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As fotos dos fatos
No final da semana passada, dois fatos importan

tíssimos fizeram voltar as atenções da região para
Jaraguá do Sul. Quinta-feira, no Fórum, o Governador
do Estado, acompanhado de Secretários, presidiu a
assínetura do contrato que prevê a construção, pela
Engepasa, da SC-301 - Trecho Jaraguá do Sul/Co
rupá, e, "9 dia seguinte, na sede da 19.a Ucre, o Se
cretárfo Antero Nercolini assinou .convênios com oito
municípios da região norte, visando a execução, do
projeto que prevê substituição, reforma,' ampliação ·e
conclusão de estabelecimentos de ensino da rede es
tadual.

..

Um aspecto da mesa dos trabalhos,
quinta-feira, ne Fórum de JS.

Momento em que o Secretário Antero Ner
colini, ladeado por autoridades, assinava os

convênios, para recuperação da rede' física
.

escolar de diversos estabelecimentos da região-

Nà oportunidade da as

sinatura de atos adrninls
trativos, na ucre, 'o Se
cretário Antero Nercolini,
que esteve acompanhado
do Assessor Especial da
Secretaria da Eduoação,
Professor Jorge de Souza

Coelho, disse que o Go
vernador Jorge Bornhau
sen destacou para o seu

governo a educação co

mo a "prioridade das

priorldades", dando direi
to de cada um se realizar
plenamente, pois será
"um governo para todos
com a partlclpação de
cada um".

,àJdiante discorreu-
sobre 'e- educação em S.
Catarina e as linhas mes

tras traçadas pelo Go-'
verno para corrigir as,

distorções no campo edu
cacional, ' adaptando-as
as pecullaridades de sta.
Catarina. '

.rracou 'igu_al
mente as linhas bási'cas
de ação

-

da Secretaria, o

que se' pretende fazer
aihda, com

-

relação a va

lorização do 'corpo do
cente e réconheceu o fra
casso da Lei 5.692, res-

'ponsável pelo decHni@ do
sistema, onde alunos che
gavam a oitava série- sem
ao menos saber ler e es

crever corretamente. "Re
conhecemos o fracasso

mas isso nos anlrna a re

pensar e a estabelecer
metas que recuperem o.

tempo perdido, com o in
tegral apoio que estamos
recebendo 'do Governa
dor Jorge Bornhausen, a
través do plano quadrie
nal e setorial pára corri-'
gir essas o distorções".
Nercollnt, ato contínuo,
destacou as aplicações
do Estado, para recupe
ração 'da rede flsica es

colar, que' prevê até final
de agosto, investimentos
em torno de 650 milhões
de cruzeiros, meta que
deverá estar cumprida a

té março de 1981. , Quatro
municípios da Amvali fo
ram beneficiados pelos

, .convênlos assinados: Co
rupá, E.1. Francisco Mees,
com 362.592,00; Guarami
rim, E.1. de Poço II, Barro.
Branco e, Timbiras, ambas
com Cr$ 170.100,00; Jara
guá do Sul, E.1. Francisco
de Paula e Garibaldi, c/
Cr$ 170.100;00 cada qual
e E.1. de Vieiras, com Cr$
362.592,00, e, Massaran
duba, E.1. Campinas Cen
trai com Cr$ 170.100,00,
tot�lizando à região" Cr$
1.745.784,00. Além desses
municípiOS, Araquari, Ga

ruva, Joinville e SãO' Fran
cisco do Sul, pértencen
tes a 5.a -Uefe, tiveram
convênios assinados em

Jaraguá do Sul, na última
s·exta-feira.
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Nos planos, da - CEF, 'const,ru,ção' de nov�
agência em Jaraguá do 'Sul

dando prioridade as maiores, bancos, sendo. atendidas até

,
"A Caixa Econômica Fede

ral de Santa Catarina, está

preocupada.com a construção
de novas agências' e está

agências, porém, não tardará
a vez de Jaraguá. do Sul".

Essa decla,ração é. do Geren

te Geral em exercício da

CE,FISC, José Otávio Neves

Varella, ao prestar informa

ções à reportagem deste jor�
nal, semana passada, quando
igualmente abordou outros

assuntos relacionados a Cai-

'xa" seus programas,
demais temas.

Varella; a princípio escla
receu que quanto aos paga

m�ntos do PIS e 14.0 salá-,
--rio "aos trabalhadores atingi
dos pelo programa, nas A

gências da Filial de Santa
Catarina, 1.857 participantes
do PIS solicitaram,' no perío
do compreendido entre 2 a

'29 de outubro, suas quotas
de . participação. Foram apro-

-

vados CrS 11.786.759,00 a.

1.771 participantes, sendo in
deferidos 21 pedidos e para
regularIzar outros 64. Segun
do informações do GERAP,
as solicUações estão sendo
analisadas no dia seguinte a

solicitação na Agêneia� de
volvidas no dia imediato, po
dendo os participantes re

ceberem no quarte dia dos

respectivos pedidos.

, Poupança 'vai dar'de 58 a 59
por cento em' 1979, com uma

média mensal de 4,8 por cen
to em todo'o Brasil. Jaraguá
do Sul, disse Varella, não fi
cou para traz, estä poupando,
e fazendo seu pé de rheia,
sabendo que nenhum ' outro

papel dará tanto. E concluiu:
"Os homens, num percentual

( de 36 por cento fazem' pou
pança e, ·as mulheres estão
com um percentual de 34 por

'Jaraguá do Sul, classifica� cento. 31 por cento fazem
da como AgênCia de terceira o dinheiro render, mais; 24

categq'ria� segundo Varella,
-

por cento c'om� reserva de
é importantíssima dentro da emergência; 10 por cento pa
estrutura da Caixa Econômi- ra compra de casa e terre:
ca Federal, Final de Santa no; 5, por eento para consu

Catarina, que está preocupa- mo. Assim, todas as mulheres
da com a construção de no- estão poupando, segundo o

vas agências e, em razão dis- I.P.O.M'.".
so, está dan,do prio�idade as

maiores agências, todavia,
não tardará'a vez de Jaraguá
do Sul, possuir outras de-

entre

NOVA AGÊNCIA

E somente para eompíe-

: Concluindo- contacto com

a reportagem, Jos,é Otávio
Neves Varella, da CEFISC, '

pendências para abrigár sua disse: "Ao Correio do Povo,
Agência. A ,construção de nossos cumprimentos pela e

uma Agência da. CEF, requer levada Significação que tem
crescimento em todos os sen- para a imprensa, catarinense
tidos, disse, para que possa ,- o semanário mais antigo
desenvolver seus programas, de SC' e, mais pelos bons

I
adaptando-os a região. A CEF serviços que vem desempe
na opinião, de seu Gerente n-hando na região".

mentar esta reportagem, o a

tuai gerente da filial da- Cai

xa Econômica ,Federal, em'

�araguá do Sul, é o sr. Ha

milton A. cJa· Nova, que nos

possibilitou tomar essas i'tl
portantes informações. (Flá
vio José).

Adiante, o Gerente Qeral
em exercício da CEF/SC de
clarou que são da ordem de
446.085 beneficrários do Pro-

grama' de Integração Social

(PIS) em'Santa Catarina, ea

'dastradas na Caixa Econômi
ca Federal, sem contar ,'os'

o momento, em todo o Esta
do, a 101.903 pessoas, perfa
zendo um montante pago ,de
Cr$ 172.714,211,00.

Geral, em exercfcio, entende

que cada Agência ao assu

mir seu vasto programa so-

-cial, cresée e se 'desenvolve
conforme suas aplicações.

E A CAPTAÇAd DE

POUPANÇA?

Os primeiros cálculos mos

Irám que ii Caderneta de

LIGA DE, FUTSAL ENCERRA A TARDE O ANO, ESPORTIVO NO, ., .

"ARTUR MüLLER"
'

Fixadas as datas, de

matrículas [las
o escolas,

/

O calendário estabelecendo os dias para matrículas em estabelecimen
tos de ensino, de 1.° e 2.° g'raus, da rede oficial do Estado, foi divulgado quarta-fei
ra, pela Secretaria da Educação. A -programa,ção estabelecida para as 15 Unida
des de Coordenação Regional de Educação, fixa as seguintes datas para a realiza
ção de matrículas de estudantes para o ano letivo de 1980.

De 3 a 12 de dezembro, renovação da matrícula de 1.0 grau e inscri
ção para matrícula na 1.a série do 2.° gra,u (alunos novos). De 13 a 20 de de
zem_!>ro, ren'ova��o d!l. ma!r�cula de 2.° grau, matrículas novas (1.0 grau) e apli
caçao do teste classlflcatorlo. De 26 a 31 de dezembro, ,matrículas novas para o
2.° grau. .'

NOCI-EO COMUM

; Para o próximo, ano, lé
tivo, Jaraguá 90 Sul pode
rá contar com outro cur

so de 2.° grau, o Núcleo
Comum, junto 'a Escola
Básica Holanda Marceli
no Gonçalves na Ilha da
Figueira, porém, tudo de
pende do parecer e apro
vação do Conselho Esta
dual de Educação. O pro
aesso está em mãos do
Conselho, com a previsão
de vagas (180)� em quatró
classes, para funciona
mento noturno em 1980,
constituindo-se, após sua

aprovação, num meio ex

celente de obter-se o di
ploma de segundo grau,
em instituição de ensino

mantida pelo Governo do
Estado. Ficaria então os

Ooléqlos "São Luís" e
"Divina Providência" e a

"Holanda' M. Gonçalves",
com cursos de segundo
grau, na zona urbana do
município, como opções
aos estudantes.
CURSO'$ DA SE

A Secretaria da Educa
ção realizará em Joinvil
Ie, cursos de Atualizaçãó
para prot'es:sores das 4.ag
séries das Escolas Bási
cas e Aperfeiçoamento

, em Métodos e Técnicas
de Alfabetização para pro
feSSores de �1.a e 2.a' sé
ries do ensino cie 1.0 grau
que contará com a parti
cipação dos municípios

,

de Joinville, Garuva, Jara
guá do Stil, Corupá, Gua
ramirim, Massaranduba,
Schroeder, São Francisco
Barra Velha e Araquart. .

O primeiro curso contará
com 75 vagas e será rea
lizado de 11' a 16 de feve-'

.

reiro de 1980. O segundo
será em dois perlodos
'intensivos, contando Garn
70 vagas e tendo seu iní
cio a partir de 4 a,16 de
fevereiro e de 21 a 26
de julhol de 1980.
Contará também este

curso com encontro nos

meses de maio, junho,
setembro e novembro do
mesmo ano. As inscrições
acham-se abertas na s�
de da 5.a UCRE, até dia
30 do corrente.

Conselho Diretor da Facisc
reúne-se neste sábado

em Jaraguá'
pitão Ferdinando Piske. A en

tidade anfitriã, que será repre
se�tada nessa reunião pelo
presidente e demais diretores,
preparou todos os detalhes pa
ra esse encontro, de relevada

importância aos empresanos
do comércio e da indústri� de

Santa Catarina.

o Município de Jaraguá do.
Sul sedia nesta sábado, 24 de

novembro, a realização da
I XXXVI Reunião do Conselho

'Di!!'ltor da Federação das As

sociações Comerciais e ln
dustrtais de Santa Catarina

(FACISC), tendo por local do

conclave as dependências do
Clube Atlético Baep.endi, com

inicio .dos trabalhos às 8 horas
da manhã" Essa reunião deverá
trazer à Jaraguá do Sul, repre
sentantes da maioria das enti
dades de classe /' congêneres,
de todo o' Estado, que cum

prirão extensa agenda de tra

balho, já elaborada pela Asso-'

ciação Comercial e Industrial
de Jaraguá do, Sul, que cons- i

tará de, às 8 horas, instalação
da reuni�o pelo sr: Lédio Mar

tins, Presidente da Facisc, se

guindo-se saudação às dele

gações- visitantes e ilustres

convidados, pelo mandatário
-mor- do município; Victor Bauer '

'; e" ato contínuo, pronuncia
mentb dos secretárlos de Esta

do, Hans .Dieter Schmidt, da
Indústria e Comércio e Norber
to lngo Zadrozny, do Planeja
mento. Das 8h45min às 12 ho

ras, haverá sessão plenária e,
às 12h_30min, almoço de con

fraternização no Restautante

Itajara.
Como convidados especiais

do conclave, participarão o Pre

feito Victor Bauer" o .vice-Pre
feito' Sigolf Schünke, Dr. Hans
Dieter Schmidt, Secretário da
Indústria e- Comércio, e Dr.

Norberto
\

lngo Zadrozny, do
Gabinete do' Planejamento do

Estado, de Santa Catarina, a

lém do Deputado Estadual 'oc
tacílio Pedro Ramos, represen
tante do Vale do Itapocu na

Assernbléla Legislativa. E para
essa Reunião, a ACIJS apre
sentará pelo menos três traba

lhos, elaborados pelo assessor

jurídico, dr. Alidor Lueders e

pelo secretário-executivo,
-

Ca-

NOVA AGÊNCIA
BANCAR'IA

No próximo dia 28, às 16,
horas, será inaúgurada uma

nova instituição bancária em

Jaraqué do Sul. Trata-se do

Banco .ltaé, cuja agência está

sendo instalada na rua Mare

chal Floriano, 35, antigas ins

talações da firma Jorge Meier.

Por outro lado, segundo fonte

extra-oficial, há rumores de qu,::
o Bamerindus está para abrir

sua agência em Jaraguá do

Sul, já com data prevista paroa
entrada em funcionamento, ou

seja, dia 12 de dezembro, quan
do de sua inauguração. Será

mais urna instituição bancária

que acredita no progresso de

nossa cidade, a cada dia mais
-

se impondo dentro do contex
to estadual e nacíonat,

CORREÇAO SALARIAL

Vigora desde o dia primeiro
do corrente, a Lei nr. 6708, de

30.10.79, que instituiu a nova

política salarial do governo,

implantando a correção dos sa

lários a cada seis meses, de. a

cordo com o Indice Nacional

de �re�os ao Consumidor. Da

'da BI complexidade da matéria,

� Associação Comercial vai pa

trocinar uma palestra sobre o

assunto, destinada a todos os

funcionários que lidam com

folhas de pagamento, a ter lu

gar na próxima quarta-feira, 28,
às 20 horas, no auditório da

ACIJS.

ADAP.TAÇAO DO CóDIGO DE DIVISA0
E ORGANIZAÇAO. JUDICIARIA

sessenta e nove, sendo 10
de 4.a Entrância" 21 de
3.a Entrância 20 de 2.a
Entrância e 18 'de 1.a
Entrância.
A Comarca de Jar�guá

do Sul, com uma vara so

mente, atende, além da
sede, o município de Co

rupá, classificada "como
de 3.a Entrância, como as

de, por exemplo, Caçador
Conc;órdia, Mafrà, Porto

UniãO', Säo Bento, entre

outras, Guaramirim, com

jurisdição ainda sobre
Schroeder e 'Massarandu

, ba, é Comarca de 1.a En-
trância e possui igualmen
te uma Vara.

_

Essas .Comarcas espa
Ihadas por t9dos os qua
drantes do Estado, estão
,agrupadas em 25 �ir
culiscrições Judiciárias,
sendo Jaraguá do Sul se
de da 7.a Ci'rcunscrição,

, com jurisdição sobre as

Comarcas de Guarami-
,

rim, Pomerode e' São B-

do Sul, segulldo-o que es

tabelece OI CóCligo de Di"', ........__
visão e Organização Judi
ciária de Santa Catarina.

'Com três vetos, o go
vernador Jorge Konder
Bornhausen sancionou a

Lei 5.624 de 9 dOI corren
te mês, 'que "Dispõe so

bre a adaptação do Códi
go de Divisão e Organiza
ção �udiciária do Estado
de Santa Catarina à Lei

Orgânica "da Magistratura
Nacional e dá outras pro
vidências". Publicado no

"Diário 'Oficial" no último
dia 14, juntamente com

os vetos, o referido diplo
ma legal regula a divisão
e organização judiciária
do Estado, bem como a

administração da J'ustiça
e seus serviços auxilia
res, em seus 469 artigos.
Segundo- disposto no

código, os tribunais e'
juízes nele mencionados
tem competência exclusi
va para conhecer de to
das as'espécies jurídicas,
ressàlvados os casos pre
vistos na Constitujção e

na$ leis.
Acompanha' a lei anexo

de Classificação das Co
,

marcas no Estado de S.
Catarina, em número de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I �ersanantes·

Anlve�rlam, hoje, dia 24.11.79

Sra. Carolina, esposa (1'0' Sr. Engelber�
to Freiberger

'

.

Sr. Herbert Schneider, res. 'em Rio do Sul
Sra. Selma Bruhns, res. em Joinville

,t
' ,

Aniversariam, amanhã, dl� 25.11.79
., .

Sra. Odila L. Vieirã, 'res. em Joinvllie
Sra. Herminia, esposa do' Sr. San

tos Tomaselli

Càtarina, fill';a de José M. Scheuer'
Ales�ndro Alcides Gonzaga� filho de

Alcides e Ivone Maria Gonzaga
Sra. Catarina W. Kitzber�er"
Aniversariam dia 26.11.79

.

Sr. Osmar Duarte, res. em Jolnvllle
Sra. Vv_a. Berta Lessmann
Maria -lrma Tomelin
Sr. Geraldo Werninghaus (industriàlt '

Sr. Prof. Holando M. Gonçalves
Aniversariam d!� 27.11.79

Sr. Júlio-Ferreira Filho
Sra. Helena, esposa do sr. Eugênio Soa-

res, residente em Corupá
.

Sr. Artur Porath, res. em Rio Cerro II
Sr. José Leonel Silva .

Srta. lse Norma Joenck
'

Terezinha Glowatzkl
Sr. Gerhard Georg Hermann. residente em

Corupá _.'

Aniversariam dia 28.11.79 r

Sra. Catarina Panstein··

A!1enor, filho do Sr. Hermenegildo Manes . �

O menino Nilson Lipplns:ki
Sr. Erwino $iefert

.

Anlveraariam dia .29.1.1.79

Florentino Tomaselli
Sra. Maria Correa Fagl:Jndes de Olivei-

ra, r�. em Itapocuzinho. "

Dr. Clayton Karam, res. em Curitiba-PR
Sra .. G\!!Sela 'Lange Friedel

.'

Sra. Ern'estina Outra Fernandes
Srta. Miriam Daise Fernandes .'

Aniversariam dia 0.11.79

Sr. Venânci� Nicoluzzi'

Sr. Francisco Morbis'
Sr. Dalmarl Bona

Sr. André Fodi, em Ríbeirão Molha

Aracy Maria 'da Cunha, res.- em Itapacuz,
Lori Hoffmann, res. em Rio da Luz

'

Sonia Maria, filha do sr. Donaldo Sch-

.

roeder; em Rio Negro
_

.

Sra. Elsa Lange, em' IJapocuzinho
Sra. Maria Madalena lÍIIorbis Krause

ESFRIE A "CUCA"
NO

,.,;. j

g(riigerlzaus
E

.

PASSE BONS
MOMENTOS

CALCE MELHOR CO�

(]tild�rela
Com 3 lojas para me'lhor ser- .

vir. Veia na Getúlio Vargas,
198 e duas lojas na Marechaí
Deodoro•.

ROUPAS; TAMBi:M_
'i: COM A
CINDERELA.

"

NA�CIMENTOS
.' DA

Nasceu dia 10.11.79

IVANE'

.

Dia 05 passado, a joverÍ(
Ivane Viergutz, filha do casal a
mlqo Victor (Elia) Viergutz tro
cou idade - nova, completando
17 anos. Ivane frequenta o 2.° �,

'ano de Análises' Químicas' no
Colégio São Luís. E dia 27· pró
ximo, sua mana Mairi'am, feste-

-

ja seus 15 anos: Parabéns!

BODAS DE PRATA

A coluna registra, embora
.tardlamente, as Bodas de Pra
ta, dla quatro de setembro, do
casal -Pranclsco

'

(Ema Wanda
Gruetzmacher) Pedrenf restden
tes em Curitiba. Curtiram \a da-

·

ta ao lado do, filho, .Jalr é da
nônà Dona Klare Roeder Pe-.
dronl., com quem residem. Os,
cumprimentos do "CP".

\

, Gllmar, filho do casat Ambrósio (Elfi
Küster) Ruediger

Nasceram-dia 12.11.79

UM SUCESSO

o Baile, Branco deste ano.

O Clube �zurra; lindamente or-
narnentado, foi 'palco sábado
últlmo, do debut de vinte lindas
meninas-moças, oficialmente a

presentadas à socledade. Estão\
realmente de parabéns- es dr-

ganiza_dore�.
'

.

SETENTA ANOS

,

A "omama'' Mahnke, D. 01-
, ga Henscnel Mahnke, comple-

· tau 70 anos terça-feira, mais
uma data Importante comemo

ra{:la- neste novembro, pois que,
ainda recorda feliz a passagem
de 'suas Bodas de. Oure, feste
jada dla 10, com bastante ale
gria, música e dança, reunindo

· filhas, ge!1"os, netos, bisnetos e

demais parentes. Um beiião 'Do
na Olga!",

53 ANOS DE ATIVIDADÉS

. Dia '9 d� dezembr9: marca '

os 53 anos da Comércie e In-'
dústria ·Breithaupt, razão por
que, seus dIretores promovem
aos 'funcionários, .10' Baile Anual

� .� .

de Aniversário. Nessa festivida-
· de, a A.A.'Breithaupt fará entre
ga de medalhas aos vencedo
res da última Ollmplada Inter
na, que consistiu na prática de
várias modalidades esportlvas,

Roberto, filho do casal Roberto Wolf
(Marlene Gressinger Wolf) Fran
cisco.

,Everson Luiz; filho do casal Amauri
(lolanda] Dias.

.

Nasceram dia 13.11.79

Dirceu, fIlho do casal Werno (Valtru-
des) "Raasch.

.

,

Sandra, filha do óaaat Osvald� (fsau� o

ra) Belarmino. ' /
.

. !v1aril�e, filha do casa! Valdéfulr
..

'

(Ei
".

zrra Gumz) Krueger - Mariléia-,
filha do casal Valdemir (�Izira_ Gumz)'

.

Krueger.. gêmeos. '

Nasceram dia 14.11.79

Jucimara, filha de;> casal João (Juven-
tina Volpi) Correia

.

Rosângela, filha 'do casal Carlos Ro-
. berto (OUviá) Rita.

.

pi
Nasceram dia 15.11,79

'Rodrigo, filho do casal Moacir (Már
. ela Suell VOigt) Sçhuster.

Kátia, filha do casal Reinaldo (Maria
.

. 'Julieta Stoef) Gutknecht.

Nasceram dia 16.11.79

Marllze, filha do casal Zenlr (Rõsalina
-das Graças' Coelho) Anhals.

Otme, filha do casal Joã9' Alexandre.
Zélia Hafernann) Rosa.

Cristiano; filho do casal Armlro (e'ru
nllde Melânia �ailatti) Machado.

Nascey dIa 17.11.79

Sima:ra . Beàtrice, filha do' casal :radeu
, (Leonete) Danga.

Nasceram dl� �8.11.?,9
Adriano, fiit)o

•

do casal Osmar (Udia
Hoebbel) Schwarz.

Valmir Leandro, filho do casal Ervino

(Catarina (Kúlkamp) Krueger.
AdenIlson, filho do casal Vanildo (lise
'Coradini) Sp�zia.

Fernando Luiz, filho, do casal Walfredo

'(Iris Maria) Katzscharowski.
Nasceu dia 20.11.79-

Téo Fabiano, filho do casal João ·($an:.
dra) Guesser.

-Nasceu dia 21.11.79

, ,Edson, filho do casat Gervásio Ral-

I' mundo (Catarina Berti) :riago.
"

"
.

LANCHE

O lanche das terças-terras
teve como anfitriã' dia 20 úlU..

mo, a srà. Vera Haake e o en- .

=cerramento dar-se-á dia 27,. na
residência da sra, Vera Weege.
Um cordial abraço desta. colu->
nista.

',' N:[vER

Rasqou : folhinha dià 21
· passado, a querida amiga e fiel
leitora deste semanário, sra,
Priscilía Monain Silva Moura,
residente em Florianópolis, es-..,
posa do acadêmico em Medici-

· na, Mauro Luís Cubas Moúrá.
<;> meu amplexol "

-

i

ENLACE:
.

Emma.:Arnoldo Alexandre
-;-..

..
.

Na capital do Estade do
Paraná, realizou-se às 16 horas

· do dia 1'6 de novembro, o ca-
.

sarnento civil de Emma e Ar-

.

noldo Alexandre, no Fórum de
."

Curitiba.

O convite para a cerimô-
�

nia um tanto quanto fora da bi
tola sócial ä 'que éStamos a

costumados a viver, foi expedi
do pelo sr. Arnaldo Alexandrez"
da Costa Filho e Fátima Pinto
da Costa e Luiz Carlos Vaz e

dudlte-'Terezlnha Vaz, convidan
do para e "çasamento de seus

pais e sogros": Após a cerimô- .

,
nia os convidados roram réce
bidos no Restaurante Foryta, à

,

Rua Dr. Murici, 385, com um
., Jantar festivo..--

o acontecimento transcen-
·

de em nosso meio e de modtO

particular no CORREIO DO PO-
.

va, onde Amoldo Alexandre é·'
veterano iomalista� àpre�entan-'
do escritos muito' respeitados;_
não. deixando nunca, de desta-

.

EVIDENCIE SENTIMENTOS DE AFETO
TERNURA, GRATIDÃO, RESPE,ITO

E-AMOR;'
[ ..

PRESENTEANDO FLORES
,

\
NANETE TEM SUGESTöES� INCRfVEIS PA:

RA A PRESENTE ESTAÇÃO: ,-

.. I � I ..
r'

I'lGIUeUt.,•• '1IiPlltl.,
, ' ,A MODA ESTÁ COM A NANETE, NA MARE-
CHAL DEODORO, 790, ESTI; J: O ENDE'REÇOrPARA .

VOCli: SE VESTIR BEM�
, "

'car a boa terra da, Babitonga
, que o agàsalhou durante, mui
to tempo e onde viveu os me

lhores anos de sua vida: Ourn-.

primentos ao Arnoldo Alexan
dre e Da.' Emma, com os votos

\

de perenes tellcídaäes,
. �. '

NOIVADO

/

Acabam de. contratar casa
mento os Jovens Josí Maria Za
nettl e

.

Ivani Wandressen'j ela
formando-se em Materno lnfan
til e com um 0011;10 na faculdade

.

e ß ele o operoso Agente de A

poio do Mobral e Acadêmico
de Administração. Josl Mari é-

.

filha do empresário Victor Za
net'tYe -esposa Lenita e Ivani é
filho de Marcos Wahdressen e

esposa Maria" todos ínteg'rantes
da melhor sociedade florlano
polltana. Oumprlmentos desta'
coluna.

Vestidos Conjuntos
-

Calças Linha de praia
além de tecidos para todos os fins.

LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE PARA
TORNAR VOC� MAIS BONITA.

-

Decorações para casamentos - 'Dec'orações
para Igrejas - Decorações paraclubes - Arranjos

para festas -- Buquês em geral.
.

Plantas ornamentais.

Praça Angelo Piazera, 15 - (ao lado da Pr�f�itUrà),
89.250-JARAGLJA 'DO SUL Santa Catarina

,.....

-

Vestidos � Ternos -
, Conjuntos

É só avisar petol fone 72-0686,
e. ar estamos; ou então nos

procure' perto do Açougue,
Mahnke.

...................... 1 --
�

PARA-VOC� SE
VESTIR BEM,
PASSE N�

-Conftoções
Sueli

/

:Btd��
\.. ,

Na Av-. Mal. Deodoro, 1085
SEMPRE NOVIDAOES

c,

preparou para você neste Na�
tal. Só o lanznaster mesmo;
vá lá -e confiraj

ENLACE:
PETRY-MAKOWII:CKY

,

. FlôriamópoUs viveu momen

tos' de grande esplendor com

Ó casamento de Maria Helena
e Edson, no último -dla 16 de
novembro (Ie 1979. Maria Hele
na é a dileta filha do dr.,Annito
Zena petry e esposá Zulmira
Salvi Petry e ·EdsQn é fllho de

João Makowiecky e esposa Ma-.
ria da Glória Makowiecky. A ce

rimônia regiliosa realizou-se na

Catedral MetrQpoHtana, às 20h-
, 15min e os. oonvivas toram re-,

cebldos, logo depois,
.

nos am

pios' salões do Clube 12 de Ä"
gosto, o maís sofisticàdo clube
söclal rda ,Capital' dQ' Estade.
Cumprimentos aos dlstmtos nol
vos e respe<?tivos pais.

Passe na Marechal Deo
doro, 364, e veja as: incríveis
sugestões que' o '

.

Lanznaster

UM ,ALEGRE PASSEIO
A FLORIAf'.IÓPOLIS

�:i> �:

,
No dia 30 de outubro p.p.,

as integrantes da OASE - gru

po das tefças�feiras da Comu

ni,dade ,Evangé.lica Luterana .de

Jaraguá do Sul .. realizaram Um

alegre passéio à Capital do eSIo

. tádo, onde. yisitaram es pontos
turfsticos e deram aquela esti-

,cada ao calçadão e à Lagoa de

Conceição, não deixando de' al

moçar na Casa da Amizade" lo- '

calizada nas cabeceiras das.
duas pontes que ligam o conti-

,nente à Ilha.

O grande suspense· fo.i a

ida' do ônibus da CANARINHO
_. a do turismo, ao Morro' Ela

. Cruz, de onde se contempla uma

maravilhoa panorâmicâ da gran
de Florianópolis.. As que escre

veram o passeio nas suas gra-
� tas recordações e lembranças
de boas cois1as acontecidas em

1979, foram a$ seguintes: Ava-.

nl, Alba, Beatriz, Elcina, Emme,
Gerta, Hildegard, Rode, HUde

gard -Walz, lila, Iris, Lili, Leono
ra, Leonida, Marian, Nilda, Re:
linde, Traudi; Muschi, lolanda; ,

Pérola, Asta, Frau 'Fischer, Ger
tmd Enderle, Adaly e. Edía
Hardt.

.

Todas elas apresentam ao

Prefeito Victor Bauer, os seus�

cumprifr!entos' e agradecimen�'
tos pela realização do passeio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO

DE IMóVEIS.
\

"
.

CASAS
- R. Arquimedes Dantas -, casa "ladeira com terre

no 930m2, mais 6.000 tijolos 6frs. e 1.000 telhas - Cr$
180 mil, condições.
,- R. Irmão Leandro, casa. cOm terreno 13x30. Agua,

luz, b;mheiro. Cr$ 135 mil, facilitados.
_; R. Procópio Gomes Oliveira '(centro), lindíssima ca

sa alvenaria, classe A, magnífico jardim e arvoredo em

terreno de 2.257m2, com 25,70m frente. RARIDADE.
- .R. Albino �anghelini, 'centro de Nereu Ramos, casa

alyenaria alto padrão, terreno 3.539m2. Vende . motivo mu

�ança. Ótimo preço.
R. Palmares, �oinville �cenrto), casa nova 7x9 mais

puxo 5x6, terreno 16x36,8m, murado _;_ Apenas Cr$ 450 mil
BARBADA.

- Ilha Figueira (Vila Schmitt), casa nova madeira, ins

talações alvenaria, garge, terreno 15x28 - Cr$a 180.000,00
aceitando troca veiculo.

.

LOTES RESIDENCIAIS

R. Amazonas; perto Marechal, 17,5x43m, ârea no

'bre. Preçó espetac"ular, condições. JÓiA.
_; R. Maria U. Silva, 250m da Igreja São Judas Tadeu,

terreno 'alto, 15x421)1. Apenas' Cr$ 100 mil. .

..:._ R. Walter Marquardt, lateral, 20m frente. Linda vis

ta. Em condições.._
- R. João A. Airoso, fundos para Rio Jaraguâ, 32x42,

ótima locãlização.
- R. Francisco Z. Lenzi, 15x30, terreno alto. Cr$ ....

110 mil.
.....:. R. Santos Dumon�, lateral, logO' após Marisol, 14,5 x'

30, terreno alto, Cr$ 110 mil, estudando prazo até 12 me

ses.

_:_ Tifa dos Pereira, Loteamento Sabrina,' apenas Cr$
45 mil. OCASIÃO.

...;;_ SC-301, logo após WEG II, 50x50, podendo ser

fracion'ado 4 lotes. Apenas Cr$ 150,00 o m2.
- Rua 226, perto WEG I, Supermercado, 14x37. Cr$

"/'0 mil entrada e saldo a combinar.
- R. Leopoldo Janssen (centro), 19m frente, vista da

cidade. Area nobre. Pequena entrada.

AREA INDUSTRIAL/LOTEAMENTO.
- Frente SC�301, lo�o após. WEG II, 180m frente, â

rea 11.700m2. Otimo' preço.
-' Area 125.550m2, frente SC 301, 500m após WEG II,

tótalmente plano. Ideal grimde indústria ou loteamento.

Preço em condições.
_; Area 5.217m2, com 73m �rente SC-a01, antes Pos

to Marcolla, terreno !l_ivel Rodovia, Perímetro u�ban9. Ape
nas Cr$ 17Q,00m2.

,"LAR" ALUGA

-' R. Reinoldo 'Rau, Ed. Sta. Terezinha, lado Super

mercaC!_o Breithaupt, 90m2, loja.

t
.

Falecimentos
Faleceu dia 14,·11.79

Mariá Danna Fontana; com a idade de 77

anos, nesta.
Faleceu dia 15.11.79 '

Maria Sbardelati c Gonlatzky, com a idade de
56 anos, nesta.

Fa1eceu dia, '16.11.79
Alexandre -Dalfovo, c.om a idade de. 72 anos,

nesta ..
Faleceu dia 19.11�79

_
Otilia PaoJetto Pedron, com a: idáde de 70 a-

nos, nesta.
Faleceu dia 21.11.79

Herculina Fauro Thomazelli, com a idade de

81 anos, nesta.

I
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Delfino lzidoro.

E para que chegue ao conhecimento
de todos, mandel passar o presente E

ditai, que serâ publicado pela imprensa
e em Cartório, onde serâ aflxado-duran�
te 15 dias.

,

, Se alguém souber de algum Imped_i
mento, acuse-o para os fins legais .

Aurea Müller Grubba

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

I
OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇAO COM PRAZO· DE 60 DIAS - --_.
O Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz vás o Diârio Oficial da mesma data, n. procedimento é t�talmente confrârio a. los tais atos; II .:... A notificação..da re

de Direito da Comarca de Jaraguá do 11.207, pâg.23 (doc. n. 2), convocou to- Legislação da S.A., pqis segundo Ci § 20 querida, na forma supra mencionada,
Sul, Estado de Santa Catarnia, na forma d9s os srs. Acionistas para Assembléia do mencionado art. 137 , ... E: faculta- para que deposite em juizo, nô prazo de

da Lei, etc... Geral Ordinâria a realizar-se no dia .... d() aos órgãos da administração convo- 24h., cópia autenticada e integral da a-

12.05.79, às 11 horas, com a' seguinte car, nos dez (10) dias subsequentes ao ta de 12.05.78 sob as penas da Lei,; III
- FAZ SABER a todos ,quantos·o pre-

; Ordem do Dia:· 1__,- Ápreciaçãõ e julga- término do prazo de que trata este arti� - A notifi.cação· da requerida�p�ra que
sente edital ,de notificação, com o prazo mento do relatório da Diretoria, Balanço', go, a 'Assembléia �eral, para reconside- deposite em juIzo no pr�zo de' 24'horas

de sessenta (6� dias, virem ou dele co- Geral e �emonstração dos Resultados,. rar ou ratificar a delib�ração, se enten-, cópia autenticada das transferências das

nhecimento tiverem e interessar possa,
.

relativos ao exercício ,social encerrado derem que.o pagamento do preço do re- ações ao portador para nominativas; IV
.

que por �arte de Raul Tavares daCunha em 31.12.78 e destinação dos resulta- embolso das ações aos acionistas. dissi- - A publicação dos editáis para os pre
Mello, atravé� seu bastante procurador, dos; 2' _ Fixação dos honorârios da Di- dentes, que exerceram o direito' de re- vistos no a'rt. 8701, n. I do CPC. V _

,Advogado Dr. Marco Antonio Cachél, foi retoria para o' exercido. social qe 1979". tirada, porâ em risco a estabilidade ,da que, feita a intimação,sejam-lhe os autos

'requerida a notificação judicial da firma 3 _, Dita Assembléia, efetivamente rea- erÍ1presa"'rNo caso em te'la, porém, não entregues na-forma do art. 872 do CPC.

Bernardo Grubba S.A. lnd. e Com., a se- Iizou-se na data e hora aprazadas. To- houve' sequer puölicação da ata da as- Dâ a presente o valor de Cr$' 10.000,00.

gu(r transcrita: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- davia, como Da dita Assembléia foi pro- sembléia de 12.05.78 e comõ Re-ratifi- Dr. Marco Antonio Cachél.' Rua Conego
reito da Comarca de Jaraguâ do Sul-SC. posto'que, os dividel'1dos obrigatórios (as car as suas deliberações, se legalmente Thomaz Fontes, 475":"" ltajaí-SC. 'En

Raul Tavares d'a Cunha. Mello, brasileiro, sunto da ordem do dià) iriam ser incor- referida assembléia é nula de plen0 di- dereço para intimações e demais atos

casado, registrado, residente e' domicil!a- p'orados ao patrimônio da requerida, I reito???? 6. Assim, desejando o reque- processuais. DESP['..CHO DE FLS. 20; I -

do em Rio do Sul-SC, à Alam. Bela Ali- vio'lando o disposto no art. 202, da lei rente Salvagul:lrd'a� os seus interessés, gevolva-se por incabfvel, juntando-se a

ança, 764, por seu procuradpr firmatârio 6.404 de 15.12.76, o requerido declarou- "em fazer a presEilnte notificação à re- penas os documentos solicitados pela
(in�trumento de procuração em anexõ, -se acionista DISSIDENTE, de acordo querida, e ao público em ,geral, poi�, notificante, em anexo. II - Publiquem-

.

doc. n. 1, com' escritório à Rua Con. To- com' o qUe dispõe () art. 137, do mes1no desejando exercer'o seu direitó de a- -se editais na forma requerida. (a) Ha
maz Fontes, 417, 1.0 andar, ltajai-SC, on diploma legal. 4 - Destarte ficou o re- cionista dissidente, e ver reembolsado' milton PUnio Alves - Juiz de Direi(o.
'de recebe intimações, vem ,respeitosa- queriqo na expectativa que a suplicada o valor de,suas ações, DEVE a empr�- Em, 05.11.79. E para que chegúe ao co

mente, perante V. Exa., na forma do art. fizesse publicar a data da assembléia sa requerida se abster de quaisquer a- nhecimento do pÚblico em ge'ral e nin-

867 e seguintes do CPC, propor Notifi- geral Ordinâria de 12.05.78, para, no tQS que importem em alienação ou gra- guém alegue igoorância foi passadO o

.cação Judi.cial como medida preparató- prazo' lega:l, exercer o seu. dir�ito de a- vame de seu patrimônio, direta ou indi- presente edital que será pub'licado uma

ria de Ação de Anu'lação de Assembléia cionista dissidente, tudo de acordo com retamente" mesm0 que autor-izado por vez na imprensa efieial e duas vezes

Geral, contra Bernardo Grubba S.A. lnd. o prefalado Art. 137, acima menciona- ,estatuto_s, bem como terceiros na aqui- em jornal local, e afixado às ,portas do

e Com., pessoa jur[dica de çlireito pri- do, e que estranhavelmente e contra as sição do mesmo. Pelo exposto requer a Fórum, na forma da lei. Dado e passa
vádo, estabelecida à rua Preso Epitâclo normas legais não foi efetivamente até V. Exa. I - A ...notificação da requerida, do nesta cidade e Comarca de Jaraguâ

\ Pessoa,·1.207, em Jaraguâ do Sul-SC, 'a presente.d_!ita. 5 - Outrossim, em .. na pe�soa de seu representante legal, do Sul aos 12 de novembro de 1979.

pelos motivos de fato e de direito a se- 14.07.79, doc. nr. 3, a requerida realizou para que ·se abstenha da prâtica de E�, Ad�IPho; Mah!ud, Escrivão, '0 subs-

guir expostbs: 1: Que o '. requerente é nova assembl�ia geral, agora Extraordl- qualquer ato�pe disposição ou agravame crevi.
detentor de 238.552 ações ordinârlas ao nária, cuja ordem do dia era a seguinte: de seu patriniônio, sob pena de respon-
portador, da empresa réquerida. 2. Ocor- "Re-ratificar as deliberações -da assem- der civilmente, oú penalmente QS seus

re que em 10.04.79, a Requerida, atra- bléia Geral Ordinária de 12.05.79 ... " Tal representantes legais, e tidos como nu-

REGISTROCIVIL
Alvaro Aluisio da Silva e

Maria Marlete Ventura

,
Ele, brasileiro', solteiro, vigilante,

natural de Estreito, Florianópolis, neste

Estado, domiciliado e residente em Vila

Lenzt, neste distrito, filho .de 'Zoraide
da Silva. Ela, brasileira, solteira,' lndus
triárla, natural de Jaraguâ do Sul,' domi
ciliada e residente em Vila Lenzl, neste

distrito, filha de João Ventura e Martinha
Rosa Ventura.

_

Edital.nr. 11.117 de 19.11.1979
Gilberto Sohn e Ermelinda Grossl

, Ele, brasileiro, solteiro, programa
dor, natural de Jaraguâ do Sul, -domlcl
liado e residente na Rua Joinvllle, nesta
cidade, filho de M!ciimiJiano Sohn é A
delhaid Sohn. Ela, brasileira, solteira,
telefonista, natural de São Belltõ do Sul,
nesíe Estado, domiciliada e residente na

Rua Joaquim Francisco de Paula; nesta
cidade, filha de Afonso Grossl e Ivone
Grossi.

\_t

Edital nr. 11.118 de 19.11.1979

Egon Mohr e Waltraud 'Konell
Ele, brasileiro, soltelro, servente, na

tural,de Pouso Redondo, neste Estado,
domtelllade e residente em Barra do Rio

Cerro, neste distrito, filho, de Celso
Mohr e Hingeborg Mohr. Ela, brasileirá.
solteira, servente natural de,Pomerode,

- Áurea Müller Grubba, Oficial do Re

gistro da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil.

.

Faz saber que compareceram em

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

para casar:

neste Estado,

Edital nr. 11.109" de 19.1r1.1979
Augusto Carlos Pereira e Inalda Bruns

"

Ele, brasileiro, solteiro, ·.vendedor,
natural de Jaraguâ do Sul, domiciliado
e residente em Timbó, neste Estado, fi
lho de Nivardo Pereira e Maria Lourdes
Silva Pereira. Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, natural de Join-

Editgl nr. 11.103 de 14.11.1979 ville, neste Estado, domiciliada e resi-
Reinvaido Mueller e catarina Fodi dente na Rua João Doubrawa, nesta ci-

"Ele, brasileiro, solteiro, operârio, na- dade, filha de Egon Bruns e Erika Link
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e Bruns.-

,'residentß em Nereu Ramos, nesta dis- Edital nr. 11.110,de 1'9.11.1979

trito, filho de
.

Ervino Mueller e Mina Maurí da' Costa M'oura e IOJ:lar Maisen
Strelow Mueller. Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro, servente, na

industriâria, natural de Jaraguâ do Sul, -!_ural de Engenheiro Beltrão, Paranâ, do
domiciliada e residente em Três Rios miciliado e residente em- Vila Lenzi, nes

do Norte, neste distrito, f,i'lha de Wende- te distrito, filho de João Cardoso de
Iinó Fodi e Cecilia Baumann. Fodi. Moura e Emilia Ricardo da Costa. Ela,
Edital nr. 11.104 de 14.11.1979 brasileira, solteira, do lar, natural de
lldéfonso Piccoli e Adilia da Silva Massaranduba, neste Estado, domicllla-

Ele, brasileiro, solteiro, operârio, da.e residente na Rua Joinville, nesta
natural de Jaraguâ do Sul, 'domiciliado cidade, filha de Lauro 'Maisen' e Edla
� residente em Estrada Nova; neste dis-

.

Rengel Maisen.
trito, filho de Eugenio Piccoli e Nothbur- Edital nr. 11.111 de 19.11.1979
ga Sebold PiccolL Eila, brasileira, soltei- Adolar Eggert e Nonna Zastro�

./

.

ra, industriâria, natural de Rio Fortuna, Ele, brasileiro, solteiro, eletrotecni-
neste Estado, domiciliada e resldente co, natural de Jaraguâ 'do Sul, demtel
em Estrada Nova, neste distrito, filha de Iiado e residente na Rua Joinville, nesta
-João Estevão da Silva e Angelina San- cidade, filho de Edgar

.

E99E1'1 e Berta
tos da Silva. Vogel Eggert. Ela, -

brasileira, solteira;
Edital nr. 11.105 de 1,4.11.1979 contadora, natural de Guaramlrlrn, neste
Jair Scherer e Inaide Heiser Estado, domiciliada' e residente na Rua

Ele; brasileiro, solteiro, operário, Joinville, nesta cidade, filha de Rudlbart
natural de Jaraguâ do Sul, domiciliado Zastrow e Edith Haensch Zastrow.
e residente em Ribeirão Molha, neste Edital nr. 11.112 de 19.11.1979
distrito, filho de Alois Scherer e Gricé- E'zido !Köpp. e 'ngrit Giese
ria Scherer. Ela, brasileira, solteira, in- .' Ele, brasileiro, solteiro, .servente, na

dustriâria, nat_ural de Luiz' Alves, neste tural de Jaraguâ 'do Sul, domiciliado e

Estado, domiciliada e residente em Ri- residente em Rio Cerro II; neste distrito,
,( belrão Molha, neste distrito; filha de Fe- filho de Ewaldo KOpp e Ana Ziese Kíõpp
llpe Heiser e Maria .Heiser. Ela, brasileira, solteira,

.

operária, -natural
Edital nr. 11.106 de 14.11.1979 . de Jaraguâ do Sul, domlclllada e resi-!
Lauro Stegemann Camacho e dente em Rio Cerro II, neste distrito, tl-
Sueli Tereza Stenger lha de Kurt Giese e Alinda GiEilse.

Ele, brasileiro, soltelro, servente; Edital nr. 11;1.13 de 19.11.1979 _

natural de .Joinville, neste Estado, doml- Nelson Nicocelli e_Ivone. Zipf
ciliado e residente em Garibaldi, neste Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro,
distrito] filho de Pedro Martinho Cama- natural de Valões, neste. Estado, dom i
cho e Elvira Camacho'. . Ela, brasileira, ciliado e residente em Vila Nova, neste
solteira,. do lar, natural de Corupá, neste distrito, filho de Mario Nicocelli e Vio
Estado, domici'liada e residente em Ga- land,a CristofoHni. Ela, brasileira, so,ltei
ribé!1di, neste distrito, filha . de Arnoldo ra, costureira, natural de Jaraguá do
Stenger e Renate Stenger. Sul" domiciliada e residente em Jaraguâ-
Edital nr. 11.107 de 14.11.1979 Esquerdo, neste distrito, filha de Ludo-
Nestor Alegri e Cristina Pollauf vico Zipf e Erica' Priebe iipf.

.

Ele, brasileiro, so'lteiro, . operârio, Edital nr. 11.114 de 19.11.1979
, I

natural de Taió, neste Estado, domicilia- Valdete Giovanella' e JuceleJa Wüerz
do e residente na Rua' Francisco de Ele, brasileiro, solteiro, escriturârio,
Paula, nesta cidade, filho de ArvíliQ Ale- '. natural de Jar�gw� do Sul, domiciliado
gri e Volanda'�legri. Ela, bra�i1eirá, sol" e residente na Rua Roberto Ziemann,
teira, industriâr)a, natural de Jaraguâ do nesta cidade, f!Iho de Selvino Giovànel
Sul, domiciliada e residente na RUa Joa- la ê Olinda Negri Giovanella. Ela, brasi
quim Francisco de Paula, nesta cidade, lei�a" !l'olteira, do lar, natural de. Co rup.â,
,filha de Paulo Pollauf e Maria Lux Pol- neste Estado, domiciliada e residente em wammbaeh e Vitorina Pauli. Ela,' brasi-
lauf. Nereu Ramos, neste distrito, filha de Al- leira; solteira, industriâria, natural de Ja-
Edital nr. 11.108 de 14.1'1.1979 fredo Wüerz e Roslj1 Tereza Wüerz..· raguâ do Sul, domiciliada e residente
Juven�ió Feltrin e Celia Lenzi Edital nr. 11.115 de 19.11.1979 I na Rua Joinville, nesta cidade, filha de

Cópia recebida do Oficial de Rio dos José Artur FagLindes e Rosemari Kienen Paulo J,osé Schwammbach e Alvina Zue--

domlclllada e· residente
em Barra do Rio Cerro, neste distrito,
filha de Rudi Konell e Hilga BiJttenberg
Ko�ell.
Edital nr. 11.119 de 19.11.1979

Arnaldo de Oliveira' e Vera Ruth da Silva

,Ele, brasileiro, solteiro, industriârio;
,

natural de Joinville neste Estado, domi
ciliado e residente. em Vila Lenzi, neste

distrito, filho .de Arno Antonio de Qli
veira e Maria Alice

.

da Silva Oliveira'.

Ela, brasileira, solteira, industriâria, na

tural de Jaraguâ .do Sul, domiciliada e

residente. na Rua' João Planinscheck,
nesta 'cidade, filha de Gerson Jorge Gla

senapp da Silva e Darcyrnlra Herbst da
Silva.
Edital nr. 11.120 de 19.11.1979
-Conrado Ri�gel Netto e

Bernardete Macoppi
Ele, brasileiro, sO,lteiro, auxiliar de

escritóriQ, natural de Massaranduba, nes

te Estado, domiciliado e residente na

Avenida Marec;:hal DeOdoro, nesta cida

de, filho de Conrado Riegel Junior e

Irma Riegel. Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Ascurra, neste Estado,
domiciliada, e residente na Avenida Ma
rechal Deodoro, .nesta cidade, filha de,
Alberto Macoppi e Rita Macoppi.
Edital nr. 11.121 de 19.11.1919
Silvino Schwammbach e

Verônica da Silva.'
Ele, brasileiro, solteiro, operário,

natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Joinvil
Ie, nesta cidade, filho de Sebastião Sch-

Cedros, neste Estado'. . Ele, brasileiro, solteiro, bancârio, na- , low.
,

Eie., brasileiro, .viúvo, natural de Rio tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e Edital nr. 11.122 de 20.11.1979
. dos Cedros, neste Estado, domibiliado e residente na Rua EmilIo Stein, nesta ci- Celso Pedri e Maria Bernardete Petri '

residente em Nereu .Ramos, I)este distri- dade, filho de José ,Orlando Fagundes e .Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro,
to. filho de Orestes Feltrin e Mercedes Maria Richs Fagundes. Ela, brasileira, natural de Jaraguâ do Sul, ·domiciliado
Feltrin. Ela, brasileira, s?lteira, natural de solteira balconista, natural de Jaraguâ. e residente em Ilha da Figueira, neste ....

Rio dos Cedros, neste Estado, domici- do ,Sul, domiciliada e residente na Rua distrito, filho de Emilio Pedri e Orlandi
Iiada e ,re_sidente em Rio dos Cedros, Emilio Stein, n�sta cidade, filha de Ade- na Bertolini Pedri. Elà,. brasilei;a, sol- ,

neste Estado,. filha de Sixtö Lenzi e Ma- lite Kienen. teira, industriâria, natural de Jaraguâ do .

ria Lenzi. Edital nr. 11.116 de 19.11.1979 Sul; domiciliac;la e residente em Ilha da

Figueira, neste distrito, filha de Bortolo
meu Petri e Reinilda Schmitt Petri.

Edital nr. 11.123 de 20.11.1979

José Benedito d. Call1Pos e

Nidia Thereslnha Heineck

Ele, brasileiro, solteiro, industriârio,
natural de Laqolnhas, Sã9 Paulo, domi

ciliado e. residente ns Rua Procópio Go

mes de Oliveira, nesta cidade, filho de

Benedito Felipe de Campos ·e Maria de

Lourdes Ribeiro. Ela" brasileira, solteira,

cirurgiã dentista, natural de G�aramirim,
neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Estheria Lenzi Fridrich, nesta cida

de, filha de Alfredo Heineck e 19nez
Hedvig Kinas Heineck.
Edital nr. 11.124 de 20.11.1979

. Pedro Zellndro' e Francelina Monteiro

Cópia recebida do Oficial, de . lmaruí,

neste Estado.
Ele, soldador, natural de Rio do-Sul,

. neste Estado, domiciliado, e residente

nesta cidade, filho de- Francisco João

Zelindro e Cecilia' Thomazia Zelináro.

I:la; doméstica; natural de Fazenda
i São

Paulo, lmaruí, neste Estado, domiciliada

e residente em Fazenda São Paulo, lma

ruí, neste Estado, filha de Pedro Manoel

MonteIro e Umbelina Maiato Monteiro.

E,djtal nr. 11.125 de 20.11.1,979 '

Reno 'lKarsten e Elsina, Fiedler

,Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, na

tural de Jaraguâ do ' Sul, domiciliado e

residente em Barra do Rio Cerro, neste

distrito, filho de Wolfgang Karsten e

Elfi BáumgUrtel Karsten., Ela; brasileira,

solteira; do lar, natural de Jaraguâ do

Sul, domiciliada e residente em Rio da

Luz III, neste distrito, filha de Roberto

Fiedler' e Çecilia Hornburg Fi·edler.

Edital nr. 11.126 de 20.11.1979
Luiz Augusto e Terezinha Ma-

falda Alves de Souza
.

Ele, brasileiro, solteiro, servente, na

tural de Jaraguâ do Sul, domiciliado e

residente em Jaraguâ-Ésqyerdo, neste

di'strito, filho de Paulino Augusto e Dora

ci Costa. Ela, brasileira, solteira, domés

tica, natural de Valões, neste Estado,

domiciliada e residente em Ribeirão Mo

lha, neste distrito, filha de Fernandes.

Alves de Souza e Frldá Martins Alves.

Edital nr. 11.127 de 20.11.1979
Carlos Luiz GuesSer e Elzi Schünke

Cópia recebida do Oficial de Guaramirlm,
neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, na

tural de Guaramirim neste Estado, do

miciliado e residente em Guaramirim,
neste Estado" filho de José Bertoldo

Guesser é Merceda Gonçalves Guesser.

Ela, brasileira, solteira, costureira, na

tural de Corupá, neste-C Estado, domici

liado e residente em Ilha da Figueira,'
n'este distrito, filha de Rolando Schünke

eHerta Schünke.
Edital nr., 11.128 de 20,11.1979
José Ivanor Pereira e

Rosa Maria Izldoro

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife,
natural dá Ponte Alta, neste Estado, do

miciliado e residente- na Rua Onelia
. Horst, nesta cidade, filho de Ovldio Pe

reira Diogo e Ilharia Luiza Pereira. Ela,
brasileira, solteira, Industriâria, natural

de Laguna, neste Estado, domiciliada e

residente na R'uá Onelia Horst, nesta

.cidade, filha de José. Izidoro e Otàcilia

Hamilton Plínio Alves

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, CORREIO DO POVO

VonFritz �

ltapocul
Nun laesst es auch den Helmuth keine Huh',;
Correio do Povo selbst, fragt laechelnd noch dabei:
"Ja, liebe Leute, wer ,ist denn Fritz von Itapocu?"
Der Fritz, ja, wer ist's? Ach! welch' -Geschrei'
alles es jetzt wollen? Na, dann mal zu:

Die Zeitungshengste, die wahren, alten, haben Namen,
Pseudonyme, damit sie besser koennen schreiben
wo Mist u. Dreck u. Lug und Trug
mit der Wahrheit vieles Boeses treiben.

So ist der vom !tapocu, der Alte, gewesen 'immer
ein echter Kerl, ein wack'rer Zeltunqstrfrnrner, '

Der wusste mit Kraft u. Mut In die Feder hauen
dass mancher Luegner musste Kohldampf kauen:
A(J�h wusste er! den' Protzen toll, am Hintern knelften
u. die Wahrheit 'rinn in ihre Schnauze pfeiffen.

Ein echter, a'lter, kerniger' Zeitungsfritze,
der jetzt gesuchte Fritz von ítapocu,

. der mit seiner oft pfeffrigen �eitungsspritze
um sich schlug, jahrelang, immerzu!
Und schmunzelnd, manchmal Witze gab dazu:
dass alle lachen mussten, auch er und Du!
Der liebe Schmoecke! kennt ihn gut" sehr gut,
Correio do Povo war Fritzes Arbeitsfeld,
wass brachte hierorts.' so viele Schmarozer i� heller Wut:
"Bringt denn keine Zenzur den Fritz· aus der Welt?"

Ja, es ist eine hlstóflsche Zeltunqsqeschlohte, '

der' Fritz von Itapocu trotzig gegen Zeitungszenzur!
Der alte, braye Schmoeckel aber hielt treu zu dem Fritz,
dass war Mut! war Kameradschaft! u. kein Witz!
Éin grosses Hallo aber gab's in der Hauptstadt, aller Gerichte,
als man endlich polizeilich wusste (keine Geruechte):
"Der also i,st's, der beruehmte Fritz von Itapocu?"
Ein erprobter, ein mutiger Zeitungshengst,
im ganzen Lande dass wusste man laengst
der jetzt schrieb ein neues Pseudonym, denkst,
du kannst ihn verstummen? nicht mit Geld, ihn lenkst!
Der íst aus alten Schrot u. .Korn, der brave Journalist,
als Fritz von Itapocu er jetzt schrieb u, knallte
dass der Deiwel fressen musste sein eigenen M'ist
wenn Fritz rinn' schlug in seine Zeitungsspalte!

Vor Jahren also lst's gescheh'n, als der brave Alte
Fritz sein Pseudonym, beruehmt, ins Schubfach knallte:
"Schrnceckel; braver Kamerad, Du wirst verstehen [atzt;
unser Freúndschaftsbund, der edle, -bleibt unverletzt,
ich aber hab' nun gewettert, nach langen Jahren,
hab fuer Wahrheit geladen stets mein 'alten Knarren,
Jetzt aber, bitte, man soll mir lassen meine Ruh', .'

es gruesst zum letzten Mal: Fritz von ltapocul"
Nun aber, Hellmuth, will der Fritz, der Alte, selber wissen:
Wer hat sein Pseudonyn jetzt ausgegraben?
Warum jetzt Loorbeer 'Iegen auf sein Ruhekissen?
Soll er wieder wie Kaliban, anstatt den Pflug, die Feder

,

'

J greifen, I .

den gierigen Geldverdienern wieder ihren Hintern schleifen?
OhLSchmoeckel, wack'rer, treuer, in Freud' u. Leid:
'ist gekommen wieder eine ganz miserab'le Zeit?"
So fragt der Fritz u. auch der Séhmoeckel lacht dazu,
dass versichert Dir, oh! Hellmuth, jetzt auf Du und Du;
(unter Diskretion, .

wir 'wisseh's schon)
der alte

Fritz von Itapocu.

Velh
•

re e
Prof. Alaíde S. Amorim

-' .

Dr. Mário Filizzolà, no seu o,timism:o: acha que"toda pesso'� que passou dos 40 anos, deverá es
tar preparado para viver, pelo menos, mais 40
anos".

E diz mais: "O candidato a velhice deverá
aprender a. descobrir um novo mundo" deverá' re-
nasc,er das próprias cinzas". '.

,

. Como as cinzas que o passado deixou são
tr.a.zidas a todo - tempo:, 'pela sábia lição do Dr.
Flllzzola, te�os que aprender a transformá-Ias em
coisas boas.

.

E nessas coisas boas está a fonte de energia
que dá coragem para superar o peso e à can-
seira dos anos vividos.' ,

.

.

. ,:é indispen:sável saber aceitar o declínio fís.ico
que a idade oferece.

'

Pois que "Saber enve�hecer é uma das coi-
sas mais difrceis para o ser human'o".

( ,

O que é a velhice senão uma etapa da' vida I

rica em experiência, vitórias e fracassos ?!
Nesta fase se aprende a 'gozar a vidfl e saber

que o passado é a lembrança do que ficou den
tro de ,nósf

.
Não se deve, porém, viver, só do passado,

pOis· o presente e maravilhoso !
Ser feliz em qualquer idade, é dar valor a tu

do que se· r�cebe cada dia, esquecendo o mal (

sofrido. ..' ,

'

O que faz a pessoa se sentir velha é o des..
preso, a incompreensão, a falta de amor e cari
,nho, �u� muitas vezes lhe é negado pela, própriafamlha., '

.'

Aí,. então, ele se considera uma carga inútil e
'pesada, um marginalizado.

Ajudemos nossos irmãos em idade a se sen-
tirem felizes dentro· e fora do lar. .

Como diz o padre .!VIanoei: "a nossa preo
cupação não deve ser i(), acrescentar anos à nos-

>

sa vida, mas dar vida, aos nossos anos".

..
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PAGINA 4

Para ··'0 Prefeito ler
Silveira Júnior

Bãsicamente, o prefeito ar do título é e de
Florianópolis. senher Francisco de Assis Cordei
ro, mas como .este artigo é publicado também em
jornais de Brusque, Balneário Oarnboriú e Jara
gUá do Sul, não faz nenhum mal que os outros

, prefeitos também leiam.
'

-.-

Vivo muito preocupado com a total omissão
da agricultura em todos os planos desse tal IPUF,
nome antipático que me sugere balãozinho de in
flar, que faz "puf" quando estoura. Mas a sigla
quer dizer Instituto de Planejamento Urbano de ,

'_Florianópolis, ou coisa' parecida..

Podem notar que o tal 'IPUF planeja tudo:
áreas de lazer, jardins, -escolas, ginásio de es

portes, zonas resldenclals e outras "zonas", co-.

mércio, balneários; locais para hotéis e estádios;
ruas para destíle de escolas de samba e palan
ques para julgá-Ias, etc: etc. Mas nunca ouvi di-

. zer que houvessem planejado uma área para plan
tar um pé de cebola. Alegarão que aquele "U" da
palavra quér dizer "urbano" e que cebola é urna
planta eminentemente rural. Que' seja. Mas a mi
nha crttlca é também dirigida ao Prefeito quetem
que ser urbano e rural.

-
..
-

Nem para plantar, nem para vender horti
granjeiros há planejamento. Observem que há de
zenas de espaços cobertos em Florlanópolls para
teatro, para esporte, para educação física, com
requintes'de acabamento e até Com piscina, mas
o <colono que se arranca desses sítios por ai tem'

-

que vender as suas verduras e frutas, ao relento,
abriqarido-se debaixo dos caminhõs nos dias de
chuva, fazendo cocô no mato .mais próximo, e co
mida debaixo do caixão da carroça. Pior do que
cigano. Porque o colono não sabe berrar. S,Ó por
isso. Mas se um

.

dia, mesmo de chuva, ele não
viesse com a sua produção, aí nós iríamos valo
rizá-lo e certamente até abriríamos' as portas do
Ginásio Charles Edgar _Moritz para as suastendas.

� Se a prefeitura destlnasse uma área de um
milhão de metros quadrados (100 hectares) na zo
na rural da Ilha, 10 famílias japonesas abastece
riam de frutas, verduras, hortaliças e flcres todos

.
os nossos supermercados, com excedentes para
exportar para Curitiba e São Paulo. Mas a Prefei
tura destina área para tudo, 'menos para agriciul-.
tura.

Falo por experiência própria. Quando Júlio
C,ésar era Prefeito de Itajaí eu era seu Diretor Ad
ministrativo. Nessa época (1972), Júlio fez um con
vênio com o Estago, comprou 60 'hectares de ter
ra na margem direita da, retificação de ltaíaí Mi
rim, tez sete casinhas de madeira e .vendeu seis
hectares e uma casa para cada' uma das sete fa
mílias japonesas que ele .trouxe através de uma
cooperativa nipo-brasileiro, que havia (não sei se
ainda há) em Porto Alegre. Essa venda' foi apre ..

ço de custo, prazo de 20 ,anos.,
"

Sete anos depois - isto é, agora - aque
las sete famílias que ainda não usaram mais de
�r�s hect�res cada úma abastecem de hortlqran
jerros ltalal, Blumenau, Balneário Camboriu e ain-'
da apresentam muitos excedentes que' vendem
para Curitiba e São Paulo.

..

'

Há pouco meses quando fui visitá-los (eu os
VISito sempre) ,eles estavam terminando a colheita
de 20 toneladas de gengibre para o CEASA, em
São �aulo. Sem prejudicar a espantosa_produção
de hortigranjeiros.

,
' ;.. . ,

Aqueles japoneses trabalham muito. Eles se

distrae,m no serviço e, nem sabiam' que o Brasil
estava muito mal. Por isso, quando ouviram o de-,
putado Jaison Barreto dizer como ia a agriçultura
nácional o Katsurayama falou pro Takahashi:
- Basilelo diz isso porque tlabalha muito,

non? Japonês pIeeisa tlabalhá mais; non?
.

E foram ambos regar a latada:' de tomate que
o sol do domingo à ,tarde t�_imava'em ressecar.

"

Pense nisso, PrefeRo·. Na Ilha de 'Santa Cata
rina há terra devoluta para abastecer o nosso Es
tado. O que está faltando é plànejamento e ... ja
ponês. Faça isso, enquanto não retalham com lo
teamentos as últimas glebas rurais. Pois não di
zem q:.Je o João garante? Para começar peça-lhe
dinheJro para as desapropriações, na beira do as
falto,' terra pr�ta aguardando japonês.

-.-

a , o M K R l-F T'W E R K E
Hier ist die geballte furchtbare Kraft,
Die in Atomkernen wohnt,
Gebaendigt, wo sier in enger Haft
Zum Wohle der Menschheit nun front:
-Je'tzt 'ist in weniger Menschen Hand
Das LÓs von Millionen gestellt,
nur einmal den Bogen ueberspannt,
D_ann ist es aus mit der Welt.
Der Feuersturm rast dann, das Meer erbebt.'. '

Es broeckelt der Kontinent,
_ Und die Erde mit allem, was darauf Lebt,
Die schoene Erde verbrennt. '

Nichts gibt es, das uns am Lebe.n haelt,
Wir werden iu 'Staube zerfetzt, '

Erkenn�t die Grenzen, ihr Grossen der, Welt
Die die Natur uns gesetZt.

Rüdolf Hirschfeld, São Paulo

presa erlada pelo Governo dos maiores grupos indus
do Estado com o apoio triais catarinenses, já een-

ta com a participação de
Cr$ 225 milhões, equiva
lente a 7,5 milhões de dó
lares, soma ligeiramente
superior a 50 por cento do

. capital a ser' subscrito pe
la iniciativa privada, fixado

.... em 14 milhões de dólares.
Em nome do governa

dor Jorge BO'rnhausen, o
secretário 'Dieter Schmidt,
da Indústria e Comércio,
o presidente da CODESC,
Marcos Henrique Buechler,
o secretário adjunto da Se
cretaria da Indústria e Co
mércio, Carlos Passoni Jr.
é o presidente da Sider
sul, Fernando, Marcondes
de Mattos, continuam man-

. tendo contactos com em

presários e entidades de
-

classe, visando a consti
tuiçã'o do capital da San
tinvest. Segundo o secre

tário Dieler Schmidt, o a

poio que o grupo vem- re-
'

cebendo demonstra que os

empresários possuem ele
vado espírito público ao u

nirem seus esforços aos

do Governo para a eon

eretlzaçäo dos objetivos
que visem o bem comum,
cerno é o' caso da Santin
ves.t.

�a semana passada, fi
eou acertado que haverá
reuniões a, cada três me

ses entre a eri.tidade e a

Secretaria da Indústria e

Comércio, e, além . disso,
discutir-se-á as sugestões
dos empresários que pode
rão ser apresentadas.
Segunda e terça-feira.

desta semana; Dieter Sch
midi, Marcos Buechler e

Carlos Passoni , Júnior, a

lém de Fernando
"

Marcon
des de Mattos, reuniram
se com empresários' [oln
vilenses e blurnenauenses,
visando . também, obter a

colaboração 'para , a' cons

tituição do capital da San
tinvest. O G'rup'o· Weg, de ,

"

Jaraguá do Sul, to'i um dos
doze primeiros a apoiar e

par:ticipar do capital acio
nário votante da Santã'Ca
tarina Investimentos, ii é-
poca de sua criação.'

EmpresáriOS apoiando /
aestão

A Santa Catarina Inves
timen,tos - Sàn,tinvest, em,.

COME�TÁRIO DO FATO'

o antigo pároco
'da aldeia

MANOEL VITOR

Quando um bom padre morre.. � o comércio,
pode fechar, o 'povo pode chorar, o governo local'
pode decretar luto oficial e a vida aldeã, de cer-

'

to modo, pode parar.
Foi o que aconteceu, certa v.ez, na cidade de

Ourínhos, quando, ali 'faleceu o pároco da Matriz,
'um sacerdote de côr, o bom e queridíssimo Padre
'Ruy Candido da Silva. Padre Ruy era assim como
um Antonio de Categeró, como um Vicente de
Paulo, prestativo, atenclose, fiel no sentido oonti
nuado do seu,ministério, apóstolo e enfermeiro,
acudindo a todas as criaturas aflitas, tantos nos
problemas de alma como de corpo.

Estive certa véz em Ourinhos, para falar ao

povo, a seu convite, numa das festividades de
Santo AntoniO, que era o padroeiro da sua Paró
quia, � então pude constatar o 'alcance do' seu ,

prestígio sobre a inteira população da cidade. Era
uma verdadeira adoraç·ão, generalizad-.;t pelo ca

rinho, atenção, desveto que todo o mundo ali lhe
'prestava com leal simpatia e absoluta sincerida-
.de.

.

Ourinhos era um exemplo de ordem espiri
tual, de piedade 'cristã, de entusiasmo religioso, .

só por causa da influência extraordinária que o
Padre Ruy, sem o querer, acrisolava nas almas.

Eram assim como um bom éura da aldeia.
Andava sempre de batina, sempre humilde' como
Anchieta, embora vigário de um já, próspero mu

nicípio., E digo que .se assemeUiava ao serve d�
Deus, o beato AntoniO de Categeró porque era
também um preto de. alma branca. De paciência
profunda, . considerava-se escravo dos seus deve
res. Guanc]o vinha a S. -Paulo prestar serviços sa
cerdotais junto, à velha Matriz da Freguezia do ó,
permanecia no confessionário doze horas segui
das, a ouvir e a

.

aconselhar, recolhendo, os se
gredos da Penltêncla e aliviando-os com o bálsa-
mo da sua palavra santa.

'

O coração,todavia, o' traiu ainda no impactodas festas de Santo An.tonio.·E Padre Ruy foi a
panhado de imprevis.to pela mão acidental do mis
t�rio que ceifa o transitório para o prêmlo per- •

manente na eternidade de Deus.
Hoje, para nós, não é mals o bom pároco da:

aldeia, mas uma nova parcela de luz na Côrte'
celestial.

ij.{a�
VEICUlOS USADOS REVISADOS

-:7 Morettl. Jordan & ela. Ltda.

Financiâmento próprio

Corcel cupê - prata 1972
.

Maverick cupê super - marron �........... 1975
Maverick cupê super - branco 1975
Cercei cr.pê luxo - branco :

" :'.. 1975
Corcel II - branco .. '

'

.. : 1978
Volks'1500 -.verde

, 1973
Chevette SL - branco '

.. '. . . . . . . . . . .. 1977
Brasília - vermelho

, " . 1976
Volks 1300 - bege - 1974
Volks 1600 - branco . . . . . . . . . . .. . . .. 1977
F-75 4x4 - \terde

, . . . . . . . 1976
Belin,a II LDO - bege . . . . . . . . .. 1978
Corcel II - amarelo 1978

'

"-

,NOVENA P'ODEROSA AO MENINO
JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás, procure ·e'

acharás, bata e a porta se abrirá. Por intermédio de Mac'
ria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo· que
minha prece seja atendida. (menciona-se o p-edido).' Oh!
Jesus, que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu no

me, Ele atenderá, por intermédio de Maria, Vossa Sag ra
,da Mãe, eu humildemente rogo ao Pai em Vosso _ nome,
que minha oração seja ouvida. (menciona-se o pedido).

_

Oh! Jesus que dissestes: o céu e Bi terra passarão, mas a

minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vos

sa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida.
(melÍciona�se -o pedido). Re,zam-se três Ave-Maria e uma

Salve-Rainha. Em caso urgente, deve ser feita em 9 horas.
Mandar publicar a graça depois de alcançada.

(M.E.C.)'

r================-=-===========================

Fôto Loss'
FOTO - eiNE - SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
,MAIS ,FAMOSAS MARCAS.

.

- FOTO, REPORTAGeNS
- CINE REPORTAGENS
- SOM AMBIENTE.

_Santinvest

II FEIRA DE
ARTESANATO
A Companhia de Turis

m'o e Empreendimentos de
_Santa Catarina-Citur, já
está praticamente com to
do o esquema montado' pa
ra a realização da " Feira
Catarinense de Artesana
to, que ocorrerá. no seu

Centro de Promoções, em
'Balneário Camboriu, de 04
de janeiro a 29 de feve
reiro.

O objetivo primordial da
Feira, é a comercialização
dos p.rodutos expos.tos, a

fim de possibilitar condi

ções aos filhos de
.

arte

sãos,
. de continuarem a

d'es�nvolver atividades ar

tesanais, �em a necessi
êfade de se· deslocarem pa
ra o�tras cidades à pro
cúra de empre9;J', como

vem ocorr�ndo, aniquilan
do gradativamente a prá
tica artesanal. / Além dis

so, os yisitantes terão a o

portunidade de conhecer
as técnicas de fabricaçã'o,
contribuindo desta manei
ira para <) desenvolvimento
do artesanato� catarinense.
A Citur recebeu dias a-

, trás, a confir�ação da pre
sença de todas as micror

regiões do Estado; que tra
rão seus produtos, ,garan
tindo por anteci'pação uma

maior diversificação do ar-
'tesanato catarinense e o

sucesso da promloção.
'

A cO'ordenação da Feira,
.

estará a cargo da FundaM
ção Catarinense do Tra
balho-Fucat e Fundação
Catarinense de Cultura, e

durante a sua 'rearização,
haverá show, .desfiles de
modas e trajes típicos, a
presentações de escolas
'de sambas e bols de ma

mão, além de musica ào
vivo e diversas atrações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

promoção foram exceien- tura deverão iniciar den-
tes, ultrapassando as ex- tro dos próximos dias, os
pectativas, tanto que é o serviços de pavimentação
Rbtary, S/egundo Salim à paralelepípedos_ na rua

Dequêch, receberá cerca Paulo Wagner, com ex..

de Cr$ 37.148,00, lucro Ii-' tensão de quatro mil me..

quido do show.
'

tros quadrados.

Grande 'sucesso o show da Perlacem Guaramirlm
Na última qúinta-feira,

dia 15, a Prefeitura Muni
cipal de Guaramirim e o

Rotary Club, promoveram
conjuntàmente um show

.

,com a internacilonaJissima
cantora Perla, em preme
ção realizada nas_ depen
dências do Ginásio de
Esportes, que recebeu e-

norme afluência de públi
co, assegurando sucesso

ao empreendimento.
A Prefeitura -Municipal,

,através de seu titular, sa-:

Um José Dequech" envi
dou todos Os esforços pa
ra que o show obtivesse
boa receptividade, tendo
em vista que a renda se-

ria destinada para â cam
panha anual do Rotary
Club, que objetiva benefi
ciar, a criança carente no

Na�al. Os' resultados da
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INDICADOR PROFISSIONAL
",",

" CEACLIN - A'NALlSES'CLfNICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114
,

.

. , I

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

O,rganização Contábil "A COMERCIAL SI.C LTDA"
CRC-SC n.o 0048

Téc. Cont. Antônio José Gonçalves.
CRC-SC n.o 7.786

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

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Admlnistrátivos - Con
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes � Fotocópias de le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros ,em geral - Serviços
Aéreos VARIG. .'

.

..

Desde 1944 a serviço do proqresso de Jaraguá do Sul "

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - föne: 72-0091
'

MARCIO MAURO MARCATTO

�------------�------------ __21.

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

PROJETOS E As'sisTENC1A TeCNIC \

Av. Mal. Deodorõ-ci-äFonseca, n°.1.179

Engenheiro Civil
11'1
M�RLIAN"IIIIPRI!IINDIM.NTO. E SERVIÇOS 'LTDÁ'
--- .

, � -

CRC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL.'
ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargª-s, 79

.

'

Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 .. JARAGUA ,?O SUL - Santa Catàrlna

Além desse numerário,
a municipalidade guara
mirense já contribuiu com

20 mil cruzeiros ' para a

campanha do Natal da
Criança Pobre, tendo. o
'Rotary, com esses recur

sos, amplas condições,
de realizar o serviço de
sinteressado em favor das
crianças menos afortuna
das.

"

PARALELEPfPEDOS

JACO-AÇO
,

A Prefeitura Municipal
de Guaramirim está rea

lizando/ em ritmo acele
rado a abertura da Estra
da de Jacú-Açú, numa

extensão de dezesseis
quilômetros. Essa estrada
é de grande' importância,
pcls será um beneficio

para 'o �scoamento da

prOdução agrícola, não
s6 de Guaramirim, mas

também de Massa'randu-
ba.

O Chefe do, Executivo
guaramirense, informou
que operários da Prefei-

Correio do Povo...
... há 30' anos
Na semana de 18 a 24 de novembro de 1949, o se-

,

manário dava especial ênfase ao seguinte noticiário: "ES

TRADA CORUPA-S., BENTO DO SUL. O Sr. deputado Ar

tur Müller apresentou à Assembléia Legislativa, uma e-

menda ao projeto do orçamento, destacando Cr$ .

5.000.000,00 para os estudos e inicio dos -servlços da es

trada corupä-são Bento do Sul. O Ministro .da Guerra,
,

Canrobert Pereira da Costa, tornou sem efeito, a convoca

ção para incorporação em 1950, da classe de 1932. Fomos

informados, que dentro de poucos dias sairá a lume 'o "A

nuário Itajal''':' interessante trabalho publicado' pelos [or- ,

nalistas Silveira Júnior e Marcos Konder, com mais de 200

páginas, o qual está sendo, esperada anciosamente pelo

público de Itajaí e demais cidades catarlnenses. O dia 5

de novembro foi
_ brllhanternente festejado nesta cidade

quando assinalou passagem do centenário do nascimento

de Ruy Barbosa. Na ocasião das comemorações, falaram

os srs. Prlamo Ferreira do Amaral e Silva, Promoter

Público e Dr. Luiz de Souza, Presidente, da Câmara Muni

cipal: Merece os mals sinceros eloçlos, a recente portaria
'do sr.,Governador do Estado, regulamentando o use dos

carros oficiais; O Prefeito Waldemar Grubba sancionava a

Lei nr. 48, de 27 de outubro de 1949, que aprovava o pia
no rodoviário municipal. A Associação dos ex-Combatentes

anunciava para o dla 20 uma noite dançante, quando será

realizada a eleição da Rainha de 1949-1950. O Cine Ideal

anunciava o filme_ de após guerra - VIVA O AMOR.
'

... HA 25 ANOS

J. de Castilho Pinto escrevla na primeira página UMA
.

TRISTE REALIDADE; sobre os preços de todas as utilida

des. COMISSÃO.DE ENCICLOPEDIA CATARINENSE. O Al

mirante Carlos'da Silveira Carneiro, Co.mandante da 5.a

Zona Naval e Presidente do Curso de Expansão Cultural

de Santa Catarina realizou no salão de honra da Prefei

tura uma brtlhahte palestra sobre a gJandiosa obra. Ao fi

nal frcou constituída a comissão jaraguaense que terá a

seu cargo a orqanlzaçäo da parte deste município: Oswal

do Heusi, Presidente, Octacílio Ramos, secretário. Mem

bros: Artur Müller, Ney Franco, 'Irmão Mário, dr. Murilo

Barreto de Azevedo, Luciano Demarchi, Jefferson Davis de

Paulà, Eugênio Vitor §chmoeckel, Rudolfo Hutenuessler e

Armando Taranto. Fontes autorizadas do Vaticano desmen

tiam os boatos de que o Papa Pio XII teria sôtrldo novos

acessos de soluços. No dia 15 de novembro de 1954 °

Jazz Elite de Corupá comemorava o seu 25.0 aniversário.

O Conjunto Bandeirantes de São Bento do Sul animava o

Baile Oficial no Salão Koerner. Brevemente em Jaraguá o

quadro do Olaria do Rio a convite do Clube Atlético Bae

pendi. informa o edltor de esportes Waldir O. Rubini.

... HA 2 ANOS'
[uls ÁiVes· festejava o seu centenário de fundação, nos

dias 12 e 13 de novembro, nome do' município dado em

honra ao Patrono do Exército Brasileiro Luís Alves de li

ma e Silva - o Duque de Caxias, No dia 1,9 de novem

bro os formandos da 8.a série .do Colégio Divina Providên

cia promoviam o' Baile da Rainha dos Estudantes de 1977,

na Sociedade Dançante Doering. O Centro Clvico "Cêl.

Emílio Carlos Jourdan", realizava eleições- para a nova di

reção e para a gestão do ano de 1978. Duas chapas se

apresentaram: PAE - Partido de Ação Estudantil e a CIA

_ Comissão Interna de Alunos, vencendo a primeira com
-

a diferença de. 93 votos, e o seu presidente aparecla: In

gomar Schüncke. O, CP recebia, nessa semana os seguin

tes jornais, fóra dos jornais diários da região: Gazeta do

Norte', de Canolnhas;, O Cartaz; Ele Três' Rios do Sul-RJ;

Noroeste, de Santa Rosa-RS; O Grande Santa Rosa, de

Santa Rosa-RS; e Barriga-Verde, de Canoinhas-SC. Hugo
José Kling, de Três Rios-RJ, co!,"entava o livro "Da Terra

e do Cosmos", de José Castilho Pinto. Pedro P. Schütz,

engenheiro, escrevia um artigo intitulado DIREITOS HUMA

NOS. ECT instala na cidade mais 4 caixas coletoras de

correspondência. Estagiários da ADESG da ,Região apre

sentam tema "A Problemática Nacional do -Saneamento

Básico em Reláção a Saúde 'Pública. Análise do Sistema

Financeiro do, Saneamento e do Plano Nacional do Sanea

mento e, Formulação de uma Politica Nacional de Sanea

mento" O trabalho foi asslnado pelos forma_ndos: Ademar

Jark, Ademar Lotin Frassetto (relator), Gerd Edgar Bau

mer (Dirigente) Hugo Didonet Lau, -Ingo Seil, João Bap
tista �rim, Jos� Venâncio Pereira Júnior, Oto Ernests We

ber e Udo Wagner. Os estagiáriOS foram diplomados pelo
corpo permanente da Escora Superior de Guerra, no dia

15, às 19 horas, ao arrepio do encerramento do,5.0 Ciclo

de EsJudos da ADESG e um jantar" de confraternização no

-Tênis Clube Jolnvllle,
Fritz von Itapocu - 11/79

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO PQVO

, .i

Classificados'
,

'- Etiquet�s -

AUTOADESIVAS '?
CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

, '

Jaraguá do Sul
Gráf�ca Aven,ida LIda.

Santa Catarina

Viação Canarinho
tRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANAR.lN_HO PREOCUPA-SE COM A SUA LO
COMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO,
MODERNrSSIMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES-
'PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS,- UMA· VIAGEM SEGURA E TRAN-
QüiLA.

.
.

,

"'

- CANARINHO -

�Transporta com carinho.

Serraria e � Benefic'iamentó, de�,
-

,

madeiras Rio Molha Lida.
SERRARIA E BENEFI,CIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.
-

Madeiras lmunlzadas' - Forro - Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progress� de nossa regllo
RIJa Curt Vàsel, 658 - fone 72-:Ó550 - nestá

Terraplenagem Vargas'
. \

d�,lIdo Doml�gos Vargas
_

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartel, 181 � fone 72-0208

'Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS '[1E CONCRETO
Rua Jolnvllle, 1016 - Jaraguá do Sul

Oficina do 'Tibério
Especializada em Vol'kswagen, com serviço� de
mecânica, retifica de motores, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
marcá de :carro. ,-

Rua Leopolqo Malheiros, 67
Fones: 72-0107 e 72-1059

)/ ,

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

.

Construtora Seria Ltda.
CO,NSTRUÇAO 'CIVIL; ENGENHARIA E

, '

COMÉRCío DE MATERIAL DE. CÓNSTRUÇAO.

, ,Rua Jloão Picco,li, 94 - Ed. Çarlos Spéiia'
Caixa Ppstal 184 - TelefoM: .':-.... 72-0214

89,250 - Jaraguá do Sul - 'Santa Catarina

·Relojoaria·· Avenida
Qualquer 'qu� seja a oportunidade,
presenteie' com as sugestões da

.

RELOJOARIA AVENIDA,
Conheça as incrrveis /sugestões em jóias - re:
lógios - prataria e artigos finos para presentes.I

,

Atendimento -cem o carin_ho que. yo'cê ,merece. '

Mal. Deodoro, 431, fone: 72-0038"-

.......... _1 _

SABADOg 24' DE NOVEMBRO DE 197& � PAGINA 1'$

.i

"

BESC FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E ,lNVESTIMENTa

CGCMF 83.880.427/0001/59
.

EDITAL, N.O 02f'1Q
- ALIENAÇÃO DE IMóVEIS -

A Besc Financeira S.A.,. Crédito, Financiamen
to e Investimento,' torna público que

-

oferece à
venda o seguinte Imóvel de suaproprtedade não
destinado a use.

1 .
- L61te n.o 1.683 com 210,00m2, sito em En-

-

-

seada, zona urbana, Loteamento Jardim Ubatuba,
São Francisco' do" Sul, também' corrhecldo COrTlO
Loteamento Zarling. I,

OS Interessados . deverão remeter propostas
lacradas até o 'dla 06.12.79 às 14 horas, para a
Besc Corretora de Seguros é Administradora de
Bers Uda. CRECI 24 - Sito à Praça Pereira Oli
veira 10. Florianópolis-SC, contendo todas as in
dlções sobre a transação.

Poderá à BESCREDI à seu exclusivo critério
rejeitar qualquer "preposta, não cabendo aos pro
ponentes direito de recursos' ou qualquer outra
medida em face da rejeição.

As propostas serãoabertas no dla 06.12:79, às
14 horas, na sede da. BESCOR, sito à Praça Pe
reira Oliveira, n.o 1 O� nesta Capital.

Florianõpolis, 09 de novembro de 1979;
A DIRETORIA

SINDICATO
-

DOS ·rRABAlHAD'ORES. NAS
, INDÚS1RIAS METALOR�ICAS,

MECANICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE
-JARAGUA DO SUL

. Edital· de Convocação
Pelo presente Edital ficam convocados todos

os associados, do stndtcato dos 'Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas .e ao Ma
terial-Elétrico de Jaraguá do Sul, para reunirem
-se' em Assembléia Geral -Extraordinária, no prõ-'
ximo dia 28 de novembro' de 1979, às 19 horas
em primeira convocação, ou em seg_unda 'convo
cação uma hora após, com qualquer número de
associados presentés, em sua sede própria sita

, à rua João Planinscheck n. 157, para tomarem
conhecimento e deliberarem -sobre, a seguinte or
dem do' dla:

1.0 - leitura, discussão e votação por escru
tlnlo secreto, da proposta orçamentária para exer-
clclo de 1980.

'

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1979.

Celso S. Medeiros
Presidenfe

Agradetimenlo
Os familiares de O:SWALDO GUMZ participam

a todos com profundo pesar seu falecimento, o

corrido no dia_04 de novembro de 1979, com a

idàde de 81 anos, 7 meses e' 2 dias.
, Por' ,ste intprmédio, 'expressam os- seus a

gradecimentos a. todos quantos se solidarizaram
durante o dificil transe, enviando 1Iore$, cercas e

que aeerepanharam o extinto âté o Campo SantO•.
Penhoradamente agradecem.

'Jar�guá do Sul, novembro de 1979..

A FAMrLlA ENLUTADA.

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAl DE CITAÇAO' DE HERDEIRO
AUSENTE, - PRAZO DE 60 D1AS

, 6 Doutor Hamilton Plrnio Alves, Juiz· de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da ,lei, etc...

. FAZ SABER aos que o presénte edital virem
ou dele n-otrcia tiverem que, por este Jurzo � pe-
lo Gart. do Crvel e Com., órfãos' e 'Anexos: desta
Comarca, corre o processo çfe ARROLAMt;NTO
dos bens'. deix,ados por 'ALFREDO PINTER, brasi;..
leiro, casado, com 54 anos de idade, operário,
falecido aos 23 de agosto do corrente ano, no lu-

.

gar Garibaldi,,' neste municrpio, e
.

'constando d<;>s
referidos autos que a esposa do he�deiro Fidelis
Pinter, sra. 10NE PEDRO PINTER, brasileira"casa
da, doméstica, com 22 anos de' idade, encontra
-se· em lugar' incerto e não sabid9, pelo, pr:esenté
edital cita e chama a esposa do herdeiro referi�
do para, no prazo de 60 dias, contados da'-publi-

,

cação deste editÇlI no órgão oficial, vir dizer so
bre as declarações prestadas pela Inventariante
e acompanhar o arrolamento e a partilha, até fi
nl, ,sob as pena's da lei. E, para que chegue ao
conhecimento de todos a quem possa interessar,

. lavrou-se o presente edital, que será a,fixaçfo e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de. Jaraguá do Sul, aos dez
dias do mês de -outubro de 1979. J;:u, Adolpho
Mahfud, Escrivão, cj subscrevi.

,
.

Hamilton Plrnio Alyes ,,,

Juiz de Direito
. "

Os' � índices de, crescimento' 'dos
municípiOS do Vale do Itapocu.

Dos Jornais

dições econômicas dos.
munlcíplos, nos setores
agropecuários e da in
düstrla e comércio.

E" com base nesses rn
dlces, a colocação dos
trinta primeiros. munlc]-

, pios catarinenses, dentre _

os cento e noventa e se'-

te, nos três .últlrnos anos,
�. a sequlnte:

.

A Secretaria da Fazen-
, )

da, fixou os Indtces ofi-
.

clals, de cada município,
para efeito de dlstrlbul
ção da parcela. .rnunlcl
pal no produto, da arreca
dação do imposto sobre
circulação de mercado
rias para .. o éxercício de-
1980,

. concluídos os tra-t
.balhos" de coleta de in
formações sobre as con-

Munieípio 1979
1. Joinville 12,7075021.'.. '.'2. Blumenau' 1 Q,293692
3. Lages 4:337214.
4. Criciúma 3�944972.�i5. Concórdia 3,363576 .\1}L

• 6. Chapecó
.

3,058909 ?i
7. J. dó' Sul 2,478631 ,e
8. Itajaí, 2,309063 '

_ 9. Tubarão 2,237961
10. Fpolis . '1,902403
11. S. Bento 1,816220
12. Brusqtle .. 1,801705
13. Videi ra 1 ,450426
14. Oanolnhas 1;162000

-

15. Caçador � 1,138504
16: Joaçaba 1,136746 \

17. Urussanga 1,123870
18. C. Novos 1,060543
19. Itapiranga 1,033551
20:' Mafra 0,9871.32
21. R. do Sul 0,937374.
22. S. Joaquim 0;873968

, 23. Três Barras 0,860651
24. S.M. d'Oeste 0,824452

,

25. Curitibanos 0,819204
26: Timbó 0,808991

.

27. R. Negrinho 0,742095.
28. Xanxerê 0,767443
29. Gaspar

.

0,735580
'

30. lndalaí 0,699969

1978
12,917926
10,22ß��9
4,559692
.3,230929 -

3,077934
2,985858
2,338786
2,320389
2,123472
2,123568
1,719995
2,027042
1,392412
1,220568
1,204966
1,204319.
1,198803
1,187003
0,929343
1;264501 -

0,998382
0,624147
0,922661.
'0;947577'
0,898561
0,836565
0,704495
0,642291.
0,771693
9,681'334

'1977

12,927592
10,285843
4,60755�
2,511049 '

2,638430
2,830785
2,240453 .

2,413320 <,

'1;819481
. 2,356467
1,608557
2,084073
1,473008
1,273300'
1,386099
1,28.6836
0,984239
1,31.5037
0,676471
1,508160
.0,964802
0;668049
0,788819
1,064148
-1,022454
0,7393421
0,721401
0;548932
0,789359
0,686569

ção- no índíce de retorno,
oontrontando-se os valo
res: de 1978

.

_e 1979, da
ordem de 0,139845%.

de 1977 para 197�, revela
substancial elevação dos
seis rmmlclplos da mi

crorregião do Vale � do

Itapocu. São eles" por or-.
cem alfabética:

'

-.

"'�-�-I-l.

Partidas
8,45
12,15
11,45
8,45
10,45

Méd. geral
60,03%
64,59o,ro

--:
.

59,58%
,69,28%
36,64% ,

49,97%

Depots de causar es
tranheza e perplexldad
no plenário, o partarnen
tar catarinense justificou
s'ua tese favorável à ma

nutenção da burócracia:
"milhares de fotógrafos
de meu ,Estado vão ficar
desempregados" .

O deputado .

entende
que a reti'rada da exigên- .

cia de
-

fotografia 3x4 na

carieira de habilitação,
_

vai reduzir sensivelmente
o movimento nos estúdios
fotográficos.
O deputado só conse

.

guiu provar uma coisa
com esta tese: que a sua _

visão é .curta. ("O Estado"
.,

Em Jaraguá do Sul - Av. Mal Deodoro da Fonse-
,

19562) ca, n. 130, fone: 72-0091.
'

n.
__

. . ------------�----------------------

BUROCRATA CRESCIMENTO
O deputado Francisco .

O Indlca de crescimen

Mendes de Melo fez dá'
. to nos setores; agrope
cuários, indústria . e co-tribuna da Câmara,' opri-' ,

meiro protesto'
�

público rnérclo, bem como a me-

dia geral, comparando-secentra o plano de. des- os valores adlclonadosburocratização, que está
sendo coordenado por
Hélio Beltrão.

E AS TERRAS? (I)
Os agrÔnomos br_asi

leiros, reunidos . recente
mente em Curitiba para
o 11.0 Congresso de 'A
gronomia, fizeram sérias
críticas à poHtica do Go
verno para a ag 'icultura
e propuseram um· novo

reçlme de
-

posse e uso
da terra. Para começar,'
estabeleceram uma cli ... •

tinção - necessárlar-«
entre poHtica aqríco e e:
politica agrária.· A 'pri
meira, por exemplo, cui
da da utilização do ebpa
ço, da destinação da ter
ra semeada, da operação
f'a safra. E'1a- trabatha.. no -

sistema capitalista, Com

crédito, preço, câmbio,'
abastecimento. A poHtica
egrária deve -cutda: dos
problerrias da posse da

_

terra, no sentido I oe
-

or

ganização fundiária � da

produção. Conclusão dos
agrônomos: o Governo
tem sido até ágil na .tor-,
,mulação da 'polítlca aqrl-
· cola, mas demasiado len·
to na

_ raformulaçâo da

potltlca agrária. E sem

uma revisão no . modelo
.

de:proprledade e utiliza
ção da terra, não haverá
o "Brasil AgrCcola" .

E AS tERRAS? (II)
Os dados são do Incra:

· no Brasil, há cerca de !
milhões de propriedades
agrCcolas, somando uma'
superfície de 490 milhões
de , hectares. Entretanto,
255 milhões de hectares
(5,2 por cento da .área to
tal) estão em poder de a

penas 1,7 por "cento dos
.proprletárlos, Constatou
-se, ainda, um avanço do
'Iatifúndio nos últimos '8-

nos, O Incra catalogou no
seu levantamento; por. e""

xemplo, 204 latifúndios
por dimensão, que pos
suem em conjunto uma
'área nadá inferior a 25
milhões de hectares
uma superffcie idêntica' a
de um país, como, a B(llgi
ca. - ("O Estado", edição

· n. 19.564).

_ -

Em âmbito

microrregio-I seguintes os mdtces de
nal, dos murrlclplos inte- participação, segundo o

grantes da Amvali, são os Diário Oficial:

O munlclplo de Jaraquá
do Sul, na sétima posição'
nesses três últimos, anos,
ao contrário da. grande.
maioria, teve uma eleva-

NA AMVALI

/1. ,Jaraguá do Sul
2. Guaramirim
3. Massaranduba
4. Ocrupá .

5. Schroeder
6. Barra Velha

Agrop.ecuária
Barra Velha 60,96
Corupá - 77,82
Gliaramirim 41,43
Jaraguá do Sul 45,57
Massaranduba . 45,51
Schroeder 18,90

. 2,478631%'.

0,237282%
-

,0,217353%
.

- 0,203187%
,

0,095139%
0,070026%

lnd. e Com.

57,00 \

52,64
77,44
71,50
20,80
98,80

Rio � Su·1
SERViÇOS A�REOS REGIONAIS

NQVO,S HOR,ARJOS DE: JOINVILLE_
Paua
São PauJo ..... ; ....

Curitiba, .

VENDAS:

�

W
_

PRAIA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).

Imobiliária VAILATTI, Ltda

, -�

Freqüências
2.a, 3.a, 5.a" 6a.
.4.a, Sáb., dom.
diário
4.a, sáb.
Dom .

,;aQ
Francismar

Conexões para todo o Brasil e exterior, nos

jatos da Varig-Cru�eiro.

Rua Ce!. Emflio Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JARAGUA DO SUL - SC

, Aplique seu capital em imóveis; onde a valorizàção é constante
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da IMOBILIARIA VAILATTLLTDA. '-
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ramento do ano esportivo, que
constarão da entrega de tro-"

.

féus
_

e medalhas às equipes
campeäes e vice, dos campeo
natos adulto, juvenil e Infantil

,
deste ano, encerrando com a

realização de duas partidas do
-esporte da bola pesada, váli
das pelo quadrangular, envol
vendo os selecion,ados' de Ja�
rapuá do Sul, Blumenau, Po
'merode e Timbó.,·

'

A PROGRAMAÇAO

ao'golear, na preliminar, a' e:
"

quípe de Pomerode por 5 a 1,
enquanto que Blumenau fez 4

a 3 sobre o selecionado "da

cidade anfitriã. Anteontem à

noite, em Blumenau, jogaram
Pomerode x Timbó e Blume

nau x Jaraguá do Sul. E hoje,
pela penúltima rodada do re

turno, jogam Blumenau jl Tim

bó, e, Jaraguá x Pomerode.

��;R�el_O:D_O__PO:-V�O�� �� �� �__�S�A�:B�A�O�O���24��b�E�N�Ó�V�E�M�B�R�0�D�E�.�19�7!9����__�� ���������� ��P�A�G�I�NA��

futsal:
.

Lioa faz .

a festa hoje
no Ginásio de Esportes

A partir das 15 horas deste· .

ço- de Cr$ 10,00, cujo produto
sábado, nas dependências do da arrecadação será integral
ginásio de Esportes Artur Mül-.

"(
mente revertido em favor da

'ler, a Liga Jaraguaense de Associação de Pais e Amigos
Futebol de Salão estará promo- dos Excapclönals de Jaraguá
vendo as festividades tie encer- do Sul - APAE, uma forma

que a LJFS encontrou' em dar'

i§ualmente sua parcela de con

tribuição à entidade, em bene
fício do menor ,'excepci�nal
desta região. "

E, para animar essas festi

vidades, a Bandinha "Filho do

Trabalhador", mantida pela 'Ä

gên?ia do Sesi de Jaraguá do

Sul, executará músicas de seu

repertório, objetivando dar um
colorido especial ao acentect

mento. Para esses atos; a Liga
expediu convite à todas as au

toridades e elementos ligados
ao esporte mais praticado no

Brasil, a fim, de presenciarem, i
marcando presença, importa

I

te segundo corta-voz da ent,

dade salonista.

Segundo Milton Adolar Stan
ge, diretor do departamento de
árbitros, às 15 horas de hoje,
'no "Artur Müller", a Liga fará
a entrega de troféus e m�da
lhas, e, seguidamente, às 17h-

30min, a partida envolvendo
BlumenaU x Timbó, além de,
às 18h30min, o encontro dá ,Na noite de terça-feira, em

fundo, entre Jaraguá do Sul e .

Timbó, o selecionado local co
Pomerode. À ess,a

•

promoção I nheceu sua
.

primeira vitória
será' cobrado ..ingresso ao pra- nesse Torneio Quadrangular,

ASSEMBLÉIA GERAL

TORNEIO,

A reportagem esporttva deste

jornal, tomou conhecimento de

que, .extra-oflclalmente, a Liga
Jaraguaense de Futebol de Sa

lão realizará no próximo mês, ,

Assembléia Geral Ordinária,
quando na pauta maior estará

a elaboração do calendário es

portivo para 1'980 - ano de

intensas atividades - como par

ticipação no Campeonato Mu

nicipal,' Campeonato Estadual,
Jogos Abertos Regionais Nor
te em São Bento 'do Sul, Jo

gos Abertos de Santa Catarina

em Jaraguá do Sul, além de

outras que fatalmente surgirão
no próximo ano.

Jaraouá ..decide 'o título. estadual
da Copa Itaú �e Bolão

Após brilhante passa
gem na primeira fase (eli
minatórias) da Copa ltalÍ 1

. de Bolão -- que conta
com a supervisão da 'Fe-

, dei'ação Catarinense de
Bocha e Bolão - o selé
cionado de Jaraguá do
Sul, formado pelos bolo.:.
nisJas do Clube Atlético'
Baependi, disputa neste
'finäl-de-semàna o título
estadual, juntàmente' com
Timbó e Videira, finalistas
das outras regiões. ,

O palco dessá decisão
que ini'cia hoje, será' o
Clube Blumenaliense de

. 'Caça e Tiro, . em Blume-
naO; segundo informou

.

Rain�r Wille; acrescentan
,dlo que a equipe local pa
ra tentar a conquista do
cetro máximo irá de Nil
son, Arno, Kitto, Bruch,

. ;Geraldo, Viro, Amba, Ja-
cobi e Rainer.

'

Não hã, segundo Rai
ner,' nenhum favorifo à
essa decisão e tudo' de-

penderá da habilidade de
cada qual na marcação

, de maler número possível
'de' palitos.' Amanhã, do
mingo, ocorrerá almoço
de

.

encerramento, com

entrega de troféus e me

dalhas e com a participa
ção dos promotores· do
evento bolonístico que
,reuniu desde as elimina
tórias, os Rrincipais-- sele
cionados desse esporte
de 110$50 Estado.

'

"ENCERRAMENTO
BOU'O 79'"

o Departamento de Bo
Ião; programou para a

dia 8 de dezembro, COir

início �s 23 horas', ,na ,se
de social do clube, o'Bai
Ie "Encerrameoto Bolãó
79", com a musicalidade
à cargo .cio Conjunto Rit
mos "Soci�'" de Blume
nau. O' traje será espor
te, estando abertas as

reservas de mesas, ao
preço de CrS 100,00, sen
do indispensável a apre
sentação do convite, além
do que, somente ser;i per
mitido o ingresso do as

'sociado que estiver em
dia com o' pagamento das
mensalidades e do, titulo
patrimonial e apresentan
(lo a carteirinha c;te sócio
do Baependi. A informa

ção .é de Arno, Henschel.

TORNEIO INTERNO

No períQdo de 3 a ,6
de

.

dezembro, o a�urra,
.

através de seu departa
mento de bolão, estará
realizando seu já ..

tradi;,
cional Torneio Interno de
.Encerramento, entre,as
várias equipes masculi
nas e femininas, formadas
por associados. Para sua

- concretização definitiva,
'restam, ainaa, alguns de
talhes a acertar.

,

Primeirona: . Bolafogo e. Seleto
decidem returno

Foi encerrado domingo' o
Campeonato Regional da 1.a

Divisão de Amadores. e Juve

nil - returno - da
-

I,.iga Ja

raguaense de Futebol, apresen
�ndo duas curiosidades, se

jall'! elas, tanto nos titulares

como nos juvenís, equipes ter

minaram com o mesmo' núme
ro

.

de pontos ganhos. Já na

quinta-feira, feriado nacional,
houveram partidas, onde na

Barra do Rio Cerro, o Botafo
gOi campeão do primeiro'turno,
foi derrot�do pelo Seleto de

Guaramirim pela contagem mí
nim�, enquanto que entre' ju.
venís, a equipe, da estrela s.oli

tária levou de vencida ao re

presentante ,guaramirense, pelo
clássico placar de 2 a 1. E; em
Nereu Ramos, (, Estrella local
deu passo deçislvo, der�otando
a Arweg, com número Inferior

de atletas, por 2 a 1, não ha

vendo preliminar, em virtude

das duas equipes não terem

entrado em campo. ,

E nó sábado à' tarde, em seu

próprio Estádio, a Arweg co-

nheceu nova derrota, por go

leada, 4 a 1 para o Seleto"
com o quadro de Guaramirim,
nos, juvenís, �anhando os pon_
tos em virtude da equipe da

casa não fiaver comparecido.
No· Estádio lII!'ax Wilhelm, do

mingo; o Baependi derrotou ao

Bot�fogo nos titulares, pela
contagem mínima, ,,·registrando
,empate a 1 gol entre as equi

pt's juvenis.
Com esses resultados, Estrel

.Ia e S.eleto nos titulares, e,ße
. leto e 80lafogo, nos juvenís,
ambos com 6' pontos empata

ram, havendo necessidade de

partida extra para' , apontar
qual irá disputar o 1ítulo dà

temporada' contra o campeão

do prlmt'iro turno, respectiva

mente, Botafogo e Seleto, nas

.cl �� çafegorias, fato que pl)de
rá ((Olrer neste' flnal·de-sel1'l1'

na.

-feira à noite, no "João Mar�
catlo", o Juventus,

.

com ape
nas dez jogadores (uma aber

ração, jogando em casa, ain

da) foi espetacularmente gon�a
do pelo Seleto de Guaramirim

por 6 a_ 1, e, no dia seguinte,
seu maior rival,. o Baeperidi,
derrotou ao Rio do Sul, 1 a O,
no Estádio Max Wilhelm. E sá

bado à noite, com o Juventus

formando com nove homens, o

clá�ico Ju-Ba terminou -empa
tado a 1 gol, �ruto de duas pe
nalidades escandalosas marca·

das p�o dirigente do encon

tro, onde somente
'

o próprio
viÚ, -pois que, o placar .justo
seria O a o.

Neste meio de semana, 4a.
,

feira, ci Baepe!,di foi a Blume�

nau enfrentar-o Palmeiras, en

quanío que o Seleto defrontou

·se com, o Germer, em Timbó.
'

Ori,tem, o Seleto. enfrentou, o

Olímpico em Bluinenau e nes- .

te sábado, o Juventus pega ao

Germer, no Estádio João Mar

caHo.'

ESTADUAL JUVENIL

Três foram as partidas reali

zadas semana passada. Quarta- I

Handebol jáRAS$WEILER
ENTREGA

PRES�DÊNCIA' DA
LIGA EM FEVEREIRO

Na tarde deste sába
do, o administrador do
Ginásio de Esportes· A,r
tur Müller de Jaraguá do
Sul"Professor Celço José
Tomazl, estará nas can

chas do 'Grêmio Espo,rti
vo Jarita, em Itapocuzi
nho, ministrando treina
mentos na modalidade
de handebol; à equipa da
Jarita, objetivando obser
var quais têm condições
de integrar o selecionado
feminino, haja vista a,que
te Grêmio ter, ternpos a

trá$ uma excelente equl
.

pe que," infelizmente, a

tualmente não vem se a;.
< presentando, talvez, jul
gamos nós, pela falta de
um incremento e de ad
versárias. Agora, com a

pretensa participação do

.-

Confessando-se cansa

do'e praticamente só, o

Presidente da Liga Jara
guaense de Futebol; Má
rio Vitório Rassweiler, de
clarou a este Jornal, não
mais pretender a presi
dência da entidade quan->
do da eleição da. nova
diretoria, em fevereiro do

. próximo ano. Rassweiler,
sem dirigir críticas dire
tas a quem quer que seja,
lamentou o atual estado
de. coisas por que'passa

.

o futebol amador da re-

gião, acrescentando que'
a partir de fevereiro,
de .qualquer maneira en-

-

trega o cargo, achando
Importante uma renova

ção, já que, seté anos à
testa da LJF trouxeram
-lhe observar uma expe
riência de que é neces

sário haver sangue novo,
sem cair na rotina, alia
dá a falta de colaboração
dos desportistas, princi
palmente daqueles que
nada fazem e somente cri
ticam, nà maioria das ve-

zes sem razão Justltlcar+
Mário disse atnda que

poderá .oolaborar, mas o

cargo máxlmo na Liga
deixa a quem, quer ·que
:seja. E perguntamos: se-

� rá que tem alguém, al-'
gum desportista. que se

habilita a tál???

/Conselho de
. RepresentantesI ,

. dos JASC.

.dla 8" em JS

o Conselho de Repre-
.

sentantes dos Jogos A
bertos de Santa Catarina,'
da Secretaria de Cultura,

�Esporte e Turismo - U
nidade Operacional de
Desportos, não mais virá'
à Jaraguá do Sul Jazer a

inspeção dos locais d�
jogos� alojam.entos entre"

outro$ dia 30 próximo,
mas�bn', dia: ,8 de dezem

bro, segundo o Dr. Nilton

Pereir,a, da UOD, que em

ofício ao Prefeito 'Victor

Bauer, ratificou a data da
vlslta,' Até aquela data, o
municípiO terá amplas
condições de preparar in
tenso relatório do que
possui e do que pretende
fazer, visando organizar
os XXI Jogos Abertos de
Santa Catarina, em outu"

bro do próximo ano, aqui
em Jaragu� do' Sul, assim
que o Conselho de Re

presentantes der o "sinal
verde" 'para tal, muito
embora saiba-se que a

inspeção será para cum

'prir mera' formalidade --da.
UOD.

JUOO: TR�S,
MEDA1:HAS EM·'

,SÃO FRANCISCO

Participando domingo
ultimo de um amistoS'o
em São Francisco do Sul,

.

na sede do Clube Náuti
co Cruzei'ro do Sul, com
três elementos, o judô ja
raguaense provou nova-,.
mente estar em plena as;.

censão, graças aos es

forços do Crube Atlético'
Baependi e Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguã do Sul,
disDendid.Os com 'a can:'
,'ralação do excelente
técnico, Professor Silvio,'
Acácio Borges, de Join
villa,' que t'rês vezes por
semana ministra treinf'"
mentos na sede do azu

lão.

Por outro lado, desde
ontem e até hoje, sábado"
jaraguaenses liderado's '

pelo Presidente indicado

da /Comissão Central Or

ganizado'ra dos XXI Jasc,
vice-prefeito' Sigolf Schün
ke, eStão participando; no .

Pavilhão da Citur-Rocfo

feira, em Balneãrio Cam

boriu, do Seminário' de
!

Avaliação dos últimos Jo
gos Abertos, _realizados
recentemente em Blume
nau, analisando . os prós'
e·contras;, ap�ntando fa
lhas que deverão ser cor
rigidas em Jogos futuros.

Em São Francisco, .com
al?enas três elementos,
obteve três medalhaS"
-.'>. ,

duas de prata com Antô�
nio 'Klein e Everson StOlo
ins'Í<:i e uma de ouro atra
vés de Eduardo

.

Neves.
Desse torneio amistoso, '

'partiCiparam, . além do
'

Baependi, o Cruzeiro do
Sul de SF, Âssociacão
Joinvilense de Judô e As
sociação Atlética, Tupy,
ambas da Manchester Ca-
tarinense.

.
.

Figueirense e

domingo' ,DO

.

Gávea jogam
"Ribeirao"

v
vea, arrancando dois
empates, 1 a 1 entre Ve

-

tera"os e O a· O nos ti
tulares, além da atraçãO
ro rubro-negro.
Os iogos deste-CIo ...

m_ingoj no "Ribeirão",
terão �nício iá no perío
do matinal, entre" Vete
ranos, Aspirantes e Ti
tUJares, além da atuação
à parte que reunirá as

eqU'ipes femininas da
Gávea e-do Figueirense,
com promessa de'ser e
mocionante, pois'que,
sabe-se, ambas têm a

tletas destacadas, no jo
go individual e coletivo.
E' só ir lá e conferir!

O Esporte, Clube Fi-
gueirense, da 'Ilha da
J=igueira, estará recep
cionando neste domin
go, a delegação da So
ciedade -Esportiva Gá
vea, de Rodeio, que no

Estádio Antonio Ribeiro
fará apresentação com

quatro equipes, saldan
do dessa, forma com

promisso assumido com

a ida do quadro iara
guaense àquela cidade,
já em duas oportunida
des. Ail!lda domingo pas
sado, o Figueirense foi

, .� Rodeio, fazer a, preli
minar e à partida de
honra do festival da Gá-

--=--==--.-=--'--....------....----------------------�

se prepara aos Jase .; 80
handebol nos próximos Contratação de

Jogos Abertos, em Jara- 1- Professoresguá do Sul, o pensaman-
'

to é formar um bom plan- A cada dia, fica patsn-
tel, visando cumprir de-. teada

-

a necessidade da

sempenho satisfatório nos -muníclpalldada contratar

JASC. ' esses protessoresde edu-
,

.cação frSica, que semana

E . esses trabalhos já passada reuniram-se com

estão se lnlclando, o que Q mandatário-mor do mu-

é louvável, excelente, sob nlcfplo, a.fim de-que pos-
todos sob ângulos.. sam realizar um trabalho

Por outro lado os rapa- de base, para: que, se

zes e garotas interessa- não para. brigar pelos
dos- em integrar 'o sele-' primeiros' lugares,' pelo
clonado local, .ern outras menos cumprir performan
modalidades, após, claro, ce que permita, em anos

prévia triagem, deverão futuros, 'O, cumprimento
se dirigir ao Ginásio de, (je uma participação bri-

I;sportes e contactar com Ihante em Jogos Abertos,
os Professeres Celço e' aproveltandõ esse' rico

Waldemar, acerca de tio- !potenciar humano que

rárlos, datas, etc.
-

poesuírnos e que basta
'somente ser trabalhado.

N�tação jara.guaens,e
em Florianopolis

etapa anterior dos riadadóres

reservas, onde,' lógico, defron

tando-se com elementos me

lhores preparados não conse

guiram posições de maior des

taque, apesar de terem saído

muito bem. O objetivo mesmo

é conquistar o vice-campeo
nato no: feminino.
Por outro lado, estª-se no

aguardo de ofício 'do
-

Banco

!=lepública de M'ontevidéo (clu

be) pará amistoso, no próximo
mês, ne Uruguai,. programado
já há vários meses, agora na

eminê�cia de ser concretizado.
. O clube uruguaio ratificará/ as

datas e outros detalhes ati

nentes a Ida da, .,cruipe Iara"
. guaense àquele pai�, vizinho.

o B,eira Rio Clube de Cam

po (leia-se. selecionado [ara
guaense) com, sua modalidade,

de natação; destaque em Sta,.

Catarina, participa neste do

mingo, em Florian�polis, nas

piscinas do .Lyra Tênis Clube,
do encerramentc. do Cámpeo
nalo ,Estadual - Troféu 'das

Etapas de Natação, com o que

dispõe de melhor" segundo in

formações do lécnico Arioval

do 'Xavier dos Sanios.

Árizinho disse prete!lder Je
var a fórça máxima, para con

quistar' o vice-campeonato na

nataçãq- ,feminina, pois que, a'
diferença' entre o Beira Rio e

. o Iplrangà de Blumenau, nes

se naipe, é de apenas,12 pon-
.

.tos, ocasionado peta ida, em ,",.

.

-
"�-

Colllllliiado, Conjunto
As empresas ELETROMOT'ORES WEG S.A.,

com sede na cidade de Jaraguá do Sul, Esta
.do de Santa 'Catarina, e a ASEA AB, da ctl�é

cia, anunciam que es�'ão ein fase 'adíantada as
negociações para formação de "joint-ventures"
no Brasil, prevendo-se a constituição de'duas

empresas que se de�ominarã�:

a. WEG MAQUINAS S�A., com objetivo de fa

bricação e comerciaiização demáquinas e-
'Iétricas de gra.nde porte e,

'.

,

j

�
, ,

b. WEGIASEA INDUSTRIAL LtDÄ., com obje
tivo de ,elaboração de projetos. de enge
nharia, fabricação, venda, montagem e as

sistência técni�a de produtos e sistemas
eléfricos e eletrônicos globais para fins in

dustriais, dentro da mais avançada tacno

�ogià.
A ma;'oria do capital votante das empresas,

a serem cónstiluídas ficará com a ELETROMO
TORES-WEG S.A. e, se constituirão de _çontro
Ie acionário inteiramente nacional, cuidando á.
'empre�a majoritária de toda a adminjstração,
ficando - a ,responsabilidade técnica aos cuida

dos' da ASEA, que transferirá, para tanto, per
<manentemente toda a tecnologia· necessária às
novas empresas' a serem constituídas.

Permanecerão inalteradas a ELETROllilo
TORES WEG- S.A., (capital 100% nacional) que
continuará com a produção e' comercialização
de motóres de . correntê àlternada, corren'te
contínua e alternadores da marca Weg e a em

pr�sà ASEA ELÉTRICA LTDA., com fabricaçãoJ
de ,ltansJormadores, reles e outros produtos, a- -

lém de continuar a atuar na área de geraçã,o"
transmí!isão 'e distribuição de energia elétrica.

, .
,

'. (

Eggon João da Silva
Eletromotores WEG S.A.

Gõte Skõld
ASEA Elétrica Uda.

..
AUREA . MOLLER GRUt;lBA

Tabelião e Oficial do R'egistra de
Protestos

.

EDIT.6,L � .

Pelo· presente edital de citação pedimos aos

senhores abaIXO re:acion'ados que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de
seus interess&s:

-

,

Anlonio Gomes Correia; Estrada Jaraguá-Co
rupa, nesta, Mariano Murara Nereu Ramos neste.

M�rio Marcos Reiser, R. Exp. Antonio Carl�s Fer
reHa, nesta. Organização Contábil Beta Uda., Av.
Mal. Floriano Peixoto, 59, nesta. Terezia P. Pe
drotti, R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 98, nes

.

ta. Werner Engel, R. Francisco de Paula; s.n., nes-
ta.' .

"

dw/Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1979

Aurea Müller Grubba Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, -

-

Alca,nçou grande· sucesso - a� Exposição- do" c ACAD
CORUPA É-DIGNA DE FIGURAR COMO FONTE
DE O'RQUfDEAS E PLANTAS 'ORNAMENTAIS

.

A XIV Exposição de Orquí
deas e Plan(J Omamentals'
da ACAO _ Agremiação Co
rupaense de Arnaccres de Or-'
quídeas, realizada na vizinha
cidade de Corupá, de 14 a 19
do corrente, constitúiu-se no

mais absoluto sucesso, sobre
pujando exposições congêne
res pela seleção e variedade
de espécimes expostos, alguns
inéd-itos no mundo das lindas

orquídeás, d6s hfbrldos e das

plantas ornamentals.

A EXPOSIÇAO

. No 'ccrrente ano, conforme

já noticiamos anteriormente,
coube ao, nosso' semanário a

honra de figurar como o Patro
no da: Exposição, uma singela
porém Simpática deferência ao

'�CORREIO DO POVO", pela
passapern do seu 60.° ano de

existência, - ocorrida a 101 de

maio de 1979. Para representar
o Semanário mais antigo de S.

Catarina, compareceu o nosso

Diretor Eugênio Victor Schmoe

ckel e, sua esposa Brunhilde

Mahnke, os quais foram sau

dados pelo. Padre Vilberto com

generosas referências aos ho-.
menaqsadoa. Em seguida usou

da palavra o nosso Diretor,
que agradeceu a honrosa esco

lha, traçou a semelhança dos

dois organismos, voltados para

"o bem estar de suas comuní-"

_

dades ê destacou a importância
.

dô trabalhá desenvolvido Rela
"ACAO, na preservação do ver

e de em nosso meio, que está

sendo brutalmente agredido
J?910 homem na dominação da

natureza, promovendo o desi

quilíbrio d� ecologia, tão dano-,
S'O ao nosso planeta.
A abertura da exposição,

com o corte da fita, coube ao

Presidente da. ACAO, Sr. Wer
ner Darius e _� sra. Brunhilde

Mahnke schmoeckel, seguido,
de vlslta à exposição e a par

ticipação de fino coquetel. Na

próxima' edição, daremos os

flagrantes desta notável mostra

que incluiu produtos da indús

tria local, artesanato dos Se-

cais da cidade 13 exposições.
Realizou, também, uma exposl
ção- especial,-quando da passa

gem dos 100' anos de Jaraguá
'do Sul, na c_idade centenária.

minárlo do Sagrado
de Jesus e mostra

da mulher corupaense.

Coração
de artes

QUEM SAO SEUS

INTEGRANTES

A Diretoria compõe-se dos

segúintes: Presidente _ Wer

ner Darius; Vice-presidente -:

'Antônio Hoermann; Secretário
_ Boris Zalewski e Tesourei

ro ._ Luiz Carlos Feiler. São

sócios da ACAO, ainda os srs.

Waldinho Wajand, Bernardo

Kramer, Erich Helmann, Erõn-
- dino Corrêa, Ivo Tureck, Ha

roIdo. Llschka, Alvaro
.

Otomar

Pett, Edeltraúd Oeohsler, Ro

land Hauck, Hellmuth Goetzke,
Adolfo E. Wajand, Bertholdo

Frankowiaki Waldemar Bianchi

ni, Walfredo Gumz, Irmão Luiz,
Artur Woell" Charloti Horn, dr.

Arnll Santos Aued e Padre

Vilberto.

Os integrantes da "ACÁO"

o QUE e: A "ACAO"

A Agremiação Corupaense
de Amadores de Orqufdeas é

uma sociedade civil que con

grega homens, amadores de

orquídeas, plantas ornamen-

são co,mpetentes conhecedores

de botânica, o que lhes faculta

elaborar preciosos espécimes"
enviando pelo mundo atóra o

.

produto de sua lavra, aliada à

uma dadivosa natureza.

Foi uma bonita festa de flo

res, técnica e arte.

tais e outras variedades, fun

dada em 26 de -abrll de 1969,

completando, portanto, 10 a

nos de existência, declarada
de utilidade pública municipal
e já realizou em diferentes 10-

.:

Escoteiros acamparão em Barra do' Sul
o Grupo Escoteiro Ja

coritaba )promoverá um

acampamento de. centra
ternlzação, no proxrrrro
dia 1.°, devendo estender-

se até o dlasequlnte, ten
do como local a praia de
Barra do Sul.

Seg-undQ a Diretoria do
Grupo <Escoteiro Jacori-

SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO, COMÉRCIO DE JARAGUA DO SUL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação
.

Pelo presente Edital 'convocamos os associa-
dos deste Sindicato para reunirem-se em Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se- no

dia 29 de novembro- de 1979, às 19 (dezenove)
horas, em primeira convocação, na sede social
,da entidade, a· fim de deliberarem sobre a se

guinte:
ORDEM DO DIA

1 . Leitura, di'sçussão e aprovação da Pre
visão Orçamentária para o exercrcio' de
1980.

Não havendo' húmero legal de assocriados
presentes para instalação da Assembléia, à hora
acima mencionaqa, a mesma realizar-sê-á às 20
(vinte) horas, do mesmo dia \e nó mesmo local,
com qualquer número de associados presentes.

Jaraguá do Sul, 21 d'e n,ovembro de 1979.

pl, Sérgio Kuchembec'ker
Presidente

taba, o convite é extensi
yo aos pais dos escotel- ,

ros, seniors e lobinhos e
visa congregá-los, com

vistas- à difusão dos ensi
namentos do eséotismo.
Todos os interessados po
derão participar do even

to, mediante inscrição,
que se encontram abertas
até o dia 31 deste mês,
com as respectivas che
fias.

O convite da Dlretorla
. do "Jacoritaba" vem des
pertando muita atenção

- dos pais -dos escoteirOi$I
jaragUaenses" que não
têm n-egado o necessário
apoio às -realizações da
atual diretOrria. A mensa

gem que tem caracteriza
do e marcado as -promo
ções da atual equipe que
dirige o GE .Jacoritaba é
"Dê a seu filho 101 que Vo
cê não teve".
Após: a inscrição, é en

tregue ao participante um

regulamento que fornece
tO,dos os detalhes com

.vistas à' confratemização/
em Barra· dO'Sul, nO'pró
ximo mês.

-Chevette 80.

bUSCá-lo, é seu, no, endereço, tradicional.

Emmendoerfer CoOL de· Veículos Ltda.
Venha

'Jarauuá, a "Capital Sertaneja" de ,SC
Será neste domingo, nas de.

pendências do Pavilhão Artur.
Müller, no Posto Agropecuário
"Ministro João Cleophas", a

2.a ,Festa. Sertaneja. de Santa

. Catarina, com a participação
de violeiros,. trovadores,

.

san

foneiros, -duplas e trios' de vin
te e três municípios do Esta
do, que voltarão suas atenções
ee acontecimento, transforman
do Jaraguá do Sul, pelo me

nos por um dia, na "Capital
Sertaneja". de SC.

O início da Festa está mar

cado para às 9 horäs, no A

gr_ppecuário, com apr.esentação
de värios números com trova

dores, violeiros, sanfoneiros

que desfilarão e mostrarão seus

valores ,para, das 14,às 17 ho
ras, haver o concurso propria
mente dito, que, através de U-.

ma Comissão Julgadora, classi
ficará' as 12,melhores músicas
para gravação do 2.0 Elepê
Festa Sertaneja de San,ta Cata

rina, al€m da anunciação da

"Rainha ,Sertaneja". Desta re

gião par;ticiparão as duplas
Italiano e Italianinho (Massa
randuba), Sílvio e Selvagem
(Jaraguá do Sul), além dos trios
Lençe BrancQ, Troperinha e Ar- i

meíindo; Ádriano, Adrianinho e

Canhotinho, e, Antoninho, Ma
rina e Wilmar, além dos trova
dores Sílvio Ribeiro e Waldir

. dos Santos, ambos de nossa'
cidade.:Serão ao total sete du

plas de trovadores, que pro- I
. curarão desbancar o campeão '

da F,sta passada, o "Facão",
de Blumenau.

E concorrendo ao título "Rai

nha da Festa Sertaneja", por

Jaraguá dO- Sul 'está a srta.

'Marli· Zimmermann que, a e

xemplo de Maria Aparecida
Machado, filh�' do Dadi, Rainha

anterior, atualmentedo ano

encentra-ee em franca campa
nha na vencfagem de votos que

possibilitem sua escolha como

a nova rainha, fazendo com

que dessa forma Jaraguá sedie,

participa de
Curiti banos

Bauer

O Chefe do Executivo
jaraguaense, participou, /

no inicio desta semana,
em Curitibanos; de reu

nião entre Prefeitos e Pre
sidentes das Associações
de Municípios, para de
finição da temática e me

morlal a ser aprésentada
durante o IX Congresso
Brasileiro de Municípios,
de 29 de novembro a 02
de dezembro, em Curiti
ba.. Da reunião, participa
ram tambérti técnicos e e

lementos ligados ao setor
municipalisTa do gov�rno
estadual, objetivando tra-

c

çar as -diretrizes básicas
que os municípios catari
nenses apresentarão du
rante 'o Congresso, segun
do Victor Bauer.

E para representar a

Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu
nesse Congresso, foi de
signado 'OI Prefeito Muni
cipal de Massaranduba,
Dávio Leu, podendo ou

tros prefeitos da região

em 1980, novámente;' a 3:a Fes

ta. A promoção em Jaraguá do

Sul é do Dadi (Athaíde Macha-
'

.. do)
.

e Nhô Tajes I(Eliseo Ubira

tan Tajes), que estão organin
zàndo o' acontecimento, a fim

de que tudo ecorra dentro das

previsões, não faltando, segun
do eles, no local, -seniiço cem

pleto de bar e cOzinha.
.

E após a escolha das doze

melhores músicas, até às 22

horas, "Os Tradicionais" de

Curitbanos estarão anim'ando

movimentada soàrê, no pró
prio local'do. acontecimento,
que terá, como convidados es

peciais, Egídio'! Lucianni (de

,Guaramir!m), Elias.e Eliseu {de
Jaragu'á do Sul) e Sinésio e Si

lésio (de JOiríville). Os promo
tores convidam todos os a

mantes da autêntica música

,brasileira, da música cabocla,
para essa Festa Sertaneja que
marcará novo tempo em Jara

guá do Sul e região.

reunião em

Vestibular,
inscritos
�na. Ferj

os

Foram 2320,S candi-
datos inscritos

_

junto a

Fundação Educacional
Regional Jaraguaense ,

(FERJ), para prestar e
.xames no Vestibular U
nificadão/80 da Ass'o

ciação Catarinense das

Fundações Educacio
nais, ACAFE, no período '

de 15 a 18 de [anelre ,

do 'próximo ano, em dis

puta de uma das 5.472

vagas oferecidas nos 26
cursos em funcionamen
to. A informação é da
Secretaria da Fundação,
dizendo as opções malo
res terem recaído sobre
os cursos d.e Adminis

tração de Empresas
(JDinville,) Di'reito (Blu
menau e Itajai) e Ciên
cias Contábeis' (Joinvil
Ie) além, é· claro, de
Estudos Sociais, junto a

Faculdade local, manti-
. da pela Feri.

interessados participarem I senvoMmento Urbano
do evento. (FNDU), a Fundo Perdido.

O perfil dos prójetos a

presentados, em oito i
tens, prevê, com a maior

,

prioridäde, ,a construção
das três pontes urbanas
(já asslnado convênio com

o Estado), asfaltamento
de rodovias, elaboração
de um Plano de Transpor
tes Urbanos, Plano de De
senvofvlmento Urbano,
Projeto de Modernização
�d'ministraUva, Projeto·
para Implantação do Ca
dastro Imobiliário Fiscal,
Projeto finál de Engenha
ria da Rede de esgoto
Sanitário e Plano Diretor
de coleta de, lixo e'dispo
sição final._Os projetos e

a execução dos trabalhos,
ascendem' .a casa dos 55
milhões de cruzeiros que
poderão ser liberados pe

<,
Ia EBTU, para.a execução

__ dos planes, após acura

dos estudos que estão se

processando na Capital
Federal.

GAPLAN ANALISA

O Gabinete do Planeja
mento do Governo,'do Es
tado analisou e conside
rou o Perfil da-Cidade, o
Programa de Investimen
tos Urbanos e o Perfil dos
Projetos elaborados por'
técnicos. da municipalida
de jaraguaense, para <) e-
xercício de 1980, dentro
do plano de desenvolvi
mento das ,cidades de
porte médio de Santa Ca
tarina, onde o município
.de Jaraguá do Sul está
incluído.

Esses perfís encon

tram-se atualmente em

poder da Empresa Brasi
leira de ,Transportes Ur
banos (EBTU) que os a

nalisa, para, se aprova
dos, liberar os recursos

indispensáveis à execu

ção dos trabalhos através
do Fundo Nacional de De-

Câmara
'Agente

A Câmara de Vereadores de
, Jaraguá do· Sul, tem se reuni

.

do habitualmente, nessas pou
cas sessões ordinárias que
restam a esse perfodo legis
lativo, pois que, 'a 'partir de ç1e
zembro até 1.0 de fevereiro,
entrará em recesso, tem apro
vado uma. série 'de projetos
-de-lei que tramitam naquela
Casa de leis. O projeto-dei-lei
31.79, do governo municipal,
ratifica a celebração de convê
niös firmados sexta-feira: pas
sada entre a Prefeitura 'Munici
pal de Jaraguá do Sul e a Se
cretaria da Educação de Santa
Catarina, no valor global de Cr$
702.792,pO, destinados a cons

trução em alvenaria de uma

sala de aUe'
Ia e dependências, visando a

substituição do prédio da Es
c'ola Isolada Francisco de P'áu
Ia (Cr$ 170.100,00); de uma sa

Ia e dependências, substituindo
o prédio da E.L Garibaldi (Cr$
170.100,00) e, objetivando a

construção de duall novas sa-

_ las. de aula, para a E.l. de Vi
eiras (Cr$ 362.592,00), essa 10-

. caUzada na Rua Joinville. O

prazo de vigência desses con

,vênios, segundo estabelece, é

cria cargo de
Administrativo

de 120 dias, a partir da publi
cação no Diário Oficial do Es

tado, pOdendo ser prorrogado
a ,critériç. da SE.

O órgão interveniente será
oDAE .

Outro projeto aprovado, cria
(> cargo de Agente Administra
tivo da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, com inves-'
tidura dependente de aprova
ção prévia 'em concurso públi
co de provas, para execução
dos serviços administrativos da

CV, secretariar reuniões plená
rias e desenvolver atividades
de apoio inerentes ao Qargo,

, ,
segundo diz a mensagem en

viada. Os vencimentos iniciais
serão da ordem de Cr$ .

6.000,00, e, na justificativa, de
.cIarou-se que "contamos atual

mente com 13 vereadores e fa

talmente até o próximo pleito
ultrapassaremos os 30 mil elei

tores, quando terá a Câmara 15

aprovou-se o projeto' de reso

lução, proposto pelo vereador

Reginaldb S.chiochet, alterando
artigo próprio do Regimento
Interno, autorizando, doravan
te, o licenciamento superior a

-120 dlas por.motivos de doen-

ça ou particular, sem perda
. de' mandato e com a convoca

ção do supler:Jte para ocupar o

cargo durante o período. Atual
mente o Regimento . prevê, no

máximo, trinta dias de licença
para um vereador, seja qual
for o motivo, alegado.

tratação de um elemento qua
lificado, para desempenhar os

serviços burocráticos intern0s
da Casa de Leis". E também

Por outro lado" Jntor
mações adicionais dão
conta de que ÓS exames 1
de final-de-ano, terão �

início na próxima segun
da-feira, dia 26, com en

cerramento das ativida
des I�tivas previstas pa
ra meados de dezem
bro', sem data Clefinida,
ainda.

FORMATURA

Está definitivamente
confirmada a data de 14

de dezembro para a co

lação de grau de cin

coentá- e nove conclu
intes do-curso de estu

dos sociais. A celebra

ção religiosa será _ dia

13, às 19 horas, na Igre
ja Matriz São Sebastião
e, dla 14 às 20 horas, no

Baependi, as solénlda
des de cólação de grau,
cujo paraninfo será' um
dos principais responsá
(veis pela introdução do

'ensino superior no Vale

do Itapocu, ex-prefeito
Eugênio Strebe e patro
no, o Padre Orlando Ma

ria Murphy. O orador o
ficiai será'·. o Dr. Flávio
Antônio Romani. Duas

turmas colarã9 grau na

op'ortunidade, a Turma

"Pro.fessor Otlo' Fran

cisco de Souza" .- Li

cenciatura de 1.° Grau,
com 31 concluíntes e,
"Turma Professor Bal

duíno Raulino", com Ha�
bilitação em Moral e Cí..

vica, Licenciatura de 2.0

Grau,' com' 28 forman

dos.

Comumcacão
O Jardim da Infância Pestalazzi da Comunida

de Evangélica Luterana de 'Jaraguá do Sul, comu
nica ,que as matríclflas para 1980 estão abertas
desde 19 do cor.enle até dia '3D vindouro, no ho
rário das ,8 às 11 horas, junto às suas próprias

. dependências.

Horários natalinos
depend,em

aprovação do
Os Sindicatos do, Comér

edís atuando, o que será bené- cio Varejista e d()s Traba-'
fico à toda a comunidade, sen-' Ihadores no Comércio de
do, dessa forma necessária a Jaraguá do' Sul" acorda
criação desse cargo e a con-

ram, conjuntamente, em

reunião; o horário pré e

pós natalino a ser-seguido
pelo comércio da cidade,
porém, sujeito a alterações'
e a homologação do Mi
nistério do Trabalho, que
poderão ser. processadas
por esses dias. Muito em

bora Já se tenha os horá-
.

rios, tudo depende, ainda,
da homologação por parte
do MTb, haja vista haver'
algumas' alterações com

relação a anos anteriores,
notadamente porque o Na
tal e Ano Novo caem nu-
ma terça-feira e os horá
rios estabelecidos, sujeitos

da
MTb

li alterações, repetill)os.
prevêem ,trabalho durante
um domingo de dezem
bro, para c!'ompensar o se

gundo dia de' natal e últi:"
mo dja do ano, con-

tud'o, acredita..-
-se na aprovação, fato que
se dará por esses dias e

no mais tardar no inicio da
próxima semana já se terá
conhecimento.

Pelo acordo efetuado
entre os

.

Sindicatos dos
patrões 'e �os ' emprega
dos, os horários pré e pós
natalinos iniciam dia O"l de
dezembro, indó até 1.0 de .

janeiro. Na próxima edi
cão, traremos detalhes a·

cerca desse assunto.
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