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Munic,ipalidade 'concederã isenção de. tributos'. para construção
Encontra-se em tramitação

,na Câmara, dois importante:!! .

projetos-de-Iei do Governo Mu:'
nicipal, que se relacionam dire
tamente a realização dos Jo
gos Abertos de Santa Catarina'
do pÍ'óximo ano, em Jaragl.Já
do Sul, mostrando a preocupa
ção do Prefeito Victor Bauer,
em dotar o município de infra
-estrutura para o sediamento
do maior acontecimento poli
-esportivo do Estado.

Um dos projetos, concede
isenção de tributos municipais
e dá outras providências, reza,
em seu artigo primeiro que "Fi
ca levantada, e�cepcionalmen
te, 'qualquer incidência até o
final ,de 1980, dos tributos mu

nicipais decorrentes da con
cessâo de licenças para cons
truções, reformas' e amplia�
ções de hotéis,. restaurántes,
lanchonetes e similares , bem
como as de praças,

tra� ainda virão. ,

, I
•

Banco de Investimentos do �ra- , E come trabalho "da Le
si! no valor de CrS 20 milhões gislativo em sua sessao segun
da'ndo eqmo ga ran·tia, quota� da-feirina, falo. inclusive que re

do FPM. Tal operação, objeti- sultou em aClr�ados �e.b.ates,
va dar condições à administra- a bancada aremsta.. rejeitou �
ção municipal, durante o exer- substitutivo áo proJeto, de. lel
cíciO de 1980, de maior flexi- que denomina de Rua.da crían

bilidade de caixa e eensequen- ça a Ru� 227' .do, perlmetro .

ur

temente manter o equilíbrio ne- ban�, de auto�la do' emedeblsta .

cessário entre recolhime,ntos e·Regmaldo S�hloch�t. ESS! pro
pagamentos, evitando oscila- leto foi arqUIVado. A C�mara
ções de .desencaixe. 'entre re- que :entra em rece� �I� .2�
ceita e'despesa. proxnno, tem �ova ordlnarla

segunda-feira, as 18' horas.

centres esportivos e re
creativos e demais equipamen
tos e.sportivos, com exceção da
taxa de expecJiente". Em sua
justificativa, ,Bauer di;Z ser ne
cessário dotar a cidade de
uma infra-es,trutura condigna
para receber aquela competi
ção esportiva e que sem incen
tivos p�r parte do poder públi
co, por certo teríámos dificul
dades em alcançar �s objeti
vos. Além dessas medidas, ou-

Outro prejeto em aprecia
ção pelas Comissões e que,
juntamente com o outro prova
velmente irão à primeira veta
ção na sessão legislaJiva ordl
nária de segunda-feira, dó Exe
cutivo, solicita autorização pa
ra realização de eperaçäo de
crédito.por antecipação da re
ceita de Fundo de Participação
dos Municípios nó ICM, à con
trair junto ao Unibanco -

jaraguá sedia, dia :24"
.da Facisc

. -

reunrao

Está confirl'!'ada a data do próximo Clia 24, para a rea�izaçãe da 36.a
Reunião do Conselb,o Diretor da Federação das Associações Comerciais de Sta.
Catarina (FACISC), /em. Jaraguá d� S.ul. <:> conclave terá lugar no Restaurante-Uajara, a partir das 8 horas da manhã e deverá trazer a nossa cidade, representantes da maioria das entidades de classe congêneres, de toda Santa Cáta-. -

\.
.

rma.
_

'. A Associação Comercial e Industrial, como a,ntitriã, está convidan-
do. os empresários ieeats para participarem da reunião elou almoço de con
fraternização que marcará o encerramento dô evento bimestral, podendo as ins
crições serem feitas na secretaria da entidade ou pelo telefone 72-1044, ao preço Ele CrS 150,00 por pessoa.

$a
.

exigência legal.INSPEÇA'O DE
CALDEIRAS"

declsíva na implantação
da ACIP. I

.

SECRETARIOS AQUI
OUTRAS

Sul p_oderá
recursos junto a Funar- cimento do município,
te - Fundação Nacio-

-

cujo desenvolvimento a-
, nal da Arte e SNT - celerado fez com que a
Serviço Nacional do FCC, presidida pelo Qr.
Teatro, pará constru- João Nicolau Carvalho,-
ção, a partir do próximo incluísse nasse munici-

.

ano, em Jaraguá do Sul, pio no rol . daqueles a-
de um teatro ·para ó quinhoados pelo bene,.
d�senvolvimento da cu I- fício.'

-

.

túra Jaraguaense, em Todavia, a constru-
função- de próprio cres- ção desse teatro em Já-

Jaraguá
A Fundação Catari

lJense de Cultura, ór
gão de aco'mpanhamen
to e ápoio as' ativida
des culturais de Santa
Cat�rina, criado pe10
GOvernador do Estado,
Dr. Jorge -Konder Bor
nhausen, eláborou estu
dos e está, pleiteando

do contar

Convênios " beneficiam, setor educacional
. Foram assinados terça- como escola, cujas depen- CORUPA

-feira, no gabinete do Se- dências atuais são preeä-cre,tárie Antero Nercolini, rias. Valer desse coniVê- O: Prefeito Adelino Haufda, Educação, convênios i,io importa em' Cr$ 352 ,Ie, de Corupá, presente aobeneficiando o setor edu- mil. .

'

ato, assinou igualmente.cacionál de municípios in- O.S outros convênios convênio para construçãotegrantes da microrregião i prevêem e ambos no valer ,de novo prédio para abrido Vale do Itapocu. Repre- de CrS 170 mil, eensíru-} gar a' Escola Reunida'
sentandO' o Prefeito Victor. ção de uma sala de aula FranciscO' Mees, em área
Bayer, o Deputado Esta- na Escola da Éstrada Fran de 3.597m2, doada peládual Octacilio Pedro Ra- cisco de' Paula, substituin- municipalidade, ao E.stado
'mos, assinou convênios do a atual, que'não o·fere- e, localizada em Vila lsa
no valor de CrS 692.000,00, .ee mais as mínimas eon- bel. Atualmente essa Es-
destin�dos a construção .dlções e outra, na locali- i cela funciona num prédiode 2 salas de aula na loca- dade de Santo Estevão" da Comunidade Evangélilidade de Vieiras, nas 'pro- em Garibaldi, também em ca, que está em péssimasximidades da SC-301, em êubstitulÇlo das trepen- cõndições, tendo Já' idosubstituição da casa velha dências precárias que a a- solicitada sua

.

desocupa
que está sendo utilizada tua� apresenta. ção para reparos. E' de

CrS 352 mil o valor do
cenvênle,

CapaCidade hoteleira·

A entidade que congre-
ga empresários de Jara- O' parque Industrlal Ja-
guá do Sul, em oflclo dlrt- raguaense estará repre- Complementando matá
gido ao Delegado -Regio- sentado por dois empre- ria à respeito da realiza
nal do Trabalhai em Flo- sários locais, durante o I ção da Reunião do Con
rlanópolls; apresentou à- Congresso das Pequenas selho Diretor da Facisc em
quela repartição o Enge:' e Médias Empresàs, que Jaraguá do Sul, dia 24, anhelro Mecânico Irineu Ar- será realizado na capital, reportagem tomou conhe
ruda Borges" radicado nes- paulista, de 12 a 14 deste cimento de que, al�m da Preocupado em dotar o mu- Ess.e novo bloco,--· em cons
ta cídade, o qual está piei... mês, no Palácio das Con- participação de autorida- nlcípio de uma Infra-estrutura trução aos fundos do "Nelo_Ho
teando registro legal que I venções - Parque Anhem- des municipais, estarão hoteleira condizente com o po- tel", na Marechal Deodoro, se
O habilitará a proceder a pr, patrocinado pelo Go- prestigiando o importante t!ério econômico, aliada a_preo- gundo seú proprietário, sr. A
ínspeção' de caldeiras a verno do E,stado de São evento, também, os Secre- cupação do próprio Incremento léssio Élerri, à princípio está or

vapor, exigída pôr ,lei. A Paulo;',
.

tários Hans ,Dieter Sch- ao turismo, atualm�'lte .

ainda �ádo' em 4 milhões e 100 mil
efetivação do registro, vi- Por outro 'lado, desde midt e Norberto Ingo Za- 'incipiente; foi iniciada em mes- cruzeiros, porém, acredita, ao
rá sanar um sério proble- 16 de outubro, . o

.

vizinho dr,ozny, -' respectivamente, dos de junho, a constri.Jçãó' de seu término, sejam aplicados
ma em Jaraguá do Sul ,e municrpio de Pomerode da Indústria e Comércio e novo bloco para ábrlgar trinta 'em forno ae 6' milhões, óca;io
cidades círcunvizinhas, 'conta com sua Assocía- do Gabihéte do Planeja- e seis novos apartament�, au� . n'ados pelos constantes aumen
pois até o presente as em- ção Comercial e Industrial menta do- Governo do Es- mentando, quando concluídQ, a _tos do materia'" de construção
presas tirtham .de recorrer e tendo .na presidência atado. Octacflio Pedro Rá-. capacidade hoteleira de Jara- e mã9-de-obra. Com trabalhos
a engenheiros de outras empresário

.

Cid Erwin' mos, deputado estadual

I
guá do Sul, sabidamente ca- sendo executados. pela Empreicidades:, acarretando-lhe!;) Lang. A entidade iaragua- pela região, marcará pre- rente de. I�itos' e sempre total- teira Hawa Uda., acredita Beri'iônus no cumprimento ,des- ense colaborou de form,a sença igualmente. mente tomada. que até C)utubro do próximQ ano,

com teatro 1980em
raguá do Sul, ,não limi
-ta-se apenas aos esfor
ços da Fundação Cata
rinense de Cultura, mas
sim, conjugados aos
das 'autoridades munici
pais e a representação
na As�embléia Legislati
va e Câmara dos D�pu
tados, pois que, sabe
-se, são muitos os plei-,

, teantes e poucas as ver
bas disponíveis par,a tal
finàlidade.

Está aí uma excelente
'noticia, exclusiva deste
j�rnal, restándo agora
a uniãO' das classes re

presentativas para que
reälmente esse teatro
venha a ser construído
em noS$O município.

Folha Popular re-c:iproxilDa. os· 'Nicolini
so Eugênio Nicolini encontrava
-se em nossa redação tratan
do de assuntos de seu interes
se e, enquànto esperava pelo
serviço air realizado,� dava uma

olhadela pelos jornais que' esta
vam ao seu al'cance�

miliar que dispõe de largo pres- poder pela reaproxim.ação do'
trgio e prosperídade nas re- parentesco interrompido há tão
giões de Sant'Ana do Uvramen- longos anos; -Dona Otma, em
to e Garibaldi; explorando ,com .

recente v.iagem com um grupo
.sucesso extensa granja. Mário de senhoras de sua comunida-
entusiasmou-sé e escreveu uma de religiosa foi à Garibaldi pa-.

carta.. Resposta nenhuma veío, ra conhecer outros tantos mem
mas recebe:u em sua casa, na bras da f\mflia Nicolini: Os cêm
Rua Cél. Prolc. Gomes de Oli- tatos telefonicos permitem es
véira,635, no centro de nossa treitar cada vez -mais esse- re
urbe, a visita pessoal de três enconro tão almejado.
deles, quando do ,retorno de Pois é, amigos, o jornal
uma longa viagem pelo nor;te entre tantas utilidades tem tam
do pafs. Conheceram prímeiro bém, o priviiégio de aproximar
a sra. Otrlia, depois lai Mário e amigos e p,arentes. A permuta
a."Nona", 'viúva de 'Eugênio.

_

de jornais ajuda à, divulgar di
Confraternizaram a ",!ais não., ferentes regiões do nosso pa. f.s.�- Parabéns à "Folha Popular".

Nosso confrade "Folha Po
pular", qu.e se edita em Sant'
Ana do Livramento, Rio Grande'
do Sul, numa de suaS edições,
serviu de ponte para um 'reen
contr.o de ,dois tranças da gran
de 'famflía Nicolini. Segundo nos
foi relatado e isto faz muito,
tempo,. quandol os Nicolini' che
garam ,à Jaraguá do Sul, um
de .seus íntegrantes deixou o

grupo familiar, e nunca mais
ouviram dele falar.

Foi quando tomou um e

xemplar da "Folha Popular",
que tem por diret,Qlr o prezado
confrade José Getúlío M.
Pere.ira. Em suas páginas esta
va algo de inusitado, _pois -lia
com todos os "éffes e érres'"
um noticiário que_ tinha como

persoinagem central 'um NICO
UNI, membro de um grupo fa...

c Agora, � Já faz também al�
�um tempo, pois, foi em março
QU abril do ano em curso, OI sr.
Márío Nicolini, fílho do saudo-

A Companhia' Melhora,m.entos
(Ie Jaragu'á' do Sul, proprietá�
ria do Hotel e Restaurante It.

,jar!!, em vista da falta de aco

modação que se ' constata em

certos dias, está estudando a

<�'-r.,,:- I J 'am'pliação prévia a 'construção
;Adiante e mostrando, à re� a capacidade do "otei encon

portagem as obras, disse que tra.se tomada. Pelos estudos
embora vá ficar ocioso na maior -preliminares" tomados quando
perte do tempo '(nem todos cla- de as�embJéia: da Companhia, a

,

rol, pela própria falta de uma ,ampliação prévia a cOlJstrução
estrutura' turística e divulgação de novo. bloco, prevendo' uma
do municípi�, esses novos a-

nova capacidade de até 60 a

partamentoS hoteleiros' que se partamentos, dentro das. exlg.ên
constrói, somente no futuro tra- clall técnicas dos �rgãos de tu

rã� ,retomo, sendo que os in-
rismo. O praiZo para ,o estudo,

vestimeriíQs atuais, próprios, s�
,

aprovação' das ,plantàs, aloca
dãó mais em funçã� da n&Ces- çAo de recursos' financeiros,
sdade de Jaraguá contar com contratação das obras, estava

melhor capacidade h�teleira, pre�isto até 31 de dezembro,

principalmente para o próximo 'poréni, não se tem conhecl
ano, quando dos Jogo,s Abertos.' mento em que "pé" andam es-

ses éstudos.

Ao total; segundo. Berrl, serão
seis pavimentos, sendo o tér-

reo para garagem. quatro an- REUNI.ÄO ,ONTEM
dares para abrigar os aparta-

.

',,-

mentos e outro superior para

'lavanderia, cahc:a d'água - pa

ra armazenar entre 8 a 10 mil

IlIros - entre· outras dAAend'ên
clas nec'essárias ao' própriO fun�
donamento d�) hotel.

- /'

de Jaraguá . 'terá
quando ·da realização neste m_!J
nicípio dos J_ogos Abertos de

,Santa Catarina, esteja concluí
do, pols que, acrescentou "por
uma questão de bairrismo e a- '

mor. a esta cidade, inclusive a

plicando recursos oriundos da

venda· de outras propr'ieda,des
nossas, 'sentimos a c;:aréncia de.
leftos,

.

mesmo sabendo que o

retorno é baixo e iniciamos a

construção, alterando plalt0s
preliminares que preViam ape

nas dois pavimentos".

da 'região
MASSARANDUBÁ

A "Capital do, Arroz", já
na semana passada assi-
nara convênio em Cr$ 160
mil, para a reconstrução
da

.
Escola Estadual de

Campinas Central, no inte
rior do município, aten
dendo desta maneira anti
ga reivindicação dos mo

..adores e da classe estu
dantil daquela região. ,

E segundo consta, a

construção dessas .salas,
resultantes dos convênios
assinados, deverá tey'lni
cio breve, para utilização
das dependências quando
do próximo ano letivo.

aumento
ment9s sejam construidos para
dar vazão ao atendimento.

CIA. MELHORAMENTOS _

TEM PLANOS

t. �l

Os proprietáriOS de hotéis,
rt'staurantes e similares, reuni

ram-se orltem à rioite, no Bae

p�ndi, co'm o Prefeito' Victor
Bauer, tratando de assuntos 11-

_ gadOS a construção, e amPlla-
Atualmente o "Nelo Hotel" ção de ,siJas_lnstalaç6es, além

que futuramente poderá ter seu de outros, Isso tud9 com vistas
nome de fantasia alterade? para .

aos Jogos Abertos de 1980, em

Hotel Berri, segundo o próprio" 'Jaraguá do Sul. Como é neces

possui trinta e um aposentos, sárlo montar uma grande estru
entre quartos e, apartamentos, tUfa, essa reunião preliminar
que, somados aos' em .constru- serviu para verificar'a atual si

ç,ão, darão ao setor hoteleiro tuaçAó e quais os planos e pro
do município,.. uma melhor es- fetos que se têm acerca de
trutura, contudo, há necessida- construção e ampliação das a
de de que novos empreendi- tuais instalações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Auiversananles
4 IJ\RAßÍNSI

Aniversariam, hoje, dia 10.11.79

Henriette, filha de Carla e Hans Ger
hard Mayer

Ivo João Bortolini, residente em Vila
Chartres

Sra. Vva. Edith Franco, residente em
Porto Alegre-RS.· \

Sra. Asta B. Marquardt

AniverSariam, amanhã, dia 11.11.79
Osmar Meier, resldente em Estrada
Itapocu

Sr. Euclides Plccinini', residente em

São Paulo
Mauri Gerent, residÊmte em Joinville
Sra. Sandra Peters Girolla, residente
em Barra do Ri'o Oerro

Águinaldo Spézfa Junior

.aniversariam di� 12.11.79
Dr. Murilo Barreto de AZevedo
'Srta. Edla Hardt
Dr. Fernando Artur Springmann (mé-
dico no Estreito-Fpolis.) . ,

Sr. Geraláo Meier, residente em Ja-
raguá 84 I

. Sra. Hiide'gard, esposa do sr. RUd�I-
to Kressin, residente em R. da Luz
Vitória.

Sr. Waldemar Karsten -

,

Sr. Nilo iapella, residente em. [tapo
,

cuzinho
Isolda Maria Stinghen, residente em
Cambé-PR.

, .�
Srta. Marise Eliane Strebe
Magali Toewe, residente em Jar�gua
zinho

NASCIMENTOS

DA Debutantes/79
Uvas mães. Amanhã, as

debutantes'participarão de
churrascada com' seus pa
res, igualménte' no clube
azurra. \

E hole, minha coluna,
engaldnãéla,

.

apresenta
mais algumas meninas-mo-

-

ças: ,;

AS BODAS DE OURO
.

DO CASAL BRUNO MAHNKE-OLGÄ HENSCHEl MAHNKE

Aconteceu ontem, no'

Clube Atlético Baependi� o
tradicional coquetel ofere
cido pelas patronesses,
senhoras Zuleica Berndt e
Maria Clementina

-

Vieira
�immermann, para as me

..,

ninás-moças que farão· seu
"debut" no próximo sá
bado, 'dla 17, e as respec-

FoLno dia 9 de novembro de cueceu das suas obrigações dorn' ..

1929 que a Igreja Eva�gélica Lute- n.cats. Como bons cristãos, ternen

rana de Jaraguá do Sul, recebeu tos ó Deus tem na frequência do
Bruno e Olga, para serem aben- culto e na ajuda des serviços da

çoados em sua'união. Bruno Paulo congregação evangélica u'!1s gran-
Oscar Maj1nke, que todos conhe- de folha de assinalados trabalhos.
cem por Bruno Mahnke, nasceu em Durante .19 anos ininterruptos foi o

Blumenau no bairro da Velha, filho diligente Presidente da Oornunlda-
de LuLz, lÍI1ahnke e Auguste H�rbst de Evangélica Luterana. de Jara-

,

Mahnke e� num dia e mês de 19b guá do Sul e no seu tempo de ad
ele resolveu enfrentar uma viagem ministração, contando com opero
-de dois 'dias, a pé, em direção à sos auxiliares, concluiu a constru

então emerçenta aldeia de Jaraguá. ção da atual Igreja, dotou-a de so

No primeiro dia alcançou 0'- rio noros sinos e um vistoso relógio de
Mulde e no diaseguinte atravessa- quatro frentes que ainda hoje ser-\
va a serra de Jaraguá, via Pome- ve de orientação à' população,
rode, para conhecer o lugar onde. reatlvou o funcionamento da Esco�
se flxarla deflnltlvamente, Por cer- Ia J'araguá, instalou o Jardim da

ca de 10 anos exerceu a profissão Infância Pestalozzi, ampliou otocel
de oficial d�_ pedr�iro. Conheceu do Coro e adqulrlu um órgão de
em Jaraguá a futura esposa Olga, tubos com 2 teclados manuais e 1

filha de Friedrich -Henschel e Rosa pedal e .' 20 registros; da marca
Kelser' Henschel, nascida, em 'Mas- Bohn, de N. Hamburgo, comprou
-sarandubà e o enlace realizava-se, larga ,fai)Qa de terreno e em cima

no dia 9, há 50 .anos, Anos e anos dele construiu o Salão da Comuni- " ..

Deyse Jacqueline, filfla de'

qe ucas bênçãos fizeram prospera' dade, tudo acompanhado <pelos Antônio (Iria) Zimmermanno casal, onde a -dedlcada esposa Pastores de seu tempó - Hermann
.de todas as horas- sempre esteve Waidner 'e Karl Gehring.
ao lado do marido. na execução de Politicamente teve participação. c

, i'NIVER" "um aniversário, ao qual, junta-
tarefas honestas e profícuas. Bruno na vida da cidade como suplante " .' mos nossos cumprimentos.
é motorista fiá 54 anos, um dos Ele vereador. Foi um dos fundado- I Rasgou folhinha dta quatro'
mais antigos de Santá- Catarina, rãS da Sociedade de Atiradores Ja-

I passado, a sra. Jutta Marcatto,
transportando com seus velculos e raguá, hoje o Clube Atlético Bae- sempre presente�em nossos a

progresso entre. as cidades de Blu- pendi, de onde é sôcio-honorárlo, contecimentos sociais 'e fllantró
menau, Curitiba e Porto Alegre du- desde 10 de junho de 1962. picos � esposa do sr. Durval Sempre é bom conhecer

rante 30 anos, ora como autônomo Da união de Bruno
-

e Olga. Marcatto. À D. Jutta, compa- novas pessoas e, faze,r amiza

e ora como empresa de transpor- nasceram duas
.

filhas: Brunhilde, nheira da Casa da Amizade o des. E é pensando niSSO que
m.eu abraço.

' .

enderéço aos boas vindas aotes de 'carqas, Como motorista pro- caseda com Eugênio Victor Sch-
.

fissional, juntamente com colegas moecket e Relinde, casada com.

:.

LANCHE
Pastor Egon Adolfo' Lohmann-

seus que eram muitos à época Herbert Paulo Marschall. Dessas procedente de Nova Petrópclls
por causa "da Estrada de . Ferro uniões eles tem sete' netos: Yvon- A amiga Márcia Müller Mu- (RS), recém�che!:!aâ?, qu� veio

passando por Jaraguá; e ainda lem- ne Alice Schmoee!<el Gonçalves, niz, fói perfeita anfitriã quarta- preencher
a vacancla deixada

bra de Fruet, Phizera, os Emmen� Rosene Beatriz Sçhmoeckel Buer- -fetra, quando recebeu para pelo _
Pastor Egberto

.

Schwanz,
doerfer, Buchmann, Roeder e Braun ger, Eugênio Vrtor Schmoeckel Fi- um lanche e b�te-papo cordial, at,ua�mente em Nauheln, na Re..

todos eles empenharam-se na COr.lS- lho, Marize Liane Marschall Schult- grupo de amigas. A Márcia., os publica Fe?eral Alema, na Igre-
trução de um nQso.cômio onde se ze, Luiz paulô Marschall; RauIMar.-' cumprimentos da coluna. Ja E�angéllca Lutera�_a de nos--

. sa Cidade. As balas vmdas tam-localiza hoje o Hospital e Materni" cos M�rsch;:lIl e Bruno ,George •

dado Jaraguá e a .testa de lança- Marschal. Dois bisnetos alegram o "GIRANDO"
' bém para Edemar Julinho Eins--
feldt, de Canela' (ÀS), ocupan-mbn�o da pedra fundamental é lem- j::asal de ouro:. Alessandra

brada cem muito carinho .ainda, nos GOl'lçalves e Andréas Schmoeckel \ : Já de volta. de rápidp giro do_cargo ,-d� �dmin!sfrador de
dias atuaIs. De permeio dirigiu por Buerger.

.

por Gramado e C'anela, o ca- nosso querido Hospital e' Ma-
sete ános uma bem rrfoiltada torre-. Nós, ;migos do ilustre' casal sal amigo Hans (Carla) Meyer, ternidade Jaraguá ,

fação de café,. ab�l(ltecendo aspra- q.ue hoje cel�bra suas bodas de. aproveitando o feriadão da se: -/

ças circunvizinhas de Corupá, Sch- ouro sentimo-nos Imensamente a- mana pa.ssadä, .em companhia' CONSUL DA POLONIA
roeder, Guaramlrim, Massarandu- iegrc� ao felicitá-Ias.

- ;de amigos joinvilenses. E hoje,' EM MASSARAND�UBA(
!.Ia e Blumenau. O casal nunca-es· cumprimentam a filha Henriet-

_�����'--��-:-��--:-.�----,,,--- �_ te, pela cOl11emoração de' fTlais

Decorações para casamentos - Decorações
para Igrejas _..:.. Decorações para clubes - Arranjos

.

para festas � Buquês em geral.
Plantas. orriarn�ntais�

SEMANA

Patrlcla, filha do casal Tàdeu (Valde
te) Hermachi

Nasc�ram dia 01.11.79

Anderson, filhó do casal Vendelino
(Névia Lux) Tutz.

Giselly Vara, filha do casal Ivo (Ali
ce' Gerd!a .Eichenberger)

. Kamehen.
Charles Adalberto fflho· do casal A

.

dalberto (Selll)ira) Rohling.

Nasceram dia 02.11.79

Luciana, filha do casal Inaldo (Flo-'
rena, Krüger) Seil.

Bianca'Bica, filha do casal Jorge
.

Luiz (Carmem Maria Ribeiro Bica)
Beltrame.

Nasceram dia 04.11.79

'Israel, filho do casal Udo (Luzia Ma
, -der) Buchmann.

Lilian, filha do casal André (Roseli'
, Rodrigues) Lopes. .

Cleitón Roberto, filho do casal Ourt
- (Roselene Krause) Dallniann.

�Iracema, filha do casal Willy (Ber
nardete �inter) Oesterreich.

�eja abaixo as sugestões dos nossos patrocinadoresl
. .

�
� �

I·.. IE.auen..,.. IlIJlEIiUn IEVIDENCI� �ENTI���TOS DE �FETO
TERNÜRA, GRATIDÃO,' RESPEITO

_
E AMOR,

PRESE�TEANDO_ FLORES

AniversaraiJ_11 dia 13.11.79
. Cecilia R. dos Santos
Sr. Arã<> Paulo Pereira
Sra. Carmem Beyer de Paula
Narcizo Augusto Ferrazza
Sra. Camila Isberner Schweinle

Aniversariam dia 14.11.79
Ireneu Kasteller
NivaJdo Hoffríiann, residente
-

da L.uz
".

Sra. Iduna, esposa de' Amo Blanck .

Sr. Jos.é Miguel SclÍeuer
Jovem Júlio Leitempergher,
Sr. Oswaldo, Steilein, . residentê, no_
Paraguai

Nasceram dia 05.11.79

André, filho do casal Osnir (Maria
das Dores de Souza) Winter.- ,

Ronaldo; filho do casal Ronaldo-(""'a
rltsa Regina Braun) Klitzke .

.

Leandro, fil!1o do casal José (Marle
ne Teresinha) Brühmiiller. .

Nasceram dia 06.11.79

Leila Elizabeth, filha do casal
bio (Rosiris) Vieira.

Anelize, filha do casal Älidci
. c Boshammer) Hafemann.

(Alzira

A MOQA ESTA'COM A'NÁN�TE, NA MARE
CHAL OEODORO, 790, ESTE r: O ENDERÉÇO PARA •

VOC� SE VESTIR BEM.
<

NANETE TEM SUGESTõES INCRfVEIS PA-
RA A PRESENTE ESTA(}AO:

'

Vestidos' COQJuntos
Calças' Linha de praia'
além de tecidos para todos os fins.

Nasceu dia 07.11.79

.Roseli, filha do' éàsal Francisco
Brâz' (Maria de Lourdes Balloni),
Fagundes.

Nasceu dia 08.11.79 .

_. ,.
Jasleyn, filha do casal Otávio (Do
raci Léia Maba) Demarchi.em Rio

Aniversariam dia 15.11.79
Pedro Ribeiro Netto
Augusto Maurer, residente em Gari-
baldl

.

. André �1()Watz'kl" r�s. em Garibaldi
AI�lra Maria Bortolinl; residente na

Lapa'_PR
'

Aniv8rsáriaii; dia 16:11.79
Sr: Antonio A, Schmitt
.Edson Doering
Jose Ireneu Panstein, residente em

.Jaraguá 84
Jovem'Sérgio Neltzel
AhNin Hoffmann, residente ,em Jara-jguá 84 _

.

Sra. Dolores Séidel Drefah;, esposa'
dó eng. 'sr. Sdlsan Pó Drefahl

O garoto GUmar Luiz Siefert .- Praça Angelo Piazera, '1'5 -'"' (ªo lado da Prefeitura)
89.250-JARAGLJA DO SUL Santà Catarina

r

,
.

. LOJA NANETE, SEMPRE PReSENTE.PARA
TQR�AR 'lOC� MAIS BàNIJA.

Vestidos - Ternos -

Çonjunto,

.

Ê só avisar pelo' folie 72-0686,
e aí estamos; ou então' .nos
procure perto do Açóugue

Mahnke.

. --'

ESFRIE À "CUCA"
·NO '

E
PASSE BONS
MOMENTOS'

mil'idéias para as '

'pr6ximas Comunhõés.·

J: áli na Marech,àl; 364

Veja noPARA VOC� SE
VESTI� B'EM,
PASS!: NA

, Vonfooções �

··8aeli ·8tda�'

-

'Lanznaster,
,

Na Av. Má.. Deodoró,' 1085
SEMPRE NOVIDADES-

I fVlansej tílha de Gumercln
. do (Alzira) dos Santos:

NOSSAS BOAS-VINDAS

Massaranduba, que amanhã,
, dia .11, festeja seu 18.0 aniver
sário oomo municrpio _emanci
pado, recebe a visita do Côn�
sul �a RepúbTica Popular da
Polônia, sr. Van Mar e esposa,
juntamente com comitiva.. Ao
meio-dia, participam de almoço
de confrate-rnização com '8. 00'"
lônia Polonesa de Massaran-'
duba, que tem sua concentra
ção maior na localidade de Bra
ço do NOlrte, ocasião em que'
serão exibidos filmes sobre a:
Polônia atual. A informação é'

'.

do' amigo da' coluna Wilhelm
Guida Borowicz, Gerente

-

de
Vendas da Menegotti Verculos,
que acrescentou saber de fOR
te segura que o Cônsul volta
rá novamente à "Capital

.

do
Arroz", para visita em caráter
oficial. '

CALCE MELHOR COM

� ,Gizderela
Com 3 lojas�para melhor .ser
vi�. Veja na Getúlio Vargas,
1'98 e duas loJas na Marechai
Deodoro•

ROUPAS, TAMBr:M .

r: COM A.
CINDERELA•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viação Canarinho

Classificados
- Etiquetas -

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO
"

Gráfica Avenida LIda.

Jaraguá do Sul Santa Catarina �

,

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO
A CANARINHO PREOCUPA-SE COM A ,SUA to
COMOÇAO, COLOCANDO A SUA' DlSPOSIÇAO,
MODERNrSSIMOS ON.lBUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO, POSSIBLLlTANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E TRAN-,
QOILA

- CANARINHO '

Transporta com carinho.

Sellária e Beneficiamento de
madeiras Rio 'Molha Ltda

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE
MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

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

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo
Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta '

Terraplenagem Vargas
� �

de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM TRATORES DE ESTEIRAs
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS ns CONCRETO
Rua Joinville, 1016 .:.... Jaraguá do Sul

, ,Oficina 'do ,Tibér io
Especializada em Volkswagen, com serviços de
mecânica, retifica de motores, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
marCa de carro.

-

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

JARAGUA DO SUL -- SANTA CATARINA

Construtora SerIa Ltda.
CONSTRUÇAO 'CIVIL ENGENHARIA' E

COIV!ÉRCIO DE' MATERIAL DE CONSTRUÇAO.

Rua João Plccoll, 94 - Ed. Carlos Spézia

, Caixa Postal 184 -- Telefone: 72-0214

89.250" - Jaraguá do Sul Santa Catarina

,Relojoaria Avenida
Qualquer que seja a oportunidade,

presentele-co mas sugestões da

RELOJpARIA AVENIDA.

Conheça as inc�fveis sugestões em jóias -- re

lórios -- prataria e artigos' flnos para presentes.
. Atendimento com o carinho que você merece.

Mal: Deodoro, 431, fone: 72-0038

Mobral de treze
O MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetiza

ção, comemorou a 8 de setembro, dia internacional da alfa
betização, nove anos de atividades, trazendo a, realidade áa
promoção humana. Atividades que se iniciaram em 1970, com o

Programa de Alfabetização Funcional, já alcançou a marca im
pressionante de 13."128.484 alunos alfabetizados, reduzindo a
11,4% 'o indice de analfabetismo nO Brasil, pois que, em 1970,
estava em 33;6%.

prosseguir em seus estudos.
Até o momento, já usufruiram
deste programa 3.758.863 alu
nos.

Em 1973 �O"i implantado O'

Mobral Cultural, que objetiva 0-

terecer ao mobralense oportuni
dades de utilizar suas' novas
habilidades, evitando a regres
são e valorizando sua cultura,
através várias atividades onde
ela pode rnanlfestar-se livre
mente. Foram implantados, até
o 'momento, 3.151 postos cultu
rais e visitados pelas Mobralte
cas, que são os postosculturals
volantes, 1.676 munlcíplos.

Em 1974, atendendo a urna
das maiores aspirações dos que
se alfabetizam, a obtenção de
um emprego melhor, foi lança
do o pJ1O';grama de Proflsslo
nallzação, que além de, treinar
os mobralenses em profissões

No ano de instalação do
Mobral, hoje considerado um
movimento permanente, a esti�
mativa apontava 18.146.977 mi
lhões de pessoas adultas anal
fabetas no Brasil, e hoje, até o

primelro semestre deste ano,
flcou reduzido a 7.915.607.

Ournprlndo sua atrlbulção
legal de responsável pela edu
cação continuada de adultos e

adolescentes, mas prlnclpalrnen
te atendendo aos anseios e re

clamos das comunidades, o MO'
bral foi lançando outros progra
mas educaclonals. A partlr" do
1971 o Programa de Educação
Integrada, que permite ao re

cém-alfabetizado, em pouco
mais de um ano, recuperar o

tempo perdido e cursar as qua
tro primeiras séries do primeiro
grau, habilitando-se a, retornar

'

ao sistema regular de ensino e

milhões de pessoas
bilizam para participar de sua

solução.

Em 1976 iniciou-se o Pro
grama de Educação Comunitá
ria para 'a Saúde, onde rudj
mentos de educação sanitária
eram levados a popuíações ca

rentes, obtendo-se 'resultado�
importantes com recursos bas
tantes limitados. Até o momen

to este proqrarna atendeu' a ..

2.328 rnunlclplos brasileiros,
cornj ,624.'830 participantes di-

Aqui em Jaraguá do Sul, o

Mobral existe desde a sua im
plantação; . desenvolvendo vá
rios proqramas, com a ef�tiva
.colabcração de adultos e ado
lescentes que o procura para
diminuir. suas carências, dentro
deste gigantesco esforço que
atingiu todos os munlclplos bra
sileiros e conta com o apoio e

, a participação de toda a nação
brasileira. O Mobral deste mu

nlclplo, funciona em sala anexa
a Prefeitura Munic'ipal, onde'
sempre há alguém para atendi
mento, pois você pode, basta
querer, .prooure o MobraJ.

retos.

varras, procura colocá-los no

mercado de trabalho. Assim é
€lue

.

toram treinadas 252.375
pessoas e colocados 79.286
candidatos a empregos. Porém,
em 1978, surgiu rnals um pro
glama do Mobral, O' Programa·
de EducaçãO'" Comunitária para
o Trabalho, que em apenas
pouco mais de um ano de atua
ção já treinou 495.334 pessoas.

Em 1975 foram lançados
dois programas. O Programa de
Autodidatismo, que Já atendeu a

187.792 alunos, utilizando uma
nova metodologia educacional.
E o' Programa Dlverslflcado de
Açfío Comunitária, que está des
tinado a ser, daqui pata o futu
ro, o cerne de atuação do Mo
bral, com a educação perma
nente entendida como ação co

munitária, onde professores e

alunos, juntos, constroem o

processo educacional. Esse
programa [áatlnqlu 262 municí-
-pios brasileiros, quase sempre
em atuação conjunta com outras
entidades. Já conseguiu mobili
zar, até 10 fim do ano passado,
13.160 voluntários para partici
par die grupos de ação comuni
tária, que levantam .os proble
mas das comunidades e as, mo-

Abertas Inscrlcões ao 'Unificadãoj80'.

" \

,

,

As inscrições para os vestibulares (Uriificadão/80) 'das Fundações qúe compõem a AéAFE
foram abertas no último dia 24 e se estenderão ate 14 de novembro.. ...

. Com expectativa de participação de 14 mil candidatos, as Fundações· de Santa Catarina
estarão oferecendo 5.472 vagas nos 26 cursos em funcionamento. Os exames serão realizados .nosdias 15, 16, 17 e 18 e as inscrições custam 630 cruzeiros.'

.

.

Uma das vantagens do vestibular unificado do sistema fundacional do Estado - pioneiroem todo o pais - e que os ,candidatos poderão se inscrever em sua cidade, fazer provas noutra e se
matricular numa terceira. Além disso, o sistema fundacional garante o aproveitamento das populaçõeses!udantis em suas próprias regiões de origem, evitando a fuga para os grandes centros educacio-
nais. '

decisão da Comissão Técnica
foi escolher dias que caíssem
no meio da semana para evi
tar problemas com o fecha
mento dos postos no sábado

.' e domingo. E e�sa mesma Co
missão destaca o sucesso' do
sistema fundacional em Santa
Catarina, bastando verificar,
como afirmam, o crescimento
dc número de inscrições a ca

de vestibular: em 1978 houve
7,459 candidatos, enquanto que
em 1979 se inscreveram .

1U47 e para 1980·as expec
tativas menos otimistas são de
14.00'0 candidatos ••

o 'sistema fundacional de S.
r

: Catarina, é constituldo pelas
seguintes instituições de ensl
no superior: FURB (Blumenau),
FESSC (Tubarão), FESC/Udesc
(Florianópolis), FURJ (Jolnvil
Ie), FUCRI (Orlclúma), UNI-

,

PLAC (Lages), FEPEVI (Italef),
FUNDESTE (Chapecó), FEAR
PE (Caçador), FUOC (Joaçaba),
FUNORTE (Mafra), FEBE '"

IBrusque), "FER'J (Jaraguá do

'Sul), FUNPLOC (Canoinhas),
FEPLAC (Curitibanos), FEDA
VI (Rio do Sul), FEMARP (Vi
deira) e FEAUC (Concórdia).

PROCESSÓ DE

!NSCRIÇAO
Blumenau e Joinville e de Edu
cação Artfstica da mesma .. , .

. FESC/UDESC terãô de passar,
.pelas provas de habilidade es

pscltlca, que serão reallzadas
nos dias 22 e 23 de novem

bro. Para estes' exames não é
necessário pagar qualquer taxa
adicional.
Feito {'isso, o candidato

�

ou
, seu procurador devem retirar
o Cartão de Identificação no

mesmo posto onde foi feita a

inscrição, no período de 17 a

22 de dezembrO:- Caso' haja er

ro nas informações do Cartão
de Inscrição, o candidato de
verá preencher na mesma hora
o campo correspondente no

vsrso da folha e entregá-lo pa
ra , correção. O mesmo cartão
será devolvido ao candidato no

,

local onde ele realizará sua

primeira prova às sete horas
da manhã.

'AS PROVAS

Com início às oito horas, do
dia 15 de janeiro será realiza
do o exame da Comunicação
e Expressão, que compreende
Língua Portuguesa, Literatura
Brasileira e Inglês. Haverá ain
da uma prova de Redação que
será corrigida por aproxlmada
mente 50 professores de Le
tras. No segundo dia, 16, é a

vez da prova .de Ciências I, _,
Físlca e Matemátlca, Segue-se
no dia 17 a prova de Estudos
Sociais (História-Geografia e

OSPB). Firíalmente dla 18 se

rá a vez da prova de Ciências
II, com testes de Ouímlcà e

Biologia.
- ,

Segundo a Comissão Técni
ca do Vestibular Estadual Uni

ficado, os resultados do Uni
ficadão/80 estão sendo aguar
dados para uma semana após
o término das provas. Outra

,

Para se inscrever no "Unifi
cadãol80" o 'candidato deve
rá recolher nas agências do
BESC

.

de.' sua cidade a impor
tância de 630 cruzeiros, pelo
que receberá o Manual do Oan
dldato e o Requerimento de

Inscrição. Depois de correta
mente preenchido, este reque
rlmento deverá ser entregue
num/ dos 18 postos de inscri

ção existentes- no Estado. No

entanto, os estudantes .de ou

tras cidades poderão eneon

trar 'esses documentos nas a

gências do BESC e após pre
enchê-los corretamente deve
rão se encaminhar à Fundação
mais prôxima, para formalizar
a inscrição.
Apenas os candidatos dos

cursos de Educação Flsica da

FESC/UDESC, Fundações de \

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

AGORA VOC� ESTA MAIS·PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

Emmendoerfer Com. de Vefculos Ltda
.

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72u0969, 72-0655, ,72-0060

,Jaraguá do Sul Santa Catarina

Foi feito para você

AS FUNDAÇõES
,

'

�M

JARAGUÁ DO SUL:.

A Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense (FERJ), se-

Cum'prindo' O seu

papel de apoio à
pequena· e

média empresa de' Santa
Catarin'a, representando

um forte traço de
união que liga o

Governo do Estado e

empresários de .

nosso Estado, o
PROCAPE - Programa

Especial de ApoiQ
à Capitalização de
Empresas, entregou
semana passada,

cheques que totalizaram

) .

gundo o Coordenador do Ves-
tibular Unificadão/80, Udo

Wagner, - que dias atrás

participou de reunião de Coor

denadores .junto a Associação
Catarinense das Fundações E

ducacionais, em Flor.ianópolis,
está recebendo as inscrições
dos candidatos junto a sua se

de, Rodovia SC-301 (Jaraguá
-Corupá) - Estrada Nova, das
14 às 21 horas.

Procape libera
.

recursos
à . empresa· local

Udo Wagner destacou que,
de acordo com as decisões to
madas em Florianópolis, o can

didato ao se dirigir ao BESC,
deverá portar consigo um do
cumento de identidade, seja
carteira de identidade, profis
sional, motorista, titulo eleito
ral e até mesmo passaporte,
efetuando o recolhimento da
taxa de 630 cruzeiros, preen
chendo o requerimento de ins

crição e recebendo o manual
do candidato, que é muito im

portante, disse. Adiantou ainda
o Coordenador do Vestlbular
da FERJ que, face 98% dos

candidatos em vestlbulares an

teriores terem optado pelo in

glês na prova de comunicação
e expressão, foi suprimido o

alemão e .o francês, ficando

portanto o inglês como Ungua
estrangeira oficiai no vestibu
lar da ÄCAFE.

E por final Udo Wagner ape
lou para que os candidate

procedam as inscrições nos
primeiros dias, evitando atro

pelos que comumente ocorrem
em última hora, facilitando o

trabalho de todos, tanto no pa
gamento das inscrições, como

na sua formalização Junto a
.

FERJ._ Wa�;,"er acredita que
entre 200·e 250 candidatos

prestarão exames em Jaraguá
dó Sul.

Cr$. 15.850.000,00,
�eneficiando dez

empreeas catarinenses
, com participação

,

acionária do Procape. E
.

'dentre as

-empresas beneficiadas
.

com recursos,
-. incluiu-se a

Agropecuária.Comércio e
. Frigorifico Gum�

LIda., de Santa Luzia
(Jaraguá do Sul),

com seiscentos mil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio 'do
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'

•
-....--

Diretor:
Eugênio'Victor Schmoeckel

COlaboradQres:
Yvonne Alice Schmoeckel 'Gonçalves, Flávio 'Jlosé '

BrugnagQ, Jaimé Blank, Prof. Paulo Moretti, José
Castilho Pinto, Dr . .,José Alberto Barbosa, Prot.a
Alaíde, S� Amorim" Rudolf Hirschfeld.

Redação, Administração- e, Publiciçlade:
Av. Mal; Deodoro, 130 - fone (0473) 72-0091
Cx. Postal 19 - 89.250-Jaraguá do Sul - SC

Composição, Diagramação e'Impressãos
soe. Gráf. Avenida Ltda. - 'JaraQuá do �ul - SC

Assinatura anual; Jg'uá e região Cr$ 200,00
Assinatura, semestral ; .-., ,CÍ'$ 120,00
Outras eidedes Cr$ :250,00
Exemplar avulso ' '. . . .. Cr$ 5,00
Número atrasado e-s 7,00

(, ,Representante Comercial�
>

PEREIRA DE SOUZA & CIA. LTDA:

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São' Paulo,
Rio, de Janeiro, B. Horizonte, Salvador e Fortalezà
Este jornal 'não se �espo�sabiliza por ,�rti,goS as-

',sinados e nem devo,lve originais.
'

, I

HOTÁRIAUI COLUNA
FREQOi!NCIA E RECUPERAÇÃO

, ",

Cem por cento de freqüência é uma meta
que todo 'rotariano, deve procurar manter.

'

,

Nos dias atuais, quando encontramos' clubes
'

de Rotary e� quase t?das as localidades, e algu
ma� c�m dOlS,�?u .mals, clubes, é fá�il conseguir,100 Yo de freqüênc!a, E claro que e preciso um
pouco 'de boa vontade, porém, � o mínimo que'
,se pode esperar de um rotariano.

'Uma recuperação, em
-

Rotary," deve' ser bem','
aproveitada. Antes de mais nada, é uma oportu
nidade excelente 'para- se rever ou fazer ami'gos.

� '-embre-sé que, quando em visita a um clube
de Rotary, você representá õ' seu clube; seja' um

"

bom "embaixador" e ' rel,a9ões pública;. Sempre '

que posrvel, divulgue as atividaes dO' seü clube.
'

Proc.ure, também, recuperando a freqüência,
,

dar de' SI s,em pensar em si; leve aos companhei-
ros uma contrihuição.·

,

,

" ,"
Participe com entusiasmo da reunião.

"

, Assim, a obrigação de recuperar pa�sprá a_
•

ser um prazer.
,..,

Fritz von Itapoé.o 1?1
Es laesst mir in' der Seele keine Ruth�, '

Wer ist denn bloss der Fritz von' Itapocu
Vor Jahr,en konnte man chon von ihm lesen
,Dann ist es lange, still um: ihn gewesen
Jetzst "kam ·�r wieder an ·das ,Sonnenl'icht
Nqr bringt ,er diesmal Eignes nicht-
Er sucht ,heraus, ,was vor. vielen Jahren,
An I;I'.eigni�sen,� die aktuell mal waren'

M�n schwelgt, in .der Erinnerung ,

, 'W,le .war, man ,dsl'9als so scheen jung, ' ,.'".',

Wa� hat!e �a.n nicht Alles scho;n ,vergessen
Weil SOViel ISt geschehn indessen,' .. ,

Est. ist auch nichts fuer .junge keute
Die woHn_nur le.sen das Neueste von· Meute '�. i.

Nur wir ,Alten danken diesem Fritz
D,er, in, der._.I3edaktLon au(hartem Sitz
Alte. ,Zeitungen ..muss durcbmustern
Wa,s _er findet" �urecht ZU' schustern·

, Dass. man. kann, VO'I) Frisc.hem lesen ' '.

.Sebt, so ist €S 'frueher mal gewesen I • ..,.. .� J..,
",

,Docl'), heute:wue,sst .ich nur zu gern-
'

..

Wie -�st. derwahre"Name dieses Herrn?
.Wenn er, in Reimen antworten kann' . '"

.

Zeigt, er sfch damit als tuechtgen Mann., .

.·.,I
.. ·l'! ...

, ,

J' •

,,:'1 _- '"
,

'

• ,Hellmuth' 1.'

Friedens·
Von:einer-'lns�1 hoert ,ich sagen
Im bla��n Meere," weit v.on hier, '

Dort ,.gibt. �s keine Umweltp'lagen"
'

Kein' ª-m.og vergiftet Mensch und Tier.

Kein. Flugzeug laermt bei Stàrt I:md Landung,
Kein ,Popsa�ng�r im, Radio plaerrt,
�m, ..t=elsen donn,ert nur· 'çlie arandúng,
Man hoert kein Alltohup-f(io,nzert. ...

,./ .-

Kein' Mensch' zahlf dort die kleinste Stuú' ,

Noch' niemal,s gab �s ein�n; 'Mord"
,,'

Und :niemand ,stoehnt: wie ist!s h{er teuer
Es �lst der ideale Ort:

'

'

--"
' "

' , ,

'.

� t,'

Oie'lnsel' gibt;� in Wirklichi(éjten,
Sie liegt' ,nicht etwa auf ,gern"Mond;
Genal:l bestimmt nach Laeng und Breiten

..•

Liegt s,ie im Weltmeer';;. unbewotmt, ,

'

'"
•

... 'I" --;;

.

Rudol, 'Hirschfeld;. sjo Paulo

'�,Recebi ,tua carta, de ontem •••

"

Silveira Júnior

. .

Estava respondendo uma cana
7

do meu velho
, àmigo' Gil Miranda�" ..o,go dépois que.havia com: '

,: "pletado ii primeira frase, exatámente �gual, ?,o '�I
tulo deste artigo, me d�i conta de -que aq�l� e

r.a uma revolução no ,nosso sistema de co�unl�a
ções. Eu estava respondendo. uma correspon�en
cia enviada no Rio no dia,ant,rio'r às 10 horas

,

da manhã e que me chegava às 'mãos do dia se';

guinte, em Florianópolis. Como teria chegado a

Porto Alegre ou a Belém do Pará.
-.-

Era uma carta comum, sem taxa aérea, nem

'expressa' nem nada. E custei a me dar cont� de

que_todas -as cartas que reéebo do Rio, e de S. '

Paulo são postadas no dia anterior. E' que a ml

nha cabeça de brasilei�o ainda' não, está sincro

nizada' com esse serviço, que deu um salto de

muitos anos, sem alarde, sem publicidade, na cer
teza de qúe cumprir a obrigação não é fazer na

da demais. Hoje uma carta é franqulada pelo
valor exato do serViço, mas chega no destino. E

nunca o correio viveu 'tão cheio d.e gente como

agora" o que prova. que o povo não �uer fa�er'pe
chincha quando recorre a um serviço' públlcot,
quer apenas ser bem' servido. '

- '

-.�

Já não falo do teléfone, que também funcio
na e me permite o milagre de ulTlâ ligação'com'
qualquer parte do' Brasil em 30 segundos. Já, não

.

falo da cobertura mundial da televisão "que faz
com que possarnes garantir que o pênalti qu�! 'o

.

juiz francês apitou em Estocolmo não era pênalti,
porque a infração foi oometida fora da grande á

rea. Nós'aqui a vinte mil quilômetros de distân

cia vemos mais detalhes que 'o" lulz que estava

a poucos metros da jogada. Parece que todo
,

mundo se deu conta dos milagres da televisão ,e

do telefóne, porque el�s estão dentro das nossas

casas. Mas o modesto correte que não se exibe,

-que não dá presença fgra da sua área de ação,
passa despercebido. Aliás, parece que nem ver

ba de publicidade institucional o correio tem. E

asslm, hoje t�do mundo responde carta, come
çando pelo título deste artigo e nem se da conta

do progresso- que iss_o representa em termos de

oomunicação. - ,'�;'.

..... --.-, \

Antes dessa extraordinária melho�a, que � r�-
·

cente, o correio brasileiro era tão r�lm q�e JOStl-
·

ficava todas as mentiras que se qUIS�SS,� preg�r
,

na base do "não re,cebi a sua carta, so hOle
(às vezes um mês depoi$)' recebi a �ua ' cart.a",
etc. E' no'tem que naquele tem,po haVia carta. sim
ples, carta aérea, carta expressa,.carta registra
da mas nada evitava que se recebesse corres

po�dência com até um mês ,de éitraso: (Um.a�vez
: escrevi de S. Paulo dizendo que seguia viagem

'para o Rio, fui ao Rio, passei mais' um.a semana

lá, voltei e dias depois de estar em casa, em Ita
,

jaí, recebi a minha prõp�ia cart�•.•). Por su� vez,
,

�s tel�gra_mas eri!m enviados, naAo .pelo \ te�eg,rafo
, oomo o· nO,me sugere, mas pelo onlbus, como me

. d,isse' o agénte' de Itajaf quando fui reclamar um

atraso. "

-.�

--.-

Mas o milagre das comunicações só foi pos
sível quando escorraçaram a dert:lagogia das suas'

entránhas. 'Antes' disso, não se i,nvestia em te;le.
'. fones porque ó seu preço era rigorosamente ta

belad�. Burramente tabelado, porque inclusive da�

va prejuízo� Uma carta nãó podia custar mais de

certa importância'e:assim ela- era ,obrigada a ser

despachada em velhos ônibus ou em navios, que '

faziam dezenas d.e' pa'ràdás e baldeaç.§es, quando'
não ficava, pelos C�lT!inh�s; "

, �'

_ Nunca como 'hoje se uspu tanto o correio,
que começa a ter credibilidae.

'

Quando ,se taxa

uma carta - sem dizer se ela é expressa ou aé

rea - sabe-se que ela chegará ao seu destino.

Quando ligo o telefone, ele fala, qua"do exp,eço
um -telegrama ele é recebido, Ma$ essa l!Ielhora.
evidente nos pegou despreveryidos; nós �inda não

nos libertamos do juízo critico daquele usuário

que era agredido por um' mau �erviço, a pretexto.'
, de que pagava pouco. Hoje nós recebemos a car

�,ta postada ontem, mas olhamos para ela com a

mesma descrença com que o português via a gi
,

rafa do zoológico: "esse bicho não existe"
'

Livros·' em Apretiação
.. - �

..

. � ._

dUCÂ JACU & CIA.
.:;

Com esse engl'áçaâo Utulo a EditO'ra' Lunar-
,

deUi acaba de lançar um interessante ,tra�alho,
"

, : escrito por José Curi, diga-s,e de passagem"em
,

co-édição com a Editora da UDESC, -, Univers'i-; - .

·

dae' para o Desenvolvimento do Estado de Santa
,

Catarinà. Com 'muita ironia 'e carregada dos'e de .

,sátirá ele preenche as 85 páginas de seu'primeiró'< .. ',

livro de ficção, em que a gente, realmente-,-"não
, reéonhece o professor ac'osfumado a seguir' 'os r,

� livros didáticos ou o
"

Livre-Docente' da, Cadeira'
,

de LingüísÚca. A': princí:pio 'custa a 'gente, a con- ,

·

viver O� seus contos o que leva' aö' �róprio Prof.
i Celestino Sachet a dizer: "Atravessa, em todos os
,-

contos, l;I�rn: sabor agridoce e urna' ironiá� quase
,

J Machado �1;_ com que 'Q J\1,I�<ir'; mergulha dentro,
de uma SO'ciedade que insiste muito mais em pa-

c recer do, que buscar 'uma autentiéidáde papaz de
-

: jus'fincar 0_ modo de ser das 'coisas e das pessoas.
.;.

� A 'visäÕ :(íó" Certo e do NecessáriO'; em cada uma

,

,T das';:'eslórl'as, e contracenadá pelos valores"- an
,

"

tival'ores-? '_;' com que· nôssas:" casas' e" nossas
cucas andam mais do que cheias'!.' (.

' •

Mas é um livro cuia leitura se recomenda.

·Obras no
O Chefe do Governo

Municipal de Corupá, in
formou a reportagem des
.te iornal, as atividades
que sua 'administração
vem desenvolvendo, em

diversas áreas, segundo
estabelece '0' cronograma
dá trabalho. 'Atualmente,
consoante Adelino Haut

fe, os 'trabalhos de rotina
continuam nas: recupera
ções de. estradas munici

pais, tendo sido iniciada
,dias atrás" a construção
de uma nova ponte, rnls-

, ta, de 23 metros de com

primento sobre o Rio No

vo, que dá acesso a Tlfa
dos Milhões. A obra que
substitui outra .sern con

dições de trafeqablllda
de, está orçada em 100
mil cruzeiros, com recur-.

sos oriundos do próprio
Governo Municipal.

Hauffe adiantou, ainda
que proximamente será
assinado convênio entre'
a Prefeítura Municipal de
Corupá e a Secretaria
dos Transportes e Obras,
visando O asfaltamento do
acesso a SC-301, de apro
ximadamente um quilô
metro, oulo projeto en':
centra-se> atualmente em

poder do Departamento
de Estra:das de Rodagem
do Estado. E�sa obra, re-

.
"

.

mu.nlclplo
..-' clamada, virá de encon

tro ao próprio desenvol
vimento do munlclplo,

, pois que, com o breve
lnlclo da SC-301, trecho

Jaraguá do Sul/Corupá, o
asfaltamento daquele tre

cho torna-se' imperativo
necessário ao embeleza
mento da entrada à cida
de e à comodidade dos
transeuntes.

E 'no setor de trans

portes, ainda, pretende-se
iniciar neste mês, o cal

çamento da Rua' Miguel
.Lehnert, no centro, .com
aproximadamente três mil
'metros quadrados, com

recursos da própria muni-

cipalidade. O calçamento
será a parateleptpedos.

Ampliação
.',

,Foram processadas am

pliações no prédio que a-
'

briga a-Prefeitura Munici-
•

pai de Corupá, em 130m2,
posslbllitando desta ma

neira malor.aqlllzação nos.

departamentos munici

pais, recebendo a Câma
ra de Vereadores sala in-

. dependerite para secre

taria e sessões, entre ou

tras instalações.

Rio - Sul
SERViÇOS AtREOS REGIONAIS

, ,
.

, NOVO,S HORARIOS DE,: JOINVJLLE

Na sessão ordinária-de
terça-feira, foi ap.rovada
em segunda votação,. a
proposta orçamentári� do

município de Corupá pa
ra o exercréio financeiro
de 1980, em Cr$ 15 mi

lhões de êruzeiros. O De-
, partamen�O' de Obras. e

T Ih d d d &. .,..
I

Viação e o Departamento
, e a o a, re e lerrOVlarl3 de Educação" re:ceberão

_., ás maiores parcelas do

_
em, ,estadQ precário ������n���fec���':x��ut�

, ,Está causando grande \
levar alguma pintura nos

vo informou.
'

apreensão o telh�d'o do referidos prédios, pOis
, ; b

,deposit� da ,Estrada de da torm.a ,como' estão,� Convênio/Casan
Ferro que avança sobre eles contribuem para dar
a Avenida Getúlio Var- ' um aspecto ne,gativo à
gas. Grande parte do te- nossa cidade, o que a

Ihado já desa�ou, pondo n'ossa ,urbe não é merece-

em perigo os transeuntes dora. Aliás, o atual depó-
e os veículos que:'- esta-, ,sito da Rede, segundo
cionam. nàquele local. Os nos consta, não está mais
responsáveis pelas, e_difi." sendo. utilizado, o que,
cações da estrada dEder- t�lvez a�& reco'mehd'� a

ro no quadro urbano, de..
"

sua derri'olição, ajardinan�
vem ,sem tardanç�, lev�r· do o 'Jocal dä antiga es-

'

a efeito os reparos tão . ,tação de Jaraguá do $ul.,
neç_essários, assim c:omo '

CoÍ1exõés para todo o Brasil e exterior, nos

jatos da 1 Varig-'Cruzeiro.

Em JaragUß do Súl '- Av. Mal. Deodpro da Fonse
Ga, ,no 130, fone: 72-0091.

Para
Säe Paulo

Curitiba _

Partidas
8,45
12,15
17;45
8,45
10,45

Freqüências'
2.a, 3.a, 5.a" 6a.
4.a, ,Sáb., 'Öom.
diário
4.a, sáb. '

Dom.

,
'

Deixe·. Conlo
.

eStá· pala ver OOIÔÔ
.

ê· iPle
...

ffta
levanta muralhas e cava precipíciOs para man

ter-se ensimesmado nª- egol�triac de uma indi-
,

'ferença que �Inge as ralas da insensatez;
quando er:tvcilv� sua paquidérmica figura' num
deserto de jncertezas:, que não cOful-egue ver
o oásis 'salvadór de um ideal que se vislumL
bre à frEmté. "

Indiferente-- a· ludo e a todos" b�medíocré
parece imu!Íe',aos lampejos de lima' mente

O, medíocre, ré
•

àquela figura estranha' fértil, de uma" ,almá generosa;� d'e um cora- ..

que se abstém aíê-::de pensar, 'éom medo de" "ção ardente -e:áfé de um estômago vazio,
descobrir alguma"ldéia;.'nova,,' fugindo assim ,'faminto•.Ficándo à" margem Clã estrada do

ra' �otina, que cultua como fulcro de uma é- ideal, vê os ,outróS passarem & nãó encontra"

:"xistêncià entregue ao "Clube da Avenca",,;..;.. �,. änl'l1o b,'lIstante' "pare segui-los:· Abstendo-se'

.

sombra e 'água ,fresca. alheio à participação, 'não busca no exemplo �

. O medíocre evita Cl lnövadór, êõm medo dos'crufros'üffi lrÍêentlVo, �aõ �êôntrárló;�m'ari!.
'

de comprometer-se no, que quer que seja tém-se na Inércia, Quando age, o -faz para'
capaz de alterar 'um comportamento alinhado ,cultivar.. a me«;#iocridade. ,',

, :

com o comodism.o, em que estâ assente sua Haverá, pbr acaso; ho�ei1's 'tão" mesqul!
disposição de erri nada contribuir para alte- "hos 'a ponto

� de ! vestirem laI' cãrapuça? E':"
rar o quadro da rotina em que vive e de que y claro que' os há, talvez não num' grau tãÓ
pactua religiosamente, fanalic:amente até! ><!,' �: abrangente! é extremado, mlts ci bastante pa-:

Grosso modo, o mediocre-é aquel, cor- " 'ra,lmpedlr que hemens superiOres cumpram

deiro que Jamais se atreve a afastar-se do .. Integralmente sua traJet6'riâ; iS suficiente para
�ebanho, é' aqúela marla-vai-com-as-outras' . � pérmltlr quer tudo 'quÍ(nto i grande e bel�'
ql!& n�nca ousa divergir, pór medo de se

.

'. agonize 'nos brpços "de uma cruz, �nela cruci�

-expor à vertigem'de vôos 'mals altos, em bus- ficando (féspojC-''! que resultánf d� um Calvá..

cá de horizontes êiiie, descortinem uma per.. ,rio em qli,' nlio buscou nem Clreneus, nem
, cepção diversa 'áaquéia que convencionou'

_

Madalenas, mas um'· Pllal� capaz de lav!!,"
,

si:tr a mais ;�ôínodà para' á vlda"q�e leva: �
,

as mãos, . modiflean<!_ol'apériäs - "a, sentençâ:
., "

Carcereiro de suas próprias Idéias, viii-
' deixa c:omo está' para ver,como é que fica •

ma 'de sua própria mesquinheza, o medíobre

,
�

'.

Ninguém se Iden:ti!ic�,
mais e melhor com tal fnoso-

,

fia do que o medíocrt 'Nln- '

guém incorpora mais e me

lhor tal pensamento do,' que

aquele que séquei' tenta abrir
•

seus' próprios caminhos.
,Prof. Paulo Morêtti

�

de ·'Corupá
Escola
Francisco Mees

Dentro dos próximos
.dlas, o Secretário da Edu::-
cação do Estado, Dr. An

,

tero Nercolini, virá a Ja
,

raquá do Sul, sede d� m�
.erorreqlãö para cumpn
mento de uma série de

programas, oportunidade
em que, segundó disse o

, Prefeito, Adelirio Hauffe,
,

deverá ser assinado con

vênio entre o Município e

aquela Secretaria,' objeti
vando a construção' de

úm novo prédio pará abri
gar a Escola Reunida
'Francisco Mees, em Vila

, Rutzen. Es,se prédio terá
duas' novas salas de au

la, substituindo a atual

mente existente, em pre
cárias ccndlções e caren

te de segurança e con

forto aos a1unos que fre

qüentam a dita Escola.
Octacílio /

,

O Deputado E'stadual
Octacflio Ped ro Ramos,
representante da região

.

na Assembléia Legislativa
e que defende ardorosa
mente os municípios na

Capital do Estado junto
as esferas estaduais, tem
audiênciamarcada para a

i próxima semana com o

Secretário Júlio César, da
,

Cultura, Esporte e Turis

mo, quando tratará sobre

áconstruçã6 de uma qua
dra de esportes poliva
lente coberta para Ooru

pá, que ressente-se d�
tal, para o desenvolv�
mento do esporte coletl-

-r vo de maneira mais a

centuada; 'protegido das

intemp�ries climáticas.

Orçamerito

,Outro convênio que se

rá asslinad6 beneficiando
os moradores de Corupá,

"

notadamente da zona ur

bana,' envolverá a Muni
cipalidade corypaense e

a Companhia de Águas e

Saneamento de Santa Ga

t�rina (CASAN), 'para a

implantação da rede,de
abastecimento d'água :00
municfp1o., "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Operações de venda' a prazo têm novoregulamento.
.. -

"

'

-

O Conselho Interminis
terial de Preços (CIP), a

,través de Resotução pu-

blicada no Diário Oficial
da União, já em pleno
vigor, traça novo regula-

Sancionada, reduzlei que
Sancionada pelo gover

nador, entrou em vigor a
Lei n. 5.593, de 30 de se

tembro (publicada no

DOE em 18.10.79), dis
pondo que os 'Créditos tri
butários inscritos em dí-

vida ativa até 30 de agos
to deste ano poderão ser

pagos no prazo de ses

senta (60) dias com as

seguintes reduções: do
total para 20 por cento,
auãndo decorrentes

I

de

Foto LõSS
FOTO - CINE - SOM

OS ME[HORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS ,MARCAS.

- FOTO REPORTAGeNS,

- CINE REPORTAGENS

- SOM AMBIENTE.'

'CARECE
TRABAIÁ,
NE,C�ICO�

Ei. E �I PRO CAMPO
COM o SO�RIZAL BUS·
CÄR UM
BEZERRQ
vARADOR'

,>'

Ö, PESSOAL'!
�ASCÉU A� FILI-fA
DA DOtoJA A�À I.

A DOt-JA
At-JA �ÂO

TEM,
GOSTO,
MESMO'

, e

EXTINÇAO

PAGINA 5

extingue

38,00%
, '>

mento para operações de es estabelecimentos va- r deräo cobrar de seus cli-
venda a prazo. A citada rejisfas, em operaç�es '9'e I en.tes:� sobre o valor do
Resolução determina que venda a prazo, ' nao po- I prlnctpal, acréscimos su-

(réditos tributários-I:, f;�����S aos

""?"
ceda a 5 mil cruzeiros �u, Prazo de: Acrés. de:
quarido, de valor igualou até

-

9meses 23,00%
inferior a 20 mil cruzei- 10meses 25,50%
ros, excluída a correção 11 meses 28,00%
monetária, inscritos, em 12meses 3(},50%

.

dívida ativa até igual da- '13meses 33,00%
ta, desde que o processo 14meses 35,50%
esteja paralizado há mals . 15meses ou
de' três anos, por falta de mals
bens à penhorar ou por
não 'ter sido localizado o

executado.

muita por descumprimen
to de obrigações acessó
rias; da multa para 10"'·
por csnto do valor do imi
posto originário.

.

As reduções previstas
devem ser requeridas pe
lo devedor, por con,ta de •

quem correrá o pagamen
to das custas proces
suais e dos honorários
advocatícios, sendo apli':
cável aos créditos que
estejam sendo pagos par
celadamente, quando li
quidados sobre o saldo
existente à data o reque
rimento.

Para os efeitos-do que
dispõe o referido ato, en
tendê-sé como principal,
a diferença entre e preço
de venda à vista e o si
nal ou entrada, quando
houver. Os percentUais

. de acrésclmo a quê se

refere iguàl resolução,
destínam-se á cobrir to-.
dos os custos' de opera
ção de venda. a prazo,
excetuado o 'caso de des
pesas de operação com o

departamento de crédito, .

que não, poderão ultra-
-jiassar em 10% do valer
principal.

Os créditos tributários
também se extinguem por
cancelamento, quande
inscritos em dívida públi
ca seu prazo prescricio
nal já tenha decorrido

•

à
data da vigência da Lei
5.593. O novo diploma
legal Jsenta das custas
judiciais os preceesos re

lativos aos créditos ex

tintos por remissão ou
,

parcelamento, A extinção,
também segundo deter
mina'a' lei, será requerida
p�lo representante judi
cial da Fazenda,· ou ouvi
da a Procuradoria Fiscal'
do Estado.

Igua' le'i também auto
riza o Poder Executivo a

extinguir créditos tribut�
rios, por remissão, ou por
cancelamento; no primei
ro caso,'quando õs mes

mos, inscritos em dívida
ativa a�é 31 de dezembro
Cle 1978, .eulo I valer da
certidão, excluída a cor

reção monetária, nã'o ex-

A deterrnlnação do CIP
- também proíbe ao . esta
beleclmento varejista es-

..

,l;:
-

�:$�
·�t,f:· '

I=ALANDO NISSOl
O QUE VOCÉ \lEIO

�A.ZER A.QUI?

TA: COM CIBA-
LEtyA, MINHA
I=ILWA MAIS
t\JOVA ,ESTU
,DÄNDO�

ONOE JA'SE
VIU COLOCAR
NOME'OE es.
COITO,NUMA
CRIÀNÇ� �r

tabelecer uni valor para operação, através severa
venda à vista e outro co-: , vigilância por pane das
mo base de cálculo para Secretarias da Fazenda
.os acréscimos previstos para que façam cumprlr
.em seus itens 1 e 2. os dispositivos da .resolu-

<;> Secretárlo-Exacuttvo ção baixada, traçando o
do CIP adotará as provi- novo regulàmento para
dênclas complementares 'operações de· venda a
que se fizerem neces- prazo. O p'róprio adqui
sanas ao cumprimento, 'rente poderá ser o fisca
da Resolúção, sabendo- lizador, denunciando 0-
-se que aos infratores' se-/ corrências que não este
rão aplicadas multas e- iam de acordo com a Re
quivalentes ao dobro da solução.

AUREA MULLER GRUBBA
Tabelião e O,ficial do Rlegistro_de

Protestos
,

'_ EDIT.A.L '-,'
"

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

Almir Bernardo Zimmermann, Rua Felipe Sch
mitz, 115; nesta. Airton Philipi, -Tifa dos Monos',

-

neste município.' César, Floriano; Rua João Klein,
, 's'.n.'O, nesta. José Milkes, Rua J({iiwille, s.n.", nes

.

ta. Vilmar Datpra, Rua Preso Epitácioi Pessoa, 345,
nesta.' o, "

id/Jaraguá do Sul, 08.11.79

Aurea Müller Grubba Tabeliã Designada

COrréio
.

� 'do 'rovö...�
... há. 30 anos

, Na semana de 4 a 10 de novembro de 1949, o CP
trazia entra outroso seguinte noticiário: Egon Ehmke,
hoje residindo no Rio de Janeiro, escrevia artigo de

primeira página, lembrando' o centênárlo de nascime�
to 'de Ruv Barbosa: "Dia 5 de novembro de 1949, rnars
uma vez '0 'paíls inteiro, comemorará com festejos a

'data do nascimento de Ruy Barbosa. No Estado da
Bahia, no dia, ,5 de novembro,de 1849, nascia uma das
mais pujantes mentalidades da América daqueles tem

pos. Desde a infância, Ruy revelou um talento de alo
cução extraordinárlo, sendo támbém um modelo de te
nacidade. e métodos no estudo.". A estrada Corupá-S.
Bento do Sul já andava. de boca em boca. Um leitor
de Corupá .escrevia longa carta lembrando aSI palavras
do dr. Armando Simone Pereira, "ilustre, auxiliar" do
governãdor em exercício, o sr, José Boabaid, que con

dicionou os estudos de viabilização às necessidades
do Estado. O semanário concluía - "O facto é que a

população (de C6rupá, na época Distrito de .Jaraguá)
,

começa a se impacientar com o esquecimento da pro
messa, porque desta vez, não nos enganarão mais com

·

a remessa, nas vésperas -das eleições, de pretensos
engenheiros, para arranjarem votos a custa da creduli-

.

dada pública: Notem bem: Já estamos cansados de ser
·

tapeados!" Pelo edital nr. 2.653, de.26.10.49 '0' Registro
Olvll mandava correr es proclamas de casamento de
Arno Bertholdi e Anna Wolf, bem como de José Boa

.: ventura e Maria da 'Silva Píazetzni, pelo Edital nr.....
·

2.651.
•.. HA 25 ANOS

"O sr: 'Governador lrlneu Bornhausen, assinou de
creto que-tornou o' número 717, prorrogando a co

brança sem multa, do Imposto Territorial, referente ao
1. ° e 2.0 'semestre do, corrente exerclelo, até 31 âe de
zembro do corrente ano. Adernar de Barros, através do
PSP de São Paulo, pediú a anulação de governador e
recontaçem- dos votos das eleições realizadas para a

·

escolha de senador. O Diário da Justiça publicou a
cordão da terceira vara ratificando a decisão do lurl
.que condenou o tenente Bandeira à quinze anos de
prlsão. Jorrou petr-óleo de um poço súbmarlno, a cer
ca dé 2 quilômetros da praia, ao sul do Campo Dom
João, em plena baía de Todos os Santos. A imprensa

,
noticia que a menina Yoshie Iwomoto, de nove anos

·

de idade; faleceu comslntcmas semelhantesaos apre
"

.

sentados pelas vítimas da radiação atômica, quando a
primeira bomba destruiu sua casa em MirO'shima. No
'vos Carros - A General Motors apresentou ao públi
co seus' novos modelos' de Pontlac e Chevrolet para
,1955, dotados denovos motores V-S. Os modelos das
duas marcas seguem as linhas dos carros Buíck e 01-
dsmobile. Por ato do sr. Governador do Estado foi
promovido à Jui:z d� Direito ele Jaraguá ,do Sul o dr.
Paulo Peregrino Ferreira" .

•.• HA2 ANOS
_

O leitor que sei assina O, FURACÃO escreve uma
carta, comentando o

I anlversájto, do Dire,tor. "Vimos
'que a satisfação, a cordialidade �. a alegria era tama
nha pelo diretor que a alegria, não apenais encheu co
mo proporclonou urna enchente. A se repetir a data
natalícia e, se num crescendo essa admiração for se
acentuando, o próximo aniversário será seguramente
comemorado com um vendava' de a'egria". O Primei
ro' Enoontro de Empresários' de Jaraguá do Sul, ini
ciativa louvável da Assoclação Comercial e Industrial
e dos Sindicatos Patronals foi sucesso onde os resul-,

. r' .
'

tados conseguidos demo:nstraram QUe de futuro outros
encontros provavelmente se realizarão". O Senador
Otair Becker, representante da região e grande de·
fensor de nossas causas na Câmara Alta, . consignou
no Orçamento da UniãQ para o exerctclo de 1978, sub
venções à várias entidades de Jaraguá do, Sul. A Câ
mara de Vereado'res aprovou em dois turnos e o Pre.
f�ito Victor Bauersanclonou. p _Projetoi d� .Lei 36:77,
dJspensando ii cobrança de multas, Juros de mora e
correção monetária sobre débito dÔ' Imposto sobre
S�rviços de Qualquer Natureza - ISON".' Antoniocde
Padua Pereira, de Florianópolis, escreve a linda poe.sia TERRA CRIADORA.

Fritz von Itapocu - 11/79
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2.
2.1

2.1.1
2.1.2

T O.T A L l.·····�··········

RECEITAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO
SERViÇO AUTONOMO MUNICiPAL DE ÁGUA E ES

GOTO - SAMAE.
RECErTAS CORRENTES , �

' .;

RECEITAS DE CAPITAL- · , ..

T'O T'A t.: ., •...••••••.•••••.•••••••.•••..•••

FUNDAÇÃO OOUC. REG: JARAGUAENSE - FERJ.
RECEITAS CORRENTES •••••• :.........•..• ,

•..

'2.2
2.2.1

2.2.2 RECEITAS-DE CAPiTAL ...... r- ......... , ....

1. PODER/LEGISLATIVO
0100 - CÂMARA DE �EREADORe.S ..... [.[0.:.:•..•.::.=•..••!. 'lo:",

0101 - Câmara de Vereaâores .••• '.-.'.�... '.' •.........• :
2. PODER e::XECUTIVO
0200 - GABINETE DO PREFEITO . ó ."

..

0201 - Gabinefe do Prefeito :•..•••...•...•••.

0202 - Gabinete do Vice-PrefeIto •...••••••.•••...•••

0300 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS�AÇÃO .

0301 � Divisão de Pessoal :•.•....••••• , .•••

0302 - Dlvlsão de Material ., � . . . . . . .•• • • . • . . . . . . . .• '.

0303 - Divisão de Serviços Gerais .....••••••..•.•.••••
,

0400 - DEPTO PE EDUC. CULTURA E ASSIST. SOCIAL:

0401 - Divisão de Educação [
.

0402 - Divisão de Cultura '..•.......... ' ..

0403 - Divisão de Assistência Social .. ,. �; .••••.••....•

0500' - DEPARTAMENTO DA ,FAZENDA •••. ,
..•.••••.•.

0501 - Divis§.o' de Contabilidade : ...•..........••

0502 - Divisão de Tributação :•.•••
' •.. "'-' . o"" •.

050S :. Divisão de Tesouraria \ .•••••• � , , , .•.
'

0600 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO '; .

0601 - Divisão de Obras " i e.•••• , ••••••.•••

0602 - Divi'são de Estradas de Rodage ....•... , •.... , "

0603 - Divjsão de Serviços urbanos . i • , '_' •• , •• , ., •••

0700 .. DEPARTAMENTO AGROPECUÁfUO .•.•.. , .... , ...

.• I

0701 - Divisão de Agricultura ........• "."." .• :' • ;' ..

0702 - Divisão de Pecuária ,

0800 - DEPARTAMENTO DE TURISMO '
..

0801 - Divisão de Turismo , , ..

TOT A'L . .,

'

....•.........•.

3. DESPESAS A CONTA DE RECURS,OS DA ADMINIS
TRAÇA0 DESCENTRALIZADA.

SERViÇO AUTóNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ES-
GOTO - SAMAE. .

3.1 .1 DESPESAS CORRENTES ; .

3.1 .2 DESPESAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . .. . .. .' ..

TOTAL ; .. : .

FUNDAÇÃO ·EDUC. REG. JARAGUAENSE - FERJ.
DESPESAS CORRENTES : .

DESPESAS DE CAPITAL ,....... . . ..

,

TOT A L : .. '

.. � " .•. : .

TOTAL GERAL DA DESPESA .. , : . .• . ...

3.1

3.2
3.2.1
3.2.2

111.565.018
45.473.518

211.000
1.000

64'.722.500
1.157.000

68.434.982
25.000.000

200.000
1.000

43.043.500
190.482
..

180.000.000

10.206.200
'840.000

\

11.046.200

4.253.000
.

300.000

.

.

I

2.340.000

2.340.090
-

2.875.000

2.670.000-
205.000

16.040.000
_--

12.450.000
1.190.000
2.400.000

,

20.727.000
16.457.009

450.000
3.820.000
11.318.000
8.928.000
1.660.000
730.000

119.330.000
70.780.000
24.700.000
23.850.000.

.

.

7.200.000
6.490.000
710.000
170.000
·170.000
---

180.000.000

5.996.200
5.050.000

-�-

11.046.200

4.240.000
313.000

4.553.000.·
195.599.200

LEI N.o 762/79
. Fixa as Despesas do

. Orçamento Plu
rianual de Investimentos pl o período
de 1980 a 1982.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal. de Jara-.
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exercício de suas atribuições. I

F.aço saber a todos os habitantes deste Mu
niclplo que a Câmara de Vereadores aprovou' e
eu sanciono a seguinte lei: .

Art. 1.° - Fica oPoder Executivo autorizado,
a dlspender nos exercícios de 1980, 1981 e 1982
até a importância de Cr$ 344.078.280,00 (trezentos
e quarenta e quatro' milhões, setenta e oito mil e

duzentos e oitenta cruzeiros), correspondentes as

Despesas de Capital discriminados no Orçamento
Plurianual de Investimentos para o período de ..

1960 à 1982 que acompanham esta Lei.
Art. 2.°) - No cumprimento do dlsposto no

artigo 1.°, serão observadas em cada exercfcio os
limttes parolals das Despesas d� Capital, tlxados
pelo Orçamento Plurianual _ge Investimentos.

Art. 3.°) - não atingidos no Exercício os li
mites parciais a que se refere o artigo segundo,

.

as parcelas não utilizadas passarão a acrescer

..'�e à disponibilidade no Exerc:fciO' seguinte, des
tinadas ao mesmo lnvestlmerrto ou a novos pro
jetos segunäo a necessidade do MunicfpiO.

Art. 4.°) - Os Orçamentos para os Exercrcios
de 1980, 1981 e 1982 conslçnarão _ obrigatoria
mente Dotações correspondentes' aos encargos
decorrentes da execução desta Lei.

Art. 5.°) - Fica o poder Execotivo autorizado
a realizar Operações de Crédito que se tornarem
necessárlas à Execução (:festa LeI.

Art. 6.°) - Esta Lei entrará. em vigor a partir
de 1.° de Janeiro de 1980, revoçadas as disposi
ções em contrárlo.
.

.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 31 dlas do, mês. de outubro' de 1979..
VICTOR BAUER

,Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Díretoria de Expediente, EducaçãO' e Assistên
cia Social, aos 31 dias do mês de outubro de .

1979.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

LEI N.o 761/79 .

Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Ja-
raguä._ do Sul para o exercício de 19�0... .

VICTOR BAUER" Prefeito Munici- descentralizada, dlscnmlna�os pe�os a
pai de Jaraguá do Sul, E'stado de Sano. nexos integrantes desta Lei, estima a

ta Catarina, no uso e exercíclo de suas Receita em Cr$ 195:59_9.200,0? (cento
atribuições. e noventa e cinco rnlfhões, qulnhentos

Faço saber a todos os h?bitantes e noventa � nove mil e duzen�os c.ru:
deste Munlclplo que a Câmara de Ve- zeiros), e üxa a Despesa em Igual Im.
readores aprovou e eu' sanciono a se- portância. .' • I'

.

_

gurnte Lei. , Art. 2.0) - A ReceJta sera r�a Iza
Art. 1.0) -, O Orçamento Geral do .. da medlante arrecadaç.ao ,dos Tributos,

Municfpio de Jaraguá do Sul. para o' ,e- Rendas. e outras Receitas C.orre�tes e

xerclclo financeiro de 1980, composto de .capital, na forma de Leglsl�çao em

pela �eceita � Despesa da ��efenu!a yigor e de acordo com o segulnt$e �e�
Municipal, e. órgãos da admlnlstraçao. dobramento: CI' ,.

1.
.

RECE!TAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO
1.1 RECEITAS CORRENTES �:. " •....

'
.•. ,:' .' ••

1.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA : _."., .

1.1.2 RECE'TA PA]RIMONIAt ;•• i. ", •••••••••••

1.1.3 ,RECEITA INDUSTRIAL, ,

.

1 .1 . 4 TRÀN.S.fER�NCIAS CORRENTES •...•......•..
1.1.5 RECEITAS DIVERSAS

"

···· ,H.t ••

1 .2 RECEITAS DE CAPITAL . .,
.

1 .2.1 OPERAçõES DE CR�DITO ;•.•...•..•. '.'
.•.

1.2.2
'

ALlEMAÇÃO DE BENS MóVEIS E IMOVEIS . c ••

1 .2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPR�STIMOS CONCEDIDOS
1 .2.4 TRANSFER�NCIAS DE CAPITAL :,.

1.2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ...•.... · ...•.

T O T"AL' 4.553.000
••••••••••• " •• " •• 1'" •• , , ..••..• :,..

'195599200 .

TOTAL GERAL DA RECEITA .t...... ,' .. .. ..
• .. '.'

•

Art. 3.0) _ A Despesa será realiza- programas, .su�programas,. pr�Jetos e a�
da .segundo 9 discriminação', que apre- tividade.s, dJ�+rlburda por orgaas da se

senta a sua composição por funções, guinte maneira: I

Neg6cio de Ocasião - Florian6polis

LOJA DE PE'ÇAS E ACESSóRIOS

Vende-se uma lola de peças e acessórios
.para automóveis, com estoque e instalações, no
rnelho- ponto do Estreito, ótima clientela, com

amplo estacionamento e ferramentas para colo
cação de acessórios.,' Tratar com o proprietário
pelo fone (0482) 44-5756 - Florianópolis-SC.

PÁGINA 6.

Figueirense vence o

Ajax, da capital
Um encontro intermu

nicipal realizado domingo
à tarde, no Estádio Antô
nio Ribeiro (Ilha dá Fi

gueira), >O> Esporte Clube.
. Figueirense recepclonou

-

ab Ajax FC, de Florianó
polis, bi-campeão cata
rinense da Copa Arizona

-

de Futebol Amador e fi
nalista em âmbito nacio
nal, realizando. duas par
tidas amistosas, a primei
ra delas, entre juvenis"
acusou empate 'a 1 g'OoI'�
a seguinte, vitória do
quadro jaraguaense, 2 a

O, em espetáculo de ex

celente nlvel proporcio
nado pelas equipes, tan
to individual como coleti
vamerite, mesmo apesar
da cancha não apresen-

tar condições reais para
a prática' desse esporte,
Agora, O' Figueirense

irá a Capital do Estado,
dia 02 de dezembro, re

tribuir a cortesia, antes

porém, realiza outros a-
" mlstosos, como amanhã,

.

fazendo a partida de hon-
ra do, festival esportivo

.

da Jaraguá Fabril, contra
a própria; dia 18í em Ro

deio, também a partida
principal frente a Socie
dade Esportiva Gávéa, no
Estádio Vergflio Scoz; e

dla 25, no "Ribeirão",
frente a Gávea que virá.
saldar

.

compromisso. E

para dezembro tem ou

tros compromissos pro
gramados.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do, Sul
Estado de Santa Catarina

- AVISO
CONCORReNCIA PÚBLICA
- EDITAL n.o 04/79 -

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO .

SÚL, Estado de 'Santa Catarina, leva ao conheéT
manto dos interessados que se acha aberta acon
corrência Pública - Edital n.O 04/79, para explo
ração dos serviços de transporte coletivo do mu-

. nicípio, através concessão de �serviço públlco,
com o prazo de entrega das propostas até às 1_7
(dezessete) horas do diac 22 de novembro de '1979,
na sede da Prefeitura Municipal, sita à Praça An

gelo Plazera, 247, mediante as condições cons

tantes da ínteqra dó 'Edital e seu· anexo, cujos
documentos acham-sé à disposição os interessa
dos na P.M.J.S., no endereço acima citado.

Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

REGISTRO CIVIL
Áurea Müller Grubba, Oficial de Re- .

gistro da Comarca de Jaraguá do sei,
Ectado de Santa Catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em

Cartório, exibindo os documentos exigi
dos peia lei, a fim de se habil!tarem
pare' casar:

Edital nr. 11.072 de 31.10.1979
Dorival Eleutério· e Izolde Zezuino ....

Ele, brasileiro, soiteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e rt>sidente na Rua 'Pomarode, n�sta ci

dade, filho
.

de Belmiro Eleutério' e Ana
Jefluino Eleutério. Ela; brasileira, s61-
teira, costureira, natural de Compá, nes-

.

te Estado, domiciliada e residente na

Rue.. João Januário Airoso, nesta, cida
de, filha de Martinho Zezuino e Benta
2'ezuino.
E'dital oro 11.073 de .31.10.197:9
Guldo Schmauch e Guiomar Voltollnl

Ele,' brasileiro, solteiro, Industriá
rio, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua Epltáclo Peso.
·soa, nesta cidade, filho de Walfrido Sch
mauch e Nelsida Klitzke Schmauch. Ela,
brasileira, solteira, balconista, natural
de Corupá, neste Estado, domiciliada e

, residênte em Nereu Ramos, neste distri- ..

to, filha de. Audino Voltolini e Christina
Schlochet Voltolinl.
E'dltal nr. 11.074 de 01.11.1979
Luiz Gonzaga Demarchl e Isabel Maser

Ele, brasileiro, solteiro, cronoana

lista, natural de Jaraguá dQ Sul, domici
liado e residente ein Barra do Rio Cer
ro, neste distrito, filho de VergrIio De
marchl e Clara Siewerdt Demarchl. Ela,
brosHeira, solteira, auxiliar' de escritó
rio, natural de Massaranduba, neste Es- .

.1ado: domiciliada e residente na Avenida
Marechal Deodoro, nesta cidade, filha de
Tercilio Moser e Ana Moser.
Edital nr. 11.075' de 01.11.1979
Antonio Normãrlo Bona e

Dcbblé Mara Pereira SOU!l8-
Ele, bràs'lJeiro, solteiro, (io comér

cio, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua Barão do Rio

Branco, nesta cidade,
'

filho de Qulrino

Vergfllo Bona e Inês GoHardi Bona. Ela,
brasileira, solteira, professora, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Padre Pedro Franken,

. Art. 4.0) - Os' Órgãos da administra- ,
' II '" Abrir, mediante Decreto, os

ção descentralizadá institurdo.s pelo mu- Créditos Suplementares que se fizerem
nicipio, terão na forma da Lei, orça- - necessários, até O ·limite de 50% (cin
mentos próprios elaborados pel'os res- .qÜenta por cento) da Receita Orçada,
pectivos órgãos; aprova�os, por Decre- de àcordo com o artigo 43 da Lei n.o
to do Chefe do Executivo Municipal, 4.320. de 1.7 de março de 1964, incluin
sendo qUe a Receita e Despesa serão. do-se aQ.'disposto neste inc.iso a apli
classificadas de aoordo com a di,scrimi- cação do Funde de Reserva Orçamen-
nação adotada para o Orçamento Geral tári8.·

.
.

do Munic!pio. .'
III - Firmar: convênios com a União,

Parágrafo .único - Os orçamentoß ,Estados ou Municrpios para a realiza
próprios' de qúe trata este artigo, pode- ção ou atividades de interesse do Mu
rão ser suplementados por Decreto do nicfp!o. ....

'
.

Chefe do Executivo M�nicipal, servindO Art. 7.°) - Esta Lei entrará,em vi
como recursos os constantes do_ pará- : gor a partir de 1.Q de janeirO' de 1980,�
grafo pt imei(l::�. artigo 43, dá Ler fede- reyogadas as disposições em contrário.
ral nO 1.320, de 17 de março :de 1964.. Palácio da Prefeitura Municipal de

Art. 5.0) - Os recursos da Reserva � �araguá do Sul, aos 31 dias do mês de
de Conting€-ncia são destinados:, ·por. a,.. � ç)Utub�o de 1979..
to d.e Poder Executivo,' a reforçar do- VICTOR BAUER
tações que se mostrarem insuficientes Prefeito Municipal
no docorrer da execução orçamentária. A presente Lei foi registrada e. pu-

.

Art. 6.°) - Fiéa 10 Executivo autori,.. blicada nesta Diretoria de Expediente,
zado a: .... .' Educação e -Assistência Social, aos 31

I - Realizar Operações de Crédi.to dias do mês de outubro de 1979.
por antecipação da Receita, obedecido ASTRIT K. SCHMAUCH
o limite prev:sto na Constituição; Diretora

- ,

nesta cidade, filha de Mario Sousa «;l
Jandlra Pereira Sousa.
Edital nr. 11.076 de 01.11.1979
Walsido Kreis' e i.eonlda Keske

Ele, brasileiro, solteiro, servente;
natural de Pomerode, neste Estado, do

miciliado e residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, . filho de Adolfo Kreis
e Hilda Kreis. Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de Massar�nduba,
,r.este Estado,' domiciliada e residente
em Guaramirim, neste Estado, filha de
Alfredo

'

Keske. e Cécilia Krenke
Keske.
Edital nr. 11.077 de .05.11.1979
VaJdemar Schuhardt e Darcf Lux

Ele, brasileiro, sQlteiro, operário, na

tural de Guaramirim, neste Estado, domi
ciliado e resiefente. em Guaramirim, nes
te Estado, filho de Edmundo Schuhardt
e Angelina Maria da Silva Schuhardt.
Ela, brasileira, solteira, industriárla, na-"

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Três Rios do Norte, neste

distrito, filha, de Francisco Lux e Adele
Müller Lux.

Edital nr. 11.078 de'05.11.1979
Rubens Friedemann e Ivete Slmm!!r

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em

contabilidade, natural d� Jar�guá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Verdi

.

Francisco Lenzl, nesta cidade, fIIllo de

Leopoldo Rica�do Friedemann e Gertru
des Volkmann Friedemann. Ela, bras. sol
taJra, auxiliar de escritório, natural· de
'Joinville, neste Estadb, domiélJjad� 6

residente na Rua Padre Pedro Franken,
nesta cidade, filha de Marcos Simmer e

Nelda Funke Simmer.
Edital nr. 11.079 de 06.11.1979
Llsander Ellsio",Paiva de Miranda e

Estellta Farias

Ele; brasileiro, solteiro, operário,
netural de Cubai, Angola, Portugal, do
miciliado e residente' na Ruta Antonio
Cerlos Ferreira, nesta cidade, filho de
Angelo de Miranda e Ollmpla Maria Fer
nandes Paiva. Ela,

_

brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá do Sul, do
mlcillada_ e residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, nesta cidade, filha de
Alfredo Farias e Clotilde Farias,
E�ital nr. 11.080. de 06.'11.1979
Udlo Vlergutz e Rifa Prochnow

Ele,' brasileiro, solteiro, pedreiro,

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz I" neste dls
t�to, filho de Ervino Vl3rgutz. e Erna

Kopsch Viergutz. Ela" brasileira, soítelra,
servente, natural de Jaraguá do.Sul,
domiciliada e'residente em Barra do Rio

Cerro, neste distrito, filha de, Bernardo
Prochnow e Selma Schulz Prochnow.

Edital nr. 11.081 de 06.11.1_979
Nelson Antonio Silveira e

Dorlnela Grützmacher

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,
no.tural de Corupá, neste Estado, domi

ciliado e residente em Sarra do Ribeirão
Grande do Norte, neste distrito, filho ·de
E!C'hion Silveira e Adelia Silveira. Eia,
brasileira, solteira, secretária, natural de

Jaraguá do Sul, domlclllada e residente
I.m Nereu Ramos; neste distrito, filha
de Erwin Grützmacher e li)orothea Wa

genknecht Grützmacher.
Edital nr. 11.082 de 06.11.1979

-

Jorge Kasteller e Juracf Jesulno

Ele, brasilt1lro, solteiro, estampador,
natural de Jaraguá do. Sul, domiciliado ..

e resident� na Rua Venanclo da Silva

Porto, nesta cidade, filho de José Kas

teller e EmilJa Klein Kasteller: . Ela, bra:.

sllsira, solteira, costureira; natural de'

Jaraguá do Sul, domiciliada � residente
na . Rua Walter Marquard!, nesta cidade,
,filha de Avelino Jesulno e Dlartina de

..

Sc-uza Jesulno.
Eáital nr. 11.083 de 07.11.1979

Carlos' Antonio Flllpp é Helena Mokwa

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado
..
e

_. residente em Nereu Ramos, neste' dis,.
tr,to filho de Antonio Flllpp e Joana
Kaschmaskl Fillpp. Ela, brasileira, sol

teira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domlcrilada_e residente em Ribeirão AII-
(
ce, neste distrito, filha de

..
Adão Mokwa

e Joana Urbanski Mokws.

E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandel passar o presente Edlo:
tlll. que será publicado pela Imprensa e

em Cartório, onde será afixado durante
15 dias.

, Se alguém souber" de algum ,Impe
dimento, àcuse-o para os fins legais.

Aurea Müller Grubba

OFICIAL
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CuRREIO' DO POVO, . SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 1979

Ja.raguá .já ·s,e prepara aos.Josos Abertos- de 80
da Unidade _Operacional pria organização-'dos ,Jo- outr� boa notícia: Á cam- natação, 'um- prêmio do:
de Desportos da Secreta- . gos Abertos. peoníssima Ligia Helena clube pelos esforços ao

ria de Cultura, Esporte e Até -dla ,30 deste mês, Braun, foi, contratada pe- longo dos anos em que
Turísmo, virá à nosso mu- a Comissão Central Or- lo Beirà Rio, terça-feira, compete pelo Beira Rio.

ni�ípJo,JnspecionaÍ"'�s,lo- ganizadora deverá.' estar -e desempenhará dOraV8ri-- Ligia substitui ã Prof. Sal-
. cais de disputa e indicar formada, bem como a Co- te funções de "deublé" 1y Neitzel.

.

as 'cidades-sêdes dos' Jo� missão Municipal de Es.. de atl�ta e,professo,ra de Si ,_'

gôs Regionais; nas seis portes terá de ser rean-. ' ,.

. regiões esportivas de Sta.. vada. ,

.

Catarina. O municipio de Ari.óvaldo acrescentou,
Jar'aguá do Sul pieTteou o' ainda, que na próxima se

sediamento desses Re-
'

mana, o Prefeito Victor

giqn,i�� ,porém,' sabe-se' Bauer terá encántro -eem .

'de fonte'se:jura que aqul iodos 'GS ,p,rofessoi'es de
-nãc

.

serão' reâlizados," �ducação física, para de-
• ;.Is' o' munl�;<)j.,t

.

abriu fini"S.o de quais as mo-' .....
_ .

.
Y'" _ , ,.

' Financiamento proprIo
.

.

mäç, em tazio �a pr9- ,dalidades npvas com pos-
• \ "

sibilidaes d� participarem Kombl-Plck-Up .;, Branco
'

.. "o ••• ;••••••'
••••-. 1�77

dos Jogos Ab"ertos, opl-. Çorcel II LDO - .prata •." .- .. � ...
'

... , ..... �', 1978
nando que todas as 'mo- V Ik /1500 d

. ( ,- J
.

17\73
dalidades de salão têm CO sI' A

-

vebr e ..... :.J" !t;,"':,,;'I:,
••• , •• '.� "

19::7
.. orce cupe - ranco.................... 7T

condições, à exceção do V 'Ik' /' 30 L'
- ,

b'
o es 1 O - branco.: ; 1975

asquete masculino eM'
'

k Ab'
-

volibo'l feminino. Então,
avenc cupe' - .

ranco : .. "; . . . . . . . . . . . . .. 1976
Corcel II L - vermelho ...........•...... '. 1978

para 80, participaríamos Ch svett bran
"

.

197
.

eve e - ranco ...............•....... 5
com vmte e

..
duas moda- F 75 4 2 6 '1 ii'

,

lídaes, sejam elas, nata-
- x, CI. - ver e., ... � /. . . . . . . . . .. 1975

N

(M F
F-75 4x2 6cil - marron ..

'

, , 1967
çao ..), atletismo ,(M.

.

F 75 '4 4 4' '1 I"
'

F) b IN,
- X CI. - azu 1978

., o ao e ginástica (M. '

Ch tt SL
.

.

F)
.

.

eve e - marron ..

"

'.- 1979
. , tlro carabina, futebol C I

�

L
_

b
d IN bocha

orce cupe x - ege �975
e sa ao e ocha "(M), Ch tt b

..

volibol (M), handebol, xa- C' evel eGT" ege. '1"
',' ...........•

'

.. 1.976

d tênl d
orce - amare o ::

•...............
e 1976 '

rez, ems e mesa e de
(M F")' b

F-75 4x4 - azul .- 1'978
campo, .., asquete e Cê'

'
'

It
.

-
orcei cup Lx � bege . '. ; '; .. 1977

sa os ornamentaIs· (F). Ch SL b
'

Por outro lado,' esse
. evette,. - ranco............... . . . .. 1977

encontro de Bauer com
Corcel C. luxo - branco , "

- 1975

os professores de educa-
Fiat 147 - branc,O

'

..............•.. 1978

çN f'" , .
Volks/1300 -' amarelo 1974

ao ISlca e necessarlo,' '_--,-__-'-- -_-�--_

em vista de municípios ,c

-____;.�-_;_

adjacentes já terem ma-

nifestado interesse e son-

dado alguns profissionais
radicados em' Jaraguá,
como é o caso de Celço
Tomazzi, Durval Borba
Neto e o próprio Ario
'valdo. Como. o momento
exige união 'de ,todos,
certamente haverá estrei
tamen�o c;le detalhes para
que

. não :oéorra a evasão
desses profissionais. "

"Do Conselho Superior de Julgamento; '.

�
. Prqcesso nP' 01/19 - CSJ - XX JASe

.

c

-

Denúncia formulada pela CME de Jara€luá do Sul,
irregularidade de inscrição de-atleta" .pela·�CME de
Florianóp,olis.' - "

Ofensa, ao parágrafo único do artigo ,71 do
regulamento geral dos JASC. ,(

, Sua inteligência. A . participação 'de m'cliadö-
. JUDOCAS LOCAIS EM 'AMISTOSO,

. ra., no troféu "Júlio De Lamare" não caracteri,-
.

. >

,�M Si==, DIÄ. )8� 'o
'

... "

• ���:�artiC,!açãO de campeo�ato de _fed�ra�
O Clube Atlético Bae- afinéö, a fim de conse- "o êo�selho' Superior de Julgamento; com a' pre-

pendi, com' sua', equipe-- gúir as' primeir9s. pos!- senç,a dqs,co.nselh€}iro�, ,sr. 'Felipe Abraão· 'Neto" s.t:.'
de Judô, estará partici-. 'ções, '6 que, aliás, vem' ao: Ramiro

..
Ruedlger, ,sr: FIdeIis Back, sr. Antonio Jos,é da

pando no pró",imo, dia €:onteeen'dö quando se a-' Ro.sa, sr: Wilson Alve� Pessoa, sr. Rubens Lang,e e sr,

,18.11, de .
amistoso em presenta, apesar mesmo LUIS Carlos Marins, por votação da maioria de seus

São, 'Francisco do Sul, ds pouco mãis d,e, um ano memb.ros 4" (qu�tro) vot�s: e 3 ·(três.) ,ab�tenções, co-

juntamente com 'o. Clube de' intl1odução. I: realmElIl- nheceu' da denunCia, e_ Julgou-:a improcedente, ante a .

Náutico Cruzeil1oi' do Sul, . te' e>çtr�ordinâr'io o pro-: pro.va documental apresentada pela CME' de Florianó.:. ,

Associação JoinvHense de .gresso �que se . constata poll�, entendendo � que. a participação, da nadado·ra '

Judô e Associação Atlé- ",nessa modalidade. Manstela CoelhO! de' Bem - Registro n'r. 11242 na UOD
tira Tupy. O local do' a- Por, outro, lado, o jüdo-

-

pelo Botafogo de Eutebol e Regatas do Rio de ,Janei�
contecimento será na se- ca Rubens César Rubini" ro, �o t�oféu "Júlio Dé Lamare"- realizado de 12 a 24

�e do'Öruzeiro' d'o. Sul, NicoIUf:Zi, ;vice-cam'peão de Janelr(� ,de 1979, na cidade de Campinas':SP; sob '5''0','C.',. I-e'd'a-··ô·c'.-,e, 'V'I-e' I-re' n":.s'e': .

c,� co','ns:t''-r:'-U-.'I-, r',a';com os" judocas; sendo estac;lual, em. sua batego- o� atJspíclOS. da Confe(feraçâo Brasile,ira' de,Natação, .
'

äivididos, em quatro cate- ria, 'feito conseguido r,e- nao caractenza a figura do par?grafo único do artigo
.

4
-

'
'

. .

goria,s, Mirim, Infantil "A'; �centerrlente' em Joaç'abá, ,.171 do repuldamento geral dos JASC "participação de pistas de" bolão: _.,:,: :-'::,
.

:
e "8." ln.fanto�Juvenil ,�A' poderá, ser convocado campeonalo; e Feçjeração de outrö Estado" " ,

e "B'1.e Juvenil. ,'Pela Federação Catari�
,

Ugerada a-particip._ação da' nadãdorà' MàristelaAS'
De Jaraguá do Sul, sob nen,Se ,de J,udô, ,pára o ,C_oelho d,e, Bem, para, as provas de nataçãoo q'ue./com-·

,ociedäde Ésportiva tejam concluídas, até 00-7' JASe; enumerou em ex-
.

r
e Recreativa Viel'rense tubr d 198'O d d 00'

as ordens do téc;nico SrJ- ,qampeonato N.acion-al, p�e a m�c;fa idade 'nos XX Jogos Abertos de Santa
' o. e,

'

,-quan o a ,p lente, a ',ßstrutura es-

,

VIO,.. Acácio. B.org�,s, irá a. .qu"e", s.erá re,ai. izado. -ern Catarina, pela CME de Florianóp-olis.
' }!3m �projetada a constru- realização dos JASe.

'

portiva atualmente exis-
'( , " ção de' quatro cànchas M d'f'

-'
.

S?:0' Francisc9 uma
..aqui':' ·ß.oiãnia, de 22 a 25 deste' ,Sala das Sessões, 22 de outubro de 1979 d b

'
o I Icaçoes na sede . tente:, "" .. dispõe de 3

. " O M
- e olão, oficiais" visan- ö' I t- t b'

pe . de, . doze judocas, a- ,,,mês.
. . - F· , 'F. urillo' Barreto de Azevedo..... - do já' os .XXI 'Jog'os.' A'_

s cla es ao am· em pr.o- ginásios-cbbertos' e um

tÚilmente"treinando. ç0!l1'
..

:, ",i"
.

Pres,idente" jetadas.',., em fase de 'cQnclusão;

-:'�'''-'''-C'-,-:,�.,�--�,---;-,____".. -;---�,4;.;...;..,:---,-�_ ___:__·

. ,��rto� de Santa_Catárina, ES,trutura Esportiva' duas ,cancha_s': de bocha
_ V 'f'

- planejadas há «,alg-um tem- S b I
'

,

,.

. .FINAIS DO FUTEBOL:SU1ÇOI' D'O SESI .;
en Ica-se assim que não houve empate na vo- po e que-agora, com a

a e-se que·, a em.·do oficiais;, um �tànd de tiro
. taçao, muit? ao c�n!rário, foram 4 (quatro) votos a fa;.. Viei�ense, outros clubes,e carabina; um�a piseiria se-

, -

Fpràfp fhiciàdas segun- ,que tiaí ,

sairá o campeão vor de Flonanópolls, contra 3 (três) abstenções
-

(va..;
indicação, de Jaraguá ,do \ sociedades,

- construirão mi-olfmpica e loüfra a ser'
da�teirä; as semifinais 'do d!réto, sem necessidade tos em branco). .'

Sul par.à _se�diarr a_ nfagna cari·c.has ,dê esporte, in- construída até. meados de

Tpr!1ei9' ?<:sJ��o �é Fúte'-:-- <,de jogo extra, a não ser
.

fOlelo par��rafo úríico do ,artigo 124 do' Regula-
competlçao no próxim'o troduZin-d? alteraçõ�s e 1�80;. pelo C.A:'" Baepen-

bpl,�urço, promovld,o pelo _,_'em,caso de'igualdade de mento Geral dos Jogos Abertos, o'Presidente do Con-
ano, cres,eeiJ ainda 'mai;s reformas, também vlsan- dl;nurtla, pistá'Jde atieUs-

S�rvl.ÇO de Esp.ortes,da ':--- põntos, jogam," também -C' selho Superi�,r de Julgamento, somente tem díreito a âe���e;�s::� i�al'!�d�:n:eo� do os Jogos A�ertos do mo e canchas" .

de salto'

ge�cla_ do, SesI �e , J�r�- às 20 ho�as, Marcatto, x voto .de quallda�e (desempate) qu�ndo a votação dos
ano queyem em

Jaraguä-'1"
duas "quadras .

de tênis:

'Ju? .d� SU!i' ,no Estadlo M�negottl e,Cyrus x Jari- dem�s Conselheiros acusar um emPate. . ���s�� ����;�o�ohte:d�g= do SLJld'�' municí�io ao aínp!o� sa_lões para jogo�
?ao" arca, ,o, a�ora �eu- ta.,

"

.,

ra' o que nos 'competia, ante a perfrdia. , jetivandö' dar. á d�vida ,se can I �tar, pleiteando; de tehlS de mesa, xadrêz,
�mdoQua!ro eqUipes. fl�� As

. arblt�agens' desse Murillo Barreto de Azevedo esfrütura e' paraque es-
ê �ecr�tana de. Cultura, ju�ô, etc.; vias públicas

!Is�as, das dÇlze partlcl- TorneiO estao a cargo de --;-----:-�=_--�:---:--��._-=_ _:_.==:':':-2.__:::�::_::_�E�s�p�o�rt�e�e:_�T�u�r:ls�m�,o" -os proprias para a prática
pàntes, as 'campeães, e vi- . Nélson Doege e Alcides

A
-. '"

J
. do c'crs ...,

ce de cada chave.' Bachmann. :' SS'o,claçao .a'ragu.a' F�brl·l' P'rograma f.estllllÍy-a"'- �'dffß'�r�(r�jic�;;ae���fr�.:Na primeira, fase, as
'

"II ' '

_

a serem construrdàs até

p�rticipanteSi foram divi- OUTRAS '�
,

"

'.
meades de 1980; pela

didas em grupos de seis, PROMOÇõES Terá ,inf,cio neste sâbá-' OS JgGÔS - , , ' 'SER Vieirense, SE João
classificando-se no '''A'', do. à 'paí"tirClãs: 1'3 horas

jantes e às 17h3àmin - Rio, 15 hóras - Ág'ua Ver- Pessoa.e Associação Re-

Cyrus e .Mel1êgoUi e Í1ö; . o. Serviço de Esportes e 30 minutos, o festivál Seg�ndo. Sebastião
Veteranos do Figueirense de�vs �,nei'pel (Scliroedêr) creativa Weg.

G_r�po "B", Marcatto e do Sesi, tão logo termine
�

esportivo da Associação Cunha, Ptesidente daÁ.R
vs Veteranos da João e as 16 horas, a partida "A cidade conta ainda

Jd'arila, que iniciaram ,'as
.

o T<ome:io de Futebol Suí- Recreativa Jaragi.Já Fabril Jaraguá ,Fabril', 'a 'progra-
Pessoa.. de' honra entre AR. JA- cpm ótimas in,stalaçõe.s

iisputas segunda';'feira à ço, irá promover a reali- ,rias dependências do Es- mação de �jog'os a' ser
'

Para amanhã, domingo: RAGUÁ FABRIL x E.C. ..

I
... , .

. noite, apreseptando ps re-.. zaçãq de outros tOri)eios,' tá'dio AntÔnia Ribeiro,. na
a programação prevê, 8 F'1S3UEIRENSE. . tParada olamento do's atle-

suftados: >,

M,arcatto Ox2 d I'b I
. cumprida, prevê para às horas - .Ser.taneJ·o vs Fla- N' I '

, as, . as 'inúmeras delega-

c,'
'..,

como o e vo I o niáS''' Ilha da fj,gUéítã (do Fí- 1'3h30m[n, na abertura".
o ocal, havera OO'ffi-' ções todas em locais

yrul? e Jarit_a 0)<2 Mene- éulino e feniinino" prova� gueirense)', envolve'ndo' J
'.'

. ,
.

menguinho, 9 horas - P. pleto serviço d b
'

.

.

;

gbtti.
'

elmente no Agro e á
.

.

t
'

.

�venil dó EC Figueir'éli� Pênsil vs Azulão, 10 horas resta- t
e ar e "centrais, sem c'ontar com

;

,O Tornel'o tera' al'nd'a' V. r
p �u:' t

vm e e 10Ho agremiações . �,e vs Madeire'ira Rio Mo- .

.

uran e e a equipe 'quinze' qllEldras" poliva-
no, .Can,astr� e Doml,nop, do fute,b.ol menOr da m'l:" Ih

. Posto, I'vtoser vs Ind. Reu- vencedora de cada'c t· 't d
duas rodadas, aia 12 'às

a,�segtJinâo:'se Vetera- nidas, 11 horas _ Gráfica' . ,.,
.

-
o elO len es que po erão ser

20' :horas, Emvolve'ndo
estes, nas dependências crorregião, e'in' partidas rios do Cruz de Malta vs ,Avenida vs Cyrus, 1'2 ho-

açfqumrá o direito· de um usadas para treinamento

M
� ,

da própria agência sesia- "qpe aconteG.erão� hoje à Veteranos de Guarami,rim
. b�líssimo troféu,- se.gundo das' equipes participan'-

· arcatto e ,Jarita"e, Gy- na. A informação é 'cÍo tarde e amanhã durante às 14h30min; 151;130min'�
ras - Sade Engenharia vs disse à 'reportagem' o tes.'Mas não ,desconhe-

tus x Mene'gotti; já dia encarregado Sérg' io Luís todo o d·la.
Rio' da Luz. ii, 13 horas _. PreSident d 'AR J'

'

14, no encerramento, pois a'a S'I
Jarita vs Mannes; 16h30m Guarani vs Arweg, 14 ho- Fab 'I

e' a araguá cemos que há muito por
. I va. Marisol vs Clube dos V'la-

ri , tazer para dar a de"l'daras - Aliança vs Canto do
v

iI 'ra-estrutura... ".

O Professor Ariovaldo
',Xavier dos Santos, Presi-' )

idente da Comissão . Mu
nlcip�1 'de" Esportes' de'
,Jaraguâ do Sul, esteve no

'início desta ..
semana em

Bluménau, 'Com' o vice
-prefeito e presidente da
'ComisSão Central Qrgani
zadora dos recém�findos
Jogos Abettos, Ramir.o
Ruediger, 'tomando ·uma

, ,

oilaJaJd oe sopellnsaJ
Victor Bauer, em audlên
riia que manteve.
Na ocasião dã -audlên-

. ela, 9 Presidente da CME,
disse da necessidade ur

gente da instàlação da,
CC'O, até no mais tardar
semana próxima,.pois que
dia 22,

.

em Balneário
Camboriu, haverá o ·'S�
,minário de AvalÍaçi j ;dos

.

JASC/Blumenaú;' e trata�
dos aspectos referéntes
aos próximos JASC 'e a

lém do que, dia 30 o Con
sêlho de. Representantes

série d" macetes pára a

plicação na estrútura er
ganizacional dos JASC de

1'98J)j em Jaraguá.. do
,

SUl; Como em Blumenau
funcionou, pensa-se

.

em-
. tos de .Jaraguá do SUl (e
ap'licar nos Jogos

'

Aber
com todo o apele de Rue
diger), sêgundo

'

Arioval
do, que no

.

meio 'desta
semana apresen,tou '

os

"COPA ITAO DE BOLA0" DEFINE
CLASSIFICAÇAO

Após breve parai ização,
vitimadá pelos, preparati
vos: e partlclpação , dos
selecionados nos 'XX Jo
gos Apertos deSanta es- ,

tarina, será encerrada
ne.st� sá!!>�çl9,' a,�,p,r-ime:ira
fase da

� "Copa
-,

Itaú
�

de
Boião", masculino': em·
Que Jaraguá do Sul Par
tici'pa; .através do Clube
Atlético Baependi. Ainda
quarta-feira, 7,. no clube
azurra, o seleclonadó 10-'
cal enfrentou o blume
nauenss e hoje, a partir
das 18' 'hor�s, enfrentará
o de Timb6, qu-aild-o' po
derá defil;'Jir de vez' sua

classificação às finais,
onde já classificados es

tão Tlmbó e Videira que
apuardarn o terceiro elas- ,

siflcado.
'-

.

E nos dias ." 24 é25,
deste mês, ainda, prova
velmente no Caça e,Tiro, .

em Blurnenau, acontece
rão as finais 'da Copa
Itaú, entre os finalistas. O Advogado,' Prof,éssor, Desportista e Chefe da

Por outro, lado, em no- Divis�o .de Educação' Física e Desportos, da 19 UCRE,

vembro, está prevista-a Muril!o, Barreto dá Azevedo, foi ACUSADO em círculos

realização, de um' tornelo desportivos de .nossa cidade pelo Professor: AHIOVAL"

interno entre os bolonls- DO-XAVIER DOS' SANTOS (Presidente da CME- de

tas filiadosao clúbe, nes'" nossa cidade e técnico' de natação do Beira Rio oro

te mês, porém, sem data be 'de Campo)' inclusive em entrevista concedida pelo

,

definida à sua realização. mesmo' à Rádio ,Jaragu'á, de ter, por ocasião do julga-
,

! gamento da DENÚNCIA que a CME de Jaraguá db Sul

fez contra' a inscrição irregúlar de uma nadadora pela-
· CME de Floríanópolis, para disputar pela Capital, pro
vas de natação dos XX Jogos Abertos de Santa Cata

rina, realizados recentemente na cidade d�e Blumenau;
levado a efeitö, pelo Conselho Superiorde Julgamento

·

dos JASC Ido qual é Presidente, em voto de.desempa
te, votado contra o direito, interesses e propósitos de

Jaraguá do· Sul, favorecendo, consequentemente' Flo-
rianópoJ,is.

.

Para o desmentido da acusação, a -pleno esclare-
.

cimento aos I'eitores, transcrevemos abaixo a fntegra
da 'decisão 'do Oonselho Superior de ,Julgamento," pu
blicada no Boletim Oficial nr. 4 dos Jogos,Abertos dis..
tribuído à todas as Delegaçõàs pela'UOD/CCO, e que
consta também do processo nr, 01/79 de Denúneia"
e 'do 'Livro dé Atas 'daquele Tribunal de Justiça Des�

·

portiva dos tJASe,c
'

Desm'entindö
"

.

lItttI

acusacao
.

,
"

,,' ,. "II PROVA DA INTEGRAÇAO",
SERAEM DEZEMBRO

. ,i. exemplo do àrm 'pas
sado" pOderá ocorrer dia
15 ,_d,e dezembro, 'um,,'sa
bado, à noite, á realiza
ção da II Prova da IntEi
gr�ção dos.Municípios éla'
Micrprregião do Vale do
Ita'pocu, prova essa de
pedestrianismo, a .livre'
participação de_atletas re-

.

sidentes
.

num dos seis
municípios dá microne
gião', s9b'�,.a coordenação
do professor José Alígús
to Caglioni.

·

�. Em 1978, fái 'realizada
,cfla 22.12, reunindo mais
de sessenta inscritos' e

·

vencida pel,o campe'onis
simo Caglloni.. '

� E neste·ano; no mes-

mo trajéto 'do' anó ante
rior, 'ou seja, saída junto
ao Viaduto em Guarami
rim e chegada' à Prâça

.

do Expedicion'ário em Ja
raguá do' Sul, a. Prova da

. Integraçao� servira para-a
classificação dos. três
primeiros ·colocados; que
adquirirão'D direito de

. competir na Preliminar
da Internacio'nalissima S.
sil�estre, em São Paulo,
som.ente ' e�t,e - brasilei
ros, ,com possibilidades

.

'de ir a 55.a SS, na noite
de 31 de dezembro.
Proximamente' informa

,femos �putros detalhes à- .

cerca do acontecimento.

PAGINA 7

VErCULOS USADOS "REVISÀDOS "
,

ASSOCIAÇAO' DE PAIS. E MESTRES DO
COLÉGIO "SAO tU IS"

,

'

Convoca�ó
A_Associação ,de P�i§ e ,Mestrßs qO,CQlégio

. "São �uis", "nos termo,s do art. 10.°, alfnea "b", e

§ �.o de selis estatutQls,· vem conyoqar seus asso

,ciados para uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA
ORDINÁRIA, que se realizará em primeira convo-

cação, no dia catorze (14) de' novembro de 1979,
às 20 horas, no Colégio "São Lurs" desta cida
de e, não havendo "quorum", ent�o, em ,segunda
convocaç_ão, mesmo dia e lo�cal, ,às 2Öh30min, pa
ra traif:ar da seguinte ordem do, dia:�

.,;. �,

j

:José Ferreira Cruz .

Presidente

NATAÇAO
b Beira Rio Clube dê

Campo cQn.firmará ou não
, n@ próxima semana, a

ida de seu selecionado
de nataÇão ao Uru-guai,
no perlodo entre t.o e 15
à� de�embro, para amis
toso frente' ao Banco Clu
J:>e Repúbliça de Montevi
déo, que em ofício ratifi-·
c,ou convite formulado' no
final do a�o passado e

ql;!e face. �s 'condições
financeiras não houve

P.ossi�ilidade
.

de," :��ç,úr:
�J,onar. Nesse anQ, é qua
se certo, a ida dos nada
dores. ao Uruguai.

� quanto a natação,

1. EI�içãO e posse da nova Diretoria;

2. Alteração dOIS estatutos;
•

_. '>"'" ,
•

CF
_

•

,.

, ,

3. As�untos gerais de iniferesse da entidade.

Jàraguá do Sul, 6 de novémbr-ô 'dti 1979: . ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LAR-liZr' Imóveis
Av. l\IIal. Deodoro, 136 - fone: 72-0510 -' Creci �35

COMPRA � VENDA - INCO'RPORAÇAO
LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO

DE IMÓVEIS.
,

"l.AR" VENDE:

TERRENOS:

- Rua Santós Dumont, lateral, logo após' Marisol, 2 lo
tes 14,5x30. Apenas ,Cr$ 110.000,00 cada, estudando-se pra
zo até 12 meses.

- Rua Joinville, após WEG, H, frente' para.astatto, 50x50.
Pode-se fracionar em 3 Iates.' Cr$ 150,00 o mz..

- Rua 226, perto Weg II, 14x37, Cr$ 140 mil, metade
a vista e saldo a combtnar,

'

- Rua Leopoldo Janssen, defronte Conf. Carinhoso, vis
ta total da, cidade 19x27m, Cr$ �OO mil, m8tade ? combinar;

- lateral Av.'Getúlio Vargas, ao lado Palácio Espor
tes, 'Cr$ 300 mil, facilitados.

..,.... Rua Francisco Z. lenzi, terreno alto, 1_5x30, pröxlmo
WEG I. Apenas Cr$ 110.000;00. ",

,
"

_' Rua João Januário .Alroso, 32m frente e 'fundqs com

rio Jaraguá. Defronte entrada rua para campo Juventus. Óti
mo preço.

CASAS:

,

- Rua Epitácio Pessoa, fundos, ao lado Recreativa Me-
'

negotti, casa de madeira col_!1 terreno 26x45m. Apenas c-s
250 mil. Aceita, veículo ou lote imediações Menegotti em tro
ca,

� Praia de Itajuba, sobrado, 4 dormitórios, ao lado ca

sa sr.. Pafheco e Aldo Piazera. Aceita terreno com, casa em

Jaraguá, em troca.

�HACARÀS:
'

_ Estr. ItaPocu-Hansa, Sarra R. Grande, f44 morgos,
com c�sa e rancho, 'estrebaria cimentada..Água encanada,
árvores frutrferas. Ideal para granja porcos e aves; J;lreço ótl- �

mo, em, condições.
_; Estr. Rib. Cav�lo, Nereu Ramos, 100 morgos, casa

,e rancho, água encanada até c;Jentro de casa. Já possui plan
tação industdal frutas e gengibre. Apenas Cr$ 550 mil em

, condi�ões.
,

AREAS: '

_ Fundos Fábr. de Pólvora, entrada após Olaria Bartel
f023.500m2, ideal para chácaras ou refloresta�ento. Facili�
ta-sei até 36 meses.

,

"LÀR�' NECESSITA:
- Casas de ,alvenaria, perímet;�' urbano. Possibilidad�

pagamento a vista. Cliente' assume financiamento, se houver. '

-,Terrenos, áreas 10 a '20.000m2� perímetro urbano.
URGENTE.

,

Sindicato dos Trabalhad'Ores, nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do
MaJerial ,Elétrico de Jaraguá dQ �ul

"Edital
O Sindicato ,dos Trabalhadores' nas Indústriaß Metalúr

gicas, Mecân�cas J do Material Elétrico_�.1aragUá do Sul,
por seu PresIdente cO'nvoca todos os trabalhadores nas In- !
cjústrias Metalúrgicas,' Mecânicas e do Material Elétrico de �
Jaraguá do Sul, sindicalizados ou não representados' pela, II
entidade, pata comparecefem a Assembléia 'Geral Extraórdi
hária, a realizar-se, em primeira convocação às � horas (no
ve

j
ho res) do, dia 15 de novembro' de 1979 na sede própria

do Sindicato à Rua João PIaninscheck nr. 157 'em Jàraguá
do Sul e não havendo "quorum" legal; nos ter';'os 'do arti
go 612 daClT, a �ssembléiá será 'Instalada uma, hora após
ou ,seja, às 10 horas>«dez'horas), no mesmQ dia e 'local em

segunda convocação, valendo' es�a nos termos do, artigo'859
,

da CLT, como,'autorização para a instau'ração' de dissíduo
coletivo decidindo-se ent�o, com qualquer número de pre
sentes" a fim de, ser discutido a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.0 - Dicussão é votação por escrutínio secreto das
reiliindicaçê5es ,a sérem apresentadas 'aos' senIlores e�'pré
gadores ou' a sua entidade de classe, na revisão da con
venção coletiva de trabalho, cuja 'vigência expira a 31 de de-

-

zembro de 1979 e autorga :de poceres à Diretoria' do Sindi
cato para encaminhamento das reivindicações, celebração de,
convenç'ão cGletiva, ou', se nêcessário a instauração' de \dis�
síduo coletivo;·,

2.0 .;_ Fixação da impo.rtâncla a ser' descontada de ca

da trabalhador ,pertencente a categoria 'representada pelo
Sindl:cafo, de 'acordo com �, letra, "E", do artigo 513 da 'CLT.

Jil.raguá do Su� 05 de novembro de 1979.

CELSO S. 'MEDEIROS
PRESIDENTE

ACAO abre .dia 14 'Sigolf Schünke indicad� para
Expósicäo d� .Orquldeas presidir eco dos � XXI JASC

. .J •

•

- .;.

Foi realizada
A Associação Corupaense de

Amador,s de OrQuídeas-
ACAO" entidade tradicional

_ '\

encarregada das exposiç�es
de �orquídeas e plantas orn!!:
mentais' e ,outras 'variedades,
estará promovendo de �4 a 19

d@ste mês, nas dependências
d!, Salão de Festas da Igreja
Católica (Rua Padre Vicente), ,

sua décima-quarta mostra, de

matrizes e espécimes de nes

aa ,ricá flora, ,revelando a de
dicação e o amor p-:la nature

za devotado "pela, gente eeru

paense.
A abertura da, expô$ição

dar·se-á: na próxima 'quarta
-felra;dia 14, 'às 19 horas, rio

- próprio local da-mostra, tendo
como Patrono o Diretor deste

"
'

Jornal Sr. Eugênio Victor

Schmoeckel e esposa, sra. Bru

nhilde Mahnke Schmoeckel, co-,
mo gesto simpático da c!ireto
ri� da, "_CAO" "homenage'l:!do
ao

_ "Correio do Povo" -, o

, s�man�rlo mais' antlQo de S@n
ta Cata�na - pel�" passagem
de seus sessenta anos, feste-'

jados a 10 de maio.

A ,XIV Exposição de Orquí
deas e Plantas Ornamentais,
iniciativa fruto do,' 'Idealismo
dos associados éla ACAO, ,terá

L
'

seu encer,ramento dia 19 de

I\ovembro, Ei no ,período, está·

rá aberto a, viSitação, pública,
,

para ,a qual, este �ornal, como
homenageado estende convite

à participação.

anteontem à-
noite (Sá. feira), reunião pre
liminar no C:A. Ba,ependi, des
tinada a ,avaliar e discutir a in
fra-estrutura e�portiva de Jara

guá do SU,I, com vistas aos

'XXI JASC, do próximo ano,
,

,
reunião essa êm que participa
ram ,clubes", estabeleci,mentos
de ensino e entidade� e que
contou, a,lém da presença do_

Prefeit� Victor Bauer e, do Vi

ce Sigolf Schünke, com a par

ticipação do Prof. Antônio José

da ,Rosa (rito), Membro do

Conselho de Represen�an,te
(Região Nôrte) dos Jogos 'A

bertoS.
E naquela reunião,' numa in-

dicação das mais acertadas,
, foi anunciado que o Presiden

te da Comissão Central Orga
l'Iizadora dos' XXI �ogos Aber-

-lCaR�mostra.···a arté do jar,aguaense
_ A' Sociedäde de Cultura Ar- , de artistas ' jaraguaenses, se-

�
• ,I

tfstlca de Jaragu,á do Sul, sem- gundo Rolf Hermann, Presi:

pre preocupada em descobrir dente da SCAR, sera'dia ,14,.-
,

"alores e dar' a eles oportuni: próxima quarta-feira, às 20 he- ,: ,ENCONTRO SOCIAL,

d�ae� de apresentarem seus' ras, pOdendó os expositores
, talentos, estará 'promovendo interesados em mostrar sua ar-

de 14 a 18 de novembro, nas te 'entregar os -trabaiho� até a
,

depe�d�ncias, do Centro'de In- data da abertura e procedendO
,

formações Turísticas (Av. Ge- a inscrição.
<

� no, periodo da

túlio Va�gas), 'sua tradícional mostra, a exemplo de anos an-,

Exposição de Pinturas e Artes � teriores, 'haverá plantão para

píásticas./ visitação p6blicà durante o

dia 'e durant� parte da. noite,
- A abert�ra. ,da Exposição que para que

}
maior. número de

contará somente com trabalhos pessoas possàm se deleitar da'

Comissões de
terão S,�mpõsio' em

"'do,s' Ce'dros
Com a participação dos

municrpios' de Benedito
Novo, Corupá, Guarami--"
rim, Indàial, Jaraguá do
Sul, Massaranduba, Rio
dos 'Cedros, são Francis
co do Sul, além de As
curra, Araquari, Blume
nau, Barra' Velha, Join
ville, Po'merode, Rodeio,
Schroeder e Timbó, esses

, ,como
.

convidados, setã'
realizado dia 18 próximo,
no Centro Soreial de Rio
dos Cedros, o Simpósio
das Comissões, Munici:'
pais 'de Saúde.
\ O objetivo de tal en

contro .é para: que cada

Sáúdé',
Rio,

Comissão tenha oporiuni
dade de apresentar os

,trabalhos' realizados em
seu município aos_demais
para troca .. de idéias
a respeito dos mesmos,
para fazer a program�ç�o
do próxinío �ano, além de
sar um encontmi' de con

fraternização. Na próxima
edição, o 'Correio do Po
vo' trará entrevista feita
com o Çoorden�dor da
CMS de Rioi do,s Cedros"
Dr. Telmo Nunes Bastos
acerca do Simpó�io, bem
como toda a programa
ção a ser seguida.

MEC

.
Aplique seu capital ,m imóveis, onde a valoriz�ção é constante

� o retemo garantido. ,Adquira ainda hoje, seu lote no JAR[)IM FRANCISMAR
da IMOBILIARIA VA!LATTI LTDA.

OS.BONS.VENTOS.LEVAM AO

i�
Francismar

/

VENDAS:

4®fL' '�" .,'

W'lm.Ob!liári�
Rua gel. ·Em[Ho Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JÀRAGUA DO suL ---'SC

PRAIA GRANDE

(O loteamento do seu futuro):

VA'ILATII Lfd'a,

exposição, com trabalhos ex

clusivamente de artistas locais.

: Onte� à noite, na Cantina'
das Indústrias Reunidas' Jara

gu'á, aconteceu encontro so

cial entre a diretoriá
'.

da So

ciedade de Cultura Artística e.

.0 Corai mantido Pela entidade,
, ocasião em que foi apresenta
,

do o novo maestro e tratados

, 'de' .outros assuntos", também

,quanto a questão' do encerra

mento das-atividades, de final

-de-ano e apresen�ção �o Co-

4al.
' :

SfMBÓLO DOS

XXI JASe
, 'Emborll não con:elate cÓln

as atividades da SeAR, extra

-oficialmente a reportagem to-
,

mou conhecimento de que

pretende-se lançar o concurso

"Crie um Símbolo para os

JASC", destinado exclusiva

mente para inter.essados de

Jaragua\ 'do Sul, Inversamente

ao aplicado .-m concu'rsos idên

ticos, quancio de 1mbito eSta
dual. Acredita-se que desta

�
,

f�l'fIIa valorize a - criação do

participante loCai, ,obrigando
que o :prêmio correspondenté
a conquista, do melhor símbo-'

lo tlq_ue no, própriC? municipio,
o,que não d,eixa de ,ser um es

I)mulo, dando o devido �ealce

I
ao magno' acontec'mento que

.

se verificará em outubro do

próximo ano, âqui em Jaraguá
do Sul.

de esportes polivalente
em escolas públicas e o

saldo à diversos munici-,
piaiS e entidades.

_ D�ssa verba ao espor- ,

te catarinense, o Clube
Atlético ,Baependi, será

, aquinhoado com 1 milhão:
de çruzeiros, para _ cons-

- trução d�' instalãções"es
portivas, parte- da verba
pleiteada meses atrás ao

Mec.

Dr. Barbosa
tamb'éril, por,

Por outro lado, o Tribu
nal de. Justiça do' Estado,
a'nulou ÍQ, julgame,nto a que
foi submetido meses a-

·ao
�.

EST. JUVENIL
.

Na área. de esporte,
pelo ,Campeonato Esta
dual de Juvenis, jogam na
tar.de deste sábado, às 1'1
horas, no Estádio ,Max
Wilhelm, Baependi x ó
límpico de Blumenau•. O
Juventus.enfrénta �manhã
ã t�rde em Rio de) Sul, 'o
Rio do Sul e o Seleto es.:

tréia em Guaram.irim en

frentando· o 'Palmeiras
também de Blumenau.

�responde
Guaramirim

fá ,me assustando um pouéo
mas dá Para solucionar, mas

preciso da compreensão" bom

senso e ,cooperação de todOS;'.
E em vista disso, foi entregue
um questioná�io,- para entr8S!a
,até dia 20 pró]!:imo, urna pe.

qulsa"do que cada,-clube e so

ciedade tem,. Q que está nos

planos, aplicações devidas, en
fim, um arrazoado de detal!1es

que serão após estudljldos ca

da qual, para verificaçã� e de

finição ácerca de construções
. e ampliações para os JASC,
com cobertura financéira da

municip{llid@de, e, também, do
, '

Estado.
, Segund'o Victor 'Bauer� que

tem toclói os pormenores acer
�

éa do' sistema orgar:Jlzacional
dóS JASC/Blumenau, todos 'cós
alojam'ení�s . receberão a' de�

Na' ocasião, ainda�' o Chefe' .vida estrutura, bem, eome
'

as

do qóverno Municipal historiou sociedades 8 clubes esportl
em várias etapas os processos, vos, necessitando o município,
que foram seguidos, as partici- alnda, de um ginásio' coberto

,pações do municípiO
..

em
'

to- (tem três oficiais e um
. não)

dos es JASC até hoje realiza- que poderá ser construíd� pela
dos, a preterição' sofrida 'em SER. MenegoHi, segundo dei-

,1976 no ano .do ceotenár!o; o "xQu-se transparecer na reunião

sediamento este anO dos jo-' pel� vice:.prefelto, que é· tam-

�gos Reglon!iis até a indicação bém um dos diretores dàquela
de Jaraguá, de. forma unânime empresa.
pelo ,?onselho' de , Represen- Out,os detalhes mais, embo-

t.al1tes, para sediar a competi- ra preliminares, foram 'acerta-
- ção no próximo ....ano. O P�- dos e proximamente nova reu-

feito Victor Baúer, trat,ando dos nião acontecerá, como a de

objetivos da citada' reunião, quinta-feira, que
.

reuniu' presi-
disse pretender levar já dia 22, dentes de clubes, tesoureiros,-
em

- Balneário eamboriu, por representantes ou responsã-
ocasião do' Seminário de Av�- veis peJas modalidades espor-

liação d�s JASS de Blumenau, tivas e ecônomos. E ontem à

grupo de pessoas e algo de noite, por exemplo, 'ocorreu

concreto acerca do que o reunião, reunind� proprietários)
município está preparando e� dt;! hotéis, restaura.!'tes, chur-

para dia 3�, quando o Conse- rascarias e similares; segunda-
_ lho 'de Representantes visto- -feira, no gabinete do prefeito,
riará ,as instalações esporti- 'se .reunirão os professores de

vas, de alojamentos, hotéis e 'educação física
.

e dia 20. no

resta'urantes, ter maiores deta- Baependi, Concluir-se-'á o que

lhes a apresentar. SE" pretende levar a Balne�rio �

Adiante, di�endo que, assi- Camboriu, no Seminário de

nei o pedido de sediamento Avaliaçã�· d,os JASC, quando
dos JASC e garanto a palavra Igualmente lá. se terá, três _e-

_ com a ajuda de todos vo-' lementos indicados peloS clu-

cês _. o aleaid�, enumerou de bese e sociedades, sem IIgaçlo
forma· !:,pida, p que· o muni- com as diretorias, para com-

cipio lá conta. em sua Infra- � porem a- ComisSão
'

Muni�ipal
-estrutura esportiva e o q�e, dp 'Esportês e a ;Comlssão'
está faltando, bem como ,o pro- Centtal Organizadora; /

_

blema dé alojamento "que a. ,

tos de Jaraguá do Sul, será o

yit:e.:.prefeito da cidade,. indu.
trial Sigolf Schünke, justa
mente porqu-;, como explicou
o Prefeito Bauer, ele. será o

.

("0 de ligação en,tre as várias'

.' comissões ,e o executivo, e, a-

lém do':quej tem ·'livre. trânsito'
junto-aos departamentos muni-

,cipais sendo também um das-'

poftista nato. "e tenho certe

za, dará conta do recado""

Schünke, por sua vez, eentes
sando ter pouco conhecimen
to em Jogos Abertos' e, que
nunca participou e, esteve em

cidade-sede desses Jogos, di.
se que quer somente um bom

assessoramento e ap,oio inte

grai de todos os membros da

CCO e demais 'envolvidos na

organização dessa· competi-
ção. ��

Guaramirim
'.

vê" Perla
,

'

'5a." feira
O Legi.sliitivo guarami

rense, áprovou'vãr,ios pro
jetos-de-Iei, de autoria do
Chefe dOI Governo Muni

cipal e já sanciona'dos
por Salim, José' Dequêch.
JA Lei n: 599 que autoriza'
o Executivo a' contratar
com "Beto Promoções, a

realização d,e um "show"
com a cantora Perla e seu
Trio, na próxima _ quinta-
-feira, dia 15, no valor de
sessenta mil cruzeiros,
cuja artécadação será in

tegralmente destinada ao

Rótary, Clube, para í3 rea

Hzação do, Natal da Crian-\
ca Pobre. Os ingressos,
fá à venda, custarão ses

s�m'ta cruzeiros para àdul
tos e q_yarenta cruzeiros,
para menores, tendo a a

presentação por laçai o

Ginásio,rde, Esportes, com
inrcio às 20 _horas.

A LeJ n. 608 que con

cede, por doaçã,o" a quan
tia de vinte mil cruzeiros
para o' Rotary Club, pára
o "Natal da . Criança- Po
bre". 0 cheque corres

pondente ,ao' valor foi en-
.

tregue quinta-feira, pelo
Prefeito Salim

'

José De

quêéh, aal Pr�si(lente do
Clube ' de Serviço, - Dr.
Jorge Luiz Camar.go" In

cJlauste, por ocasião da
Assembléia' "Festiva. A
contribuição <;Ia munici,pa

, lidade no ano' passado
foi de quinze mil cruzei:..
ros�

�'�

E, também, através de

''C

doação', a Lei n. 60'7 au
xiliá-OI Seleto Esporte �Clu
be em vinte mil cruzeiros,

,

para part�cipação no Cam

opeonato Estadual:-Juvenil,
promovido pela ,

Federa

ção Catarine,nse de f4te;..
bol, já em re,alização.

OUTROS

Projeto-de-lei, do ExeL
. cútivo guaramirense deu
entrada, na Secretaria da

.

Câmara, sOilicitando auto-

,rização para suplementa
cão de verba, no valor de
Cr$ 963 mil, para fazer
frente às despesas' de

correntes. do atual, exer

crcio.· Ja o,utro projete,
prevê a congessão d'e "A

bono de Natal" aa,s ser

vidorés municipais, ativos.
e inativos, no valor cor

'respondente ao seu salá
rio mensal. Tal medida

,

prende..;se aé? fato de que
esSes servidores são re

gidos pelo' sistema es!a
tutárlo, não tendo direIto
ao décimo terceiro sálá·
rio.

destinará I, I 'Dlilhão'
Baependi'

,

A Secretaria de Edu
cação Fisica e Des,portos
do' Ministério da �dllca
ção e cultura,

'

acâba de
conceder recUrsos da or

dem de 8 mlihões e 950
miL, . cruzeiros ao Estado
de Santa Catarina, objêti
vando a' construção· de
várias ,instalações espor.;
tivas 'em :. diversos muni.;

c;pios, çomo pa-:te do
programado Governo Fe
.deral de ajuda ao desen
volvimento do esporte a

mador., IA liberação da'
verba, beneficiará a Se- ======...".=======�===============

cretaria da Educàção des
te . �stado em, 3 milhÕes
e 200 ,mil cruzeiros, para .

construção de quadras'

O, Promotor· Público da trás o indivrduo Valde
Comarca de Jaraguá do mar Nunes, assassino do
Sul, Dr. José Alberto Bar- presidente dji, Câmara de
bosa" assumiu po'r dasig- Vereador,es, Mário Krut
nação; desde 1.° de no-" zsch, obrigando a 'novo

\lembro, a promotoria da julgamento, porém" tal-,s,l:) ...
Comarca "de Guaramirim, mente se dará quando
substituindo ao Dr. Nilo Valdemar Nunes for nova
Sérgio Quintino dos San- . mente preso, eis, que en-

.

tos ·que se enoontra em contl'a_'se foragido. A Pro
g:ozo de férias até o final motoria, Pública da Co-'
deste mês. O ;Dr. Barbosa ,marca _de Jaraguá do Sul,
responde atualmente pelas tão "aga do resultado do
duas- Comarcas. julgamento de Nunes, en-

.

trou{com ação no Trióunal
� de 'Justiça solicitando' a
nulaçãO, no qtle foi aten
dido.

OperáriOS da Municlpa
Ildade, por outro lado, es
tão realizando serviços
de rpaviljlentação a para

leleprped'o's na Rua 28 de

Agosto, a principal ar:ié-
,ria: do munidpio. Atuªl-'
mente, sequndo Salim Jo
sé Daquêch, j& foram cal:
çado$ ce'rça de, seis mil
metros quadrados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


