n'ão condiz com a realidade
em detrimento da co,!,unidade, qu, não pode rece-

,ber aquelas obras de tanta 'importância e que cons
tam do Plano de' Trabalhö do Prefeito Municipal. Äíem
disso, o Município arca com despesas alienígenas,
que deveriam s�r de, c0l!lpetênc�a do Estado, pois in
clusive, gasolina, a Prefeitura paga para órgãos " esla
duais, o· que é realmente uma aberração.

Fala-se muito do empobrecimento dos Muni�í
pios. Realmente, a situação se apresenta' caótica,_ e

muitc?s, caso a situação perdurar, deverão fechar as
portas� porque estão à beira da falência.

O Cõdigo Triöutário Naci,onal precisa ser refor
mado, pois é de vital. importância que os Municípios
tenham uma ,maior participação nos impostos que são
cobrados. '

A parte 'do 'leão fica com os Governos, enquanto
os Municípios,. recebem minguadas parcelas.

'

,

100 ponto de vista. ,político, Salim José Dequech,
disse que esta, situação é problemática. Devido a es
cassez: de recursos, não pode levar avante o seu pia
no de t�a_balho e c�m issO, deixa de realizar uma sé
,rie de obras, de gra�de importância para a comuni-
dade.

"

'

O Governo deve olhar com mais carinho os Muni
cípios, sob pena ,de num futuro muito próximo,- lamen
tar muito.

Os Municípios .estão estrangulados, e já não con- ,

seguem'mais suportar a atual situação, havendo a ne
cessidade premen�e, de uma reformulação que possa'
trazer solução para este problema. .

,Senão bastasse a própria situação atual, os índi
ces de retorno do ICM, que é a esperança das Prefei
,turas de receberem alguma coisa, pelo muito que a po
p�l�ç�o faz, este também é insuficiente, ein razão de
crlteflos que deixam muito a desejar.

.

O problema.é grave e uma solução precisa ser'
encontrada ,o mais urgente - possível, finalizou o' Pre
feito Salim �osé' Dequech, de Guaramirim..

Atualmente cerca de 30 'Municípios do Estado de .'

Santa Catarina, recebeu cerca de 70 por cento do bolo,
do ICM, enquanto os demais '61 Muriicípios, apenas

I

30 por cento, que são d�ididos em' partes, de acordo
com os índices fixados.

'

t:sta é a triste realidade do retorno ,do ICM em
Santa Catarina.

'Projeto é
criticado'
na FODai

Geisel . elogi'a aI.
.

posição ria ONU
O Conselho Indigenista

da Funal considera ino
portuno e contrário aos'
interesse.s "dos índios,
"porque os torna escra
vos dentro de suas ter
ras", o projeto, de lei do
de�utado Jerónimo San
tana (MOB-RO) que alte
ra o artigo 198 öa Cons
tituição, o mesmo que tor
na inalienáveis as'-l'érras
habitadàs pelos fndíginas

.

e ffies assegura a posse
permanente, reconhecen
do ainda o direito que
têm ao usufruto exclusi
vo das riquesas nafurais
e de todas as utilidades
nelas existentes.

P�ra os conselheiros
da Funai, o projeto pre
tende transformar os ín
dios em bóias-frias para
atividades incompatíveis'
com a sua cultura, além
de ignorar os limites da
i�ntidade indígina, per
mitindo a exploração dos
recursos naturais daque
las áreas por bancos.

NOVA YOR'K - O ex

presídente Geisel disse,
ter ''gostado muito", d'o'
discurso. do chanceler
Saraiva Guerreiro na reu
nião da O,NU e' que ficou
"sastisfeito" .por sentir'
que o govemo brasileiro

não mudou sua posição
nos c'onflitos do Oriente
M�dio, "permanecendo
'a favo'r da devoh"çãó dos
territórios ocupados pela
força, apoiando a OLP e
a eausa palestina".

Dom IV0 nao

a legal ização
'admite
do PC

o. presidente da CNBB,
d. Ivo lorscheiter, aflr
rnou em BRASfUA, que
é contra a legafização do
Partido, Comunisfà no
Brasil" "pois apoTar o PC
é o mesmo que aceitar a
eoexlstência de outros
partidos .radtcals, como

.

'Ql? de, extrema direita,
que ferem os prtnclplos
fundamentals da

. demo-

.

"O d
I

cracra", car eal expli-
cou ainda que os' comu
nistas não apóiam um re
gill\e democrátlco, "com
partidos democráticos
que representam a aspi-
ração do povo". Em SÃO
PAULO, d. Paulo Evaris
to Arns defendeu a lega
lização do Partido Comu
nista. -

,

A palavra é a extensão de um -ecn- no segr��o, a possíveL comunicação'
ceito, e, de fato, ela é não só a ponte que a n�ss8 mente não interpreta' nem

, que une a boca ao 'ouvido, mas a men- descobre. ' .'

�agem permane!1te com que a: alma se P�ra bem avaliar a riqueza da pa
manifesta. 'lavra �,àsta imaginarmos 'um mundo em

Quandõ consideramos a maravilha que a humanidade fosse totalmente mu- "

do corpo humano como realização di-
. �a. Estaríamos rio cáos do des�spero

"vina, que se s'obrepõe à máquina, que, de quem deseja gritar e tem á boca
sobre todas as facurdades de' movi- amordàçada.
mento e de ação" traz a central eléc- Por isso bem devemos avaliar o

. trica 'do cérebro para a 'emissão do tesouro que Deus colocou na sua cria
. pensamento que comunica, constrói, tura para a tarefa social' da fraternlda
decide, ,concebe, realiza, não p'odemos �de, não só como viaduto do enlace
Cleixar de admirar o veículo da palavra não so como veio do entendimento"

.... .. ' ,

no seu impressionante poder de des-- nao so como o iman que apro�ima e-
truir o silêncio e iluminar a treva. envolve a' separação e o isolamento,

A palavra é o abraço invisível que mas a música que as sílabas 'reper-'
aconchega, comõ também é a impre- cutem como inédito instrumento da
,vista invectiva da repuisa. ' idéia, como admirável revélação' sonora

C�m a pà!a�r_a v�ncemos o' espa- CIo'pensamento.
.

90 e super�inos. abismo's. Há um po
der extraordinário em cada garganta
que artlcula'o som para aízer, orar,
cantar, pedir, mandar, diferente da con

dição dos animais que não se emitem
nem se revelam' a não ,ser, talvez; pelo
'misfério oculto do instinto que lhes dá,

Honremos a pessoa humana como
.

a mais bela realização da obra de Deus
e, .,?çaR1O-la gra�de no seu conteúdo,

. utilIzando os arcanos do coração para
todos os dias podermos dizer: - mui
'to obrigadó, meu Deus!
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os próprios ínaiios: "Além
de banir os 45 kaigangs
que se manifestaram con

trários à sua atitude, ele

mandava prender es. que
se recusavam a aceifar
o corte ilegal de madei
ra".

Alguns ínêlias 'denuncia
ram 'o fato à Funai e ao

Cimi,
.

pois havia outros

lugares apropriadOS para
a agricultura, sem � neces-

'

sidade de abater o pouco
que resla de floresta na

área. Em um ano, o che
fe do posto lcabou . �fas;.
tando clnco caciques
que se reb'êTaram centra
o corte das 'matas.' A re

serva tinha" antes, 15 mil

pinheiros e hoje não tem

mais do que 5'00, além
de dois mß metros de
madeira de lei, que os

índios querem preservar.

Por' cf'eterminaçâô "do
presidente da Funai, Ade
mar Ribeiro' da Silva, em

Dólar passa a

v�ler ,Cr$ 29,82
Com o 130 reajuste

cambial deste ano, o dó
lar' passa a' yaler hoje,
Cr$, 29,825 para venda
e Cr$ 29;685 'para ' com-

,

'pra. A desvalorização. do
cruzelro, com mals o au

mento de ( 2,098% ) já
está em 42,854%. ,

Diretora

,,' ESTADO DE SANTA CATARINA
.PR,EFEITURA MUNICIPAL' DE JARAGUÁ DO· SUL

. DECRETO n.o 545/79
,

". ,'Concede aposentadoria ao, funcionário
LlBóRIO ARNOLDO SCHWElTZER.

.

VICTOR Bauer, Prefeito Municipal ce Jaraguá
do ,9u�, E,�tado de Santa Catarina, no uso e exer
cíclo das atribuições que lhe confere o item XXIX
do Artigo 70, da lei complementar n.o 5, de 26
de �ovembro de 1975,

..

DECRETA: .

Art. 1.0) .- E' concedida aposentadoria ao
·funcionário público municipal, LIBóRIO ARNOLDO

, SCHWElTZER, com, base no Artigo 107, item III,
combinado com o Artigo 108, item I, letra A, da
lei n.O 344, de 30 de, março de 1972, com venci
mentos integrais, a OOlntar desta cata�

Art. 2.°) ...,..,. Este Decreto entrará em vigor no
dia 28 de setembro de 1979.

- Palácio da 'Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 28 dias do mês de' setembro de �979.

,

. VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e puplica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social" aos 28 dias do mês de setem
bro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH

IN DICA'DOR
,(

.

Organização Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"
CRC-SC n.o 0048

.

Téc. Conto Antônio José Gonçalves
.

CRC-SC n.o 7.786,
.

Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7:638

CEACLIN - ANALISES. CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fons�ca,. 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
� Fone. 12-0466

"

'

,

t

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Adminlstrativos - Con
tabilidade - St;lrViços de Marcas e Patent�s - Fotocópias de Le-:-,
gislação Trabalhisfa e INPS - Seguros em geral - Serviços

I
Aéreos VARIG.' "

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

,
.

-II:...................._,s .......:-
---, . -'.

CRC -:- 0772 �
• CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE

·FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SEf.\Y.IÇPS EM GE�L.,

E�CRll'ORIO:' Avenida Getúlio Vargas, 79'
'

.,

Fone:, (0473) 72-9616 - Caixa postal 83 .

89.250 - JARAGUÄ DO SUL ;_ Santa Catarina

'.'

-.

MARCIO ..,AURO M�RCATTO
'Engenheiro.C!v,iI

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

PROJETOS E ASSISTENCIA TIl:CNIC \

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. n��· � .179
, .;..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Júlio em Recife.' campanhaCésar lança
agentes de viagens de to
dos os estados brasilei-'
ros, o' que possibilitou a

todos um conhecimento
mais substancioso das
potencialidades de Santa
Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul na área
do turismo.
Ainda em Recife, foi

assinado um convênio

grama é conjunto, e nas

peças publicitárias serão
incluídos' os três estados
do Sul.
Júlio César, Secretário

de Cultura, Esporte e Tu

rismo, considerou o lan

çamento ,da campanha
durante um Congresso
dá ABAV muito oportuno,
pois lá estavam reunidos

entre a Citur e a Embra-
tur, em adição a
um outro ante-
riormente assinado, pelo
qual a empresa de turis
mo de Santa Catarina fi
ca com atribuições espe
cíficas na área de classi
ficação de hotéis" e ca
dastramento de campings
agências de viagens 'e

Florianópolis - O Se
cretário Júlio César e o

Diretor-Presidente da Ci
tur, 'Ciro Gevaerd, estive
ram esta semana em Re-

,

cife, onde participaram
do ,Cong�esso Nacional
da Associação Brasileira
des Agentes de Viagem -
ABAV. Lá, durante o Con

gresso, fizeram o lança-

mento oficial para todo o
\

nordeste brasileiro da

campanha publicitária
"Venha, o Sul quer' co
nhecer você". Essa cam

panha foi projetada pela
Embratur, com o objetivo
de divulgar as potenciali
dades turísticas do Sul do
Brasil nas demals re

giões brasileiras. O pro-

R
- Pelo menos quando com o irmão dela. Entra o Juqulnha cor

rendo no supermercado:
- Moço, depressa, meu

pai rolou o barranco e tá

pendurado lá no precipí
cio, agarrado r.i�m galho.
- Você quer u"!1a cor

da? perguntou o vende
dor.
- (\lHO, falou o, Juqui

nha - quero um filme
pra 'minha máquina.

I"IIos Estados Unidos se

guia um 'ônibus lotado de

pretos e brancos.
- Alto lá... Gritou o

motorista.
- Pretos para os fun

dos, brancos para à fren
te ...

�m preto não, gostou
muito da 'coisa e falou:
- Aqui não tem bran-

cabeça um pesado guar

da-roupa. Um camarada
curioso pela cena que
observava indagou:
- .o sr., por que não

arranja um ajudante?
- Mas eu já tenho um!

Está dentre do guarda
-roupa a carregar os ca

bides!

Pois; pois ...

eu nasci meu pai que'era
um homem já velho, dis
se para minha mãe:
- Eu não sei não, mas

para mim este menino é
uma piada.

Jane andava meia des

confiada do Tarzan. Ele

estava saindo muito" che

gando tarde em casa.

Um dia ela resolveu con-

,Dois simpáticos rapa- ferir. Mal ele chegou, Ja
zes se en90ntram na rua: ne deu uma olhada geral
- Como vai, meu bem? no marido e descobriu
- Ah, tudo bem, meu an- um flo de cabelo louro

jo! em seu ombro:
- Você soube? me ca- - De quem é esse ca-

sei! belo louro? Perguntou
- Não diga, com quem? Jane feroz.
- Lembra daquela lou- E o Tarzan dando uma

ra enxuta que sempre reviradinha ria mão:

passava de galáxie lá na - Do leão, ora.

Cinelândia?

Entra o- empregado na

sala do Diretor:
- Patrão o senher me

desculpe, mas há três me

ses que não recebo!
E o patrão:
- Está desculpado.

co nem preto! Somos to- - -

dos verdes! O português conversan-
Tá bem, tá bem ... retru- do com o brasüelro:

- O Manoel você é tão
engraçado por que não

inventa umas piadas e vai
contá-Ias na televisão?

Porque a piada para ser

boa, tem que nascer!...
- Ah! 'E piada nasce?

cou o motorista.
- Então ... verde escu

ro para os fundos e verde
claro para frente!!

--

I

Um senher já bastan-
te Idoso, carregava na - Sei sim, ....:.. pois foi -

.• r:--
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PÁGINA 5

para
empresas transportado-
ras.

Com tsso, estará
em desenvolvimento o

Plano Nacional de Turis
mo, sobre o qual a Em
bratur, com esse convê
nio, delegá poderes' à

�

Citur.
" ...

A campanha "O Sul
. quer conhecer você" se-

no Sul
rá lançada internacional
mente no próximo dia 16,
em Buenos Aires, quan
do o Secretário Júlio Cé
sar, o Diretor da Citur e

empresários do, setor tu
rístico do Estado estarão
reunidos com agentes
de viagens argentinos pa
ra venderem os pacotes
turísticos naquele país.

�--------------------------------------�

I

Palavras
.

� Cruzadas
HORIZONTAI�;

1 - Sufoca. 6 - Rosto.
1O-Banheiros. 12-
Veloz. 13 - Fel. 14-
2000, em romanos. 15 -

Um; em inglês. 16 - Res
soar. 19 - Assim seja.
23 - Pão de (?), bolo.
24 - Jias. 26 - Reze. 27
Arco, em inglês. 29-
Monte de sal. 31 __: Certo
lequme. 33 - Débito. 34
..:_

. Membro' das aves. 36

VERTICAIS:

1 - Apêndice da xíca
ra. 2 - Saco, em inglês.
3 - Coragem. 4 - He

'. gistrar em fi I l1')e. 5 - Em,
em inglês. 6 - Pêlo. -7-

. Doer, em inglês. 8 - Cor
rói. 9.- Assinado (abrev.)
11 - Rebordo de cha
péu. 16 - Pronome pes
soal. 17. - Maratona. 18
- Nivelado. 20 - Arbus
to. 21 (?) Geisel, político.
22 .,._ Minha, em latim.

1 2 3 4.5

12

11<, 10

23

16 17

21

31

33

36

40

47, 48

53

56

LIVRO GRATIS - cortesia d'o seu jornal
Envie este anúncio junte com seu pedido e ganhe

inteiramente grátis um best-seller no valer de Cr$ ....
40,00. A MON'TERREY garaRte;

55 \

RESPOSTAS:

·O!W
-89 - sela - se!en6eJed
- enJ3 -- GIGAI - no
- 1N - sOldy - eseA

,
- o� - apo - apl -

- Parti. 37-- Composi
ção poética. 39 - Estou
(pop). 40 - Entorna. 42
....;_ Capazes. 44 - Nádia
Lippi, atriz. 46 - Conjun
ção alternativa. 47 - No
me de mulher, 50 - Não
cozida. 53 - Nascidas no

Paraguai.' 55 .;._ Pron.
pes .. fern. pl. 56 - Ele
mento químico.

25 - Curada. 28 - Es
buraques. 30 --- Estuda..
32 - EI. de comp.: dois.'
33 - 504, em romanos.
35.- A + os. 41 - Tapi
res. 43 - Cidade italiana.
45 - Perna, em inglês.
47 - A árvore nacional.
48 - Vale (apocopado).
49 - Época. 51 - Ex-

.

pressão mineira. 52-
Guarneço de asas. 54 -
As vogais de vulgo.

6 7 8 9

39

21 22

35

51 52'

54

esy - ep!AJO - 81aueq
-eH - euDes - �)Jy - GJ

-O - s9H - 91 - WGW

-y - JeO,Oa - NY - WW
- sma - 1!6y - SO!J91.
-lues - BJe:) - eleqy

Doutrina e Ritual .de Umbanda - Byron Torres
de Freitas .

Exu, 10 Gênio do Bem e do Mal - A. dê Alva .•

Feitiços de Preto Velho - N. ,A. Molina . ' .

Horóscopo de Umbanda., Olívelra Magno .

O Seletor de Canais - Almeida Jr. . .

Radioa,madorismQ ., Legislação Internacional -

Pinheiro .......•......... '

.

Seeond Boo'k of Transistor Equivalents - Baba-
ni Press

,

.

Pare de Engordar - Dr. Nelson Senise .

Petróleo, Mola do Mundo - Peter R. Odell. .

Manual das Audiências - Orlando de Souza ..

O Mrnistério Público e o Processo. Civil - Jo-
sé Fernando S. Lopes .

Método Moderno de Limitação de Filhos - Dr;
Thrurston Scott Welton .

Método Moderno de Educação Física Infantil
....... R,. Demetas '" .'

' '

: .

O MeninO! do Dedo Verde - Maurice Druon ..

O Menino MâgicO - Rachel de Queiroz .
I

"

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga: os livros
na Agência Postal de: sua cidade. Escreva para "Edi
tora Monterrey Ltdà Rua Visconde de Figueiredo, 81,
Tijuca: Rio de Janeiro: CEP - 20.550 - Caixa Pos
tai 24.119 - ZC-09�

95,00
100,00
100,00
75,00
110,00

110,00

90,00
95,00
120,00
,200,00

100,00

120,00'

80,00
40,00
70,00
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,CORREIO DO P'OVO

doCorreio Povo
FUNDAÇÃO
CGCMF

10.0S.1919
84.436.S91/0001-34

, 1979 - DIRETOR -, Eugênio Victor Schmõckel
ASSINATURA: Anual 190,00

n.O d/o dla •. : . . . . . . . . . . . 4,00
Semestral ............• 100,00
n.o atrasado' .... . . . . . . . 7,00

ENDEREÇO: Caixa Portal ,19
Jaraguá do Sul Santa Catarina

I Rua 2 - n.o 130 - fone 72-0091 I,

Oompos.Zlmpressão Soco Gráf. Avenida Ltda.

Jaraguá do Sul - S.C

Regional Médica tem nova
diretoria'

f

Em recente assembléia
realizada pela Regi'onal
Médica de Jaraguá do
Sul, tendo por local as d�
pendências do, Hospital é
Maternidade "São José", '

foi eleita sua nova direta-
'

ria, para um mandato de
, dois anos. O presidente
, anterior, Dr. Atomos Ga
lasfr'i, ocupou o cargo por
um período de 4 anos,
A nova diretoria é a se-

guinte: Presidente:, Dr. A-
'

gostinho Bianchi; Vice
-Presidente: Dr. Edson C.
Schul�; Secretário: Dr.
'Flávi'o Romani; Vice-Se
cretário: Dr. Aluízio I. AI-·
buquerque; Tesoureiro:
Dr. Sebastião Leme; Vi
ce-Tesoureiro: Dr. Osmar
Andreatta; Orador: Dr.
Wanderley Quarte' Perei
ra.

ILC I assific a dos
- Etiquetas -

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

Gráfica Avenida LIda.

Jaraguá do, Sul Santa Catarina

Viação CanariJho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA·SE COI\II Ä SUA' LO
COMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO,
MODERNfSS1MOS ONIBUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO, POSSIBILITAND6 A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM. SEGURA. E TRAN-
QÜiLA. '

- CANARINHO
.

Transporta com carinho.

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE
MADEIRAS RIO MOLHA LTDA. '

Madeiras Imunizadas - Forro - Tàcos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris.,. Meia-Cana.

Construindo em'madeira o progresso de nossa regllo
Rua Curt Vasel,,6S8- fone 72-0S50 - nesta

Terraplenag. Vargas
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE' ESTEIRAS'
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72.0208

Tuhos
'

·Santa Helena"·
, TUBOS E ARTEFATOS OE CONCRETO

Rua Joinvilh�. 1016 - Jaraguá do Sul

Oficina do, Tihér io
Especializada em Volkswagen, eem serviços de
mecânica, retífica de meteres, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
maeea de carro.

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

,
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'.

ROUBOI
Fo'i roubada na última terça-feira, dia 02 de

outubro, em frente a 'Organização Contábil "A
Comerciai" SC LIda., uma bicicleta Monarlk; ano
79, dor vermelha nr. do quadro 07246, pertencen
te a Leonir Buzzi, quem encontrã-Ia favor eomu
nicar nesta redação, e o mesmo será bem grati
ficado.

Serraria e 'R.fie_Dto de
madeias Rio Molha Ltda., ,:

ESTADO OE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.O 756/79 '

Autoriza a desfiliação do Município de
Jaraguá do Sul da Associ�ção dos MÓ':
nicípios do Np'rdeste do Estado de San
ta Catarina - AMUNESC.

,VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do 'Sul, Estado de Santa Catarina, rro uso e

exercício de suas atribuições.
'

FaçO' saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.°) - Fica autorizado' o Município' de

Jaraguá do Sul a desfiliar-se da ASSOCIAÇÃO'
DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE 'DE SANTA CA
TARINA - ÀMUNESC, com sede' na cidade de
Joinville. _

Art. 2.'0) - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, r(evolgadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 2 dias do mês' de outubro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia socíal, aos 2 dias do rnês de outubro de 1979.

\

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

--x--

LEI NP 757/79 ,

Autoriza o Município de Jaraguá do Sul
a filiar-se à Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu - AMVALI e dá ou

tras provldênelas,
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara

gUá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
'

e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. '1.°) - Fica o 'Município de Jaraguá do

Sul autorizado a filiar-se à ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICIPIOS DO VALE DO ITAPbcu - AMVALI,

.

com sede e foro .em Jaraguá do Sul, fundada em

29 de junho de 1979, com estatutos publicado
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina -

n.
° 11.293, página 36.

-

,

Art. ,2.°) ---:- A Prefeitura Municipal de Jara

.quá do Sul, consignará, anualmente, o percentual
de 0,5% (zero vírgula, cinco por cento) da recei
ta orçamentária efetivamente arrecadada no ano

anterior, excluídas as operações de crédito e de

alienações de bens móveis e .imóveis, em favor

da Assoclação,
Art .: 3.°) - Esta Lei entrará em vigor na da-

ta de sua publicação. '

"

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 2 dias do mês de outubro de 1979.

�

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e, publicada,
nesta Diretolr.ia de Expediente, Educação e Assis
tência Social,' aos 2 dias do mês d 'outubro de
1979.

"

Reconhece de Utilidade Pública, a As

sociaç�o dos Municípios do Vale do Ita

pocu - ,AMVALI.
. '. ,

, VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara-

guá do Sul, Estado de 'Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
"Faço saber a 'todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu .sanclono a seguinte Lei:
,

Art. 1.0) - Fica reconhecida de Utilidade PÚ
blica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DO VA
LE DO ITAPOCU - AMVAP, com sede e foro nes
ta cidade de Jaraguá do Sul.

Art. 2.0) - Esta Lei entrarä em vigor na da-
ta de sua publicação.

'

Palácio .da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 2 dias do mês de outubro de 1979.

-

VICTOR BAUER '

Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente; Educação e Assistên
cia Social, aos � dlas do mês de outubro de 1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ASTRIT K. SCHMÄUCH
Diretora

-}(--

LEI N.o 7�8/79

, ,

Criada a lei que disciplina os
protesto de títulos cambiais

protesto de títulos eam-
.

os fins previstos no caput
biais disciplinar-se-á por deste artigo, não serão
esta lei, conforme os pre- , aceitas cöplas ou repro
ceitas estabelecidos nos 'duções de qualquer espé-

,

artigos seguintes. Art. 2.0 cie, ainda que autentica-
_ Será cancelado o' pro- das. Art. 3.0 - Na ímpos-
testo de títulos cambiais sibilidade de exib'ir o- títu,:
pcsterlermente pagos me- lo protestado, o devedor,
diante a exibição a entre- para obter o cancelamen-

ga, pelo devedor ou pro- to do protesto, deverá a-

curador com poderes es- presentar declaração ,

de

peciais, dos títulos protes- ausência .de todos que fi-

tados, devidamente quita- gurem no r'egistl'lo do pro-
des, que serão arquivados testo, com qualltlcaçân
em. cartório. 'completa e firmas reco-

Parágrafo único - Para nhecidas, devendo ser ar

quivada em cartório, a r� ..

ferida declaração.
Art. 4.0 -' O cancela

mento do protesto, se fun-
, dado em outro motivo que
não o pagamento poste
rior do título, somente se

efetuará por de1t'erminação
judicial decorrente de a

ção própria. Art. 5.0 - O
cancelamento de protes
to de títulos cambiais de
verá ser feita pelo próprio
oficial, do cartório, ou por
quem o estiver substituin
do.

O Congresso Nacional
decretou e o Presidente
Ida República sancionou,
a nova lei que disciplina
o cancelamento de pro
testo de títulos camblals,
revogando a lei n. 6.268,
de 24 de novembro de
1975. Trata-se da lei n.·

6.69'0, de-:-25 de setembro '

de 1979 e publicada no

Diário O,ficial da União,
de 26 de setem6ro último',
que em seus vários arti
gos diz;o seguinte: Art.
1.0 - ,O cancelamento de

Em de "i n c ê n d i o'caso

chame Fone 193pelo

SINDICAT'O DOS TRABA'-HADO,RES NAS
INDOSTRIAS METALORGICAS,

MECÂNICAS E DO MATERIAL EL:eTRICO
JARAGUA DO SUL

DE

Parágrafo único - Em'
caso de acúmulo de ser

'viço no competente ofí
,

cio de prctestos, o can-

celamento poéferá ser e

fetuado por escr-evente
indicado pelo oficial do

, cartório, com prévia auto

rização da Corregedoria
da Justiça do E�tado.
Art. 6.0 - Cancelado o

protesto, não mais cons

farão das certidões expe
cl'idas nem o protesto
nem seu cancelamento, a

não ser mediante raquerl
mente escrito do verea

dor, ou requis'ição ju�i
cial. Art. 7.0 - Não serão

fornecidas in'formações
ou certidões, mesmo si

gilosas, a respeito dos a

pontamentos leitos ne Ii-
,

vro de prot6c'010, a não
ser mediante requerimen
to escrito do devedor, ou'
requisição judicial. Art.
8.0 - As averbações fei
tas até a data de entrada
ein vigor C1esta lei serão
havidas como cancela
mento de protesto•

Parágrafo único l--:- As
certidões emitidas em

consequência do disposto
neste artigo deverão o

bedecer às normas esta
belecidas na presente lei.
Art. 9.10 - Esta lei en

trou em vigor na data da
sua publicação.

EditaI de Convocação
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias' Meta

lúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do
Sul, por seu Presidente convoca todos os trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material elé
trico de Jaraguá do Sul, sindicalizados ou não represen
tados pela entidade, pars comparecerem a Assembléia
Geral I:xtraordinária, a realizar-se, em primeira convoca

ção às 14 horas (quatorze horas) do dia 06 de outubro
de 1979 na sede, própria do Sindicato à Rua João Planlns
check, 157 em Jaraguá do Sul e não havendo "quorum"
legal, nos termos do artigo 612 da CLT, a Assembléia será
instalada uma hora após ou' seja, às 15, horas (quinze ho
ras), 110 mesmo dia e local em segunda convocação, va

lendo esta nos termos do artigo 859 da CLT, como auto

rização para a instauração de dissfduo coletivo decidindo
-se então, com qualquer número de presentes, a fim de
ser dlscutldo a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.0 _. Discussão e votação por escrutfnio secreto, das

relvlndlcações a serem apresentadas aos senhores empre
gadores ou a sua entidade de classe, na revisão da con

venção coletiva de trabalho, cuj� vigência expira a ,31 de
dezembro de 1979 e autorga de poderes à Diretoria do
Sindicato para encaminhamento das reivindicações; cele
bração de convenção éoletiva, ou se necessário instaura

. ção de dissiduo coietivo.
2.0 - Fixação, da importância a ser descontada' de

cada trabalhador pertencente a categoria representada pe
lo �indicato, de acordo com a letra "E" do artigo 513 da
CLT.

Jaraguá do Sul, 0'1 de outubro de 1979.

CELSO S. MEDEIROS
Presidente

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

AGORA VOC� ESTA MAIS PERTO DE UM ,CHEVROLET.
Vá' conferir ne concessionário'

'

Emmendoerfer Com. de Vefculos Ltda
,

Av. Marechal Deodoro, 557 - f;ones: 72-0969, 72-0655, 72-0060

aft4m'
Foi' feito para você

Jaraguä do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FUTEBOL QE SAUO

Juvenis ,do JEC derrotam, a seleção de Schroeder
Em jogo que fez parte

de rnais um aniversário
de emancipação política
do município de Schroe·
der, os juvenis do Johl
ville Esporte :';'Jbe ciq"ro
taram o selectonado s�h·
roedsnse por 2 a O. Os
tentos do tricolor joinvi
lense foram anotados por
Edilson :

e Palmito. Um

grande público se fez
presente no Estádio do
Grêmio Tomazelli, na Vila
Tornaselll, que teve a o

portunidade de presen
ciar um espetáculo de ní
vel técrtlco bastante bom.

As equipes: JOINVIL
LE - Betão, Palmito, EI
son, Ude e Marcelo; A-'

mauri, Edilson e Ademir;
Jânio, Binho (Gilcemar) e

'Laércio. SEL. DE SCH
ROEDER - Oswaldo, Rolt,
Budal, Romeu e Arlindo
(A'do): Neco, Dinho e

.Joel (Oswin); Gilmar, Co
mei (Max) e Milton. O juiz
foi Bernardo Gesser, au

xiliado por Arlindo Kobe
latto e Ari Voegel.

REGISTRO
Áurea Müller Grubbe, Oficial

to da Comarca de Jaraguá do
'

Sul, Estado de Santa Oatarlna,
, Brasil.

,

Faz saber que comparece-
ram em cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei,
a fim de se habilitarem para'
casar:

'

Edital nr. 11.019 de 26.09.1979
Carlos Linder e Luclla Arbeit,
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em

Três Rios do, .Norte, neste dis
trito, filho de Adolfo Linder e

Hildegardt Albrecht Linder. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na
tural de Jaraguá do Sul, dorni
ciliada e residente em 'Três
Rios do Norte, neste distrito;
filha de Eduardo Arbeit e Rosa
Erdmann Arbeit.
Edital nr. 11.020 de 26.09.1979
Rogério Antonio Laizaris e

Claudele de Prä-
Ele, brasileiro, solteiro, tor

neiro mecânico, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade, filho
de Vergilio Lazzaris -e Paullna
do Nascimento Lazzaris. Ela,
brasileira, solteira, recepcionis
ta, natural de Azambuja, neste
Estado, domiciliada e residen
te na Rua Domingos üemarchl,
,nesta cidade, filha de Aldo de
Prá e Ines Mota Prá.
Edital nr. 11.021 de 26.09.1979
Elias Wudtke e

Anegret Reinke
Ele, brasileiro, solteiro, co-

.brador, natural de ltoupava,
neste Estado, domiciliado e
resldents em Itoupava, neste
Estado, filho de Arno Wudtke
e Allda Wudtke. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e,

residente, em Rio Cerro II, nes
.te distrito, filha de Adular Rein
'ke e IIse Siewerdt Reinke.
Edital nr. 1'1.022 de 26.09.1979
Ivo Jagelsky e Ana Vicente

j Ele, brasüeíro, solteiro, pe
dreiro, natu�al de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na

,Rua Domingos ,Rosa, nesta ci
dade, filho de Nicolau Jagelsky
\e Eurides Bueno Jagelsky. Ela,
brasileira, solteira, doméstica,
natural de Taió, neste Estado,
Idomiciliada e residente na Rua
Carlos Hafermann, nesta cida-

'

de, filha de Lourdes Vicente.
Edital nr. 11.023 de 26.09.1979
Ar{ur leithold e

'

Teresinhlil Marcelino
Ele, brasireiro, solteiro, ope

rário, natural de Jaraguá do

S�I, domiciliado 'e residente
na Rua Antonió Carlos Ferreirà,
'nesta cidade, filho de Oswaldo
Leithould e Regina Kuklinsky
Leit,hold. Ela, brasileira, soltei

ra; industriária, natur;;lI de Luiz
Alves, neste Estado, domicilia
da e residente na Rua Irmão
LE.'andro, nesta cidade, filha de
Antonio Marcelino e Maria Pe
try.
Edita Inr. 11.024 de 27.09.1979

, Laureano GreHer e'

Margarida' Maria Pedrotti
Ele, brasileiro, solteiro, tor

neiro, natural de Jàraguá do
Sul, domiciliado e residente em
Nereu Ramos, neste distrito,
filho de Vitório GreUer e Ma
ria PedroUi, Gre�ter. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, na

tural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Nereu

Ramos, neste distrito, filha de
Caetano Pedrottl e Tereza Tis
si Pedrotti.
Edital nr. 11.025 de 27,09.1979 '

Milton Trapp e

Flores Liv�n1 Kanzler

Cópia recebida do Oficial de

Schroeder, neste Estàdo;

Ele, brasileiro, solteiro, bal

conista, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado, e

residente .em Schroeder, neste

Estado, filho de Wendeli, Trapp
e Ema Denker Trapp. Ela, bra
sileira, solteira; auxiliar, de es

critório, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Leopoldo Janssen, nesta

'cidade, filha de Inwaldo Kanz
ler e Ingrid Harnack Kanzler.
Edital nr. 11.026 de 28.09.1979
Antonio 'Stenger e

Evelina Kopsch
Ele, brasileiro, solteiro. ele

tricista, natural de Jaraguá' do
Sui, domiciliado e residente,
em Garibaldi, neste distrito,
tuhc �e Paulo Sténge� e Elsa

Brenag Stenger, Ela, brasileira,
solteira, servente, natural de

Corupá, neste Estado, domici
liada e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de Erich

Kopscti e Annita Kopsch.
Edital nr. 11.027 de 28.09.1979

Renato Campregher e

Elzi l.orrenzzeHi

Ele, brasileiro, 'solteiro, la

vrador, 'natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente
em Santa Luzia, neste distrito,
filho ce Laudelino Camrregher
e Clara Nicolini camoreçher.
I:':la, brasileir� soltetra .lndus

trtária, natural de Ja aguá do

Sul, domiciliada' e residente
em Santa Luzia, neste distrito:
filha de Uno Lorrenzzetti e Ar-

'melia Pedri Lorrenzzetti.
Edital nr. 11.028 de 01.10.1979
Celso Henrique .pedrotti e

Iracema Rosa,

Ele, brasileiro, solteiro, pu
blicitário, natural, de Jaraguá
do Sul, domlclíiado e r�siden
te na Rua Domingos Demar

chi, nesta cldade, filho d,e Sil

vino ?edrotti e Paula Gonzaga
dos Santos Pedrotti. Ela, bra"

sileira, solteira, contador, na

tural de Itoupava, neste Esta�

tSido, domiciliada e residente

na Rua Guilherme Wege, nes

ta c1dade, fil,ha de Erminio Ro�
sa e Ortensia Rosa.

Editál nr. 11.029 de 01.10.1971José Grossi e Rita de

,C'áS$ia Mafra Pinto

Ele, brasileiro, solteiro, ban

cário, natural de São Behto' do
Sul, neste Estado, domiciliado
e residente na Aveni,da Mare
chtil 'Deoqoro, nesta cidade,'
filho de Afonso Grossl e Irma

CIVIL
Airoso, nesta cidade, filha de
Cassimiro Rincaweski e Elvira

Petry Rincaweski.
Edital nr. 11.031 de 02.10.1979
Osmar Baehr e Eli 'Kath

Ele, brasileiro, solteiro; bal

conista, natural de Presidente

_Getúlio, neste Estado, domici
liado e residente em Vila Len-

, zi, neste distrito, filho de Al

berto Baehr e Elly Baehr, Ela,
brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraquá do Sul, domi
ciliada e residente em Barra
do Rio Cerro, neste distrito,
filha de Harry Kath e Frida
Stelnert Kath.
Edital nr. 11.032 de 02,10.1979

Vicente Urbainski e
Brunhilde Bublitz

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua Ney Franco, nesta cidade,
filho de Ignacio Urbairiski e

Maria Tfardowsky Urbainski.
Ela, brasileira, solteira, indus

triária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Tomaz Francisco de Goes,
nesta cidade, filha de Vigando
Bublitz e Anelta Meltzer Bu
blitz.

Edital nr. 11.033 de 02.10.1979
Alcides José Cani e

Marly Pasold

Ele, .brasilelro, solteiro" mo

torista, natural de Ascurra, nes
te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Ney Franco, nes

ta cidade, filho de Hilário' Cani
e Helena Cani. Ela, brasileira,

. solteira, enfermeira, natural de

Timbó, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Ney
Franco, nesta cidade, filha de

Henrique Pasold e Paula Pa
sold,

'

Edital nr, 11.034 de 02.10.1979
,

Rubens Norberto Wulf e

Adriana Bruch

Ele, brasileiro, solteiro, che
fe de custos, natural de Jöln
ville, neste Estado, domiciliado
e residente em Guaramirim,
neste Estado, filho de Norber
to Henrique, Wulf e Regina Lem
ke Wulf. Ela, brasileira, soltei

ra, econorriiária, natural de Ja"

raguá do Sul, domiciliada e re

sidente na Avenida Marechal

Deodoro, nesta cidade, filha de
Rolli Bruch e Joanira Hafer
mann Bruch.

Edital nr. 11.035 de 03.10.1979
José Claudio Branco de
Moraes e Nelsí Terezi-
nha de Souza Ko'nell

'

Ele, brasileiro, solteiro, auxi
liar de escritório, natural 'de
São Borja, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na Rua

Henrique Marquardt, nesta ci

d.de" filho de' Olivio Ferreira
Grossl. Ela, brasileira, soltei-' de Moraes e Ana Rita Branco
ra, funcionária públi�a" natu� , dá Moraes., Ela, brasileira, sol
(ei de Jaraguá do Sul, domic,i-, ,te�ra, professara, natural de
liadà e residente na Rua Cle- Jaraguá do Sul, domiciliada e

mer.te Baratto, nesta cidade,
filha de José Castilho Pinto e

Se'1izia Mafra Pinto.
Edital nr. 11.030 de 02.10.1979
Ja,m� Lindolfo Maba e Vene

ranpa Maria Rincaweski

,
Ele, brasileiro, solteiro, tor-

'neiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente
na Rua João Sami Tavares,
nesta cidade, filho de Undolfo
Maba e Ines Bruehmueller Ma

ba. Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua João Januário

residente' na Rua João Picco
li, nesta cidade, filha ·de Ingo
berto Konell e Terezinha de
Souza Konell.

E para que chegue ao co

nhecimento ,de todos, mandei
passar o presente Edital, que
será publicadO pála imprensa,
e em cartório, onde será afi
xado durante 15 dias. Se,' al

guém souber de algum' 'impe
dimento, -ãcuse-o para os fins

legais. •
,

Aurea 'Müller Grubba
Oficial

Manchetes Esportivas da
Semana

_ Parece que o Joinville já está deslanchan-
do: 3 a O.

.

_ Foi bom o empate para o Avaí: 1 a 1.

Cricíúma ganha o jogo, mas perde' na renda•

F'igu�irei1se perde no Beira:-Rio: 1 a O.

Debrassi volta ao Carlos Renaux.

_ Vasco derrota o Bangu: po'r 1 a O.

_ VII JESC encerram e a 4.a Ucre ficou com 5

medalhas.

_ Tubarão pode ficar fora dós XX, JASC.

_ Empate em Vitória foi bom resultado para a

Chapecoense.
-,

_ J,oinville passou fácil pelo Novo Hamburgo.

....... Figueirá vendeu caro a sua derrota no'�. Rio.
_ Gol de Fico salvou o Avaí de derroa para o

, Londrina.
,

,_ Criciúma estréia goleando o Operário (PR).
;_ Paraguai é o primeiro adversário do Brasil.
_ Zezé More'ira deu o hepta ao, Bahia e apo-

sentou-se.
Brasileiro de Atletismo ficou com São Paulo.

_ Loteca fez mais 320 milionários nó último teste.

_ Clássico paulista fói vencido pelo Palmeiras:
2 a 1.

_ Finais do Carioca começaram com vitórias dos

grandes.
'

__ Nacional: Empates de Grêmio e Cruzeiro fO

ram surpresas.
_ J,ones vence� mais uma na F-1. �gora foi em

Montreal.' i

_ Grêmio não quer liberar Fantoni.
_ Reinaldo volta à Seleção.
__ Tigre, campeão estadual de punhobol, vai dis-

'

putar torneio sul-americano'.
'

_ Semifinais do Estadual de "FS" vão iniciar nes
te final de semana.

_ Três eatarlnenses podem ir às "Olimpíadas.
_ Os cariocas preparam-se para a 2.a rodada

do terceiro turno.

_ Fantoni poderá ir para o Cruzeiro no próximo
ano,

_ Palrese toi responsável pela morte de Peter
son no GP de Monza.

_ Figueirense consegue bom resultado em Reci-
fe: 2x2. '

_ Jorge faz seu 1.0 gol e Chapecoense empata.
.....:... Zagueiros dão vitória ao Criciúma.

_:_ Grêmio derrota Operário (MS): 3xO.

__ Oposição do Vasco' "canta" Zezé para tirá-lo
do Flu.

,

- Manga diz que vai processar, revista.
_ Joinville ténta sua 3a. vitória, na copa Brasil.

_ Sport é Figueirense terminou de 2 a 2.

_ Congresso Técnico des Jogos Abertos foi re�
lizado o'ntem em Blumenau.

- S�gunda vitória do Criciúma pelo Campeona-
to Nacional:'

'

,

Outro empate da chàpecoense fora de casa,
,com' 'o Colatina.

- Brasil não sediará a' Copa de 86.

- Já definidos os juízes, das' finais da C: América
- Telê garan,te que não sairá do Palmeiras.

, '

Dinheiro da, Loteria Esportiva, uma saída para
as 'dívidas, dos Clubes•.

- Botarogo com problemas para enfr,entar o Vas
co.

- ,Suborno estli agitando o ambiente da Cobraf.
- -,O, zagueirão Gomes, ex-Juventus, poderá ,ir

,para a, Ponte Preta.

- Jogos dos catarinenses neste final de semana:
Jloinville x Londrina e Criciúma x Caxias.

Faleclmentus
Faleceu dia 24.09.79

Fábio Alexandre da Silva Monteiro" com a
idade. de 7 anos, nesta,

Faleceu dia 29.09.79
'

.

.

."',I' ....

Emil Hermann� Carl Schwenke, com a idade'
de 76 anos, em Rio· Cerro II.

Nossa Seleção prepara-se
I -

JASCpara intervir

Dando continuidade
aos preparativos para sua
intervenção nos XX Jogos
Abertos de Santa Catari
na, à partir do: dia 20 de
outubro: próximo,' na cida
de de Blumenau, o nos,
so salecíonado de fut�-'
bol de salão comandado
por Alcione de Simas e

Milton Adolar Stange rea

lizou- uma série de d'uas

partidas com o seleciona
do de Laurenttno, segun
do colocado nos Jogos
Regionais da Região do
Alto Vale. Nas partidas
realizadas aqui em -Jara
quá do Sul, os resultados
foram estes: Seleção B
'de Jaraguá do Sul 4x3

Seleção B de Laurentino,
Seleção A de Jaraguá do
Sul 2x1 Seleção A de Lau
rentino.

Em Laurentino, verifica
ram-se estes rssuttadós:

nos

Seleção B de Jaraguá do
Sul 5xO Seleção, B de Lau

rentino, Seleção A de Ja

raguá do Sul 3x1 Seleção
A de Laurentino.
Para hoje, o seleclona

do jaraguaense terá pela
frente o setecionado d�

Videira, com suas, equ;
pes A e B. Será realmen
te um excelente teste pa
ra a nessa seleção, que
visa fazer uma ótima figu-

/ ra nos próximos JASe. O '

local escolhido foi o Pa
viihão "Horst Werch" da

Associcção Atlética 8�m
co do Brasil e a ordem
dos Jogos será esta:

17h30min - Seleção B

de Jaraquá do Sul x Ses

ção B de Videira; 18h2'1m
_ ['eleção A de Jaraçcá
do Sul Y Seleção A de Vi

deira.
Todos estão .convlda-

O,OS. Vamos prestigiar.

Botafogo Campeão
do primeiro Turno
o Botafogo Futebol

Clube, aa Barra do Rio
Cerro foi o campeão do

primeiro turno do Cam

peonato da Primeira Divi
são de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol.

,

Com uma equipe certinha,
muito bem armada, o al

vi-negro da Barra fez por
merecer ii primeira colo
cação ao término desta
fase do, campeonato.
A classificação apre

sentou o Botafogo em 1.0'
com 7 pg; em 2.0 a Ar
weg" com 5 pg; em 3.0
Baependi e Seleto, com 3
pg e em 4.° Estrella, com
2 pg.

JUVENIS

Nos juvenis, fQram duas

equipes que termina-
.ram na primeira posição:
Àtweg e Seleto, de Gua
ramirim, com 6 pg, Bota

fogo e Estrela, com 3 e

Baependi, com 2. Neste
domingo será realizada
uma partida extra entre

Arweg .e Seleto de onde
sairá o campeão, que' es
tará automaticamente
classificado para disputar
'o títúlo com' o vencedor
tio l:tegundo' turno. O lo�
cal deste jogo, será o Es
tádio "Max WUhelm".

'IMÓVEIS
'de Dalmar Expansão imobiliária Ltda.

COMPRA - VENDA - INCORPORAÇÃO
LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO

DE IMóVEIS.

LAR VENDE:
CE:NTRO - Terreno residencial, rua Tufie

Mahfud (lateral Av. Getúlio Vargas), aDi 'lado do
CIP e Ginásio de Esportes - Cr$ 300 mil, cruzei
ros, facilitados;

CENTRO - 25m de frente para rua Rio Bran
co, élárea total de 750m com moradia. A somente
100m da rua Reinaldo' Rau - Cr$ '650 mil, sendo
Cr$ 450 mil de entrada e saldo em ate 6 'meses.

CENTRO - lindfssima área residencial, vista
panorâmica .da cidade, 38m de frente', R. Leopoldo

'

Janssen, à 500m da Mal. Deodoro. Área total de
887m. Somente 800 mil cruzeilioiS, send'o Cr$ .... '

,300 mil de entrada 'e saldo a combinar. BAR-
BADA!

ÁREA - para loteamento ou chácara. 200m
frente futuro asfalto entre Jguá e' N. Ramos. So
mente Cr$ 180 mil. Amplamente facilitados.

LAR'ALUGA
Diver,sas salas comerciais e escrit.órios, fren

te para Marechal Deodoro e Av. Getúlio Vargas,
com ou sem telefone.

Área de 1.000m2 na Av. Getúlio Vargas (so
breloja) ideal para ,escritórios ou consultórios.

LAR NECESSITA
4 casas para alugar- próximo -ao centro. LAR

responsabiliza-se pelo alugueL
3 Apartamentos do centro.'

Mantemos completo serviço �e administração
de imóveis. Responsabilizamo-nos pelo aluguel,,

mediante módica taxa. 'Procure-nos ou telefone.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"aorreio do PODO" Fazenda vai c?br�r Brasil dará mais
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d d
·

25
'"

a partir o la "

"

-

_.

Cigarros subirãQ' estrangeiro
mal·s de 28%

Objetivando dispor de recursos para a aquisição
, dos materiais mínimos necessários para manutenção e

reequipamento do Corpo de Bombeiros de nosso Es

:_57% para '18;08%, A de- tado, vai ser ativada a cobrança de uma taxa,a exem

cisão restabelece o valor » pio da concepção norte-americana que tem respaldo
tributável o valor tribu- a segurança contra sinistros, no apoio comunitário. " ReVi'sto programa nuc'lear.� "

tável que vigerou até o A Taxa de Seg,urança Contra Incêndios, será eo- -

ano passado. brada nos municípios onde existem quartéis do Cor-. �

f·... 5Pelo decreto, sugerido po de Bombeiros e nos municípios di'stantes até 20, uSinas so O'Delonarao em 9
pelos ministros do, Plane" , ql,lilômetros desses e que, tam�éni, recebem ass ls- O Brasil decidiu rever '1995, cinco anos depois
jamento e da Fazenda, a tência. Pagarão a ,referida taxa, todos os contribuin-

os prazos do programa d
.

tO' .
'

margem do lucro do vare- tes cadastrados no ICM, localizados nas áreas esta- 'o �revls o. ministro

jista
�

permanecem em belecidas. nuclear: agora as usinas César Cals, das Minas e

11%' do preço' de venda. A contribuição será anual com um, mínimo de Cr$ (n�ve) somente funcio- -

Energia, que deu a infor-

74,00 e o mäxímc de Cr$ 1.48'0,00, cuja cobrança 'a- narão comerclalmente em mação,' explicou que a

.ravés de carnês que os contribuintes deverão sell-. ,contratação-das quätro u-
citar gratuitamente nas exatorias, passará a ser feita
a partir do próximo dia 25 de outubro.

sinas restantes será rea-

TUFÃO MATA E Iizada a partir de' 1980.
FERI: NO -JAPAO Todas as unidaCies aeve-

O preço dai cigarro su
birá outra vez, a partir do
próxlrno dia 16: mais
28%, no segundo aumen

to nos últimos dois' me
ses (o reajuste anterior,
de 20%, começou a vi-

I Q'Olrar a 16 de agosto), por
causa da elevação, de
cretada, do IPI sobre ci
garros, que passou de 17,

ESPORTES ,I

4: UCRE
dos VII

No último domingo fo
ram .encerrados os VII Jo
gos E,studantis de Santa
Catarina, realizados em

Joinville, numa promoção
da Unidade Operacional
de Educação Física e

Desportos da Secretaria
de Educação, em conjun
to com a Divisão de Edu
cação Física e Desportos
da 5.a Unidade de Coor
denação Regional.de En
sino. Foi uma semana de.
competições, que envol
veu mais de 1.400 atletas
e dirigentes, na maior
competição escoíar de S.
Catarina.
rA 4.a Ucre, de Blume

nau conquistou cinco pri
meiros' lugares; a 5.a

Ucre, de -Joinvllle, quatro;
,

a 13.a Ucre, de Itajar e a

10.a Ucre, de Concórdia,

/

Campeã
JESC ACAFE Seleciona

livros .para
vestibular

dois; a 8.a Ucre, de Ma
fra e a 6.a Ucre, de Rio
do Sul,- conquistaram um

primeiro lugar.
'

Os vencedores por mo
, dalldades:

4.a Ucre - Basquete
bol masculino, ginástica
rítmica desportiva, 'nata
ção masculina, volibol
masculino e volibol femi
nino.
S.a Ucre - Atletismo fe

minino, ginástica olímpi
ca, fem., nat, fe_m'. e xa-

drez.
,"

13 a - Atlet. masco e

ginást. olímp.' masculina.
10.a Ucre - Atletismo

masculino e ginástica o

límpica masculina.
6.'a Ucre - Handebol

feminino.
8�a Ucre - Basquete

-bol feminino.

\

vilQ! José Cardozo: '''Ah
sim", de Alciaes Buss:
"Pequenos' Desencon

tros", de Silveira de Sou

za;
,

"lncorporaçâo'';
'

de

Lindolfo Bell; "A Morte

do Tenente e outras Mor

tes", de Salim Miguel; "O
Irmão da Estrada", de

A Associação Catari
nense de Fundações Edu

cacionais (ACAFE) sele..

cionou os dez primeiros
autores catarlnenses cu

jos livros serão usades
para estudo e interpreta
ção de textos nos próxi
mos exames vestibulares.
São eles:

"Memórias de um Meni

no Pobre", de Silveira Jú

nior; ','Sonda Uretral", de

Holdemar Meneze's; "Zé

lica e os Outros", de Flá-

Marcos Konder Reis;
"Num Cinema de Subur

bio" , de Emanuel Medei

ras Vieira; "A Llteratura

de Santa Catarina", de

Celestino Sachet.,

y

Visando incrementar
cada vez mais a prática
sadta do esporte entre os
seus asscclados, o Servi
ço de Esportes 'da Agên
cia do Sesi de nOSSa ci
dade prógramou uma sé
rie de atividades, entre
elas a realização de um
movimentado torneio de
tênis de mesa entre os
membros da Bandinha
"Filhos do Trabalhador",
torneio este que . terá o
seu encerramento neste
final de semana. Por ou
tro lado, está convocan
do a seleção de "Futebol
Suíço" que irá à JO'inville
no dia 07 (amanhã) para
intervir no Campeonato
Regional Sesiano da mo
dalidade. '

1.0 CAMPEONATO DE
FUTEBOL surço

O S�rviço de Esportes
do Sesi local tem progra
mado e pormoiVerá à par
tir do próximo dia 13, O'
L° Campeonato de Fute
bol Suíço. As, equipes que

,
confirmaram as suas pre
rsenças e deverão partici
,pal desta competição, '

são as 'seguintes: Weg,
Menegot,ti, Jarita, Mariso'l,
Jaraguá Fabril, ,Emmen
doerfer, Cyrus, Frigumz,
Marcatto e Rodolfo Jahn
(Guaramirim). O campeo
nato estender-se-á até o
mês de dezembro e o 10-

cal dos jogos -será IQI Es
tádio "João Marcatto', do
Grêmio Esportivo Juven
tus, gentTImente cedido
pelo moleque travesse do

" Jaraguá Esquerdo.

Mudança de
telefônicos

I

r.. '

nUIDerOS
, Motivado por'mUdança,s técnicas, no seu serv!ço
de telefonia a TELESC - Jaraguá do Sul - comumca

que foram feitas altera�ões nos núm�ros de telefones,
,

cuja relação estamos divulgando abaiXO:

DE: PARA:

Dalmar Oonf, Ind Com Marcos Dalprá 72-1018 72-0878'

Dealberto Jorge Silva, 72-0888 72-1018

Ainda em continuidade Prefeitura Municipal de Jaraguá 72-1013 72-0210

as várias atividades, o Ivo Nereu Zanluca ., ,

72-0210 72-1013

Serviço de Esportes do Eletromotores Jaraguá S.A. 72-1112 72�0131

Sesi estará patroci'nando 'JaJro'Wiest 1 72-0131 72-1112

a partir da próxima terça- ' Eletromotores Jaraguá S.A. . ,... 72-1115 72-0132

-feira, dia 09, um Curso José Ferreira Cruz : 12-0132 72-1115

de Organização Esporti- Prefeitura Municipal de Jaraguá 12:-1014 '72-0245

va com a finalidade de a- Elia Stein ,
72'-0245 12:'1014

perfeiçoar as técnicas de Prefeitura Municipal de Jaraçuá 72-1114 72-0256

organização de competi- José Vital Vegini .,. .........•... 72':'0256 72-1114

ções, Este curso estará Prefeitura Municipal de Jaraguá 72-1120 72-0315

ao' alcance das ernpre- Avelino Buzzi " ; 72-0315' 72-1120

sas, colégios, escolas e Dalmar ooot. Ind Com Marcos Dalprá 72-10n 72-0888

associações, todos indis- Paulo Roberto Silva ., 72-0117 72-1011

tintamente estão convi- Metalúrgica João Wiest S.A. .: ..
'

.. 72-1295 72-0117
, dados a participar, deven- João Batista Prim 72-0122 72-1295

do ser ministrado pelo Metalúrgica João Wiest S.A 72':'''1283 72-0122,
Professor' Ari,ovaldo Xa- Silvano Petry 72-0756 72-1289
vi,er dos Santos, um pro- Metalúrg. Erwino MeneglQ�ti Uda. .. 72-1277 72-0156
fundo conhecedor da ma- In,go Lux : ..............•

-

.. .72-0741 72-1277
téria. A duração será de Metalú'g. Erwino Menegotti Uda 72;..1278 72-0741

35 horas/aula e será todo lIário Bartel ' 72-0700 72-1278
ele realizado no período Ind. Artet. de Borrachas Wolf '. 72-1244 72-0700
noturno. Pará uma me- Lydia'Stein Kreis ' ,' 72-0496 -72-1244

,Ihor. orientação, vamos, Malhas fruet Upa - ...•........ 72-1019 72-0496,
divulgar os dias em que Walter 'Bartel " ".. 72':'0500 72-1019
serão ministradas as au,..

1 ÍVloretti Jordan- Cia. Uda 72-0672 72-0500

las: 09, 10, 16, 17, 23, 24, Indústrias Reunidas Jaraguá 72-�240 72-0672
25 e 30,de outubro; 06, Osmar José Vailatti .. _ , 72-0835 72-1240

07, 13, 14, 20 e 21 de no- Eletromotores Jaraguá S.A 72-:111;1 72-0835
vembro, data dO' encerra- Renato Nicolau Nicoluzzi ..•...... 72-0130 72:"1111
menta do curso. Eletromotores Jaraguá S.A. 72-�113 72-0130

Adolfo Umbelirio Costa 72-0"879 72-1113

CURSO DE
ORGANIZAÇÃO

,
ESPORTIVA

CORUPA:

Tóquio - O" tufão Owen�
em sua passagem pelei
Japão, Já provocou a mor

te de pelo menos ft pes
soas, ferimentos' em 53,
,fundações em mais de

cem mil casas, além de
deixar sem eletricidade

cerca de 600 mir residên
cias. Ele foi acompanha
do por ventos de até 240

quilômetros por hora e

causou a pior tempesta
de do país nos ultimös14'

anos. o Owen, que esta

va a cerca de 600 quilô
metros ao Norte de Tó

qulo, com seus ventos re

duzidos a 70 quilômetros
por hora, é o primeiro tu

fão a atingir a miá de

Honshu, à principal do Ja-,
pão, desde 19ó5, quando

'

morreram 200, pessoas,
Este' tufão é também o

primeiro a atingir a cida
de de Osaka, desde 1883.

rão estar com seus con

tratos assinados até 1982
- a construção de uma
usina levá cerca de ,sete
anos e meio, à partir da

laje, e dez anos, conside

rando-se a' elaboração
dos projetos.

NOVO CONVÊNIO,

AGO,RA N'O IRAQUE
,

Além dlssc, o Brasil

assinará com o Iraque
Um convên'io de coopera

ção nuclear, como infõr
mau em Nova lorque, o

chanceler Saraiva G-uer
reiro. A proposta 6i'asi
leira inclui prospecção,

1

produção e enriquecimen-
to de urânio e, de acordo

com Guerreiro, "tem ea

ráter pacífic,o".
Em BuenoS Aires, anun

ciou-se q�e a Central atê

mica de Atucha II será

construída também ,pela
,IKWU.

O Brasil vai estender ao

capital de risco, até o

fim do ano, todas as van

tagens' concedidas pela
legislação ao capital de '

empréstimo, com 'o obje
tivo de atrair maior volu

me, de, investimentos es:"

trangeiras; A informação
foi divulgada em Brasília,
pelo ministro Delfim Net

to; do Planejaínento, se

gundo o quäl a equipara
ção das vantagens entre

os recursos tomailos pa-
ra empréstimos e os des

tinados a investimentos

será feita no plano fiscal,
"sendo

}'
muito provável

.

que se dê ligeira vanta

. gem ao investimento
.

di�

reto".

.............._....

'João
\

Paulo
liberdade·

B,RASIL PODE

GONSTRUIR NAVIO
NUClEAR

O BÚ1Síl estuda a cons

trução de um navio mo

vido a -enerqla nuclear,
segundo revelou em Bra-

,sma, ,o almirante Maxi

miano da Fonseca, minis
tro da Marinha. Os' técni- ,

cos já iniciaram as pes

quisas. para a .oonstru

ção, mas o prfmeiro navTo

só poderá ficar pronto
dentro de 10 anos. O alrnl
rante considera o assun-

.

to "da mais alta impor-,
tância para o País".

Em Itumbiara, G'o!iás, o
ministro César Cals .dlsse
que a revlsão do progra
ma nuclear não significa
o abandono do acordo
com a Alemanha.

vereador Blunk, aprovei
tando o encerramento da
Semana do Trânsito (18 a

25.09 últimos), pediu para

'que o Executivo Municli

cipal apresse a constru-

ção das lombadas '(soli
citadas pela Comissão

II .

elogia
. '

americana
Nova lorque - O papa João Paulo

n elogiou "esta nobre quâlidade dos

Estados Unidos e do seu povo: o de

sejo de sér livre, sua'determinação de

preservar a liberdade e sua disposi
ção �e compartilhar' esta liberdade
com outros". Pediu também que "o' i
deal da liberdade continue a ser uma

a

força motriz" dds Estados Unidos

"para todas as naç�es do mundo de

hoje". O· papa fez essa declaração no

Batery Park, um jardim da' ilha de Ma-'
nhattan, de onde se vê a esfãtua da Li

berdade, na entrada do porlo de Nova

Iorque.

O, governo quer, criar dois partidos

--: um de apoio' e o tuor descompro
missado, mas com características se

melhantes, para evitar que ,"os radicais
da oposição" possam ,assumir ,o co..

manc;lo do País. A informação foi trans
mitidà pelo presidente Figueiredo ao

deputado Rubens Figueiró (Arena-MS),
'

I _

Governo não· admitirá �
.

radicaís
po'der I

>

no

Serviço de Esportes do' Sest
e·m franca, atividade

'

no Planalto. Também o ministro da Jus

tiça, Petrônio Portella, garantiu que o

"governo não faz concessões ao casu

ísmo" l1em pretende "ser beneficiado"
, ..

pela reforma. política, que tem çomo fim

apenas "consolidar o regime democrá
tico".

Vereador apóia permanência'do 5.°
,

DN
Na reunião do Legisla

tivo corupaense di�, 25,
deu entrada, correspon':'
dência da: Câmara de Ve

readores de São Francis

co do Sul, referente ao
,

pedido do vereador Dau

ro Stazack, pedindo a

permanência do 5.0 Dis

trito Naval em' Santa Ca
tarina.

mos a perder o que, já te

rnos. Pois continuamos a
I

ser apenas um "híato"

entre os Estados do Pa
raná ,e Rio 'Grande do

Sul, ,sendo promessa do
Presidente Figueir�do.

Foi aprovado o pedido
do vereador para que o

Governador Dr. Jorge

Bornhau�en interceda

junto aos canais compe
tentes .pela permanência
do 5.° Distrito, Naval.
Na mesma reunião o

O vereador Ernesto F.

,BIunk solidarizou-:se

çom o edil 'da cidade por
tuária, para que não vie-

, que fez parte) a serem

construídas na AV. Getú

·lio Vargas para eliminar
o excesso de velocidade.

Finalizando o referido
ed11 prestou homenagem

pela passagem do dia do
,1

rádio e· do radialista des-

tacando a Radio Jaraguá,
que' sempr:e tem defendi

do os interesse do Muni-
, cfpio e da regiaodo Vale

dOi Itapocu.
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