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Assinado contrato para construção da 'Jaraguá-Corupá'
mo os Prefeitos Victor Bauer, de
Jaraguá do Sul e Adelino Haul
fe, de Corupá, como testemu

nhas., No mesmo ato, o Enge
nheiro João Alberto Nicolazzi,
do DER, expediu a Ordem de
Serviço para início da obra, fato
que se dará dentro de 10 a' 20
dras, segundo informou a este

jornal, o diretor-presidente da
Engepasa.
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O Governador do Estado, dr.
Jorge Konder Bornhausen, pre
sidiu na manhã de quinta-feira
(anteontem), no Fórum da Co
rr arca de Jaraguá do Sul, a dois
atos administrativos de relevada
importância, ante a presença de
secretários de estado, prefeitos,
vereadores e empreSários da
região, em data que, coinciden-

governo estadual à esta (egião,
antecipando e aliviando a liga·
ção a�f&ltica entre 09 dúis mu

nicípios, antes de se transfor
mar na BR-280, que, no mínimo
demoraria ainda uns cinco anos

pelo menos, fato que dilatari9
ainda mais o tempo de ver essa

,obrá concretizada. O DNER -
disse ainda - mantêm esludo
de viabilidade técnico-econõmi-temente, marcava os noventa a

nos de República no Brasil, fato
- vliás, lembrado pelo Chefe do
Executivo Estadual.

CANCHA

POLIVALENTE

CONSTRUÇÃO DA
JARAGUÁ-CORUPÁ

dr. Telmo Maltar de Souza e o

Diretor-Presidente da Engepasa,
Engenharia' do Pavimento S.A.,
Álvaro C. Gayoso Neves, além
d(,s e'b1)utl1dos Octacíllo _ Pedro
Ramos' e ·pedro Colin, bem co·

o Secretário dos Transportes
e Obras, Esperldlão Amin Helou
Filho, tomando a palavra, dis
correu sobre o Importal'!te ato

que se real'zarla naquele In9-
tante, seja ele, a asslnatura de
conttflto e a expedlção da or

dem de serviço para a pavlmen·
tao;ãc; asfáltica do segmento roo

dovlário �aragu'á do Sul-Corupá,
de 18 Quilômetros de extensã'l'.
"Esse pedido, antigo, reitera

do nov�mente quando da ,Ins-
talaçlio de; governo itinerante
de Jorge Konder Bornhausen
em Jaraguá do Sul, cujo COt1l"#I
to é hoje firmado, nada maio é
do que ri resposta Imedlala do

peE

os Jogos Abertos "cnde o.Go·
verno do Estado estará pre'len·
te com tudo o que tiver a seu

alcance, dando todo o apoio
possível".

vence eleição no "São
O Partido da Comunida

e Estudantil, concorrendo
em chapa única, foi o- ven
cedor das eleições demo
cráticas para a nova dire
toria do Centre Cívico Es ...

colar "CeI. 'Emílio Carlos

Jourdan�', do Colégio São
Luís, ocorrido no mês pas�
sado, obtendo a maioria
absoluta de 1.003 votantes,
sendo 846 Vi01f:OS a favor e

157 contrários, dividid'os
em 12 em branco, 48 anu-

lados e 97 contra. O Cen
tro Cívico do Colégio São
Luís, atendeu dessa forma
aos dispositivo,s, CIo Decre'
to 68.065 de 14.10.71 e o

novo corpo diretivo, eleito
e empossado, cumprirá

Apae inicia em �anei'ro nova construção
A Associação de Pais e Ami- tpm em considerável ajuda, e-

goS dos Excepcionais de Jara

gu'á do Sul, dentro do seu pro
'grama de aprimoramento e me

lhoria no setor de atendimen
to aos excepcionaiS, iniciará em

janeiro próximo a construção de

novas dependências, anelÇas as

atuais, em área construídá de

trezentos metros quadrados que
serão destinadas à cozinha e re

feitório (100m2) e Oficinas Pro

tegidas (200m2), cônforme de
clarou á este jom�l, o Presi
dente da entidade, Jaime Men
donça.

�uilibrando o orçamento familiar.
A construção dessas Oficinas

Protegidas, que se d3rá firn pe
ríodo posterior a da cozinha e

refeitório, terá verbas liberadas
através da Fundação Calarinen
se de Educação EspMial .que
tem orçament!) de 15 mllhões de

cruzeiros para o próximo exercí
cio financeiro, para ratelo entre

as trinta ê'-duas APAEs de Sta.

:=afarina, dentro dQ_s p�o; !tO':1

apr:>ser t?dos pelas_ en,itb .::'t!s,

para ('I-Iit"ação no progral!'8 de

ptofissionalização do menor ex

cepcional.
A APAE local, recebeu, dias.

atrás, das mãos do ,deputado
Octacilio Pedro Ramos, cheque
no valor de .70 mil cruzeiros, o

riundos do pedido efetivado à

Secretaria _do ,Bem-Estar Social,
no final de julho passado. Por

outro lado, segundo Jaime Men-

donça, a entidade pretende IId·

, -

Essa nova construção dará o·

portunidade de aumento ã Es·
colll de Educação Especial,
cujas crianças são atendidas pe·
Ia APAE, no período escola�, a

té os 14 anos e, as com Idade
superior serão profissio�aliza
das, para que não representem
um "peso morto" à sua família,
realizando trabalhos que rever·

quirir até março do próximo a

no, uma kombi para. o tr.\!"lspor·'
te dos excepcionais de casa à

escola e vice-versa, necessitan
do, por isso, dos esforços de

toda a comunidade jiara a con

cretização da medida, de gran·
de alcance social.
MATRICULAS ABERTAS
A Diretora da Escola de E-

c'ucação Especial da Apae. In·
formou a este jornal, que esta

rão abertas matrículas até dia

30 de novembro vindouro, in

dependente da, faixa etária, de

vendo os pais procederem den
tro do período ,as Inscrições,
dando condições a que seus fl

lhos possam frequentar a Escola
no próxlmo ano letivo.

E nós, aqui, renovamos pedi
do à toda comunidade Jara�ua.
ense, para que auxiliem a Apae
de qualquer manelra, pois está
ii necessitar da colaboração,
por menor que seja.

Capital Sul Americana do
Chapéu.

Itajara construirá
até

Hotel
agosto

Sentindo também a

ne-, oficialmente, em torno de
cessídade de aumentar a 12 milhões de cruzéiros,
capacidade hoteleira do cuja obra deverá ser ere
rnurucipro, [á completa- gida pela Construtora Eis
mente esqotada, a Compa-

'

chtaedt Ltda., de Blume
nhia Melhoramentos de nau, pois que, foi a única

, Jaraguá do Sul, proprtetá- empresa, d'entre as con
ria do conjunto Hotel e sultadas, que garántiu a
'Restaurante Itajara, irá ini- conclusão do bloco' hote
ciar brevemente a cons- leiro até 31 de açosto de
trução de um novo bloco 1980. o. Itajara quer ter to
com 55 novos apartarnen- talmente concluído, Inclu
tos, dentro do estilo atual, sive mobiliado, todas as

segund'o informou o Dr. dependências desse novo
Gerd Edgar Baumer, um bloco, já visando os Jogos
dos actonlstes da Compa- Abertos. de Santa Catari
nhia e membro do Conse- na, em outubro do próximo
lho de Administração. ano.

Esse novo bloco, con- E para que tal s'e reall-
forme pensamento' inicial, ze, o Prefeito Victor Bauer,
será lsolado, porém, com colocou-se, a disposição
intercomunicação com o para colaborar no que- for
atual/conjunto (hotel e res- necessário, conforme de
taurante), aproveitando ·se clarou sexta-feira passada,
as instalações existentes no Baependi, por ocasião
de recepção, sala d'ß: café ,da reunião que convocou
e corredores de conexão.
Terá ao total 55 novos a

partamentos, sendo 51 nor
mais e 4 suítes, rnals am

plas que as atuais e com

interligação em alguns
dosses apartamentos, para
o caso de hospedaqsm de
uma família com gra.nde
número,' de membros.
O andar térreo será e1es

tlnado a garagem, contl
nuando com o otJetivo
de oferecer uma vaga pa
ra carro por apartamento,
e. ao Invés de dois anda
res superio,res como o a

tuai, terá três pavimentos,
para abrigar os novo's!-
partamentos que serao

construídos.
A Companhia Melhora

mentos de Jaraguá do Sul

jé encaminhou pedido de

financiamento junto ao B.

Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul

vos terminais é para o mês de
(SRDE), cuja resposta de-

julho do próximo.-ano, contudo,verá chegar dentro dos, garante, "até maio teremos ins
próximos 10 a 15 dias. �

A
talados todos os setecentos ter

Fungetur -:- Fundo Geral
minais, atingindo daí a dois m,il,

para o Turismo ter* tam

bém participação na cons

trução do empreend'ime__n
to hote,leiro, orçado, nao

Luís"
mandato durante o período
olltubro/novembro de 79 e

durante o ano letivo de
1980.

co dessa rodovia e o governo
do Estado, com a medida que ORADORES
está tomando, crê chega� mais
perto I da conclusão final da BR- Após esses atos, os deputa
-280, que -teria ainda a reall.znr, dos Octacilio e Colin, usaram
concluída essa rodovia, o sog- eia palavra, onde reiteraram a-
mento Corupá-São 'B'enlo do gradecimentos pelo a,to genero-Fato que causou, certa sur- Sul". so do governador do Estado,

presa - segundo o deputado Esperidião esclarec/u que, o realizando velho sonho acalen
Octacílio - o Prefeito Adelino contrato firmado entre oDepar. tado há, anos pelas duas comu
HauRe de Corupá e o' Secretá- tamento de Estradas de Roda- nidades, ambos manifestando
rio de Cultura, Esporte e Turis- gem (DER) e a Engepasa, para entusiasmo e aplauso pelo a
mo, Júlio César, assinaram

con-I construção
da SC-301 - Jara- poio maciço e .deci!iivo com que

vênlo para a construção de uma guá.Corupá, de '18 quilômetros, Bornhausen vem conduzindo seu
quadra de esportes polivalente tem 360 dias úteis eoritados da Governo em benefício de Santa
coberta naquele municípiO, cujo f'JCpedição da ordem de serviço, Catarina, especifiéamente em
Decreto, o governador Jorge para sua conclusão ti'lal, num nossa região.Bornhausen, assinara na mesma valor contratu2! de 45 milhões E por fim, o Governador do
oportunidade, deixando a coml· de cruzelres, com liml!e de roa- Estado, dr. Jorge Konder Bor·
tiva corupaense satisfeitíssima. juste até 64 milhões, c:,fado o au- nhausen, expressou agradeci·
'�ssa quadra será erigida em ter- monto dos coeficientes In(lac!o- mento do governo estadual, pe
reno doado pela municlpallda- nárias. E acrescentou qUI> tal Ia oportunidade de poder cerne
de, ainda sem local definido, obra, solucionará dois problQ- morar o 15 de novembro, data
porém, segundo declarou a es- mas existentes. um deles. c a- 'que mareava os 90 anos de Re
te jornal o presidente da CME, proveitamento da .ponte eenstrut- publica dó Brasil, em Jaraguií
vereador Ernesto Felipe Blunk, da jli há aproximadamente 10 do Sul, e, referindo aos atos
o importante é que seja eens- anos, no Governo de Ivo Sill(ei- que acabara de presidir, disse
lru�da para o desenvolvimento ra e outro, resolverá de vez a eslar satisfeito pelo cumprimendo esporte à Juventude corupa- éntrada ao município de Coru- to de mais uma etapa no f1etor
ense. pá, em trecho de -850 metros, administrativo de seu governo,

que receberá igualmente pavi- acrescentando, adiante, "que re

mentação asfáltica. cebemos o Estad!) de forma
Ato continuo, o Diretor Geral correta e honrada das mãos de

do DER, Engenheiro Telmo Mat" Konder Reis e hoje, apoiado
tar de Souza leu a minuta do pelo Pr.esidente Figueiredo, Ie-
contrato que leva o número ._ vamos adiante aquilo que pro-
061/.79, que prevê a execução

, gramamos no início de nosso

de terraplenagem, obras de arte governo". O Governador agra·
corrente, drenagem, pavimenta- deceu ao apoio de sua equipe
ção asfáltica e serviçlls comple· de trabalho e, quanto à Jara
mentares da ,Rodovia Jaraguä· guã do Sul, disse nosso munl
Corupá, de 18 km, Incluído o ciplo nunca ter faltado na, pala·
trecho de 850 metros ligando ao vra e nos votos, nem na ação
centro de Corupá, aditivo ao decisiva dos empreSários, sendo
contrato firmado. Assinaram o essa uma razão forte f'm apoiar
contrato o Dlretor Geral do DER Jaraguá, que em, ,198Q sediará

A chapa ele-ita, tem a se

guinte constituiçã�: Presi
ciente - Rubens Cesar Ru
bini Nicoluzzi, Vice-Presi
dente - Paulo Ayrton Su

chmann, 1.a Secretária -

Maide Raboc)1, 2.a Secre
tária - Eluísa Hertel, Dire
tor Esportivo - Leandro
Schadeck, Vice-Diretor Es-
po'rtivo - RogériO Tomazel
li, Tesoure'iro - Sérgio Fer

razza, Diretora Social - Ná
dia M. Mezadrl, Diretor
Cultural - Diete'r Wagenk
necht, Diretora Artfstica -

Mairiam Viergutz, Ass'esso
ria - Josyane Mara Dorn
busch e César A. Arenhart,
Conselheiro Fiscal - Prof.
Mário Prochnow e Coor
denador - Irmão Evilásio
TambosL

A posse, da diretoria
deu-se dia 22 de outubro,'
nas dependênc.ias do e

xemplar e-stabelecimento
dirigido péla Congregação
Marista.

55 apartamentos
de 80

pós observada uma longa
série de quesitos indispen
sáveis para hotéis de cate
goria, e, aqora, concluído o

novo bloco hoteleiro, se

gundo o Dr. Gerd Baumer,
pensa-se em- conseguir
mais outra estrela, pas
sando, lógico, para três.

entre proprietários de ho
téis, restaurantes, lancho
netes, 'churrascarias e sli
milares. Isso s:ignifica mais
um ponto de apoio para a

concretização da medida,
que virá beneficiar o setor
em nosso município.
Condições atuais

O Hotel Itajara, atual
mente dispõe de 31 aparta
mentos, des quais duas
suítes, que, scmados a

queles planejados, darão
um total de 80 apartamen
tos e seis suítes, número
considerável, que dará pa- E o "Correio do Povo",
ra suprir a ,demanda atual- I preocupado como todos
mente existente, e por bre- e juntai na luta de prepa-
ves anos, ainda. ração para os JASC, mos-
Duas Estrelas tra, como' já' o fez semana

O "ltajara'', desde há passada, o que se está
alguns dias atrás, foi elas- fazendo e o que se pre
sificado pela Empresa Bra- tende fazer nOI campo da
sileira de Turismo - Embra- 'Ihotélada em Jaraguá do,
tur, com duas estrelas, a- ,SuL

A classificação máxima
atribuída pela Embratur é
de cinco estrelas, para ho
téis de' categoria interna
cionaL

Tefesc têm a

telefones.
-

Com

l

/>, Central Telefônica de Jara- pelos próprios trabalhos que chegar antes, poderá ainda ad
çuá do Sul da Telecornunlca- vêm sendo desenvolvidos interna quirir seu telefone.
ções de Santa Catarina S.A. mente e com breve término".
(Telesc), tem à venda, ainda, A gerente da Telesc local TA.BELA DE PRSÇOS
planos de aparelhos telefônicos, disse que há muitos pedidos Segundo D. Nair Enke, os va
ortundos da reserva técnica, po- para compra desses aparelhOs, 'lares constantes da tabela de
rém, com novos preços que vl- notadamente. agora, época do preços, válida até 31 de dezem
goram desde setembro até o úl- recebimento do décimo-terceiro bro, conforme Portaria do Mini
fimo dia deste ano. A informa- salário, revelando acreditar que con - Ministério das Comunica
ção é da sra. Nair Enke, Geren- dentro de poucos dias, os apa- ções - é esta: Preço à vista -
te da Central de Jaraguá do Sul; relhos restantes estarão total- Cr$ 23.208,00.
que adiantou que os poucos a- mente vendidos. Portanto, quem
parelhos à venda encerrarão o

clclo at� daqui há três anos,
conforme o programa da Telesc,
a não ser que haja, nes!!e inte·
rim, alterß,ções nos planos, o

aue é improvável segundo D.
Nair, esclarecerido que 'a previ
são para implantação desses no-

MUNICíPIOS DA
AMVALI T�M

ORÇAMENTO DE 260
MILHõES PARA 1980

O,s municípios de Ja
raguá do Sul, Schroe
der, Corupá, Barra Ve
lha, Guaramirim e Mas
saranduba, integrantes
da Associação dos Mu
nicípios do, Vale do Ita
pocu <AMVALI), a 19.a
ma ínicrorregião do Es
microrregião do Esta
volverem seus progra
mas no próxim'o exercí
cio (1980), um orça-
mento geral de Cr$ o.

259,5 milhões de cruzei
ros, segundo djspõe pro
jetos-de-Iei em tramita
ção . nos Legislativos,
dispondo sobre a pro
posta orçamentária, es
timando 'a receita e fi
xando as despesas.
Desse valor total, o

município-sede da AM
VALI, Jaraguá do Sul,
participa com' 180 mi
lhões de cruzeiros, se

guid9 de Barra Velha
, 'com 23 milhões, Guara
mirim 18,5 milhões,'Mas
saranduba e Corupá
com 15 e Schroeder
com 8 milhões, valores
orçamentários para o e
xercício financeiro de
1980. I

venda
preços

novos
novos

Prazo Mensal CrS Total Cr$

12 meses 2.496,00 29.952.00
18 1.887,00-- 33.966,00
24 1.611,00 38.664,00
30' 1.471,00 44.130,00
36 1.40.2,00 50.472,0.0

-

_./

MOEDEIROS interurbanas, bastando discar o

Os quatro aparelhos moedei· número 107 e indicar o número
ras, ou também denominados do aparelho com quem quer fa
de '''orelhões'', destruídos por lar, à cobrar, que a telefonista
vândalos, dois já foram restau- completa a ligação. A própria
rado's, o da Rodoviária e junto Igerente da Central de Jaragua
ao Superm_ercado Benthien, na Ido Sul, contou várias passa

s,arra
do RiO" c�rro, através de

Igens .pro�edendo des�a maneira.

esforços da eqUIpe de trabalho. E finalizou, à pedido da re·

Os dois restantes, provavelmen- portagem, que há Posto de Ser
te somente em dezembro entra- viço somente em Guar.amirim e

rão novamente em funcionamen- em Nereu Ramos, com atendi

to, 'Iocalizados próximos a Far- menta aos sábados e aos do

mácia Catarinense e defronte'mingos até o meio-dia. O de Ja

ao Supermercado de Getúlio raguá do Sul fo,j desativado.
Lenzi. por ser anti-econômico, origina·

do pelo baixo número' de .Iiga
Esses moedeiros .;_ e talvez ções, cuja lacuna é preenchida

para muitos seja .novidade -Isatisfatoriamente pelos moe·

servem ig�almente -para ligações dei ras.
'

Produçäo estadual da
mandioca em declínio

Apesar do número de agricultores diretamente
envolvidos - 30 mil famílias -, a produção anual de
mandioca no Estado vem diminuind'o, sensivelmente.
Paralelamente, o setor vem sendo esquecido pelo Go
verno. A constatação é do_ deputado Gervásio Maciel
(Arena) que da tribuna da Assembléia Legislativa fez
um apelo ao �overno Federal para que conceda mais
incentivos aos pequenos agricultores que se de,dicam
ao plantio da mandioca. '

Maciel comentou dados publicados pela imprensa
que revelam a qU('da recente da produção d'e raiz de
mandi-oca, que passou de 2 milhões e 500' mil tonela
das para apenas 900 toneladas. As 39 mil famflias que
se .d'�?icam à atividade estão radicadas! nas regiões
Cncl�m�, Tubarão, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul,
e, pnnclpalmente, Rio do Sul.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amversanantes

�.

� PARAßENSI

Aniversariam, hoje, dia 17.11.79

Sra. Amantina Müller Ellinger, re
sidente em Blumenau
Elzira Lemke, resido em Rio da Luz
'Ana Dorilda, filha do Sr. Heinz Hel

muth Bayer
Sr. Guerino Ponticelli, residente

em Alto Garibaldi.

Aniversariam, amanhã, dia 18.11.79
Sra. Guilhermina Satler
Sra. Vanny, esposa do sr. Walter

Weller
.

Sra. Lídia. e Araújo Moreira, resí-
dente em ltapocuzlnho

Albino Nort
Sr. Ricardo Bornschein
A jovem, Rosângela Cardoso

Aniversariam dia 19.11.79

Sr. Rubens Nicoluzzi
Sra. Olga, esposa do Sr. João: Lú

cio da Costa
Sr. Rudolfo Bleich
Sr. Pedro Eugênio Brugnago, resi

dente em São Paulo

Aniversariam dia 20.11.79

Sra. Olga Henschel Mahnke
Sra. Olga, esposa do sr. Alvaro

Stingen; residente em Cam
bé-PR

Sr. Marcos Spengler, residente
em Curitiba

Sra. Otilia Zapella Alperstaedt, re
sidente em Itapocuzinho

Aniversariam dia 21.11.79

Sr. Alfredo Horst, res. no Rio
Sr. Alfredo Baeunnle
Sra. Ivone Mascarenhas Schiba,

res. em Curitiba-PR

Aniversariam dia 22.11.79

Sra. Prof. Cecília, esposa do Sr
Albano Karsten

Sr. Oarnllo Andreatta
Sra. Alaíd'e Alzira, esposa do Sr..

Alfredo Langer
Sra. Esmeralda-Schmitz Vegini
Armlnda Küster, residente em Rio

Cerro"
Sra. Aolíria. Meurer Mannrich, re

sidente em Atalanta
Sra. Celina Winte'r BarteI, residen-

te em Ponta Porã-PR
Aniversariam dia 23.11.79
Sra. Zulmira Coutinho Müller
Menina, Regina de Fát. Morbis.

E
PASSE BONS
MOMENTOS

ESFRIE A "CUCA"
NO

�riigerlzaus

CALCE MELHOR COM

(]üu1erela
Com 3 lojas para melhor ser
vir. Veia na Getúlio Vargas,
198 e duas loJas na Marechai
Deodoro.

ROUPAS, TAMB�M
�COMA

CINDERELA.

NASCIMENTOS

DA

SEMANA
I

Nasceu dia 01.11.79
Sérgio, filho de Antônia Teresa
Rosa.

..--;

Nasceu dia 04.11.79
Elsemira, filha do casal Alex
(Gertrudes) Geisler.

Nasceram dia 06.11,79
SChirley, filha do casal Mituhiro
(Marlene Nunes) Kiyama..
José, filho do casal Edson (Ivo
ne Araldi) $iewert.

Nasceram dia 07.11.79
Roseli, filha do casal Francisco
Braz (Maria Lourdes Balloni) Fa
gundes.
Jalson, filho do, casal Jair Vieira
(Anisia) da Maia.
Maria Cristiane, filha do casal
Mario (Maria da Ooncelção) Ga
dotti.
Sirlene, filha db casal Fellsmlno
(Janete de Oliveira) Roza.

Nasceram dia 08.11.79
Célio Roberto, filho do casal Si
golf (Lori) Koenig; e Célia Re
giane, filha do casal Sigolf (Lori)
Koenig - gêmeos.
Rcardo Luiz, filho do casal Al
mir Jorge (Claudete Klein) Flo
rianl,
Débora, filha do casal José An-I
tônio (Ursuía Friedel) Limmer
mann.

Valdinei, filho do casal Valdir
(Sônia Kreyssing) Westpha!.
Renaldo, filho. do casal Mário
(Bárbada Nahs) Leitholdt.
Paulo, filho do casal José Élio
(Terezlnha) Sebastiana.
Andrey Roberto, filho do casal
José Roberto (Márcia Regina

. Leal) Erta!.

Nasceram. dia 09.11.79

Mauro Cezar, filhol do casal Da
niel (Anild'a) Glatz.
Jean, filho do casal José (Már
cia Luzia). Dalmarco.
Luciana, filha do casal Celso
vm (Marja Salete Bastos) Sie
bert.
Marli, filha do casal Osmar (E
dIa Oestereich) Krehnke.

Nasceram dia 10.11.79

Núbia Beatriz, filha do casal
Nélson (Gertrudes Schmidt) dos
Santos.
Marli, filha do casal Renato (EI
ga) Schwarznock.
Jean Ricard'o, filho do casal An
tonio Geraldo (Rosane Bet)
Klein.
Maria Helena, filha do casal
Bernardo (Valdiria) Leitold.

Debutantes / 1979
Será,hoje, com início às 23 horas a apresentação oficial das debutantes.de �979

junto ao majestoso complexo esportivo-social do Clube Atlético Baependi.
.

As menmas-mo
ças contarão com o prestigiamento da Madrinha de Honra, Sra. Haroldo Ristow (Olga) e das
Patronesses, Sra. Waldir Berndt (Zuleica), e sra Osmar Zimmermann (Ma!i� Clementin�,. O
mestre de cerimônia será o badalado colunista social e homem de televlsao,- Carlos Muller,
com a musicalidade do "Grupo Musical Itamone", de Caxias do Sul-RS.

E hoje,. a coluna apresenta todas as debutantes, e patronesses�

Márcia Rudolf
.

Ana Paola Bruch

Cláudia Mahfud

Maristela Bianchí; de
Curitiba .

.. .. '.. ; l:=i;<:�!!�'!
Deyse Jacqueline Zim

mermann

Margorete Demarchi

Rosimery PeU

Margareth Roza, de
Massaranduba

Sibele Carina Schuz
Bertoli, de Joinville

Márcia da Silva

,

Kátia Regina Ferreira

Marise Santos, de
Corupá

......................_.......... I......�

Além destas farão seu "debut": Cláudia Regina Taranto Gesser, de
Curitiba, e Jacqueline Lescowicz. Quandt, de Joinville.

...eltleU,nItA 11!IN1t1A' 1EVIDENCIE SENTIMENTOS DE AFETO
TERNURA, GRATIDÃO, RESPEITO

E AMOR,
PRESENTEANDO FLORES

Decorações para casamentos - Decorações
para Igrejas - Decorações para clubes - Arranjos

para festas - Buquês em geral.
Plantas ornamentais.

I A MODA ESTA COM A t-JANETE, NA MARE
CHAL DEODORO, 790, ESTE!: O ENDEREÇO PARA
VOCt: SE VESTIR BEM..

�ANETE TEM SUGESTOES INCRrVEIS PA
RA A PRESENTE ESTAvÃO:

Vestidos Coniuntos
Calças Linha de praia
além -de tecidos par� todos os fins.

Praça Ângelo Piazera, 15 - (ao lado da Prefeitura)
89.250-JARAGIJA DO SUL Santa .Catarina

LOJA NANETE, SEMPRE PRES�NTE PARÀ
TORNAR VOCt: MAIS BONITA.

eipO'B
-::LAvANoTRIA ASÊCO·

Vestidos .;_ Ternos -

Conjuntos
É só avisar pelo' fone 72-0686,
e al estamos; ou então nos

procure perto do Açougue
Mahnke.

Na Av. Mal. Deodoro, 1085
SEMPRE NOVIDADES'

PARA VOC� SE
VESTIR BEM,
PASSE NA

.' C'onfêcçães
Sueli ada.

lanznaster
mil ,idéias para as

próximas Comunhões.

� ali na Maréchal, 364

Veja no

Sra. Maria Clementina Vieira Zim
mermann
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LEI N.c 760179

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

DECRE-rO N.o 560179

Deciara de Utilidade Pública para fins
de desapropriaçã,o amigável ou judicial

,
uma casa de madeira de propriedade de
ADELE JA"NSSEN, .

'

,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
gua �o. Sul, Estad.o de Santa Catarina, n.o uso �
exercicto das atnbuições que lhe são conferidas
pelo Decreto-Lei n.O 3.365, de 21 de Junho de
1941, e

Considerando a nova locação do leito da Rua
141 - Augusto Mielke, por integrar o projeto de
pavimentação asfáltica do sistema viário urbano

DECRETA: '

Artigo 1.° - Fica declarada de Utilidade Pú
b�i�a para fins de desapr?priação amigável ou judicial uma casa de madelra Dom a área de cons
trução de 104m2 (cento e quatro rnetros quadra
dos), localizada na Rua 141 - Augusto Mielke,
nesta cidade, de propriedade de Adele Janssen.

Artigo ,2.0 - Os recursos financeinos neces
sários à desapropriação constam em dotação. do
Orçamento vigente.

Artigo 3.0 ....:..... Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação. ,

'Palácio da .Prefeitura Municipal de Jaràguádo Sul, aos 09 dias do mês de novembro de
1979.

VICTbR BAUER
Pretelto Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria die Expediente, Educação e As
sistência Social, aos 09 dias do mês de' novem
bro de 1979.

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora,

Suplementa e anula dotações do
orçamento vigente. ,

Art. 1.°) - Fica o Chefe do' Executivo Muni
cipal autorizado .a abrir um crédito suplementar,mediante Decreto, na Importäncla de Cr$ .. � ...
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzei
ros) 'Para reforço dos programas e verbas abaixo
discriminadas, constantes do orçamento vigente,
� saber:

RepubHcado em virtude de, na edição n. 3.060
de 03.11.79, página 6, o valor supra ter sido
lançado incorretamente, a saber, Cr$ 6.500,00.

Sábado, 17 de novembro de 1979

Crédito '88'Rural: instalará
O Banco do Brasil, com

vistas a ampliar a assls
e

tência creditícia aos pe
quenos produtoree rurais,

, instaiará 6.800,postos de
acolhimento de' propostas
de crédito rural, para cus

teio, investimento e ope-

rações a preços nummcs
(EGF e AGF) em todo o

País, valendo-se,' para is
so, de escolas públicas,
prefeituras, sindicatos ru

rais, associações de clas
se, etc.

Os Postos de Atendi-

Escoteiros realizarão
acampamento regional

A União dos Esco,teiros do Brasil - Região de
Santa Catarina - farão realizar em JOinville, de 26 a
31 de janeiro do 'próximo ano, o 'IX.o, Acampamento
Regional de Santa Catarina, que reunirá escotelrosde
todo o Estado, numa grandiosa festa de congraçamen-
t�,

'

A Direção Regional já está em efetiva atividade
visando uma perfeita organização e, para tanto, já fo
ram escolhidas 15 Comissões que estarão atuando no
sentido de 'oferecer aos participantes toda comodida
de, além de. um vasto programa.

O IX.O Acampamento Regional de Santa Catari
na, que terá, igualmente a participação do Grupo Es
coteiro Jacoritaba de Jaraguá do Sul, será realizado
nas dependências da Fundação 25 de Julho, um local
aprazivel, em perfeitas condições para abrigar os vi
sitantes', em número de quinhentos" aproximadamente.

Em 1980 serão, também, comemorados os 70 a�
nos do Escotismo Brasileiro. A informação é de lónald
Malschita'ky, Coordenador do IX.oARSC.

LAR Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 136 - fone: 72-0510 - Creci 235

COMPRA - VENDA - INCORPORAÇAO
LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO

DE IMóVEIS.
.

·"l_AR" VENDE:

TERRENOS:

- Ru,a Santos 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 II, frente para asfalto, 50x50.

Pode-se fracionar em 3 lotes. Cr$ 150,00 o m2.

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

- Rua Leopoldo Janssen, defronte Oont, Carinhoso, vis
ta total da cldade 19.x27m, Cr$ 400 mil, metade a combinar.

- Rua 196, lat=ra! Walter Marquardt, ótima vista, 20x25.
,

Condições.
- Rua Francisco Z. Lenzi, terreno alto, 15x30, próximo

WEG I. Apenas Cr$ 110.000,00.
- flua João Januário Airoso, 32m frente e fundos com

río Jaraguá. Defronte entrada rua para c§lmpo Juventus. óti
mo preço.

- Tifa Pereira, 1 tereno Loteamento Sabrina,' 45 mil.

CASAS:

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

negotti, casa de mad�ira com terreno 26x45m. Apenas Cr$
250 mil. Aceita veículo ou lote imediações Menegotti em tro-
ca.

-- 'Casa madeira o/terreno 9�Om2, R. Arquimedes Dan
tas; Arborizado: acompanha 6.000 tijolos 6 frs. e 1.00Õ te
lhas francesas. Apenas Cr$ 180 mil, em condições. Barbada.

- Casa madeira com terreno 13x30, R. Irmão' Leandro,
com água, luz, etc. Apenas Cr$ 135 mil em condições.

CHÁCARAS:

- Estr. ltapocu-Hansa, Barra R. Grande, 144 morgos,
com casa e rancho, estrebaria cimentada. Água encanada,
árvores frutíferas. Ideal paragranja porcos e aves. Preço óti
mo, em condições.

- Estr. Rib. Cavalo, Nereu Ramos,' 100 morgos, casa

e rancho, água encanada até dentro de casa. Já possui plan
tação industrial frutas e gengibre. Apenas Cr$ 550 mil em

condições.

ÁREA P. REFLORE:'STAMENTO
- 1.023.550m2, fundos Fâbr. Pólvora, acesso após Ola

ria BarIel. Muita madE'ira. Condições em até, 36 meses.
-->��-------�---�'-�--,.�

"LAR" ALUGA
..,.... Loja 90 m2, Ed. Sta. Terezinha, R. Reinoldo ,Rau, ao'

lado Supermercado Breithaupt.

"LAR" NECESSITA
'_

. Casas de alvenaria, perfmetro urbano. Possibilida
de à vista. Assume financiamento, se houver.' URGENTE.

t-,

J Falecimentos II

VENDAS:
PRAIA GRANDE

(O loteamento do seu futuro).

Imobiliária VAILATTI Ltda

Rua CeI. Emíli,Q, Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JARAGUÁ DO SUL - SC

PÁGINA 3

acolhimento de', propostas na
._

reglao

Educação inicia pagamentos
de bolsas de estudo

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do Registra de

Protestos

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interet:;s&s:

Destoca Agrrcola Jaraguá Uda., Rua Amapá,
1600, Me,dianeira, Paraná. lone Belti Rhode Facci
ni, a/c Banco Itaú, Massarandub�-SC.

de

S.A.'

Aplique seu'capital em imóveis, onde a valorização é constante
e o retorno garantido. Adquira ainda hoje, seu lote,no JARDIM FRANCISMARda IMOBILIÁRIA VAILATTI LTDA.

OS BONS VENTOS lEVAM AO

IQ
Francismar

Faleceu dia 05.11.79
Istvan Sóos, com a idade de 59 anos; nesta.

Faleceu dia 06.11.79
José _Siewert, com a idade �e 14 horas, nesta

Faleceu dia 08.11.79
Geni Bertholdi, com a idade de 14 anos, nesta

Faieceu dia 12.11.79
João Zacharias

-

Gonçafves, com a idade .de
74 anos, nesta.

mento serão amplamente
divulgados na região, atra
vés da imprensa e cada
agência do Banco deverá
instalar até cinco Postos
,em sua jurisdição, desig-
.naneo três funcionários
para receber as propostas.
As propostas cclhldas,

serão encaminhadas' atra
vés do próprio' interessa
do, juntam.ente com as in
formações cadastrais. Se
os estudos forem favorá
veis e não houver contra
-fndlcação, a Agência, de
posse dos documentes; li
berará no mesmo' dia a

parcela contratada, evi
tando qualquer entrave
burocrático que' possa di
ficultar a utilização do cré
dito.
Os funcionários estarão

em cada local, um dia p'or

semana e a área de fun
cionamento incluirá muni
cípios, distritos,' povoados
ou lugarejos, não providos
de assistência bancária e,
preterenclalmente, onde
houver maior concentra
çã'o de mini e pequenos
produtores.
A . prioridade para aten

dimento aos mini e peque
nos produtores" que deve
rão receber toda a 'orien
tação indispensável a rea

lização de seus negócios,
não implica .

a exclusão o

brigatória .

de acolhimen
tos de pleitos de clientes
de médio-porte, desde que
haja disponibilidade de
tempo.

NA REGIAO

o Banco do Brasil instruiu

A Secretaria da Educa- guintes recursos: Cr$ 12
ção val iniciar o pagamen- mihões e 700 mil proveni
to de Cr$ 17 milhões, em entes do Orçamento do Es
bolsas de estudos benefi- lado, para pagamento d�
clando alunes carentes de bolsas de estudo a nível de
recursos flnaneelros de to- '1.0, 2.0 e 3.0 graus, abran
do (, Estado, de Santa Ca- gendo alunos càrentes 'de
tarina. recursos financeiros de

POr determinação do Se- '103 colégios de 1.0 e 2.'0
cretärle Antero Nercolini, graus e 20 fundações edu
que ontem esteve em Ja- cacíenals localizadas em

raguá do Sul, a ,unidade todo o Estado; Cr$:,l mi
Operacional de Apoio e Ihões e 555 mil, provenien
Assistência ao Estudante tes de convênio firmado
já está liberando os se-

-

entre a Secretaria da Edu-

.

JARAGUA' FABRIL
S.A. d:e Capital Aberto
DEMEC/RCA 200-75/155

CGCMF n. 84.432.426/0001-04

AVISO AOS SENHORES ACIONISTAS
DIREITO DE PREFER�NCIA

Convidamos os senhores aclonlstas para exer

cerem dentro de 30 (trinta) ,dias da publicação
deste aviso o seu direito de preferência na subs
crição do aumento do Capital conforme Assem
bléia Geral Extraordinária de 03.11.79, em Cr�
20.001 :200,00 pelo lançamento de ,13.264.684 a

ções ordinárias e 2.869.316 ações preferenciais
todas com valor nominal de Cr$ 1,24 cada uma.

O direito de preferência será exercido na se

de social da Empresa à Rua Jorge Czerniewicz,
590 em Jaraguá do Sul-SC, mediante apresenta
ção do cupon n.o 7.

Jaraguá do Sul (SC), 05 de novembro de
1979.

.

A DIRETORIA

[.��
VErCULOS USADOS REVISADOS

./' Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Financiamento próprio

Kornbl-Pick-Up - Branco 1977
Corcel " LDO .: prata -............... 1978
Volks/1500 - verde : 1973
Corcel cupê - branco 1977
Volks/1300 L - branco 1975

/-
Maverick cupê - branco

,"
1976

Corcel " L � vermelho 1978
CheveHe - branco ..•................... 1975
F-75 4x2 6cil. - verde 1975
F-?5 4x2 6cil - marron 196J
F-75 4x4 4cil. - azul ' 1978
CheveHe Sl - marrpn � ....• ': 1979
CorceJ cupê lx - bege 1975
Chevette - bege ........•..•...... ',' . . .. 1976
Corcel GT - amarelo 1976
F-75 4x4 - azul .-; 1'978
Corcel cupê Lx - bege'. . . . . . . . . . . . . . • . . .. 1977
Chevette SL - branco ......•............. 1977
Corcel C. luxo - bra,nco 1975
Fiat 147 - branco ...............•....... 1978
Volks/1300 - amarelo 1974

Aurea Müller Grubba Tabeliã Designada

"

suas agências para que as
"unidades de recebimento
de prepostas" iniciem as
atlvídades no menor lapso
possível, porém, segundo
fonte da Agência de Ja
raguá do Sul, que tem sob
sua jurisdição, ainda, os

municípios de Guaramirim',
Massaranduba, Schroeder
e Corupá, não há orien
tação quanto aos locais
de funcionamento desses
postos, contudo, acredlta-.
-se que sejam instalados
um em cada município.
Tão logo tenha-se dados
oficiais acerca deles, ha
verá divulgação através da
imprensa, pois que espe
ra-se bons resultados na

região do Vale do Itapo
cu, onde é elevado o nú
mero de minifúndios.

cação e o' Ministério da E

jducação e Cultura para
pagamento de bolsas de
tudo a 1.358' alunos earen
tes, matriculados em ins
tituições de Ensino Espe
cial, distribuídas por 25 mu

nicípios do Estado, e, Cr$
745 mil para pagamento
de bolsas de estudo a 156
alunes de 1.0 grau' (da 5.8
à 8.a séries), matriculados
em .estabeleclmentos par
ticulares localizados em 6
municípios catarinenses.

ESTADO PODERÁ
CONSTRUIR A PO,NTE
DE ITAJUBA, EM BV

'A Prefeitura Municipal
de Bara Velha, município
também' integrante da AM
VAU, e por adoção o bal
neário preferido dos vera

nistas do norte catarinen
se e sul do Paraná, assi
nou' convênio em Floria
nópolis, no valor de Cr$
400 mil cruzelros, para
compra de uma motonive
ladora destinada à e'xe

cução de trabalhos con

tratados: pela munlcípall
dade ao município, atual
mente ' ressentindo-se de
tal empreendimento. O con

vênlo foi entre a Prefel
tura de Barra Velha e a

Secretaria dos Transportes
e Obras, através do Fun
do de Apolo Rodoviário,
com assinatura do termo
entre os titulares Manoel
Plácldo de Freitas: (Mane
ca) e Esperid'ião Amin He
.lou Filho.

Por outro lado, Barra
Velha reivindicou a B'I'O,
a construção da ponte de
Itajuba, que' ruiu, encon

trandö-se atualmente em

estudos, porém, pelo que
se deduziu das palavras
do Secretário Esperidião
Amin Filho, quando do en

cerramento da primeira
reunião ordinária da Asso
ciação' dos Munlclpios do
Vale do Itapocu, em Jara
guá do Sul, essa ponte irá
sair, graças ao' apoio e a

união que a AMVALI vem

desenvolvendo para o a

tendimento da solicitação,
obra que beneficia'rá gràn
de parte da população fi
xa e flutuante barravelhen
se.

A comitiva de Barra Ve
lha saiu eufórica ,com a

possibilidade de atendi
mento da reivindicação.

EDITAL
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Falta de espírito
público

SILVEIRA JOMIOR

Quando recentemente ..uve na cidade baiana de lta
buna tomai contacto com a novidade de mau gOlto: a.
placa•. da. (ua. pa8l8ram li Hr tamb6m .ioutcioor·... para
publiCidade: no lado de cima. o nome do patrono da rua
e na parte de baixo uma tarla com o nome da firma. qú.
ileu a plac....

Num relance. du.. conatata�..: prefeitura pob.... que
.10 tem dinheiro para pagar ai placa. d.. rua. e - em
mullos, caso. -- falta da espirlto· pÚblico • at6 de amor.I

..Para .urpl'8la minha. a novlda� chegOU I nona tradlclo-
.

nal e politizada ltaJal. L6 ..tio as nonas ruas de placas
novai - o que 6 um bem - ma. abaixo de cada nome
o .spaço publicltérlo da flrmà que doou a placa.-.

----.�
Poder' econtecar que na mesma placa Indicativa do

nome de um feroz abstêmio haja um .vlstoso anúncio. da
vodca ou do uísque t8J; a Rua Padre 'ulano de Tal"'po
der' multo bem ,ter a sua placa doada pelo Cenlro Es
plrlla e a rua que homenageia a ·vlrtuosa viúva Fulaná
conter o anúncl� de uma buat. mal afamada ...

-*-
Em ItaJai surpreendeu-me que f08l8 preciso que s..

Q(lradoras e Imoblll6r1a. tivessem que doar: placas com
norne. de lIuslre. var6ea Já falecldoa. CUJOI parenles prós
peros e próximos. nunca .. lembraram de oferecer i pr.

. feitura uma mOd&sta placa'com o nome do famllJ,r home
n!geado.

-*-

Quem se delxass. a generosidade dos anúncios para,
suprir a IndigêncIa da prefellura em placas Indicativas de
etats. nacionais, nomes da paises ou de santos, mas que
.que'.. que Indicam genta nossa. famIlla radicada na cl
cfIIde, fossem compradas pela Prefeilura ou doadas por
f!lmlllares do op&nlmo, .em necessidade daquela barra
branca com vistosos anúncios de bebidas ou de churras
carias.

_*--

Se eu fosse prefeito haveria de fazer e� trragem e

antes de aceitar e "placa-outdoor". a placa-anúncio, per-'
gunlarla II famiUâ dQ homenageado se nio haveria ninguém
dos parentes que pudesse dispor de tio pouco para assi
nalar tAo bela lembrança do podê!' p6bllco. E naturalmen
te�' se • rua asslMlasse o nome de um' homem pobre, a

prefeliura pagaria e placa, da mesma forma como nos ce
mitérios (por enquanto), nlo se patrocinai o nome dos de
funtos nas sepulturas.

-�*-

Faço. esse registro porque 6 notória a nossa, falta de
esplrlto plibllco. O caso da placa 6 um eslerl6Upo. Os
homens ricos deste pais morrem e deixam Imensas fortu-'
nas a filhos J' rlqulsslmos,· sem uma doaçAo' a uma In.
tltulçlo. Quanlo mals rico mals sovina. O brasileiro mlllo
n'rlo vA a morte se acercando da sua casa e continua
transando edlflcloe e loleamentos para sI e para os filhos. •

Depois recebe os santos 61eos e se fina com a caderneta
de poupança eitour,ando e os registros de Imóveis em

panturrados cie casas e terrenos.
-*--

Se uma preocupaç!o o moribundo leva para o outro
mundo ,. com '0 Imposto de Renda e ainda h' poucos
dias um paullsla de 400 anos, desses ql,le botam dinhei
ro pelo ladrA0. Investia contra a taxaçio das heranças. Ele
quer morrer na certez� -de que todos -os seus descenden.
tes contlnuario lomando ulsque com batata .frlta na borda
da piscina até o século XXII.

--"--

Já o americano nlo ,6 assim. Rouba mas dlslrlbul.
'Nlo hé pais com mals fundaç6es manlldas por doações e

legados que os Estados Unidos. Salvam-se pelo menos na
hora da extrema unçio, que é quando o brasileiro apro

. velta para assinar as últimas escrituras das terras que
comprou a. troco de banana, quando sentl� a pril:nelra a

m�aça .

de enfarte.
-*-

Brasileiro pode fazer testamênto para deserdar um fi
lho pródigo ou a amiga Infiel, mas nunca .Jamais para
�ranàferlr partê dos seus bens a uma' Instltuiçio de serviço

"

público. ,Nem mesmo para comprar a placa que Indicará
o seu honrado nome numa _!lia -da cidade onde ele viveu.

S6bado,ffile__ de1t79

Comissões de Saúde têm, amanhã,
e COLUNA ROTÁRIA Simpósio·em Rio dos Cedros

TIIftb6.
_

CP • Em que lácal sérã reali-

zado?

ROTARY EM 152 PAiSES E
REGIOES

CP - O que 6 ebmissllo Mu

nicipal de Saúde e qual a fina

lidade? .

R. - A Comlsslo de Saúde ,

um grupo de pessoas volunlé
....a.. unidas e dispostas a cola

borar para o bem do munlciplo.
Sua finalidade 6 proporcionar
melhor.. concflç6es de vida, as

tamillas desta comunidade. pols
acredito que todo.s trabalhamos

·

com a mesma finalidade. e pro

moção humana e consequenle
mente o desenvotvlmento do

·

nosso Munlciplo.
CP - Que tipo de profissionais

participam da Comisslo de Saú

de?
R. _ TÖdos os tipos de profis-

sionais que esleJam dispostos
a colaborar para o bem do pró.
xlmo e do Muntclplo"
CP - Quais os Municlpios da.

__---......-�--.:..---------..,.---"""-;-IAegllo de Jaraguá do Sul que
têm Comisslo de Saúde, nos

mesmos moldes de Rio dos Ce

dros?
R. - Os Munlcipl08 dessa re

glio que tOm Comlsslo de Saú

de nos mesmos moldes de Rio

dos Cedros são os segulnles:
Benedito Novo. Corupé, Guara

mirim, In�alal. Jarago' ,do Sul,
Massaranduba e São Francisco
do Sul.
CP - Anualmente realiza-s.e

·

Ull' Encontro das Comissões de

Saúde na 'RegUio, denominado
de SimPósio. Como este ano

será realizado tal evento em
-

Rio dos Cedros, qual é o obje
tivo e programação?

R. ... O objetivo dess� Encoilo.

Iro 6 'para que cada Comissão
tenha oportunidade de apresen-

·

tar os trabalhos realizados em

seu Município aos demais para
troca de Idéias a respeito dos

mesmos, para fazer a prpgrama·
çlo do próximo ·ano, além de

s!lr um éncontro de confraterni·
zaçio. Esse encontro se reall
zaré amanhA, domingo, cuja

·

programação a ser seguida' é
esla: 8 horas, abertura solene
do Simpósio; 9 horas, apresen·
taçlo das atividades realizadas

pelaa CMS; 10h45mln, paleslra
com o tema "Saúde em Relação
ao Saneamento do Meio"; 12

horas, almoço; 13' horas, recrea
çlo, com apresentaçAo de s�ow
de patlnaçio pelos "Flocos de

Neve" de Rio dos. Cedros; 1.4
· horas, programaç�o de ativida
des para 1980; 15h3Omln, ava·

!laçA0 e ls 15h45mln, encerra·

menlo.
cp· - E quais. os munlclpios

que particlparllo desse' Simp6-

A .partlr da. 8 bo.... de ama

nhl. dia 18. acontece" -no vi
zinho munlclplo de Rio dos Ce
dro.. o Simpósio das Comi..
s6es Municipais de Saúde. en

volvendo ComIIs6ea de várto.
munlclpl08 catarlnen... que ...

.• larlo entretidas,. cumprindo vaa.

ta programaçlo. E para falar a

cerca do SImp6tlo. C) Dr. Telmo

Nune. Bastoa. Coordenador, da
CMS da cidade anfltrll, detalha.
em "plda entrevl.ta. o que .e

correr'6.

Atualmente, hã Rotary Clubs em' 152 palses
e regiões geográficas. De tempo em. tempo esse
total' sofre alteração. Isso acontece q!:ando clu
bes de um determinado pais ou reg,lao deixam
de funcionar; ou, quando por motl�os. poUticös a

prätlca livre do Rotary nãO,.é rnais posslvel ou

permissivei. Em eonsequêncla, torna-se necessá
rio ao' Conselho Diretor determinar o, fechamen-
to do Rolary em tals regiões.

.

Isso tem acontecido, ocasionalmente, no de-.
correr dos 75 anos do Rotary. Contudo,. por
lmelo Idos cntat_�$ restabe(���o,res de mUl�os,
esses parses tornam a unlr-se ao Rotary.

QuelD é Fritz
.

' Ilapocu?
Von

,

INDICADOR

Lá da pacata Corupé, a antiga Hansa ao pé da Serra do Mar
Escreve ele em verso. na flue. ,querida lingua mie, ·0 alemlo.
E dá-se ao luxo de· usar o portuguêS, que 6 p'fá misturar
Os seus veraó. português/alemlo, onde .ele , meslre do bom.

Fala do'Fritz Von Itapocu, o personag� forte e deslemldo.
Nos seus escritos mostra a aua erudição e pet8Q81 oplnlio'.
Por vezes rec()lhe colpas do passado, no seu retrospectivo,

_ Procura ai.unto para todas as Idades, doa de ai satlsfaçlo.

Fritz .ente-se como o CompanhelrQ Hellll)uth pr6prlo .e sente
Vez por outra d' u'a guinada e muda de cor, elo camaleão.
Nio sem razio ele o Hellmuth 88 transmuda em

Claro-Valente. .

E' multo de fálar sério, 6 Ir&nlco e també"! �doral a gozaçlo.

P ROFISS10NAl
.

Por Isso Fritz Von Itapocu cómo morador da, terra 6 assim.
Quem eS .éle'! Todos se perguntam e querem', a sua

Identidade. \

Multo escreve no nosso Jornal. nlo 6 simpático O .pa.qulm?
E multo escreve". Deus queira. até alcançar alta Idade.

'Para n6s que conhecemoe podemos com tranquilidade dizer.
Todo taulo·brailleiro, tem alge» de Fritz, parenle' de alemio.
Do lugar Itapocu' tem o "Von". para que algum lugar
proceder,
E procede da cidade sed�. lugar da mals
nova mlcrorreglAo.

Isodemo. afirmar que o FRITZ tem algo de multo especial.
Quem aabe o aehado de sua Identidade, sua maior marca.

FRITZ 6 um estado de espirlto. de todos o mais original,
Itsteve na pele do polêmico e do �oIi11co dormIu, na arca.

tia pele do ho.mem da rua também esté, no corpo do

pesquisador,
Na pena do Jornalista, liP profissional liberal, no

. empresérlo. ,

Na vesle."ao religioso. na Id61a do escritor, na

pli do lavrador.
rfo meslre escola de todos 08 grau.. até no

próprio operário.

O FRITZ VON' ITAPOCU está. na água e

porque nio na polulçAo?
No verde da "egetaçio, na energia elélrlca e vapor, no ar.
Nb sol que b;lIlía. na luz da lua. com toda. forma de opçio,
FRITZ também ·pod� ser riacho de morro, o
rl'õ ou b verde mar.

� o profissional da pena que procura sempre
melhor escrever.
O eslado de ésplrlto de, FRITZ yON ITAPOCU,
[õdo ele Informal,
Nlo olha louros, Alo , malerlallsta, . a6 cumpre
_êu dever:
ir! este o HOMEM qUe escreve sempre que
pOde no nosso Jornal.

com

CEACLIN - ANALISES CLfNICAS .

DR..FRANK BARG

.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris"
Fone: .72-0466

Organização Contábil "A COMERCIAL S/C LTDA"
CRC-SC n;o 0048

. .

Téc. Conto Ant&nlo Jos� Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

T6c. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con-

" tabilidade - Serviços de'. Marcàs e Patentes - Fotocópias de. la..gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos, VARIG.

.

IJ. Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul '

Av, Mal. Deodoro da FOnseca, 130 - fon�: 72-0091

MARCIO MAURO MARCAlTO

Engenheiro Civil

, CREA 7a. R. CART. 3806-D
,

REG. NO.'9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.
.

PROJETOS E ASSISTENCIA TECNIC \
-----

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. n�. 1.179

III
MARLIAN·_ I .W•..-TO•••ÍlIIIIVIÇO.· LTDA.---

CRC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO � CONTRATOS E S�RVIÇOS EM GERAL•

E;SCRITÖRIO: Avenida Getúlio· Vargas, 79
F;one: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83

.

89.250 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

PAGINA 4

slo?
,

R•• 810 oe .egulntes: MUNI�
CIPO! PAR....CIPANTES - Be

nedito Novo, Corup6. Guarami·
rim Indalal. Jaragu'6 do Sul,
Ma�randuba. Rto dos Cedros
• SIo Franclaco do Sul. MUNI·
CIPIOS CONVIDADOS - As
curra, AraquarI. Bluménau. Bar
ra Velha, Garuva, JÕhwllle. Po

m�rode.· Rodeio, Schtoed., e

R. - Ser' realizado 110 Centro

Social na Avenida TIradenies,
·S/n. � Rló dos Cedi'Ol. pro

movido pela ComlsslO Munlcl

pa1 cie Saúde. Prefeitura Muni-

clpai • AcarHC.
.

- 'Foto Loss
FOTO - CINE - SOM

OS MECHORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTA.G"ENS

- eiNE REPORTAGENS
-

SOM AMBIENTE.

o mundo sobre um, vulcão
� , ,

Prof. Paulo Morelli

Um célebre escritor francês Jean Paul Sartre,' a um

tempo famoso filósofo e romancista existencialista, de cer�'

ta feita, PUDlic�u um livro intitulado: "CUBA SOBRE UM

VULCAO", justamente à'época em que' ° "paredón", Che
Guevara e Fidel Castro faziam das suas,' em nome da R ....

volução Cubana.

Muita razão assistia ao escritor em assim Intitular seu

livr;o. Maior rallio nos assiste hoje quando afirmamos que
o MIINDO VIVE SOBRE UM VUl.CAO, a não ser que de$
se vulclo jorrasse petróleo ao Invés de lavas Incandescen
tes e destruidores, SEmi qualquer contrato, de risco ou ne

cessidade de pro,specção.
Vvem sobré um vulcão principalmente os países pobres

ou subdesenvolvidos, enfrentando, paralelamente, . o pro
blema da fome e do petróleo, do esquecimento e do a

bandono à sua própria sorte.

As realidades do mundo hodierno parece que' nAo en

contrani olhos e corações abertos para as soluções que
se reclamam; ao contrário, surgem posições opostas e ex

tremadas contra a justiça social, fazendo. de homens - e

até de g�vetnantes - coniventes e co-autores de inlqui�
crades degraäantes, que espantam a humanidade.

� injusta e av.iltante a situação que impera em certos

países. São gananciosos, burgueses .e impatrióticos certos
.

cnefetes que, liderando uma revoluq:ão, ao ilwés; d,e liber
{ar um povo o escraviza. Observe-se que aqui' falamos em

tese, sem alimentar a menor pretensão d� aludir a este ou

a aquele pars �specificament&, não. importa de que conti
nente.

O radicalismo com que agem tais chefetes chega às
barras da loucura. Idi Amin era um deles, apenas para ci-.
tar um exemplo. Ainda bem que caiu. Governar, para ele
e quejandos, deveria, antes de mais nada, começar por
uma reforma de consciência, para não afrontar a honesti

d.ade, a justiça, os direi!os humanos e o próprio pro�resso.Para bem governar não basta alterar substanCialmen
te o regime econômico, elevar o padr.ão de vida, propor
Cionar condiçlles de subsistência mais dignas, inferindo
-se daI haver dado solução aos problemas sociais.

.

Bem governar devê. pressupor deparar-se com proble
mas bifrontés, buscando-lhes soluções adequadas. Mas que
problemas? O sócio econômico -:- o sócicrdemogrãfico e

outros aue tais.

No primeiro, hã o' envolvimento da escassez de rscur"

sos do desequillbrlo de salãrios, da desigualdade de. dis

frib�içãO das ·riQuezas. No segundo, diglâdiando-se o ex

cesso de população e a carência' de meio's de subsistên
cta, a natalidade e a mortalidade disputando estranha pri
mazia.

Não falemos ,de outros problemas, pois estes são" o
,

bastante para provocar- o desequlllbrio total. Neste quadro"
'parece-nos ilusória a renda "per capita", quando vemos,
� um lado, 'uns poucos nadandõ na 'riqueza e, 'de outro,

. a maioria afoganào-se na miséria.
Existiria, por acaso: boca de vulcAo'mals escancara

da e violenta do que a que pintamos acima? Um vulcão

que vomita ·Iavas, que nada mais são do que diretivas ina

àequadas, concepções errôneas, disputa deformante entre
o teórico e o prâtico, jogo de Interesses entre democratas
e tecnocratas.

� esse o quacro terrrvel de nossa época,. em que o

germe da erupção vulcânica se fecunda em burgueses, hi
diferentes e egoístas, emuland9-se com a Indolência, a

,

. ri'lediocridade e a apatia, à espera de algum herói que;
com frenesi; abrac.6 as grandes causas, para tentar restau
rar úm mund� mais humanõ� mais digno e mais cristAo, na -

constelação de pa[ses que se constituem, por sua estrutura

sócio-polltico-eco:1ô{llica, num quadro enigmático que nem

'Ö próprio Dante saberla� qualificar se como .purgatório ou
Inferno.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tfá,paltl'Õ�_.é1ª··.�?qâre�ç:�ªe..ßu��fl,âiiím!-,�'i!lÚ!!�Ô!i�,"êS��:iQ�,�erâõj�ôâoIe:�is�lm,1O EscrltótiÓ' dä Associàção ,-'
zaHi cfemJdst�o,i o�sistÊtmá de öri�cádeirast;\ � t� �>"t:· . nos:�bi "examêS.",- foram feitos· dh d'8. :Casä:Civil,. ,entregqu :; rente ano, permitir um sofrerá qualquer desconto'de Crédito e Assistêncii:! Rural pré-germinação de arroz e .de

"

E
•.,retor��r�!".. a F,!�rian�polis: com a colaboração do bioquími- 'semana passada ao Pre�i:" li substancial aumen�ô'�_s'ara�, p.rêvJdenciâriol, como taái

�e .Sant� .Ca��rina, de ,Guaftl!11i- semead!!r,s, . qu�ndQ os
.
estu-', eüfó·ri�ós. ap6S"�contactós;':dire.. co Dr. Zéha ��H.�'i,�";�ujas�,c!_i- •. den!.ei'�gaJ.;,�ssembléia L�- ,I rial aos militares, em espe'" bém, 'não se lncorporarä

rim, recebeu dlas'�trãs, 'q�ilre�- ·�arites;,,�ó.tr�::'eP�6ri.Ços ",c;_u�io: _t()s�cont'a:nattÍÍ'eia� à realidade;.anças,foram medicadas n'tÇ,�,!:; 91slafiva, Deputado Moia- '; cial às praças".. ,_,. ,,'1 lä remuneração do servidor
ta e cinco alunos futuros' ãg;'6� I'joS;" Úrl�c'llvà�< algúmas.' per� '(lJ cairlpo cf' á..;"gràndezà da pro- ; tro de Saúde, durante a "S�· cir Bértoli.. mensagem c;lo Aind:a

.

de' acordo com o ativo, inativo ou pensionís...

nçmes, cursaJjc!o � '�.q"Ci.�IC1 da'" 'guniá�, ta!�.',���o(êom{�:c:cmi: _ :�dU�ãO."�O"'!"ú�Cipio�qúe.'Co�he.. m�n�L�a Saú.de�", d�e.,,,olvidal' G,ove!.��d9!. ..�ofge BQr-: projeto-êe-lel, oáborro nãO";t�.;� ',<:.:-
" '. . :;,Univ�,rsiélade.f�erai _de �an!a

.

CJ��,"fal!!iã"f'�� t,�����.é���s .da�' F��'ám��:Guâramirim.'�':-·" de :29,.a 28:d8<:o!ltu�bro.r:· '.
. f\hau�en. ��cede�c;Io.�abo- !! nl--Illi-"'���--"-�-!IIiIIi--------""Câtar�na� que exc�,!'S,o'!.a!am_'��,< se�im�� p'�é���rljtl��aaS?:�, e,s.,,'

'o. '_':d "�"" ','" " c',.·,
-:,.:: ' ,·"i,.(:;� ,�'í"'-;'. ';'�,:J , "ng d.�.J-.Jata:1 .�0�Sérvid:o�esmUll,lcípio. objetivanc;lo � c�mple� sa inqui.ri�io,_�3,ég!!íi<I� Tamio. '''ENC�ERRAíio';: CONÓURSO .

SEMENTES BÁSICAS'.. " �

� públlces , CIVI�; de-, Est.ado�
me,:!!aç:��, da �Ul�. :�� Jr�!9àç��,. ��d�;�,���r"lºu��� ���� ,'f':::, u.sai�

'�".?'. .�.: '.'.'
•

D� ÉMPASC, '", ;...
'.

,�. ,: ,

.

i.. '"pe a�ófdo,:C()m,;o. prole- ii
ministrada pelo Professol:,.Zefe-. m06Aldrlm e qu&, as sementes: A- ACÀRESC·'de"·Guaràmlrlm, ,"'.. ,). ,',

"

.� ";i te-de-ler, que: acompanha:"1.i�· \:"" .�,,- � I.L:��r" .... , -,
.... :1. .!:�',l:,..'<1 _, './:,:,'t;--'t� \i'$'"7',./ _,:�

j "

»s- ... .
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rino. I' .

ql;l,e.. , est!!lv�m' mlinlp"!!1ân�9 ��ta�. atrayes �e seu serviço de exten-.:' .pom a ,cola�oraçao c!o SlIl-i ,a menssg'elTl" sera, conce-
Em Guaramirim conheceram a van; '�i'd;:inlzadàs"'ê:n-Ao'a��êriâm� "'�ãir soc!à"; ·'encer.".!! 'no mês; dicatc;t dos �rabªlhac:lore8" Rurais . ,ÇÍí.q9�',ao�.�eryidores públi

barragem, as bombas e turbina; fumar ou comer antes de laval:�'
.

passado; o' é(;ncurso . !'·Minha '! de Guaramirlm, por Intel!ferêi:l- :c�OS 'cJwiS do Es:t�cjo, ínclu
da SOOAG· (�ocledade OI�rlbUl ae- mAos;>-<.pots... tinha..- perltJ&'>'de" . Escola" é:"Nréhr'Orgaiiizãcià"'tcom : ela" direta .

d& s�, Presidente,1 �stxe: i inatlvôs e pension ísdora de Agua de Guaramirlm)', intoxicações, correram' apavora�' participação de todas "'àifl'té8co- ; Afvarlno da SI,va' e.o Nere,ái:(or'; tas.. cd€! Estado 'e ,;dO .. Ipesc, )'
explanado pelo sr. Antônio Alba- dos p�ra lavarem as m�os �a��. J,sri�I,:::�' .es!���ai� _

e _mu�i-.' H��,!,f' 9a Si.!ya, CiJu�;'�edeu.J;v:e.(;._;. :.,:ªti'o�Q:,.q�:,:��tlit (11�<'iyalo�' ;ino, 'Presidente da Sociedade e arrozel.ra, porém, os alunos da 5'pals (Ie' Guafámlrl�. (j; obJe- 'eule para tnmsporte" a �carésc .Oe..Cr$ .·1.QQO,00. _,' ; .;Tamio Kida, E'xtensionlsta RU!'BI UfSC Jöram alertados que n!l-r' '''íivo�de'''i'à(''cOitcurSó;'s!iünao a' adquiriu dez saca� d�' sementes .. Segundo o pr,ofeto,' não tLo�al. Após o almoç�. foril.m �ela' .áÍ'rozelrª havia sido e�-,� ���?!i��i���1.r.1.:ere#n,�a!<:·���et, bãsicäs... ·aé�-��oz, jônto -ä' .E1\ÍJ�· "reéebàrãcf'� 0-- abono��-t>s .i
viSitadas as valas da SO�AG, pregado.. o Saturno 10 G, por�: tol.,�, cf.e �'elHorar aS" condlçoes, PASC de ItaJak"·Foram�trazldos'·"que""'perceeem...,...r-emt:lfleFa-' I

para conhecer os sistemas de tanto, a situação pIoraria se la-, ße �áúde ãõs";'esc lãrê� e"CléS-
.

cl.!ltivar�, I�t 665 e P 738, que cão mensal acima .d.e '� ..•.coleta _d'água de cada arrozeira vassem co� aquela ág�a". ,�C,. "'-�s ':Jlär�:�êáll!à�õ_dê'�be- $e.,��!iil}JadOS �Ja�, �dd1ir �:. co '11t;';7('e:rI:!2:�(r0s�1t .e
'

e distribuição para os canais,' foi q'n]'8" Situação cômica, CO!:'-
, benfelfo.rT!s. "�as es- el'iientes ele exce!enté qualida- os confi'atades peM egl-

que. são enlrolvldos em três se- fessa Tamlo Kida, mas que ser�' _ c i�a��s cjuatro"esco-.· de, portanto, setii) . se!)leado�< me da regilslação habalhis- .;"tores, sendo Gual1)iranga, Cai-lCa Yir!� de �rát��a np'c.campo e �- :Ia .}!1írif�"�àf��mero em arrozeiras novils/ naS pro_i. '�.a�··pÖiS estes últi��s têm
"

D'Água e Quatl. .. '. ,�� :::.'
..

Je.rta .qualltO.; é complexo e d.l- � !Ie serio premfatraS'� prledades de Alvarlno da Silva, direito ao' 13.0 salano. '.
, foi' visitada, após� II proprie- ferente a teoria e a, prática, que:

•.

{fi

•• "".' '..

• ".-
.

t >;;,. '�or Ecfl'riun'do'1lRâdivanSki ,�, 001'0' (Ja', iIo!. A "mens')'a�em,....d:Q!; Gover-(Jade do sr. Antonio .Ço.nzaH�, terão de. enfrentar quando, fOr- 'LEVANT,(liIIãJ+O PÄlIAi!.' !TC � . SiMr;,r�' .1>. iS;.i.: 'r.<. "".. �
. 'nàdor�,:esGlar<éce' qlile "a ':

pess{)a sempre disposta a cöla-' medo·s.
-

tEiJá -a�rescentou, ai�- J:X�NlESrÓE-"bFÊZES' ,�", �'!.'I'l1:".IJ,..;' " _w·.,;' '"""t· ,":.��'!i 'êXôIUsã'G I'l'dos,i<l, cser.vidOr�es 'Í
borar c:om o trabalho da Acaresc da, � respeIto da visita dos quirl-'

-' �� ..."Z';. �.'" ", .!1-a<':". '"1"'0 otJjetivö:tdàJcomprá'de"làJs" .m'Í"ita-fEfs� d0'�·-beJ!léfrci'O, se
e em benefício da agrléultura- "tanistas de!'agronomla' da. UFSC, _.�. Comlssf!o"!MÜni6ifal ife''Sau- sementes é para melhora e-au'" -deve ao recente encartli··
do municípip, ocasião em que que os mesmos fixaram frase no

- di, êm 'conju6to com �. Prefel- ment4"!dã·.'qualidaél� 'Fpl'ö"'ãutivi': .-: nnamêntO'· a':!:esse -egtégioforam realizadas demonstrações r�trovisor. _dO �f!�bus, com os' l�râl.fü'fi'&iPai;-'Holsp1fâpr��ier. da'áé,;'öe) àl1ot' em' GuãrämlrhW;' Pêtler;� de�-"pl"Otet0-de':'feide pulverização, a cargo do Ex- dizeres "Abaixo os destruidores "nJdad, "�a��o An!�nlo" e�,Aca- serviitöo jßIra-1a<lH'ópr.ia. prõpJfet ;::)�I]e'tElispbn�fo'"sobre7Q 11'0-
tenslonista Joio Soares, que da natureza", contudo, disse;,,, re.!.E reiliz,ra� �n1'�"(S!tembro, . dsde'''@I:"ôsce-exee(fentes v-eriifitfoSl' ,v6�'Cgdi:p()l!:de::» Bemtmera-

'

por sinal estava realizando trei- "bom seria se realmente eles -: um. ,levantamento - de feze$'-na Espera-se colher 500 sacas -de' cão da Polrcia Militar do
namentos com" agricultores da" soubessem o sentido dessa-!r�-'" co;;'unÍéra!:" cfl"'c.�êiira�;p�lin- 'Iemänl� ·telêcroriaCfä's. Esfàd:o, V:1:r�� -partir� de
regllio. Prosseguindo, o sr. Con- ,.se a fundo e não ficassem em'. ",ginde, 7.6 cr'lànçaà cre' O ä 2' a- �� '$" • ,,. - : �.�. i ;;,.';- ��t) �d'e" �deiZ8rilb.rQ�'" doi!'cor-

_
.

�/'.-;_ ��::,"n:�tl>l a;:r, ... �or _ t'tl'""'j "".

--�

�< _�. �� :' ÄÚ"I:ÓA�E�lVAS' ?',' �,.:.: ':_;;.�, 1-" ,GONf.EC610NAMOS QUÁLQUER Tl.PO
..�,:.. '7'i"'-_ ..... 'lf It

I; , -:'� '1'';:

II"�=J L�;;. ......,-: ,:.; .' ;, G Gráfica Aven,ida LIda.

Jarag'Cfâd6 S�L .... - ; Santa Cafäriria' .

TRANSPORTE'�URB"ANO E INTERURBANO
�'êÃNAFfiNHO. PREÖCUi?A�SE CàM A S\.!Â LO
,� cõ.&fpçÃQ;' G01.,ÓCÁNPO A, �VA 'DISP_O�19ÃO,
� MODERNfSSIMOS' ONJaUs,. COM PE;SSOAL;. ES
�PEÇIA�liÁDO;' .PQSS1I3ILíTÁ,NOO Ä SEUS' P.4,.S-,

"""SAG EJROS', UMA VIAGl;:M" SEGURA E TRAN-'

.,��pILA. ,,'

'

';,;:: ," .> "<.• ;,'

'

CANARINHO

TransPQrta ::c'óm'7 carinJ!0� ,; ..::

Seíräria J Beulte_nlo d�
Ó1adeiras RiO Molhã- Ltda.

.

,

_SERRARIA E BENEFlêIÂMENTO',DE -

-."

'MAPEIRAS RIO I\IIOtHA..�T�A.,
I'

i

M�deiras'jinunizàda$ : Forro -' 'Tacos - Roda- f

Pé - Assoalhos - Lambris.; Mela,..Cana. . �
.

- . .' ....,,, j

Construindo em madeira o progresSo d.e n... reg.ll', ",' ..' .

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

I:'," ·Rua 'Curt Vasel, 658.- fone 72-0550, - ne$�:�,
.

i
_ r ,-

'. '-"", "

de lido D6mlng08 'Vargas �

'- -

.

.,.
�

.

..., .' ,.
... .

. .

..., ,'. "�.""

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua FredericO 'Bartei; 181 ..; fone 72-0208 j

- Tubos
-

Santa ReJeRa'
. ·TUBOS Ê ARTEFATOS OE CONCRETO

Rua Joinville, 1 01 � - Jaraguâ do Stil

�. .

,'Oficina' � do,," Tibério
Especializ-ada em Volkswagen, com se,!iços de
mecânlca, retífica de m'otores, regulageni- de car

burador 'e com lataria e' pintura
.

em qualquer
marCa d�. carr;o•.. )., ,.

RLia Leôpoldo Malhélro$, 67.
Fones:'72-0107 e 72-1059

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA.

.
','

Construtora SerIa Ltda
. CO,NSTRUÇAO CIVIL ENGENHARIA E

COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO..

-

Rua J!Ü'ão Pic:coli, 94 -. �d. Carlos Spéiia

Caixa Postál 184 - Telefone: 72-0214

89.250 - Jaraguâ do Sul Santa Catarina
1* '_

Relo�aria Avenida
�ualquer que s�ja a oportunidade,
'presenteie com as sugestões da
,

R�LOJOARIA AVENIDA .

.

Conheça as incrfveis sugestões em jóias - re

!ó�iQs '� pratari� e �rtlgos finos parai presentes ..

Atendimento com o carinho que você merece.
Mal. Deodoro, 431, fone: 72-0038

----

.,.

1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ Edital nr. 11.101 de 13.11.1979
Ele, brasileiro, 'solteiro, almoxarife, natural

, Nelso Valentil1i e Valdemita Pariside Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente em Ribeirão Gustavo, neste distrito,
filho de Alfons Laube e Alzira, Wolski Laube. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do'
Sul, domiciliada e residente em Rio Cerro II, nes
te distrito, fiha de Arno Rassweiler e Hiltmde
Bruch -Rassweiler.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro da
Comarca de Jaraguá do Sul; Estado de Santa

Oatarlna, Brasil.

Faz saber que compareceram em Carlório,
exibindo os 'documentos exigidos pela lei, a fim

de se habilitarem para casar:

Edital nr. 11.084 de 07.11.1979
José Carlos Wolf e Lori Behling

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro" natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Três

Rios do Norte, neste distrito, filho, de Arnandus
Wili Wolf e Lírla Schiochet Wolf. Ela, brasileira,

solteira, costureira, natural de Jarãguá do Sul,
domiciliada e residente em Três Rios do Norte,
filha de Hary Behling e Alona Baumann Behling.

Edital nr. 11.085 de 07.11.1979
CI'áudio Fagundes e Ivone Maria Mees

Ele; brasileiro, motorista, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Emi

lio Stein,' nesta cidade, filho de José Orlando

Fagundes e Maria Richs Fagundes. Ela, brasilei

ra, solteira, auxiliar de escritório, natural de

Taió, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua João Planinscheck, nesta cidade, filha de

lito Mees e Alaide Mees.

Edital nr. 11.086 de 07.11.1979
Renato Bortolottl e Anita' Schnaider 'Ranijak

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de

Jaragué. do Sul, domiciliado e residente na Rua

Bernardo Karsten, nesta cidade, filho' de Marino

Bortolottl e 'Linda Ponticelli Borlolotti. Ela, brasi
leira, viúva, industriária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Bernardo

Karsten, nesta cidade, filha de Vergílio Sehrtal
der e Ana Klelnschrnldt. Schnaider.

Edital nr, 11.087 ce 07.11.1979
Wilmar Ivo Martins e Anastasia Kühler

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ita

pocuzinho, neste distrito, filho de José Martins e

Maria Klein' Martins. Ela, brasileira, solteira, in

dustrlárla, natural de Massaranduba, neste Esta

do, domiciliada e residente na Rua Carlos Eg
gert, nesta cidade, filha de Eduardo Köhler e So-

phia Brühmüller Kt5hler.
'

Edital nr. 11.088 de 08.11.1979
Valmor Fedrigo e Leoniria Zink

E'e, brasileiro, solteirç, operário, natural de

Poço Preto, neste Estado,- domiciliado e residen

te em Vila Lenzi,' neste distrito, filho de Severino

Fedrigo e Irma Fedrigo. Ela, bra�ileira, solteira,
'industriária, natural de Maripá, Par;:lná, domicilia

da e residente em Vila Lenzi, neste distrito, fi
lha de Wilberto Zink e Lonida Zink.

Edital nr. 11.089 de 08.11,1979
Clodoveu Rov�ris e Marlene Pauli

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural

de Vacarhi., Rio Grande do Sul, domiciliado €

residente na Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta

cidade, filho de João Rocco Rovaris e Olmira
Deboni Rovaris. Ela, brasileira, solteira, estudante,
natural de Massaranduba, neste Estado, domicllia
d<! e residente na Rua Dona Antonia, nesta cida

ce, f:lhp. de Willibald Pauli e Claudina Sardagna
Pauli.

Edital m. 11.090 de 08.11.1979
José' Braier e Verônica peIlerIs

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de

Bened:lo Novo, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Walter Marquardt; nesta cidade,
filho de Estanislau Braier e Anna Braier.

Ela, Brasileira, solteira, industriárja, natural ,de
Guaramirim, neste Estádo, domiciliada e residen
te em Ilha da Figueira, neste. distrito, filha de
José Pellens_e Maria Petry Pellens.

EditRI nr. 11.091 de 09.11.1979
AdE'mir Laube e Rosalí Rassweiler

Edital nr. 11.092 de 09.11.1979
Tarc;2io José Marangonl ..
Cecilia Maria Lescowicz

Ele, brasileiro, solteiro, auxilia,r de escritó
rio, natural de Jaraguá de;> Sul, d�miciliado e re

sidente na Rua ,25 de Julho, nesta ,cidade, filhO
de Daniel Marangoni e Ana Vase I Marangoni.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na Rua Corupá, nesta cidade, filha de Francisco
Lescowlcz e Hilda NazaHo Lescowlcz.

Edital nr. 11.093 de 09.11:1979
Luiz Moretto e ,Mariane Bublitz

Ele. brasileiro, solteiro, industriário, natural
de A�curra, neste Estado, domiciliado e residen
te na Rua João Planinscheck, nesta cidade, filho
dlJ Vitor Moretto e Maria Merini 1IIJ0retto. Ela,
crasileira, solteira, balconista; natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Tomaz
Francisco de GOt;lS, nesta cidade, filha de Vigan
do Bublitz e Anelta Metzner Bublitz.

o ano dois mil está sendo li As festividades relativas!lo com as Prefeituras de JOinville, gência disse à reportagem ter
guardado com muita expectati- 18.0 anivers,ário de emancipação Jaraguá do Sul, Araquari, Corupá remetido quatro orçamentos (de
VE1, principalmente ne., tocante potitica do município de Massa- e Guaramirim, na sede da 19.a empresas diferentes), porém, re
ao crescimento demográfico, randuba fora� registradas pelo UCRE" edifício da Comunidade velou não haver recebido qual
que continua sendo um dos pro- dep�!ado Octacílio Pedro Ra Evangélica Luterana. Seguiu-se quer comunicação, por Isso fi-
blemas mais graves do mundo. mos, da tribuna da Assembléia almoço no Baependi. cando descrente quanto a pos-
Segundo divulgação da Assem-, Legisl�tiva, tecendo elogios à-

"

'___ sibilidade dos trabalhos serem
bléia Geral das Nações Unidas, quela comunidade. Destacou a O município de Massarandu- iniciados ainda em 1979. Por
no princípio do próximo século, írnponêncla do munlclmo em ba que domingo passado feste- outro lado, dísse que não há
São Paulo e a Cidade do Méxi- sua posição de "capital Gatari- [ou condignamente a meio de planos para aumento do número

,
ee, serão os maiores e mais po- nense do arroz", esta"do pre- festividades e inaugurações sua de caixas coletoras de corres

pulosos' centros: urbanos do pla- visto, 'para o próximo ano uma maioridade (18 anos) de eman- pondência, atualmente em nü-
neta. safra de 800 mil sacas. Regis- cipação 'política-administrativo, mero de treze, espalhadas em

, . tIOU, ainda, a inauguração da 'terá, para o próximo exercício pontos estratégicos da cidade.
O Fórum da Comarca de Ja- primeira etapa do Centro Espor- fnaneelro, orçamento de ,15 mi- A medida do aumento da de-

'

raguá do Sul que está sendo tivo de Primeiro Grau, ecnstrut- Ihões de cruzeiros, segundo in- manda, novas caixas serão lm
construído na Rua Walter Mar· do com recursos do MEC, gra �ormou o seu mandatárlo-mcr, plantadas.
quardt, em estilo' arquitetônico ças a interferêncià do deputa- Dávio Leu, acrescentando que
arrojado e que será, sem dúvi· do federal Pedro Cofin que, nas a maior parcela dos investimen- A Justiça em Santa Catarina,
das, o-mais moderno de Santa festividades alusivas ao aniver- los será aplicada no setor rodo- que tem o seu Tribunal Regio·
Catarina, até sua conclusão de- sário de emancipação política viário, pois entende ser esse se- nal do Trabalho (TRT) sediado
finitiva, absorverá recursos glo· do vizinho município, também ter, fundamental ao próprio de- no Patanä, encontra-se defasa
bals entre 18 e 20 milhões da se fez presente. E Victor, Bauer, senvolvimento harmônico de da, fundamentalmente por earä-
eruzelres. Segundo informou-se, como Presidente da Associação M,assaranduba. ter de um número ideal de Jun-

provavelmente em março do pró- dos M'unicípios do Vale do lta- tas de Conciliação e Julgamen-
ximo ano deverá estar concluí" pocu, marcou presença igual· ,A Rodovia Blumenau-Vila Itou-, to e pela falta de conhecimen-

do, I'�presentando mais uma mente. pava-Massaranduba-Gua,ramirimi" to da legislação por parte dos

gtandiosa obra do Governo do atualmente em construção, tem Juí�es de Direito. Para solucio-
Estado para Jaraguá do Sul e 'O asfaltamento do trecho roo previsão para término em março nar o problema e cobrir, devida

região. doviário que liga Jaraguá dO, do próximo' ano, segundO reve- e justamente jodas as áreas, de·

Sul á Pomerode foi reivindicado IIOU o Secretário dos Transpor- verão ser criadas' - se atendi

pelo deputado Alvaro Correia. tes e Obras Amin Filho, dizen- das as propeslçõea - pelo me-

Muito comentada ,a notícia Segundo o parlamentar, este a'l do, ser essa' a rodovia de maior nos oito novas Juntas em Santa

estampada no "Correio do Povo' pelo feito já anteriormente" nas vulto do governo Jorge Bornhau- Catarina: mais duas em Floria
em .sua última edição, notírlcan- viagens que tem feito no lnte- sen. Essa Rodovia foi contrata- nõpolis, uma em Criciúma, uma

do Jaraguá 'do Sul poder contar rlor, tem demonstrado que a sl- da e iniciada no Governo Kon- em Araranguá, uma em Join:vil
com teatro no próximo ano, a- tuação da estrada é bastante der Reis e terá sua 'conclusão Ie, uma em Mafra, uma em São
fravés os esforços que a Funda- precária. E acrescentou: "Tendo em março de 1980, através dos Miguel do Oeste e uma em JA

ção CDtarinense de Cul�!-Ira vem viajado no final da' última sema- esfôrços da atual administração RAGUA DO SUL. Este ,é, E!m re-

desenvolvendo 'e pleiteando re- na a Canoinhas - relatou - eetadual. sumo,um trabalho realizádo du-
cursos nas esferas feder"l!s. A acompanhado do Prefeito de rante mais de quinze dias, pela'
nota foi em absoluta, excluslvl- Blumenau e tendo utilizado o A CÕmunidade Católica de Ja. comissão de estudos dos pedi-
dade, como tarn'.:lém o foi 'que trecho Pomerode·Jaraguá, fica- raguá do Sul, verá hoje e ama- dos de criação de JCJ do Tri

o vice-prefeito Sigolf Schünke, mos er:'ltristecidos e profunda':. nhã, em três templos distintos;

I
bunal

supe.
rior do

Trabal,h
o que,

foi o, indicado, para ser o Pi�Si'l mente revoltados com o péssl-: a Crisma de aproximadamente percorreu, acompanhada de ca�adente da CCO dos XXI JA�C - mo estado daRuela estrada; prin- quinhentos jovens, em atos re. rinenses conhecedores das dls

Jara!)vá do Sul. Tudo bem... cipalmente no setor Jaragu'á cÍO/1i9iOSOS que contarão com, a erepânclas, quase todo o estad,�
Sul, onde os buracos e a lama partiCipação do Bispo Diocesa- barriga-verde: A JCJ de Jaragua
nãc permitem que um veículol no de Jolnville, D,> Gregório do Sul, oficialmente será insta-

'

, Santa Catarin� tém recebido, desenvolva' mais de 20 a 30 Warmeling. Hoje, às 17 horas, lada em 1980 e terá abrangên-
em âmbito nacional" menos do quilômetros por hora" � na Capela Nossa Senhora das cia_ sobre Corupá, Schroeder,
que VEde, recebendo apenas um Graças (Barra do Rio Cerro) e Guaramirim, Massaranduba, Bar-
"I\tamen!o superfj'."ã�, justllmer. Quinta-feira, 15, o Governa'· às 19 horas, na Igreja Matriz ta Velha, Rio Negrin�o, Campo
te jlor ser a "filha comportada" dor Jorge K. Bornhausen, o Se- São Sebastião; amanhã, às '8 Alegre e, naturalmente, o muni·
da União. Considerada hiato ena cretário Esperidião Amin Filho, horas, na Paróquia São Judas cipio-sede.
tre o p.. ,

k ná e !=lIa Grande do acompanhados de assessores, Tadeu� E no próximo domingo,
, Sul, o que recebe não condiz estiveram em Jaraguá do Sul, dia 25, haverá primeira com'" HUM'OR EM NOMEROS� 1 bê-
com o que representa à União, no ,Fórum, presidindo a assina- nhão' à aproximadamente 350 bado, 60 num bar, 70 beber, 1
o quinto produtor de alimentos tura do contrato e expedindo crianças, 'às 8h30min em São guarda chega e diz: 20' prender'
e o sexto em arrecadação de ordem de serviço para o asfal- Judas' e às 9 horas na Matriz seu 100 vergonha.
impostos federáis. -Essas foram, lamento da SC-301, trecho Jara- São Sebastião.
em síntese, palavras 'do compe- guá do Sul-Corupá, de aproxi-
terlte Secretário dos Transpor- madamente 18 quilômetros, Ainda não será neste ano que CURIOSIDADE: O leitor sa·

tes e Obras de SC" Espiridião cujos trabalhõs serão executa- a Empresa Brasileira �e Correios bia, que a população de Santa
Amin, por ocasião, do encerra· dos pela Engepasa, vencedora e Telégrafos processará amplia� Catarina é menor do que a po
mento da primeira reunIão ordi- da concorrência pública. E on- ção e reformas na AgênCia de puração marginal de São Paulo,
nária da'Amvali, realizada di:'i!s tem pellil manhã, foi a vez do ,'araguá do Sul, segun.do OPiO]

que residem em cerca

d,
e

9,00at(âs. '

I
Secretário Antero Nercolini; da nião do próprio agente ' local, mil casas clandestinas?.:.�,

'

, -,-,
--

,
Educação, presidir convênios 'Sr. Hélio Feiler. O titular da a-

,

.

' �

'

Edital nr. 11.094 de 12.11.1979

Tercilio de Castilho e Martha de Souza

EIE!, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Rio des Cedros, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Nereu Ramos, neste distrito, filho de
Antonio Amaro de Castilho e Porciliana Cabral.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ascur

'ra, nsste Estado, domiciliada e residente em Ne
\

reu Ramos, neste distrito, filha de José Matheus
rie Souza e Maria Barnabé dos Santos.

Edital nr. 11..095 de 12.11.1979

Miguel Angelo Silva e

Rogério e Marize Krelling
Cópia recebida do Oficial de Florianópolis, neste

EstaCIo.

Ele, brasileiro, solteiro, estudante, natural de

Braço do Norte, neste Estado, domiciliado e' re

sidente em Joinville, neste Estado, filho de Olau

dio Joaquim Rogério e Leontina Silva Rogério. '

Ela, brasileira, solteira, farmacêutica bloqulrnlca,
natural de Jaraçuã do Sul, domiciliada e resi

dente nesta cidade, filha de Alvaro Krelling e

Cagmf r Krellír.q,

Edital nr. 11.096 de 12.11.1979
João Tavares e Maria Teresa Murara

Ele, brasileiro, solteiro, lndustrlárlo, natural

de Piçarras neste Estado, domiciliado e residen

te em Joinville, neste Estado, filho de Pio João
Tavares e Leonida das Neves Tavares. Ela, brasi

leira, sotteíra, industriária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de Marcelo Murara e Vergínia
Ferrazza �/;Ur'lr:i,

Edital nr. 11.097 de 12.11.1979

EI'ário Raduenz e Elzira Sc"ulz
Cópia recebida do Oficial de Pomerode, neste

Estado.

Ele, brasileiro, solteiro,' industriário, natural

de Pomerode, neste Estado, domiciliado e resi

dente em Pomerode, neste Estado, filho de Alex

Alberto Augusto Raduenz e, Selly Raduenz. Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e residente em Rio Cer

ro I, neste distrito, filha de Alfredo Schulz e, E,di
Koepp Schulz.

Editai nr. 11.098 de 12.11.1979

Valdemíro Flemming e Lori Schubert

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Massa:'anduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Massaranduba, neste Estado, fi_lho de,
Artur Flemming e Asta Jacobi Flemming. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural de Pomerode,
neste Estado, domiciliada e residente em Rio
Cerro II. neste distrito, filha de Freimundo Schu
ber; e Renarda Schubêrt.

Edital m. 11.099 de 12.11.1979

Walmor Salvador e Maria Albertina Tecilla

I Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Timbó, neste' Estado, 'domiciliàdo e ,residente em

Jaraguá-Esq'uerdo, neste distrito, 'filho de Frido
lino Joaquim HenriqtJe Salvador e Izaura Salva
dor. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua .Icão Carlos Stein, nesta cidade, filha de Eu

genio Tecilla e Emflia Rosá Tecilla.

Edital nr. 11.100 de 13.11.1979
Jacir Nícochelli e Sonia Maria Bonomini

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de

Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Nova, neste distrito, filho de
EUf'lides Nicochelli e Teresa Nicochelli. Ela, bra
sileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do
'Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filha de Vitorio Bonomini e Anesia
Terezínha Bortoloni Bonomini.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Taió, neste Estado, domiciliado e residente em

Estl'ada Nova, -neste distrito, filho de Césare Va
lentinl e Norlência Anderle. Ela: brasileira, sol
teirr-, atendente de, enfermagem, natural de Luiz
Alves, neste Estado, domicilia..da e residente na

Avenida Marechal De,odoro, 'nesta' cidade, filha
de Luciano Paris I e Inês ParIsI.

Edital nr. 11.102 de 14.11.1979
Dorlirio Packer e Sofia Ferrari
Cópia recebida do'Oficial de Apiúna?, SC.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural des
te Este,do, domiciliado e residente em Jaraguá
-Esquerdo, neste distrito; filho de Hercilio Packer
e Nila Batista, Packer. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural deste Estado, domiciliada e residen
te em Apiúna, neste Estado, filha de Angelo Fer
nari e Ela Fidelis Ferrari.

E para que chegue ao conhecimento de to
dos; mandei passar o presente Ed_ital, que será
publicado pela imprensa e em Carlório, onde se- '

rá afixado durante 15 dias.
5e alguém souber de algum impedimento,

acuse-o para os fins legais.

Áurea, Müller Grubba

OFICIAL

JurZO DE DIREITO 'DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM O PRAZO DE 60 DIAS

De

O Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz
de Direito da Comarca de Jaragu'á do

Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc...

, EAZ SABER a todos quantos o pre
sente edita! de notificação, com 'o prazo
de sessenta (60) ,dias, virem ou dele co

nhecimento tiverem e interssar possa,
que por' parle de Raul Tavares da Cunha
Mello, através seu bastante procurador,
Advog�,do Dr. Marco Antonio Cachél, foi

requerida a notificação judicial da firma
Bernardo 'Grubba S.A. Ind. e Com., a se

guir transcrita: 'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di�
r,eito da Comarca de Jaraguá do Sul-SC.
Raul Tavar6R da Cunha Mello,_ brasileiro,
casado, registrado, residente e domicilia
do em Rio do Sul-SC, à Alam. Bela Ali

ança, 764, pol' seu procurador firmatário
(instrumento de procuração em anexo,
doc.. n 1) com escritório à Rua Con. To
maz Fontes, 417, 1.0 ançiar, Itajaf_'SC, on
de recebe intimações, vem, respeitosa�
mente, perante V. Exa., na forma do art.
867 e seguintes do CPC, propor Notifi-

, cação Ju?icial como medida preparatória
de Ação de, Anulação de Assembléia Ge
raI, contra Bernardo Grubba S.A. Ind. ,e

Com., pes�oa jl:Jrídica de direito privado,
,estabelecida à rua Preso Epitácio Pessoa,
1.lW7, em .'&raguá do Sul-SC, pelos mo

tivos de fato e de direito a seguir expos
tos: 1. Que o requerente 'é detentor de
238.552 ações ordinárias ao portador;' da
empresa requerida. 2. Ocorre que em ...

10:04.79, a Requerida, através o Diário
OficiaI da mesma data, n. 11.207, pág. 23

(doc. n. 2), convocou todos os srs. Acio

nistaspara Assembléia 'Geral Ordinária a

realizar-se no dia 12.05.79, às 11,00 ho
ras, com a seguinte Ordem do Dia: 1-

Apreclaçãol e julgamento do relatório' d�
Diretoria, rtelanço Geral e Demonstração
dos Besultados, relativos ao exercício so

cll encerrado em 31.12.78 e destinação
dos result�dos ;2 - Fixação dos honorá-

tudo poucoum •••

acionista dissidente, e ver reembolsado o

valor de 31Ja!' ações, DEVE a empresa re·

querida se ,abster de quaisquer atos qUI3

imporlem em alienação ou gravame de

seu patrimônio, direta ou indiretamente,
mesmo que auto�izado por estatutos, bem

como terceiros na aquisição 'do mesmo.

Pelo Exposto Requer a V: Exa. I - A

notificação, ca requerida, na pessoa de

seu repres�ntante legal, para que se abs"
'

tenha da prãtica de qualquer ato de dis

posição ou agravame de seu patrimônio,
sob pena de responder civilmente, ou pe�
nalmente os seus represeritant� legais,
e tidos como nulos tais atos; li - A no

tificã_9ão da requerida, na forma supra

mencionada, para que deposite em juízo,
,no prazo ße 24h, ,cópia' autenticada e' in.

tegral da ata de 12.05.78 sob as penas ,da,
Lei; III -:- A notificação da requerida pa
ra que deposite em, juízo no prazo de 24

h0ras, cópia autenticada das transferên
cias das ações ao porlador para 'nomina

tivas; IV - A publicação d0S editais pa
ra os previstos no arl. 870, n. I do CPC.

V - Que, feita a intimação, sejam-lhe os

autos entregues na forma do art. 872 do

CPC. Dá a presente o valor de Cr$ .- I'Í••

10.000,00. Dr. Marco Antonio Cachél. Rua

Conego Thomaz Fontes, 475 - ltajaJ-SC.
Endereço para, intimações, e demais atos

processuais. DESPACHO DE FLS. 20: I -

Devolva-se por Incabível, juntando-se a

pr:nas os 'documentos solicita�os pela no

tificante, em anexo." - Publiquem-se
editais na forma requ(!rida. (a) - Hamil
ton Plínio 'Alves - Juiz de Direito. Em,
05.11.79. E'para que ,chegue ao conheci
mento do público em geral e ninguém a

legu,e Ignorância foi passado o presente
editaI que será publicaßo uma vez ná im

prensa ofiç:ial e duas vEfzes em jornal 10-
cal, e afixado às portas do Fórum" na

forma da lei. Dado e passado nesta ci
dade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos
12 de novembro de 1979. Eu, Adolpho
Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

rios da Dir�toria para o exercício social

de í 979". 3 - Dita Assembléia, efetiva
mente reanzou-se na data e hora apraza
das., TodaviE!, como na ,dita' Assembléia
foi proposto que os dividendos Obrigató
rios (assunto da ord�m do dia) iriam ser

incorporados ao patrimônio da requerida,
viOlando o disposto no arl. 202, da lei

6.404 de 15.12.76, o requerido declarou
se acionista DISSIÓENTE, de acordo com

o aue dispõe o arl. 137, do mesmo' di

p'oma legal. 4 - Destarle ficou o .reque
rido na expectativa, que a' suplicada fi

zesse pUblicar a data da a"ssembléia ge
raI Ordinária de 12.05.78; para, no pràzo
legal, exerc�r o �eu direito de 'acionista

dis�idente, tudo de acordo com o pra

falado<'lrl. 137, acima mencionado, e que
estranhaveimente e contra as -normjis le

gais não foi efetivamente até a presente
data. 5 - Outrossim, em 14.07.79, doc.
nr. 3, a requerida realizou nova assem

bléia peral. agora Extraordinária, cuja or

dem do dia' era a seguinte: "Re-ratiflcar
as deliberações da, assembléia Geral Or
di'1ária de 12.05.79..." Tal procedimento,
é totalmente contrário a Legislação da
S.A., pois segundo o § 2.0 do menciona
do arl. 137 t ... E' facultado aos órgãos
da àdministração convocar, nos dez (10)
a,as 'suls!?quentes ao término do prazo
de que trata este arligo, a Assembléia
Geral, para' reconsiderar ou ratificar a de
liberação, se entenderem que o paga
mento do preço do reembolso das ações
aos acionistas dissidentes, que exerce
ram o direito de retirada, porá em risco•

a estabilidade da emprfn-a". No ColSC em

tela, porém, n�o houve sequ�r oublicé
ção da �,ta da essembléia de 12 Q5 ..78 e

eomo Re-Ratifi( ar as suas deliberaç(:es,
se legalmente referida assembléia é nula
de pleno direito?????, 6. Assim, dese
jando o requerente salvaguardar os seus

ir.t�resses, vem fazer a presente notifica
ção à requerida, e ao púl5lico em geral,
pois, desej::mdo exercer o seu direito de

Hamilton Plínio Alves
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o qUilométri'co! Campeo
nato Regional da Primeira
Divisão de Amadores da
Liga Jaraguaense de Fu
tebol, -após o desfecho dos
acontecimentos que culmi
naram com diversos julga
mentos pela Junta Disci
plinar Desportlva, semana

passada, teve rodada an-

NOTA OFICIAL

A Associação dos Oronls
tas Esportivos de Santa Cata
rina, zelando pelo interesse
da classe, vem à público pro
testar contra dois fatos acon

tecidos domingo no Estádio
"Orlando Scarpelli', pqr con

siderar arbitrários os fatos:
1 . Não' concorda a A

CESC, e está dirigindo ofício
ao Comandante Geral da

�olícia Militar do Estado,
com a revista feita por po
liciais no portão do 'Estádio,
em jornalistas, radialistas e

cronistas, que vão ao Está
dio a serviço prestando à
comunidade um trabalho de
utilidade pública.
2. -Não concorda também

a ACESC com a atitude in
débita do Representante da'
FCF no estádlo, permitindo
o ingresso dentro do alam
brado, de técnicos de rádio
ou TV sem estarem creden
ciados pela Entidade e sem
o cartão PISTA, que é exígi-
do 'pelo Fiscal e Policiamen-
to para trabalho 'e trânsito
dentro do alambrado. O cre

denciamento dos cronistas é -

fêcnicos, é tarefa da Aceso
e esta decisão foi acatada
pela FCF, Policiamento e Clu ! -

bes, visando disciplinar o in
gresso nos estádios e dentro
do alambrado.

, Se todos os órgãos de im
prensa 'de Santa Oatarlna,
solicitaram credenciais para
seus funcionários, não vê
porque a ACESC, privilégio
para funcionários de uma

única 'Estação _de Televisão.
Florianópolis, 12 de novem

bro de 1979.
A Diretoria.

Prímeíronn:
teontem à tarde, feriado,
nacional, e neste final-de
-semana terá complemen
tado o returno, com jogos
marcados para hoje e ama

nhã à tarde.
A Primeirona, que reúne

as principais agremiações
amadoras de. Jaraguá do
Sul e. Guaramirim, foi mar-

returno
cada.por muitas. brigas,
tumultos e confusões ge
neralizadas e promete ou

pelo. menos conclui-se que
terá um desfecho. favorá
vel.. E. quinta-feira,. pela
penúltima. rodada,. joga
ram em Nereu Ramos, Es,..
trella x Arweg e .na Barra
do Rio Cerro, Botafogo x

íermíno
�

neste dominqo
Clube J pp PG participantes e alterando Guaramirim por 2 a 1 pe-
1. Estrella 3 2 4 o orçamento, Juventus, lo Palmeiras. Esses últimos
2. Arweg 2 \ 1 ri 3 Baependi e Seleto,' repre- resultados foram registra-
3. Baependi 3 3 3 sentantes do Vale do Ita- .dos no final da semana
4; Botafogo 2 2 2 pocu, .lá realizaram três passada.
5. Seleto 2 2 2 partidas cada qual, com E a Federação! Catari-
EST. JUVENIL campanhas irregulares, nense de Futebol, bagun-
Tal qual o Campeonato rulns na acepção do ter- çada que é, não tinha, até

da Divisão Especial, o mo, como por, exemplo o o momento em que redi

Campeonato Estadual de "Moleque Travesso" que digramas essa matéria o ca

Juvenis da FCF segue a perdeu para o Palmeiras lendário de jogos para o

mesma anarquia, com os (S a O) em Blumenau, pa- Campeonato E,stadual de
clubes não sabendo com ra o Ollmploo (3 a 1) no ;"uvenrs para as próximas
Quem jogam, pois não tem "João Marcatto" e para o rodadas, envolvendo os

urna tabela definida, en- Rio do Sul (2 a 1) no "AI ctubes desta região. E' a
fim, uma desorganização fredão"; o' B�penl:fi per- eterna roda-viva nes:se
total (o que não é mais no- deu, 1 xO, para O' Germer ,Imenso Par� d.e F�t�bol,
vldade), contrariando ex- em Trnbó, empatou com o [onde os 'propnos dlrlqen
pectativas de que, final- Seleto O x O e per- tes procuram piorar a Ja
mente, ter-se-ia este ano deu p�ra o Olímpico, 1xO, eaötlca situação �e�se es

um transcurso normal. ambas no "Max Wilhelm".' porte p-opular, palxao dos
Contudo, mesmo marcan- Já o Seleto! empatou em brasileiros. E' a falta de
do jogos em "cima da ho- Rio do Sul e em Jaraguá estrutura e de organização
ra", fato que vem prejudl- sem abertura de conta- Que campeia em todos os

cando a programação dos eiem e foi derrotado em setores esportivos.

Selecion-ado local de' FS
participa de quadrangulär .

O selecionado de fute- recém-findos Jogos Aber- LJFS pelo que o orgao vem

bol de salão de Jaraguá tos.' desenvolve�do •

em prol
do Sul, juntamente com o Jaraguá do Sul voltou a d�s excepcionais

_

da
.

re

de Blumenau (Três Peixi- se apresentar terça-feira, g.ao. Essa promoça� ��nha
nhos), Pomerode e Timbó, em Pomerode, enfrentando sendo entabola�a ha Ja al
está, participando de um Timbó, enquanto queo se- gum tempo �t�as,. estando
Torneio Quadrangular, pro lecionado da cidade anfi- agora n.a smmeneia de ser

movido pelo Rotaract Clu- triã, defrontou-se com Blu- concretrzada, 'p�lo que, �s
be de Blumenau, em bene- menau. E terça-feira da se- pera:se o apoio maciço
ficio do! Natal da Criança mana próxima, a rodada dos Jaraguaenses.
Pobre. Esse Quadrangular será em Timbó, para, pos-
está sendo desenvolvido sivelmente dia 24, ser em EM POMERODE
em seis rodadas, com tur- Jaraguá do Sul, quando en

no e returno (3 em Blume- tão, segundo o Presidente Pelo Quadrangular de
nau e as restantes nas de- da Liga Jaraguaense de FS, terça-feira à no�te, em
mais cidades participan- Futebol'de Salão, indus-, Pomerode, o selecionado
tes) e teve sua abertura- trial Valério da Costa e o jaraguaense foi novamen

sexta-feira passada, com Diretor do Departamento te derrotado, 4 a. 1, para 'o,
as partidas Timbó 3x2 Po- de Ärbitros, Milton Adolar timboense, enquanto que
merode e Blumenau 3x1 Stange, poderá ocorrer Pomerode derrotou Blume
Jaraguá do Sul. Quanto' a também o encerramento nau por4 a 2, ficando a

partida envo,lvendo 'o se- do ano esportivo da Liga, classificação, em 1.° lugar
lecio-nado jaraguaense, di- com entrega de troféus· e Timbó com: 4 pontos; 2.0

ga-se de passagem o pla- medalhas as equipes eam- Blumenau e Pomerode 2 e

ear foi injusto, um castigo, peães e vice dos Campeo- na 4.a 'posição, Jaràguá
haja vista ter levado nítida natos promovidos pela en- do Sul, que ainda não mar
vantagem em' oportunida- tidade. cou pontos. A prõxi_ma ro

des de gol, desperdiçadas Porém, a par disso tudo, dada será terça-feira vin
anós acusar empate sem a promoção servirá para doura,em Timbó, envolven
abertura de contagem ao fins filantrópicos, pois que do, na preliminar Jaraguá
término da primeira etapa, toda a arrecadação será do Sul versus Pomerode e
'muito embora Blumenau revertida em: favor da Apae no jogo de fundo, Timbó
tenha sido vice-campeã de Jaraguá do Sul, como vs Blumenau.

, no futebol de salão, nos um reconhecimento da

Seleto, ficando a comple
mentação do returno para
hoje, com a partida reunin
do Arweg x Seleto e ama

nhã, entre Baependi x Bo
tafogo.
Antes: dä rodada de quin

ta-feira, a ctassttlcação das
cinco participantes, apre
sentava-se assim:

e
A�a:t:�iJd:��

pertos da Secretaria de Cultura, ,Es-'
porte e Turismo, realizará dias 23 e

24 próximos, no Pavilhãlo da Citur, em
Balneário Camboriú, um seminário
com o 'objétivo, de fazer uma análise
dos Jogos Abertos de Santa Catari-.
na, os prós e contras, além de esta-

'

belecer
'

metas a atingir em 1980,
quando dos Jasc em Jaraguá do Sul.

A informação e do Secretário_ Jú
lio César, que acrescentou que todos
os árbitros, membros do Conselho
de Julgamento e Conselhol Técnico',
presidentes de todas as, federações,
membros do Conselho Regional de
Desportos e coordenadores da UOD,
vão participar.

E nesse $eminãri'o, dia 23, esta
rá presente igualmente. comitiva 'de
jaraguaenses, liderada pelo Prefeito
Vict�)f Bauer. que acompanhará to
dos os trabalhos, objetivando tirar
dali lições para aplicação no sistema
organizaci,onal dos Jogos e até mes

mo durante sua realização, pels que,
-eemorme definiu o mandatário-mor
deste Municipio "podemos não ter
infra-estrutura esp'ortiva e de aloja
mento como Blumenau, mas tudo fa
remos parp melhorar no que for pes
sivel, pcls que assinei e garanto a

pe lavra, com a ajuda de todos es
meus amigos e pessoal envolvido na

organização". Até o dia 20, o Prefeito
Victor Sauer designará as pessóas-

Seminárioavaliará XX Jasc

Fundada a Sociedade Jaraguaense
de

.

Canaricultura - e Ornitologia
Na última sexta-feira, ten- ano (1980), a anuidade esti-

do por ,local a Agência do pulada em estatuto é de Cr$
Sesi de Jaraguá do Sul, foi 600,00, revelando, ainda, que
oficialmente fundada a So- dentro dos próximos dias vi-
ciêdade Jaraguaense de Ca- rão à Jaragu'á do .. Sul, ele-
naríeultura e Ornitologia, com, mentos do Centro JOinvilense

os próximos
-chaves para particparem do Seminá
rio, em Balneário Cambo'riu.

TORNEIO DE ESPORTES
NO VERÃO

/J.proveitando a temporada de ve

rão e a grande presença de gaúchos
e paranaenses no litoral catarinense
e usando como estimulo es Jogos A-
.bertos que, como em Santa Catarina,
realiza-se nos Estados vizinhos na

mesma é�oca do ano, a Secretaria
de Cultura, Espo,rte e Turismo propo
rá aos governos do Paraná e Rio Gr.
do Sul a reaJização no litoral catari
nense, durante o mês de janeirQ, de
um torneio de vôlei, basquetebol,
handebol, atletismo (masculino e fe
minino) e ainda xadrez, remo e nata
ção, cuJa� competições seriam rea

lizadas nas cidades que mais rece
bem turistas, ou as mais pr6ximas,
desde que nestas cidades 'haja giná
sios, piscinas e complexos espo,rti
vos para a prática de esportes.

Essa proposiçã,o será apresenta
da pelo secretário Júlio César aos
tltulares das pastas de Cultura, Es
porte e Turismo do, Rio Grande do
Su Ie Paraná, na próxima 6a. feira e

sábado, no Centro' de Convenções,
da Citur, durante o Seminário de A
valiação dos Jogos Abertos de San�
ta Catarina. Arribos já confirmaram
presença.

se de Criadores de Canários,
para 'expOSição dos ensina
mentos das técnicas de re

produção e alimentação, in
clusive com demonstrações
aos membros da SJCO. Zi,.ho
disse ainda que, para 1980,
há planos para realiza'ção de
uma mostra de c�nários lo.
cais, mas sem classificação,
em data ,e local a ser opor
tunamente divulgada.

REUNIÄO

A Sociedade Jaraguaense
de Canaricultura e Ornitolo
gia, tem marcada para a pró
xima sexta-feira, dia 23, às
19h30min, no auditório da

AS!locl�ão Comercial e In
dustrial ,de Jaraguá do Sul

(lo(."al da sede), reunião en

tre os associados, que cong

tará da leitura da ata da fun
dação, admissão de no"os

associados, diretrizgs -da' so·
ciedade e procedimento le

gal, além de_ assuntos ge
rais, para os quais são con

'vldados àqueles participan
tes da reunião de �unda!;h
e:, .ambém, aos que, por
ventura queiram ser sócios
da Sociedade, a fim, de que
cis 'objetivos sejam realmente
atingidos.

Reina grande entusiasmo
,no seio dos crladorés de ca

'nérios e outros pássaros pe·
Ia fundação da Sociedade. E '

os cumprimentos deste jor
nal pela Iniciativa.

o

os objetivos específicos de
difundir a criação e o aprl
moramento da raça, além de
se constituir nUm esporte
sadio aos criadores, uma ve·

lha aspiração daqueles que
se dedicam, por esporte, a

esse ramo.

'Na oportunidade da funda
ção, foram aprovados os es

tatutos, eleita e empossada
a primeira diretoria da socie
dade, que t!_m, agor,a, na

presidência, u,,\dos princi. \

pais idealizadore� e balalha
dores à concretização da

SJCO, Nélson Barg (Zinho).
Or. demais membros são: Vi·
ce�Presidente - Inácio Ribei
ro, Secretário - José Dal
marco Filho (Juca), 2.0 Se
'cretário - Valcir Cimardi,
Tesoureiro - Aliberlo Ewald,
2.0 ,Tesöurelro - Rubens
,Carvalho (Rubio), Diretor de
Patrimônio - Werner S�hüt
zer e Diretor de Relações pú·
bllcas - Balduino Raulino.
A sede da Sociedade Jara

gusense de Canaricultura e'

arnltologia, provável, seri
;unto a Associação Comercial
e Industriar de JarIJ9uá do
Sul, gentilmente colocada à

ldisposição, 'prevendo-se, à
princípio, a inscrição de 'pe
'o, menos 'cincoenta sócios,'
n'úmero esse que poderá au

mentar Com a adesão de ou.

tros criadores, não somente
de Jaraguá mas ,de toda a

reQião polarizada ou não por
este município.
'Segundo Nélson Barg, , o

Presidente, a taxa de inscrl.
çlo para 1979 é de apena!
CrS 50,00 e, para o próximo

assunto
,

e ...• Jogos· Abertos/ao
Para locais de jogos, temos falta

ainda de um pavilhão, pois temos três
oficiais e outro não, porém ao que tudo
indica, a SER Menegotti construirá o

seu e o Colégió São LuIs também,
urna -ver que, fora pleiteada verba jun
to a órgãos oficiais, contudo, caso

nao seja atendido, a congregação ao

que indica, irá
-

construir. Quanto a

construção de canchas, o Beira Rio
tE'm planos para duas novas quadras
de tênis de campo e, já constrói duas
canchas de bocha oficiais. Hã neces

sidl'de de se construir, entre outras,
stand de tiro ao prato, outras canchas
ae bolão e de bocha, além da adqui
rição de mesas de tênis. Ampliações
e melhoramentos em instaiações atual

me'11a existentes deverão ser necessã
lios.

E, na opinião de quem está liga
do ao esporte, deduz-se que o futeboi

de !:'f:.rão seja disputado no Ginásio

de Esportes Artur Müller, o basquete
na AAB8, o vôlei em ginásio a ser

consirurdo, o handebol na Arweg, o

tê"is de mesa no Juventus, a nata

ção, tênis de campo e saltos . orna

mentais no Beira Rio, o judô e a gi
nãstica no Agropecuário, o bolão no

Bt:ependi e Vieirense, a bocha na Ar

weg, o tiro em Rio da Luz. Outros lo

cais, logicamente, deverão também
servir como palco de disputa.

--o-

Os alojamentos, que' à princípio
está assustando um pouco, dá para
solucionar tranquilamente, se com a

compreensão, bom senso e coopera
ção de todos, o que, aliás, não falta

ra,
-

haja vista diversos estabelecimen
tos terem colocado à disposição da

municipalidade suas dependências.
Esses alojamentos receberão toda a

infrB:-estrutura, como banheiros, chu

veiros, pinturas entre outros, além de
trabalhos complementares que se fi
zerem necessários, conforme declarou
o Profeito Victor Bauer.

-O-
E-o' PÍ'efeito quér que as cantinas,

restaurantes, lanchonetes e churrasca
rias funcionem a contento, para que

os atletas e visitantes. sejam bem a

tendidos a, nesse particular, serão tra

çadas diretrizes básicas e divididos os

locais para essa espécie de atendi
mento. A municipalidade, segundo
E' auer, provavelmente pagarã aimoços

, extras, a exemplo do ocorrido em
outras cidades que sediaram Jogos A
bertos.

Jaraguá do Sul, recentemente, in
dicado para sediar os XXI Jogos A
bertos de Santa Catarina, em outubro
de 1980, já iniciou preparativos com

vistas à magna competição poli-espor
tiva. Quinta e sexta-feira, dá semana
passada no Baependi, por convocação
do mandatário-mór do município, Vic
tor Bauer, houveram reuniões entre

presidentes de clubes, tesoureiros,
responsáveis pelas modalidades espor
tivas, ecônomos, além de proprietários
de hotéis, restaurantes e similares,
bem como diretores de estabelecimen
tos de ensino.

O objetivo de tais reuniões, Joi o

de avaliar a estrutura esportiva e' as
atuais condiçõe� de alojamento, aii

mentação, entre outras, para que" os

itens ialtantes sejam solucionados den
tro d'J prazo, pois para tanto a muni
cipalidade envidará todos os esforços,
inciusive com cobertura financeira e

material, ,cujo esboço, mesmo que pre
iiminar, segundo Bauer, já se preten
de apresentar dia 23, em Balneário
Camboriu, por ocasião da realização
uO Seminário de Avaliação dos XX

i'\sc, onde, comitiva de jaraguaenses
se fará presente. Inclusive para elabo

tllção desse esboço, foram entregues
dois questionários, para o relaciona
mento das prioridades maiores de ca

da estabelecimento envolvido. E dia
3(' desté mês; o Conselho de Repre
senta"tes dos Jasc vistoriarã as ins

talflçõe�, para veri_ficação das atuais
éond!ções, dando o parecer final e o

consequente "sinal verde",
-o--

Ao que tudo indica, haverã mu

danç(! na estrutura dos Jasc, sendo
provável a escolha de somente seis
cidacfE's para sediá-los, pelo sistema
de rodlzio: 'conforme citou o alcaide
Ieeei, que, em vista di.sso, tem preten-,
são de dotar o,municlplo de infra-es
trutura' capaz de pleitear a realização
C:esst;s jogos,' segund,o a futura dis

posição da Unidade Operacional de

Desportos da Secretaria de, Cultura,
Esporte e Turismo.

, Lo-

-o--

Pelo entusiasmo' e comparecimen
to ma<:!ço as reuniões dos convoca

dos e peia disposição em colaborar,
crá-se que o Pref�to Victor Bauer e o

Pres;dente da Comissão Central Orga
nizador� '(CCO) indicado, Sigolf Schü,,'
ke, teréo todo o apoio posslvel, com

plenas condições de realizar os JASC
em igualdade de condições ou até
melhor que muitas cidades que já se

diaram em outras, oportunidades, o e-

vento poli-esportivo. ,

--0--
'--

Pelo levantamento preliminar efe
tivado pelo Professor Antônio José da
Rosa (Tito), representante da 'região
norte no Conselho de Represêntantes,
deverão vir a Jaraguã do Sul, ano que
,vem, aproximadamente 4.500 pessoas,
entre atletas, dirigentes, árbitros e a

I(lnos de educação tisica, e, segundo_
o próprio, acredita piamente nas con

dições de nosso municlpio, dizendo

que Jarp.guá têm maiores possibilida
des atualmente do que muitos outros

mUliicípios que sediaram as competi
ções.

1

OS' esforços do Prefeito Victor

Ba��r, disse Tito, são decisivos e is
so é um fator positivíssimo'.

�
Provando que não dorme de tôca,

a municipalidade jaraguaense já ad

quiriu dois mil colchões de espuma da
CME de Blumenau, e adquirirá ainda

"mais, pelas palavras do mandatário
-mor, Victor Bauer. E citando exemplo,
disse que Blumenau comprou 2.500
colchões e emprestou 1,000, número
que Jaragua também devera adquirir
para os alojamento§:.

-O-
E além do mais ao dirigir-se aos

presentes às reuniões da semana pas-

sada, o Prefeito local apelou para que
todos os envolvidos detalhem com ho

nestidade suas necessidades de adap
tação, modernização, ampliação ou

construção das dependências, pois o

que depender da Prefeitura Municipal
- disse -.- contem comigo. Não que
remos que digam após que foram mal

atendidos. Nós vamos garantir ,a ,para
da, custe o que custar, pois empenhei
a minha �alavra e conto com a cola

boração de todos".

-o--

A própria comunidade, embora
muito tempo nos separe ainda até a

semana dos Jogos Abertos, já está se

conscientizàndo e certamente não ne

gará seu apoio, tendo como carro-che

fe. o Prefeito Victor Bauer.

-O--

E' importante destacar também

que segunda�feira, no gabinete do al-

caide local, houve reunião privada
com professores de educação trsica,
onde foram tratados de detalhes ati-

nentes a participação das modalida-
des jaraguaenses nos próximos Jasc,
onde cada qual recebeu um 'questio-
nario para preeFlchimento ,com váriqs
quesitos e a entrega poderá resultar
em algo extraordinário

.

à própria es-

trutura do amadorismo jaraguaense,
qual seia, a contratação, pela Prefei-
tura, desses profissionais, fato que até
o final deste mês poderá estar concre-
tizado. Da reunião, partiCiparam: AriQ-
valdo (natação' e saltos ornamenfals),
,Ugia Braun (nataç§o), Durval (ginásti-
ca olrmpica), Caglioni (atletismo), Cel-
ço (handebol), Arno (vôlei), Walde-
mar (basquete), Mário Costa (tênis de '

campo) e Jorge Cugnler (xadrez). O

objetivo maior de tal reuni§o' é a pre-
tensão do municrpio competir nQ pr6-
ximo ano com 22 modalidades, que
reunirão 'em torno de 1,90 atletas, fo-
ra os dirigentes, cuja delegaçl!io será
comparada a de 81umenau e Jolnville,-_...
as de maiores contingentes humanos.

E os preparativos nlio páram ar ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o que se colllÇ_nta na Capital
ComeDIa-se...

- o encerramento dos trabalhos de escava
ções do sítio arqueológico de Cambo�iú, pelo pa
dre jesuita João) Rohr. DEtsde 1975 desenvolvia
trabalhos na praia de Laranjeiras, depois de en
contrar rnals de 150 esqueletos humanos e cente
nas de objetos usados, provavelmente, por uma
tribo indígena Que viveu alí há cerca de 5 mil a
nos. Ele tirou três tipos de. carvão e os mandou
aos EUA, para o Laboratório Teledyne Isotopes,
Nova Jersey. Os carvões das fogueiras tiradas de
,diversas profundidades, revelaram, as seguintes
idades: 195 anos; 3.815 anos e 4.990 anos,
- a' proposição do dep. Artenir Werner, de

exterminar as r-o,n�tantes filas do Inamps, que re
cebeu especial atenção do ministro Jair Soares,
que já determinou ao Presidente do INPS, Hary
Graefe, que estude o problema e apresente um
parecer. Consiste a proposição do parlamentar
catarinense, ne credenciamento de todos es mé

-

dicos que queiram trabalhar para o Inamps, e que
tenham condlções de atender os pacientes em
seus ccnsulíõr'es. O pagamento das consultas
seria realizado de acordo, com a faixa salarial do
segurado. E as intermináveis filas acabariam p'ra
sempre,
- o novo código penal que entrou em vigor

em Cuba, que prevê a pena de morte para cri
mes contra :

a segurança nacionat, espionagem,
rebelião, ações armadas e divulgação de falsas
notícias sobre ;, paz mundial. O novo texto, apro
vado em dezembro do ano passado pela Assem
bléia Nacional de Cuba, substituirá o velho Códi
go de Defesa Social, promulgado em 1936. As
novldades são' a lncorporaçãe de crimes como
genocídio, mercenarismo, discriminação racial, e
pena máxima de prisão reduzida de ,30 para 20
anos. Tudo é dinâmico, nada é estático, pois,
pois...
- a declaração do atleta Toninho de que

"com 15 minutos a seleção já estava no bagaço".
Assim explicou o lateral direito da Seleção a má
atuação no Brasil e o empate com 'o Paraguai,
que nos eliminou da final da Copa América. As
más condições físicas de todos os jogadores bra
sileiros foram o principal motivo para OI resultado
ruim. "É evidente que jogadores como Falcão,
Sócrates, Edinho, Toninho, Carpegiani e Palhinha,
pelo menos estes, estão em estado físico iamen
tável. Mas eles não são culpados nisto nem de
terem jogado até agora mais de 80 partidas.

- o que a imprensa classificou como "um
bloco no Cone Sui". O, chanceler Carlos Pastor
negou que a Argentina esteja pretendendo a for
mação de um bloco de países do chamado Cone
Sul. Noticias recentes atribuiram a

.

fontes diplo
máticas locais a declaração de que os chancele
res da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguài se
reuniriam em novembro em Montevidéu para de
bater temas geopolíticos. Pastor disse que "pod'e
ser que grupos de interesses comuns reúnam em

países mais afins ou mais vizinhos, mas é preciso
evitar sempre o n,ome de blocos. Onde há. fuma
ça há...

- o que estampa ",O Apóstolo", órgão da
Congregação Mariana Nossa Senho'ra do Desterro,
existente há 50 anos, na "Coluna do Serra Clu
be". "As atividades externas do Serra Clube são,
bastante variadas� Normalmente fazem-se visitas
a Seminários, onde, em contato com os futuro·s
sacerdotes, estimula-se seu chamamento para a

seara do Senhor. Os seminaristas ficam sabendo
que, na sociedade, existe j;!.rupo de leigos que se

interessa por sua vocação, que prestigia o sacer
dote e que trabalha e reza pelas vocações. lê
costume também dos Serra, visitar sacerdotes en-

r -

fermos ou idoslos".
EVI SINSVAL - 11/79

tCM: Jaraguá
arrecada 30 'milhões

outubroem
,

A Secretaria da Fa
zenda do Estado· de S.
Catarina d'ivulgou os dez
primeiros municípios em

arrecadação de ICM
(Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias),
durante o mês de outu
bro, onde Jaraguá do
Sul, com produto arre

cadado de pIO'UCO me

nos que' trinta milhões
de cruzeiros, ficou no

vamente na sétima po
sição: Joinville Cr$ ....
169.737.520,97; Blume
nau Cr$ 136.437.450,02;
Lages Cr$ 59.697.949,81
Florianópolis Cr$ .....
39.954.240,14; Tubarão
Cr$ 39.663.870,75; Cri
ciúma Cr$ 34.704.486,46;
Jaraguá do Sul Cr$ ....
29.964.539,53; ltalal Cr$
28.916�814,25;' São Ben-
to do Sul Cr$ ; .

24.958.540,37; Chapecó
Cr$ 24.050.200,66.
Por outro lado,' o mu

nicípio de Jaraquá do
Sul teve um retorno do
ICM, de janeiro a outu
bro deste ano, da' or- I

dem de Cr$ , .

35.923.732,94 - refe
rente ao Indlce e .....

2,478631, fixado para
esse exercício financei
ro...Em outubro, dos tri
butos arrecadados, o

município teve retorno
de Cr$ 4.315.060,17.

SINE/SC

A Câmara de Vereado
res de Jaraquá do Sul, a
pesar dos votos contrários

,

do MOB, aprovou, em pri
meira discussão, dois pro
jetos-de-lel de autoria do
governo municipal, conce
dando isenção de tributos

municipais, decorrentes da
concessão de licenças pa
ra construção, reforma e

ampliação de hotéis, res

taurantes, lanchonetes e si
milares bem como as de

praças e centros esporti
vos e recreativos, além de
demals equipamentos es

portlvos, com exceção' da
taxa de expediente. Esse

projeto que prevê a con

cessão desse benefício até'
o final do próximo ano,
resulta de estímulo do po
cer públiool municipal para
preparação dos locais, vi
sando os Jogos Abertos
do próximo ano, em Jara
auá do Sul. O outro pro
jeto aprovado, autoriza a

municipalidade
-

a realizar

operação de 'crédito por
antecipação da receita do
Fundo de Participação do
ICM, em 20 milhões de
cruzeiros, junto ao, Uniban
co - Banco de, Investi
mentos dOI Brasil.

Segundo o Jornal do
Trabalho, editado pelo
Sistema Nacional de

Empregos - Secreta
ria Extraordináriá do
Trabalho e Integração
Políti'ca e Fundação C�
tarinense do Trabalho,
em sua edição de quln
ta-feira, 15, nada menos

do que 36 candidatos, a
través do Pos,to' do Sine'/
SC de Jaraquá do Sul

(Av. Getúlio Vargas), o

ferecem-se ao mercado
de trabalho local, com a

preferência profissional
variando desde auxiliar
de escritório à motorlsta
e operário industrial.

para
autônomos

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

AGORA VOC� ESTÁ' MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.
Vá conferir no concessionário

Emmendoerfer Com. de· Ve(culos bda.
Jaraguá de:» Sul Santa Catarina

lebrado entre a Prefeitura
f

Municipal de Jaraquá do
Na sessão legis'lativa de Sul e o Departamento de

segunda-feira, ainda, dois Estradas de Rodagem de
outros projetos' deram en- Santa Catarina, no valor

trada, um deles, alterando de 10 milhões e 800 mil,
as alíquotas para base de destinadas a construção
cálculo do Imposto sobre de três pontes urbanas de

terviços de Qualquer Na- concreto armado, sobre os

tureza - ISQN, pois pre- Rios Jaraguá, do Cerro e

tende o executivo diminuir Itapocu. O Estado destina
a 'carga tributária dos con- rá 3,5 milhões ainda neste
trlbulntes autônomos do exercício, e os restantes

ISQN, medida justa e es- 7,3 milhões em 1980.

perada por todos, notada
mente aqueles de menor

renda, diz a mensagem do
executivo à Câmara. Já ou

tro, solicita licença para
ratificação do convênio ce-

Jguá.
44
18

12,80
2,40

OUTROS

Comprimento
Largura total
Pista ro,lante
Passeio lateral

EM RECIFE

Ö Presidente da Câmara
de Vereadores, Heins Bar

tel, baixará portaria nos

próximos dias, indicando o

Diretor de Expediente, ve
reador José Alberto Klitz

ke, para representar o' po
der legislativo ,jaraguaense
dirante o XVI Encontro Na-

Governador de Rotary visita
3,a feira Jaraguá .

Estará na próxima ter- mais de ale�na no n�tal
ça-feira em Jaraguá do àquelas cnançaSi. cujos

Sul, em visita de caráter pais são des�r�vldos d�
oficial, o Governador do melhores nondlções de VI-

Distrito 465 do Rotary Club da.
Pier Lorenzo Marchezini, E em setratando do ��
cumprindo extensa agen- tal da Crian�a p�bre, Im

da de trabalhos que cons- cíarn aman�a! penodo m�
tará de encontro, às 16h- tinal, no pátio da._lgreJa
30min, com ,o, Presidente Matriz São SebastJao, a.s
e Secretário do Rotary inscrições da9u�las cn

Club die Jaraguá do Sul; 17 lanças, recqntleCldame�te
horas Assembléia com o carentes, que pretendam
Cons�lho Diretor e, às 20 receber seu quinhão atra

horas, reunião festiva nas vés do RC.

dependências do Restau- S. FRANC��CO .
,

rante ltalara, Essa visita ,_Na reuruao de terça-feira
do Governador de Rotary, do, RC Jaraguá do Sul, es

era para ter acontecido tiveram prese_ntes cornpa
dia 29 de outubro, porém, nheiros de Sa3 FranCISco

motivos vários impediram do Sul, nas pessoas d? A

tat. A informação é do tenso da Silva, Neucr da

Presidente do RC Jaraguá Silva Flores 'ê D�uro S�a
do Sul, Januárlo Stinghen. zack, este último Inclusive

CASA DA AMIZADE proferindo, palestra .sOb�?
As 20 horas de amanhã "Terrenos da Marinha,

(domingo), no Baependi, E;\'�iclarecendo .uma sene

a Casa da Amizade, for- de assuntos Importa�te�"
mada pelas esposas dos desconhecidos da �a�ona
rotarianos, estará promo- dos prasentes. Os vl�ltan
vendo desfile das debutan- tes apresentaram, Igual
tes, com vendagem de in- mente, a e_rogramação s_?
gress'Os no local, cuja ar- clal de verão 79/80 de Sao

recadação será integral- Francisco, que des,tac�re
mente revertida para o Na- mos em outra oportum?a
tal da Criança Pobre, pro- de, por considerarmos m:,
moção que o Rotary Club portante e talvez do �ro
desenvolve todos os anos, prlo Interesse de muttos

obletlvando dar um pOUCIO leitores,.

As Imormas Interna e

externamente processadas
pela rr1uricipalidade no pré
dia da Prsteitura, para mo

lhar atendimento à popu
lação, ao mesmo tempo
permitindo melhor circula

ção dos funcionáhios muni

clpals durante o trabalho,
dispenderam soma supe
rlor a 400 mil cruzeiros,
segundO' informou O' Pre-

feito AdeHno Hauffe.
,

CORUPA

o vereador Ernesto Fe

lipe' Blunk, através de De

ereto assinado pelo Pre

feito Adellno Hauffe, foi

nomeado para representar
o município de, Corupá,
junto ac Conselho Curador
da Faculdade de Estudoe

Sociais, mantida pela Fun,

dação Educacional Req-o
nal Jaraquaense-FERJ.

E aqui, vale destacar al

gtlnS dados técnicos, a

cerca dessas pontes, uma

inclusive em fase de cons

trução:
do Cerro Itapocu
36 129
14 10 Excelente foi a qualifica-
10 7,20 ção dos! munícipes corupa-
1,80 1,20 enses, pela assinatura, 5.a

cional de Vereadores, pro-
-

feira do, contrato para as

movido pela União do,s faltamento' da Rodovia Ja

Vereadores do Brasil, no raguá-Ooirupá, pelo Gover

período de 05 a 10 de de- ' nadar Jorge Bornhausen e

zembro, em Recife. Secret. dos Transp. e O-

E, na PEiuta da sessão bras, Esperidião A. Helou
de seg_unda-feira, consta- Filho', com a Engepas'a,
rão para aprovação os construtO'ra vencedora da

quatro
.
projetos-.d'e-Iei, a- concorrência públic,� para

tualmente, em tramitação pavimentação asfáltlca do
na Casa de Leis. citado trecho.

Nercolini
de

preside assinatú�a
convênio' n'a UCRE

À

O Secretário Antero Ner- pios beneficiados com con JE além dessés convênios,
colini, da Educação, presi- vênios, pertencentes a A- lAi'aquari foi beneficiado'
diu na manhã de ontem, na munesc e a Amvali. Com a com Cr$ 170.100,00; Garu
sede da 19.a Unidade de Prefeitura de Corupá, Cr$ va cOm Cr$ 25 mil; Join

Ooordenação Regional de 362.592,00, para ,constru- ville, Cr$ 940.000,00 e Cr$
Educação (UCRE), com se- ção de novo prédio para 132.000,00, além de São
de em Jaraguá do Sul - abrigar a E.R. Francisco Francisco do Sul, com Cr$
Edifício da Comunidade E- Mees, em- Vila Izabel; Cr$ 105.000,00.
vangélica Luterana, 2.0 an-, 510.300,00 com o munici·
dar - à vários atos admi� pio de G�aramirim, para �t'\���
nistrativos que prevêem a subs,tituição dos prédios Esses estabelecimentos
substituição e recupera. das escoias de Timbiras,' serão recuperados, com a

ção da rede física escolar' Barro Branco e Poço II; supervisão das Prefeituras\
de vários es,tabelecimen- Cr$ 702.792,00, com, Jara- Municipais envolvidas. A
tos da região, que fazem guá do Sul, para aplicação Ipós os atos administ'rati
parte da primeira etapa do nas escolas localizadas em IVos,

ocorreu almoço no

cronograma estabelecido Garibaldi, Francisco de Baependi, antes. porém, 'o
,

pe-Ia Secretaria, para recu- Paula e Vieiras e, C9m Deputado Octacll,o Pedro
peração de escolas reuni- Massaranduba, n,o valo,r de Ramos, fez entrega ao Pre
das e isoladas em todo o Cr$ 170.000,00, para cons- feito Dávio Leu, de Massa
Estado, absorvendo recur- trução da escola isolada randuba, de cheque de Cr$
sos estimativos da ordem ,Campinas Central. O total 50 mil, como segunda par
e 135/ milhões, do valor Idesses convênios é de Cr$ cela de auxrJio do �over
global até o término do 11.745.784,00, devendo esta- no Estadual, atraves da
programa, em agosto do rem as obras concluídas SCET, para construção de
próximo ano, d� 650 mi- ;afé 28 de fevereiro do pr6- eanc_ha polivale.nte, junto.
Ihões de cruzeiros. jximo ano, segundo anun- 'ao Centro Interescolar de

ciou 'o Prof.- Jorge de Sou- 1.0 'Gra udaquele municí-'
OS C'ON�NIOS !za Coelho, Assessor Espe- 'IPiO.

Outros detalhes, na

Ic;al da Secretaria da Edu- próxima edição. '

Fioram oito os munici- ,cação, presente aos atos.--------------�------------------�-----------------------------------------,

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 7��0969, 72-0655, 72-0060

Margem ...

Desde segunda-feira, 12
o Posto de Identificação
da Secretaria de Seguran
ça e Informações, que ex

'pede carteiras de identida-
de, funciona em dependên
cras anexas a Biblioteca
Municipal "Rui Barbosa",
1'1. a Rua João Pícolli. Ante
riormente o Posto de.Jden
tificação funcionava nas

dependências do Mercado

Municipal e em' seguida,
provisoriamente, junto ao

Centro de Turismo e sua

nova mudança, agora, deu
se em decorrência da ne

cessidade em se ocupar
suas dependências para
outras finalidades. O PI a

tende, além de Jaraguá do
Sul, ainda Corupá- Schroe
der, Guaramirim, Massa
randuba, e até mesmo Po
merode.

--O--

Está sendo considerada
muito boa a Campanha do
Hidrante encetada pelo
Lions Clube Jaraguá do
Sul-Centro, objetivando ado

quirir junto a Tigre, 10 hi·
drantes externos, para au

xilio, quando necessário,
às atividades do Corpo de

Bombeiros, para os casos

de sinis,tro. O Leão Edgar
Gram'kow, um dos coorde
nadcres da campanha,
disse que a mesma vem

.

obtendo grandes resulta

dos, por ser uma medida
de alto alcance social. O
total da arrecadação que
está se promovendo, será

integralmente aplicada, na
compra de hidrantes, que/,
serão celecedos por fun
clcnãrles do Samae em lo
cais estratégicos do mu

nicípio.

--0-

A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, lan
çou dia 12 a série de se

las alusiva ao, Natal de 79

(azuleíos do, Século XVIII)
- Adoração dos Reis, Me
nino Jesus entre os Dou
tores e Nascimento de Je
sus. Todos com valor fa
cial de Cr$ 3,20. Comemo
r2ndo os 150 anos da 1.a

PUblicação .em Braille, diél
20, será lançado um bloco
no valor de Cr$ 3,20 e e

missão de 1.500.000. E dia
2', será lançado o selo
"Dia Nacional de Ação, de
Graças", no ,valor de Cr$
3,20 e no dia 23, os "25
Anos da CO,SIPA", em

idêntico valor dos demais.

-0-

O Grupo Folclórico Bum:
ba Meu Boi, do, mestre 'Ma
noel Rosa -:- 'o Manequi
nha - comemorou quinta
-feira, dia 15, 36 anos de
atividades ininterruptas, e,
no dia anterior ao aniver
sário promoveu apresenta
ção junto a Praça Rodo-

- viária com' todos os seus

·'bichos". Manequinha, que
finalmente começa a ga
nhar um apoio mais amplo
da comunidade, pretende
levar a efeito, dia 25 de de
zembro, natal, uma grande
apr�sentação� possivel
mente defronte a Prefei
tura Munici'pal. Atualmen
te está empenhado numa

campanha de angariaçãe
de fundos, para completar
seu conjunto de "bichos'�
"isando apresentação de
um grande espetáculo co

reográfico.

Está aberta iunto ao Cen >

tro de Turismo ---- Av. Ge
túlio Vargas - a VIII.a Ex

posição de Pinturas e Ar
tes Plásticas, promoção a

miaI da Sociedade de Cul
tura Artística - SCAR. Fa:
aberta quarta-feira à noite,
e o encerramento está de
terminado pl amànhã, dia
18. A mostra é de somen ..

Ie artistas locais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


