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Os proprietários de
"carros de aluguel" táxis
de Jaraguá de Sul, den
-tro da politica adotada-.pe
Iii classe, acorCJada ver

balmente entre os profis
sionais dos vários "Pon
tos" existentes no Centro

Carros de
. e periferias da

. cidade,
" implantarão taxímetros
em seus veículos, enten
cendo ser esta a maneira
jnals viável e correta de
cobrar um preço justo pe
lo trabalho' realizado,
muito embo'ra em certos

casos possa � haver re

ctamaçäe, isso tudo em
função dos c.or'is�antes au
mentos da gasolina-, cujos
reflexos fo'ram sentidos
negativamente com a úl
tima maio1ração de 58%
decretada pelo Conselho

XIV Exposição' Agropecuária' em julho �e 1980
:Dois fatos marcantes, den

tre tantos outros que certa

mente acontecerão, marcarão'
o �no bissexto de 1980, de

.

antemão fadados a atingirem
,grande sucesso. Em outubro
os XXI Jogos Abertos de S.
Catarina, a maior competlção

. poilesportlva do sul brasi
leiro e em julho, provavel
mente de 25 -a 27 (a confir
mar essas datas), a XIV .Ex-

,

-poslção Agropecuária, que
retornarám assim, após nove

anos, junto ao Posto Agro
pecuário "Ministro. João Cleo
phas", pois 'que, a última fo
ra realizada no período de
25 de julho 81 1.0 de agosto
de 1971, na gestão do então
Prefeito Hans Gerhard Ma-

'

yer; heje capitaneando uma'
das mais expressivas empre
sas do, ramo têxtil de nosso,

parqua fabril. Eugênio Victor
Schmoecke,l, 'nosso diretor e
ra na, épo,ca o' Vice-Prefeito

'.' ';..''8 ,Sigolf Sç_hülÍke, atual Vice..
-Prefeito era o Presidente da
Câmara Municipal.
Isso tudlo está registrado tenário, todavia, o problema Heidemànn, em uma de suas,

na história. que o próprio da febre aftQsa que grassava prédicas d'ominicáis, no últi-,

I
Correjo dOI Povo encarregou- os rebanhos éll]. vários

pon-j
mo fínal-d:-semana, decl�ra�

.

'.
se de

-

fazer e, naquela opor- tos do Estado, f�z com que ra a respeltö. das gestoes
tu_nldade nal edição de 31 de ,

a SAA e órgãos de apoio su-' que estão. havendo nesse

julho de 1971 (2.643),.notici4,- bordinados,' proibissem todá senfido; ou seja, d� se alte"

vamos que a XIII EXIJA {Ex- ':l qualquer exposição de bo- rar as qatas., Isso, logicamen,
posição Industrial de Jaraguá

.

-vinos e sufnos. No aFIO se- te, somente se processará a

do Sul) constituíra-se em re- guinte, quando já Prefeito partir do próximo. ano, 'atra.
tundante sucesso, igualmen- Victor Bauer, este anunciara vés � projeto-de-Iei do E
te a Agropecuária, simulta- sua disposição· de voltar a' xecutil/io que a Câmara de
neamente. realizar a "Festa do Colono", Vereadores votará, aprovando
Agora, o Chefe do Gover- nUma rel,lnião d'a_Associação ou não essa alteração:

no Municipal de Jaraguá do de Pais e Professo.res de es- Mas cremos, 0 bom senso

Sul, Victor BauE1r, mesmo ten colas interioranas, no próprio prevalecerá e o excelente
do que enfrentar parada du- Agropecuário, frente a grande clima que há entre a Comu

ríssima na preparação dos número de professores e ,pro- nidade Católica e -a Munici-

Jogos Abertos, voltará a pro-' dutores rurais, fato que, em palidade, será fator decisivo
mover a· Exposição Agrope.-· 1980. será consumado com a "na mudança dessas 'datas,
cuária ou a "Festa do Colo- XIV Exposição Agropecuária, aguardada já há alguns"'anos,

posições de animais, incen
tivar o agricultor para aplica
ção de novas técnicas, onde

se, terá condições de conhe··
.

� �er os mais �o,tá,:eis plantéi�

de gado do Estado. Raças
diferentes de animais estarão
ao alcance dos visitantes,
que haverão' de sentir o de-

reiro e' responsável pela Sã

ciedade Assistencial ao La

vrador do Vale do Itapocu -

Comunicado.'
Comunicamos aos nossos leitores, anunciantes

e f",vpréCedor$ que, em v,ittud'e_ de
.
estarmo$ pJ:e

parando nossa já tradicional edição festiva de Na
tar, não circularemos no, próximo sábado, .dia 15,
retornando somente dia 22 de dezembro, com, a

última ediçãó do ano. Oulrossim, apelamos aque
les interessados em dirigirem mensagens de final
de ano, :para. que,entremem contacto comi a reda
ção, reservando seu espaç'o, na' Av.- Mal. Deodorô',
130, ou através do fone:' 72-0091.

'

aluguel
,

Nacional do Petróleo, com
pequena quéda, segundo
declararam a- reportagem
do "Correio, do �ovo",
1iários taxistas consulta-.
doe
A implantação de taxi;.

metros, no município, por
enquanto, não é reg�la;'
mentada em lei, porém;

·

com a 'recente autorizà
çäo por. parre do poder
público municipal de per-

·

mltir a utili�ação de veí"
culos de duas portas,
mediante a obrigatorieda
de, nesse caso, de implan
tar taxímetro, está fazen
-do com que outros pro
fissionais adiram ao taxí
metro,

.

que terá preço
regulamentado e aferido
no próximo ano, �egundo

- fon-te segura- da munici-'
,

' 'palidade.
Alguns taxlstas," pree

cupados com a alta da ga
solina, requereram ao pre
feito Victolr Bauer a utili
zação de veículos com
duas portás, os mais eco
nômicos, de.erido pelo
al,ca,ide que sentiu es pro-/'blemas da classe,- porem,

terão
condlclonade ao uso do
taxímetro, fato que será
imitado pelos demals pro-

.

fiss,ionais, qu:e seguirã'o,
até a' regulam.entação des

'

preços por parte da mu

liicipalidade jaraguaense,
em 1980, a tabela cobra
da em Rio Negrinho, ou
seja, 'Cr$ 10,00 para a

"Bandeira 1", Or$ 14,00 ,

para a "Bandeira 2";, Cr$
15,00 a "Bandeirada" e

Cr$ 100,00 por hera de
espera.
Aqui em Jaraguá do

Sul, já alguns motoristas
de carros de aluguel têm
taxímetros e, em, virtude.
do últimO' aumento da 'ga
solina para Cr$ 22,60, es
tão utUizando,' a 'Bandeira
2" por quilômetl1o' roda
do, observando-se que', os
veiculos com. quatro por:'
tas nã'o são, por força ,de
lei, obrigados a utílízar
taxímetros _;_ por enquan
to - no en,tanto, grada
tivamente estão, lmplan
tando, pois segundo; cons..
ta, é benéfico 'à toda a

classe.
Os taxistas àdquirem e-

senvolvimento da ,pecuária
SALVITA que, como em anos

anteriores, .teré partlclpação
decisiva.

A Exposição deverá marcar

época em 1980, no Ano 104

de Jaraguá do Sul, Ano bis

.sexto tal qual o Ano 100.

A Redação

[araquaense e catarinense.

A "Secretariá da Agricultu-'
ra e Abastecimento do Esta
do, deverá igualmente cola-

.

borar e, para tanto, a rnunlcl

palidade reivindicara auxílio

pera a realização do evento

em 1980, pois sabe-se, o re�
sultado financeiro é deficitá
rio além do que, a substitui

ção dos bovinos e suínos,
concedidos ao, PostoAqrope
cuário, por empréstimo. Esse

pedido tora 'formulado já em
.

julho, quando por breves ho

ras, Jaraguá do. Sul trans

formou-se na Capital do Es

ta:do, ocasião -em que o Go

vernador do Estado; Jorge
Bornhausen, instalou .seu Go
verno itiner,ante' no' Paço da
Prefeitura MunicipaL
Essa Exposição Agr,opecuá

ria . voltaria a �er re-alizada
em 1976, na semana do cen-

25 DE JULHO

,SERÁ FÉRIADO?

Nosso calendário grego-

rlano marca a data de 25 de

julho de 1980, uma sexta

-feira, quando deverá ter iní

cio a Exposição. Isso fai: com

que se deduza - embora

nada se sãiba de fontes ofi

ciais - que haverá" final

mente, a troca do feriado de

8 de dezembro para 25 de

julho, que marca o aniversá

rio de fundação do municí
pio. E nesse ponto, pode-se
afirmar ·com convicção., o

próprio 'VIgáriO" <ia PaJóquia
São Seba,stião,' Padre João

Essa Exposição" !i partir de
1.0 de janeiro do próximo a

no, terá CÇlmo coordenad,or,
acertadamente; o sr. L0uren

ço Gressinger,' atual tesou-

tanto pela comunidade como

pelo comércio-lojista. Opina
mos favoráveis, respeitadas
as tradições, pela alt�ração
do feriado" de á de dezembro

(religioso) 'para 25 de julho
(cí(rico-festivo). (F,J.).

Posló de Venöas Marquardl
ESTÁ PRO'MOVENDO A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPO:S,
...

I
�.

-

_

�

DESDE 3 DE DEZEMBR'O.

TODOS OS -ESTOQUES DA FABRICA ESTÃO SEND'O. VENDIDO,S.

POR QUILO, PARA COMPLETA MUDANÇA DE

LINHA DE FABRICAÇ.AO.

QUEM CHEGAR PRIMEIRO', LEVA O MELHOR.

,OS PREÇOS SAO PARA LIQUIDAR MESMO•.
'

� Il
.

..

tes e liquidar tudo,l.

horário de atendimento até às 19h30min, para maior comodidade aos clien';'

,Em Jaraguá,·· Comissão. vistoria
locais àos Jase/80·

les próprios, os taxíme
tros, �oie custando valer

superlcr jl 8 mU cruzelros
junto a uma empresa es

pecializada, além da afe
riçãó, girando em torno
de mil .cruzeiros, equiva
lendo 10 equipamento Ins
talado" num gasto aproxi-

F�RJ ma'fea presença segunda-feira
em FlorianópoliS

00; :dirigentes das dezoito I institlAições que, ao co"trário
insmuições ,de ensino superior das empresas particulares, nãQ
componentes. ,88 Associação 'podem repassar o ônu� dos au-

'Catarinense das Fundações E- mentes aos estudantes, nesta

ducaclonals
'

- ACAFE -'-, es- tl-pocp, de final de ano.

tarão reunidos na próxima se- As 10h30min será feita a a-

gunda-feira com o Governador pn pentação e discussão de

Jorge Konder Bomhausen para �ário� assuntos do sistema fun-

relatar a grave crise por 'que dacional e, às 11h30min, um

rassa o sistema fundacional relate sobré o dese",volvimen-
de ensino superlor do -Estado. to dos trabalhos do vestibular

A comitiva, liderada pelo yni'icadão180 da Acafe. A au-

presidente. da Acate, Professor diihlcia com o governador es-

l auro Ribas Zimmer, reforçará' tá marcada para às 15 horas

o pedido .de verbas feitas na do dia 10 do corrente; no ga.

semana passada pela Assem- binete do Secretário da Educa-

blé';o Legislativa, através de te-. ÇaQ.
legr;_.ma, para que o Governo

.

Federal libere uma . verba :

de,
180 milhões, a fundo perdido,
E solicitará ao Governo do Es
tado assinatura de convênio
com a Acafe a fim de transfe
rir recursos da ordem de Cr$
5.300.000,00 para cursos. supe
riores defin,idos como prioritá
rios, ou Cr$ 4.000.000,00; par�
os definidos como não priori-

taxímetros

tários.

mado a 10 mil cruzeiros,
valor dispendioso' segun
do os próprios, entretan
to, as con,tingências a

tuals quase obrigam a a

plicação de tais valores,
em benefício próprio e

dos usÚ'ários. (F.J.)

NOVOS SALÁRIOS
A próxima segunda-feira se

rá di� de umal série de . defi
t.i�õe& para' o ensino superior
de Santa Catarina, logo pela

, rnallhã,' às 9 horas, o Profes
'sor Lauro Zimmer abrirá a 18.a
.Assembléia Gerat Or.din'ária da

Acafe; após, às" 9h3Ómln, fala
rá o subsecretário de salário
do Ministério do Trabalho, so

bre "Nova. Legislação salarial
e aplicação em, instituições de
e:;sino superior".
Esta pa'lestra, que cumpre

um dQS !)bjetivo$. da Última' via
gem da dir�ção da Acafe, a

Bra.sília, será para esclarecer

que o caminho que lomarão as

FERJ MARCARÁ

PRESEN'ÇA
Como membro-ir'ltegrante da

Associação Catarinense das

Flmdações Educacionais, - a

FundÉl.ção 'Educacional Regio
nal Jaraguaense (FERJ), man

tenedora da ,Faculdade de Es-

tv�o� Sociais, marcará presen

ça, a,través da diretora Carla

Schreiner e do professor Wal

dir Walzko, aeompanhando to

dQs os trabalhos que serão

deseiwolvido$ durante .

0- en

<,entra, segundo informações
da própria diretora.

Por outro lado, esta-se no

aguardo por parte do Conse

lho Estadual de Educação da

aprovação dO curso de Admi

'nistração de Empresas, o pre
feito pelos jaraguaenses e cata

rinensf&S da região em pesqui�
sa realizada tempos atrás pela
,Ferj, lalvez por entenderem se

a�aptar melhor as condições
de . tra"all1o

.

do parque fabril

locai. Tão logo seja, aprovado,
iniciar-se-á todos os proces
sos pará a entrada em fun,cio-

namento.

t.JATAÇAO NA CAPITA,L

BANDEIRANTISMO EM JARA'GUA

o Bandeirantismo é um

movimento ed!ucativo. Um

Mo\(imento que pretende
contribuir para o desenvol
vimento da pessoa huma�,
na. O Movimento 8andei
rant� tem com'o principal
objetivo, baseado nos va

iores de solidariedade,
icriatividald!e; responsabili
dade e liberdade, possibi
litár uma aventura em con

junto onde tOdOiS contri
buem para o' engrandeci
mento do ser humano.
Ö MB foi projetado po'r

. Ba!den Powell, juntamente
com sua irmã Agnes, em
1910,' denominando'-se

Será aberto às 14 horas "Girl Guides". Em pouco
deste sábado, nas piscinas tempó O Bandeiratismo es-
do lyra Tênis Clube, em'Flo- palhou-se por toda a Euro-
ri�nópolis, o Campeonato Ca' pa: e logo após pelo mun-

�arinense de Natação da', F�- do 8.fora. No Brasil, fo,i
nesc, reunipdo o Lyra e, a U- fundado por Jeronyma

.
niversidade Federal (Florla- Mesquita, em maio de 1919

no nópolis),- Ipiranga e Caça e (coincidentemente nO! mes-
Fór.um, ocorrerá reunião en� Tiro (Blumenau), ,bem como rTW mês e ano die funda-'
tre as autoridades do munici� o Beira Rio Clube de Campo ção do "Correio do, Po-
pio e as esportivas, traçando de' Jaraguá do Sul, que de- ' lO"), sendo que a 13 de
planosc e detalhes aos JASC, tém atletas de melhor enver- agosto as -onze primeiras

· seguindo-se após as . inspe- gad�ra técnica do· Estado, bandeirantes fizeram à so-
ções, cujos resultados darão reunindo verdaçleiros' cam- Iene promessa.
o "sinal verde" para a reall- peões, Essas disputas apon-
zação dos 'Jogos Abertos em tarão o campeão catarinense

Em Jaraguá dO' Sul foi
Jaraguá do Sul, no mês de de natação destê ano, sen-

fundaao O 5,° Distrito'de
out�bro do próximo ano.

.

do que a segunda etapa do ,Santa Catarina, denomin'á-
Nossa reportagem estará ao. ca!1lpeonato prossegue aina-

do de "Emílio Carlos Jõur-
companhando os aconteCI-I nhã, _

com inicio determinado_" dan"; a 05 de maio de 1979
mentos.

, para às 9 horas. �
- COm eleição' de diJetoria,

'.' . tehdo sido! eleíto,: no, ato,
CO'TlO presidente, o sr. Ni-

Estão desde ontem à tarde CLUBE DE
em Jaraguã do Sul, o Conse- XADREZ CONVOCA
. .' \

-
.

lho de Representantes (das I
regi(;es esportivas .do Esta- O Ciube Järaguaense de

/

do)" acompanhados do Dire- Xadrez convoca seus asso

lor. -da Unidade 'Operacional ciados e 'aficcionados, para
de Desportos da Secretaria 'uma reunião na sede do Clu-'
de Cultura, Esporte e Turis- .be (edificio do Cine Jaraguá
mo, Dr. Nilton Pereira, para - 2.0 andar)" na Rróxima 3.a
reuniões e vistorias dos lo-

'

feira, dia 11, às 20 horas, pa
caiS de jogos; alojam�ntos ra tratar de assuntós ligados'
e dependências outras, visan- a participação da modalida
do 'os Jogos Abertos de Sl;tn- de. nos XXI . Jogos .

Abertos
ta Catarina. de Santa Catarina, em 1980,

neste'municipio de . Jaraguá
O. Secretário Júlio César,

do Sul.. A convocação 6 da'
Diretoria.

da Cultura Esporte ao Turis-

mo, em cO,ntacto telefônico
mantido com o Presidente
da Comissão Cel'!tral Organi
zadora dos XXI Jogos Aber
tos de Santa . Catarina, de
1980, Vice-"Prefeito: Sigolf'
Sc�ünk", comunicou de sua

impossibilidade 'de participar
dos trabalhos.

As 9 horas de hoje,

no" qu'e coincide com o dia já com as datas de 25.. '26 e

da fundação do Município, ,27 de julho senqo, as prová
objetivando, através de ex- veis à sua realizaçAo.

D'IFICILMENTE SURGIRA OUTRA OPORTUNIDADE

. MELHOR, OU IGUAL.

E ATENÇÃO!·A parti� de segunda-feilla, dia 10, esta.remos �mpliandb

valdo H[ntz e coordenado
ras as senhoritas Adalgisa
Terezinna Silva, Solange
Beatriz Silva, Jussá,ra Mül
ler, Ulian Bogo:, Heliete
Fischer e Carla BIosfeld .

O Distrito Bandeirante "E
mllio Carlos Jourdan'� reú-'
ne os ramos de Fadinhas
(06 a 10 anos) B1 (10 a

12 anos) e B2 (f2 a 15
anos).
As atividades deste ano

serão enc�rradas neste sá
bado, dia 08, com encon

tro de todos os membros
bandeirantes, às 14 horas
e com o "Fogo do' Con-

. selho" aberto à toda a co

mun;dade, às 21 horas, no
Sest' Essas informações
tC:l'ram prestadas á repor
�agem pela coordenadora
Adalgisa T. Silva.'
Escoteiros encerram

hoje também'

O Grupo de Escoteiros
Jacoritaba de Jaraguá 'do
Sul, está dirigindo" convite
aos, pais de Lobinhos, Es-

. coteiros e Sêniores, Mem
bros da ,Comissão Exe'cuti
va' e Cons!elheiros, para u-

. ma reunião de confraterni
zação e encerramento das
àtividades, que ocorrerá
na tarde deste sábado, às
�6 .horas. Na ocasião, ha
verá a participação do
"pàpài No'el" e' di'stribui·
ção de balas às crianças�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversarion dia 29.11.79
Sra. Werenica H. Ochner

,--

Faz anos hoje
O ganoito Márcio Ademir Bor
tolini

Fazem anos amanhã .

A garotinha Márcia MaJ1iá Bor
folin'i
Srta. Angela Maria Hornburg
Sr. Eugênio Rossio,

Dia �1 O de dezembro
Wander, filho de Ernaldo (lle
na) Bartel

Dia 11' de dezembro
Vva. Sra. Cecília Ersching
Mahnke, em Santos (SP)
A Jovem Beatriz Oristina Gros
skopf, em Joinville

Dia 13 de dezembro
Srta. Lucia Maria Meier Har-
rrack

.

Dia 14 de dezembro
Sra. Marli G,onçalves
A garotinha Simone Lilian Ste
phani

Dia 15 de dezembro
Sr. tnio Oldenburg
O garoto Johnny, filh�ol de Ed
gar (Janete) Gramkow

Dia 16 de dezembro
Srta. Rita Bublitz
Wilson Luís Floriani

Dia 17 de dezembro
O jovem Augustinho Mannrl
ch, em Atalanta-SC
Eveli Moreira

Dia 18 de dezembro
Sr. André Weinfurtter Filho,
Sra., Elvira Müller Westphal,
em Jaraquasinho
Sr. Pàulo G. Hoffmann. em Vi
tória (ES)
Sra. Guisela Luzia Steilein
Ristau

Dia 19 de dezembro
Derci da Silva
Marli Garcia

Dia 20 de dezembro
A garota Andréia Plsetta, em

Massaranduba

Dia 21 de dezembro
A jovem Noêmia E. Gonçalves
Sr. Arnobert Ruediger
Osvaldo Lenzl
Elzira Weils

20 PIZZAS DIFER.ENTES
LAZANHAS
RAVIOlAS

Log:o� logo, aquele
chopinho alemão..

CALCE MELHOR COM

Gizderela
Com 3 lojas para melhor ser
vir. Veja na, Getúlio Vargas,
198' e duas lOjas na Marechai
Deodoro.

ROUPAS, TAMBI:M
I: COM A

CINDERELA.

EXPOSIÇAO,
UM'SUCESSONASCIMENTOS

DA -

SEMANA

Nasceu dia 18.11.79
Adriano, filho de Florita Wes
tphal,

Nasceram dia 26.11.79
Fernando, filho do casal Rudolfo
Reinoldo (Anita Engelmann)
Todt.

. Waldir, filho de Leopoldo Afon
S'O (Laurita Berlanda) Toni.
Oasslano, filho do casal Raul
(Gisela Lange) Friedel.

Nasceram dia 27.11.79

Alessandra Luize, filha do ca
sai Luiz Antonio (Márcia Geong)
Müller.
Fernanda, filha do casal Aldecy
Perides (Eliane de Cerqueira)
Knabben.

Nasceu dia 28.11.79
Josiane, filha do casal Artur (I
vone Maria "Dias) Piaz

Nasceram dia 29.11.79
Solange, filha do casal Antonio
Juliano (Iria) Fusi.
Vivian, filha do casal Invaldo
(Luzita Marià) Gruetzmacher.
Dayana Rosa, filha do casal Cel- '

so Henrique (Iracema) Rosa Pe-
d rotti.

'

Elízeu, filho do casal Edio (E�
leonora) Hoetz,

•

Vania Mara, filha do casal José
Renato (Mirian Müller) de Car-
valho.

.

Nasceram dia 01.12.79
Altair, filho do casal Lauro
(Fritchen Behling) Manske
Willian Robert, filho do casal
Antonio Cariais (Marcy Olga

. Mascarenhas)' de Oliveira.
José Carlos, filho do, casal Os-
mar (Leonir Reitz) Voelz.

.

,

Hermes, filho, do casal Kurt (EI
zira Doege) Hass.
Alexandre, filho de Ana Luclla
Streit.
Marilu, filha do casal Adernar
(Glacir) Gonçalves,
Dieya Kanyela, filha do casal Hi
lário (Dolores Siewert) Fossile.

Nasceu' dia 02.12.79
Andreia Maria, filha do casal
Vilson Uberto (Cecilia Hafe-,
rnann) Deretti.
Nasceu dia 03.12.79
Elia Aparecida, filha do casal

Ó

Norberto Adolar (Kathe Sacht)
Vailattl,

Nasceram dia 04.12.79
Andre Cesar, filho, do casal
Lourival (Ondina Matilde Bach
mann) Hintz.
Marilu, filha do casal Silvio (Hll
da) Oorrêa.
Pietro Maser, filho do casal Al
cides (Doriléa Amorim) Maser.

DAMAS DE CARIDADE
. ENCERRAM

Na tarde 'oe terça-feira, dla
" 04, tendo por local as depen
dências da Creche . "Constân
ça Pi&.zera" as Damas de Ca
ridade de Jaraguá d,b Sul pro
moveram o lanche de encerra

mento de suas atividades no a

no de 1979. Regidas pelo lema

"Sempre servir aos mais neces

sitados", as Damas de Carida
de, com a simplicidade que
lhes são peculiar, encerraram

as atividades distribuindo lem

branças às associadas e con

vidadas especiais e além' do

que, num gesto extraordinário,
fizeram a .entrega de cheque
no valer de 10 mil cruzeiros à
Sra. Tereza Nlcoluzzl, vice-Pre
sidente daAPAE e 15 mil à sra.

Marli Baumei', Presidente da A

ção 'Social de Jaraguá do Sul,
como colaboração' pelos traba
lhos' que essas duas entidades
vem realizando em prol dOI me
nor excepcional e menos tavo-,
reetdes.

'
.

Na ocasião foi eleita a no

Vá diretoria, para mandato de
um ano, onde, pelo seu traba
lho dedicado, foi _ reeleita para
presidente, a sra, Otília Ers
ching .Ntcolltnt, Vice-Presiden
te -:- Diomira Lenzi Wolf t.a
Secretária - Olinda Bahia, 2.a
Secretária - Euclair Pereira
Hlnsching e Tesoureira - Ye
da Weiss Pereira. Os demals
carqos, segundo Dona Otília,
permaneceram ínalteraoos.

...........-.--

Além das Damas de Cari
dade, estiveram prestlqlando o

encerramento como convidadas
espectais, as Senhoras Bru
nhilde Mahnke Schrnoeckel, es":
posa de nosso Diretor, repre
sentando o "correto do Povo",
Tereza Rubini Nicoluzzi 7"" vice
-presidente da APAE, Elvira
Hansehel Bauer, primeira dama
do munlcíplo, esposa do Pre
feito Vic-tor Bauer (que tem dis
pensado grande apolo, é opor
tuno que -se registre), Marli
Baumer, Presidente da Ação So-'
cial e Jutta Marcatto, vice-pre
sidente da Ação Social.

<'

.

. O encerramento serviu pa-
,

ra unir ainda mais as Damas de
Caridade em torno das causas

, filantrópicas, pois além dos ehe
ques à APAE e à Ação Social,
recursos advindos de trabaltlos
realizados e lanches beneficen
tes durante o ano, foram dls
tribuldas roupas e alimentos
para várias famílias necessite
das. � extraordlnárlo e gratifi
cante ao .colunlsta destacar o

trabalho desinteressado que
vem sendo desenvolvido àque
les menos favorecidos. As Da
mas de Caridade de Jaraguá do
Sul, reúnem-se, agora, somen

te na segunda terça-feira de
março do próximo ano,

EDI'ÇAO DE NATAL

Já estamos prep.arando
nossa Edição, de Natal. E espe
ramos que, como de vezes an

teriorês, nosso comércio e in

dústria dirijam rnensaqens de

boas festas à seus funcioná

rios, amigos, cllentes, e for��:
cederes. O "Correio do Povo

se dispõe a inserir sua mensa

gem. Ligue para 72-0091 ou nos

visite na redação, onde tere

mos o máximo' prazer em re

cebê-Ias.

RAPIDINHAS
A' coluna ficou sabendo

que em 1980, será realizado em

Jaraguá, um Festival de Canto e

Fibra de Curiós no Agropecuá
rio. Já temos muitos pássaros
vencedores, logo. '.. Prefeito
Victor Bauer disposto, a reali
zar em julho do próximo ano,
a "Festa do Colono", Em outro

local, destacamos. De leve.. :
Estão desde ontem vistoriando
os tocais e praças esportivas,
Membros do Conselho de Re

presentantes da UOD/SCET. E'

para os JASC/80. Estamos a

companhando 'as demarches

que terminam hoje. Muito obri

gado ao Gerente' da Caixa E
conômica Federal de Jaraguá
do Sul, Hamilton A. da Nova,
pela grande �OIrça que vêm dan
do .ao "Correio do. Povo".
"Quem planta colhe, quem tra-

. baIha -ganha", essa filosofia
mais do que nunca está sendo
vivida nessa nova fase edito
rial do "CP". O Flávio que o di

ga ...

o "NíVER" DO
CHRISTOPH

Quem comemorou festiva
mente seus três aninhas na úl
tima quarta-feira, foi o garoti-'
nho Chistoph, filho do casal a
migo lrineu (Nilda Salai) Sta
helin, A festinha foi na resldên
era de seus pa:pais. Um abraço
.à todos.

•

ENLACE
BUDAl.-PRIESS

Um grato acontecimento
social realizou-sa ontem em' S.
Francisco dOI Sul, quando duas
tradicionais famílias se' uniram
pelos laços do matrimônio de
seus filho�. Às 18 horas de on

tem, na 'Capela Nossa Senho
ra dos Navegantes, na praia de
Enseada, os jovens Hosarre, fi
lha do casal Francisco (Erica
da Costa) Budal e' Carlos Wag
ner, filho do dir. Carlos Fernan
do Priess e esposa Irene Rosa
Priess, na presença dos pais,
padrinhos e convidados, rece

beram as bênçãos pelo seu

casamento. Após a cerimônia
os convidados foram recepcio
nados com um jantar no Res
taurante "Ribadejo". '

' -

O "Oorrelo do Povo"
I
sen

te-se honrado em cumprimentar
os noivos e respectivos pais.

NANETE TEM SUGESTOES INCRrVEIS PA-
RA A PRESENTE 'ESTA'ÇÁO:

'

I

A MODA ESTÁ -COM A NANETE, NA MARE
CHAL DI;ODORO; 790, ESTE � O ENDEREÇO pARA
VOCt SE VESTIR BEM.

.

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

para festas - Buquês em geral.
Plantas ornamentais.

Vestidos Conjuntos
Cê!lças Linha de praia
além de t!cidos para todos os fins.

ne.fell_nA IIIJIPEaIII\ INES�E NATAL, OFEREÇA' .'
AMOR, TERNURA.

D!: FLORES DA FLORICULTURA
IMPERIAL.

Praça Angelo Piazera, 15 - (ao lado da Prefeitura)
89.250-JARAGLJA DO SUL Santa Catarina

LOJA NANETE, SEMPRE PRES�TE PARA
TORNAR VOCt MAIS BONITA. ,

É SUJEIRA

. '

..........................................

Em tapetes - cortinas,
lavamos para o Natal

Fundos Açougue Mahnke

PARA ESTE NATAL
VISTA-SE NA

MODA; PASSE NA

L:ollftcções
Sueli ßda.
e verifique as opções
para :presentes que só a

SUELI TEM.
Av. Mal. Deodoro, 1085
Jaraguá do Sul-SC

Pas$e na Marecbal Deo
doro, 364, e veja as incríveis
sugestões que o

Lanznaster'
preparou para você neste Nä
tal. Só o Lanznaster mesmo,
vá lá e confira!

No período de 14 a 19 do
mês passado, numa iniciativa
que já há 14 anos se repete, a

Associação Corupaense de A
madores de Orquídeas - Acao,
realizou nas dependências do
Salão Paroquial, sua XIV Ex
posição de Orquídeas e Plantas
'Ornamentais, consagrando-se,
novamente, em sucesso extra
ordinário. Esse "sessentão" foi
na ocasião homenageado, na

pessoa de nosso Diretor e· Es
posa e, no flagrante estampa
mos ia' instante em que, agra
decendo as. manltestações

'

elo
giosas, o sr. Eugênio Victor
Schmoeckel falava 'nos atos

-

inaugurais da Expos.ição. E a

I· coluna renova os agradecimen
tos, bem como almeja sucesso
em exposições futuras.

ENLACE JOYCE MONAlM·
-NATANAEL JÚNIOR

"Escolhemos setenta e no
ve para o nosso ano, dezem
bro para o nosso mês, um pa
ra ô nosso dla, às dezessete e

trinha horas para o nosso mo
mento". E' assim que se inicia
o gentil convite para testemu
nhar o arnor e partilhar da ale
gria de dois slmpátlcos jovens,
que no dia primeiro foram a

bençoados na Igreja Imacula
da Conceição, em Nova Améri
ca da Colina - Paraná. Joyce
Monaim é a encantadora filha
do grande jornalista Wílson
Silva à sua esposa Monaim
Maria da Silva e o jovem Nata
nael Júnior é filho benquisto de
Natanael Ferreira e esposa Ma-

_ ria de Lourdes Oliveira Ferrei
ra. Cumprimentos desta coluna
aos simpáticos noivos e resl'"

pectlvos pais.

CONVENÇAO JARITA

Dias 10 11 e 12 do cor

rente, a IndÚstria Têxtil Jarita

estará realizando sua 8.a Con

-venção de Representantes Ja-

rita reunindo aqueles que le-
\' . . ..

vam ao mercado, tncluslve a-

lém fronteiras, ÔS produtos fa
bricados pela tradicional empre
sa jaraguaense. O 1'O!cal da Con

venção será a sede do, Grê
mio Esportivo' Jarita,' anexo ao

Estádio João Lúc.io da Costa.
. Este jornal foi convidado para
a abertura �e encerramento ct_o
conclave, onde será oferecido
ágape,

.

com início marcado pa
ra às 19h30min. AgradecemO's
à Comissão Responsável pela
Convenção e à todos nossos

amigos da Jarita .

BAILE DE NATAL

A partir de segunda-:feira,
poderão ser feitas reservas de
mesas no "Shalon" para o tradi
ciomil baile' de natal de Beta
Pomoções, este ano no Grê
mio Esportivo Juventus. A data
do aoontecimento será dia 24,
com início às 22. horas e a mu

sicalidade à cargo do melhor
conjunto, de Santa Catarina, o

"4.a Redenção". Reserve logo
sua mesa,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Classificados
- Etiquetas -

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

Relojoaria· Avenida

Gráfica Avenida Uda.

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANARINHO PR!=OCUPA-SE COM A SUA LO
COMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO
MODERNfS$IMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES�
PECIALIZADO, .POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, . UMA VIAGEM SEGURA E TRAN
QÜiLA.

- CANARINHO -

Transporta com carinho.

Serraria e Beneficiamento de
madeiras Rio Molha Lida.

SERRARIA E BENEFICIÀMENTO DE
MADEIRAS RIO MOLHA LTOA.

Madeiras imunizadas - Forro - 'Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana:

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

Terraplenagem Vargas
de lido Domingos Vargas

. ,

ssavicos COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208-

TuOOs Santa Hdená
TUBOS E ÀRTEFATOS ns CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

Oficina do. Tibér io
Especializada em Volkswagen, com serviços de
mecânica, retífica de motores, regulagem de car

burador e com lataria e pintura em' qualquer
marCa' de carro.

'

-

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

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Construtora Seria' Ltda.
CO·NSTRUÇAO CIVIL ENGENHARIA E

COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO.

Rua J!oão Piccoli, 94 - Ed. Carlos Spézia

Caixa Postal 184 - Tel�fone:

89.250 - Jaráguá do Sul

72-0214

Santa Catarina

Qualquer que seja a oportunidade,

presenteie com as sug�stões da
RELOJOARIA AVENIDA.

Conheça as incríveis sugestões em jóia.s - re

lógios - prataria e artigos finos para presentes.

Atendimento com o carinho·que você merece.

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

SÁBADO, 0'8 DE DEZEMBRO DE 1979

Besc Clube paga seguro

·PAGINA 3

O, clichê fixa o instante
em que a sra. Hildegard
Leuterecht Schmitz, viú
va de Waldemiro Schmitz,
firmava o documento da

quantia recebida d9 segu-
1101 a que se habilitou em

razão de sua inscrição no

Besc Clube - Previdên
cia, Assistência e Cultu-

ra. Ao ato estive·ram pre
sentes um dos diretores
do' Besc Clube e o sub

-gerente do Banco do, Es
tado de Santa Catarina,
S.A., local, sr. Enéas José
Garçia, 'pagarnental feito
em cheque emitido' pelo
Grupo Segurador Atlânti
ca-Boavista.

Indulto de natal1beneficiará presos
de Jaraguá do Sul

Cento e cinquenta e oi
to presos serão abrangi
dos nas penitenciárias de
Flo-rianó'polis' (119) e cha

pecó (39) pelo indulto de
·

natal, redução' de pena
com livramento condicio
nai, com exceção dos tra
ficantes de drogas, se

gundo decreto presiden
cial 84.:223 de 20 de no

vembro deste ano, infor
mou o setor de organiza
ções penais da Secreta
ria da Justiça. Nas ca

deias públicas das 18 Re

giões Pollelais do Estado�
o decreto abrange de 120
a 130 presos. De acordo
com a Polícia Civil da Ca

pital' cio Estado, o indulto
,

de natal beneficia 10 pre
sos. em Joinville, DOIS
EM JARAGUA DO SUL,
quatro em São Francisco
do Sul, um em Canoinhas
três em. São Bento do Sul
e cinco em Porto União,

além de Blumenau com,

dez, Timbó um, Itajaí oi
to, Balneário Camboriu

um, Criciúma dez, Braço
do Norte dois, Sombrio

um, Rio do Sul um, Ibira
ma dois. Taió um, Lages
doze, Curitibanos dois,
Bom Retiro um, São Joa�
quim dois, Itaiopolis um,

·

Caçador três, Joaçaba
três, Santa Cecília dois,
Campos Novos um, Cha-

· pecõ sete, Palmitos e Xa

xlm, um cada qual.
A Polícia Civil da Capi

tal não quiz fornecer os

nomes dos beneficiados,
alegando que todo o pre
s!diárío que ao ver seu

nome incluído' na tísta e

não for, posteriormente,
liberado -pelo juiz da va

ra competente "irá sentir
uma revolta muito grande,
podendo acarretar até sé
rios problemas para es

delegados".

Crian·ças Calarinenses
. no Congresso

- Três

MAMÃE R·OSEMARY E O PAI ONACLI,
ESTAO, Fl:LlZES DA VIDA

"OS 3 URSINHOS SÄO NOnCIA"

O Sr. Adhemar Ghisi (Arena
SC) Pronuncia o seguinte dis-

curso):
Sr. Presidente, srs. Conqres

sistas:

A União Brasileira de Escri

tores, com sede no Rio de Ja

neiro, presidida pelos srs. Oe
távio de Faria e João Fagun
des de Menezes, como uma

homenagem ao Ano Interna

cional da Criança, realizou um

concurso, especial intitulado

,"Concurso Prêmio Fernando.
Chinaglia de 1979" para livros

de literatura infantil e juvenil.
Paticiparam desse concurso

· cerca de duzentos escrítores

-mlrlns do Brasil todo. A co

mlssão.Julsadora foi composta

pelas escritoras Maria LÚCia

Amaral, Marina Martinez e Es�

tella Lepnardos (coordenadora
e relatora -da comissão e tam

bém Secretâria-Geral da União

Brasileira de Escritores). Os

Janeiro.

E' com certo e justificado
orgulho, Sr. Presidente, que

registro, desta tribuna, o fato
de que um dos livros premia
dos, intitulado "O Pássaro Can

'tador", que concorreu sob o

pseudônimo de "Os' 3 Ursi- (

nhos", e que foi distinguido
com a Menção EsUmulo Ano

Internacional da Criança, foi

escrito por três crianças' cate
rinenses: Patrícia, Micheline e

, Alex Onacli Moreira Fabrin, to-
·

dos 'estudantes do Educandá

rio "Imaculada Conceição", de

Florianópolis. Os três têm as

respectivas idades de 8, 7' e 5

anos e são filhos do Sr. Ona

eli Luiz Fabrin e da escritora

catarinense Rosemary Muniz

Moreira Fabrin.

O livro premiado, Srs. Parla

mentares, e que leva' para San

ta Catarina mais uma láurea

literária e pode fazer, perfeita
mente, prever o despontar de

outras vocações literárias para
nosso Estado e para o Brasil,

· revela em todas as suas pági
nas o quanto a criança está a

tenta para a realidade do mun

do moderno, clamando "pela li-

vor da natureza e do amor, a

firmando coisas puras e belas

como esta: "Ser livre é impor
tante para todos os bichinhos".

Congratulo-me efusívarnente

COIl'", os pais dessas três ator-.

tunsdas crianças, que por cer

to contaram com a orientação
. 'firme d"l escritora Rosemary
Muniz lVIoreira Fabrin, a qual,
na carta que nos enviou rela

tando o ,9'I1�ntoi teve expres-

"Nós, adultos, "omas peque

nos; as 'crianças $Ã.o, grandes
e sábias, porque su� visão é

ampla, o seu pequem" munde

é um mundo gigante, ellQuanto
o mundo dos grandes é � Pe

queno [l1undo dos grandes It!'·

teresses".
Envio daqui calorosos aplau�

sos para os pequenos grandes
autores de "O Pássaro Canta

dor", esperando que sua ,vo

cação'- literária vá crescendo

Garn o passar do tempo e te-

-nhamos, sempre, a dita de ou

vir, a respeito deles, que con

tinuem honrando as tradições
do lar e enaltecendo o nome

de Santa Catarina.

Era o que tinha para dizer.

(Muito bem).'

Banco do Brasil já pagou 5,5 bilhões
aos participantes do, PASI:.P

-o Banco do Brasil pa
gou desde 1.° de 'outubro,
quando iniciaram os sa

ques do Programa de For
mação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep),
cerCa de S,5 bilhões de
cruzeiros, conesponden
te a 2;5 milhões de sa

ques do abono, de rendi
mentos e do principal,
relativos 'liO exercício
1978/79. Lêvalitamen·t�
do Banco, indica que 'o es

quema utilizado para o a

tendimento aos partici
pantes funcionou perfeita
mente, havendo agências
que pagaram, num único
dia, sem . anormalidades,
mais de

_

5 mil saques.-
Desde 28 de novembro,

o Banco do Brasil está a

tendendo aos retardatá
rios e aqueles que apre
sentaram: pedidos de sa

que' até' dia 27. Essa no

va fase de pagamentos,

o

conforme já fora estabe
lecido, se estenderá até o

dia 28 deste mês. Quem
não retirar seu abono, ou
rendimento até aquela
data não 'poderá mars re

cebê-los, Isso,
.

porém,
.

não significa preJUIZO,
pois o dinheiro volta para
a conta do, participante,
onde fica rendendo juros
e correção monetária.
A previsão do Banco

do Bra�iI é de que até ti
.

final do ano deverão ser

realizados um. .total de 3,2
milhões de saques, cor
responden.tes a um de
sembolso de Cr$ 8 bl
Ihões.
Os prazos acima so

mente se referem a sa

ques de abono' OiU de ren-
. dirnentos. Quem tem dl-.
reito de sacar o salde to
tal'da conta do. PASEP
poderá fazê-lo em qual
quer ep'oca do ano'.

eleitorado 17a •

MANUAL DO PASEP

O mapa trimestral en

cerrado em 30 de setern
bro último" levantado por
funclonárlos- do Cartório
Eleitoral da 17.a Zona,
que reúne os municípios
de Jaraguá do Sul e Co
rupá, acusou um total die
28.183 eleitores, sendo
23.539 lnscritos em Jara

guá e os restantes 4.644
em Corupá. Em 31 de de
zembro do ano passado,
esses dois municípios,
juntos, possuíam inscritos
27.629 eleitores, dos
quais 23.042 em JS e ....

4.587 em CO, portanto,'
pouco inferior aos primei
ros nove meses deste a

no, fató plenamente justi-

da
ficável, pelo grande nú
mero de cancelamentos
havidos no período, em
virtude de mudança de
zona eleitoral, falecimen
to e dos eleitores terem

deixado de votar por três
eleições. sequldas,

E, a título de curiosida
de, desde 1958 até 30 de
setembro de 1979, o Car
tório Eleitoral da 17.a ZE,
procedeu o cancelamento
de 5.345 títulos, sendo. "

3.675 em Jaraguá db Sul
e QS restantes 1.670 em

Corupá, pelas mesmas

razões expostas acima.
Em contrapartida, se·

até 30 de setembro Jara
guá contava com 23.539

O BB, em prossegui
mento a campanha de di
vulgação do PASEP, aca
ba de editar 40 mil exem
plares do "Manual do Pa
sep", destinado as enti
dades vinculadas ao Pro- .

grama, a todos- os ór
gãos públicos do País e

aos lnteressados em co

nhecer com profundidade
o programa: O "Manual"
procura oferecer uma vi
são global de toda a di
nâmica do PASEP, escla
recendo dúvidas e forne
cendo orlentação neces

sana aos interessados.
Todas as Agências do
Banco do Brasil estarão
de posse de exemplares
do referido "Manual" pa
ra forneci'mento àqueles
que se interessarem pela
matéria. '

Zona
eleitores aptos a votar,
acredita-se que até, as
proxirnas eleições, em

'1982 (essa matéria foi re
digida antes da votação
final do. projeto de refor
ma :partidária pela Câma
ra dos Deputados e Sena
do Federal) o município
atinja a 30 mil eleitores,
motivado pelo próprio rn
dice de crescimento po
pulacional, que acompa
nha também a evolução
de outros setores, dando

condições de que Jara

guá possa
j

ter, 1q verea

dores no Poder Legis,la
'tivo, contra 13 atualmen-
te.

Rede física Escolar do Estado será toda recuperada
"Toda a Rede Física

'/Escolar de Santa Catari
na será recuperada e pa
ra tal, a Secretaria da E.- ,
ducação, através do Go
verno do Estado, dispen
dirá recursos da ordem
de 650 milhões de cru

zeiros". A declaração foi
feita recentemente em Ja
raguá do Sul pelo Secre
tário An�ro Nercolini, da

Eriucação, . quando, deu

seguimento a, etapa de às
sinatura de convemos

com prefeituras mumci

pais visando a execução

do seu projeto de substi
tulção, reforma, amplia
ção e conclusão' de 'esta
belecfmentos da rede es-

tadual de ensino.
.

Segundo Nercolini, o

plano de recuperação
prevê três etapas, uma

delas Iâ em andamento,
destinada a recúperação
de. Escolas Isoladas e

Reunidas, cerca de 740

prédios, aplicando cerca
. d� Cr$ 135.290.000,00. A
segunda etapa, no pe
ríodo de janeiro a março,
destina-se a,melhoramen-

"Peslalozzi" jormn
novos clunos

Homenagens também
foram dirigidas à secretá
ria 'Iracema Hiendímayer,
à tesoureira lIena K. Bar
tel, à conselheira Alba
Piske, à colaboradora Or:
Ia Stein, à diretora da Es
cola Particular Jaraguá - -,Elfrida Genring Rosá, .

à
Diretora do Jardim Luzia
P..Dal Bello, às professo
ras Ingwelde L.' Klitzke e

Josiane T. Soares e, à au

xiliar Anetfe·W. Driessen.
prêmios foram entregues no sões digna� de registro, conio

dia 16 deste mês de outubro, , estas:
.

na sede da UBE, no Rio de

berdade dos pássaros", .em fa-

I· Anteontem à noite (5a.
feira), em ato prestigiado
por pals, professores e'
convidados, o Jardim de
Infância "Pestalozzi" man

tido pela Comunidade E
'vanqéllca Luterana de Ja
'raguá do Sul, promoveu
a formatura die cinquenta
'e nove crianças, a Turma
"Ano 1 da Criança Bra
sileira:' O ato· teve lugar
no Salão da Comunidade
Evangélica" às 19h30min'
tendo como paraninf�
dos formandos o Dr. Iri
neu Pasóld e patrones1se
a sra. Ireg. Schewinsky
Gilths, e, homenageados
espE'ciaiis, segundo' a pro
gramação, foram a Dire
tora d1:l 19.a UCRE - Iris
Barg Piazera; à Chefe da
Oiv!são de Administração
cY' Ensino ---, Brasília G.
Bert�mini; a Supervisora
Local de Educação
Vara ApareCida Finkbei
ner; a Presidente' do Jar
dim da Infância :........ Carla
Haacke Mayer, além dos
Pastores da Comunidade
Evangélica - Ingo PiSke,
Raul W�gner e Ego", A.
Lohmann.

o juramento, que ence'r

rou a programação diz:
"Senhor, diante' deíi e da
Bandeira Nacional, pJ'1o":
metemos ser bom filho,
bom aluno, comportado,
obedien1e e cumpridor
dos meus devereiS''': E Q
rema :-escolhido gos for
mandos d'Ç)' "Pestalozzi",
Turma "Ano 1 da Criança
Brasileira" foi este·: "Fá
cil é o çaminho .p�ra a.
criança quando

.

alguém
lhe estend� Cl mão que a
conduz. A mão. experien
te do educador, 'do! pai,
facilita e torna seguro o

caminho rumo à verdade
c S.Q bem'''. .

'

tos nas Escolas Básicas e

Grunos Escolares do Es
tado, e, de julho a agos
to, será desenvolvida a

terceira e última etapa,
atin.gindo aos: Colégios,
Isso tudo para dotar a

red� física escolar catarl
nense- da devida infra-es
trutura que está a mere

cer, em vários sentidos.
Esses melhoramentos

deverão estar' todos cum
. pridos até merço de 19,81,
com, o' apoio irrestrito das
Prefeituras Municipais.

HORÁRIOS NATALINOS
PARA O

COMiÉRCIO
-

Embora já divulgados
por este, lornal em sua

_
última edição e também

já em pleno vigor, o hn
'rário pré e pós natalino
para o comércio de Jara

guá do sur, após o acor
dão entre o Sindicato do
Com.ércio Varejista e o

Sindicato dos Emprega
dos no Comércio de Ja

raguá do Sul, a' título de
utilidade 'pública, são es

tes: Hoje, 8 de dezembro,
feriado, fechado; amanhã,
domingo idem; dé 10 a

. 14, até às 20 horas, não
fechando para o almoço;
dia 15, sábadQ, até· às' 18
horas e dia' 16, fechado;
de 17 a 21, até às 21 ho
ras; dia 22, s!ábado, até às
18 horas, também sem

fechar para ·0 almoço; dia
23, cfomingiol, até às 12

horas; dia' 24. véspera de
natal a'té' às 13 e, dias 25,
26 e 31 de dezembro, to-

- do o coméroio estará fe
·chado.

O· aco,rdo para pro,rro
gação de horáriioi de tra

balho, aprovado pelo Mi
nistériG do Trabalho, ob
serva que �s �oras tra
balhadas. dia 23, ser�o
compensada.9

.

com a fol

g.a durante .todo o di.a 31
de dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERVENCI'ONISMO - ABSTENCIONISMO
- NEM OMISSÃO, - NEM EXCESSO

Prof. Paulo Moretti

.

c
O professor, muitas vezes, é otmado por ta

manha dose de t."esconfiança em seus educan-
.dos que acaba aplicando, indiscriminadamente
um intervencionismo extemporâneo. e doentio, ali�
rnentando a doce Ilusão de que tal procedimentofhe evitará problemas de qualquer ordem.
. Pobr� ingenuidade ... não sabe ele que, com
ISSO, esta fomentando o paternallsmo por partedo ed�ca�m e o infantilismo, o formalismo, o
gré"gansmo', por parte dos alunos. '

O intervencionismo tolhe q liberdade do edu
cando, que se vê cercado de precauções e temo�
res, encarando o profes'sor como polícia e não
Qomo orientador. E' uma falsa pedagogia aplica-da a urna faisa realidade. '

Se o intervencionismo descabido é nocivo' à'
educação, o reverso da medalha,· representad'o
pela abstenciosnismo, também o é. São dois ex
tremos que deseduca.m. .

Aplicar o abstencionismo é ser adepto
.

do
"Iaisser faire" - deixe fazer - ignorando fatos
que, sabidamente notórios, acabam' por achinca
Ihar a autoric.'ade do professor.

..

O a 'uno qL'e comete, uma falta, no fundo,
n� Tundo, reconhece que agiu mal.

.

Todavia se
nao é molestado, fica à mercê de um jurzo �rfti
co que lhe deturpa a realidade; com plena coni
vênvia do professor.

Dentro dO' quadro das nece·ss,idade'$ humanas
não se pode _dar ao lux9 da omissão pura e sim� .

ple� da_ sançao, quando o sentido da justiça 11'0--lo Imp?e. No �ntanto, a sançãOI punitiva tem queser apl.lcada nao a �el"prazer, mas como um pré-requIsito da formr:lçao mtegral do educando.
O

,

. int�rvencionismo, gera a dels1confiança. OabstenCionismo' a anarquia: Aque·le pode satisfa
zer o professor, até certo ponto, este o aluná.
Mas_am�os ?� et��os são fictícios, ambas as s,i
�uaço�s Ilusonas, Ja que inexiste uma adequaçãoa realidade educativa.

.

-

Nem � falsa liberdade dio alun0', nem a exces
siva

.

autoridade ,da professor. Há que se criar um
amble�te de mu�uas conc_!:lssões para um mútuo
e.ntendlmento.� H.a que se promove'r um desenvolvimento harmol1lco de tarefas, a cumprir de partea parte, sel� compromete'r personalismos nem
corrompe.r o Justo equilfbrio qUe deve presidir o'
compromisso de educar. .

,São âesast�os�s as Consequênciias psicro1lógi
?as do, a.bst�nclol1lsmo.' mas tão ou mais as do
mterven_cIOI1lS�O. Por ISSO mesmo, o segredo' daeducaçao reSide no esforço comum para um ideal
comum, sendo� o coroamento não só de interes
ses

_
recfprocos, mas também de recfpro'c'a cooperaçao, o resultado, enfim, de pequenos erros egrandes acertos.

(_.�-.;;;;:====
,VEICULOS USADOS REVISADOS'

Financi.mento ,próprio

Corc ' A \
te. cupe .- pra a ;'..... 1912

Maverick cupê super - marron .....•..... '. 1975
Maverick cupê super - branco •. : .. .- �.:. 1975
Cercel cupê lúxo - branco ::. 1975
Corcel" - branco.. 1978
Volks 1500 - verde - ..

'

'.'... 1973
Chevetfe SL - branco ....•...... � . . . . .. 1977
Brasflia - vermelho .......•..... ; .... . • • .. 1976
Volks. 1300 - bege . -� .............•••.•• ;. 1974
Volks 1600 : braríéó

-

......•. '. . . • . •• . .•. 197T
F-75 4x4 - verde •.•.....••....•.. � . . . .• 1976
Belina" LDO -,bege � .. ' 197à
Corcel" - amarelo -

.. ::. 1978

..
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Faculdade de Ciências
Administrativas e

Contábeis da "UNA" .

Nosso conterrâneo, dr.
Honório Tomelin, diretor
Executivo dia Entidade
Mantenedora, envia-nos
de Be·lo Horizonte, Minas
Gerais, gentil convite pa
ra formatura dos ADMI
NISTRADORES DE EM
PRESAS 1979, que se' ini
cia no próximo dia 12,
com Culto Ecurnênlco na

Basíllca de Nossa Senho
ra de Lourdes; dia 13,
Colação de Grau, no Mi
nas Tênis Clube e dla 14,
Baile de Gala, no Pampu
lha Iate Clube. Aos ba
charelandos da União de
Neqóclos de Administra
ção - UNA, os cumpri
mentos deste semanário.
Faculdade de
,Estudos Sociais,
da FERJ

Os formandos da Facul-.
dade de Estudos Sociais,
da Fundação Educacional
.Regional Jaraguaense -
(FERJ), a primeira turma
a formar-se, está expe
dlndo convites para as

solenidades de formatu
ra. O programa consiste
de Celebração Religoisa
na Igreja Matriz de São
Sebastião, as 19 horas do
dia 13 de dezembro e

'Colação de Grau, às 20
horas, no Clube Atlético

. Baependi, no dia 14 de
dezembro de 1979. O Pa-
.ranlnfo será o sr, Eugê
nio Strebe, Patrono o Pe.
Orlando Maria Murphy e

Orador o dr. Flávio Antô
nio Romani. Os �orman-'
doS! prestam homenagem
die gratidão' à Prefeitúra
Municipal de Jaraguá do

FORMATURAS
Sul; Prefeitura Municipal
de Guaramirim, Cprupá e

Schroeder; ao Oonselho
Curador da FERJ;' à Di
retoria da FERJ e à Àd
ministração, e funcioná
rios da FER'J. A homena
gem de honra é feita ao

sr. Victor Bauer, Prefeito
Municipal; Pe. Elemar
Scheid, ex-Diretor e Prof.
Carla Schreiner, atual Di
retora da FERJ. Agrade
cidos aos professo-res, os
formandos inserem no
convite especial gratidão
aos professores Alcides
Sgrott, Balduino Raulino,
Elemar Scheid, Eneida
Raquel S._ Thiago, Eugê
nio Victor Schmoeckef;
Gílio Giacomozzi, Iraci
Schmldlln, .José Alberto
Barbosa, João Bertoldo
Petry, João Joaquim Fron
za, Ugia Maria Emmen
doerfer, Murillo Barreto
de Azevedo, Nilo Sérgio
Quintino dos Santos, Or
lando Maria Murphy, Otto
Francisco de Souza, Pau
lo Moretti, Peoro Canisio
Rauber, Pedrinho Picci
nini, Romeu Junkes, Vltor
Bazzanella, Waldir Watz
ko 'e Wilson Zimmer
mann ..

Formandos do Curso
de Estudos Sociais: -
Llcenclatura de
1.0 Grau
Turma: Prof. Oito
Francisco de Souza
Adolar Eggert, ADa Val

dete Sarti Garcia, Antonio
José 'Pires, Atilano Kriger
Áurea Cristina Schmitz,
Cecilia Konell, Décio Men
garda, Dilene Miriam Ber
toli, Eliana Rita Dematte,
Flávio Antônio Romani,
Gertrudez Alberton, Gil-

berto Pradi Floriani, He
lena Maristela Franzner,
Iraci Maria, Dumke, Ivone
Teresinha Junkes, Jaime
Franzner, Luolla Menestri
na, Mafaldá Ribeiro·, Már
cia Margarida Bona, Ma
ria de Lourdes 'Silva, l'V1a
ita Mahfud, Marister Bat
tisti Raullno, Nilo Forlln,
Nívea Maria Klein, Rosa
na Maiochi, Salete Garcia
da Silva, Sandra Maria
Emmendoerfer, ,_ Solange
Bodriguesi Machado, Teo
nila Judite Romani, Ursu
Ia Christine Briese Franz-
ner e Varrl Panstein. ./

Formandos do Curso
de Estuaos Sociais em

Habilitação em

Educação ,Moral e
Cívica - Licenc'iatura
de 11.° Grau. -

Turma: Prof. Balduino
Raulino
Adernar Lotln Frassetto,

Adolar João Bertoll, Ana
Elisa Morettl Pavanello;
Anita [úcia Marquardt,
Arnoldo Sehulz, Arlete
Schwedler Ossowsky, Car
los Roberto Vidal, Elvira
da Costa Malheiro, Ger
trudes Ouast Schwartz,
Herta Elfrieda Janssen
Splitter, lnqo Seil, Irace
ma Wagner, Ivanir Chiste,
Janete Maria Franzner,
Leodete Maria' Pereira
Lima, Lírio Betholdi, lui
za Eulalia Dutra' da Fon
seca, M.a Auria Zavad'il
Serafim, Marísa Tensini
Kaufmann, Mariza Pradi
Florlanl, Marister Battisti
Raulino, Maurí Ferrazza,
Rosa Maria Klatkowskí e

Sandra ScheibeL
Parabéns às turmas, as

primeiras:, ã se formarem
em licenciatura �Iena.

-to". Na reunião' ido dia 26' de' novembro
o Diretório Nâcional do PSD escolhia
o nome do governador de Minas Ge
rais, sr. Juscelino, Kubitscheck como

candidato do partido à p'róxima eleição
presidencizL O Supremo Tribunal· Fe
deral punha termo a rumorosa questão
em torno da posse'da maior água ma
rinl-ja do mundo, achada em setembro

.

de 1945, em Resplendor, Estado de Mi
nais Gerais, pelo garimpeiro José Al
ves, pesando 23 qàilos e 300 gramas,
avaliada em cem milhõe's de cruzeiros.
O Clube Atlético Baependli derrotava o

D., Pedro, de Corupá pelo escore de
?x1. No dia' 9 do corrente colavam
grau as alunas do CUI1S0 Normal da
"Divina Providência", desta cidad'e. Era
paraninfo o dr. Luiz de Souza.e home
nageados Pe. Teodoro Becker, Artur
Müller, Aleixo Dellagiustina e Irmã Apa
recida. :

As formandas? Ana I. Mascare
nhas, Bernadete C. Vieira, Clarice R.
Cordeiro, Deltrude Nazatto,� Oorothéa
Mascarenhas, Dulce M. Sayler, F.lizira
Hein, Eucalir P. Lima, Helena M. S.
Reis, Luiza Debatim, Otilia Pefry, Wal
traudt Lessmann e· Zélia Sêhmitt. No
dia 18, a Escola Técnica de Comércio
"Santo Antonio", de Blumenau, fazia
a entrega dOis' diplomas aos formandos"
no salão nobre do Teatro Carlos Ga
mes, paraninfado par Frei -cao Rosba
.Cfi O.F.M. - Entre os formandbs' esta
va o atual .cirurgião, dentista 'Guida F.
Fischer-. -

.•• HA 2ANOS

..I. de Castilho Pinto inicia uma sé
rie de artigos, abord1ando A SUCES
SÃO PPESIDENCIAL. O "Co·rreio do
Povo" também na edição de 5.12.1954

<

•

aoorda assunto do comercio de banana
cOm a Argentina: "Informam de San
tos que reina grande descontentamen
�o 'ntre os bananicultores daquela pra
ça em virtude da retenção do numerá
rio correspondente a dezessete navios

I
carre,gados' de bananas para à Argen
tina, sem que o governo daquela naçao
se decidª a satisfazer esse pagamen-

Confira a história... há 30
Há 30 anos, na primeira semana

de dezembro, o dep. Artur Müller pe
dia inscrição em ata 'die um voto de
pesar pelo falecimento, no dia 27 de
novembo, do sr. ROlbe,rto Marquardt,
Pré�idente do Diretório do Partido So
cial Democrático. Na Jtltstificação do
seu pedido, o deputado refere-se ao

extinto, dizendo que era "pessoa de
grande destaque social, descen'dente
de uma das mais tradicionais famílias
e legftimo representante 'de sua popu
lação. Filiado a corrente partidária do
sm. Nereu Ramos, a qual 'sempre per
maneceu . fiel, desde 0$ prime'iros- dias,
com a. vitória da revolução de 30 foi
nomeado Intendente Distrital de Jara
guá do Sul" que pe'rtencia ao ml.micf
pia de Joinville. Em 1934, criado o Mu
niclpio de Jaraguá do Sul, fo-í seu Pre
feito e, em 1974, voltando o pafs ao re

gime constitucional em consequência
das eleições foi escolhido vereador, e
levando-o seus pares à Presidência da
Câmara". Protogenes Vie,ira associa-se
ao lutuolsO aOOlnteciment0', enaltecendo
as qualidades do ilustre extino. No dia
4 de dezembro, às 8h30min, o Ginásio
São [urs realizava a cerimôn'ia da co

locação das telhas no ediffcio, tendo
obtido . licença ,..espedª, de S. Excia.
Revma. D: Pio de Freitas" Bispo Dioce
sano de Joinville. No dia 17 colavam
grau os contadlorandos de 1949, da Es
cola Técnica de Comércio "Bom Je
sus", de Joinville. Entre os formandos
figurava o sr, Heinz BIosfeld. Dia 8 rea-
'Iizava-se a ordenação sacerdotal do
diácono Otavio Bortolini, da Congrega
ção Salesiana, na Igreja Santuário Co
ração de Jesus, em São Paulo. Filho
de Feliciano Bortolini e Angela Bortor'i
ni, residentes em Barra do Rio Cerro
o novo sacerdote çelebrava a 1.<> de ja�
neiro· de 1950 a 1.a Missa Solene em
Jaraguá do Sul,' tendo como pa<frinhos
O'S SI1S. Faustino Piaze,ra e Luiz Piaze-
ra. •

..• HA '25 ANOS

,

O Juventus amargava derrota con-Itra O' Comerciário, de Criciúma, no
"Torneio Incentivo". A Pre·feitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, pela lei nr.

693/77, doava à APAE - Associação
de Pais e Amigos do Excepcional des
ta cidade, uma área de 1.616, 74m2,
localizado à Rua 36 - José Emmen-
,doerfer, destinado à construção de sua
sede própria. EVI SINSVAl comentava
na edição m. 2.964, do "Correio do Pol
vo", AS TRAVESSURAS DOS PETRO
DóLARES, enquanto, que Pedro P.
Schlitz escrevia artigo intitulad10 DIREI ..
TOS HUMANOS. Roseme'ry Muniz Mo
reira Fabrin, divulgava seu trabalho ISEM- TíTULO, O Prof. Paulo MOlretti es
crevia o. artigo DO QUARTO 111 DA
SANTA CASA DE CURITIBA. E o Sena
dor Italívio Coelho, da Arena, do Esta-
do do fV!.ato Grosso, aRresentava pn01e-
to de lei dispondo, lsobre a hora legal
para to�.o o. terr!t:ório naciona�, diVidin-jdo o pais em tres fusos horáriOS.

. Der EVI Itapocu-Fritze - 12179.

anos

. Faculdade de
Ciências Econômicas
de Jo-inville
Os Formando's da Fa- ,

culdade de Ciências Eco
nômloas de .Jolnvllle, <

da

Fundação i;ducacional da
Região de Jlolinville
FURJ, tem solenidade de
formatura programada pa
ra o día 15 do corrente,
no Gináslo Deputado Ivan

Rodrigues, à rua Max Co
lln; às 19 horas, constan
te de Culto Ecumêniool e
Colação de Grau. Dos 19
Bacharelandos de Eco

nomia, destacamos o sr,

Ariovaldo Hanserr que, a

pós longos anos' de es

tudos, concluí com brilho
o seu curso de Econo
mia.
Parabéns aos formandos.

Incoerente
Inconcebível

os SUPER-HOMENS QUE CONTROLAM
O NOSSO' CONSUMO DE COMBUSTfVEL

Por José Castilho Pinto

Dez vez em quando, na intenção, de econo

mizar
. gasolina e óleo diesel, os sup'er:homens

que controlam o consume d_e combus!lvel, �m
nosso país, apresentam sugestoes que vao do in-

coerente ao inconcebível.
,

Assim é que, tempos
'

atrá�, eles avent�ra�,
a idéia de não mals se licenCiar os automovels

de 10 e mais Anos de fabricação, o que �eria
destinar ao ferro velho milhares de car�os ainda

em bom estado do use, uma
_ V?Z que �C? aos de

pósitos de sucata interessaria adqum-Ios.. De

pois, um pouco mais tarde, sugeriram OI racrona

mento de gasolina mas somente para os c��ros
de passeio, medida que, se. P?Sta _

em �ratJca,
seria a mais 'lnfeUz das discrtmmaç�e!i. Alias, so
mas inteiramente favoráveis ao racionamento, dos

combustíveis, mas de um mod� geral, ,enJen�e�
do que esse é o único meio vlavel de economlza-

-los. . •

Mas os super-homens dos nossos combustl-

veis não desistiram dos seus intentos mal pensa
do, voltaram a inistir e acabaram por au!"entar o

preço da gasollna em 58 por cento, ;Ievan�o-o
de Cr$ 14,30 o IitrOi para 22,60 e' o oreo. du:sel
para Cr$ 12,00 o litte. Naquela.s d.ua.s pr!melras
medidas, a do racionamento discrlmlnatélo ,e a

do não licenciamento para automóveis de certa

idade está o incoerente, e nesta última, a do' au

mnlo 'escorchante, o inconcebível Cle toda essa,
estranha história.

Seiá que esses super-homens ainda não se

convenceram de que o preço da 'gasolina e do

óleo diesel está intimamente ligado com o custo

de vida? Será que não imaginaram que o aumen

to dos com"ustíveis gera automaticamente a alta

do preço das mercadorias, dos gên�ros. alimentí
cios de prílT'eira necessidade? 'Sera que a d�s
peito, do seu dispendioso assesso'ramento nao

consC?guiram' êltinar para esse fato tão, ele,!,e�tar?
O quilo do trigo custa hoie, em Jaagua do

Sul, Cr$ 3,70, o açucar 12,40, o arroz 26,00, 10

feijão 14,80, farinha de mandioca �1,60, o.macar
rão comum 8,00, á batatinha Cr$ 7,00. POIS; bem,
confrontemos estes preços ete fiole com :o custo

dessas mesmas mercadorias daqui algumas semaw

nas, e verificaremos a diferença que sofreram,
para maior, isto como consequência única desse
aumento absurdo da gasolina e_ do óleo diesel.

O assunto é muito sério e apesar de não

comporfar gozação, vamos parodiar o J'ô Soares
na sua propaganda de carteira de poupança, di
zendo: "Antes queriam mas n�o foi possível, de

pois tornaram a desejar mas também não deu.

certo, mais tarde voltaram a querer mas já aí
deixando' de fado o incoerente e partindo festiva
mente para o inconcebível".

Jaraquá 00 Sul, 28.11.79
..

.

Do ao

�,LAR· Imóveis
Av. Mal. Deodo'ro, 136 - fone: 72-0510 - Creci 235

COMPRA - VENDA - INCORPORAÇAO
LOTEAMENTOS E'ADMINISTRAÇAO

•

DE IMóVEIS.

LOTEAMENTO:
- 400m depois Ponte Tavares Sobr., rua José

T. Bibeiro, com luz, águ'a, esgoto; Preço de lança
mento, até 24 meses.

CASAS

R.A. Santos Dumont após Marisol, casa 152m2,
mais rancho. Terreno 14x30. Cr$ 3ÔO mil;' em cond.
- R. João Franzner, 30m. frente, ('asa alvenaria, par·'

te 2 pavimentos, garage, perto Gr; Esc. R.' Dornbusch.
em condições.

:_ Vila Schmitt, Ilha Figueira, casa nova, partá mate
rial, terreno 15x28. Apenas Cr$ 180 mil, aceitando veIculo
em troca. "-

- R. Albino Zanghelini, centro de Nereu Ramos, casa

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

danç.a. ,ótimo preço..
- R. Epitãcio Pessoa, casa madeira, terreno 1.170m2,

imediações Menegotti" Cr$ 250 mil, aceitando veIculo.
- Centro, casa 142 m2, 3 dormit., estar. social, Intimo,

2 banheiros Et cozinha azulejo até teto, iardim inverno,
garage. Informações por telefone.

CHACARAS
'- Dispomos diversas chácaras de pequeno e

grande porte, diversos locais, excelentes condi
ções pagamento. Fone 7�-51 O.

"LAR" NECESSITA: •

,

- Diversos apartamentos ou morad'ias no Cen
tro, para clientes prefer6Slciais. Responsabilizamo- .

-nos pelo aluguel.---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Anuidades escolares· poderio elevar·se a 80,olo no próximo .aooPAINEL
como argumento. S�undo 88

explicações do
I
Ministério, p0-

rém, é necessário um cálculo,
levando-se em consideração !)

índice de aumento concedido
aos funcionários e orlentadb

pela Resolução n. 11/78.
Para o cálculo do reajuste,

as Instituições de ensino, ex

plica o MEC, deverão ealeular

o indice médio de aumento
_ dos salários' através da folha

de pagamento. Desse indice

, médio, deverão ser calculados

os 70% que serão acrescidos

à anuidad� vigente no ano de

1978, não em 1979. O resulta

do obtido deverá ser dividido

pelo número de parcelas em

que se desdobra a anuidade.

As parcelas vincendas, e so

mente estas, deverão ser acres

cidas os aumentos correspon

dentes a elas. No caso da Ins

tituição cobrar a anuidade em

uma única, ou duas pacelas,
ou que teve sua última parce

la vencida antes de 1.0 de no

vembro de 1979, o reajuste da

anuidade deve ser feito apenas

sobre 1.0% do valor 'total da

anuidade de 1978, observando
-se a orientação acima. Levan

do-se em consideração que a

média de aumentos concedi

dos foi de 22% e o reajuste
da' anuidade será de 70% so

bre este indice, pode-se cal

cular em 15,4% !' aumento da

anuidade escola�.

bimestre;' 9. - Tal alternativa
foi discutida e aprovada pelo
Sindicato de Estabelecimentos
de Ensino Particular de Santa
Catarina que, em assembléia

geral, não encontrou outra 80-

lução para o problema, criado

justamente no final do �no Ie-'

tivo; 10. - Sabemos e com-

pr.•••",

COLÉGIO DIVINA

PROVID!NCIA

urgência, antes que se Inicie
uma crise social grave, na 0-

'pinião das autoridades da Edu.

cação, quem arcará com o 6-
nus dessa elevação excepcio
nal dos preços.
COLÉGIO S. LUfS
COBRA VALOR EXTRA

foi concedido aos professores
e funcionários do Colégio um

reajuste que variou de 50 a

55%; 3. - 08 empregados da
maioria das classes, através de
Acordos ou de Decisões dos
Tribunais de Trabalho, obtive- '

ram aumentos muito superio
res aos indices oficiais; 4. -
Fontes governamentais, pre
vêem que o índice inflacioná

rio, neste ano, variará de 55 a

65%; 5. - Nestas circunstân
cias e levando-se em conta, a
anuidade que vem cobrando,
o COlégio São Luís não tem

condições de arcar com as

despesas decorrentes de um,

reajuste, nesta época, no

montante de 22% , benefician
do professores e empregados;
6. - De outra parte, seria In

justo não se conceder o au

mento salarial de 22% a uma

classe sabidamente sacrifica

da, qual seja a ligada à educa

ção dos jovens; 7. - Ante tal

evidência, não sobra outra al

ternativa ao Colégio senão· a

crescer à anuidade, cobrada,
no

.

presente ano leiivo, um va

lor extra de CrS 580,00 a fim
de fazer face 'ao reajuste sala

rial de 22%, que h"lcidirá Igual- .

mente sobre o 1.3.0 salário, fé
rias e encargos previdenciários;
8. - Este valor extra de Cr$
580,00 deverá ser recolhido ao

Estabelecimento até 23 de no

vembro, data fixada para a

entrega dos resultados do 4.0

o indice deSerá de 35%
não cobrar de ninguém ...1. - O Colégio São Luís,

,nradicional 'educandário
mantido pela Congrega
ção Marista e que por
vários anos fof sede da
Província Marista em S�

,

Catarina, comemorará em
fevereiro ·de 1980, qua-

,

.renta anos de instalação
em Jaraguá dó Sul. Data
de singular importância
pelo que representa ao

MuniCípio e ao próprio
Estado, deverá ser con

dignamente comemora
do. É o diretor atual o Ir
mão Frederico Untenber
ger, já há cinco anos de
sempenhando atividades
educacionais e religiosas
em Jaraguá do Sul.' O
"São Luls" tem planos
excelentes para futuro
próximo, no campo espor
tivo e educacional e que,
no tempo certo, estare
mos noticiando.

aumento das' anuidades 'escola
res ,para o primeiro semestre

de 1980 nas escolas particula
res do País. No segundo se

mestre letivo deverá ser fixado
um novo reajuste, segundo os

novos critérios de aumentos de
seis em seis meses que pode
rá atingir' 1m termos de au-.
mente de anúidades para o

,próximo ano, até '80%, segundo
os cálculos iniciais feitos pelo ,

Conselho Interministerial de

Preços e enviados ao Conse

IhQ Federal de Educação.

5. -:- De acordo com o'

Decreto 84.135 (31.10.79),
o salário mínimo em moe-

, da-corrente para o traba
lhador adulto, calculado
na base de trinta' dias ou

240 horas de trabalho,
para a 18.a Região (Sta.
Catarina), 1.a e 2.a Sub
-Região é de Cr$ 2.760,00
a partir de 1.° de 'novem
bro (começa a receber
neste mês). Isso corres

ponde a Cr$ 92,00 diá
rios e Cr$ 11,50 por ho
ra, salário mínimo' esse
dividido nos seguintes
percentuais, para efeito
de desconto: 57% para
alimentação" 24% para
habitação, 13% para ves

tuário, 5% para higiene e
, 1 por cento para o trans

porte.

educandárioO tradicional

(principal) jaraguaense, manti

do 'pela Congregação Marista,
o' Colégio São Luís, viu-se na

contingência de lançar mão de

expediente para o cumprimen
to da Lei n. 6.708, rec:.entemen
te sancionada, que alterou a

política salarial,' mediante een

cessão de reajustamentos se

mestrais, e, desta maneira, os

professores e funcionários do

estabelecimento, a partir de 1.0

de novembro, tiveram reajuste
salarial de 22% sobre os salá
rios até então recebidos, se

gundo nota oficial do próprio
estabelecimento, emitido pela
Direção.

E esse fator obrigou o Co

légio, diante do probiema erla
do a lançar mão de recursos
não previstos, -

pelas seguintes
razões expostas pela direção,
segundo informou ao "Correio
do Povo" o Irmão Frederico

Unterberger, 'seu diretor: 1. -

Em 1979, nossas anuidades fo-
'

ram reajustadas em 42,20%
segundo Parecer do Conselho
Estadual de I;ducação, a quem
compete opinar a respeito; 2.
Em março do corrente ano,

-

Fonte do Colégio, Divina Pro-

vidência, Informou que embora

houvesse alteração
-

na política
salarial, a situação criada foi

contornada, safando-se os alu-'

nos do pagamento de mensa

lidade extra, muito embora os

reflexos do reajuste fossem
_

sentidos. Acrescentou que as

mensalidades pagas foram as

normais do ano, seguindo as

normas tradicionais do educan

dário mantido pelas Irmãs da

Congregação "Divina Provi
dência".

O problema do 'reajuste...de
anuidades com a alta do cus

to de vida, !:Ieverá merecer a

nálises mais profundas em reu

niões que serão realizadas en

tre as autoridades das ár�as
de educação e da fazenda. A

principal motivação
•

para q'ue
o problema seja posto em de
bate é que, lá deficitárias e

defasadas, muitas delas em si

tuação de Insolvência, as esco-

,

las particulares reclamarão por
haverem recebido apenas 35%

para o início do próximo ano.

Por outro lado, os estudantes
e suas famílias, como já es

peram. as autoridades, deverão

reagir negativamente a um au
menta que pode chegar, se

gundo os cálculos
'

prelimina
res, a' até 80% em 1�80, con
siderando o segundo reajuste
do ano. É preciso definir, com

6. - Um total de 307 ins
trumentos de sopro - en

tre flautas, trombones,
sax, souzatones, bombar
dinos, requintas e clari
netas - serão distribuí
dos a 37 bandas de sete

Estados, completando o

programa para 1979 do

Projeto Bandas do lnstl-
_ tuto Nacional de Música
da Funarte. De Santa Ca
tarina, 8 bandas serão
beneficiadas, devendo re-

, ceber os instrumentos,
terça-feira, dia 11, segun
do a própria Funarte.

MEC EXPLICA
REAJUSTE2 .

.- A décima nona U
nidade de 'Coordenação,
Regional de Educação
(UCRE) de Jaraguá do
Sul, criada há poucos
meses atrás, por ato do
Governador Jorge Konder
Bomhausen, possui, a se�
gunda melhor instalação
do Estado, �somente su
perada por Blumenau,
que tem, sede própria.
Realmen.te são excelen
tes as instalações no se

gundo .andar do Edifício
da Comunidade Evangéli
ca Luterana, fato consta
tado 'pela reportagem
quando da cobertura dos
trabalhos por ocasião da
visita do Secretário An
tero Nercolini a Jaraguá.

O reajuste da anuidade es

colar, concedido pelo Ministé
rlö 'da Educação .e Cultura,
para vigorar apenas sobre as

parcelas a serem pagas em

novembro e dezembro, tem pro
-

vocado muitas Interpretações
errôneas. Muitos se queixam
que as escolas simplesmente
criaram mais uma parcela na

anuidàde, usando o �eajuste

bolsistas ilo PEOEPedro· Colio .

quer maior valor aos7. - Foram 14.018 os

candidatos inscritos para
prestar exames ,'vestibu
'ares no "Unltlcadão/êü"

, da Assoclação Catarinen
se das Fundações Educa
cionais (ACAFE), dadas a

conhecer pela própria,
em 18' cidades catarlnen
ses. As provas serão rea

lizadas dias 15, 16, 17 e

18 de janeiro do próximo
ano nas 18 Fundações e,
num comparativo ao ano

anterior, o número de ins
critos ao Unificadlão de
1979 cresceu em 26%, já
que no ano passado hou
ve 11.147 . inscritos. So
mente em Jaraquá do
Sul, junto a Fundação E
ducacional Regional Jara
guaense, mantenedora da
Faculdade de Estudos So
ciais, foram 232 os candi
datos inscritos - confor
me divulgamos ,recente
mente.

cedidos pelos governos
estaduais e municipais.
Por tudo isso, formula

mos desta tribuna um ve

emente pedido ao Minis
tro do Trabalho e ao lJi
reter Executivo de Pro

grama Especial de 30!
sas de Estudo, 'para que
ouçam a aflitiva ralvirtdl
cacäo da Câmara de ve
readores de Jolnvlt'e, a

qual é, neste momento,
porta-voz de uma mensa

gern d.e: tantas outras Câ
n-aras 'Mu;:licipais, inte
ressadas no fortalecimen-
to do movimento smd'cal
brasileiro" •

peclal de Bolsas de Es
tudo, que é o flnanclador
de programa e proletos
de concessão de bolsas
die estudo.

bolsista.
A finalidade do PEBE

é propiciar ensino aos
empregados sindicaliza
dos, seus filhos e depen
dentes, no ensino médio
e no superior,: sobretudo,
em carreiras prioritárias,
quer através de bolsas
ce estudo, quer através
de outras formas de aju
da financeira. Para tanto,
o Ministério do Trabalho
administra o Fundo Es-

"Desde 1966 foi criado
no Ministério, do Trabalho
o Programa Especial de
Bolsas de Estudo (PEBE)
e cujas operações se ex

pandiram no sentido da
formação profissional e

hoje abrangem a conces

são de bolsas de estudo
através de sindlcatos e de
bolsas de estudo para
cursos prioritários' em ní
vel médio e em nível su
perlor, e assistência ao

clal de Bolsas de Estudo,
distribuídas em sua rnalo-

,

ria, 'através dos sindica
tos, para um mínimo igual
ao valor do teto do salá
rio rnlnlmo,3. - Em Massaranduba,

embora o futuro polítlco
com a extinção dos par
tidos esteja ainda inde
finido como de todo o

resto, noe bastidores po
lIticos comenta-se que,
um dos prováveis candi ..
dato a candidato à Che-
fia do Executi--
vo, seja o atual Presiden
te da Câmara, Carmelino
Dolsan. E em Corupá,
embora nada tenha sido
ventilado, aínda, é de se

supor que o Uder do Go
verno, Ernesto Felipe
Blunk, pelo trabalho de
slnteressado e pelo amo'r
as causas de seu municf
pio possa ser apontado

� pelo diretório municipal
de seu partido, como can

didato ap posto, máximo
do município. De momen

to, são somente hipóte
ses levantadas, conjectu
ras, nada há de oficial,
mesmo porque as indefi
nições ,não permitem al
gumª afirmativa...

Agora, acabo de rece
ber da Câmara de Verea
dores de Joinville, em S.
Catarina, por iniciativa do
Vereador Adolar Schulz,
apelo para que seja ele
vado 107 valor da bolsa do
aludido Programa Espe-

Em estudos realizados
verifica-se que, em sete a

nos, o valer comparativo
entre o salário mínimo e

o valer da bolsa decres
ceu de ano a ano, desde
112% para 33%.

-

Apliq"!e seu cap.ital e.m imóveis, onde a valorização é constante
e o retorno garantido. AdqUira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMARda IMOBILIARIA VAILATT� LTDA.

OS BONS VENTOS LEVAM AO

De tal sorte é o decrés
cimo que há manifesto
"df"sinteresse na renova

ção ,e no recebimento das
bolsas pelo seu va.or ir
risório, o que provoca,
'tlm certos casos; dsvolu
ção de recursos

'

ao PE
HE. Ora, na época atual é
de recomendar-se o for
talecimento financeiro
deste projeto, pelo' seu

alto alcance social.
'

Ademais, não pode o

M�l"istério do TrabaH�'1 o

ferecer 'menos do aue

,rojetos seme'lhanles ccn

,�'Q.
Francismar

Este, o discurso profe
rido pelo Deputado FE:,cle
rat Pedro' Paulo Hlnqs
Calin, represenante do
norte catarinense, da tri
buna' da Câmara dos De

putados, no final do mês

passado, antes'do reces

so parlamentar. Cc,lin,
com raro brilhanfsrno',
vem defendendo '

nO!Jsos

interesses na Capital da
República.

VENDAS:

�

W
PRAIA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).
Imobiliária VAILATTI Ltda

8. - O Sec'retário da Ca
sa'Civil informou que o

Banco do Brasil vai alo
car recursos da lo,rdem de
250 milhões de cruzeiros,
destinados à cobertura
financeira dia programá
de eletrificação rural, a

ser desenvolvido pela.
ERUSC, no' próximo àno.
O expediente do Banco
do Brasil afirma que a li

beração da verba está na

dependência do forneci
mento dos dados c'om

plementares àquele �s:..,
tabelecimento bancáriO,
necessários à alocação
dos recursos. Só resta

saber, ag'ora, se serão
ater.didas as reivindica
ções dos municípios do
Vale do Itapocu para nO

vas linhas" com a super
visão da CERVIL ....... que
tem ,Sede em Guaramirim.

Rua Cei. Emmo, Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 _: JARAGUÁ DO SUL - SC-

�I N D I CA DO R P R O F ISS ION A L
..

4. - Para 10< asfaltamento
da Rua Joinville, que vi
rou polêmica pe'la demo
ra em sua conclusão, mas
lá iniciada ,o derrama
mento da "camada ne

gra" e que teve os traba
Ihols iniciais, pela Clark e

posteriormente assumi
qos pela Pavileste, serão
absorvid_os nada menos
do que 8Ö toneladas de
asfalto, segundo decla
rou o- 'Prefeito Victor Ba
uer, ao comentar a reali
zação dos trabalhos pela
empresa vencedora da
ooncorrência pública. E
Bauer, como boa raposa
política que é, e�,tá pla
nejando 'fórmula excelen
te para cobrança desse'
asfalto dos munícipes, di
reito que lhe faculta a lei,
talvez até' mesmo atra
vés de taxas, de acordo
Com os níveis de vida dos'
moradores beneficiados
pela melhoria. Sua inten
ção inicial, no entanto,
pelo que:'se soUbe, seria

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

-

Téc. Conto Antônio' José Gonçalves
CRC-S,C n.o 7.7�6

Téc. CÔl'I( Yvonne A. S. GonçalVes
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos �iscais e Administrativos - Con
tabilidade .; SerViços de Marcas e Paten!es - Fotocópias _de. Le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços

I
Aéreos VARIG.

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

,

'CEACLIN - ANALISES CLINICAS

DR., FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72;-0466

9. - Dos 5 milhões de
Voll<swagen brasileiros
fabricados, a metade cor-

,responde ao' Fusca. DÇir
porque, dos 6,1 milhõ�s
de vefculos de passeio· e
uso misto que rodam pê
lo Brasil nada meno's do

�
�

que 2,3 milhoes ou cerca

de 40% são Fuscas. Ho

je em 'suas fábricas, a'
vWB produz diariamente
2.300 verculos, o' que dá a

média de um a cada 25-

segundos de trabalho.

III ,',
,

MARLIAN-EMPRI!I!NDlMkNTOS E SERVIÇOS'L"O)A;
---

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil'

'CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. NO. 9.360 - VISTÓ 5047 - 10°. R. CRC - 0772

" ,CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FI,NANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL.
ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79

, Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
,

89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

PROJ'ETOS E ASSISTENCIA TECNIC \,
----

Av, Ma!. peodoro da Fonseca, n°. 1.179

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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nesta cidade, filha de Dorival

Borges de Lima e Maria Bor

ges de Lima.

Edital nr. 11.157 de 30.11.1979 '

Valdemar Manoel dos Santos

e Maria Salete Klosowski

Ele, brasileiro, solteiro, ln-'
dustriário, natural. de Guar.ami

rim, neste Estado>, domiciliado

e residente em Vila Lenzi, nes

te distrito, filho de Manoel dos

Santos e Ilda Héat dos Santos.

Ela, brasllelra, solteira, in

dustriária, natural de Massa

randuba, neste Estado;, dornlcl
Iiade e residente na Rua Pro

cópio Gomes, nesta cidade,

fiha de José Antonio Klosows

ki e Rosalia Andrzejewski :Klo

sowskl.

Edital nr. 11.158 de 04.12.1-979

Adolar Raimundo Rosario e

Oraides Rodrlgu"
Ele, brasileiro, solteiro', pe

dreiro, natural, de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua José Teodoro Ribeiro,

nesta cidade, filho de Pedro

Rosario e Lucia Reif Rosario.

Ela, brasileira, solteira, lndus

trtárla, natural de Ibirama, nes

te Estado domiciliad'a e residen

te em Barra do Rio Cerro, nes

te distrito, filha de Agenor Ro

drigues e Coletra Rodrigues.

EditsJ nr. 11.159 de_0í4.12.1979
Arnoldo ,Formigari Filho

e Salete lehmert

Ele, brasileiro" solteiro" in

óustriário, natural de Rio, dos

Cedros, neste Estado, domici

liado e residente na Rua 25 de

Julho, nesta cidade, filho de

Arnoldo Fonnigari e Olimpia
, Formigari. Ela, brasileira, sol

teira, industriári8l, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua 25 de Julho,

, nesta cidade, filha de Alfredo

L.ehmert e Ana Pangratz Leh-
mert.

Fdital nr. 11.160 de 05.12.1979

Ralf Baade e Tânia Lessmann

Ele' brasileiro, solteiro, car

Plntei�o, natural' de Guarami

rim, neste Estado, domiciliado

e residente em Guaramirim,

neste Estado, filho de Arno Ger

mano Adolfo Baade e Rogadi
Leitzke Baade. Ela, brasileira,

solteira; industriária, natural de

Jaraguá do' Sul, domiciliada e

residente na Rua Joinville, nes

ta cidade, filha de Teja Paul

Ernst Lessmann e Lilli Giese

Lessmann.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Munieipal de Jaruuá do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Divisão 'de Contabilidade
BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 1979

Até o mês Arrecadação
Anterior no mês Total

RECEITA'
TITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

- Receita Tributária .•.• : 16.044.673,42
Receita Patrimonial •••••••••••••••••• '190.549.59
Transferências Correntes ••••••••••••• 35.1'13.070,45
Receitas' Diversa:s •••••.•••••••••••.• 830.304,30

2.205.221,57
9.808,00

4.854.333,53
74.857,08

18.249.894,99
,
200.357,59

39.967.403,98
905.161,38

65.000,00
4.258.214,79
HlO.119,60

Cr$-56.062.186,72 7.683.965,61 63.746.152,33SOMAS •••••••• _! ••••••••••••••

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de bens móveis e' Imóveis.
Transferências de Capital •.•..•.••••.
Outras Receitas de Capital· � •••••••.•

65.000,00
3.718.469,36
-100.1·i 9,60'

-,-

539.745,43
-.-

7.177.777,61
2.418.505,0'7

,
7.000.000,00

38.00'0,0.0

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA
Contas empenhadas'e a pagar .•••••••

Depósitos de diversas origens ••••••..

Outras Operações .•.•
-

.••••••••••••.•

Cheques não reclamados •••••••••••• -.-

16.634.282,68

6.843.' 92,42 ,

2:138.1 (16.80
7.000:000,00

38.000,00

334.585,19
280.398,27
-.-

SOM AS........................ Cr$ 16.019.299,22 '614.983,46
-------------------

SALDO DO M@S ANTERIOR

Caixa .•.••••••.•...•••••••••• � •••••• 12.198.016,22 1.016.332,74
Bancos - disponlvel ......... � .... ;. 43.700.514,00 5.506.177,10'
�ancos - vinculado •••.••••••••••••. 13.215.133,9.1 2.615�371,72

SOM AS ;........ Cr$ 69.113.669,16 9.137.881,56
TOTAL GERAL ,CrS141;195.155;1O 1!.436.830,63

13.214.348,96
49.206.691,10
15.830.510,66

78.251.550,72 '

'

158.631.985,73

Até o mês

Anterior
Despesa
no mês

755616,88
1.307.980,45
6.884.243;75

101.546,88
252.627,70'
999.027,32

857.163,76
1.560'.608,15
7.883.271,07

. 8.305.322;63
4.129.998,97

,28.953.833,21
840.423.25

41.660,91
792.829,34

SOMAS Cr$ 48.397;663,21 4.967.448,08. 53.365.111,29

SALDO PARA O M@S SEGUINTE

Caixa - .. 12.772.587,44 2.021.800',99
Bancos - disponlvel ••••••..•.••••••••. 48.828.643,97 6.137.956,26
Bancos - vlnculado •.•••.•. 'i ••••••••• _ 15.174.0'24,20 2.882.192,62

SOM AS L.. Cr$ 76.775.255,61 11.041.949,87
---� .. ---

TOTAL GERAL CrSI41.195.155,10 17.436.830,63

6.307.392,42
2.439.177,27
6.958.864,19
1.744.235,08

,�.fS O MAS :...... CrS 16.022.236,28 1427-43268----17-44966896. ., ..,

0200 Gabinete do Prefeito ••.•••••
'
•••••

0300 Depto. de Administração •• : •••••.•
, 0400 Depto. Educação, Cultura Ei Asslstên-

. cia Social 7.725.748.46
0500 Depto. da Fazenda .•.••••.•••••.. 3.625.993,03
0600 Depto. de Obras e Viação ••••••.• 26.495.349,54
0700 Depto. Agropecuário •.•••.•••••••. 774,8:4,05
0800 Depto. de Turismo ..•••.••••••••. o

- 35.047,71
Créditos Especiais .••.•• � • • • • • • . • 792.829,34

579.574,17
504.005,94

2.458.483,67
65.56!!l,20
6.613,20

DESPESA EXTRÀORÇAMENTARIA

Despesas de meses anteriores ..•..••••. 5.73!:!.298,03
Depósitos de diversas origens •••••••••• 2.133.549,24
Outras operações .•••...•.••••••.•••.• 6.405.153,93
RestQI3 'a pagar •.•••••••••••••••••••. ,,:,,,,,1.744.235,08

•. /�=,

568.094,39
305.628,03
553.710,26

•

14.794.388,43
54.966.600,23
18.056.216,82

158.63'1.985,73

87.817.205,48

rjb/Cont. da-Pref. Municipal'de Jaraguá do Sul, 31 de OUTUBRO DE 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

. JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda

Tirso Gregóri,o Stãh�lin
CRC SC n. 7.527 - Técnico em Contabilidade

REGISTRO CIVIL

Edital nr. 11.143 de 27.11.1979
João Bernardino Pelens e

Isaura Vasel

,o Ele, brasileiro; solteiro, ope-
.

rário, natural de Jaraguá do,

Sul, domiciliado e residente em

Ilha da Figueira; neste distrito;
filho de Bernardo Pelens e Apo
lonls Berns Pelens. Ela, brasi

leira; solteira; doméstica; natu

ral de Jaraguá do sur,' domici
liada e residente em Ilha da

Figueira, neste distrito; filha de
Ernesto Alberto Willy Vasel e

Alzira Franceschi Vasel.

Edital nr. 11.144 de 28.11.1979

Angelina Aldrovandl

Ele, brasileiro, solteiro, ope
'rárlo, natural de Massaranduba
neste Estadp, domiciliad'o e

residente rra Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade, filho
de BoleslaJU' Rainiak e Pelagia
"Ralniak. Ela, brasileira,' soltei
ra; industriária, natural de Mas

seranduba, neste Estado; domi
ciliada e residente na Rua Do-

, '

mlnqos Demachi, nesta cidade,
filha de Olimpio Aldrovandi e,

Adelina Aldrovandl,

Edital nr. 11.148 de 28.11.1.979
Cornélio dos SantOs e

Helenà dos Santos

Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Jarraguá d'o

Sul, domiciliado e residente na

Rua Walter Marquardt, nesta

cidade filho de Alfredo dos

Santos e Teresa Pacher' dos
Santos. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de RodeiO'; nes

te Estado, domiciliada e resl-
. dente na Rua Walter Marquardt
nesta cidade, filha de Altino

dos Santos e Paullna Gibows

ki.

Edital nr. 11.149 de 28.11.1979

Laurindo Berrl e
Salete- Sba.rdelatl

Aurea Müller- Grubba, Oficial
do Registro: da, Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de S�n
ta Catarina, Brasil.

Faz saber que comparece
ram em Cartório, exibindo- os

documentos exigidos Pela lei,
a fim de se habilitarem para

,

casar:_

'Osmir Krieser e

I' Ondin�
-

Vicente

Ele; brasileiro" solteiro, mo

torista, natural de Benedito

Novo, neste Estado, domicilia
do 'e- residente em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito, filho de
Arthubert Krieser e Hlldeqard
Krleser, Ela, brasileira, solteira
costureira, natural de Jaraguá
«ío Sul. domiciliada e residente
'em Jaraguá-84, neste distrito,
filha de Santo Vicente e Olívia
Fusi Vicente.

Edital nr. 11.145 de 28.11.1979
José Oscar Milbratz e

Wania Helena Hruschka

Ele, brasileiro; solteiro; tec
nico textil, natural de Guarami
rim, neste

� Estado, domiciliado
e residente em Barra 'do Rio

Cerro, neste distrito, filho de
Manoel Milbratz e Gertrudes
S.' Milbratz. Ela, brasileira; sol

teira, professora, natural -de Ja

raguá do Sul, domiciliada e re

sidente em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filha de Waldo
miro Hruschka e Erna Justina
Piecoli Hruschka.

Edital nr. 11.146 de 28.11.1979
Adir Valentinl e Irene Volpl

Ele, brasileiro,
_
solteiro, ope

rário, natural de Taió, neste

Estado, domiciliado e- residen
te em Nereú Ramos, neste dis
trito; filho de Fábio Valentihi
e Olinda Valentini. Ela, brasi

leira, solteira, lndustrlárla, M

tural de Massaranduba; neste

Estado, domiciliada e residente
em Nereu Ramos, neste distri
to, filha de Alvino Volpi e Leo
nida Volpi.

Edital nr. 11.147 de 28.11�1979·

Jorge Rainiak e

Ele, brasileiro', solteiro, au

xiliar de escritório, natural de

Rodeio, neste Estado, domici
liado e residente na Rua João

Plccoll, nesta cidade, filho de

Alceste Berri e Catarina Berri.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar
de escritório', natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e re

'sidente na Rua Amazonas, nes
ta cidade, filha de Alidio Sbar

érelatl e Otilia Vieira, Sbardela
ti.

Edital nr, 11'.150 de -28.11.1979

Jorge Luiz Rosa e

Maria InAs Rita
-

_

Ele, brasllelro, solteiro, pe

d_reilo, natural de Joinville,
� neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua José Emmen
doerier, nesta cidade, filho de
Newton Rosa e Therezinha Ge
rent Rosa. Ela, brasileira, sol

teira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua José Emmen
doerier, nesta cidade, filha de
Onella Rita da Cruz.

Edital·nr. 11.151 de 29.11.1979

Antonio Pereira e

Valéria Safanelll

Cópia recebida do Oficial de

Massaranduba, neste Estado.

Ele, brasileira, solteiro, ser�
vente, natural de Jaraguá do
Sul, dornlclllado e residente
em Nereu Ramos, neste dlstrl
to, filho de Pedro Pereira e

Ondina Anacleto. Ela, brasile!-

Chevette so.

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos
� EDITAL -

,

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo re�acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem. de assuntos de
seus interésses:
Felipe Kasmirski, Rua Angelo Schiochet, 35 nesta. Silvio

Luiz Klimekowski, -MorrOo da Boa Vista, neste.
\

dw/Jaraguá dOo Sul, 06 de dezembro de,1979.
Aureä MUller Grubba

Tabeliã designada

Emmendoerfer Com.' de Veímlos' LIda.

EDITAL DE 'MATRICULA
De ordem da Secretaria da Educação, esta 1-�ra

Unidade de Oo:ordenação Regional, através do pre
sente edital, torna· público o calendário de matrf
cuias para 1980.

Renovação da matrfcula para os

alunos do 1,° Grau 03 a 12.12.79
Inscrição para matrrcula na 1.a
série do 2.° Grau

'

Renovação da matrfcula 2.0
Grau

.

Matrfculas novas - 1° Grau 13 a 20.12.79
Aplicação do teste clasificatório
Matrrculas novas - 2.° GraU' 26 a 31.12.79

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
1.° GRAU

- Certidão de na'sicimento para as 1.a séries;
- Comprovante da 4.a série cursada, por alunos 0-

riundo's de outras escolas e candidatos à 5.a sé- .

rie do ·1.° Grau.
2.0 Grau-
Certidão de n'asic.imento para às 1.a séries.

- Dua's fotos 3x4 ou 2x2.- Certidão de conclusão
com aproveitamento,' de .1.0 Grau_para os candi
datos à 1,a, série do 2.° Grau.

Iris Barg Piazera Diretora da 19.a UCRE

Foto- Loss
OS MECHORES EQUIPAMENTOS, AS

MAIS FAMOSAS MARCAS.

FOTO, REPORTAG'ENS
>_

ra, solteira, servente, natural

de Massaranduba, neste Esta

do, domiciliada e residente em

Massaranduba, neste- Estado,
filha de Henrique Safanelli e

Erminda Kuhn Satanelli.

Edital nr. 11.152 de 29.11.1979
Nelson Possamal e

Dolores Cristofoletti

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de José Boi

teux, neste Estado, domicilia

do e residente na Rua Fritz

Bartei, nesta cidade, filho de
'

Lindo Possemal e Justina Pos
samai. Ela, brasileira, solteira,
balconista,' natural de Rio dos

Cedros, neste Es,tado, domici

liada e residente na Rua 302,
nesta cidade, filha de Fedele

Cristofoletti e Clara Bonatti,
Edital nr. 11.153 de 29.11.1979

Wilson Draeger e Elenir Boeder
'

Ele, brasileiro, soteiro, auxi

liar de escritório, natural de

Pomerode, neste Estado, 'domi
ciliado e residente na Rua An

gelo Rubini, nesta cidade, fi

lho de Felippe Draeger e Alzi

ra Draeger. Ela, brasileira, sol

teira, lndustrlárla, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da Luz I, nes
te distrito, filha de Ingo Fr.anz

Bertoldo Boeder e Anelia Mül-.

ler Boeder.

Edital nr. 11.154 de 30.11.1979

Loureno Schinke e

Nelza Maria da Cunha
<f'

Ele, brasileiro, solteiro, la-

vrador, natural de Jaraguá do

Sul, domjclllado e residente
em Rio Cerro II, neste distrito,
filho de Leopoldo Schinke e

Hertha Hartmann Schinke. Ela,
brasllelra, solteira, professora,
natural de Jaraguá do Sul, do- .

miciliada e residente em Gua

ramirim, neste Estado, filh'a de

Evanezio da Cunha e Maria
_ Moreira da Cunha .

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente 'Edital, que

será publicado pela imprensa
e em cartóriO', onde será afixa

do durante 15 dias.

Se alguém souber de algum

impedimentO'; acuse-o para os

fins legais.

Edital nr. 11.155 de 30.11:1979
Ademir João Tissi e Albertina

Martins

,
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustrlárlo, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e· residen

te em Nereu Ramos, neste dis

trito, filho de João Tissi e San

tina Ferrazza Tissi. Ela, brasi

leira, solteira, industriária, na

tural de Jaraguá do Sul, domi

ciliada e residente na Rua João

Planinscheck, nesta cidade, fi
lha de Agostinho Jacob Mar

tins e Clara Andreazza Martins.

Aurea Müller Grubba
OFICIAL

Edital nr. 11.156 de 30.11.1979
-

Ortandine Antonio Rumph e ..

Luelía da Graça Borges de
Lima

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Luiz, Alvßs,
rieste Estado, domiciliado � re

sidente na Rual Padre Horaclo,
nesta cidade, filho de Eloi Ru-·

mph e Julia Adelina Rumph.
Ela, brasileira, solteira; indus

triária, natural' de, Corupá, nes

te Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Padre Horacio,

SOM

- SOM AMBIENTE.

eiNE REPORTAGENS

FOTO - CINE

Rio - Sul-
SERViÇOS AÉREOS REGIONAIS

NOVO·S HORÁRIOS DE: JOINVILLE

, Conexões para todo o Brasil e exterior,' nos
.

jatos da Varig-Cruzeiro.

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

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

Para
São Paulo

Curitiba .

['
Em Jaraguá dO. Sul - Av. Mal. DeodoTo da Fonse
ca, n. 130, fone. 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nenhum [araguaense DO

selecionado juvenil
A Seleção Catarinen

se Juvenil vem desde a

semana passada se pre
parando para o II Cam
peonato Brasileiro Juve

nil, com um plantei de 22

jogadores, sob a tutela
da Comissão Técnica
composta por Alcino de
Simas como técnico, Joel
Passos como supervisor,
e, Coutinho como, prepa
rador físico. Vários coleti
vos foram realizados para
ajustamento �a equipe e,
dentre os convocados,
não figura nenhum perten
cente ao Juventus, Bae
pendi e Seleto, desta re

giã'l), ao contrário do a

no passado, cujos inte
grantes atuais säo: Golei
ros - Miers (JEC), To
nho (Figueirense) e Jua
rez (Joaçaba). Later�s:
Amo�rim e Palmito (JEC)
e Alemão (Figueirense).
Zagueiros de área: César
(Humaitá), Aírton (Marcí
lio Dias), Grilo (Palmei
ras) e Beta (Avaí). Méio
-Campistas: Amauri (ex-
-Seleto e Baependi) e A-
demir (JEC), Jair (Marcí
lio Dias),' . Serginho (Fi
gueirense), Perinha (Pal
meiras) e Luli (Olímpico).
Centroavantes,: Italiano

(JEC) e. Bizu (caçadoren
se).
A estréia de Santa Ca

tarina . no Campeonato
Brasileiro deste ano, será
dia nove deste mês (ama
nhã) contra São Paulo,
com a partid'a ocorrendo
em Joinville no Ernestão
e que inclusive a partida
está inserid'a no Teste 472,
Jogo 2, da Loteria Espor
tiva.
A chave que está Santa

Catarina . é a "E" tendo
as seleções de Santa Ca
tarina, Paraná, Rio Gran
de do Sul, Mato Grosso
do Sul e Sã,o·. Paulo, sen
de' que classifica duas
para a fase seguinte, pó
dendo ir mais uma, já
'que 'das cinco chaves,
classificar-se-ão mais
duas po�r índices técnicos,
formando doze semifina
listas. Os jogos de Santa

. Catarina estão assim dis
tribuídos: Dia 09.12 -·n<
Ernestão contra São Pau-
10;10; Dia,12.12 - em Cu
ritiba contra o Paraná;
Dia 16.12 - no Ernestão
contra o Rio Grande do
Sul e dia 29.12 � em C.
Grande, contra M. Gros
so do, Sul.

Massaranduba recebeu
800 mil para Módulo

Esportivo'

Ginástica
Federação,
o Professor Durval

Borba Neto" TécnicO' da
Ginásfica Olímpica de Ja
raguá do Sul, 'participou
sábado, na sede da Co
missãO' Municipal de Es
portes de Joinville, da Ás-
sombléia Geral· de Funda·

· ção da Federação'Catari
nense de Ginástica, re

presentando o Clube Atlé-
· tico Baependi. Tal' Fede
ração, segUndO' Durval,
dará mai,olr cobertura ao·

setor, e, dentre as deci-
: sões iniCiaiS t0mad'as,
uma d�las· refere-se as
Cores da mqdalidade:, Dfi
ciais" que serão verde,' a
marelo e branco.
P.resentes à Assembléia

e prometendo total apoio
·

a iniciativa, ,. estavam o

Pro.fessor LéD Terra, As
sessor do Presidente da
COI')f.ederação BrasHeira
de Ginástica, com

.

sede
no Rio de Janeiro e, o

telD
, '.

proprIa
Coronel Quites, Presiden
te da Federação Rio
-Grandense de Ginästica.
A FederaçãO' Catarinense
terá sede' em JÓ'inville,
tendo sidO' escolhido co

rno presidente provisório
Carlos Luís Weber e vice
-presidente, o dr. Elpídio
Navarro, respectivamente,
secretário-executivo e

presidente da CME de
Joinville. _

O prefeitol de Joinville,
Luiz Henrique, marcando
presença aos atos, dis'se
que possivelmente ate ju
lho do próximo ano, o

município conte com um

ginásio de esportes" tQ

talmente. equipadol, para
a prática da ginástica,
inteiramente a disposi-

.

ção dessa nova Federa-
, .

ção.
.

Durval Borba Neto é
um dos fundadDres dessa

Federação.

HANS FISCHER, DE
POMERODE,É
DESTAQUENO
CICLISMO'

INTERNA'CIONAL

Hans Fischer, de Po
merode, integrante da se

leção 'Brasileira de Ci
.

clismo, conseguiu meda
lha de ouro esta semana

na prova quilômetro eon

ira relógio com o tempo
de 1,08:42, pelo Campeo
nato Pan Americano de
Ciclismo Júnior. Com es

se tempo, Hans conse

guiu ser o 7.0 mether do
mundo nessa prova. O.
campeonato vem! sendo
dlsputado em San Cris,to'
bai, na Venezuela, com a

participação de vários ci
clistas de todos os países
americanos. Além de
Hans, está 'também com

petindo por Santa Catari
na o ciclista Sílvio Emer
son Vieira, da Capital, que
não conseguiu melhor re-

. sultado,

Esses dois ciclistas, es
banjando categoria, parti
ciparam dia 1.9. de julho,
da "1.a Prova Ciclística
Cidade de Jaraguá do
Sul", obtendo ambos o

primeiro lugar, Fischer na
2.a e Sílvio Emeson' na

1.a catego'ria.· E já na

quela oportunidade, o

pesidente da Federação
Catarinense de Ciclismo,
Fernando Marcondes de
Mattos, exaltava as vir
tudes de ambos, dizendo
futurameniWe. in.tegrarem o

Selecionado Brasileiro, o

qve acabou acontecendo.
E' Um fato extraordinário
ao esporte' do! pedal, em

Santa Catarina.

PRIMEIRONA
PODERÁ

CONHECER CAMPEÃO
DO,MINGO

Na tarde de dorninqo
frente a pequeno públi
co, Estrella .de Nereu
Ramos e Botafoqo da
Barra do Rio Cerro, ini
claram, no Estádio Max
Wilhelm (campo neutro)
as disputas do título, da

temporada do Campeo
nato da 1.a Divisão de
Amadores da Liga Jara

guaense de. Futebol.

Campeonato quilométri
co, marcado por muitas
paralizações e' confu
sões, dOimin.go na pri
meira partida da decj
são foi absolutamente

calma, nomalíssima,
com o placar final re

fietinao o que' fizeram
as duas equipes em cam

po, OxO, apesar da equi
pe- estre·lada, na primei:
ra metade· do tempo ini
ciaI ter mandado nas a

ções, porém, não soube
apro�eitar o predomí-'
nio. Alberto, Tarante,
auxiliado por -Alcides
Mafezzolli e, Ricardo
Nardt, formaram O' trio
de arbitragem, des'sa'

partida considerada
muito bOia pelos atletas,
dirigentes e próprios
espectadores presen
tes.

. Amanhã decide

Poderá sair amanhã à
tarde, na segunda parti
da, caso�ouver um ven-

.

cedor, o campeãO' da

iemporada, ou Estrella
tricampeãO', ou Botafo

go campeão, título que
persegue já' há alguns
anos. A partida será no

vamente no E§ltádio do

Baependi, segundo o

Presidente Rasswe'iller,
da Liga loeal" com iní
cio às 15,301;1, conf.orme
adiantou, esperaMo
que maior númem de

. to'rc�dlores p res.fig iem
a decisão .

Caso' houver empate,
nova partida deve·�á ser

determinada.

Salonism'o, grande,
-

festa no encerramento . do
Promovendo festivida

des
.

consideradas excep
cionais pelo público as

sistente, a Liga Jaragua
eris.e de Futebol de Sa
lão, dando exemplo de
ser a "Liga Modelo," em

Santa Catarina, encerrou

na ta.rdelnoite d'e sábado,
dia 24, o "Ano Esportivo
-79", fazendo entrega de
troféus e medalhas às e

quipes campeães e vice
dos Campeonato'sl Munici
pais das divisões Infantil,
Juvenil e Adulto desta
temporada, no Ginásio
de E,sportes Artur Müller
e, seguidamente, o coroa

mento com duas partidas
entre seleções, válidas pe

· lo torneio quadrangular
em disputa, envolvendo

. [uriÓ! JarauuaeO!!1
Ião �ellaquel em Itajaí

I

A cidade portuária de
.

Itajaí foi sede', dia 25/11,
junto a Isadie campestre
da Sociedade Guarani,
de Torneio de Canto e Fi
ba- a nível estadual pro-

,

movido sob os auspícios
da Associação Catarinen
se de Ornitologia (ACO) e'
Associação de Criadores
de Curiós de Itajaí (AGCI).
Esse torneio teve várias
divisões ou cateqorlas,
como O' CANTO, em Ita

[aí-simples, ltalal, com re

petição, Pardes - clás
sico simples,· Pardos -

diversos, clásslcos sim

ples (adultos) e Cantos
diversos, e, o FIBRA, com
28 participantes na "Ro
da", Ao' total, foram 95
curiós que participaram
desse Torneie de Canto
e Fibra.
De Jaraguá do Sul, es

tiveram presentes - fato

que já vem se· repetindo
várias vezes - :O'S curio
selros José Pedri, João

· Gonzaga,' Francisco Oli

veira, Guido Francisco

Schmitt, Sandro Luís Sch
mitt, Jean Beno S. Lucht
'e Sigmar Benrio Lucht e,
de Guaramirim, acompa
nhou' a delegação o dr.
Gérson Boaventura Fer
reira;
Os pássaros [araquaen

ses, pelas informações
que a reportagem obte

ve, alcançaram três hon
rosas Classificações, con
correndo nas categorias
Pa�dos-Clássico, Pardos
-DiverSais e Fibra e· on

de, apurados os resulta-,

dos finais, coube ao curió

"Tapajós' de Sigmar Ben
no .Lucht (Par,dlos-Clássi-·
CDS), o primeirQ lugar;
curió "Cajarana" de Gui

do Francisco Schmitt, na

categDria Pardos:..Diver

sos obteve a 5.a coloca

ção e, o curió "Matão"',
também -ele Guido Sch

mitt, no cànto Fibra, foi o

segundo classíficado.
Essas pos'ições atingi-

, das, demonstraram evolu

ção de no!ssas aves e a

lém do mais, o curioseiro

Sigmar Lucht, foi convi

dado a integrar a banca

julgadora de três catego
ias, para "apreciar e votar
na evoluçãol do' canto dos

pássaros
.

participantes,
fato que deve ser ressal

tado, ainda mais pelo in
teresse que: está havendo

e na melhora da qu�lida
de do canto de nossor

curiós, que poderá �evar
a c!dade a ter, num futuro
breve, um autêntico cam-

.

peã:o basileirD, con_forme
assegurou ao "Correio
do povo" um dos inte- .

grantes do Torneio. A Sõ- .

ciedad'e Jaraguaen'se de
Canaricultura e Ornitolo-

·

gia, co!m ci apoio também
dos curioseiros, po.derá
levar naquilo que real
mente se pretende, ori
entando e esclarecendo
fatores que impliquem em

maiores conhecimentos
sobre criação, técnicas
de tratamentO' e de treino.

jaraguaenses, blumenau
enses, timboei1ses e pe
merodenses. Toda a arre

cadação, deduzidas as

despesas, foi aestinada à
caráter beneficente - A
PAE.
As solenidades de pre-

. miação, aos _acordes da
Bandinha "Filho do Tra
balhador", (lo'Sesi, foram
muito concorridas, onde
primeiramente fez-se a

entrega das troféus à ca

tegoria infantil - Jarita
como campeã e Cerealis
ta Urbano como vice,
cujos patronos foram o

Presidente do Li'ons Inte
gração, Roque Tadeu Al
ves e 'o empresário, João
Lúcio da Costa; catego
ria juvenil - Jarita 'cam

peã e Arweg vice', os pá
tronos foram 'o odontólo
go dr. Arnaldo' O. Schulz
e a empresário Jaime
Franzner, e, à categoria
adulto - Menegotti co

mo campeão e Emmen
doerfer como vicé, por
uma deferência toda es-

pecial, 'patronaram a en

trega de troféus, Valério
da Costa e Alcione de
Simas, respectivamente,
Presidente e Vice da Liga
Jaraguaense de Futebol
'de Salão.

Ato' contínuo as sole
nes' 'premiações, que teve

igualmente entrega de
, medalhas aos artilheiros
e g.oleiro's menos vaza

dos, houve ao realização
de partidas pelo quadran
gular, onde, na prelimi
nar, a seleção de Timbó
venceu Blumenau por 1xO

e, na partida de fundo, o
selecionado pomeroden
se goleou espetacular
mente ao jaraguaense
por 6x2. Volney Rodri

gues e Sergio Luís da
Silva foram os dirigentes
desses encontrós, presen
ciados por público entre
-aoo a 1.000' pessoas; ob
tendo sucesso total e cujo

produto. da arrecadação
foi destinàdo as obras
benemérltas da Associa

ç�o de Pais e Amigos

- AVI SO -

A Prefeitura Municipal de Jaraguá C1'0· Sul a

visa a todos os proprietários de terrenos baldios,
localizados no perímetro urbano, para procede
rem a limpeza dos mesmos até no dia 20 de de
zembro de 1979.

Avisa, também, que tendo em vista as festas
natalinas e de fim de ano,ocasião em que os ser

viços de coleta de lixo serão fnterrompldos, fica

expressamente proibida a colocaçêo de lixo, ou

qualquer outro de·trito', nas vias públicas nos se

guintes dias: 22, 23, 24, 2.5, �9, 30.12.79 e 1.° de

janeiro de 1980.

Comunica, outrossim, a todos os contribuin

tes em débito com o' Alvará de Licença e Locali

zação, Imposto Predial e Territorial Urbano, Im

posto sobre Serviços de Qualquer,Natureza e de
mais Tributos, que a liquidação desses débitos
deverá ser feita ate no dia 28.12.79.

A inobservância do disposto no presente a

. viso importa na aplicação das penalidades pre-
. vistas em Lei.

'

Palácio da Prefeitura Municipal, aos 30 dias
do mês de novembro de 1979.

VICTOR BAUER,
Prefeito Municipal

NATAÇÃO

O Secretário Júlío Cé- dois' primeiros anos de
sar, da Cultura, Esporte e

-

governo. Estes oito que
Turismo e os prefeitos de ,agora tiveram os recursos
Faxlnal dos Guedes, Pon� liberados são parte do pri
te Serrada, Major Vieira,

. ,meiro grupo,. Os demais,
Monte Castelo, Ilhota, P. serão llberados pelo go-
União" Salete, e Massa- verno federal somente

à

randuba assinaram na úl- partir do próximo mês de
·

tima sexta-feira, convê- janeiro.
-

ntos no valor individual
de 800 mil cruzeíros, des- As verbas destinadas'
tinados a construção dos aos módulos esportivos,
módulos esportivos des- foram entregues pela CX.
tes municípios. Econômica Federal ao
Módulos esportivos são Governador dOI EstadO',

equipamentos dotados de no Palácio ,Cruz e Souza.
quadras de esportes poli- E, 'do Iofe de 25 módulos
valentes, pista de atletis- solicitados inicialmente à
mo, caixas para salte, ar- Santa Catarina, segundo
remesso de peso e dardo, I declarações· cdo próprio
vestuários e demais equi-

.

Secretário Júlio' César à
pamentos acessórios. . imprensa I,o:cal, um deF€s,
Os recursos são prove- será destinado a Jaraguá

nientes do Fundo de Ä- do Sul, e quiçá já sirva,
poio ao Des'envofvimento em 1980, para utilização
Social':FAS. Os módulos . durante os Jogos Abertos
são parte de um total dê de Santa Catarina.
mil anunciados pelo Pre- O Prefeito Dávio Leu,
sidente Figue'iredo há de Massaranduba, e o

cerca de seis meses a- Deputado EstadUaL Octa-
/
trás e Santa Catarina, a- 'cílio Pedro Ramo's, desta
través do governador 'Jor- rögião, estiveram presen-
ge Bornhausen e do Se- tes aos atos que culmi-
cretário Júlio César, soH;;, naram com a ass!inatur�
citou 25 módulos, para os' dos convênios.

Neste domingo, os na-

. dadores jaraguaenses
Jean Benne Lucht e Cris
tiane Do'nini, estarão par
ticipando, em_ Balneáriõ
Camboriu, da "Travess.ia
Volta a Ilha", prova de
2.200 metros; que marca

a abertura da temporada
de praia (veráneio) da
quele balneário. Nad,ado-'
res de todO' o Estado e'

também de outros 'e.starão
participando, e, a preten
são iaraguaense é bisar
6 feito conquistado no a

n'o passado, quando fora
campeão, tarito· no· mas

culino como no femin_in0,
com Lígia Braun e Ronal
do Fructuoso.

Competições inte'rnas "

No último sábado, à
tarde, em promoção iné
dita, o Departamento. de
Natação dO' Beira Rio cfu
be de Campo, levou a e

feito. em suas pisc_inas, à
competiçãO' internas: -em
quatro categorias, reve

lando aceite e participa
ção extraoridiináriÜ', envól
vendo pais e filhÜ's:' ,Na
primeira prova Competi
ção . Pais e Filhos dos

Jasc; a classificação, por
ordem, foi essa: Sigmar'
e Jean Benno Luéht, Ge
raldO' e HeiCli 'Wernih-I
ghaus, Ivo e Fedra' Ko
nell, Pedro e Cristiáne Do
nini (empatados em ter

ceiro) Harry e Roberto
Buscke, e, Dietrich e Cris-

EM FOCO·
tiane Hufenuessler. Pais e

Filhos do Campeonato Es
tadual: Ivo e Fabiane' E

wald, Pedro e Cláudia Do

nini, e, Harry e Alan Bus
cke. Essas duas provas
consistiram numa ida da

raia, ou seja, 25 metros.
Pais e Filhos "'Mirim "A'
Aldo e Aldo Piazera Jr., -

Alfredo e Fernando Gün

ther, Ralf e Roberto Mar

quardt, FláviO' e Flávio
Marcatto Jr., Norberto e

Márêia Pjazera" Ivo e Lu
cienne Hass, Sigmar e

Luciana Lucht (empata
dos em sétimo 'lugar), A
dalto e, Aid'alto, Ossowsky
Jr., Sigmar e Daniele

Lucht, Adajto e�Kátia Os

sowsky. Pais e Filhos "Mi
rim "B�': Flávio e Rafael

Marcáttó: 'ErnestO' e Ale
xandre 'Bàrth, Alfredo e

Guilherme· Günther, Luís
-

Gonçalves e Luís Gon
. çalves Jr:, t.auro e GiseIe

Sfoinski, Wilson e Kátia
KDhlbach, Dejair e L1,.Icia
'né{'Pereira, Rainer e Wan

derley Modro, Vie�nte e
- Giórgio Donini, Dejair e

Lara Pereira, Antônio e
Aléssahdra' da- Silva, e

Wilson e Tissiane Kohl
bach. Essàs duas últimas
provas tiveram

.

percurso'
de 12,5 metros. A coloca
ção dös pártit:ipantes· es
tá na dils:po,sição correta,
por' olide!11 de, chegada,
conforme informou o Pro
fessor Ariovaldo' Xavier
dos Santos (Arizinho),
TécnicO' de Natação.

ano esportivo
dos EXcepcionais. Foi um
clima de verdadeira con

fraternizàção e de cama

radagem o que se verifi-
cou naquele sábado, le
vando os visitantes uma

excelente impressão peia
recepção recebida.
QUADRANGULAR
Foi encerrado no últi

mo final-de-semana, o

Torneio Quadl1angular,
em Blumenau, com os re

sultados Pomerode 4x4
Blumenau e. Tim6ó 3xO

Jaraguá do Sul, ficando a

classificação marcando a

conquista do título pelo
, seleolo!nado Umbo:ensre,
sE!'guindo pelo pomero
dense, Blumenau em ter
ceiro e Jaraguá do Sul
ná última posição.
ALTERAÇõES NA
DIRET01UA
Mesmo tendo encerra

dos suas atividades es

portivas, a Liga Jaragua
ense de Futebol de Salão
continua ativa sua dire
toria e, semana passada,
em reunião com seus

membros, foram. ad,mití
dos novos diretores e

sub-diretores. Com a sal'
da de José Dalmarco Fi
Itto (Juca) por problemas
de ordem 'profissional e

familiar, o cargo de Dlre
tor Administrativo passou
para Milton Adolar Stan�

ge, cargo agora. ocupado
pelo desportista e tam
bém árbltro, Uson Nolte
neo Bastos (Kitto). Como
sub-diretor da Divisão Fi
nanceira (dlretor é·lvaldo
Sacht)

. foi admitido Ivo
. aos Anjos e, na sub-dire

ção da DiviSão Técnica

(diretor é David Correia),
é seu tltutar Eduardo
Schmidt (Edu).

E .atém dessas altera
ções, que em multo re

forçarão o quadro direti
vo da LJFS, feii 'admitido,
igualmente, novo diretor
de expediente, na pessoa
de Ivo Ersching, que pres
tará atendimento .aos clu
bes filiados, nas terças e

sextas-feiras, das 18h30
min às 20h30min, na se
de da entidade, edifício
Jorge Mayer. Segundo, ín-

.

formações obficJàs pela
reportaqem, ess·as altera
ções fazem parte de um

esquÉ!Il1a para rees,trutu
ráção do ,setor' adminis·
trati'/o da Liga, em vários
s�tores, e, palia tanto, se
rão mantidas .reuniões pe
ríódicas, para- que possa
estar devidamente estru

turada, visÇlndo as inten
sas atividades do próxi
mo ano.
Por outro lado, as equi
pes infantis, da, Jarita e

da Cerealista Urbano,
campeã e vice do Cam

peonato Citadino, nessa

divisã'o, estarão partici
pando, de 14 a 16 do
corrente, em Lages, do
Carilpeonato Estadual In
fantil de FS, que leva \)

patrocínio dá"" Federação
Catarinense de Futebol
de Salão, E como assunto

.
de destaque, ainda, rela
cionado à LJFS, a entida
de enviará 'moção à Fede

ração, no sentido de que

seja discutido no próximo
Arbitral, alterações ,no

sistema de di�puta dos
Campeonatos. Estaduais
envolvendo. as três cate-

, gorias.•

CANARICULTURA .

Ontem à noite; no audi.tório
da ACIJS, a recém-fundada So
ciedade Jaraguaense de Cana
ricultura e Ornitologia, realizou

reunião, delibera'ndo sobre vá
rios assuntos' relacionados à

snciedade, bem como ocorreu

palestras ilustrativas com des

tacadas figuras ligadas ao, se

lor. Por outro la,do, a Socieda
de está recebendo a adesão
de associados de qualquer ci
dad,ê da :r.egião ou não, pagan
do o interessaclQ tax� d� ins
crição' de CrS 50,00 e para o

próxim() ano, a anuidade esti
pulada em estatuto será de
Cr$ 600,00, isso, a fim de Cjue
pCls�a, se, reestruturar e atingir
aos objetivos por que foi fun
dada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WEG' concluiu
A Eletromotores WEG S.A. e

a multinacional sueca ASEA

AB, após seis meses de nego
clações se decidiram pela coris
tituição, sob forma de "lcln-:
-ventures", de duas novas em

presas no Brasil: a WEG Má";

quinas S.A. e a WEG/ASEA
lndustrlal ltda. A informação
foi prestada pelo Presidente da

, WEG, industrial Eggon João da

Silva, em entreviste coletiva à

imprensa, realizada na sede da

WEG, em Jaraguá do Sul.

CAPITAL
MAJORITÁRIO
Adiantou o empresário Eggon

João da 'Silva, que o capItal
das duas empresas terá, a par-'

ttclpação majoritária do grupo

brasileiro. Na WEG Máquinas
S.A., o Grupo WEG deterá 80%

do capital, cabendo os 20%.
restantes ao grupo sueco. Na

WEG!ASEA Industrial Uda." o

Grupo WEG deterá 55% d�
capital e os 45% restantes fi-

carão com o g.rupo sueco. O

capital de ambas as empresas

a serem crIadas se eleva a

mais de 400 milhõe� de cru-

zelros.
O MERCADO E A WEG

Em suas de.clara,ções, Eggon
Silva adianto,u que a WEG, co

me a mais importante fábrica

de motores elétricos do Brasil

e da América Latlna, com par

ticipação no mercado brasilei

ro de 45%, há cerca de um a

no e meio se preocupou com
.

o seu crescimento e o seu fu

turo. Exportando 20% de sua

produção, vê' a sua, posslbltl
dade de crescimento um pou

co dificultada, pois tendo 45%

de 'participação, torna-sé
.

uma

grande responsabilidade, po

dendo tornar vulnerável a, sua

situação no mercado. "Diante

disso, houve uma preocupação
por parte da 'direção da em

presa, em diversificar suas ati

vidades.
Foram feitos estudos, via

gens, inclusive para o exterior,

com vlstas a um plano de di

versificação para suas ativida

des. Após estes estudos, con

cluiu-se que a diversificação
'deveria ser voltada à sua ati

vidade atual, ,ou seja, dentro

do setor eletromecânico. Mas,

unicamente, houve uma modi

ficação .
dos objetivos, 'passan

do de fabricante de aciona

mentos elétricos para aQiscoi
tar uma posição- mais ampla,
ou seja de sistemas industriais
integrados: O titular da WEG

salientou que "além dos moto

res elétricos, as indústrias pre
cisam para o seu funcionamen

to, na parte elétrica, . de cha

ves comandos, transformado

res: enfim uma a'mpla gama

de produtos elétricos e' produ
tos eletromecânicos".

TECNOLOGIA DOS

SISTEMAS

Prosseguindo, enfatizou "pa
ra a Empresa atingir esta gama

de ,atuação, necessita contar

com um número maior de com

plementos: transformadores,
comandos de motores elétricos

sub-estações para alta e baixa

tensão, 'sistemas' eletrônicos

para automação. Alé" disso,

principalmente, precisa contar

com a tecnologia dos sistemas

industriais que engloba a en

genharia de aplicações, mon

tagem e, assistência técnica.

E"sta tecnologia, hoje, é detida

por um número bastante res

trito de empresas multinacio

nais, entre as quais a AEG Te

lefunken, ASEA, Toshiba,' G.E.,
étc., empresas que n�o têm

interesse em atuar no merca

do, fora de seus países de ori

gem, como sócias de capital
minoritário, Geralmente elas a�
tuam como empresas próprias;
com 100% de capital de seus

!)aíses de origem.

INICIO DAS

NEGOCIAÇÕES
"A WEG entrou em contato

com várias destas empresas"
sem resultados positivos. Mais

recentemente, h.á cerca de seis'
meses, fomos procurados pela '

firma sueca ASFA, que propôs
a formação de uma. "joint-ven
ture" de uma forma bastante

ampla, englobando Inclusive a

atual Eletromotores WEG, de

negOCiações, <, com a, ASEA�,
� ---

Jaraguá do Sul. Não concorda
" mos com a proposta, com base

c na nossa política interna de
,

manter o capital da WEG ...

100% nacional, frisou o Pre

sidente da WEG.

"De início, também a ASEA

não aceitou a nossa proposi
ção de manter 81 WEG com

capital majoritário. Posterior

mente, a ASEA voltou a nos

procurar, disposta a criar uma

empresa brasllelra, com . parti
clpação minoritária de capital
estrangeiro", disse Eggon.

NEGÓCIOS FECHADOS
"Mais precisamente, nos dias

24 e 25 de outubro últimos,

compareceram à WEG, o Pre

sidente e' o Vice-Presidente da

ASEA, srs. Torsten L. Linds

trom eSten Siljestrom. Deste

encontro culminou o seguinte

acerco- permanecer a WEG E

letromotores aqui em Jaraguá
do Sul 100% .naclonal e a

constituição de duas empresas
a saber'

a) WEG 'Máquinas S.A., com

o capital de aproximadamente
200 milhões de cruzeiros, com

o objetivo de produzir, em Ja

raguá do Sul, numa nova uni

dade industrial a ser construi

da, motores e outras máquinas
olrantes de grande porte com

;!tura de eixo de 40 a 710

mm, Esta empresa contará com

a participação acionária de
.

80% do Grupo WEG e 20% do

grupo Sueco. A construção
deste novo parque fabril será

ao taco da WEG II, em terre

no rerontemente adquirido pa

rá este empreendimento.
b) WEG!ASEA Industrial

Ltda., . sltuada em Itapecerica
da Sena, São Paulo, na Rodo

via Régis Bitte�court, quilôme
tro 39, com capital de Cr$ 210

milhões. Destes; 55% caberão

à WEG e 45% ao grupo' multi-

, nacional ASEA. Esta empresa

se dedicará à engenharia de

sistemas ce montagem e assis

tência técnica, além da pro

dução de componentes com

v.istas a atuar no fornecimento

de si�tema industriais integra
dos. A Administração ficará a

cargo da WEG e a parte téc

nica l�aberá à ASE.A.

SISTEMAS
INDI.J�TRIAIS
'A WEG!ASEA, além de en

gen"laría e projetos, atuará no

fome.cimento de sistemas iI,-,

_ dustriai::. infegrad�s, valendo�se
do suprimento dos produtos'
produzidos pela própria eni

presa, aqulSlçao de motores

da WEG, componentes 'da

J\SEA e da WEG!ASEA, ou se

ia transformadores de alta e
, , .

baixa·,tensão, e de terceiros.

J::sta empresa WEG!ASEA ln-'

dustrial Uda. irá suceder, por

compra, a unidade fabril atual

mente existente no Brasil, e

que g:ra em nome de ASEA

INDUSTRIAL lTOA. A, ASEA,
por sU,av ez, cpntinuará a

tuando no Brasil, com sua em

presa 100% sueca, denomina
da ASEA Elétrica ,uda. Isto

quer dizer que todo o progra
ma da ASEA, mundial, fora a

parto acima citada, pass,ará a

ser atuada equi no Brasil pela
WEG!ASEA Industrial ltda�

MATURIDADE EMPRESARIAL
,

Admitindo que este impor
.

tante passo é uma prova de

maturidade do empresário bra

'sileiro, Eggon Silva. sal.ienta
que "nem sempre o sistema

organizacional Implantàdo pela
empresa, no Pars de origem,
alcança o mesmo' resultado em

outro Pars". Entendo que o

emprtl'lário dá uma demonstra

ção de maturidade, pois, além

de transferir tecnologia, há

uma mudança de,mentalidade
destas empresas, aceitando par

ticipar d.,. sociedades com ca

pital minoritário e fornecendo
o' que tern de melhor, em ter

mos de �ecnologia.

INICIO DE ATIVIDADES

A WEG Máquinas S.A. conta'
com apolo tecnológico dá
ASEA, mediante contrato, de
venda de tecnologia., Esta em

presa, de acordo com os pro
Jetos, deverá entrar em funcIo
namento plerio dentro de 18

mese, Antes de funcionar em
uma unidade fabril a ser cons

tru'da, passará a fabricar os

produtos utilizando .o parque

fabril WEG II. Aproveitará má

quinas e ferramentas atualmen

te utilizadas pela �SEA em SP,

produzmdc seus motores e má

quinas girantes, .lá na fábrica

III, em caráter precário, aqui
em Jaragué. do Sul.

"Por outro lado, está pronta
a desativação de uma fábrica

de motores, que produz os mo-

. tores da marca ARNO, em SP,

que está sendo operada pela
AS!=A INDUSTRIAI.. lTOA., em

condições de aluguel. A ARNO,

atualmente, atua .no mercado

de eletrodomésticos.

MAO-OE-OBRA E

FATURAMENTO

Em sua fase inicial a WEG

Má�uinas utilizará 60 colabo

radores, passando posterlor
mente, cara 150 colaboradores.
A WEG.!ASEA ,proporcionará
100 empregos, na fase inicial,

aumentando para 200 a 250

colaboradores, dentro de cer

ca de um ano. O Diretor Pre

sioente do Grupo WEG adian

tou que "ce acordo com o nos

so orç3mento para 1980, a Ele

tromotores WE;G S.A. prevê um

faturamento da ordem de . Cr$

3.400.000.000,00 (três bilhões

e quatrocentos milhões); Com

respeito & WEG Máquinas, cal

cula-se um faturamento de cer

ca deCr$ 700.000.000,00 (sete
centos Ini'hôes), em valores da

hoje, no' primeiro ano. E, para
a WEG/ASr:A, de acordo com

o orçamento para 1980, prevê
-se um faturamento de Cr$ ...

2.0'00.000.000,00, (dois bilhões

de crUzeiros), também em .,.

198Q\. O mercado na área de

sistemas tndustrlals integrados
está na ordem de 25 a 27

bilhões de cruzelros, do qual a

WÉG!ASEA pretende partici
par, inicialmente, com cerca

de 10%, ou seja, 2,5 ou 2;7

bilhõo<;.

TRANSPORTE DE MASSAS

Eggon .João da Silva adian

tou que a WEG!ASEA também

vai atuar na área de transpor

te ,de massas onde está haven

do gn:ndes investimentos, a

proveitando a tecnologia bas

tante deserovolvida da ASEA,

construindo motores, comandos

eletrônicos par� acionamento

de trolley-bus e de locomoti

vas elétricas. Não, há' intenção
de atuar na área de sutomó.
veis; há dúvidas na, praticabili
dade econômica, salienta Eg

gon Sil�a.

APOIO C:,OVERNAMENTAl
'Antes de .concluir as nego

ciações, o titular da WEG des

tacou que há mais' de um ano,

vinham lendo mantidos conta

tos 'junto sos órgãos do Go

verno principalmente o INPI,

Conselho do Desenvolvimento

Industrial, BNDE, FINEP e ou"

tras entidades do Governo.

Sempre houve simpatia para os
,

projetos da WEG e apoio aos

empreendimentos, afirmou o Di

retor Presidente do Grupo Weg

Eggon João. da Silva.

A,WEG ATUALMENTE
A WEG é uma empresa ge

nuinamente 'nacional, com um

patrimônio liquido de cerca de

Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões da cruzeiros). Está vol

tada à produção de motores

elétric'os monofásicos e trifá-

'sicos entre as' potências de

1!4 de HF até 500 HP. Produ�
mensaimente c'erca de 90 mil

motores, que totalizam 270 mil

HP. Possui um ,faturamento'
mensal de aproximadamente
1 ';0 ITllihõ.es de cruzeiros. O

orçamento para 1980 prevê um

faturamento ,de Cr$ .•......

3.400.000.000,00 (três bilhões
e quatrocentos milhões de' cru

zeiros). CO,nta com dois par'"

ques fabris, um na Rua Venân

cio da Silva Porto e outro na

SC-301, ·arr.bos em Jaraguá do

Sul, com um8 área de aproxi'"
mad,ar:,ente 400 mil m2, dos
quais SO mil metros. quadra
dos de área construída, empre

gar,do cerça ,de 3 mil colabo;'
radores. (C.P.).

Clubes.
o Lions Clube Cidade

industrtal, através das 00-
rnadoras, encerrou nova

campanha, dlas atrás, a

gSl:lalhandO' vinte e duas
crianças que tomaram a

ESCREVE O
LEITOR

Ex-Governador
acusa recebimento

DO CP

"Prezado Diretor e a-

migo,
com meus cumprimen
tos, venho agradecer a

remessa regular do se

manário, Correio do Po ...

vo que, sob sua presti
mosa direção, vern ser

vindo ao povo, de Jara

guá do Sul e da
,

mi

crorregião do Vale do 1-

tapocu, .

Logo depois de nos

sa cordial palestra, na

festa dos dezoito anos
daWEG, chegou a cole
ção dos números rnals
recentes de seu jornal.
Aqora, a cada sete dlas,
tenho o prazer de saber
das coisas dia região e

de Santa Catarina, pelo
Correio do Povo.

Po�.' ele, tenho acom

panhado '0 trabalho do
povo desse rnunlclplo e

da mlcrorreqlão. O últi
mo número traz a grata
notfcia de que Jaraguá
do Sul sediará os XXI
Jogos Abertos de Santa
Catarina, o que, certa
mente, permitirá mals
Lima vitória do povo ja
raguaense.
Assim, veja, já sou de

vedor do Correio: do Po
vo pelas informações
que nele colfil. Mals' u'a
vez grato, subscrevo
-me cordialmente,

ass. Antônio canes
Konder Reis.

Rio, 19 de novembro'
de 1979.

/��,.
,

(

de Serv.iço.
.

,

primeira comunhão junto
à Igreja Matriz São Se-

. bastião e Paróquia .São
Judas' Tadeu. Essa cam

panha é realizada anual
mente e destina-se àque
las crianças realmente
carentes de condições.
Por outro lado, 'segundo o

Presidente Sílvio: Ewald,
o "Cidade Industrial" en

contra-se em campanha,
com a finalidade de cus
tear as despesas decor
rentes de um tratamento,
à uma criançà carente,
com problemas auditivos
c respiratórios. O referido
tratamento já ,foi iniciado,
sendo: as despesas cus

.

teadas pelo clube de ser

viço.

Çonfraternização.
. Na próxima segunda
-feira, dia 1Ó;' às 19h30m,
será feito o encerramento
do ano leonístlco do
Lions Clube Cidade Indus
trtal, junto ao ttajara, oca
sião em que os associa
dos, acompanhados de
tamiliares, estarão parti

. cipando de uma confra
ternização, com a pre
sença do "Papai Noel".

Campanha (1,0 Selo'

O Lions, a nível naeio
nal, está deflagrando a

"Campanha do Selo",
que tem a finalidade de
angariar recursos, atra
vés do Conselho Nacional
produto arrecadado retido
desenvolvida em todos os

-munlclplos" onde atuam
Lions Clube, ficando o

produto arrecadado reito
1"10 próprio município e

posteriormente distribuído
às crianças carentes, a
través de roupas, alimen
tos entre outros. O selo
é padronizado e será re-

.rnetldo -pelo Lions Inter
national à todos os munl-.
CIP!OS brasileil'lo,s que

� possuam Lions;
Em Jaraguá do Sul; a

'campanha será deflagra-
. I

cidade lndependente de
Padre Miguel", vencedora
do carnaval caríoca des
ta temporada. De ante
mão, o sucesso estava
.gE:rrantido e somente nas

primeiras horas deste sá
bado o espetáculo foi en
cerrado, jamais visto pe
los [araquaenses, ao, vivo.
Uma beleza era a voz

corrente dos espectádo
res.

da pelos três Lions, o Oen.
tro, Integra_ção e Cidade
!ndustrial, esperando-se
a adesão dos jaraguaen
ses e catarinenses da re

gião, à campanha.

. Rotaract veste
.

'

crianças

Dentro de sua finalida
de de servir deslnteressa
damente, o Rotaract Club
de Jaraguá do, Sul, levou
a cabo dia 24 último, ao

seu objstlvo de Vestir três
crianças para ,a primeira
comunhão, realizada no

.
dia seguinte. Foram bene
ficiados Helena Maria
Pinter, José Tomaz e Car-
'los José Mathias, e, em

outro local desta edição,
o Rotaract publica men

sagem alusiva ao acento
cimento.

Rotary Club

Visando angariar fun
dos para o "Natal da Cri
ança Pobre", onde serão
beneficiadas rnals de mil
e duzentas, o Ro-tary Club
promoveu ontem � noite
a vinda, junto ao Ginásio
de Esportes Artur Müller,
da Escola de Samba "Mo-

I.ions Integração,

O mals novo' clube de
serviço da cidade, o

Lions Clube Jaraguá do

Sul Integração, promove
rá amanhã, domingo, no

Parque Re'creativo Mal
wee, na Barra do RloOer
ro, o encerramento de
suas atividades Ieonísti
cas, cbm congraçamento,
reunindo, todos os Leões,
üomadoras e Familiares.
Várias atividades recrea

tivas estão também pro
gramadas para o encer

ramento do "Integração",
um rdos mais vibrantes'
clubes die servlço de Ja

raguá e que tem na presi
dência, Roque Tadeu AI
ves,

t Falecimentos
Faleceu dia 23.11.79

Rosinha Aparecida Feltrin, com a idade de 1
mês, em Nereu Ramos.
Faleceu dia 30.12.79

Hosellta Schultz, com a idade die 17 noras, em
Guaramirim.

Faleceu dia 01.12.79 l

Anita Schubert Tomaselll. com a idade de 31

anos, em .Schroeder.
Faleceram -dia 02.12,.79'

Augusto Radtke, com a �dadle de 82 anos, em

Schroeder.
'

Kleber Joselei Rosa,
,com a jdade de 2 meses, nesta.
Faleceu dia 03.12.79

Rosa Miranda Felisbino, com a idade de 51 a

nos, em Rio, Cerro 'I.

ruberculole o. 14 .•no.

=.
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enquanto é tempo. e' ,0i.,�t
depois comprometer para 'i�

.

"cl d
4.

sempre a sau e o seu .Á?6�i .

filho. ou at� mesmo a �,'q�'�
vida dele., . ,'�. ;

.

Além do màis, esta é
uma verdade que todos
precisam saber.

Procure o inais
,rapidamente possível '

qualquer um dos Postos
, de Saúde. e,spalhados '

por 197 municípios do
'

Estado. e vacine seu

filho. antes que seja tarde.
Todas as vacinas são

grafuitas e. portanto.
'

'nenhum pai pode deixar
de cumprir esta .'

.

responsabilidade. :(;
Paralisia infantil. �,

coqueluche. crupe,
.

tétano. sarampo. todas
estas doenças podem sc:
evitadas com simples i\
vacinas. qüe imunizam '\�
?eu filho para toda .vida.

'

U
'

..

"f Ih
' exem�I��r:�la�r�ailicad�

'.
,

• no mundo. graças a

aClne 'seu' I o
participaçãodE:todQS. �

, "

É necessário que

", .

.

"

.' ��â��: S;afsr������i�ts�

Antes 'que
�

seja tarde
autoridades pelo povo:

.

�!.c,!!l,!�OB!!!�.!.��1����ATÉ21��2.�Y!�1 pessoas inform",das pela
Vacina Eepeclfteldade Do.., Id,de. pessoas desinformadas;

j-.;.;c:...--:--t-:"",::,:r=.fI:::.'a':.:ln='a�nH!!..1 W_j_�2�",�..�•• .!.a4�.�no�0_J ,médicos pelos clientes;
Té.ano (ma) dóO di••):

I todos por todos. ,
'Difteria (crupe)' 2 2 me.e. a. « (lqp. V dCoqueluche ( ..... comprida)_'+---+- � i as preciosas são

salvas desta maneira. .

AnH Sarampo s."amoo· ,_I _7m_.._..._3_an_ooJ Vacine'antes que sefa;rard--- ----------

,��',�%:!�' .,'" '.' .
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