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L ":"_0 Banco do Brasfl .

S.A., na CPh�i��.o' de e-'
xecutants di'FSer"iço de
Compensaç�o de

.
ehe-

_, ques e Outros Papéls, co
munica que,' em decorrên
cia do expedtente bancá
rio previsto para o dia
24.12.79, próxima. segun
(la-feira, com duração de
9'às 11 horas para o pú
blico ,_: os depósitos em'
:çheque-"efetuados no dla

�. 24 de dezembro poderão
.: ".' vir a ser 'liberados so

,

". mente após a 'sessão de
i _; devolução ,da Câmara de
,I', Compensaç-ão do dia 27

,

'dé' dezembro, A lnforma
. ,;�. çäo é da. Agência do, B.
. S,

'

go, Brasil de Jaraguá do
Sul, que adiantou os ho

r; rärlos de expedientes pa-
-, ra esse final-dê-ano; ex-
- terno.: dia 24, das '9 às 11

horas; dias 26' e 27; ho
rári,o normal (9 às 16 ho
ra�); dia 28, das. 9 às 16h

- �Qmin e, dia 31 j fechado.

,� ,

Na Capital, confirmados os projetos IBGE ,estima em cem· por' cento o' crescimento da
das,'prioridades do M,unicípio ,

'

população' urbàna ,d'o. muni,cípio nesta -década
da liberação dos reeur

sos, uma vez que contac
tos preliminares já haviam,
sido mantidos, devendo
as primeiras verbas se

rem liberadas, a partir de
março, de forma parcela
da, é, trimestralmente, a

medida que os projetos
estejam senêto executa
doS.

Para acertar detalhes e

COnfirmar o estabeleci-
�

mente das pi"ibridade$ dé
oito projetos constantes
'éÍa programação Munici:
pai para o"período 80181,

'

estiveram quarta-feira, dia
12, em Florianópolis, jun-

, to a Subchefia pára' a Po
lífiéa de DesenvOlvimento
Regional do Gabinete de
Planejamento e COé)rde-

, nação Ge,ral (GAPLAN), o
mandatário-mor de Jara- , 'O CNDU' - Conselho '

guá do Sul, Victor Bauer, Nacional de Desenvolvi-
e Diretor da Fazendá, mente Urbano e a EBTU,
João Modesto Silveira' e estão ànalisando os pro-
o engenheiro-civit Ariel jetos, ,para posterior libe-'
Piz2'ollaUi.' Na ocasião fo- _ ração das .verbas - su
ram efetuados os exames, periot: â 65 milh'ões de
finais dOs oito prOjetos Cruzeiros - através dó
prjopritários do munlcí- FNDU -, Fundo Nacional
pio, cuja execução das o.. ' de Desénvoh,imento, Ur-
bras terão início em 1980, bano - .Sub-Conta ,OP
uma' vez que' Jàraguá do (Outros Projetos). _

Nesta,
'Sul, ao lado de outras no� mesl1'!a edição, em pagi-
ve prefeituras será bene- na int�rna, ,o "Correto do
ífciado com 'o programa Povo" traz c'ompleta re-

� 2'. ,'" O representant&,do, de apoio às, capitai's e,ci- pOrlagem sobre os proje-'ex-Funrural de 'jaraguá ,dades 'd'e 'port'e me·dl·.... t t dVi os apre�n a ' os, <> quedo Sul, Airsan Garcia, a_o Os técnicos do Gabine- s,erá feito, investimentos,
,

visá as ,pessoas que, fo- te de Planejam,É!nto e Co- as justificativas e as des- .

. "

,ra,ro ,:,enquadradas �co'mo ordenação Geral, analisa- criç·5e:s de cada qual, on-,,'''Ei)1pregador Rural" pelo,
,

".'ti...,
. . .'

d
•

d
ram minuciosamente os r de o leitor 'poderá tirar as

.ii
o �aJI....!'t'a, I_�rlo, "o m�, ulo ; pertis dos, prçii_tos apre .. '" conclusõeS 'sobre o que se,

- rural,
,

o decreto nr. sentados pelo ,nosso mu- pretende fazer, ém vários83.924 de 30 de agos!o '

niçrpio� onde forâm reve- setOres da atividad'e ad-de 79" !açulta, a . op��o fadas as carências e es.. minlstrativa municipal,�� continuarem ou .n�_o tabelecidas as priorida- 'nos ano� 80 e 81.f,hados ao novo regime, des' confirmand'o. ,todos
_ p�ré�, condiciono� o pra Os �lto projetos,

'

que a-
zo öe 31 de dezembro tua'mente se encontram
��ó�imo, para ap�esenta- já em

.

Brasília,' junto a
-rem seus ,req�erlmentos EBTU _ Empresa Brasi-
na !epresentaçao, .do. ex- leira dê Transportes Ur-
..FUnrural. ,Out�osslm, es- banOs. FOhte da mUllici-
Clarece_ que o�, débit�s palídade jàraguaense re-
daqu,eles q.ue nao ��seJ�- velóu que até janeiro já'rem �contlnuar flhados, se terá definição acerca
poderao ser parcelados, > '.

mäs deverãó entrar com
com o pedido de exclú-
sãô até o último dia des..
te ano.

3. - iê'rmil'la no próxi- ,

mo dia 28, ó pagamento
das cotas ê 14.0 salário
do PASEP, àqueles que
têm direito, de 'acordo
com o Banco do Brasil.
Naquele dia, o expedien
te bancário irá até às
16h30min, dando maiorßis
condições aos benefíciá
rios do programa.

4. - O Estrella de Ne-
reu' RamOs, tricampeão
'da Primeira Divisão de A
'mador,es da Liga Jaragua
ense de Fútebol,' recebe
amanhã, domingo; âs
JSh30min suas faixas pe
lo ,feito conquistado, en-

_.'frentando o Clube Atléti.
,co Baependi,' feclíando
com chave de ouro o a

,no esportivo, a1taménte
.,favorável às cores -alvi,
�rubras. Mais esportes em
pági,as internas.

5. - No últim'o dia 12,
Jaraguá do,. Sul ganhou
uma nova agência ban
cária, o Banco Bamerin
'àus do Btasil S,A,,' �m aO'

'jo concorrido, prestigia�
:do porautoridades e con

'vidados. O Bamerindus
, constitui-se a 110na ca�a
bancária de Jaraguá, sen;
'po gerenciada pelo sr.
'Antônio José Bertol·otte
� subgerenciada por Luiz
:Alb,erto Scarpin e conta

:com um contingente de
'17 funcionários,

Na mesma data, ô Pre
feito Victor Bauer, mante
ve audiência reservada
com o Secrétário dos
Transoortes e' Obras, Es
p�ridiãD AmIn Helou Fi
lho, de intefesse do muni
cípio' de Jaraguá do Sul.

O Poder Público lançou
recenteménte conco'frên
cia, pública para explora
ção desse ramo, sendo a

"Canarinho" a única em

presa que, se habilitou

para tal, finali�a��; �nde
junt�menté reiVindiCOU

reajuste de tarifas, em

virtude do constante au

mento 'de despesas na

manutenção dos serviços; ,

pessoal e, principalmen
te, face as constantes al
tas do combustível. E

PONTES
Com ô objetivo de de- a 19 de novembro, decte-

sãfogar os 'Serviços da tando
.

a efetivação dos
Agência de Joinville, a' 'censos demöqráficos (po-
Delegacia da Fundação pulação e domicílió)'-Continuam os trabalhos Jlnstituto Brasileiro de que é reaüzado .de dez":embora que morosos, jün-' Geoqrafía e' Esta�tístlca - dez anös a

'

'á
to a Ponte "Tavares So-'

- em z anos gropecu-
IBGE: de Floriano'polis rlo, lndustrial, comerolal

brlnho", que demanda à, ,
,

. '.

,

.Ilha da figueira, através lmpläntöu em Jaragdá do e dos serviços, esses a

'da vencedora dã eoneor-' Sul, em maio, a sua tri- cada cinco anos, para Ie..

rênela pública, a Cons- gésima prlmelra agência vantamentós estatlsflcös,
trutora Mama Llda. Já fo- .

no Estado; em nosso mu- em extensão ri profundl-
nlcípto, com jurisdição ,dade.

ra do prazo em vista de sobre Güaramlrlm, Mas-vários fatores adversos', saranduba e Schrcéder,deverá estar "concluída
constderanäc como fator OS CENSOS

nos primeiros meses' de
198.0, fatb que vem se_.ndo" principal a .potêncla in-

dustrial __;.. a terceira de' -

aguardado C'9111 ansie�a-:, Se-gl,md0 o Decreto Pre-Santa Catarina - que- o-de peles-transeuntes, Jiois sldenclal que dlspõe so- .

.é sabido o intenso,' lráfe..
' brlqa o laGE a tomar a- bre a realização do. IX

,go, ta'nto; de veiculos eo-: nualmente. pesquisas So- Recenseamento Geral do
mo de bicrcletas, que se

brê produção, faturarnen- Brasil, o tenso demográ-to entre outros dados es.. d
'..., •

.

;lItilizam atualmente de fico evera unerar apoa
meios e desvio.'s 'que tra-' senciaisj atendendo ao 1,° de setembro do, pró"Plano Geral 'de Infornia-
zem muitos dissabores, ' ximo ano e os demais

, ções Estatísticas e Geo-,tanto aos ciclistas como: censos, ,depoi·s, de 31 de
aos c'ondulores de, 'v'eí- gráficas". Corupá perten-' dezembro (datas de refe-

ée a Agenciá de São Ben- 'á dcuias, estes últimos, pelo to d0' Sul. ' rêricias), esses J - com a-

excessivo' dispêndio de tas definidas, < Ou seja;, o
combustível e de tempO. agropecuário em 16 de
��s, ,a obra é necessária, ,

.
janeiro é ,o ce,nso indus-,

exigindo sacrifícios-de �o- .' A Agência· do IBGE de trial, comerciat eßos ser;-
dos.

'

',� Jaraguá do Sul, acha-se viços no dia 7 de abril
" .=

• Instalada em amplas de-I dó mesmo ano {1981}. �
.: ,pen'dência�, no' 'prim�iro- Chefe da Agêncfa de, Ja-

Por ourroied�·, a Ç;ns,; �

.

.aQ,dar go'Ed;jf,reio'-Qá C.o-
'

agúá"'� 'Sul,��Franl)i�<?
trutora Mârna, inietou se- munidad'e EvangéUca Lu- setta, pelos dados pre-
mana pássada os traba- terana, conta com quatro liminares levantados no

lhos iniciais de locação funcionários, dentre os municfpio, revelou que de
dos alojámehtos de seus quais o Chefe Fràncisco 1970 para 1980, a popu-
funciOnários, para dar iní- ,Pisetta (que ê de Guara,- lação urbana,de Jaraguá
cio a construção da Pon- mirim), e, desde sua im- do Sul comparando-se ao

te sobre à Rio do· Cerro, plantação, desmembrada número de domicriios, de- ,

na" Rua Bertha Weege, da AgênCia de Jöhíville, verá ter um crescimento
proximidades' da MalWee. rêaliza pesquisas junto as em torno Jãe cem por
Á de Nereu Ramos, com-- indústrias, além' de pr�'7' cento, pQrém-, em contra-

,
129 metros de ,�xtensão, pàtar mapas para o IX partida e multo comedi-
não se tem cohhecihlen- RECENSEÀMENTÖ GE- 'do em suas declarações,
,to 'quando os, trabalhos RAL DO BAASIL, que se adiantou hão possl,Jir da-
serão iniciados., CF."'.) dàrá em 1�80" conforme dos sobre a população

,ato presidencial baixado rural '(estimada), co�tudo,'

i

"éANARINHO�'
, EXPLICA

Com a finalidade de es

clarecer a opinião públi
ca, a rep'ortagem do "CP"
ouviu o Gerente Adminis
trativo e 'Encarregado da

äéredlta' -tenha havido/_i� -

..

certo decllnto pelo êxodo
, que se vérlflca, face a

abundância de oferta de
em:preg'os junto ao parque.
fabril local, que atrai o
produtor rural à eldade,
na esperança' de obter'
melhores meios de vida, o
que, infelizmente" pode
-se tornar um tato deses
tlmulador,

E Ipara o. censo do. pró
ximo ano que investigará
á sltuaçãö rural, urbãna e

etJucacional da popula
çäé, incluindo a taxa de
analfabetismo, entre ou

tros, além de amplo 'le
vantamento 'da eseolari-"
dade em todos os nlveis,
uma equipe calculada,en
tre 4d a 50 recensêado
res deverá realizar esse

,Upo de traba�ho em Jara
guá, c;o_nsoante ,o Chefe
da Agênéi,a local disse
à nossa reportag,em. -

"
,

Por outro· lado; finali;';
, zoLl, de acordo com o ato
presiQE1ncial, o PI'ano de

"Ap�,!,açãº�e:de DivUJga:ç§o'
do IX Re-censeamento Ge
raI do Brasil dev'erá pre
ver o prazo máximo de a

té 31 de dezembro de
1983 para a diVUlgação
de .todos os 'resultados""
'definitivos e, ainda, a a-

presentação, em 1981, de
resultados pre'Íiminares e

täbulações avançadas,
essênclals ao conheci
mento..da população bra:
sileira, além de outros

aSpectos básicos, demo-,
gráficos e econômicos.

'/

Nossa Circulaçãó
A presente edição, encerra nossos trabalhos de 1979 e, face ao

recesso devido as festividaCles que estão por vir, retornaremos a circular sOw

mente dia 05 de, janeiro, quando do início de um novo anó e de uma !:lava
década, que certamente se rá marcada por grandes realizações, com fi"ilter
nidade amor e dedicação..Boâs Festas para todos.

/

esta, tarde

_ r

A REDAÇAO.

o Natal da Crianea' Pobre
o Rotary Clúb de Jara

guá dó Sul, presidido pe
lo com'pal'lheiro ' Januário
Stinghen, em reunlao

realizada dia 11 passado,
através .0 seu Conselho
Diretor e Ass'embléia, a

prowou Cl nome de, IIdó
Domingos Vargas para
presidente' dUrante o e

xercício rotári'o 80/81 e,
para secretáriö, o ex-pre
sidente Lourival Rothen
berger, que, ,dia . 'quatro
pa.ssRdo, apresentou pa
IGstra. abordand,ü com

, mUIta propriédáde "A No-
va Política Salarial",' as..
,SU!1to em evidência após
a decretação pelo Chefe
da Nação.

pelos 15 anos de Rotary,
�endo, por isso, saudado
pelo, seu companheiro
Ncrberto Stassun Emmen
doerfer, que fez alusão
a data.

Naquela reunião festi-,
, va, rol ,empossado comó
novo membro dOI Rotary
Club dê Jaraguá do Sul,
o sr. José Antônio Bar
celos de Mello, apadri
nhado pelo dr. Dietrich
Hufer.:Jessler.' Ao tota:!,
foram 22 companheiros
que m�Hicaram' presença,
acompanhados de espo
sas, 'além de Tercflio
Marchetti e esposa, ArHn-'
do Scheffler e visitante e
o Diretor do CorreiO do,
Povo, 'Eugênio;' ,victor - ,

,Sch,moeckeJ e' esposa,
Brunhíläe, 'do. RC:- Ftória
nópolis-Leste. :�

A partir de 1.0 de janei- dessa forma, atendendo Divisão Financeira da vié-

Iro, o usuário das linhas as ponderações da con� ção Canarinho Uda., Sid-
urbana,s (circulares) ,e in- cessionár.ia dós transpor- nei Ga-rcia, ouvindo dele
terdistritais, que se usu- tes colelivos do municí- os motivos que levaram à ---__------......,........--------------

- fruI' dos serviços presta-
.

pio, a partir éle 1.° de ja- empresa a reivindicar tal I
'

'

dos pela empresa conces- neiro, ,OiS ônibus circúla- �eaju.ste..De fo�ma soUci- "R,o'tary fazsionária desse ramo de res que perfazem ,trajetos ta, Sidnei GarCia, expuse":"
atividade, á Viação Cana- dentro do perímetro urba- ra que, desde 13 de julho
rinho Uda., pagará mais no passarão a cobrar CrS do, c_orrente ano, quando
caro as tarifas. atualmen� -

I'

6,00, com aume.nto de cin- do' último aumentó das
te cobradas, em virtúde quenta por cento' com re- tarifas, quando os ônibus
éla majoraç�o estabeleci- lação ao preço, atual, que . çirculares passaram a co-
da -em decreto baixado é de CrS 4,OQ, sendo brar de CrS 2,00 para CrS
pelá municipalidade jara- igualmente majoradas as 4,00 (o atuaI), houve ele-
guaense, autor.izada, por tarifas da's linhas inter- . vação no preço do, óleo
Resolução do Conselha'· distritais, fJ:acionadas, de diesel (cçnl)bustivel utili-
Interministerial de Preços acordo com os' trajetos ado pelos ônibus) de na-

que lhe transferiu atribuj- percorridos. , 'da menos do, que 111%,
ções para a fixação e " além' do aumento dos en-

reajuste de tarifas. de:» ser- ,

, ' ct;lrgos sociais, pneus e'
viço de transporte coleti-

.
Os estudantes, de qual- despesas na manutenção

va. quer nível, continuarão a dos serviços. Essa majo-
gozar de regalias; ou se- ração a par

. "io "peso"
ja, 20% de desconto, se.. que 'POSSa JSareeer ao u-

glindo estabelece o' de-" suário, não
'

-lnfluenciará
, creta que publicamos em supressão de 'linhas,
nesta edição, em página' fato que iria acontecer
interna. caso nfio 'fosse efetivada

a majoração a partir de
1.0 de janeiro vindouro,
pQdendo; o us",ário, .Con
tinuar a se utilizar do ser- _

,viç6 de \ransporte 'col.e
tivo, em idênticos horá
rios e linhas determina
da!) pela municipalidade,
conforme vem ocorrendo
atualmente. (F.J.).·

,

Usuários pagarão ma'is, caro
ônibus ,a 'partir /

do dia .1.0

E dia 18 último, terça
-feira, no Itajara, realizou-
-se a reunião festiva de
natal, eori1 a presença
dos filhos de companhei
ros. Na ocasião, Ó _I1ota-

'

riano Ivo' Ewald foi aistin
guido com um certifica
do de "Sócio-Veterano",

Igualmente marcou'

presenya o "Papai Noel','
que efetuou' entrega de
presentes aos filhos dos

,

rotanands e'crianças con
,vidadas, cabendo a sau

dação a Waldemar . Beh-
,ling, diretor de protocolo,
aos companheiros, convi
dados e visitantes. E,
também, a presidente da
CáS2, ,da Amizade, Real
dina Stinghen, fez sorteio
de brindes entre suas

éompanheiras, culminan-:
do.o encontro com a sau

dação final do presidente;
deselando boas festas.

NATAL DA
CRIANÇA POBRE

Neste sábado, logo a'
pós ao meio-dia, no pá
tio de recreio do Colégio
Divina Providência
gentilmente cedido - o

Rotary Club estará fazen:
do o "Natal da Criançá
Pobre" do município, a;
tirlgindo a mais de mil é
trezentas crianças, que
receberão seus' 'pacotes'
de natil: '--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem anos hoje, 22.12.
Wal,dir Bruch e Ivo de Paulo

Fazem anos amanhã
.

Lúcia M. Petry
Osório de Araújo

Dia 24 de dezembro
Raullno Kreiss
Raul Rodrigues

Dia 25 de dezembro
Srta. Eliana Natali Fodi
Palmira Satler

Dia 26 de dezembro
Sra. t.eonlda, esposa do sr,
Herberto Georg, em Rio Cerro
II, Mário Coelho e o garotinho
Alessandro John Morbis

Dia 27 de dezembro
O jovem Marco Antônio Mar
catto
Terezinha Walz

Dia 28 de dezembro
JA jovem Áurea Mannrich, erlt
Atalanta-SC .

Maria' Amélia de Souza
Dia 29 .

Alice Vieira
Márcia Pedrotti

Dia 30
Nelsita Baumann
Olívio Aldrovandi

Dia 31
Sra. Renata Burrow Hufe
nuessler
Sra. Janete Marcatto
Garotão Jean Carla Gonçal-
ves

.

Dia 1.° de janeiro' die 1980
Sra. Wa"y, esposa de Ro
naldo Fiedler (Curitiba)
Sr. Jaime Blanl<, funcionário
da Organização Contábil liA
Comercial" SC Ltda., nosso
companheiro de trabalho
Sr. Silvestre Stoinski
Sr. Osmar Gascho
Sr. Alfredo Mundstock, Corupá
Sr. Jorge Ersching

r:

Dia 02' ,

Sra; Adélia Baratto Lázzarls
Sr. Arno Müller
tldernar da Costa ,(S. Fr. Sul)
Renilda Buerger
Carlos Augustõ Gerent (Äs.,
torga-PR)

, ,

Dia 03.
Sra. Arlete Schwedler Os..
sowski

.

Sr. Ricardo Buerger
Sr. Henrique �oster

Dia 04
Q Industrial Waldir Octávio

,Rubini.
.

....

•

•

gtriigerlzaus.

ULiAN E URIO -
ALIANÇAS

DEZEMBRO DE 1979

" , ----------'-YASG
nheclmentos sobre o assunto,
de suma importância, pois que
é o .. técnico-responsável pela
empresa de seu ·genitor, Alvim .,

Seidel, o Orquldeárlo CãTàrinen-
se e também de outras florlcul
turas. Um abraço ao Donato e

à. toda 'família Seidel, sempre
em' evidência.

.

CASA DA AMIZADE
ENTREGA PRESENTES

Neste sábado, à partir das
9 . horas, a Casa da Amizade,
de ·Guaramirim, formada pelas
esposas dos rotarianos, fará a

entrega de presentes às crian
ças carentes do município,' den
tro do "Natal dá Criança Po
bre", promoção meritória e que
todos os anos alcança suces

So. O local será no Ginásio de
.Esportes de Guaraniirim, tendo
à testa dos trabalhos, a pra
.sldente Tereza Camargo In
chauste.

Praça Angelo Piazera, 15 - (ao lado da Prefeitura)
89.250-JAR,Á�UÁ DO SUL

.

Santa Catàrina
LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE PARA

TORNAR VOCt MAIS BONITA.

Com vistas a contrair futu
ras núpcias, dia.16 último rea-, '

.
llou-se nesta cidade, o noivado
dos jovens Lilian e Urio. Ela,
natural de Jaraguá do Sul, lou�
ra de notável simpatia em nos
sa socledade, é filha do indus
trial Artnur G.G. Gumz e Edel
traud Bauer Gum1Z, da firma
Gumz Irmãos S.A., de Rio Cer
ro II. Ele, jovem dinâmico re

cém-chegado dos Estados Uni-
.
dos, onde se aperfeiçoou em
Gerência de Planejamento e
Oontrcle de Produção de con
ceituada empresa blumenauen
se, é filho do casal Adolfo (Val
li) Utech. Congratulamo-nos
com o transcorrido e äesejamos
ao jovem par muito amor e feli
cidade, em extensão igualmen
te à seus genitores e famllla
res, além de boas festas e ven
turas mil.

BODAS DE OURO

Dia 25 de dezembro, natal,
a festa máxima da cristandade,
o casal Agenor Gaudêncio
(Màrgarida Blume) Carvalho, de
Corupá, estará comemorando
cinqüenta anos de união con
jugai, toda uma vida dedicada
a lealdade, ao amor e a frater
nidade. O "CP" associa-se às
comemorações das Bodas de
Ouro, que seus famíllares fa
rão celebrar festivamente, de
sejando fellcldades mil.

, CQMENDADOR
ALVIM SEIDEL

O orquidófilo corupaense
Alvim Seidel, rec'ebeú dla 14 úl
timo, em ato público reallzado
no "Buffet trico", 'sito na Ave
nida dos Bandeirantes, em São
Paulo, a CRUZ DO MtRITO HU
MANfSTICO no grau de CO
MENDADOR, conferido pela Or
dem da Solidariedade, cujo
Conselho decTdiu receber Sei
del como membro daquele so
dallclo. com todas as honras,'
todos os direitos e todos os prl
vilégios a ela pertinentes. O e
vento contou com a presença
de autoridades militares e clvís

. '

especialmente convidadas. A
Ordem da "Solidariedade tem co
rno lema' "Tudo pela Cultura e

pela Paz". Os cumprimentos da
coluna ao Comendador Seidel,
pela honraria conferida mereci
damente.

AINDA CO�UPA NA
COLUNA

allem esteve participando
de 26 de novembro a 02 do 'c'Or

rente, na capital paranaense do
1.° Congresso Brasileiro de Se
mentes, foi o jovem engenheiro
agrônomo Donato Seidel, aper
feiçoando, assim, os seus co-

"OS MONTANARI" NO
JUVENTUS

rida dia nove de novembro úl-
-tlrno. Agradecem igualmente ao

ReveFenäó Pastor Ingo Plske
pelas palavras proferidas por o
casião da celebração religiosa,
bem como, aos componentes do
Coral Evangélico e ao rnlnl-co-

. ral das terças-felrlnas. E a co

luna, uma vez mais renova

cumprimentos pelas bodas do

"õpapa" e· da "ômama".

Beto Promoções irá reall
zar na próxima segunda-feira,
dia 24, véspera de natal, o tra
dicional baile de natal, junto a

sede social do Grêmio Espor
tivo Juventus, com "Os Monta
nart", A promoção terá início
às 22h30min, estando·' sendo
feitas reservas de mesas no

'

Restaurante ShalOn. Esse baile
marcará época e o convite es-

tá lançado...·
-

RB-PLANEJAMENTO E
HENIPE

Transando bonito em Jara
guá do Sul a RB-Planejamento
e Construções Ltda., com a

. breve construção do "Editrcio
Jaraguá", o maior da cidade,
que terá estilo jamais visto na

região, com início da constru
ção previsto para o mês de mar

çõ, segundO a coluna flcousa
bendo. Bola branca aos amigos
da RB. E também 'curnprlmen
tamos a Met. Industrial Heni
pe Uda., pela implantação des
sa nova empresa, já em ativida
des, fortalecendo "ainda mais
o parque fabril [araquaense.
Sucesso no empreendimento e

na força que dará a este jornal
a partir do :próximo ano. Tudo
bem ...

ENCERRAMENTO COM
LANCHE

Acontecerá hoje, o encer

ramento do ano das senhoras
de lanches, com espírlto nata
Ilno, na .resldêncla dos amigos
Solon e Norma Schrauth, quan
do será feita a revelação, das
arnlqas secretas e' entregues
lembranças, como sói acontecer
anualmente. Um abraço à 10-
das e .. , boas festas.

"NIVER" -NA AGENDA

Minha agenda natafícia,
destaca a troca de idade, dia
26 passado, do garotão Alen
car, filho do casal amigo Ivo

(Cecília) Konell: dla 07 de de
zembro, a sra. Astéria, esposa
de .IIdo Domingos Vargas, futu
ro presidente do Rotary Club
de Jaraguá do Sal, gestão 801
81; dia 17, aniversariou a srta.
Magáli S. Lenzi, filha de Dúl
elo (Terezlnha) Lenzi - conva

lescendo de enfermidade. Boas
melhoras; . amanhã, . domingo;
rasga folhinha a amiga Maria'
Júlia Gonçalves Ernrnendoer
ter, esposa de Victor (Vitinho)
Emmendoerfer e, dia 28 próxi
mo, o causídico Dr. Irineu José
Rubini estará recebendo cum

primentos pelo seu nataHcio.

ZANGHELINI E
ROMA-O ACONTECEM

Registramos, embora tar

diamente, a união das famrlias
Zanghelini e, Romãõ, com '0 .ca

sarnento dos jovens Lucélia e
\ .

Airton Dejair, ela filha de Ger
vásio (Onda) Zanghelini, ele,
filho ce Elidio (cacuõa) Ro
mão. A celebração, religiosa 'te
ve rugar na Igreja Mafriz "São
José". de Corupá, com os con

vidados sendo recepcionados
no salão de festas da Igreja.
Os nossos cumprimentes.

VANIA D'AQUIN'O
A Escola de Múslca e Be

las Artes do Paraná, acolheu a

colação de grau dos formandos
de 1979 e, nos Cursos Superior
de Lícencíatura em Música e de
Instrumento ....... Piano, destaca
-se a jaraguaense Vânia Olivei
ra D'Aquino, filha do casal Dr.
Osny Cubas (Erecê) D'Aquino,
ele odontólogo há varias anos
em Jaraguá do Sul. Vânia ini
ciou seus estudos de plano
com D. Adélia Fischer e D. Ma:'
rllu Pereira, dando prossegui
mento a estes conhecimentos
muslcals no Conservatório' 'de
Música "Prota, Vany Knoll",
em Jolnvllle, onde concluiu o

curso médio de música, em

1975,' com teorias, 'solfejo, hls-
,

tória da música, harmonia e pia
no. No ano seguinte - prestou
vestibular na Esco'la de Música
e Belas Artes do Paraná, ln
gressando no priméiro "ano dos
cursos Superior de· tnstrumen-:
to - Piano e Licenciatura em

Música, ambos com duração
de quatro anos. Ãlém desses,
possui cursos extras, entre ou-'
tros já realizados;' cerno inter
pretação planlstlca com reno

mados professores, curso

"Orff" de Iniciação Musical e

parttclpação no VIII e IX Festi
val lntemaclonal de Musica de
Curitiba.

Vânia. de Oliveira D'Aqui-
. no, foi a' Oradora do CUrso
Superior de Instrumente � Pla
no, que, igualmente ao de Ll
cenclatura em Música, teve co

rno Patrono Pe. José de Almei
da Penalva e Paraninfo a Pro-
,fessora Roselys Vellozo R'oder
[an, Os. cumprimentos desta
coluna.pelo alcance desta gran
de vitória na vida artísttco-mu
slcal em extensão aos pais e

demals familiares.

, EVElYN _.1.° I,ANivERSARIO'

I

Benesses, alegrias vêm de
registrar o lar feliz do recém
-formado Bacharel Artovaldo:
Hansen e de sua esposa E"en
Srlvia Prodoehl Hansen; duplas
venturas �oram-registradas, por
que ele vem de receber entre
festejos de seus farnlllares e a

migos, o bacharelando em Eco
nomla pela Faculdade de Ciên
cias Econômicas de Joinville. E
aqora, terça-feirá, dla 18, 'nova
-aleqrla com o 1.° anlnfio de a

niversário' da filhinha Evelyn,
encanto também dos avós, Ed
mund (Rosa) Hansen e Prof.
Augusto Sylvio (E"en Andersen)
Prodoehl. Aos venturosos pais,
os nossos cumprimentos' e, em

particular, à risonha Evelyn os

nossos votos de saúde e bem
-estar.

�""""""""""I""""".---"

ne!itleUI'if;U,. UI�l!itl"'. iA'o ensejo das festas natàlinas, de
seja àqueles que a prestigiaram, boas
,festas e um 1980 repleto dê realiza
ções as mais promissoras.

BRUNO E OLGA MAHNIKE
AGRADECEM

O casal de "ouro" Bruno
(Olga Henschel). Mahnke, estão
dirigindo agradeCimentos à
seus familiares, vizinhos, ami
gos e pessoas de suas rela
ções, Q�los cumprimentos e en

vio de lembranças" por ocasião
de suas Bodas de Prata,' ocor-

A MODA ESTÁ COM A NANETE, NA MARE
CHAL DEODORO, 790, ESTE t O ENDEREÇO PARA
VOCt SE VESTIR BEM.

ENCERRAMENTO
Anteontem, à noite, a dlre- .

torta do Clube Atlético Baepen-
di, reuniu seus membros,' para
o jantar de encerramento que
marcou o fim dos trabalhos; d_o
corrente ano, marcando presen
ça aqueles que realmente se

propuseram a trabalhar pelo
clube seja nas atividades so
ciais ou esportivas, durante o
ano.

NANETE TEM SUGESTOES INCBfVEIS PA
RA A PRESENTE ESTAvÃO:

,_

Vestidos Conjuntos
Calças Linha de praia
além. 'de tecidOs para tod�s _os finsJ

AGRADECIMENTO
Esta é a última edição do

ano. E o 'jornal "Correio do
Povo", sessentão que é, agra-,.

dece aos que direta ou indire
tamente auxiliaram nessa inten-

I '

sa labuta, verdadeira luta da
.

imprensa interiorana que en
frenta toda sorte de perscalços.
Aos leitores, assinantes, anun
ciantes, colaboradores, enfim,

, a coluna endereça agradeci
mentos e votos de Boas Festas
e, esperançosa, espera podér
cO,ntor novamente ,com todos,
a partir: de janeiro,

.

quando do
, inreio de nuva jornada. Obriga
da!

/

SAI) CHIC'O ..:_
VERAO,/80

Para quem é chegàdo em·
Curtir o verão e o 'revemon na

BabitJnga, 'umas dicas dos
companheiros rotarianos de lá '

. . _' .. J

,

que flzerl'lm chegar à redação"
,

como bons embaixaaQres, que
são: D:as �2 e g3...{hoje e ama-,:

.' I}hã), 1,0 Festival Municipal do
. ,Carang��ijo rlC;>, �.E. Babijon,ga,
_

em Roclo Glande; dia �1, 'Bai-:
Ie ReveilIon, no Clube XXIV de,
Jª.neiro; dia 12 de, janeiro, 12a.
Festa do ClloPP, no Cfube Náu··

.

ticà Cruzeiro dõ' SuÍ; dia' 26,
Baile RaLn"a dos Balne'ário& no
Clube XXIV de Janeiro, e, dias

e verifique as'opções preparou para você neste Na-' 2!, � 27,. 3:°, çampeorato Na-
,tal. Só o �anznaster mesmo, clonai de Pesca de Arremesso.� para presenfes que s6 a' < �

va lá e, confiraf
'..

, na Praiá,'Grande _:_ Enseadà:'SUELITEM. �

Av. Mal. De-odoro, 1085 Outra'.� �icas referentes as' pro-
_,; ,..., Jaraguá dó Stil-SC ' moçõe� ,de fevereiro, a coluná

______________::::::::::::::::::::::::::::::::__......,.__� :....:....==_=======_ _:__ _:_:===========:::_ �_d=ara oportunamente.
• -

20 PIZZAS DIFERENTES
. LAZANHAS
.

RAVIOLAS

Logo, logo,· aquele
chopinho alemão.

CALCE MELHOR COM'

Gllderela
J

.

Com 3 lojas para inelhor ser
vir. Veia na' Getúlio Vargas,
198 e duas laias na Marechai
Deodoro.

,
.

ROUPAS, TAMBtM
�COMA

'.

. , CINDERELA.

Decorações para casamentos � Decorações
para Igrejas - DecoraçQes para clubes - Arranjos

para festas -'Buquês em geral.
,

PIantRs .ornamentais.

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

......................., ..

É SUJEIRA

Em tapetes - cortinas,
�lavalÍ1os' para o Natal

.�
"

'

Fundos ,Aç0ugue Mahnke .

PARA. ESTE NATAL
VISTA-SE NA

MODA., PASSE NA,

ConftcÇJões'
-

Sueli ßda.

Passe na Marechal Deo
doro, 364, e v�ja as incríveis'
sugestões que o

lanznaster

-- .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, CORREro DO POVO

Pain e-l
1. - Dias atrás, uma co

mitiva formada pela dire
tora Iris Barg Piazera e

pelo Chefe da Divisão de

Administração da 19.a

UCRE, P.rof.' Paulo N!0ret
ti, além do engenheiro oi
vil Arlel Pizzolatti, do to

pógrafo Kunlberto Rei
nold e do fiscal de obras
Guido Bruch, da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá
do Sul, vistoriou todas as

instalações das escolas
da rede 'estadual

'

de en

sino, para constatar suas

reais situações, isso tudo
para que possam receber
O'S melhoramentos neces

sários, dando comodida
de tanto aos professores
como para os próprios a

lunos. Tais melhoramen
tos se fazem rnlstér igual
mente, para a devida es
truturá de alojamento das
delegações durante os

JASC/80, no mês de ou

tubro, em Jaràguá do Sul.
Pelo levantamento preli
minar efetuado pela equl
pe de 'vistoria, somente
para reformas, deixando
os estabelecimentos "em
dia" conforme declarou o

o Prefeito Victor Bauer,
serão necess·ários aplica
ção de recursos .ea or

dem de 4,2 milhões, além
de 11 milhões e 310 mil
em ampliações. O Prefei
to Victor Bauer já con ..

tactou com o SecretáriO.
Antero Nerc.olini sobre a

situação e, acredita-se,·
. em face do município se
diar no próximo - ano os

Jogos Abertos, essas' me
lhorias devam, ser inicia
das breve para que es
tejam aptas a serem utili
zadas quando do eV!3nto
esportivo:

A intenção db alcaide
local é, deixar essas ins
talações "em dia" para
seu substitutó não neces

site realizar trabalhos de
recuperação ,da, rede físi
ca escolar, conforme a

diantou,' acrescentando
,

também que todas .as es

colas mUnIcIpaIs fOram
reformadas,' ampliadas,

-

recebendo a devida aten
ção. Das 22 escolas rí1U�
nicipais, apenas três não
possuem luz elétrica. In
formação do própri·QI pre
feito quando do ,relato da
situação do município ao

Conselho Técnico de Re
presentantes dos JASC,
há dUas semanas atrás,
na sede do, Fórum.

2. - O Centro Intere$co
lar de Primeiro Grau
"Mário Krutzsch'" de Ja
raguá do,Sul, realizou de
14, a' 17 do' corrente, sua
primeira amostra em ex

posição nas "salas-am
blent�" 'dé tudo, aquilo
que se pôde faze;r com os

alunos em dois meses de
trabalho, ou melhor, em'
oito, aulas, O "Correio do
Povo" recebeu convite
'Pára exposição,' através
do Diretor Géral do CIP,
Holando MarceHno Gon
çalves, da Diretora Admi-

: nistrativa Leonir Pessate
Pruner e da Diretora de
Ensino" Walträud Less

: mann Sim,en.

de Azevedo- e Chefe da
DIVAD - Administração,
nosso colaborador, Prof.
Paulo Môrett], que adian
tou que o quadro com

pleto de funclonárlos da
UCRE, quando em plena
atividade, atil'lgIrá o nú
mero de trinta, aproxima
damente. POr outro lado,
não se sabe, ainda, qual a
data da instalação oficial
da Unidade, contudo, a

credita-se que a mesma
se dará quando da pröxt
.ma visita do primeiro
mandatário' estadual e ou

tras autor:idades -Iiqadas
ao setor educacional à
Jaraquá do Sul. Mas a

,UCRE está funcionando
em suas modernas ins
talações desde a poss.e
dos elementos-chaves, in
dicados acima, semanas
atrás.

6. - Neste sábado, 22 de ,

'

dezembro, o comércio de,
Jaraguâ do Sul estará a

berto até às 18 horas,
sem fechar para o almo
ço, bem como amanhã, .

domingo, até às 12 horas
e segunda�feira, dia 24,
vésper,g de natal, até às
13 horas" segundo o que
dispõe acordo de prorro
gação de horário de tra
balho entre o Sindicato
do Comércio Varejista e

3. -:- A 19.a Unidade de, o Sindicato dos Empre
Coordenação Regional de I 'gados no Comercio. de
Educação, - sediada em Jaraguá dó Sul, para as

Jaraguá do Sul, já 'tem! festividades d�-fim-de-a
tomado -todos os cargos- I na ... Dias 25, '2� e 31 de
-chaves à seu funciona� t! dezembr9, todo o, comér
mento, tendo como Dire- cio estará com suas por
tora, a Professora Iris B .. tas, cerradas, razão por
Piazera; Chefe da DIVAP

,

(jUf' do trabalho amanhã,
- Pessoal, Profa. Marisa domingo, que compensa
Reis Gumz; Chefe da i ré a folga durante todo o
DfADE - Enslno", Profa: ! dia 31 de dezembro.', O
Brasflia Gastàldi Beltra- I Club«;! dos Diretores Lo-
mml; Chefe da DIVIG ! iis,fas, na passo", do Pre-'
Inspeção, Profa.. Edeltru-! sidente Luiz Anfõnio
des' Barg Ristow; Chefe j Grubba, solicita a obser
da DIFID - 'Educação Fr- 1 vaçi'io desses horários.

-

siea, Prof. Muríllo Barreto
I

4. +-. Em -doinville, as co

missões de organização
do 9.0 Acampamento Re.;
9ional 'de Santa Catari
na (26 .a 31 de janeiro de
1980), contl-.
nuam nos prepãrätivos da
grande atividade 19'80 da
Região Escoteira de San
ta catanna. A Comissão
Central O·rganizadora do
Acampamento já se, reu
niu por diversas vezes

pera avaliação das tare-.
tas já executadas e revi
são do cronograma 'Para
os PIóximo,s dias, até a

realização do evento. Di
versos grupos esc'oteiros
do Estado já estão tam
bém se prep.aranda para;
participar e é·esperada a

presença de quinhentos
jovens" Também uma re

presentação dos estados
, do Paraná e Rio, Grande
do Sul estará presente.

5. - Foi publicad'a no

piário Oficial,
.

a lei que
estima a receita e fixa a

despesa do Estado de S.
Catarina, para o exercício
de 1980. Segundo o dis
posto no referido diploma
legal, o Orçamento Geral

. do Estado para o próxi
mo exercício financeiro,
composto pelas receita e

despesa do Tesouro Es
tadual e das, Autarquias
e Fundações instituídas
pe:o poder público, esti
ma a receita em Cr$ ....
26.700.347.000,00 e fixa a

despesa em igual impor
tância. A receita, por
fontes, é discriminada,
compreendendo a quantia
de Cr�: 25,359.674.000,00
como Receita do Tesouro
·9 Cr$ 1.340.673.000,00 co
rno Receita' das Autar
quias é Fundações insti
tuídas pe·lo Poder Públi
co. exceto as Transferên
cias do Tesouro.

ED�ÃOESPECIALD�E�N�A�Tl�=L����������__���������_D�E�Z_E_M_B_�_O_D_E�19�79
'Cidades de' Porte Médi-o: Gabinete ,r do Planejamento

confirma perfil dos projetos prioritários
�

,

. (8)
-

de Jaraguá do, Sul
Para acertar detalhes de seus

projetos, á "subcnena para a

Política de Desenvolvimento

Regional do Gabinete de
1 Pla

nejarnentó e Goordenaçãô Ge

rai (GAPLAN), • convocou, no

per'odo de 14 a 20 do corren

te, os prefeitos cujos municí

pios serão beneficiados com o
'

,

programa de apoio às capitais
e cidades de pofte médio. Nes

se pértodo, os prefeitos com

pareceram ao GAPLAN 'para
um exame final de seus prole
tos, cuja execução das obras
terão inicio no próximo ano.

De imediato,' serão beneficia-
" das as prefeituras de Brusque;
Jaragu'á do Sul, Joinvllle, Blu

menau, Lages, Criciúma, Tuba

rão, Chapecó e Itajaí, que são
os nove municípios de

'

porte
médio de Santa Catarina.

Em agosto último, os técni
cos do Gabinete do Planeja
mento visitaram todos esses

munlctplos, auxlllando as pre
telturas na elaboração de um

perfil onde forarr\'reveladas as

carêncras de cada regjão e es

tabelecidas as prioridades, cal-
, culanco-se os recursos. Estes

.recursos deverão ser divididos
entre o' Fundo Nacional de De

senvolvimento 'Urbano (FNDU)',
que participará com 50 por
cerno. cabendo 'os restantes 50

por cento ao Governo do Es

tado e às Prefeituras, através,
dos ó�gãos participantes, tais
como Cohab, Casan, Celesc e

Secretaria dos Transportes IJ

Obras.
A primeira etapa do progra

ma prevê como prioridade a,

utilização do espaço urbano,
habitação, ,transpórtes 'urbanos,
abastecimento de água

.

e sa

neamento básico, administra

ção e planejamento municipal.

Jaraguá do Sul:

Perfil dCls Pr,ojetos
apresenfados

-

O terceiro parque fabril di-

vers'ficado do Estado, um dos

nove municípios �catarinenses,
,de portll médio, apresentou ao

Gaplan o perfil dos projetos;
de acordo com as exigências
dos técnicos, através de insa

nos trabalhos' da equipe do

Prefeito Victor Bauer. A muni�

cipali.dBde, jaraguaense apre
sentou óito prioridades, para
o exercício de 19'19 (2.0 se

mestrE;) e 1,980 e 11)82: 1,) -

Elaboração. de um Plano de

Transportes Ur�anos, tendo co

rno órqão executor a Prefeit!-Jra
Municipal de Jaraguá do Sul e

Consultora contratada, no va

lor de 2,2 milhões, localizado
dentro da área u'rbana do ml.!

nicípio. O objetivo é o' de do

tar c município de s�stema de

trám,por:es adequado a uma

circulaçi'ío mais racional, visan
do principalmente a economia

dé comLusHvel, .

a retirada do

tráfe.go interurbano do centro

da ddade e promover a sepa

ração dos fluxos viários, rodo

viários e ferroviários, fazendo

com que o ramàl ferroviário

passe tora da zona urbana. Na

justificativa; a necessidade de

estabeelcer-se uma infra-estru
tura viária, visando o escoa

mento da, produção, circulação
'de pessoas, bem como uma

melhor clrculação dos veículos

e, consequentemente tornar o

transporte mals eficiente e

promover uma maior economia

de combustível. Há necessida
de de dotar a área urbana de

'Jm sistema viário, tal que ve

nha atender às necessidades'
corri vistas a um aumento de

circulação dos veículos de uso

coletivo _ em Jaraguá do' Sul.
.

Essa meta abrange o exercício

de 1980.

e �s proqrarnas estabelecidos 6) - Plano Diretor de coleta

pela municipalidade, pois que, de lixo e disposição final, meta
a atual lei 'da estrutura está que abrange o 1,0 semestre do

completamente obsoleta e da- exercício de 1980, o projeto
ta de 1950, Com este proçra- está orçado em 50á mil cru-

ma procurar-se-á propiciar a ' zeiros, conforme a Consultora

administração rnunlclpal de T Contratada e a Prefeitura Mu

meios para realização dos ob." nlclpal, os órgãos executores.

jetivos do Governo Municipal, Esse Plano Diretor' tem por
dando condições para 'a insti- objetivos estabelecer diretfizes

tucionalização do processo de e critérios para a estruturação
planejamento, permitindo sua do plano de limpeza pública e

continuidade, e dando condi- formulação de alternativas ·pa-·
ções de montar um processo ra a solução do problema, bem
contínuo de planejamento in- como, dar um melhor destino

fegrado. final ao lixo coletado. Isso faz- -

, 5) - Elaboração do projeto
final de Engenharia da Rede
de Esgo�o Sanitário, meta que
abrange o 1.0 e 2.0 semestre
de 198Q, terá sua localização
dentro da área urbana· do mu

nicípio, isso visando dotar a

cidade de uma rede de esgoto
sanitário. Q I projeto está orça
do em 800 mil cruzeiros, e pre
vê a implantação da rede de
esgoto sanitário, tornando-se
necessária sua implantação,
uma vez qu�, o que. existe é
uma galéria unificada, esgöto
e águas pluviais. A Prefeitura
exige a colocação de _fossas
sépticas para a postérior liga
ção à rede. Nas ruas sem pa
vimentação, a população S�

utiliza de 'fossas sumidor;�s
que, entretanto, nas áreas mai�
baixas, devido a grande pro
fundldade do lençol freático a

baixa permeabilidade do terr9-

fio, chegam, além de conta-' ta,
minar o, lençol freático, a ,Ian- Essas três pontes ém con-

çar o efluente, em valas "eieis- creto armado, terão uma e(-

tentes nas ruas,' dando origem
tensão de 209m, sendo a pun-

ao mau cheiro em épocas qUEln
te sobre o Rio Jaraguá com

teso 44m, sobre o rio do Cerro com

36m e sobre o Rio Itapocu'

4) - Implantação do Cadas
tro Imobiliário Fiscal, meta pa
.ra 1980, terá a própria Prefei
tura como órgão executor, a

través do Departamento da Fa--

,zenda, sendo necéssárias apll
cações de recursos em torno
de 4 milhões, segundo o perfil
do projeto apresentado. Com
a implantação do Cadastro Imo
biliário Fiscal, substituindo ao

atual, defasado, que data de
1966, dotará a administração
municipal de' um cadastro fis
cal, incrementando suas recei
tas locais, 'buscando pelos
meios de seu alcance, aumento
'das receitas, propiciando ao

administrador '.municipal
'

a o

portunidade de contar com es
te indispensável' instrumento
para a correta, racional e, so

bretudo, justa arrecadação dos
impostos municipais. O acele
rado crescimento 'urbano, se-

'

gundo as' justificativas, aliado
a política de interio_rização
que executa o Governo Fede
ral, exigem mudanças' dessa
natureza, aliado, ainda; ao fa-,
to de que os municípios não
podem ficar 'na depend,ência
exclusiva das transferências,
devidas pela União e pelo Es
tado" por força de ,dispositívos
constitucionais.

2) - Elaboração de um Pia

no de Desenvolvim�nto Urbano,'
que compreenderá o exercício.
oe 1980, dentro da área urba

na do munlclplo através da

Prefeitura Munlclpat e Consul

tora contratada, no valor de
3- rr,ilt'ões (o projeto), isso ob

jetivando promover o desenvol
vimento econôrnlco-soclal do

munlctpío, melhorando o aten"'
.dimento e a eílclêncla dos ser

viços prestados pela munlclpa
lidade jaraguaense. A contrata

ção de um PI!'Ino de Desenvol
. vlrnentó Urbano, definirá a po-
lítica de desenvolvimento do

munlcíplo, espelhado em pro

gramás de ação para -, iniciar
um proFesso. permanente de

planejamento, urna vez que o

munic!pio não possui qualquer
documento que defina uma po
lítica de desenvolvimento ur

bàno. Por outro lado, o plane
'jamento se impÕe hoje como

tarefa primordial do poder pú
blic,o, porque à medida que o

desenvolvimento se torna mais

complexo e rápIdo, maís ne

cessário é o equacionamento
antoc:paao dos programas e

suas soluções, pois somente

assim a coletividade se prepa
rará em tempo hábil ' para so�
IJc.ioná-los. Através de um pro

grama de desenvõlvimento ur

bal)o poderá o póder público'
orif.'ritar a coletividade quánto'
aos problemas existentes, as

sumindo as responsabilidades
executi'J8S que lhe cabe e, por

,out�o ládo, é condição indis
.

pE-nsável ,para uma aplicação
racional dos recursos, indican
do o tratamento que a cemuni
dade deverá encaminhar dentro
de uma visão integrada ao fu
turo desenvolvimento.

,3) - Modernização Adminis
tra!iva, projeto que, absorverá
1,5 milhões, cujo tempo de du

ração deverá abranger o exer

cício de 1980, objetiva adequar
a munöcipalidade jaraguaense
a sua atual política de atuação
e aos objetivos pretendidos pro
cessando a montagem de uma

:"estrutura que retrate o conjun"
to de relações existentes en"

1re suas várias unidades, colo

canelo-a em harmonia com a

estrutura vigente e com os fins

Chevette·80.-

Emmendoerfêr CoOL de Veículos LIda.
================�==�===�>.===============,====================================�

-se necessário, uma vez que,
com o acelerado e grand,e au

mente populacional da área

.urbana, o sistemä existente
tornou-se deficitário. Já o lixo

que é depositado num vaza

douro a céu aberto na periferia'
da área urbana, é um processo.
inadequado, e, do . ponto de

vista sanitário, coloca em . ris
co a saúde pública, pois pro
voca prollíeração exagerada de
Insetos e roedores, além do
mau' cheiro.

Pr.:tIORIDADES MAIORES

Na lista das prioridades a

presentadás pala municipalida
de jaraguaense dentro do Per
fil do Projeto, programação
1980/81, dentre as oito, duas
são consideradas essencrars,
'urgentes. Construção de 3' pon-
fés em concreto armado sobre
o. rlos,Jaraguâ, do C,erro e lta

poeu, localizadas,' respectiva
mente; na rua 6 - Cei. Procó

pio Go�es de Oliveira, .na árEla
central da cidade; na rua 2 -

Bertha Weege, no, Bàlrro da
Barra do Rio Cerro e, na rua

22 - ,Antônio Machada, no

Bairro de Nereu Ramos. APre-
.

'

feitura Municipal de Jaraguá
dp Sul é o órgão executor,
sendo os recur.sos oriundos·
da secretaria dos Transportes
e Obras, .cujo convênio fora
assinado semanas atrás, no

valor de 10,8 mil�ões, sendo o

repasse de 3,5 milheõs em 79
e os restantes 7,3 milhõ,es no

IJróximo exercício. A Constru
tora Mama Uda. está executan

do os trabalhos: estando atual
mente desémpenhando os ser

viços de infraestrutura na, "Pon
te Tavares Sobrinho", consti�
tuída por blocos de concreto

simplês' que recebem a' carga
dos, pilares e transmitem ao

solo da fundação, que é ro

choso. A superestrutura é cons

tituída por uma placa contínua
com 'inércia constante, com

_três vãos e doi's balanços 'ex
tremos. Deverá estar concluída
nos primeiros meses de 1980.

e: por outro ISJdo, semana pas
sada, foram iniciados os' tra
balhos preliminares na ponte
sobre o Rio do Cerro, na Bar-

co� 129m, e visam
.

substitUIr
as existentes de. madeira em

estado precário, p�r pontes ,de
concreto armado·. Além disso,
são importä'ntes dentro da ma

lha viária urbana e irão redu
zir sensivelmente os trajetos

,

a percorrer. O custo- total de

ambas é de Cr$ 11.048.465,00.
O programa explanado no pro:

jeto, está dirigido no sen.tido, de
estabelecer-se uma infra"estru

tura básica; visando o escoa- ,

mento da produção, circulução
de, pessoas, bem como dotar

de serviços básicos indispen�
sáyeis, objetivando também,
uma, melhor circulação dos.
veículos e, consequentemente,
tomar o transporte mais ef[�,
ciente.

E finalmente, tendo igual
mente a Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul como órgão
executor, prevê-se a Pavimen
tação das ruas nr. '1 - Walter
Marquardt, nr. 4 --: Ängelo Ru

b!nl, nr. 3 - Horácio Ru

bini, nr. 10 José Theodoro RI

beiro, a primeira delas situada
em área 'central da, cidade, li

gando a Av. Marechal Deodoro
com a rua Ângelo Rubini,

/

Bairro da Barra do Rio Cerro; ,

,
.

a segunda é sequênoia da 'Rua
Walter Marquardt, ligando o

centro à Barra do Rio 'Gerro e

a -Ruâ Horäclo Bublnl: ater
ceira, situada no Bairro da. Bar..
rado Rio Cerro, partindo da
rua Ângelo Rubini e TIganäo a

mesma e o' Bairro da Barra

C!.o- Rio Cerro com a SC-416

(Jaraguá-Pomerode). Finalmen-
,

te a última, está localizada em

área central da cidade, ligan
do zona densamente povoada
e Industrializada éom a rua

Coronel Proc. Gomes de 0,11-
velra, com vistas' a uma futura

ligação com a 'SC-413 - Gua-
I ramlrlm-Massaranduba, Tais

vias urbanas detém altos In
dices çle movimento, sendo li.
gações importantes dentro da
malha viária urbana, reduzindo
sensivelmente os trajetos a

'percorrer, objetivando ainda
dotar o sistema viário urbano
,com um modelo condizente,
procurando desafogar a área
congestionada. ,

À essas rodovias, são,neces
sárias a execução de serviços,
'de terraplenagem, pavimenta
ção; drenagem superficial e

profunda, obras de arte cor

r.entes, obras complementares
e obras de proteção, custando,
em valores redondos, Cr$ 55
milhões e 700 mil cruzelros,
Serão 10,016km que receberão
a pavimentação asfáltica.
A situação atual mostra Ja

raguá do Sul .possulr aproxl�
madamente 17 km de v,ias pa�
vimentadas, sendo que a ma

ha viária urbana é na ordem

çJe 275km, ,exigindo da admi

nistração municipal vultosas
importâncias em conservação
e, melhoramentos. Tratam-se
de vias com intenso tráfego e

àlta densidade populacional e

fazem parte do p.rojelo linal
de engenharia num total de 31
vias urbanas e 4 rodovias a'
serem p'avirrientadas, totalizan

do. 42,30647km, cujo projeto
num todo tem a finaTiaade de
melhorar as ligações viárias
com os bairros e zona rural,
procurando num amplo progra
ma de pavimentação' a econo

mia de escala, evitando a dis

persão de recursos, com a fi
nalidade de reduzir o consumô
de i-ombust[:el, induzindo a

população a usarem o trans

poue, de massas. Das 35 'vias

já' foram contratadas a pavio
mentação de 15 vias,- pela ad

ministração municipal jaragua
ense, num montante de Cr$
39.365.517,52, sendo que duas
estão em fase de. implantaçãÇj
e as restantes· deverão ser im
plantadas até (>

•

2.0 semestre
de 1980, obedecido o crono

grama físico·.. A intenção de
promover tais programas sem

·antes ter definido um Plano
Díretor de Transportes, -deve-se
ao fato de que a situação tor�
nou-se grave, com a rapidez
que antecedeu as perspecti
vas e, por isso mesmo , a ad-

e ministração foi leyada a tomar

medidas que, minimizassem ó
problema. Ás demais ações ne

cessarras para a implantação
são tão somente as relativas a

parte institucional, pois que o

projeto está ooncluído.

CONFIRMADO

Os técriicos do Gabinete do

Planejamento, Subchefia pará
a Polftica de DesenvolvimentQ
Regional, confirmar�m todos o�
Perfís dos Projetos apresen�
tados por Jararguá do Sul, as'
oito prioridades maiores, estan
do atualmente em Brasflia,
jU'lto a Empresa Brasíleira dé

Transportes Urbanos; para J�
trâmites 1e9ais, acreditando-se
numa definição até, janeiro
próximo e a' liberação de re

cursos (trirnestr'8l) a partir de

março. Da União,- através do'
Fundo Nacional de Desenvol-;

, vimento Urbano, dev,erão ser

repassados para execução
desses projetos, verbas supe

riQres a 65 milhões de cruzei�

ros, dentro da programação
1980/81, (Flávio José),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO I
, ! I I Ti"1� . EDiÇÃO ESPECIAL DE NATAL -DEZEMBR'O DE 1979

ICM: ,novas alíquotas a. ,partir de janeiro
O Secretário Nereu

Guidi, da Casa, Civil, in-'
formou ao "Correio do
'tPovo'" que o Senador
tLuiz Viana, Presidente do
,:Senado Fed'eral, encami
·nhou ao Governador Jor
�:ge Konder Bornhausen,
.cöpla da Resolução ....

129/79, que "estabelece

alíquotas máximas, do im
posto sobre operações
,relativas à circulação de
mercadorias", De acordo
com a referida resolução,
as' alíquotas máximas do
ICM, para as operações
internas e interestaduais,
nas regiões sudeste e sul,
serão as seguintes: a)

15% em 1980; b) 15,5%
em 1981; c) 16% em 1982
e exerclclos subseqüen
tes. Para aSI operações de
exportação �àr

'

estabele
cida a alíquota (mica de
13%, para 1980 e exercí
cios 'Subsequentes, e, pa
ra as regiões' norte, nor

deste e centro-oeste tarn-

"

Tivemos o prazer de tê-los como amigos durante estes 12
meses de 1979 e fortalecendo nossos laços de amizade, queremos nes

, ta data, expressa! todo, nosso carinho com estas palavras•••
FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO -NOVO

,

Dlica HERT·EL Lida.Relojoaria
Jóias, relógios, violões, cristais e artigos finos para presentes.

e

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

bém a allqucta única de
16% para '980 e exerci
cios seguintes.

-

M:erenda de· férias

Neteu Guidi Idisse' ain
da que dia 12 último, 'a
Campanha Nacional de A

limentação Escolar
CNAE - tíberou recursos
da ordem de Cr$ 17,7
milhões do projeto "Me-.
renda ele Férias" em Sta.
Catarina. Segundo o Se

cretário, o. Governador do
Estado recebeu notícià
através de telex

'

enviado
810 Palácio 'CruZ: e Souza,
pelo Superintendente da

GLóRIA A DEUS NAS ALTURAS, PAZ NATERRA AOS
HOMENS DE BOA VONTADE.
NO CONTEXTO,DESTA MENSAGEM, TODOS OS
PRINCrPIOS E FINS DO HOMEM.
A TODOS O'S NOSSOS CLIENTES, FORNECEDORES,
COLABORAD'ORES E AMIGOS, BOAS FESTAS DE NATAL E
FELIZ ANO NOVO.

" ,

e Supermercados BREITHAUPTI

-,

Emmendoerfer CoBi. de Veículos Ltdà.

GlirJ.l.,P
A marca de valor

- CADA VEZ MAIS PERTO DE VOC� -

. .t. o

SEMPRE QUE O HOMEM TIVER, SEGURANÇA NOS
SEUS PASSOS, HAVERA UM'NOVO-CAMINHO A PERCORRER.
A EMMENDOERFER COMÉRCIO DE VEfCULOS LTOA. ESPERA

, QUE, EM 1980, VOC� ENCONTRE" UMCAMINHO NOVO A CADA DIA. E POSSA PERCORRER
TODOS COM O MESMO ENTUSIASMO;

Jaraguá do Sul Santa Catarina

.

- :I

,

"O FILHO DE DEUS ASSUME O HUMANO E O CRIADO 'E RESTABE
LECE A COMUNHÃO ENTRE SEU PAI E OS HOMENS. O HOMEM CONQUISTA
UMA DIGNIDADE ALTISSI,...,A E DeUS IRROMPE NA HISTóRIA DO HOMEM".

,
.. (Puebla)

, E DESDE QUE DEUS SE INSERIU NO PEREGRINAR HUMANO, O HO
MEM SE ENCAMINHA DEFINlnvAMENTE PARA A LIBERDADE E A FRATERNIDADE�

ABENÇOADO NATAL E FRATERNO ANO NOVO!

Mensagem da

cob, .,.. .......... , .... :C
-. -

lh,

.<v.
Av. Mal. Deodoro Jaraguá do'Sul- SÖ.

" ..
-

. - .,

JORNA�L hCORREIO DO POVO"
.

- O mais antigo semanário de s.e. - I

o ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA
, -.

ESTA 'ACABANDO.
'

CNAE, João Sandolin.
Revelou' ainda Guidi que
o proçrama atingira sig
nificativa parcela da po
pulação estudantil. caren
te do Estado�-t>isse. tam
bém que, considerando
que o êxito do programa
depende -do desenvolvi
mento das atividades es

colares durante as férias,
a CNAE sotlcltou ao Go
verno Estadual que esti
mule a reallzação de pro-
'jetos especiais de lazer,
de cunho cultural, nas es

colas públlcas, durante o

recesso escolar.

Não deixe· que se acabem o amor, a pure
za, a alegria e o entusiasmo a que todas, as
crianças têm direito.

_
•

Afinal, estas são algumas das eossas de

que' o mundet estã precisando.
'

BOM 'NATAL E FELIZ 1980. NOVO ANO
_..

DA -CRIANÇA.
,I ,

Mê,"nsagem de

ORGANIZAÇAO CONTABIL
'''A COMERCIAL" S/C LTD.L�.

(Contabilidade - Serviços Aéreos VARIG
Agente c:t.e Direitos Autorais - Seguros).

-E-

Que no dia de Natal, como em todos os dias de sua e

xistência, ia mesa. seja farta, o coração generoso, o corpo são, a alma se-

rena, o sorriso autêntico... .

.

Que mãos e ferramentas estejam unidas e empenhadas na

construção de um mundo pleno de compreensão e amor.
BOAS FESTAS e FELIZ 1980.
Desejamos a todos nesses clientes e amigos.

I •

Empreiteira
.

H aw a: Lldu.
.

- CONSTRU'CÃO CIVIL -

Rua João Planinscheck, 353 Jaraguá dOI Sul, SC.

No instante em que os povos comungam dos mesmos senti
méntos de fraternidade, jubilosaniente cumprimentamos noss�s caros

fregueses e amigos, desejando a todps um FELIZ NATAL, cheio de paz,
com os melhores votos de UM 1980 bastante promissor.

Persianas José Emmendörler Lida•.
Rua Jacob Buck Jaraquá do Sul sC

"

Que as festividades do NATAL cóncretizem os preceitos
divinos de muita paz e amor entre os homens.

.

FELIZ NATAL e PRóSPERO AN'O NOVO

Spézia & Cia. Ltda:
� � �. . .. - --

- SERRARIA E TERRAPLEN�GEM �
•.

Rua João Januário'Ayroso, 772 ,-
-

Jaraguá do, Sul - SC. '

-=xtremal11ente honrados com a sensibilizadora pref�rência
com que nos distinguiram duranté este 1979, agradecemos aos nossos
prezados amigos e clientes, apresentando-lhes os nesses mals cordiais
votos de um FELIZ NATAL e PRóSPERO ��O N�VO'. ...

'DISCOTECA ZEHN·DER· Ltda,
Rua Francisco Domingos de Medeiros, 157 e Lola 2: Rua

,

Expedicionário, Gumercindo da Silva, 9 .,- .Jaraguá do Sul-SC.
..

Rádios, 'gravadores, toca-discos, fitas virgens e. gravadas,
. alto-falantes, antenas, material eletrônico em geral e completa oficina de

. consertos.

Que os sinos de Natal sejam portaderes de alegria, espe
ranças e que o Ano· NOViO' seja repleto de prosperidade, é o que deseja�
mos aos nossos .amigos e freguezts de Jaraguá do Sul e. Região•

. ,
,_, _, 10-•

N "_. J
-

. Sao os. Viotos;:de�
. � ...

.

... :.!.' , ..

.... ,
,.

"PERFLEX"
".-.':

PERSIANAS
-

LTDA.
Ind. ê Com. de Persianas, Internas e Externas, Box para.

Banheiro, Divisões e Esquadrias de Alumlnlo.

Rua Joinville, 1839 - Fone 72-0935 - J. dó Sul- SC.

..
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Preteíturascolaboração ,�dasteráF,eira do Artesanato a

CI a s'si f i c a'd'o s'
I �

.

cujo objetivo é dar con- nenses da, região - de-

díções aos artesãos de vem procurar .os �scritó-
.colocarseus produtos em rios da Feira, que está

exposição, para d.ivulgá- instalado- na Cabeceira da
-los e com isso facilitar a Ponte Hercflio Luz, lado

corrierclallzação.. .

da Ilha, na -capltal, Ou
Todos os artesãos inte- contactar com o respec-

ressados em participar - tivo deparfamento de tu-

_ e Isso serve também aos rlsmo de seu municfpio
Iaraquaenses e, catart-

._
ou ainda com o Prefeito.

de Artesanato, que será
realizada no Pavi'eão da
Oltur, em Balneário Cam-,
borlu, de '4 de janeiro a

29 de fevereiro do pró
ximo ano.

A Feira 'do Artesanato,
c uma promoção conjun
ta da Secretaria de Oultu
ra, E<:-potte Q Turismo, a�

-

través da Citur e da Fun
dação "Catarlnense de
Cultura; da Secretaria do'
Trábalho e lnteqraçâoPo
lítica; através da' Fucat;
da Secretaria da indústria
�e Comércio, Casa Civil e

r

Sistema Codesc. A Feira
faz parta do Plano Cata
rlnense do

.

Artesanato,

O-Secretário de Cultu
ra, Esporte e Turismo, Jú
lio César, expediu corres

pondência,a, todos os 197 '

múntcrptós do Estado 'so-
licitando que cada um lo
calize os artesãos' 'dos'

. ,

seus munlcíplos e os en

caminhe aos órgãos que

�C1t§o organizando ii feira,EHquélas ...

. AUTOADESIVAS ?

'Confira 'a 'hislória.n
..�há ,30 'anos

,
.

CONFECCJONAMOS QUALQUER TIPO
-

Breves 'anotações
r

soWre', ovocábulo'� -Corupá
,/

Gráfjca Avenida LIda.
, I

Santa CatarinaJaraguá do $ul
reu com a França: . inclinou-

.

se- para .

o Ius soli'" (Oscar I

Tenório, opus cit., t t.a edição,
fls. ,192, val. I). Assim, ao mes-

\ , '- .--

mo tempo, nó mundo vários
países entraram numa febre
nati;vistk, onde'surgiu o fran

quismo, o salazarlsmo, o pero
nlsmo, o nazismo, '0 fascismo
e, no Brasil, O getúlismo e o,'
inteqrallsrno (este, o grande
defensor da difusão interna do
vocabulärlo tupi-guarani).- <:>
caudilhismo era moda e neces-

� sldade; Não apenas Corupá,
mas muitíssimos outros Muni
cípios, pelo Brasil a fora, del-

lirgue, denominada�"Humbàldt'
que em língua lusa e germâni ..

.ca serve ,de traço de união en

tre ás dois grandes, povos de
.

, ,

além � aquém Atlântico..

José Alberto Barbosa

Promotor Público
Membro do Inst. Rist. e

-

Geográfico d_6 S. Catarina servir como Diretor do
Posto de Saúde de Jara-

_ guá do Sul, em continua';
ção dos ser;viços presta
dos pelo seu coleqa Dr.
Benne Knudsen. Osni
Tallmann,�filho de Henri
que Tallmann, colava
grau como Técnico Lacfi
cínísta, na Escola de Lac
ticínios "Candiao Tostes"
em' JUiz de Póra, Minas
Gerais. Fazendo jus à sua
'Inteligência' privilegíada,
a nota o dava como" ten
dó conqulstado com bri
lho invulgar a seg-ünda

. 'colocação, aa 1.a "turma
, de giÍJaslanosl-do G1násio
São Luís, em '1952. "A
"Prefeitura ulfímou a aber
-:tura de três novas ruas,
duas que ligam 'na estra-
da que vai 'pära 'Joinvil
'Ie _e uma 'ligando 'a do

,

Expedicionário; Carlos
FEilrreira. .

Também esta
semana fez entrega a.o
trânsito púbrico a Estrada
das. Moscas,· toda ela re

constwída e 'revestida de
saibro". 'Artur Mmler san
ci9nava

.

â LeI n. 27 qUß
"Orça a receita e fixa a

despesa do: MUFlicfpio de
Jaraguá do Sul, para o e

xercfcio de 195'5: Cr$
/

= 4.211 . .0.0.0,.0.0.

Na semana de 16 a 22
de dezembro de 1949, às
margens do rlo ltapeeu,
circulava mais uma e�li
ção dó "Correio doPovo';
registrando acontecímen
tos que se converteram
em notrcia. Como era a .

semana que antecedia ao

Natal, a edição vinha--re
cheada de votos' de boas
festas e de multa

.' felici�
dade no ano de ,1950. Por
exemplo: o aniversário do
er. João Lúcio da; Costa,
transcorrido no dia '13,
com destaqua.posto que
era então vereador da Câ-.

, rnara Municipal de Jara
guá do, Sul e cornerclanta
em ltapocuzlnho. Cumpri
mentos .eram enviados ao
'sr: Dietrich 'Hufenuessl'er
que no dla 3 de "'âezem�
bro "colaVa grau no' Insti
tuto de Química do Pa'ra
nã, como químico, indus:-:
trial. Artur Müller; com o'

apoio do's deputados Bia:
se Faraco e Braz Alves,
encaminhava abaixo assi-
,nado de comerci,antes ê
indústriai_s de Rio Verme
lho, solicitando ao Minis
tro d§l Viação, a criação
ele uma. Agência Postal.
Juntamente 'com o' d_ep:
Ramiro Emerenciano, o
aeputado Artur Müller via
aprovado pelo plenário da
Assembléia o envio de te- .. ; HÁ 2 ANO'S
leg'ràma ao MinistfiQ,

.

da
'

I

Viação solicitando a con- Seguiam para São Pau-
cessão'ao 'pessoàl da Re- lo, para pal'ticipar da pro-
de . de Viação Paraná-S. . va· de, pedestrianJsmo ·"S.
Catarina - e da. Tereza Silvestre", dois jaragua
Cristina, um ábono de um. enses: Waldir G'iese-e Jo
mês de ordenado "para - sé Augusto Caglioni. O
que' esses abnegados ser- vereadOr e Irder do Go-
vidores da Nação possam vern<) na Câmara Munici-
proporG:ionar . um melhor pai de Gorup'á ,_ Ernesto
Natal às sU;3.S famílias".' 'Felipe Blunk, apresentava
O T.en. Eugênio J. Müller projeto de lei de ,sua au-
terminava o cursó de Me- toria, propondo a "deno-

câ:n�ca, na tscoía de' Es'-, ,rríínpçã_o.,de 'norne ã' uma

pec'�listas �e Aeronáuti- rua do' municrpio, em no
�a, nosso conterrâneQ' e ' menagem pós�uma áo �x
f,'ho de Jo'sé Mülle·r e Ana -médico,' ex-ve'read'or e

, ,E. "MOlIer. No ala' 15 de;
.

fun'dador do Lions, Clube,
dezembro era declarado e seu primeiro' prasi
aspirante do Exército, pe-" dente" o já falecido Dr.
:a E�rCola ,Militar de ,Re� Francisco' Antonio Pic,..
lende, o- jovem Adem'ar .cionL Neste fim de ano,
Rl!dge,. filho de· Manuel 'Mprlize G'umz, filha de
Rudge e Alida Grubba, 'Arthur 'Gumz e E'deltraud
'Rudge, nascido nesta ci- Bau'er Gumz contratava
,dade,- neto de Bernardo núpcias com o médico
Grubba, . alto come-rciante'

.'

NélslO!rr.A'ischted� 'filho de
,desta praça. O . Pn3feitõ HarrY Aisc�tedt ,e 'espo-
Waldemar Grl:lbba, san� sá GatWald. Victer Bauer
cionava a Lei n. 56, con- Prefeito Mt.'mici'paT' e Enno
céde,ndo abono de natal .-Járissen' :Presiíaénte da
r"n?o ul'trapas'Sandb 'a lini ' " Câmara 'de Ve'readores, a-
�f(lês de venciR1em'tos". . presientavam oumpl'imén-

,
, -'.-" _tps ao povo. 'de� Jaraguá

'.:. 'HA 25 ANÔS do Sül e "desejam, acima
,

de tudo'; que este Natal�
Na prime·ira página"dâ 'seja :9' marco 'inicial de

edlção natalina anuncia'; 'uma'vida onäeprevalece
va-se ,a p�ssagem do na- o amp'f, à fé, 'a 'espe-ran
'talíciocdo Dep., Dr. Anto'- :r,ça, a 00mp.reensão

/

fi a:
nia Carlos Konder Reis paz. Querem, também"
1ranscorrido dia 16, "gra- 'que 10i ano de' 1978 seia
'Ussima para toddsi ';que repletO' de felicidades e
cohhecem e primam dä que a harmonia reine em
amizade d'o ilustre' depu-·. 'éada lar taragLiâênse"., O
tado catarinense ã Câma� 2.0 cadernodcl' CP�éstam-
ra Federar, Di'retor,.Presi- 'pàvá a not[cià dá confra
dente �a L!sinf\ de Açúcar ternização' dós ' contad�)
Adelaide, com séde em ; res de 194�2, levada" a e':'
Itajaf, e um dós· grandes ·�feito em Curitiba ná So-

f
- , .•

valores jóvens da pollti- ci:Sdade Beneficente Hel-
ca cafarinense". Em "Car- vetia, em comemoração'
tas ,li Oonsultas", o- Jor- 'do 35.0 ano de formatura,
na.!. respondia consulta' de umas das primeIras a for-
leitor sobre o' IAPC - Ins':' mar-s,e pela Academia de
tituto de Ap,osentadoria e Comércio, an'e�o à' Facul-
Pensões dôs ' Comerciá- dada de' Direito do 'I?ara-
,rios: "Em Jaraguá. dO ..Su-1 ná. Nosso diretor era um
não há assistência' médi� 'do�s /'kl,rmandos.
ca e hospitalar dessa na-
tureza".· Ö Dr: Erich Kauf':

..

Dê.. EVI ltapoclÍ-Frifze
12.79

., Via�o Canarinho
TRANSPORTE URBANO ',E INTERURBANO

_

A CAI:'JARINHO PREOCUPA-SE COM A SUA LO
COMQÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO
MODER:NfSSIMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES�
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS-'
SAGEIROS, UMA, VIAGEM SEGURA E TRAN-
,QOI�A. r

O Munidpio_,de Oorupá, na
·

Oomarca de Jaraquá do -Sul,
foi criado pela lei n. 348, de
·'21 de junho de 1958, desmem
brando-se terras de Jaraguá
dp Sul. Tempos houve em que
denominava-se Hansa Hum

boldt, Iueta homenagem a Frie
drlch Heinrich Alexander,- Ba
rão von Humboldt, natural de'
'Berlim e dos cprlnclpats e dos'
.plonelros naturalistãs que per
-correrarn 'a América do Sul,
inclusive

.

terras brasileiras.
Humboldt (1769-1859) ao par

· de seus trabalhos de revelação
!3 classificação de fauna e flo� ,

ra, tem o méritq de haver pro-
.vado a exlstêncla .do famoso'
éanal de Oaslqulara, de exls
tência já. prevista por La Con
damine e que liga',os rios Ne
gro e Orinoco, sendo um bra
ço ,deste último. Em 1855 o

nosso Imperador D. Pédro II
, concedeu a Alexander von

HUmboldt; o tftulo de cavaieiro�'
da grande' ordem brasileira,
pela arbitragem favorável ao

Brasil, nU,ma questão de' limites
com a República da Venezuela,
O excelente Victor W. vo(1 Ha--"
geri, no seu livro "A América
do Sul ,os Chamava" (Edições
Mélhoram,e'ntos) traça muito
bem a biografia detsse renoma
do cientil1ta e político. Simón
Bolivar cánheceu Humboldt em

Paris, qu�ndo o futuro liberta
dor era apenas um jovem ar

dente. Émbebeu-se de conse

lhos' e con'hecTmentcis com.ö
Barão vor:' Humboldt. Mais tar-'
de, Bolívar diria: "O Barão von

Humborldt fez mais. pelás Arrié-
�

ricas do �ue� todos os con

,qui�tadores? Enfim, o nome,

Hansa Hum,poldt re�lménte se

ria capaz de representar per
feitamelite os. '1�90S culturais

Brasil-Alemanha, e>Ç.istindo mes

mo uma revista excelente, bi,

Décadas atrás, todavia, sen

timentos nacionalistas' sacudi

ram os povos. O político e ju
rista italiano Pascoal 'Estanislau ,I

Mancini, preocupado em obter

a unificação. itálica, defendeU

,

a. teoria do "lus aançulnts", no

tocante à naciorialidade; isto, é,
.a nacionalidade dos pais deter:
mina a dos filhos e, no rnals,
os laços culturals :

e sanguí-
CANARINHO

Transporta cem carinhô.
neos definem a nactonaüöade xaram os nomes que tinham
(v. Oscar Tenórlo, In "Direito (inclusive lusos) / e

'

adotaram
Internacional Privado" L �. Bas- 'nomes inaígenas, tanto de Irn

tos). Esse' prinêípio (mais tar- gua tupi quanto. de outras ori
ds perqería lugar" pará outro.. '_gens culturais. Cruzeiro, no
o "lus soli", ou seja, o, local planalto, que .lérnbrava o Cru-
do nascimento flxa a' naciona- zelro .do Sul,' passou a chama:r�
Iidade) foi causa de muttos. a- -se Joaçaba (do tupi "joaçaba"
tritos políticos. Guerras se fi-

.

ou "jobaçaba" que significa
zeram em função da .ldéla' -do persignar.�sé,' fazer sinal da
"ius

'

sangüinis'" (v.g. as antes cruz, talvez 'neologismo missio-

intermináveis querelas_franco- neiro) e Passo dos Indios, tam-
-germânicas pela p'osse .da

J

béin' no planalto e' também no-

Ausácia 'e Lorena; a anexação' me luso, logo após a ßevolu-
da Áustria, pela Alemanha e. ção Liberal (1930) passou a

de resto, muitas outras 'ànexa� cham�r�s� Chapecó,' pelo da-

ções procedidas Ror Hitler e creto n. 100, de"9 d.e abril de
.'Mussolini e outros, no que até' 1931, firmado ,p�IO / Ge�eral
podemos incluir

.
o' Brasil na Ptolomeu de Assis Brasil, go-

Questão'do Acre).· Diante dessa vernador da Estàdo. Fica cla-

situação nas relações entre os ,ro, assim, que foi r:laquela es"

povos, cada Nação tinha a c.alada nativista e já Vários a-

preocypaçno de manter um na- ,nos antes da segunda grande"
tivismo intra-fronteiras. COmo guerra (1939-1945} que os Mu-
lembra o eminente jurista Os- nicfpios' brasileiro$ retomaram

car Ten6rio: "O caráter súbs- ou ap_elidaram-se por vez pri··
ta.ncial ê o de que no ,Velho -meira com liomes : indígenas.
Continente domina o, 'ius san'-' Medida, ali,ás, de' grande al-

guinis, Países emigratÓ'rios; . cance' cultural, terido-se;, em' ,

que são, ésforçam-se p'or' man�.:. '
vista ql:le unia'grande preo-'

ter· vinculados à Nação' os fi- . cupaç'ão' dos grandes natura�
lhos que se dispersam pelo listas que percorreram nosso

mundo. 'As famflias européias país (Humholdt, Bonpland, Sa-
não se devem desp:rerider dos ·int,.Hilaire, etc) foi o estudo

respectivos países. Filhos de da� língua tup'i (e outras -falas
'

europeus devem ser europe!Js. indígenas) e ',sua'aplicação_ a

Abranda-.se o. rigor do ius san- plantas, animais, localidades,
,

guinis ,quanTIo o Estado.. vê as' acidentes.
suas condições qemográfi�ás.

.

se alterarem. Foi o que Oc.or-

.

/

Serraria e
- Benefici3menfo de

....

madeiras Rio Molha LIda.
Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda
-

Pé::, Assoalhos - Lambris, - Meia-Cana.

ConstrUindo em madei�a o .progress� de noss� regU!lo

Rua Curt Vasel,'658 - fone 72-.0550 - Aesta,'

/,Templenagem Vargas,
-

..

'-'_'-

d� lidO Domingos Vargas\.

SERVIÇO�tCOM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRAtORES DE ESTEIRAS
Rua Frederice Bartei, 181 - fone 72-:-02.08

, -"'" .'

, Tuhus '. Santa Helena
TUBOS E ,ARTEfATOS OE CONCRETO
Rua JOinviJIe, 1.016 -'Jaraguá-do Sul.

(continua)
"

'Sch:midfVendelinProf·
Ofiéiná' do, Tibério -

.

No dia 27 do corrente ().cor� templo do 'Sãber e cumprindo intendências, mas afin'ava me-

,re a passagem do primeiro a- rigorosamente o mandamento Ihor com Artur Müller. Réllpel-
no-de' falecimento de. um ente de Deu� quando disse: "Ide e tado por. .todos por sua conduta
humano que, devotou to�a a ensinai".

.

íntegra, er� o eSQolhido paril
'sua vida ao ensino.- Nasceu, Os 33.anos de dedicação �o fis�alizai' �s eleições da região
!iveu e morreu praticamente seu lugar de :nascimento, foi dó' Gáribaldi.
n� mesmo local. Não precisou para muiiall gerações, uma e- Como mestre escola ele eri-
-correr o vasto mundo para pO-, xistênêia. Não foi o Vendelin

.

frentou . todas as prov�çõe�,
-

der lIer útil ao seu próximo'. ' mestre Para o simples be:;a-bá
. '

foi um heroismo modesto e a� �

.;., Vende.lin Schmidt, ,este é o no- 'do ensinamenio intelectuql, o' . pagado, mas 11m �éroismo de
me. do professor que continua simples cultivo' da mente: foi toda,s as fiaras, um heroismo
fazendo falta numa grand_� re- um educadoi"lá. mais nobre -

.

que não reclamava outras tíon�
._g!i\Ot- do milnicípio de Jaraguá 'acepção da pàlavra, moldandó rarias e prêmios, que nao asa.
�o Sul, nasçeu ein 19 de ou- caracteres, 'Innnando corações tlsfação do déV�r cumprldo !!,
tubro de. 1896, no antigo pica-' nobres, criandq personalida- principalmente, o' amor dos.'
dão Rodrigues, nà então CoJô: des:' Católicõ praticante; sem- "seuS' discípulos. .,. � ,. ""

nia Jaraguá, filho de Gaspar e pre foi fiel aos seus princípios Quando do seu' passamento
Mariana Peck Schmidt. Em 27 cristãos. Na falta de quàlquer nen.hu� nofã' fói feita em

de julho_ de 1919, casav,a-se, padre que só de quando em nossas' páginas, _fembrando a
/

. com Elisabetha Back e'da u- vez aparecia para ...celebração -grande figura humana que dei�
nião -teve a seguinle prole: A- de casamentos e' bátizados,' xava de existir ríir' jaráguazl-
lois (falecido), Cecilia; Regin'a,' depois de�atravessaria,' agres- nho. Os atropelos dDS nossos'·

Francisca," Vendelino;filho," Pe- '
. siva selva, vià Rio dos Cedros aias talvez tenham siaó a cau-

dro e Elisabetha•.
-

,e Rio. Ada, era.o mestre V�n� ,sa dessa omi�são: Qr.ie� _sabe
Mesmo sabendo que a car- delin que mantinha aéesa a um cochilo ln�oruntärio da 'r�-

reira de me.stre-escola ni!o se; 'chama do cristianismo no Ja- dação., Justamenfe dessa reda-
'ria a melhor das pr�fisssões, ra_guazinho," atendendo. a Igre- ção d�f que tanto $e' servia nas
ele abraçou'a.sua vocação com ,ja de Santa Cruz com re,zas 'e salas de,.aula. Da amí��de �e
todo o idea.lismo e durante 33' ·reco,mendações de-almas n9� dev;i)tàvà 'ã Artur MUller, nosso

.anós, dedi�ou;se ao �agfstério sepultamentos. Efa o conse- !\ fundador.
estadual. Por isl0, 'no dia do ,Iheir.o :Compre�n�ivo, um .qua-

.

Sua lTIemória viverá para
seu �'sépultam�mtó� centenas, ,se pastor- p'aflilrnal, bom e tole- ,

. sempre. ;�eus alunos contãrão
militas centenas éfê ex-alunos. rante, dizia-se até que 1 tinha a seus filhos e' aos filho's de

/

. choraram a perda do seu que- muito da ternura do Nazáreno., seusrfilhos a. hi�t6ria
. foca�te

rido' p�ofessor, que encerrava PartiCipava de todas as festas do bondoso e às vezes enér�
sua' vida teirer1ade' àbnegação tradicionais do, lugar, onde'o gi�o p;ofessor que' foi para' e--
� de sacrfiício, descansando tão ,conhecido "'Kiritag" era o les um segundo lar, o lar" es-'
no Senho;� Mesmo sabendo aCOntecimento maior da festa piritual de ,lados os' aTu�oi"da

, (e ainda hoje é assim) que não "hungaresa". :.Nunca se envol- região.
teria' grandes retribuiçàes fi- vel! em política, emllbra co- Na passagem do seu' prlmel�
n!lnceiras para amparar a ve- nhecesse fodõs os s'eus segre- ro ano de fa'leC;imento"ele 'c�n-
Ihicei ete"levou ulna vida qua- dos. Era ámigo de todos os' tinua vi�ii, entre .. nós.

-

Especializada em '\lol'kswagen, com' serviços .
de ;

me�ânica,' retifica de. ntlotores, regulagem de car-
.

buràdor e ,�m lataria e pintura em qualquer"
marca' de carro.

.

Rua LeopOldo, Malheiros,. 67
� :t:, Fon,es:�72-.o1.o7 e 72-1.059

-

JARAGUA DO,�SUL SANTA CATARINA_.

Construtora· SerIa Lida.
CONSTRUÇAO CIVIL ENGENHARIA E

COMIÉRCIO DE MATERIAL DE ÇONSTRUÇAO.
_
Rua' J!oão PiOGoli, 94 - Ed. Carlos Spézia

Teleforw:.... '

.' Cq_ixa Postal' 184 72-.0214

89.250 � Jaragua do Sul Sarita� Catarina
"'

)"', :�.

. Relojoaria Avenida
,

Quatquer que seja a oportunidade,
presenteie com as s�gestões da

, RELOJOARIA AVENIDA. ,

-

Conheça as, incrrveis sugestões em jóias '7""" re-

lógios.'''':'''' prataria e artigos finos para presentes.

Atendime,nto. com Q carinho que vo'cê mer�ce�'
Mal. Deodoro, 431, fone: 72-0038

=zr" w·n t 54 Mi' , FmmWE'mttf if!S$.i'#i'l&-'--
se sacerdotal, pontificaildo n,o, prefeitos, mesmo no tempo das mann era nomeado para

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO- POVO EDiÇÃO ESPECIAL DE NATAL DEZEMBRO DE,1979

G COLUNA' ROTARIA
PROGRAMA DE EMPARCEiRAMENTO,

DOS -DISTRITO-S DE R.I.
/

O Gevelnader� Pier, designeu o Cemp. Alva
ro. Tancrede Dippo,ld para dirigir e programa, es-:

tando e 465 I!gade -ao. 0-760' Virgínia, EE.UU.
O Oomp, Dlppold acha que devemos abrir'

uma perta num des clubes escolhldos. Foi e que,,-

fez ° Re Fpelis-Leste que deverá ernparcelrar-se
cem e R.C: Mechanlcsvllle, ao. qual fei-dirigvda a

primeira carta. Agera, a Secretaria escreveu ou

tra, para ver se a perta da amizade internacienal
se abre, Eis a carta:

' ,

"Prezado. Cempanheiro Presidente John,

Já transcorreram quase 'três meses desde
que mandamos a nessa carta n. O'33/79-8n, de 28
Ide açosto de 1979. Agera, em 3D de outubro. e
Presidente Dlstrltal Alvaro. Taucredo Dippeld,' nos
'cebra as atividades já desenvolvídas, no sentido.
de tornar efetive e nesse emparcelramento. _

'

Teria sido. extraviada a correspondência? Sim,'
porque, se recebida ela teria merecido. contesta
ção, Ê bem verdade que escrevemos em portu
gUês e, de certa forma deliberadamente, eis .que
entendamos que- emparcéirarnento não. é só' de
clubes, de pessoas, mas também d�e línquas. Não.
queira saber como é bonita 'a nossa lingua que
só no Brasi,1 é falada por cerca' de 120' milhões
de pesseas, embera em vários setaques dadO' e
tamanho. centinental de nesse país. Portugal e a

emergente África
'

fala muito. pertuguês, de pre
nuncia bem carregada, por sinal.

Se e prezado.' Cempanheire quizer escrever
em inglês, tudo. bem. Vames tratar de traduzir os
seus termes. Nisso não hã preblema.,

Pele menes, assim, cem a aprö,ximação das
pesseas, vames transfermande a distórc-ida im
preSSão. que um grande número. de pesseas tem
sO'bre a América de Sul, a péssima mania de a
char que ainda existem em no.ssas cidades cani
bais cruzando. as' vias públicas,' espreitandol uma
epertunidade para preparar o. seü próximo. jantar.
Também ajudará a desfazer a ,herrlvel d�satuali
zação geegráfica. Cem e emparceiramente vames
nivelar cenhecimentes e Clonéerrer para uma' me
Iher cempreen�ãe de nessas ceisas cemuns. Cem
respeite a nós, per exemple,' muJtes ,ficarão sa
lbende que já séculiQ, e tante que e:s iacarés O,U
crecodiles e as venenesas cebras não. atravessam
'!lais a Avenida, Cepacabana, no Rio.' de, Janeiro.
e que a capital de Brasil nãO' é mais BuenO's Ai
res (aliás, nunca �e,i) e, sim BraS'rlia, uma cidade
censtruída per patrícies nesses e, dado. e seu
medernismo elà desperta a atenção. e cÍl'riO'sida
de de tede e munde. Saberá" tarfiBém, que Flo
rianópelis, a então. Ilha des Pates e mais tarde
Ilha de Desterre, é uma pequena péreia engas
tada no Oceanõ Atlântico, alvo. de, muitas aten
ções� à pORto de nosso Estado ser visitado. no.

.

verão. entrante per cerca de 30'0' mil argentines,
par�guaies e uruguaies. Ne ano que vem a: Se
cretaria de, TUrismo. venderá 110S alemães,� pertu
gueses e italianos, muitos dias de enSo.larados

, I descançes à !leira mar. Filhas nossas, que' esti
veram recentemente, na Eurepa, nes t(azem a ne
tícia de ceme estão desatualizades certes eure
peus cem relação. à Améric!a:� - especi�lmente a
América do Sul e particularmente em relação. ao.
Brasil. Muites suíçes e ale'mães se admiram da
pele clara des brasileires daqui de sul e ficam
de beca ,aberta pele fato. de falarem alemão., a

_lém da lingua pátria _:_ e. pertuguês.- Descenhe
cem o caldeamento. de raças que se verifica en
tre nós ende não- existe discriminação. raoial e
certas cidades do sul dó país lembram muito. as
cidades des então. imigrantes vindes da Alema
nha, Suíça, Noruega, Helanda, Austrla, Bélgica,
Pelônia e Hungria, para citar apenas alguns. Tat
vez seia este 'um dos, grandes objetives do, em-,
parceiramento. Encurtar as distâncias, segunde'
e "siegan'; de um ex-Gevernador de nesso Esta
do. Cem maior compreensão., certàmente estare
mes cencorrende para a_paz entr� es peves, a
ami�ade intern�cilonal; fermar a grande fanlília
mundial em cendições de equililJrar o peuce'
que ainda nos resta: para viver tranquilamente na
face da terra.

'

Deixe-nes euvir alge à rel:?peite. Segunde es..
tames informades .existem universidades ar cem
excelenta prefesso.rado que cenheçe e pertuguês.
"E1,es não se furtarão a este geste fraterno que
busca boa vontade e cempreén'são entre os ha
mens. ,Use esses dedicados mestre escola para ,'�
uma nossa maio'r apl'1o�imação.

Juntames mais a_lguns cartões postaisl de nes-
sa Capital.,

' '

Ne aguarde das gratas notícias, permanece-
mes cem as

.

Saudações Retáriàs

Rio - Sul
SERVIOOS Ai:REOS REGIONAIS

NOVOS HORARIOS DE: JOINVILLE
Para
São Paulo.

Partidas
8,45

12,15 '

17,45,
8,45

'10',45

Freqüências
2.à, '3.a, 5.a" 6n.
4.a, Sáb.,' dein.

,

diário.
4.a, sáb.
"Dom•. �

..........

/

Curitiba .

Conexões para. todo o Brasil. e exterior, nos
jatos da Varig-Cruzeiro.

'
,

Em Jaraguá de' Sul - Av. Mal. Deedere da Fense
ca, n. 130', fone: 72-0'091.

I

cartãoAcafe encerra 'hoje 'prazo para
:

retirada do
,

de \

'

inscrição no " "Unificadão/80"
r
'.

�" ,

Que os design,ios nat�linos do Menino-Deus, estejam com todos
nossos a�igo�, clie�tes e favorecedores, são os votos do

'/

24,4 candidatos por vaga, 13.857 candldatoe, núme- rigir em ternpo erres oca- realizada no dla 17 (terça-
QU sf:lja 977 inserttos pa- ro este .que representa s,ienais." Depois deste -feira), EstudeiS soclats.:
"3 40 vaqas oferecldas, um acréscimo. de 26 por prazo, es cartões serão. -com as disciplinas de His-
tlcar-do para a

.

segunda cento em relação. ao. últl- eritreques por ocaslão da tória, Geegrafia e OSPB.

opção um total de 40'6 mo vestibular. primeira prova, em janei- A quarta-etapa será reall-.
ínscrltos. A Acafe, por outro ta- ro, Salienta ainda a co-. zada no dia 18 (quarta-
O segunde curse mals ,do, faz um alerta aos

-

rnlssão que o candidate, -felra), Ciências II, com

proõurado feli o de Medi- candidatos, no sentido de retirando. o. cartäo-conflr- as disciplinas de Quími-
cina Veterinária, também que retirem nes -postos mação. de lnscrtção, no 'ca e Bielegia.
da UDESC de Lages, cem onde fe'i efetuada a lns-. período legal, pederá,-
um total de 17;6 candl- crlção, es certões de con- trocar o local anterior-
datos Inserttos por vaga, firmação. de inscrição. no mente definido por. ele
e em terceiro e' curse de vestlbutar, que estarão. pára a reatlzação da sua

Administração da UDESC sendb distribuídos no pe- prova, e mesmo se veri-
de Flcrianópolis, com um rlodo de 17 a 22 deste ficando.' cem a troce de
total -de 16,2 candidates! mês. A retirada des car- opção, e que acarretará
vaga. _

tões dentro do prazo.' de- numa demora rnalor,
EstãO' inscritos para e terminado, se'gunde a co- As provas do "Unifica-

"Unlflcadão/Bü" nos inú-- missão. >dIo "Unificadãe", dão", nas 20 fundações
meros curses oterecldos é de suma impertância educaclonale do Estado.,
pelas 20' fundações edu- para o eandldato, já que estarão sendo realizadas '

cacíonals do ,Estado., ,.... -poderá, desta forma, cor- nos diãs 15, 16, 17 e 18 �SJINODRINCAALTIÕSTDA(OSS '

de [anetro, 'cem micro

previste para às 8 heras. PROFISSIONAIS,DE
No dia 15 de janeiro, do- _, ST_A_._C_A._T_A_RI_N_A__
mingo, estará sendo rea

lizada a primeira prova,
de Cemunicação e Ex

pressão, compreendendo:
1. Língua Pertuguesa, li
teratura Brasileira e Re

dação, 2. L(rigua Estran.:
,

geira (ingies). A segunda
prova será ,realizada no.

dia 16 (se'gunda-feira),
Ciências I, cem as disci

plinas die Física e Mate

mática. A terceira será

.Dentro des trabalhes
que estão sendo desen-,
volvidos na organização.
do vestibular de janeiro
de 1980', e "Un lflcadão",
a Associação Catarinen
se das Fundações Edüca
clonals (Acafe) divulgou
a relação. de número. de
candldatcs ínscrltos por
vaga" nos dlversos cursos

, oterecldos, e seus respec
tívos Indices. Surpreen
dendo. todas as expecta
tivas e estimativas, e cur
so mais procurado. e cujo.
Indice suplantou inclusi
ve e curso de Medicina
'da UFSC, fei e de Agre ...

nornla, implantado. este
ano pela UDESC de La
ges, cem um total de

o acesse aos locais de
,prevas será, perrnitldo
somente cem a apresen
tação do cartão. de inscri
ção. e do documento de
identidade utlüzado quan
do. da lnscrfção, Informa
a Acafe, que sollclta aos

candidates es menores

imprevistos :pessíveis.

PiazeraFoto Companheiros de
Impr�nsa! "

Cem a mais cerdial e

amiga saudação., levames
a tedos, no terme final
deste ano. de 1979, 9S
vetes tradicienais de que

,

transcerra em. Paz e' Har
menia um Bom -Natal pa-,
ra cada um e que o neve

ano., de 1980', apresente
as melheres perspectivas
para a nossa classe, sem
pre dedicada que, é a um

.

do.s mais méritóries des
tines de hemem livre: In-

-<,
fermar cem, leald�de,
com verdade" cem digni
dade. 'Semes, é certe, es
fermaderes, os medula
deres e,' até mesmo, .es_

- dirigentes dia epiniãe de
p'ove, da epiniãe pública.
Per isto mesmo., deve
mos manter-nes dehtrö
de mais rígido. padrão de
ética nas relações fente
de neUcia-imprensa-peve.'
a: desta decorrência per- r
feita de atendimento.,
c!o.mpreensão e equilíbrio.
que -se estabelece a Paz
Secia,l e o alevantamente
de nível cultural,das gen
tes. Mercê de Deus, Cem-

. panhe'ires, ,e de tra�alhe
árduo. dßs,envelvide per
tedos vecês, c:onsegui-,
mes, ne�te ano que se
finda, e de quem 'grata-

.

menie nes despedimes,
levar adfante, ao lade' da
Federação. Nacional e· de
todes es Smdicates

-

de
J:ornalistas a ,luta per um

piso salarial equivalente'
, a 'seis saláries

'

mínimes
regienais, o que se cens

tituirá, numa remunera

ção digna para a classe,
cuias perspectivas de
cenquista muito em bre-

I
ve será realidade; cense
guimes ingressar numa

luta cujo. ebietive é a re

gularização. dös nes'ses

companheirõs jornalistas'
previsienades, 'Duscando
obter-lhes '0 registro pre
fissienal definitivo; esta
belecemos a meta que le
vará a uma valorização.,
uma unidade e um real
prestfgie da eate'geria. E,
ademais, para manter a

classe dos jernalistas em

censtante atividade e tre
ca de idéias, experiên-

,

eias e decisões, patreci
names aqui em nesse

Estado. a Xlla. Conferên
cia, Nacienal Idle Jernalis..
tas Prefissiionais, dando
e:po,rtunidade -a que' es '

,cempanhe'i'res de Santa
Catarina pudessem abra-

�

çar e cenfraternizar cem
130' cempanheires de eu

tros Estades brasileiros.
Fizemes allgumas' 00.'"-'
quistas, tivemes algumas
v.it6rias e há eutras para
serem cO'nseguidas. As
sim, agrkdec�ndo 'e apoio.
decidido d.e tedes a esta
Diretoria, renevames os
vOltes- de um Feliz Natal e
um Ano Nove' próspero,
feliz e de horizentes am

:pIes para a nessa classe.
A cada um de vocês,
cempanheires,' -

,

abraça jornàlis,ticamente,
A DIRETORIA

Traduzindo o nosso, réconhecldo agradecimento pela hon
rosa amizade f! pela distinção da preferência, savdamos nossos' clientes,
e amigos, desejando-lhes um

FELIZ NATAL-e um
PR,óSPERO ANO NOVO

Av. Mal. Deodero" 252 SC.Jaraguá de Sul
\

.
. t.

NATALI

O Ca:U SE' ABRE DIANTE DE NOS.
OUVE-SE o.S ÃNJOS CANTANDO:' Gl'ÓRIA A DEUS NAS ALTURAS,
PAZ NA TE'RRA, BOA VONADE PARA COM OS, HOMÉNS; -

.

,

AQUEM ELE QUER BEM!
NAiAL! ... -FESTA DE ALEGRIA.. MOMENrTOS PROprCIOS
PARA PROFUNDAS REFLEXõES -EM BUSCA DE AMOR, COMPREENSÃO,
HUMILDADE, TOLERÂNCIA E ,FRATERNIDADE, PARA
QUE 0- ÁNO NOVO EM TUDQ NOS SEJA POSSrVEL.

,,'

São 0$ votos da

,/

I

SALVITA

SOCIEDADE ASSISTENCIAL AO LAVRÁDOR DO VALE DO IT.APOCU

\ _

Jaraguá de' Sul,· dezembro de; 1979

Y' /,

, \

UMAVERDADE NOVA,
UMA VERDADE MIRACULOSA,

��� 'g�I���EO�'Á�������6���ATODAS AS VIDAS: O AMOR!'

Curtume
.

Arnoldo SchmiU LIda

Rua Walter Mar.gual"dt, '1.548
de :, Sul, dezembro de ,1979I Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO.

Senai, discute," aprova .

e programa
.

atividades para 1980 �

,

• Conselho, Consultivo reuniu-se •

I
I,

Cursos de

Qualificação Profissional - 1980

Na área de Qualificação Pro
fissional, o Senai já definiu
sua programação e ,tem inscri
ções abertas, mediante apre
sentação de documentos, r�
quisltós básicos e teste de
seleção. Para õ 1.0. grau, até
11 de janeiro de.1980 estarão
abertas as Inscrições para ele-'
tricista, mecânico geral (ajus
tador) e torneiro mecânico, "de
vendo o candidato 'ter idade
mínima de 14 anos e possuir
a 4.a série do primeiro grau

completa, No ato da inscrição
apresentar Carteira Profissional
ou Certidão de Nascimento e

Documento Esco'iar que com

prove sua escolaridade. O tes
te' de seleção acontecerá dia
14.01.80, às 8 horas, no Centro
de Treinamento, fendo os cur

sos, cada -qual, 19, meses de

duraçãö, representando 800
horas, com 4 h'oras/,àula por
dia no período diurno e 5 dias
letivos por semana (de segun
da a sexta-feira). 'O currículo
do programa prevê prática
profissional, cálculo técnico
tecnologia do offcio, desenh�
técnico, higiene' e segurança
no trabalho e ciências físicas.
Idênticos cursos serão mi

nistrados em qu'aiificação pro
fissional pára o 2.0 grau, cujas'
inscrições encontram-se aber
tas também até 11 de janeiro,
no Senai, devendo o candlda
to possulr., 14 'anos completos
até 31.01.80 e ter cursado a

,

8.a �érie do 1.0 grau, além 'de,

apresentar no ato da inscrição,
certidão de nascimento e com

provante (caderneta escolar),
< da 8.a série. O teste de séle
ção será dia 15 de janeiro, a-

'

branqéndo português; matemá
tica e conhecimentos gerais.
Os cursos terão 10 meses ou

1'.200 horas/aula de duração,
serido o currlculo idêntico ao ' ,

do 1.0 grau.

ciona 'peças. nas indústria� me

talúrgicas e nas oficinas de

manutenção. Executa opera

ções de tornear cilíndricos,
cônico, excêntrica, perfilado,
roscár, recartilhar. Realiza ope
rações básicas de bancada; ä:'

fiação 'de ferramentas e trata

mento térmico de aços. (Flávio
José).

EDiÇÃO ESPECIAL DE NATAL'-
DEZEMBRO DE 1979

Legislativo "jaraguaense�· no. Encont·ro
Nacional de' Vereâdores

Foi realizado com su

cesso em, Recife (Pernam
buco), de 05 a 10 do cor

,rente, o XVI Encontro Na
cional de Vc:read�res, no

Cen,tro de : Convenções
de Recife, reunindo' entre
3,5 a mil vereadores da
grande maioria dos muni

cípios brasileiros.
O Conselho Técnico, Oonsul- de lnteresse às emprésas da

tlvo do Centro de Treinamento r,egião; 2. _ Procurará, de a-

Polivalente do Senai. de Jara- cordo com as solicitações, ser-
guá do Sul, reuniu-se pela últi- vir às empresas com palestras,
ma vez este ano, no início do projeções de audióvisuais, im-

mês, em encontro que contou plantação de CIPAs, programas
. com a presença do Diretor da de treinamento, entre outros e

Divisão. de Trelnamento do De- 3. ,_ Procurará ainda atender

partamento Regional do Sena], as instalações, seja para reu-

Antônio Gustavo Jorge. '\ niões, cursos ou então ofere-
Constou da ag_enda, Vários cendo maquinário para con- �

assuntos para discussão, infor- 'fecção de peças e outros ele-
, mação e aprovação dos conse- mentos necessários que, aten-
Iheiros, oportunidade em que dam as finalidades Se'nail!=m-
foram 'apresentados r Werner presa.
Schuster, da M_arisol ·S.A. _
Indústria do Vestuário, Ivo Ko-

,

nell;- da Distribuidora de Bebi
das Lukisa e Renato José Bor-

·

tcllnl, da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul como novos
membros integrantes do egré
gio Conselho, além de obser

vações e aprovação da ata da
reunião anterior, resultado dos

, testes aplicados em qualifica
ção profissional' e avaliação
do, Serviço de Orientação Pro
'issionai, programação para
198Q, curso mecânico de ma

nutenção de máquinas de c�s
tUt� industrial que será eíetl-
'vado, colocação dos aprendizes
de . qualificação' profissionàl a

companhamento' dos egres�os
do Senai, assuntos da Direção
Regional, dentre as quais a re

portagem 'ficou ciente de que
muitas novjdades estão sendo
preparadas pelo Senai em ter
mos de implantação de uma

nova estrutura de ensino e que
estarão sendo divulgadas com

maior amplitude em oportuni
dade próxima. As empresas da
região serão melhor servidas
pelo Senai, procurando-ss a
tender às necessidades essen

ciais de.cada uma, segundo in
rormou -tonte autoriz�da do CT
do Senai de Jaraguá do S�I.

A Câmara de Vereado
res'de Jaraguá do Sul es
teve representada pelo
seu Diretor de Expedien
te, Vereador José Alberto

.,

"HORNBURG"
INDOSTRIA DE CARROÇARIAS BLINDADAS LTOA.

FABRICANTE HC -

,�"
No ensejo das comemorações do Natal, a maior festa da

cristandade, assoclande-se às alegrias de todos os lares, elev�m o pen-
samento a Deus, almejando aos seus clientes é amigos um .

FELIZ NATAL e PRõSPER'O ANO NOVO

(End.: Mal. Deodoro, 1479 - Fone: 72-0144 Jaraguá do Sul - SC)

.

Que este Natal seja terno e feliz e que o próximo ano se

ja erguido, dia-a-dia, com base e� sólidos alicerces, como a sabedoria,
a alegria, a saúde e a realização pessoal. São os vetes da

,

Oficina do Tibério
Rua Leopoldo Malheiros, 67 :._ .Jaraquá do Sul - SC

I

QUE NESTA NOITE
DE CONFRATERNIZAÇÃO
UNIVERSÀL
A� MÃOS SE
UNAM E OS CORAÇõES
SE ENCONTREM

'

NUM Só

PENSAMENTO DE
PAZ E AMOR, PARA
QUE O '

NATAL SEJA SEMPRE
"

NATAL.
.

São os votos, de

iKlitZke, que informou à

reportagem ter sido devê
ras proveiotso jal Encon
tro, desénvolvido através
de uni 'vasto programa,
com palestras e plenárias
abordando temas' da a

tualidade brasileira; atra
vés de' técniéos e confe
rencistas altamente gaba
ritados. Do programa, Jo
sé Alberto :Klitzke desta
cou os prinêipais ternas,
dentre' eles, "Necessida
de da. Valorização Políti
ca do Vereador", "A Pro
blemática Metropolitana",
"Atualid1ade Política Bra-

. silelra"; "Remuneração
dos Vereadores", "Nova
Sistemáticá para Apura
ção de Valores", "Aspec
tos Institucionais das Re

gloes Metropolitanas",
"Fiscalizaçã'o Financeira
e 'Orçamentária", "Trans
portes Urbanos em' Re

giões Metropolitanas",
"As'�eqtos Administrati
vos da Admissão, Promo

ção e Acesso de Pessoal"
"Retorma Tributária" e "O '

. ICM e sua Distribuição
nos MunicípiOS.".

,
,

O edil' iaraguaense,
igualmente participou de

"

Gumz Irmãos S.A. - lnd,
Com.

>

�'. Agricultura
Jaraguá do SulRio Cerro II - Km 14

" '

�------------�------�------------._----.....------------------.----------------�

-Marcatto Ind. de Chapéus
.

Ltda
) • r :

AO APROXIMAR�SE

A DATA

MAGNA DO'

NASClMENTÓ DE
.

,_ • '''._' 'f

A PAR DE

SINCEROS

AGRADECIMENTOS,

DESEJAR

A TODOS, AS MAIS

FELIZES FESTAS DE

NATAL E

VENTUROSO ANO

DE 1980 .

Programação/1.o
semestre de 1980

"

Já está totalmente delineada
a progr-amação do Centro de

Treinamento do Senai de Jaca
guá do Sul, para. o primeiro
:semestre do próximo ano, se-'

· gundo decisão do Conselho

Técnico Consultivo em sua úl
.tlma reuniã:o. Cursos na Área
'de Supervisão· e Gerência: En-

- ,sil}O ,Correto de um Trabalho,
Relações Humanas no Traba

,lho, Melhoramento de Métodos
no Trabalho, Lideranças' de

, Reuniões, Introdução à Segu
rança do Trabalho e Direção
'Defensiva. Esses cursos pode
rão ser 'fechados, dependendo
das solicitações das empresas,
ao mesmo tempo em que no-

vos poderão. ser abertos, com Atividades de
divulgação prévia�do·-Senai em cada Ofício
qualquer perfodo e.hórárío; de- O "C

.'

'd F' '
• orrelo o ovo ':' que

pendendo de contacto prévio vem prestando essaß informa-'
com o Centro. de Treinamento. ções de interesse público, co_'
Curso� na Área Operaci.onal: ,laborando dessa maneira com

Costureira Industrial (1 notur- o Senai, com as empresas e

,

no e 4 diurno), Leit4râ e lri:' com a própria"cOmunldade 'in-
.

"terpretação de Desenho, Tor- teressada, revela, igualmente,
,

neiro Mecânico, Mecânica Ge' - com I t dP emen an o' a reporta-
ral, Desenho Técnico -Mecâni- gem, as atividades desempa-
co, Eletricista Instalador e Tec- nhadas por esses três oncros':
nologia Mec�nica (afravas de' Eletricista _ 1;' o' responsável
':treinamentos intensivos Yisan- 'pela manutençã()· de 'painéis
do a formação elou o aprimo- "de' comando, equipamentos, dis
,ramento da m�o-de-obra a se�' positivos e motoTes '. elétricos
·

rem todos ��aliz�des ·n�s de-' Executa trabalhos 'de rebobl
· pendências" do: própriô' Senaf,' nagem de. motores é 'transfor-
:,00 período noturno). Na área madores. Na, construção civil,
,;operacional, haverá ainda os instala red'es' e quadro de 'dfs-
: cursos de Mecânico �justador· tribuição de luz ,e força, equi-,
::1 e " Grau, Eietricid�d� I e ,,'

'

pamentos e dispos'itivos. Mecâ-

i,G'rau, Torneiro Mécâni�o I 'e" nico Geral (ajustador):- Tra-
',::Grau :'e:'Mecânico de' "Má'q'"ul'na b Ih

' "

,
': a a,' na man·utenção e monta-

):de Costura: 'Industrial "Grall; gem, de máquinas industriais
:;Para o I, grau, somente no 'pe-' em geral. Opera máquinas co-

�,rí��,o ,d:� ��nh� ,e�ou ,�a té!rde,. • mo plaina, furadeira e esmeri-
com duração de 800 horas, e, Ihadora. Executa Operações
para o " grau, �m dois� perío- manuais, de limar, traçar, roscar
dos diários, com 1.200 horas e serrar. Confecciona e afia

�de dúração.�
.

ferramenJas manuais e para
.)1,' O Centro de Treinamento do máqui,nas, além de executar
'Senai de Jaraguá do. Sul, que " tratamento térmic,o em aços.

i,:tem na direção o Professor Torneio Mecânico _ Confec

:rJerônimo Loz, coadjuvado .'pelo
'

'iAgente de Formação Profissio
,nal, Professor Celso Vase I, em

'

�nota tJistribufda revera que: 1.
'_ O Sã-rial :.;_:: Ce'ritro- ,de Trei

,

namelÍta de Jaraguá dê ,SUI-SC,
dentro, de :sua$ atividades,' pro,

-

curará; aínda, promOver cursos
:ministrãclos' por--docerites de
outras entidades e que sejam

Jaraguá do'Sul,

dezembro de 1979,.

CRISTO ..:..-... DiA DE

ENTENDIMENTO,

,AMOR E PAZ,

.ENTRE TODOS OS

HOMENS ..,... -O GRUPO
..

�
,"

."

MARCA'! TO T-EM

A GRATA

SATISFAÇÃp DE"

./,.
/ -;.:

I
. Empreend. Imobiliário

Marcatto Ltda.

-Pedreira
.

KiG
.

branco· tIda.

-eine .. Jaraguá S.I.,
/

,
.

'Curso de Direito Munici

pal, promovido' pela Fun
dação Faria Lima - Cen
tro de Estud'os e Pesqui
sas da Administração Mu

nicipal. E a Uniã·o do:s
Vereadores de Santa Ca
tarina, da qual José AI�
berto Klitzke é um dos
vice-presidentes, apre
sentou tese conjunta,
com relação ao "Empo
breclmentõ dos " Munic,í
pios", dando ênfase e

correlacionando-se a

"Carta �e Joinville', _que
trata com profundidade
esse aspecto fund)imen
tal, notadamente quanto
a. melhoria da receita mu

nlelpal e transferências
de impostos para os mu-.

nicípios. Por ser um as

sunto polêmico, fo'i trata
do e discutido com- muita
propriedade, segundo
'K1it�ke.

Para. 1980, sem data de
finida, Belo Horizonte foi
escolhida para sediar o
XVII Encontro Nacional
de Vereadores, promovi
do pela UVB - União
dos Vereadores do Bra
sil.

O Prefeito Salim José
, Dequêch convocou' a Câ
mara de Vereadores para
reunião extraordinária dia
18 último, para apreciar
matéria de autoria do E
xecutivo. Na ocasião" os
edis analisaram projeto
-de-lel que solicita autori
zação para a realização
de suplementação de ver

ba orçamentãrla, para fa-
'zer face as despesas de
correntes'do atual exercí
cio. Outro ,projeto do exe

cutívo trata da majoração,
dos vencimentos e pro
ventos dos servidores pü-
'blicos municipais ativos e

inativos, na ordem de 30
por cento. O' Chefe do Go
verno Municipê;ll de Gua
ramirim informou que es

te aumento vigorará a

partir do próximo dia 1.°
de janei,,º, e'que serão
concedidos dois novos

aumento no próxim'o ano,
sendo o próximo para o

mês de. maio e o último
em novembro. Salim a

crescentou que tal medi
da será tomada objetivan
do com isso acompanhar
o, custo de- vida e para
que os servidores mante
nham seu poder aquisiti
vo.

Hoticiário de
Guaramirim

Os Poderes Executivo
e Legislativó do municf/"
pio de Guaramirim, esti
veram reunidos dia ·8 pas
sado, . na

'

Churrascaria
Predileto, pára jantar de
confraternização. Ao ága"
pe estiveram presenteS
todos os Vereadores (de
ambas as bancadas), C)
Prefeito Salim José I De�
quêcf( Vice J,osé de A�

i' guiár, todos' acompanha�
I' dos de suas respectivas
esposas. O Jantar se rea�
lizou em clima de amizal
de e confratenização��

\
reafirmando . os laços- e�
,xistentes entre crExecuti;
vo e Legislativo que per{.
dura desde o inici·o dá
gestão DequêchlAguiar.

�

-

Os ope-rärrö.s 'da mlÍni�
cipalidade ,Et�tãojfealizan+

; do em ritmo,Jacelé.rado os
trabalhos de calçamento
da Rua Paulo Wagner �
assim que concluídos, O
departamen�() competen�
te' atacará idêntico trab�
lho nas ruas João Os��
sowski e Irineu Vilela Vei1
ga. O' calçamento dessas
importantes vias, fazem
parte do Plano de Gover:
no do Pr�feHo" Dequêch. ',.

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

PRIMAVERA
Prof. Alaide S. Amorim

'

o calendário registra a
-

entrada da Primavera que
chegou risonha. enfeitan
do com flores os campos
e jardins despldos de es-,

plendor, restos que- o ln
verno transferíu.

As árvores se revestem
de roupagem nova tor
/ nando-se copadas e ra

dlantes,

Nossos olhos se en

chem de prazer ao se de
frontarem com tão 'magní-::
fica beleza!

.Manhãs festivas, que
despertam com o canta
rolar dos pássaros anun
ciando o raiar de um no-
vo dia.

'

Uma aragem, aquecida
pelo sol que parece dono
do mundo, traz o calor a

_ migo que - exclta cora

ções, -

\
Abrimos a alma fatiga-

da e agreste - panorarna,
agora emoldurado com
rica e variada coloração
que alegra e entusiasma
pela magia e conjunto.

,
'

\; .. ,
" , '_..

'... - .' ,� r'<' - �

,

" • � I '. /' -� � .�. . .

.

EDiÇÃO ÊSPECIAL DE-NAfA1:' DEZEMBRO DE 1979

Crédito Educativo· cumpre suas finalidades
-

sociais
'o -Programa de Crédi- ----------------

to E�ucativo implantado
pelo Governo Federal em
1976, já deferiu· financia
mentos para 450 mil estu
dantes. universitários bra- \

sileiros.
'

Atualmente; mals .
- de

100 mil profissionais que
concluiram

-

seus cursos

com a ajuda do 'Crédito
Educativo, estão integra
'dos na vida produtiva do

_

Pais.· I

O Ministério da Educa
ção e Cultura, 0- Canse- .

lho Consúltivo do Pro
grama e a Caixa Econõ-

o expediente bancá- de 9 às 11 horas, não

rio para o público, na haverá sessões de de

próxima segunda-feira, volução e de-troca lde
dia 24, véspera ,de ne- documentos., E�as 0-

tal. será dàs_9 às 1-1 ho- correrão no dia 26, no

ras. Por outro lado, os horário r,egulamentar.
bancos poderão funelc-: Ao mesmo tempo,·o
nar até às 22 horas, res- comunicado informa da

peitando as normas de �ossibilidade de os de

segurança e legislação pósitas em cheque, efe
trabalhista, até:o dia 27 tuadosno dia 24,'serem
deste mês, conforme eo bloaueados -até o encer

munleado expedido pe- ramEmto da sessão de.

lo Banco Cen·tral 'às ins- devolução do- dia 27 do

tituições bancárias do mesmo mês. No' dia 28,
pais. _

o expedh�nte bancário
O -ecmunlcado escla- sarã e.ncerrado às' -----

roce ainda que no dia 16h30min.
'

Todos es

31 de dezemere, véspe- cheques e ftoéumentos_
rl!\ de ano novo, não ha- recebidos serão remeti-

_vetiJ expediente bancá- dos a-o serviço de com-

rjci' pari! o público, ad- pensaçäc no mesmo I

mitindo-se somente ope- dia. POt sua vez'. os ehe- . a) autorizar a prorre-

rações entre· institui- ques sacados contra gação da carência, até

çõe� financeiras. O fun- '(íutras praças quando um ano após a conclusão

cionamento será nor- não fizerem parte de um do curso, para estudan-

mal a partir de 2 de ja- mesmo sistemà de eom- tes que tenham contratos

nslro. No dla 24 próxi- pensação integràc;fa, em .fase de amortização�
mo com o funcionamen- não poderão ser recebi- b)

-

permitir o reingres-
to dos bancos apenas dos em dep6sito. so como beneficiári'os do

___________________----" 'crédito,·àqueles �$tudan-:
tes que perderam os pra ..

zos de renovação--de seus
contratos no ano de 1979.

DEM FRITZ'Nr. 2

wfe wahr,doch der erste Fritz gesprochen
Dass er in -viele Gestalten rein gekrochen
Der Érste·war der echte Fritz,
Nun .kommt _ der Zweite mit seinem Witz
Und Beide sich nicht �in bischen scheuen
Versuchen ,mir Sand in die .Augen zu streuen

Auf keinen Fall soll ich ihn ,érkenneA

Vi�lIeicht dann sêlnen Namen nennen

�ur, las�t� doch diese Sorge fort
Ich gab dem Luso schon mein Wort
lrotzdem ich laengst den Namen welss

So geb ich dlesen doch nicht preis
Ihr muesst Euch nun der _Lage fuegen
'Pie Andern rnoegen sich auch so begnuengen
Jedweden Vogel kennt man am Gesang
Jeden Menschen an seiner, worte KI�ng
So hab- auf brasilianisch ich geschrieben
Bin bel dieser Meinung auch geblieben
Eines moecht ich noch wissen, nicht ganz)zuletzt
WArum man so sehr an' mir sich wetzt

Warum man so sehr an mir sich wetzt

Ich fragte doch ganz bescheiden an

Ob man mir FritzJns Namen nennen kann

Gleich mir sind Andre auch beflissen
. -\ '- ,

.

Wollten ebenfalls es genauer wlssen
Ich brachte es nur oeffentllclr zur Sprache
Es 'uebten beide Frítzená an mir gruendlich Rache

Sie stellten mich fa�t nackend hin '

Der ich von Natur so schamhaft bin
Nur gut, dass Glatze meinen Schaedel ziert

Sonst waere es mir am End pasiert (,

Dass mir die Haare zu Berge !1.eigen
Wenn eut micn sovlet Fi-1g'3l zeiuen
Als lcf mal aufrief tat sich Keiner ruehren

Jetzt konnten Zweie schon die Federn fuehren

Um mir das lose Maul zu stop!en
Wie' froh tat mir das Herze Klopfen
Ist er nicht wunderbar so ein Disput?
Auf Fortsetzung Ytttrtet der ai te

(

GEEHRTES GO'LDENES
BRAUTPAAR

BRUNO
E

OLGÂ MAHNKE

50 Jahre sind nunmehr
;, vergangen, seit Du mir
nach Blumenau, wo ich
im, Co·légic)' Santo Antônio
zur Schule ging, meine
Waesche hin, und herge
bracht h2St, die meine
Eltern Gustavo und Aima
Gumz' fuer mich schick
ten.

1
'

Hellmuth

Esposa do
Governador agradece
c,olaboração '

Coisas do passado
Prot Paulo Morettl

Cor-ria o an,o 'de 1943.
Já vai longe esta data,
mas não tão longe a pon
to de sepultá-Ia no olvido
das gratas reminiscên
cias, do passado. Um pas
sado a que não, POSSOl
deixar, -de ligar a figura
dos meus educadores: os
Irmãos Maristas. Um pas
sado de que não posso
riscar a cidade de - Cúriti
ba, nem o bairro do Bi
gArrilho,' e muito meno,s o

Colégio Champagnat.
Vivia em plena 2.a

Guerra Mlmdial, a guerra
do meu curso ,inasial.·
Vivia a gratificante convi.
vência de cole�..as de au-
Ia, na quaise totalidade
catarinenses e paranaen
ses. Vivja as primeiras ex- �

periências concretas nó
campo de eprimoramen!o
fisico, h,telectual . e mó-_
ral. Vivia a preocupação
dos estudos, a saudade
da família, a alegria dcs
recreios, a amizade de
profes(,ores e cOlega.i, a'
novi1ad'e dos passeioa I!
h"garps até errfão de!t'i�,,-'
nhecidos.

' -

Lá se vão mais de 30
anos,. �, tempo bastante.
Mas não o suficiente para
esquecer o cc:ilega mais
desinibido, o desembara
ço 'de uns, a naturalidade
de outros, o ar encabu!a-

ESC�EVE
O·

LEITOR
50 Jahre haben 'Dicb

GOTT und J�ESUS, CHRIS
TUS auf Deine.n vor allen
Unbluec!k ,und Gefahr bes
chuetzt und bewahrt. Dan
'ke Ihnen � und lobe den
Herrn. Du warst der, weI
cher die erste Fracht zwi-
,sehen Jaraguá do Sul und
Blume'nau befoerdert hai
und die ganze Zeit hat
der. 'Herr Dich behuetet
vor allem· Unglueck, wie
sie heute so oft vo�kom
men - also nochmals -
danke IHM.

-

-,

-,

do
\
destes, a

I.

inteligência
daqueles. Admiravá a àr.ri
Iidade-de eximio -jogador
de futebol contrastando
com a ir.curàver sedef"ia
riedade de um campene-
traCio jogador de xadrez. "Senhor Di-rétolr
Comprazia-me a presença
de espirito de A, a efici- Sirvo-me do· presente
ência de B, O' ecletismo -para agradeoer - a Vossa
de C.

'

Senhoria a inestimável
Todavia,

_

o que a es- colaboração prestada por
p'onia do ,tempo jamais esse conceituado veículo

.

conseguirá apagar de mi- à "Op-eração· Criança'. De
nha memória são as co- _

fato, o' grande sucesso'

memorações do calendá- 'alcançado, sob todos os'
rio� escolar. Minhas atua- aspectos, de�eu-se, em

ções no palco do Colé- boa parte, à p-restimosi-
gio, as festas de fim de daoe com que os· veícu-
ano. As festas lifurgicas e los de. comunicação do
do Instituto. O eco (Je um Estado .de Santa Catari-
"Te Deum", a emoção de na acolheram. o· apelo
uma missa polifônica. Tu- feito por esta LIGA, para
do se harmonizava com o maior divulgação, daquele
ambientésalutar do Colé- evento.

.

gio. Ao consignar '0' presen-'
E, acima de tudo, apre-, te agradecimen"to, faço-o

sença amiga e educadora na convicção de que es

do Irinão Marista. ,Como se veículo sentir-se-á re

é, reconfortante um reen- ,compensado com a cer

contro, após muitos anos teza de que a sua
'

parti
de ausência. Como é gra- cipação \ colaborativa a-

,tificante um roteíro senti- - judo'u a possiDilitar a pro
mental, para extrair, das 'moção ,da criança barri
raízes do passado', uma "gá-ver.Qe" ,nosrmais varia
nova semeadura do pre- dos. pontos do território
sente. ,catarinense.

.

Em tudo e por tudo,
cOI}1 todos _e em todos, a

explosão nostálgica ex

pressa nestes três ter
mos: coisas do pass�dQ.

50 Jahre 'kenne ich
Di·eh als Pleinen guten
Freund, der fuer Jaraguá
und die 'evang. Kirche
viel Gutes getan hat und

(�ie es Dir 9éWjss aanken.
4uch ich und meine Frau
danken Dir hiermit fuer
alles Gute was Du an uns

getan hast Zu Deiner
",Goldenen . Hochzeit"
wuenschen, wir, Deine
Freunde Albrecfíl und AI
zíra Gumz, vrer- Glueck

.

und ein langés- Leben.
Gottes Segen u'rid rechte
Gesundfieit, solange noch
.Ieben.

Am juengsten, Tage se

Ilen wir uns ,aUe wieder, '

zu leben '. in �der Ewig!keit
mit uns_erem Vater und
seinem . Sohne Jesus
�Christus. '

'Atenciosamente
Déà Barreto Bornhau

se!, - P�es.rd. da Liga de'
Af):oio ao DesenvolV. So,..
-cial Catarinense.

'

Albrecht und
Alzira

- Gumz

N A L 'Rotar,aet Club em lação
,

A felicidade é feita de fé e tendo em, nosso
pequenos momentos que Intimo não mais que o de-

. permanecem gravados se-jo de se'vir, não ná a-

eternamente em, /noss�' gradecimento maior que
mente e profundamente' 'possa expressar a alegria_
gravados no nosso corá- de tais crianças do_ que o'
ção. Tudo�aquilo que fa- �elJ muito obrigado entre'
zemos, por amor e oom lágrimas,:-com uma pro-

. um profundo séntimento fu�dR emoção. na voz.
'

..

.

de alegria permanecerá São essas; pequenas
, através dos. tempos, en- coisas que fazem de nós'
tre as páginas de ri.ossa pessoas tão felizes e que'
recordação. transformam nossa mis-
A natureza é perfeita são em algo fácil e tão

em tudo aquilo que faz magicamente verdadeiro.,
e existe no DAR DE SI u- Felicidade é pOde-r pre-
ma chama de esperança senciar o amor- que existe
que faz tudo parecer ma- em momentos assimJe

-

-gia, .. magia que faz uma deixar que -es_te suave ar..

, 'criança cho·rar de emo- va:tho,' umed'eça nossOs
,

,_ ção ao receber um pra- corações para que a flor

sente tão querido, tão al-- da esperança possa' desa-
meiado... como as rou- brochar então.

pas de sua 1.8 Comu- Às crianças _que ganha-
nhão ... seu primeiro ver- ram este presénte: HELE-
dadelro encontro com o NA MARIA PINTER,

.

JQ..;
PAI '. VERDADEIRO, o SE TOMAZ e CARLOS
CRIADOR de todas as JOS� MATHIAS o desejo
coisas. E para nós que de muitas feliéíClades, do

participamos de tudo, uni- ROTARACT CLUB de Ja-
dos pelo mesmo laço de raguá do Sul.

.- ,.
.'

,

Expediente
� .

de ,final-
bancário
de ... ano

Rio I Jaraguã
eh,eguei numa tarde chuvosa
com vento e garôa.'
Mesmo assim

_

.

com' o frio intenso
e a trovoada,
gostei de, ter chegadO
a cidade de JARAGUA DO SUL,
pois vindo de um .Iugar
distante, onde nas praias
todos se' bronzeavam,
Tive o grande prazer
de ver caminhos floridos,

\
'

Serranias, paisagens
que sãol verdadeiros
painéis multicores, cJiados
pelas mãos de Deus; .

e entregue à seu pàvo
como recompensa,
pelo seu trabalho, pela:
sua prece, pelo seu amor

e dedicação.
.

Bailavam as flores, e as

samambai1as,_ e'lql,lanto a chuva caia.
'

O ventol cantava a canção
mais difícil de - entender'; ..
"Inverno em plena primavera"
e. onde a poça d'água
um aaqui; e 'outra àll; \

,

uma aqui, e outra ali;'
SAUDADES. ,..

foi tudo tão Tépido,
já estava na: hora d_e voltar
e entre os ço·is,

'

a saudade e o VOLTAR

cheguei a'escutar a voz do

vento, me p�dindo .

pra ficar ... 'NAo 'vá, sem ver

primeixo O· sol de Jaragu�. _

Eugênia Bena Cruz Silva, (Rio - Especial"
'

,- para o C.P.) - Setembro-79. .

'

-

:1 N DICAD OR·· P'R OF IS�SI O

Téc. Conl. Vvol1ne' 'A. s. Gonçalves
_ CRC-SC n.o 7.638

Organização Contábil "A_CÓMERCIALS/C'LTDA"
CEACLIN - ANALISES CLfNICAS

DR. FRANK BARG

CRC-SC n.00048
Téc. Conto Ant6nlo José Gonçalves

CRC-SC n.o 7.786

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

. Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Serviços de Márcas e Patentes - Fotocópias de, le

gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral ,; Serviços

I
Aéreós VARIG.

-

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

�---------------------------------�----------------�------------------.------_..--_..---------_..�

,

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil'

CREA 7a. R. CART. 3806':'0
REG. NO. 9.36� - VISTO 5047 - 10°. R.

pROJETÓS E AssisTENCIA TeCNIC \

Av, Mal. Deodoro da, Fonseca. n°. 1.179

.wWiDn'o•• ü"""çoe 'L...aA;
"

.

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL

ESCRITÓRIO: _"venlda' Get�IIo Varga$, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUA. DO SUL - Santa Catarina

III
MARLIAN.....n
---

CRC - 0772

mica Federal vêm acom

panhando os resultados
dessa iniciativa de- cará
ter eminente,mente sociál
e cultural.'

No final do ano passa
do, o Conselho Consulti
vo resolveu autorizar

.

composição de dividas,
com ampliação do prazo
de carência ou do prazo
de amortização, para mu

tuários carentes, devida
mente comprovado, a

quem o pagamento na

forma pactuada, se cons

titúi_sse um problema so

cial.
No iniciQ do .mês de no

vembr.o deste ano,
-

cum

prii'ICio sua m,issão disci
plinadora do Programa,
o Conselho Consultivo,
tendo em vista que mui
tos estudantes perdem oS
prazos para renovação
de seus contratos, deci-
diu:

' -

, Os , estudantes, interes
sados' 'deverão procurar o
Estagiário d� suas esco

las ou ,as Agências da
CEF, durante o mês de
dezembro, para manifes
tarem sua 'opção, �m for
mulário padronizado.
Continua, dessa forma,

o Programa de Crédito
Educativo' cumprindo as

finalidades· sociais que
deram origem a sua cria-
ção.

'

A in1o'rmação é· do Ge
'rente da Caixa Econômi
ca Federal de Jaraguá do
Sul, sr. Hamilton A. c@
Nova.

.

I

ENGEPASA
PROVIDENCIA

ACAM.,-AMENTO

A empresa vencedora
da concorrência pt1blica
para: o.. asfaltamento, da
SC::30t, segmento Jara-
'guã dó Sul-Corupá, a 'En
gepasa - Engenharia do
Pavimento S.A., já., está
providenciando ,seu a

campainentõ para dar
inicio aos trabalhos. O
maquinário da em'preitei
'rii, ficará em Corupá, nas

.

proximi�ades do Posto
Ipiranga, às margens da
SC-301.

-,
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Aurea Müller.Grubba,
Oficial do �Registro Civil
do 1.0 Distrito dá Oornar

I ca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catari
'na, Brasil.

Faz saber que compa
receram em cartório, e

xibindo os documentos
exigidos pelaIel a fim'·

de se habilitarem para
.casar:

EDiÇÃO ESP!=CIAL DE NATAL DEZEMBRO DE 1979

,EqitaJ nr 11.164 de ,10.12.1979
Mànoel Marceneiro e

.

Ottiliá GOnçalves Massaneirô

do e residente em Nereú Ra

mos, neste distrito, filho de

João Marceneiro e Bellàrmina

Gonçalves de Lima. Ela, brasl-,
leira, . solteira, do lar,' natural

'

de Timbó, neste"Estadó, dornl-

..

ciliada e residente em Nereu

,Edital nr. 11.161' de,06.12.1979. Ramos, neste distrito, filha de'

João David Hinteregger e
•

Antonio Gonçalves Massanelro

Ivonete Luzia Bruschek e Horacia Alves Lourença.

Três R!'OS do

Norte, neste distrito, filha de

Alfonso Friedrich e Lucia 'Go

rlsch Friedrich.

Ele, brasileiro, solteiro, ope-

rário, natural de Rio dos Ce�, Edital nr, 11'.168. de 1Q.1.2.1979
dros, neste Estado, domicilia- José AbUio ,Machado Filho e'

"." -.,--�

EI�, brasileiro, solteiro, indus- Edital nr. 11.165 de 10.12.1979

tríärlo, natural de Cur.itiba, Para-. , '. Joi\" luís' de-"8ouza e

ná, domiciliado e residente na Raldeci Rocha
Rua Victor Rosenberg, nesta.

cidade, filho de Jotrann Hlnte
regger e Leocadia Hinteregger.
Ela, brasileira, solteira indus

triária, natural de Jaraquã do

Sul, domiciliada e residente
em Nereu Ramos, neste distri

to, filha de Francisco Brus

chek e Hulda Voltolini Brus-

chek

Edital nr. 11.162 de 06;12.1979
'João Dalsoquio e

Maria Torezanl

Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Porto U

nião, neste=êstado, domiciliado
e residente na Rua José Em

mendoerfer, nesta cidade, filho
de Sebastião João de Souza e

Doralina Cabral de Souza. Ela,
brasileira, solteira, costureira,
natural de Oarnborlu. rieste
E�tado" domiciliada e residen

te na Rüa Padre Horaölo, 'nes
ta cidade, filha de Timoteo

Rocha: e Ismau da Costa Ro-

,cha. _

Ele, brasileiro, solteiro, ope-
rário, natural de Barra Velha, Edital,nr 11,166 de 10,12,1979
neste Estado,' domiciliado e Alcir Pavanello e

residente em Vila Lalau, neste Rosemarie Schwarz

distrito, filho de Antonio Dalso-

quio e Maria Caviquioli Dalso

quio. Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de Luiz Al

ves, neste Estado, domiciliada,
e residente em Vila Lalau, nes

te distrito, filha de Alberto To-

Ele, brasileiro, solteiro, ban

cário, nat�ral de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente

-,., Rua Cabo Harry
,

Hadlich,
nesta cidade, filho de HilárIo
Pavanello e Osvaldina Zils Pa-

Neusa Calafiori. R�ende
'

�Ie, brasileiro, solteiro, estu-,

dante, natural de Rio de Janei

ro,' Rio' de Janeiro, dornlcllla

do e residente em Curitiba,
Paraná, filho de José Abilio

Machado e 'Rosé MarY Ogg
Machado. Ea, brasileira sol

teira, estudante, natural de São,

Sebastião do Paraíso,"
, Minas

Gerais, domiciliada e residen

te na Rua João Picoli,-nesta
cidade, filha de Sebastião' de

Paula Resende e Neusa Cala
fiori Resende.

Edital nr. 11.169 de 11.12:1979
Irineu Pereira e

Helena dos Santos

Ele, brasllelro, solteiro, ope
rário, natural de Massarandu

ba, neste Estado, domiciliado,
e residente' na Rua Cabo Hary
Hadlich, nesta cidade, filho de
Antonio Pereira e Margarida
Pereira. Ela, brasileira, solteira,
costurelra, natural' .de Jaraguá
do Sul, domicilíada' e residen

te na Rua' Jolnvllle. nesta ci

d�de, 'filha de João Felicio dos

Santos e Maria Ropelato dos

Santos.
'

,Edital nr. 11.170 de 11.12.1979
João Marcos Lopes e

Alisete Marlí Bortolini

Ele, brasil�iro, solteiró, co:

rezani e Eugenia Torezani.
.

vanello:
.

Ela, brasileira, soltei- merciário, natural de �assa-
ra, auxiliar 'de escritório, natu- randuba, neste Estado, doml-

ra de Jaraguá do Sul, domici- cilia,d(l e residente em Barra

Edital nr. 11.163 de 06.12.1979 liada e residente na Rua J,lsé do Rio Cerro, neste distrito,
• Laureei Sabei e Emmendoerfer, nesta cidade.-'

•

filho de Pedro Lopes e Maria

Ivonete Maria Nunes "

.

filha tf� Andréas Sch:V;:�rz e [a� Joana' Lopes. Ela, brasileira,

Ele, brasileiro, solteiro, pro
gramador analista, natural de

..
!tajaí, neste Estado, d'omicilia-

.

do e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta ci

dade, filho de Benjamin Sabei

e Olga ..pereira SabeI. Ela, bra

si�eira, solteira, balconista, na

tural de Jara9..,uá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Ir

mão Leandro, nesta cidade,
filha de José Nunes e Mathilde

Martim Nunes.
'

rita Kienen Schw!,!rz.

Edital nr. 11.167 de 10.12.1979

.,
Arno Friedei e Adelina Friedrich

Ele, brasileiro, solteiro, la

vrador, natura Ide Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente

em Três Rios do Norte, neste

distrito, filho de Erico Friedel

e Erica Georg Friedel. Ela,
brasileira, solteira, industriária,
natural de Corupá, neste Esta

do, domiciliada' e residente em

J solteira, comerciária, natural

de Jaràguá do Sul, domicilia,

da e residente na Rua Angelo
Rubini, . nesta cidade, filha de

Altino Mario Bortolini e Auridia

Tecilla Bortolini.

Edital nr. 11.171 de 13.12.1979

Germano Seil e

Lonita Wendorff

Ele, brasileiro, solteiro, ope-·

rário; natural de Jaraguá do

Sul; domiciliado, e residente

em Rio Cena ii, neste distrito,
filho de Arthur Seil e Edel

traud Ehmke Seil. Ela, brasi

leira, solteira, doméstica, natu

ral de Jaraguá do Sul, domici
liada e resident em Ilha da Fi

gueira, neste distrito, filha de

Henrique Wendorff e Adela

Persch Wendorff.

Edital nr, 11.172 de 13.12.1979

Ralf Brandenburg e

Eliane Fisch�r

Ele, brasileiro, solteiro, pro

fessor, natural de JoinviHe,
neste Estado" domiciliado, e

.resldente na Rua José Teodo

ro Ribeiro, nesta cidade, filho
de j;dgard Brandenburg e Olga
Brandenburç, Ela, brasllelra,
solteira professora, natural de

Joinville, neste Estado, domi

ciliada e residente na Rua Epi
tácio Pessoa, nesta' cidade, fi

lha de Herbert Fischer e Maria
, da Graça Mello Fischer.

Edital nr. 11.173 de 14.12.1979

Anézio Detz e

Salete Ferreira da Cruz

Ele, brasileiro, solteiro, sol

dador, 'natural oe Boiteuxburgo,
neste Estad<?, domiciliado e re

sidente rra Rua Francisco Todt

nesta cidade, filhh da José
Detz e Angela Voitena Detz.

Ela, brasileira, solteira, indus

triária! natural de Aratibà, Bio

Grande do Sul, domiciliada Ei
residente em Itapocuzinho, nes

. te distrito, filha de Daniel Fer

reira da Cruz e Mãria Santina

da Cruz.

Edital nr. 11.174 de 1/.1-2.1979
Mensi Klitzke e Albertina Jun

kes

Cópia receoida do' Oficial"",de

Benedito Novo, neste' Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de Benedito

Novo, neste' Estado, domicilia

do e residente em i:3e,nedito
Novo, neste Estado, filho de

Randy Klitzke e Agata Klltz.ke.

Ela, brasileira, solteira auxi

liar de escritório, natural de

járagiJá �do' SiJl, domiciliada e

residente na Rua Francisco

Hruschka, nesta cidade, .filha

de Paulino Junkes e Etelvina

Girardi Junkes.

A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, NO
LIMIAR DO ANO DE 1979,
QUANDO OS SENTIMENTOS
E AÇÕES'
DA GOMUNlpADE, SE
VOLTAM PARA AS
COMEMORAÇÕES DA DATÀ
MAGNA DA
CRISTANDADE, ELEVA SEU
PENSAMENTO
AO "SUPREMO ARQUITETO DO
UNIVERSO", AGRÄDECENDO A:'
CONCREIIZAÇAO

'

Df: MUITOS IDEAIS
E, AO ME$MO TEMPO, PED'INDO
SUA PROTEÇÃO PARA
O APRIMORAM'ENTO DAS SUAS
INTFNCöES, '

NO SENTIDO .DE QUE
O MONICfPIO E O SEU POVO,'

POSSAM TER O
DESENVOLVIMENTO, A
PAZ E A SEGURANÇA
r�ECESSARIA PARA UMA

.

CONVIV�NCIA
, DIG�\lA, .

COM A PREDOMINAN'ClA DA
JU'STIÇA, COM O

'

PERDÃO PARA OS ERROS E O
RECONHECIMENTO PELAS
BOAS. REALIZAÇõES.

QUE ESTE
NATAL RI�:PRESENTE UMA
FESTA D,E AMOR E.
FRATERNIDADE E
QUE O
ANO, NOVO SEJA MAIS UMA
ETAPA DE PLENAS
PEALlZAÇOES,
SÄ.O OS VOTOS DA
PR2FEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL.

Jaraguá do Sul, deLembro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal
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Edital nr. 11.175 de 17.12.1979
Luiz Cárlos' ,kamch�n e' Aze
nllda Gonçalves

Ele,:' brasilelro,
"

sojteíro, bal
conista, nat�rall.de Jarag,uá"do
Sul, domlolllado e resldente ern
Estrada Nova, nesta distrito, fi�
lho de Willy Kamctren e Alida
Kamehen. Ela, brasileira: 'soltei
ra, do lar, natural de Indaial,
neste Estado, domlclllada e re

sidente em Estrada Naya, nes

te distrito, filha' de Aura Ricar�
do Gonçalves e Ivaní Terezinha
Gonçalvês. '

" "

. Edital nr. 11.176 de 17.12.1979
Paulo Roberto Vargas e

Elisete Gonçalves

Ele, brasileiro, solteiro', pê
dreiro, natura Ide São João Ba

tista, neste Estado, domiciliado'
e residente na Rua Walter

Marquardt, nesta cidad�,' f-iiha
de José. Vargas Filho e Maria.
Dalma Venera Vargas. Ela,
brasileira, solteira; costureira,
natural de Ilhota. neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
João Sami Tavar�s,' nesta ci

dade, filha de Harry João Gon

çalves e Maria Luiza da Silva

Gonçalves.

Edita Inr. 11.1Tf'äe 17.12.1979
Hlldemar Hoffmann e

Isa Morsch

Ele, brasileiro, solteiro" es

criturário', natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residen-

.

'te ;,a Rua' RudolfO. Hufenuess
.ler, nesta cidade, filh'o'- de Ru
dolfo Hoffmann e Alona Meier
Hoffmann. Ela brasileira, sol

teira, industriária, natural de
Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Rudolfo Huf�nuessler.. nesta ci

dade, filha"de Harry Morsch e

Edgart Morsch.
.

Edital nr. 11,H8 de 17.12.1979
,Robenson Batkemeyer e

Amélia Maleski

Ele, braSileiro, solteiro, en

genheiro mecânico, natural de

Joinville, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filho de
Heinrich Adolf Barkemeyer �e

Karin Barkemeyer. Ela, brasi

leira, solteira, do lat, natural

de Engenheiro Beltrão, Paraná,
domiciliada e residente, na Rua
José Teodoro Ribeiro, ,nesta

cidade, filha de Leocádio Ma

leski.

Edital nr. 11.179 de 18.12�1979
Aroldo Müller e

Tusnelda Gessner

Eíe, brasileiro', solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito,
filho de Walter Müller e Dora
Mathias Müller. Ela, brasileira,
soteira, industriária, natural de

Corupá, neste Estado, filha de
Haroldo Gessner e Elisa Gess
ner.

Edital nr. 11.180 de 18.12.1979
Wllmar Walz e Marli Motta

Ele" brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na

Rua Joinville, nesta cidade, fi
lho de Victor Walz e Selli Rein
ke Walz. Ela, brasjleira, soltei
ra, industriária natural de Do.u
tor Pedrinho, neste Estado, do
miciliada e residente

'

na
.

Rua
Dona Mathilde, nesta. cidade,
filha de Adolpho MoUa e MiIi�

, tina,Berci.

E,ciital nr. 11.181 de 18.12.1979
Valdh'lo Krüger Gnewuch e

Iris Piske

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

Sul, . domiciliado - e residente
em Barra do Rio Cerro, neste

distrito, filho de Ingo Gnewuch

e Wanda Krüger Gnewuch. Ela,

brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Barra
do Rio Cerro, ,neste< distrito,
'filha de Frederico Piske e Al
zira Laube Piske.

Edital �r. 11.182 de 18.12.1979. "Sul, domlclllado e residente em

Paulo 'efe Souza e Marial Teresa Ribeirão' Mblha",.neste distrito,
Carlj!,L filho de

.

Bruno. Aldrovandl e.

Ida Tecilla Aldrovandl. Ela"
brasileira; solteira, lndustrlárla;'
natural dê Jaraçuá do Sul, do
miciliada' e:'tésidente em Ri_l
,beirªo MoJha, neste distrito, fi-:
'Iha de:'-'Bnino' Chiodini spezta:
e Clara Pedrottl Spezia.

, ,

Ele"; .brasllelro. soltelro, opê
'rário? natural de J�inVifle, n�s
té Estado, domiciliado e resl

den,te em Vila. F!au, neste dis
trito, filho de Ernesto"de Sou-
za é Erothides Estevão da Sil
va 'Sou�a. Ela, brasileira, solt�i
ra,

.

industriária, natural de Ja
rag'uá do Sul; domlclllada e ré-

, sldsnte em' Nereu Ram��, nes
te distrito, filha de Deodato'
Carlihi e Irene Fischer Oarllnl,

Edital nr. 1U83 de 19:12.1979
Dinaldo Carlos Sanson e

.

.' R�selí Maria Maestr.i
Ele, brasileiro" solteiro, in

dustriário, natural � de Guará,
Paraná, domiciliado e residen
te' na Rua Rio Branco, nesta

cidade, filhó de Domingos San
san e Josefina ,Sanson. Ela;
brasileira, solteira, balconlsta,

.

natural de Jaraguá do Sul" do
miciliada e residente na Rua
Alfredo' Krause, nesta cidade�
filha de Ervino Maestri e Maria

Margarida Fretberçer Maestri.

,

Editál"'nr. 1U84 de 19.12..1979
l\IIilitiilo' Aldrovandi e
Irací

r
Spezis

El.e, brasileiro', solteiro, mo

torista, natural de Jaraguá do

�
"

.. ''r,f'"'
.

":,
"

....;::. _, <:_'
.

1 '_-L ._.�-, '.0'

Edital nr.11.185. de 19.12.1979

r
Orlando Ferraz e

EIslna Winkler "
.

Ele,('bràsileiro" solteiro, ope
rárlo, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente' na
Rua Roberto Zlemann, '. nesta
,çiçh!d�" filho: .I(,te ,Martillho". Fer
raz e Veronica BUhr Ferraz. Ela

,
brasileira,

, seltelra, industriária,
natural de"Jaraguá do Sul, do-:
miciliada e residente na Rua·
Roberto Ziernann, nesta cidade,
filha de

. Leopotdo Winkler e.

Olga Rein�e Winkler.

E para que chegue ao co-

. nheclmento de todos, mandei

passar .0 presente Edital, que
será publicado pela imprensa
e em cartório, onde será afixa-

.

do durante 15 dtas,

Se alguém souber de algum
tmpedtmento, acuse-o para os

fins 199ais.
OFICIAL

Áurea, Müller Grubba

.. lAPAS', esclarece
prazo do recolhimento

Os reco'lhime'ntos das
.contribuiçõ.es prevfden�
ciariàs devidas ao lAPAS

�
- Instituto de Administra
ção Financeira da Previ

dênci� e Assistência So':'

cial, que vencem no'final
do corrente mês, devérão
ser efetuadas na rede'
bancária convenenfe até
o dia 28 próximo, sexta..

-feira.

A providên.cia deve-se
, à comunicação do Banco

C�ntral de que não have
rá expediente bancário no.

dia 31 de dezeínliró,' e à
recénte decisão governa
mental de fixar para o úl
timo dia útil de cada mês
o prazo (Je yencimento
das contribuições previ
denciárias e outras impor
tâncias devidas a Previ
dência Social.

O rAPAS lembra que o

Decreto 84.029/79, em vi

gor desde outubro último"
esclarece ä dúvida que e

xistia em relação ao pra
zo final desses recolhi
rn.entos quando aconte-.

ciam feriados ou quando
'

o último dia do mês caia
sábado ou domingo. An
teriormente ao Decreto,
a rede. bancária aceitava
o paga'mento no, primeiro
dia útil do mês seguinte"
em casos comO o que vai
ocorrer este fim de àno.
Este procedimento, con

tudo, não mais será, ace i-
'to.

.,
.

Assim, o encerramento,
das atividades' bancárias,'
para o público no próxi
mo dia 28. significa, se

gundo informa o lAPAS,
que os recolhimentos das

contribuições previden
ciárias devem ser feitas
até aquele prazo, findo, o
qual serão.;; cobrados os

débitos,!' juros e correção
mo'netária.

Essas informações da
Coordenadoria de Comu
nicação S'oci'al do Insti
tuto nos foi transmitida
peto chefe dà a�iêÀcia do
INPS de Jaraguá do Sul,
sr. Levi, Salles da Silva.'

i�
!

Justiça local" Julgs
assassino dia 27

I"

Está deterlflinada para
às 9h30min ,da proxlma
quinta-feira, dia 27, o ini
cio do julgamento do. in
divíduo José Maria dos
Santos Prado, de 27 anãs,

.

'acusado ' de assassinar

por volta das 19 horas do
,

dia 07 de julho -deste ano
a Augusto Martins, com

quatro golpes de punhal,
no canteiro de obras da
Construtora Eischtaedt;
na Weg II - -Rua Joinvil
Ie.

A acusàçãó que
'

pesa
sobre José Maria dos
Santos Prada, é die homi
cídio qualificado, mofivo
,.fútil, ,segundo revela o

processo da
'

promotoria
pública. Vinte e um ele
mentos foram previamen
te escolhidos, e destes,
sete comporão o Canse-

i:

lhe de Sentença durant�
o julgamento que dará •
ver,id'icto final ouvidas at
ponderações da sentença
e da acusação, a realizar1!
-se no Fórum da Comar�
ca ,de Jaraguá-do-Suf, c:íiä
27, data para alguns im-
'própria;

--

'principalmente
em se tratando das CC);.
memorações natalinas e
de final-de-ano, porém,
para a Justiça, é mais um

caso de rotina.
.

O tribunal do Júri serâ
presididO pelo,Juiz de Di:
reitó da Comarca de Jara..

guá do Sul, Dr. Hamilton
PUnia ,Alves, sendo o ad
vogado de defesa o Dr.
Murillo Barreto de Azeve
do e na àcusação estará
o

.

Promotor", Público, Dr.
José Alberto Barbosa.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVQ

MENSAGEM
NADA MELHOR
QUE A UNIAO

-

PARA DAR FO'RÇA;

DE BOAS 'FESTAS
NADA MELHOR ..QUE

A ESPERANÇA PARA
SE REVIVER.

FELIZ NATAL e um PRóSPERO ANO NOVO

São os votos de

Carroçarias ARGI Ltda.
Rua Dr. Enrlco Fermi (Jaraquá Esquerdo) Jaraguá do Sul-SC

EXpressando nossa satisfaçã� pela preferência que nos foi
dispensada, aqui estamos para formula,r agradecimentos, acernpanhadcs
de nossos votos de que neste NATAL a felicidade, a paz ee amor perdu
rem em todos os lares dos nossos amigos e que o Ano Novo que se

aproxima seja de muita prosperidade.

[...�
- Revendedor Ford para a região -

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Av. fv1sl. Deodoro Jaraquá do Sul - SC .

. ,

àue o amor e a paz que a noite santa do Natal nos traz,
encontrem morada perpétua em todos para que a felicidade e a pros
peridade reine por todo 1980�

São os votos da

Lojas das Tinias Lida.
Mal. Deodoro, 499 - Jaraguá do Sul - S9.

Por tudo de bom que juntos conseguimos realizar no ano

que está se findando. Por tudo de bom que juntos poderemos realizar
no ano que se aproxima.

.

Desejamos felicidades no Natal e um Ano Novo de multas
realizações. São os votos de

,TERRAPLENAGEM VARGAS
de lido Domingos Vargas

-e-

SANtATUBOS HELENA
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do, Sul SC.

No instante em que os povos comungam dos mesmos senti
mentos de fraternidade, jubilosamente cumprimentamos nossos caros aml
g;os e freguezes, desejando a todos um Natal chelo-de paz e os melho
res votos de um 1980 bastante promissor.

F P,ANOMAR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO, LTDA.

- - -

Fâbricà e Laia de Confécções fernlninas para adultos e crianças.
Mal. Deodoro, 1.309 - Jaraguá do Sul _;" SC.

.

WALTER HILLE
Vidraçaria - Fábrica e Venda de Quadros

I
'

,

Durante todo o ano de 1979, contamos com sua colabora
ção amiga e como amigos expressamos aqui os nossos votos de

FELIZ NATAL e PRóSPERO 1979
'

-

,

Av. Mal. DeóCloro, 409 -Jaraguá do Sul - SC.

DEZEMB�<? DE 1979EDiÇÃO ESPECIAL DE NATAL

BOAS FESTAS e PROSPERIDADe no NOVO ANO.

-

Alimentícios SASSE LIda.

'Fábrica de balas e caramelos e moagem de café, marca ,"SASSE"

Rua Jorge Czen'liewicz, 457 - Jaraguá do Sul-SC.

I QUE A FELICIDADE
NATALINA E A
HARMONIA NESTE DIALOGO DE
AMOR NATALINO

'

SEJAM
REPE:rIDAS NO DIA-A-DIA
COM TODÓS OS
NOSSOS IRMÃOS PARA
QUE A VIDA rENHA SEU
VERDADEIRO
SENTIDO: O IDEAL DA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNIC1PAL DE

JARAGUA DO SOL
DECRETO N.o 567/79

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, E�tado de Santa Catarina, no uso e

exercfcio das atribuições que lhe contere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar nr. 5 de
26 de novembro de 1975, autorizado pela Resolu
ção nr. 112/79 de 06 de junho de 1979, do Con
selho Inferministeríal de Preços - ClP, que trans-

�, feriu atribuições ao Munidpio para a- fixação, e
reajuste de tarifas do serviço de tranaperte cole
tivo, e

Considerando a reivindicação contida no pe
dido de reajuste de tantas de transporte coleti
vo apresenteda pela concessionária deste Municí
pio, Viação Canarinho Ltda.,

Considerando o alto custo do combustfvel e

o constante aumento de despesas na manutenção
dos serviços, por parte da empresa concessioná
ria,

Considerando, ,também, que a empresa con

cessionária tem a obrigação de cumprir o. horá
rio e as linhas determinadas pela municipalidade
para atender aos usuários, os quais não poderão
ser prejudicados em' caso de supressão das mes

mas,

Considerando, finalmente, que na recente
Ooncorrência Pública, nenhuma empresa, a não
ser a empresa Viação. Canarinho Uda. se habili
tou para a 'concessão da exploração deste ramo

de atividade, em virtude do ramo não ser mais /.k
compensador economicamente face as eonstan-
tes altas do. combustível,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica autorizada a tarifa de Cr$ 6,00
�eis cruzeiros), a ser cobrada pela Viação Cana
rinho Uda., nos ônibus circulares que perfazem
trajetos dentro do perlmetro urbano.

Artigo. 2.° - Os preçós ,das passagens para
estudantes de qualquer nível, deverão ser redu
zidas em 20% (vinte por cento) a título de descon-
to.

.

Art. 3,° - Aprova os valores das tarifas das
linhas INTERDISTRITAlS, fracionadas de acordo
com os trajetos determinados nas tabelas anexas,
que são parte 'integrante do presente Decreto.

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor no
. dia 1.0 de janeiro de 1980, revogadas as disposi
ções em contrárlo.. permanecendo em vigor o art.
1.° do Decreto nr. 527/79, de 20 de fevereiro de
1979.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 11 dias do mês de dezembro de 1979.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

. O presente Decreto' foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência Social, aos 11 dias do mês de dezembro
de 1979.

' .

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

PERFEiÇÃO, NA CONSTRUÇÃO
DE UM
MUNDO SADIO,
COMPREENSIVO E AMORAVEL.
FRATERNALMENTE
ENVIAMOS NOSSA
MENSAGEM DE PAZ E SAúDE A
TODOS OS
NOSSOS AMIGOS E

. FREGUEZES E SEUS
FAMILIÄRES, DESEJANDO-LHES

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

COMPRA - VENDA - INCO'RPORAÇAO
l.OTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO

DE IMóVEIS.
'

TERRENOS:

_ Imediações Marisol, 2 lotes conjugados. Area alta

mente valorizável. Apenas Crt 110 mil cada. Estudamos

condições. .

_ Lateral rua Walter Marquardt (asfalto em breve),
20m. frente, terreno alto, linda vista. Em condições.

_ R. João A. Airoso, 32m frente, fundos para Rio Ja

raguá, 1342m2. Cr$ 350 mil, estudamos condições.
_ R. Francisco Z. Lenzl, próximo WEG I, excelente

local, alto. Apenas Cr$ 110 mil.
__ Tifa dos Pereira, Loteamento' Sabrina, 15x30; avls-

. at-se toda cidade. Apenas Cr$, 45 mil.
_ que Joinville, iogo após VfEG II, 50x50, podendo

ser fracior.ado em 4 totes. Cr$ 150,00 o m2.
_ Pua 226, logo após WEG $ e bem próximo Super

mercado. 14x37. Cr$ 140 mil em condições.
_ Pua Leopoldo _lanssen, 2 lotes conjugados; avls

ta-sé torta cidade; área nobre. Em condições.
_ Rua Antônio C. Ferreira, 1400m da Av. Mal. Deo

doro, moradia em terreno 16x31. Cr$ 260 mil ·em condi

ções.

CASAS

_ RA. Santos pumcnt após Marisol, casa 152m2,

mais rancho, Terreno 14x30. Cr$ 300 mi!, em cond.

_ R JoãoFranzner, 30m. frente, casa alvenaria, par

te 2 pàvimentos, garage, perto G�.- Esc. R: Dornbusch.

em condições. '.
.

_ Vila Schmitt, Ilha Figueira, casa nova, parte mate-

rial, terreno 15x28. Apenas Cr$ 180�mil, aceitando vefculo

em troca.

DIVERSOS:
_ R 25 de Julho, frente futuro asfalto, 26,30x250,

com rua lateral já aberta. Ideal para pequeno loteamen

to. Atea de alta valorização. Só vende .toqa área. Inf. fo-

ne 72-0510.
_ Fundo Fábr. pólvora, entrada rua Jolnvllle, após

Olaria Bartei, grande área' pára desmembrar em cháca

ras. 1.023.500 m2. Facilita até 36 meses.

_ Diversas chácaras. pequenas, grandes, preços em

condições.
'_ Area para granjas, com água, luz, etc. Preços em

condições.

LOTEAMENTO
a 500m da rua Procópio Gomes, frente futuro asfalto,

com luz, água, esgoto. local de grande valorização. Pa

gamentó áté 24 meses.
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ESTRE1L� E: - TRICAMPE-ÃO -DA PRIMEIRONA
Com um golaço anota

do por Emílio numa co

brança de falta, o Estrel
Ia de Nereu Ramos con-

-

quistou dia nove passa-

Hoje à

do um título inédito' em

sua história, o tricampeo
nato da 1.a Divisão de A- ,

madores da Liga Jaragua
ense de Futebol, ao der-

II Provanoite, a
Realizada com sucesso

no ano passado, repete
se hoje à noite a festa
espo,rtiva que reunira a
tletas da microrregião em
torno da "II Prova da In
tegração dos Municípios
do Vale do Itapocu", com
saída ãs 20 horas nas
imediações do 'viaduto em
Guaramirim e chegada
defro'nte â Praça do Ex
pedicionârio (Rodoviária)
em Jatàgua do Sul, vindo
pela SC-301 e passando
pela Mal. FlorianolGetú
lio Vargas até atingir seu
destino. Segundo infor
mações .ó1iUdas junto ao

Jarauuá

Coordenador da Prova,
Professor José Augusto
Caglioni, é muito bom o

número' de inscritos, cuja
participação, do público
torna-se fato imprescindí
vel ao apoiamento dos a

.

tletas e à prôpria organi
'zação que ve-se-envofvida
em promover esse evento,
que classlflcarâ os dois
melhores atletàs po,r índi
ces técnicos para às dis
putas lrta 55a. São Silves
tre, ar1';;'aior prova rústica
do murído, na noite de
31 de dezembro.
A confirmação -dos dois

melhores alietas é do pré-

ratificado para sediar
Jaraguá do Sul recebeu

dia oito passado, a visita
do Conselho de Repre
sentantes -

e Con
selho Técnico da Secre
taria da Cultura, Esporte e
Turismo, que vieram tra
çar as-, bases iniciais e
inspecionar focais de dis
puta com vistas aos XXI
Jogos Abertos' de Santa
Catarina. No Fórum, em
reunião, falaram inicial
mente o Prefeito Victor
Bauer e o Diretor da Uni
dade Operacional de Des
portos - em 1980 Coor
denadoria de Esportes _
Dr. NíJton Pereira este
último em nome da'Secre
taria, dizendo da árdua
tarefa que o munic:fpiG
terá pela frente na pre
paração dos locais de
disputa, aliojamento, ali
mentação entre eutros
aspectos essenciais, além
de ressaltar a necessida
�e. do municípió em par
tíctpar durante a primeira
semana de março, em
Termas de Gravatal, da
complementação de> re
cente semináríó de ava-
'Iiação, onde será' con
cluído 10< novo regulámen
to dos JASC entre outros
temas; lembrando igual-

mente a responsabilidade
do município, porém, con
forme se expressou, "não
será surpresa nenhuma,
se 105 JASC' em Jaraguá
do Sul forem ótimos, cujo
sucesso jâ se desenha
com o apoio inconteste
do Preteíto Victor Bauer".

Este, por seu turno, fez
um relato minucioso da
situação do município,
nos setores de hospeda
gem, locais de disputa e

alimentação, cu]o levan
tamento preliminar já fo
ra efetuado. Os membros
do Conselho de Repre
sentantes também inter
pelaram ao Prefeito, prin
cipalmente no tocante ao

aspecto técnico e de alo
jamento, considerados es
senciais.

O pr,!blem� d'água foi
resealtaoo, com o Prefei
to Victor Bauer garantin
do que até outubro do
.próximo ano a situação
estará normalizada, prin
cipalmente após a cons

trução do novo reserva
tório, em terreno ja terra
planado pela municipali
de.' Naquela ocasião, ain
da, o Consellío Técnico,
nas pessoas do Diretor

,

rotar o
.

Botafogo FC da
Barra do Rio Cerro pelo
escore mínimo, na deci
são do título da tempora
da.

da Integração
prio diretor de "A Gazeta
Esportiva", de São Paulo

jornal promotor do even

to que reúne, todos os a

nos, os maiores fundistas
.'

do globo pelas ruas de
. São Pau10.

Dessa forma, porém,
vale a participação cio pú
blico e da� próprias auto
ridades hoje ã noite quan
do da rearização dessa
Prova. Mo anopassado fo·i
vencedor o próprio Ca
glioni. Aos vencedores, a
exemplo· igualmente do
ano passado, serão con

feridas medalhas.

os JASC/80
da Unidade dos JASC,
Djalma Hipólito da Silva,
do) Diretor da Unidade de
Eventos Esportlvos, Pro
fessor Vilarinho e do Di
retor de Finanças,' Sílvio
Serafim da Luz, acompa
nhados do engenheiro da,
Prefeitura, Ariel Plzzollat
ti, além de Plínio Gerent
e (ja reportagem deste
jornal, percorreu '

varras
locais onde serão disputa-

,

dos os JASC, fazendo a
devida vistoria e orien
tando no que tanqe a me
lhoramentos que-deverão
ser lntroduzldos." A voz
corrente do Conselho
Técnico, foi de que o mu

nicípio possui boa estru
tura esportiva, bastando
ser adaptada as eXigên-,
cias técnicas, além de pro
vldencíar a construção
e modificações de outros
locais para as disputas.
Com isso, foi dado '0 Sinal
verde para a realização
dos

'

Jogos Abertos no

próximo ano em Jaraguá
do, Sul, ressaltando-se,
porém, que o Conselho
virá muitas outras vezes
alrida à cidade para veri
ficar o andamento das o
bras e modificações.

I

Ao término de 1979, e no limiar de 1980, a todos que nos
deram apoio, c:olaboração e prestígio, desejamos BOAS FESTAS e um
FELIZ E SANTQ NATAL.

Armim Brandenburg
Rua Joinville, 1464

AçOUGUE - SECOS E MO,LHADOS e BAR

Jaraguá do Sul - SC.

...

Que a paz, a harmonia e a compreensão sejam, uma cons
tante no dia-a-dfa que vai iniciar, são os nossos votos para os nossos cli-,
entes e amigos neste Natall79 e Ano Novo/80.

Bar,
e

I,
I, Lanchonete

. Peixaria
de lolanda Sanson Roweder

Rua JoinviHe, 674 - Jaraguá do Sul SC

A· administração e funcionários do

Expresso Catarinense
de Transportes �tda

- FILIAL DE JARAGUÁ DO' ,SUL -

ao ensejo dasfcomemorações do' Natal e no crepúsculo de mais um ano

de labor, apresentam, 80S seus clientes e amigos, cordiais cumprimentos
e votos de um Ano, Novo próspero e pleno de alegrias.

A equipe de Nereu Ra- 'I quadro de "Retorcida",
mos sagrou-se campeã fruto de trabalho sério,
de 1979 jogando com Pe- compenetrado e acima de
rôlo; Jaírton, Bugrinho', tudo, da união entre dlrl-
IIdomar e Vergílio; Mané- gentes, atletas e torcida

ca, Serginho e 'Eraldo; Ci- que souberam condJlzir o
lo (Olírio), Emílio e Edi. plantel sempre' coeso e o

Ess� foi também o segun- resultado desse trabalho.
do título da temporada está demonstrado pelos
conquistado pelos estre- seguidos títulos que o Es-

lados, haja vista ter levan- . trella tem conquistado.
tado 'o cetro máximo do. E ao Bolafogo, os

.

mé-
"III Torneio Norte Catari- ritos de ter sido vice-
nense". Os anos de 1977,

'I
-campeão, uma equlpe va-

1978 e 1979 foram real- 10rosEJ "e que igualmente'
�

mente promlssores ao merecia o título.

S.D�·D. Pedro II completou- 40 anos

"Mais módulos esportivos
'para Santa Catarina

PI. diretoria da Caixa'
Econômica Federal con

flrmou, para o próximo
dia 15 de janeiro, audiên
ela com o Secretário Jú
lio César, para tratar es

pecificamente de: 'módu
los esportivos para Santa
Catarina.

O Estado já recebeu 8
destes módulos (o Vale
no ltapocu um, em Mas
saranduba), cujos convê
nios foram assinados no

final do mês passado. Pa
ra o próximo ano, novos

desses
:

módulos serão
destinados aos muruCI

pios catarinenses.
Para que O' município

se candidate a um módu
lo, que é um equipamen
to dotado de toda. a in
fra-estrutura necessária
à prática de esportes co

,mo altletismo, futebol.
basquete, vôlei, saltes e

outros, segundo o secre

tário Júlio César, de Cul
tura, Esporte e Turismo,

é necessário que a comu

nidade tenha em dlsponí
bilidade um terreno de 25
mil metros quadrados; a

presente a planta do ter

reno; planta da micro-lo

calização do terreno den
tro da área urbana; 00- Icuràento de posse ou pro
priedade' ,do respectivo
terreno; dados e aspec
tos sociais do município,
tais como população das
áreas urbanas, e rurais,
em separado, sobre a po
pulação de 7 a 14 anos,
de 14 a 21 e população'
adulta. E, por último, a

população total do muni
cípio, específícando a ur

bana e a. rural.
Esses documentos de

vem ser encaminhados à,
Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo, atra
vés de ofício'. Feito o pro
cesso, ele é encaminhado
.à Caixa Econômica Fede
ral, para análise e apro
vação.

DEZEMBRO DE 1979

um��-m,tlhão
�

a pisciriä 40
"azurra'

� ,( ii,

I'

o Chefe do Poder Exe ..

cutivo de Jaraguá do Sul,
Victor Bauer, assinou
com a Secretaria de Cu I-

.

tura, Esporte e Turismo,
convênio no valor de um

milhão de cruzeírcs, des
tinado a construçã� d�a

�

piSci'nà do Clube' Atlético
Baependi, olímpica (50
metros), obras' inclusive
iá iniciadas com a terra

plenagem do fosso exe

cutadas por máquinas da
municipalidade.
A minuta do convênio

fora entregue ao' Prefeito
Victor Bauer, à pedido
do'Secretário JúUa César,
pära assinatura, pelo, De
putado Estadual Octací-

para

lió Pedro Ramos e o man

datário-mor do município
encarregou o Diretor da
UOO, Dr. Nílton Pereira,
de entregar referido, con..

vênio ao Secretário, para
ratificaçãó ' e publicação
no Diário Oficial.

,

J Essa ver6a (Je um mi-
lhão de cruzeiros fora
prometida ao clube azur

ra, porém" para efeito de

prestação de contas jun-
,

to ao Tribuné", o montan-
te vlrá em nome da Pre
feitura, Municipal que, por '�

sua vez, fará o repasse ao

Baependi, a medida em

qué' os ti'ál)alhos venham
sendo executados.

Sesí constrói
cancha

polivalente
O Serviço Social da In

dúslria ,;;,.... Agência de Ja
raguá do Sul, construirá

. aos fundos, em área de
propriedade da própria a

gência, uma cancha de

esportes polivalente, a

provada pelo Departa
mento Regional, após vã
rias gestões do Agente
Ademar L'otin,

'

FrasseHo,
que novamente deu pro
vais de sua eficiência à
testa do Sesi de �araguá
do Sul.

por-

dlções de sobreviver a es

sa nova realidade. Até o

próprio futebol empresa
já dá sinais de cansaço,
pois, ninguém é de feno
para aguentar o peso das
despesas do futebol "as ..

sociation" dos 'nossos

dias.
D. PEDRO HOMENAGEIA
VETERANOS
Apesar da realidade

que vivem os muitos clu
bes de futebol, com seus

'campos vazios e silencio
sos, a esperança de um

retorno aos áureos tem-
,pos continu'a vivo. Com o

pensamentO' voltâdo para
esse futuro Oi ex-atleta e

desportista José Gonçal
ves, o "Zecão·", deu cor-_
po à sua idéia de home
nagear, os' veteranos do
D. Pedro, a fim de tam
bém sensibilizar a jovem
guarda. Exposto o seu

pensamento ao Presiden
te da CME, o, Vereador
Ernesto Felipe Blunk en

campou a ídeia de pron-
'to e a Comíssão Munici
pal de Esportes'. recepcio
nau os véteranös do fute
bol na Churrascaria Gru
ta Verde, em parte preju
dicada pelo violento tem

poral que se abateu so

bre a região no último, dia
15 de dezembro.
Assim mêsmo o jantar

roi concorridíssimo, com

o habítual abraço entre
os veteranos atletas e a·

cOJ1fraternização própria
90 mo'mento. Após o jan-

Saudemos a cada novo dia com alegria e esperança,
que Ele nes- chega como um presente de Deus.

. Um alegre e santo Natal e um próspero Ano Novo.
São 'os votos de

Indústria de Madeiras
Rodolt Ltda�

Rua Venâncio da Silva Porto Jaraçuá do Sul - SC.

No dia 15 de novembro
de 1979 a Sociedade Des;
portiva D. Pedro II com

pletou o seu 40.0 ano de
existência. Foi em 1939,
no então Distrito de Han
sa, o hoje município de
Corupá, que um grupo de
pessoas dava vida a uma

sociedade que deu ao es

porte de San.ta Catarina
um somatório de grandes
glórias. É para houve. em
que a rivalidade �ntre o

D. Pedro e o Baependi
andava ace-sa, levando
aos estádios das duas ci
dades grandes levas de
torcedores. O maior es,.

portista que o veterano
clube de Corupá teria tido
seria o finado Willy Ger
mano Gessner, que lhe
deu durante muito tempo·
o suporte financeiro ca

paz de grandes façanhas
no esporte pebolístico. O
reconhecimento ao pran
teado esportista "deu..;se
pela designação do está
di:o com o seu nome, ho-

l_ je mergulhado no silêncio
de seus ausentes torce-

.1'
dores. É que os estádios
do interior entraram numa
nOVa realidade, construf
da péla máquina .da co

municação e fÊmecem à
medida que a imagem da
TV adentra em milhões
de lares, vindo, instanta
neamente dos centros
mais desenvolvidos do
país. Então não há mais
lugar para equipes regu
lares de futebol em con-

)

tar foram entregues men

ções honrosas aos se

guintes atletas veteranos
do D. Pedro":' Adolfo
(Ati) Dumk, José Gonçal
ves (Zecão), EUgênio
Strebe (ex-Prefeito .de Ja- .

'raçuá do Sul), Alfredo
Langer, Ernesto Eickoff,
Kurt Hillbrecht, Sebastião
Siqueira, Gerv'ãsio Zan
ghelini, Oswaldo Pinter,
Adernar Ja,rk, Carlos Mi
chel Stern, Fritz Fützen
reuter, Dorivaldo Manquer
Antonio Borges e lrton àe
Souza Leal.

OS ORADORES
Na oportunidade fala

ram o Ver. Ernesfo Felipe
Blunk, presidente da CME
1�l'e Corupá, destacanqo a

importância da hO'mena
gern aos veteranosl atle
tas; o ex-PrefeitO' de Ja
raguá do Sul e ex-atleta
Prof:-

_,

Eúgêni6
-

Strebe;
/nosso Diretor Eugênio V.
Echmoeckel; o ex-atleta
Alfredo Langer, quê res
saltou a importância do ao:'
to, lembrando a ausência
de atletas já falecidos,
nas pessoas de Rosinha,

-

Bagá, Engelbert Oeclis
ler, Hermfnio Moreira,
Willy Germano Gessner e
Ernesto Brunk. Finalmente
faltOU o

I deputado estadual
Octacílio Pedro 'Ramos,
associando-se às home
gens ,ele mesmo como

ex-atleta de muitas parti
das de futebol jogadas
em Jaraguá e Corupá e

Essa cancha de espor
tes deverá ser construída
em três élapas, primeira
mente o 'piso, após o a-

lambrado e iluminação,
orçados pela Construto
ra Ajas Ltdia. em 500 mil
cruzeiros e, por fim, a co

bertura, fato que se dará
caso houver umao de
forças entre as entidades
de classe, slndleatos pa
tronais; municipalidade.
enfim, de todos aqueles
imbuídos de firmes inten
ções de aumentar .o pa
trlmõnlo esportivo do mu

nicípio, dotando-o cra de
vi«!a esfrutura necessária.

Já garantida sua cons

trução com verba oriunda
do Departamento Regia-
nal do Sesi, a cancha po-

'

livalente, caso sela co

berta, seria outra opção
para utilização durante' as
disputas dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina, no
próximo ano, em Jaraguá
dó Sul.

I.

asplranta ao prêmio "Bel
fort Duarte", lembrando
passaqens vividas, a au-

.

sêncla involuntária do a
tleta Munga e o reconhe
-clrnento ao maior dornpe
drlno, na pessoa do sau

doso Willy Germano Ges
sner, e aJO, maior torcedor,
o finado Guenther.

"CORREra DO POVO,·'
ASSOCIA-sE AS
.·HOMENAGENS

Nosso semanário, tão
logo tomou conhecimen
to das 'justas homena
gens aOiS veteranos atle
tas do D. Pedro, pela pas
sagem dos 40 anos de
fundação da' Sociedade,
distribuiu' aos atletas ho
menageados o TESTE
MUNHO DE RECONHECI
MENTO, pela .,destacada
atuação no esporte jara
guaen�e, "constituido-se
em modelo, e exemplro às
futuras gerações�', do
cumento esse emitidó por ,

ocasião do transcurso do
séxagésimo ano de fun
dação do CORREIO DO
POVO, ocorrido no dia 10
de maio de 1979.

Corupá, através seus -

homens públicos, deixou
bem assinalados, os 40 a-.
nos de existência de seu

glorioso clube D. Pedro
li, patrimônio esportivo
dos mais destacados de
Santa Catarina.
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\ DEZEMBRO DE 1979

Jar�guâ do Sul - SC�

. �!Jra_ tQ 41guns meses de
�. proCl.mimos nos

. '. '

cabelo,
criar e trª"$mitir mensacens de
paz, al�9riª, descontração a,
amor� ••

com muito amor,
Mª,s, pa,ra 1980, queremos

a concretj;ªção !(festa paz, amor e
felicidade
àqueles que em todos
9S momentos nos prestigiarª,rn,
íncentívaram e
compreenderam, •• Natal de'
paz seguido de um ano de

'

realizQçõe$,
são os votos de

DEL REI Cabeleireiros Unissex
-- ATE"DIMI;NTO EM $AL.AS INDiViDUAiS .....

Av. Mal. Deodoro, 1.699

Que AS BENÇAOS DO
NATAl" DI; JESUS

PROLONGUEM A ,FELlOIDADe NOS LARES DE TODOS OS NOSSOS A
MIGOS, PREGUEZES E SEUS FAMILIARES, FAZENDO VOTOS PARA
QUE ESTAS MESSES DIVINAS SE ESTENDAM EM 1980 E PARA OS
ANOS PORVINDOUROS..

'

TV Assistência Jaraguá
-DE ......

GASCHO A SCHWARZ LTDA.

Rua Henrique Piazera, 38 - Jaraguâ do Sul - SC.

Associação Com. e lAd. de Jaraguá�do�Sul

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

e oa
SINDICATOS DAS INDÚSTRIAS DA

ALiMENTAÇA.O� clQ
VESTUARIO, dO$
METALORGICOS, MECANICOS E DE MAT. E,",�TRICO. ,da
CONSTRUÇAO e DO MOBILIARIO e, do

..

COMéftCIO VAREJISTA DE JARAGUA DO SUL,
COMUN�ANOO DAS AI..EGRIAS QUE O NATAL DESPERTA EM TODOS
OS -ESPfRITOS, APRESENTAM A SEUS ASSOCIADOS É À CLASSE EM
PRESARIAl.. DO VALE no ITAPOOU EM GERAL, VOTOS DE BOAS FES-
TAS E 'FlóSPERO ANO DE 1980.

.

Jaraguâ do Sul, dezembro de 1979.

Comungando da alegria, do ambiente de paz e harmonia
"

que reina no recesso dos lares, dirigimos nossa mensagem de sauda..

ção aos clientes e amlqos, no ensejo das comemorações do NATAL e
do ANO NOVO.' f

Comercial de Calçados .CINDERElA Ltda.
Matriz: Av. Getúlio Vargas, 198; Filial: Av. Getúlio Vargas, 663, e,

Filial 2: Av. Mal. Deodoro, 183 ..

Ao final de mais um ano de
rabuta,
cumprimos o grato dever de

_

externar aos nossos-

_migos � colaborado,res os mais
,Inceros agradecimentos

.

pelo apoio
concedido e, ao mesmo tempo,
transmitir-lhes
efusivos votos de boas festas e
muita ,

prosp,eridade "O ene novo.

Oficina Elétrica LEITZKE LTDÁ-
.

. .

.

'

-COmércio de peças para veículos e enrolamentos de
motores,

'

Assistente Técnico MQtotes Weg S.A.

Rua ,Reinoldo Rau, 116 - Jaraguá do· Sul ...... SC.

AGRADECENDO A PREFER�NCIA DISPENSADA NO. ANO
Dr:: 1979, DESEJAMOS AOS NOSSOS CLIENTES, AMIGO � FORNECE
DORES OS MAIS SINCEROS VOTOS DE BOAS FESTAS E FELIZ ANO
NOVO.

- ,

WALDEMAR RAU
& cu. LTDA.,

Comércio em Geral e Açougue

Rua Preso Epltácio Pessoa, 3.550 - Jaraguá do Sul,-SO.

QUE OS SINOS DE NATAL SEJAM PORTADORES DE ALE
GRES ESPERANÇAS E QUE O ANO NOVO SEJA REPLETO DE PAZ e
PROSPERIDADE.

I'

® BRETZKE .

Ind. e Com. de Produtos Alimentares Ltda
Sagu aromatizado, flan, pudim e gelatina em diversos

sab'ores, para satisfazer o seu paladar.

Rua Carlos May 320 Jaraguâ do, Sul - Sta. Catarina

, ,

Nesta passagem de ano, o nosso profundo reconhecimento
pela preferência, de nossos amigos e freguezes� com sinceros votos de
FELIZ NATAL e que a chegada do NOVO ANO represente para todos, '

confiança e fé num futuro cada vez melhor, sob as bênçãos de Deus.

Votos de

LANZNASTER - O Seu Relojoeiro
Mal. Deodoro - Jaraguâ do Sul S.C.

Rua Reinoldo Rau, 116 Jaraguâ do Sul SC.

Felicidade não , 'uma posse concreta, é UI11 esta
do de éspírito. Oma qualidade de pensamento:

Quando deterrrilnada coisa 'dá certo para as pessoas, costumamos di
zer "Ganhou na Loteria". Além de ganhar na Ioterla, fazemos votos que
os nossos clientes amigos tenham um FELIZ NATAL e próspero 1980.

, Revendedora Ltda.Jaraguá loterias

AOS NOSSOS DISTINTOS FREGUEZES E AMIGOS, AGRA- •

DECEMOS A SUA HONROSA COLABORAÇÃO DURANTE 1979 E APRE
SENTAMOS OS NOSSOS MAIS SINCEROS VOTOS DE BOAS FESTAS E
FELIZ ANO NOVO.

"RG" Auditores Associados Ltda

AUDITORIA ASSESSORIA CONTABILIDADE

Praça Angelo Plazera, 27r33
.

Jaraguâ do Sul SC.

..

Só aquele que exp'ontaneamente, coloca Q seu tijolo na

construção da vida, tem capacidade de entender a filosofia do Natal.
,

Todos os nossos clientes, amigos, colaboradores e forne-
cedores, desejamos um FELIZ NATAL e PRóSPER·O ANO NOVO.

MENSAGEI\II DA

Construtora
seria LIda•

CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA, COM�RCIO D§ MATE-
RIAlS DE CONSTRUÇAO.

'

Brindemos por tudo de bom que neste Ano realizamos, es

perando que 1980 concorra para a nossa Paz e Prosperidade. Somos
gratos pela preferência e desejamos um FELIZ NATAL e um PROSPE-
RO ANO NOVO.

-

São votos de

de Baterias
--- de Belmiro Maas -

CentenárioOficina

Baterias novas e reformadas - eonsertes e reformas em geral.
Rua Reinoldo Rau, 116 .,.- Jaraguá do Sul. - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

beneficiar ruralcon-sumidormedidasSugeridas para
sentadas pela Erusc

•

que
beneficiariam o consumi
dor rural que ' !tão,: "au
mento de desconto espe
cial; dieatribt':;;ção dos cus

tos de demanda das Coo
perativas para as demais
categorias �arifárias e

_criação do funáo de com

pensação-Fundão"•

O deputado Nélson Lo
catelli, relator da Comis
são Especial Parlamentar
Externa que analisou os

problemas das diversas
cooperativas _ existentes
em Santa Catarina, -disse
que' todos os órgãos li
gados ao setor e mais os

órgãos financeiros "de
vem p[omov�r uma me

lhor racionaJização e in
tegração de esforços".
Fez restrições ,a a_tua-

- ção da ERUSC que, como
coordenadora e respon
sável para acompanhar e
revisar as Cooperativas
de Eletrifciação, "pouco
faz, apesar d6 .eentar com
muitos func!onários" � O
mesmo disse de I INCRA,
responsavel pela fiscali
zação básica para jnter
vir e aplicar sanções ou

. de promover auditorias.
Critic'ou ainda certas

Coopera�ivas que chegam
a ter mais despesas com

salários e administrado
res do que com 0_ custo
básico da energia 'elétri
ca. E citou: cemo . exem

plo a Cooperativa de Iça
ra, onde o custo de ener-

gia chega a Cr$ � .

918.000,00 e as despesas
com � administração che
gam a e-s 1.368.000,00.

. 'Quanto ao Projeto de
Assistência Técnicá·'_
Grupo Executi�/o ae Ele..

trificação Rural pouco
faz, tendo visitado apenas
20 das 38 Cooperativas
de Eletrificação Rural e

xistentes em Santa Cata
rina, afirmC'u.
Das

.

conclusões a que
chegaram os - integrantes
da Comissão Especial,
destacam-se as seguin
tes: a) "As Cooperativas
de Eletrificaçã() Rural são
entid'ades que poucos be
nefícios trazem aos seus

associados, pOis com os
diversos acréscimos exis
tentes ao custo da _ener-

.

gia elétrica. fir.;a o preço
das tarifas duplicado pa
ra os consumidores ru..

rais. b) A diferença das
taxas, 'tarifss de energia
cobradas pela Celesc e .

as Cooperativas de Ele
trificação Rural, chega,
em muitos casos a ser

com um acréselme de
quase 200%. c.) Nossos'
produtores rurats não po
dem contiliuar à pagar
um pr4Jço elevado pela e

nergia elétrica consumi
da, superior aos cobra
dos pela Celesc devendo
merecer um tretamento,

, no minimo, igual aos eon-
-

sumidores normeís da
quela fornecedora de e

nergia elétrica"
Salierlê.lr' ainda que

sejam celccados em prá
-tica as sligestéies já apre-

eleiçãoBauer novavence
E. Medelroe e Roberto
Becker, Vice: Altair Au
gusto Pieper. Associação
Atlét. Acadêm. - Diretores
Ricardo Blrckholzve Tal
vas J. Fernandes, Vice:
Valdir Campestrini. Depto
de Mat., Patrimônio e Ad
ministração - Aristides Ni
ehues e Clliud'io Salfer.
Diret. Diurno - Preslden
te: Gabriela M.C. de Lo
yola; Vice-Presidente:
Humberto C.P. de .Sá Mar
tins, Secretária: Janlr de
Oliveira, Tesoureiro: Ar-
-varo Leithold, Relações
'Públ.: Neusa M. de Oli

veira, Administração: Mi
Ieda R. Zattar e Suplen
tes: Rosana Zattar, Os
mar Marcarini e Rosa To
mazia Silva Duarte.

Diretório. É esta a cons

tituição da diretoria: Con
selho Administrativo - Pre
sidente: Paulo Roberto

Bauer, Vice-Presidente:
Carlos Alberto' Lessa, Se
cretárlor' Roque Tarragô
Santos, 1.° Secretário llá
rio Bruch, Tesoureiro: Má
rio José Hauck, 1.° Tesou
reiro: Walter Donato

.

da
Costa. Representante Jun
to as Faculdades: Tereza
Maria Evangelista Stefan
e Willi Heillig dos santos,
Depto. Jurídico - Diretor:
Ananias A. de Medeiros e

Vice: Bento Gastaldi. De
pto. Social e Cultural - Di
retores: Tânia Liscka e

João Batista, Vice:'Suely
Pfcolli. Depto. de Rei. Pú
blicas - biretores: Mauro

tração dinâmica ao DAFS,
esperando assim, chegar
ao final desta gestão com

seu trabalho em 'Prol dos
.

universitários da região,
reconhecido e coroado
de êxitos.
Neste Conselho Admi

nistrativo, foi eleito Pre
sidente,' o acadêmico

.

Paulo Roberto Bauer, ter
ceiranista de Admlnlstra

ção de Empresas, filho dó
Prefeito 'Municipal Victor

(Elvira) Bauer. E como

1.° secretário, figura ou

tro iaraguaense; lIário
Bruch, terceiranista tam

bém, em Ciências Contá

beis, além do que, outros
universitários jaraguaen
ses figuram como direto-

r

res. departamentais do
I

Em data de 1.° de no

vembro, os acadêmicos
das Faculdades de Ciên
cias Econômicas e Admi
nistrativás de .Jolnvllle, le
varam as urnas seus vo

tos, para elegerem o-novo

Conselho Administrativo

e os novos Diretores De

partamentais do Diretórlo
Acadêmico Francisco Mi

guel Oorrea dos Santos.
DAFS, que exercerá man

dato de um ano frente à
este órgão-de representa
ção estudantil. E!eitos pe
la maioria de VQtQS, forem
empossados dia seis do
mesmo mês, os integran
tes da chapa Brot, tka II.
que ,). _;tendem, COlT' um

trabalho consciente e e

ficiente, dar uma adrnlnls-

FUNCIONAMENTO DE
CURSO EM
GUA'RAMIRIM

"O Secretário de Esta
do da Educação, usando
da competência delega
da pelo Decreto n. 8.130,
de 11 d� julho de 1979,
em seu artigo 5.0� item
III, e tentio em vista o

que consta do Parecer n.
977/79 da Unidade Ope
racional de Ensino, resol
ve: 1. Autorizar o funcio
namento simultâneo da
1.a a 4.a série do 1.0 grau
a partir de 1980, no Colé
gio Estadual "Prefeito
Lauro Zimmermann", có
digo 05.05.001, da rede
estadual de ensino, do
município de Guaramirim'.
2. Esta Porlaria entra em

vigor na data de sua pu
blicação". f!sta é, na ín

tegra, a POttari�, E 203 de'
23 de outebre de 1979,
publicada. no Diário Ofi
ciaI do Est.ado, de 01.11.79
na pág. G.

.

/"- '

--:i'_';;•.. _;

'e

E n�::�:�t��cha; ruim:
O

� �.
'

pior e nao avisar
.� -;:i.-'!

enquanto é tempo, e _ ::�s
depois .comprometer para �,'
sempre a saúde do seu _' ;'
filho. ou até mesmo a .

vida dele"
.

Além do maís, esta é
uma- verdade que todos .-

:.�.:,;;�

::::�����:�o���el >-��.:
qualquer um dós Postos
de Saúde. espalhados
pôr 197 municípios do
Estado. e vaCine seu

. filho. antes que seja tarde.
Todas as vacinas são

gratuitas e. portanto.
nenhum pai pode deixar
de cumprir esta
responsabUidade.

Paralisia infantil,
coqueluche. crupe.
tétano. sarampo. todas
estas doenças podem SE r

evitadas com simples
vacinas. que imunizam

,

.'!

seu filho para toda vida. -

.

A varíola. por

'�a'C'I·-ne se'U' '·llh'0-' ��:���i:��:��:�a
.

.', \' É necessário que

'. • ����:: s;Jsr��������r \

. ,

Antes que
-

seja tarde., autoridades pelo povo:
VACINAS 'OBRIGATÓRIÀS (2 MESES ATÊo I� ANO DE VIDA).' eessoas informadas pelas .

,..____
_ _�---,

t'"

Vaelaa Eopedlldd.d. 00... Id.de.· pessoas desinformadas;
.

Pualliola InfUl,,1 3 2 "'..... 4 ••0. rnêdícos pelos clientes; .

Titano (",.1 dó. 7 dia.): I
todos por todos.

. g��:.";.!:b.�:!••• co"'pdd.I' _�
.

2 m.... a 4 •••• Vidas preciosas são
ruboucld_ o • 14 ...., salvas desta maneira.

Saram;'" 1 l 7 '1'..... 3 ••••J Vacine'antes que séla; {arde. *';
---------- - --- .._-

-"-.'

i""y>'" • • • 1ft
-'- '.,L ........ .,

S=E=C:R=E=TAR=:=IAiI·=DA:=S=AO=-D=E=.==-��

Transplante de rim é realizado- numa? jaraguaense
Foi realizado com abso

luto sucesso, dia 10 últi
mo, o segqndo transplan
te renal feito no Estado
-de Santa Catarina, ambos
em Joinville. A receptora
foi Adele BOlomini, 17 a

nos, .

de Jaraguá do Sul.

que vinha recebendo tra
tamento por rim artificial
há 18 meses. A doadora
do rim foi sua própria
mãe, Edith B'olomini, de
47 anos. Ambas estão
passando bem, após uma

cirurgia que durou, apro
ximadamente, cinco ho
ras, no Hospital Municipal
São José, da Manchester
CatarinenseJ
Adele Bolomini era por

tadora
-

de uma doença re-

tores Weg S.A., da qual,
o marido de Adele, Alci
des R�sa, é funcionário.
O outro (primeiro) trans
plante renal ocorrido no

Estado, foi em ,Julho de
1978.

nal irreversível, chamada
cientificamente ,(Ie "Glo
meruonefrite crônica",
que causa insuficiência
permanente nos rins. Ela
se tratava há 18 meses

na Unidade Renal do no

socômio joinvilense e

nesse . período recebeu
tratamento com -rim arti
ficial ou "hermodiálise",
que eonslste na filtração
das impurezas do sangue
que os rins deficientes
não conseguem fazer.

E dia 10, uma segunda
-feira, Adele se submeteu
a operação de tran,splan
te, cuJas despesas. hospi
talares da cirurgia, bás
tante onerosas, foram
custeadas pela Eletromo-

\

A operação de Adele
CUFtOU em tomo de 200
mil eruzelres. O INAMPS
não possui nenhum hos
pital credenciado, em S.
Catarina, para -transplan
te rle rim, porém, finanéia

�

o tratamento do rim arti
ficial, que custa por ano

cerca de 800 mil cruzei
ros, quando um trans
plante gira em torno de
200 mil. Uma grande in
C'o,:rêncial certamente.

c

I
..

Aplique seu capital em imóveis, onde a valorização é constante

e o retorno garantido..Adquira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMAR
da IMOBILIARIA VAILATTB LTDA.

OS BONS VENTOS. LEVAM AO

, -'{":I�)..t', .

�W

Francisn\à:r
VENDAS:

�-

W
PRAIA GRAND.

(O Loteamento do seu - futuro).

Imobiliária VAILATTI Ltda

Ruá Cei. Emrno Carlos Jourdan. 72 - fone: 72-0292 _, JARAGUA DO SUL _ SC

A consciência
de tudo de bom' que -o
ano nos reservou�

Mas há;
sobretudo, um
pr.ofundo reconhecimento
para com os

que nos deram mio
forte.na

consecuçã'o dos nossos

objetivos
propostos. São para
eles, os nossos

melhores votos de um

Natal Feliz e

Venturoso Ano Novo.

Um sentimento
especial val
chegando de mansinho
aos nOssos

corações.
Nele há pa� dos altos
influxos. ,

A alegria fraternal dos
bons ,momentos.

-

,
•

!

I'���tl Marisol S.ß.-Iôdústria do Vestuário
MALHAS EM ALGODÃO

NATAL DE 1979

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,SESI CUMPRE PROGRAMA. DE ENCER·RAMENT'O
..

o Serviço Social da In- Além das - comendas,
dústria ....,.:. Agência de Ja- Reinoldo' Schulz recebeu
raguá dOI . Sul, � cumpriu ,cheque no valor de . dois
quarta-feira à, noite, dia mil cruzelros, entregues
12, intenso programa nas pelo Agente Adernar Lo-
dependências do sau sa- tin Frasseto, em nome da
Ião nobre, ante a presen- Câmara de Vereâdores de
ça maciça de convidados Jaraguá do Sul, que anu- Ano Esportivo
e desportistas, em torno' almente doa quantia ao
de 250 pessoas. Na oca- - "'Operário Padrão", bem
sião, foi efetuada a entre- como as empresas parti
ga de' diplomas e meda-

.
cipantes no concurso fo-

lhas aos Operários ,de rarn homenageadas' com
Guaramirim � Jaraguá do um "Diploma de Partlet-
Sul, participantes da cam- pação", como forma de
panha "Operário Padrão estímulo pela colabora-
de 1979". a nlvel de em- ção prestada, sendo elas
presa e de município.' O a Gráf. Avenida, Oarroça-.
Operário Padrão de Jara-

'

rias Argi, Construtora Ser
guá do Sul deste-ano é ê; .Ia, Ind. Reunidas, Cyrus e',
sr. Reinoldo Schulz, da Energe S.A. Todos os par-
Soco Gráf. Avenida Uda. e tlclpantes da I Campanha
o de Guaramirim, Arnoldo "Operário Padrão/1979"
Teiles, funcionário da E- receberam fiomenaqens,
nerge S.A. - Alimentos

.
Em ato contínuo deu-se

Especiais.
'

a entrega de certlflcados

.,

aos concluintes, ,em nú
mero de dez, do curso de
Iniciàção Esportiva, mi
nistrado pelo Professor
de Educação Física. Arlo
valdo Xavier dos Santos.'

O terceiro item da pro
gramação desenvolvida
naquela data, no Sesi,
previa o encerramento do
ano esportivo, com entre-

_

ga dé 35 troféus e 305
medalhas aos atletas das
empresas classlflcadas

, nas várias modalidades.,
Na bocha, foram premia- '<;

das a Weg (campeã),
Construtora Sérlà (vice) e
Metalúrgica Erwin'o Mene
gotti (3.° lugar), além do
que os [ulzes Alberto Ma
locht e Conrado 'Riegel,
pelo apoio prestado, fo-

ram ag'raciados com' me
dalhas, através do traba
lho desinteressado desen
volvido durante as dispu
tas. Na peScá áo caniça
o primeiro lugar coube a

lnds, Reunidas (1.300kg),
seguido pela Weg (770kg)
e Janta ,(750 kg). Indivi
dualrnente, pelo' maior
peixe fisgado, Jair Vieira
da Maia, da Marquardt,
com 180 gramas, Moacir /

Schuster, da Mec. Jara
guar com 150 gramas e

Jair Murara, "da Met: João
Wiest, .com 100" gramas.
Nó futebol de salão, foi
campeã a' Metal. Erwino
Menegotti, .Marcatto vice
e Cyrus terceira 'coloca
'da. Nó futebol de campo,

-

a Weg foi campeã e a Cy,.
rus vice. Nas, provas de
pedestrianismo, campeão,
Ademir R. Nunes da Kohl-:

QUE NESTE
NATAL'
,CADA SORRISO DE'
CRIANÇA
DESPERTE JJO
CORAÇÃO DOS HOMENS

UMA SEMENTE
DE AMOR,
ILUMINANDO DE
ESPERANÇA OS
CAMINHOS DO

, NOVO'ANO.

Votos de

,
'

Metal,úrgica,
Erwino Mene,gotti.

,
"

-,

Menegotti, "Veículos
_ (O seu' revendedor Volkswagen}.

Ltda.

s. A.

o melhor presente de Natal
não custa nada. "

.

O� quase nada�
, ,

ANTES QUE, voeI: PENSE QUE O ME=LHOR PRESENTE'
DE NATAL � O AMOR, VAMOS ESCLARECER. '

.

.

� O AMOR MESMO;
"

.

"-.

'

_.
.

' PORQUE SEM��MOR O PRESENTE MAIS CARO, MAIS
SOFISTICADO, MAIS, RARO, NÃO PASS4. DE UM MERO OBJETO.

ARTIGO QUE QUEBRA, FICA VELHO, CAI NO ESQUECIMENTO.
AGORA, SO O AMOR BASTA PARA TORNAR A LEMBRANCINHA

, ,MAIS SIMPLES EM ALGO - EMOCIONAI\TE, PERFEITO,
INESQUECfVEL. .

'
�

AMOR PODE ESTAR ACOMPANHADO OU' SOZINHO.
,

TEM O' MESMO PESO.
'

,

AMO-R NÃO EXIGÉ QUE VOCI: ESCOLHA' A CORi'O TAMANHO,
,.A ETIQUETA, A LEGITIMIDADE.

. ,__. ,

AMOR NÃO PRECISA EMBRULHAR )ARA PRESENTE.
NUNCA SAI DE MODA E TODOS GOSTAM PARA O RESTO

M�M
'

Arv1.0R' TEM OUtRA VANTAGEM. PO lE SE MULTIPLICAR' .;

NA MEDIDA EM'QUE VOCI: NÃO SEJA E�orSTA E 'SAlSA
D1VIDr-LO.

AMOR NÃO CUSTA NADA.
OU QUASE NADA.'

.

DEPENDE APENAS DA PESSOA PAR QUEM SE DA:
. UM POUCO MAIS CARO � DAR AMOR A QUEM NÃO

NOS CONHECE, OU QUEM NOS MAGOOU, OU
SIMPLESMENTE 'NOS ESQUECEU.

� UM PRESENTE CÄRJSSIMO QUE POUCOS PODEM PAGAR.
OU SERA QUE PODEM MAS NÃO QUEREM ?

-

.

• �tg��O�U;�� BRA�IL.
I

....

- (,

bach S:A., Irineu Sborz da
Marcatto foi vice-cam
peão e José Carlos. .ría
Silva, da Marlsol; o ter
ceiro cofocado, sendo
campeã a equipe Kohlba
eh, Torneio de bolão ofi
ciai, Weg campeã, Inds.
Reunidas vice' e Jaraguã
Fabril terceira colocada,
Torneio de bolão extra-o
ficiai, Gneipel, Weg, e In
ds. Reúnidas dividiram,
por ordem, as primeiras

, posições. Camp. de Fut.
Suíço, teve na empresa

I
Marcatto a campeã, Cyrus
vice e Met. Er. MenegoW
a 3.a coloo. Tornelo-. de
Canastra, Kohlbach, Cy
rus e Weg foram as três
melhores colocadas, res

pectivamente. Torneio ,de
Dominó, J. _catíril, campeã
Kohlbach vice e Max Wi
Ihelm o terceiro coloca
do, e, finalmente, o Tor
neio de volibol feminino,

-

consagrou a Marcatto em

1.°, eyrus- e Max Wilhelm

,.<assumirarri às posições
�seguintes.

Posse da JDD
\

�. Na mesma ocasião foi
dada 'a posse

.

da Junta.
Discjplinar Desportiva do
Sesi, que nunca precisou

'

se reunir, pois _que não
houve siquer algum pro
blema/de ordem discipli
nar para resolver durante
este ano, sendo o ponto
alto das "prornoçõés es

portivas desénvolvidas pe .;
lo Serviço de Esportes da

.

'Agência: Dr. Ivo
-

Kauft-
, mann na presii::lência, Dr..
.Irtneu José Rubini, Dr.
César Lautfi, Alberto Ta
ranto. Darci Correia e Ri
vadávia Rassele foram os
membros empossados;

Outras

. A Bandiflha.do Sesi "Fi
lho do Trabalhadõr", a-

a 8.146 pacientes; Costu
ra, em 11,

.

turmas, atln-
.

giu-se um total de '155

alunas; Crochê, 4 turmas.

e um total de 72 alunas
; atendidàs; Tricô" duas tur
mas e' 32 alunas; Pintura'
em Tecidos, duas"turmas
e 24 alunas atendidas;
E;ducação Alimentar, duas
turmas é 34 alunas, tota
lizando. no geral, nos ein-

·

co cu'rsos populares de
-sanvolvldcs nesses dez
meses, �17 alunas atingi- .

· das; Esportes - 1 cam- \

peonato de bocha e 63

participantes _:.. futebol
· de salão, 1 campeonato
e ao partlclpantes - pes",
sa ao caniço, 1 torneio e:
56 participantes, --:- fute
bol de 'campo, 440 envol
vidos em 1 campeonato

Relatório das _ realizado, .1 prova de pe--
Atividades ' de&trianismo com 19 par-
O Sesi - Agência de ticipantes, 1

.

oampeonato
Jaraguá do Sul, está dan-. de bolão e 86 partíclpan-
do à conhecimento Ida im- tes, 1 campeonato defu-

prensa, (o relatório, das a- tebol suíço com 150 par-
tlvídades do período j,a- ttctpantes, 6 campeonatos
netro/outubro do COJIen- de tênis de mesa envol-

te ano, dos vários depar- vendo 266 participantes,
tarnentos e setores de a- 1- campeonato' de clclls-

'tuação junto, ao Centro. mo com 92 particjpantes,
E'm dados genéricos, os 1 campeonato de canas-"
atendimentos prestados

'

tra com a participação de

foram: Barbearia com.. . . . '10 elementos, e, 1 cam-

6.434 atendimentos; Salão peonato de dominó, .com
do Beleza, implantado em 20 participantes. O Pro-
15 de açosto, 454 atendi- grama de Désenvolvimen-
mentos; Farmácia, com to Infantil, segundo o. a-
'receita de Cr$ gente Adernar Lotin Fras-

1.077.189,26, atingiu a . . . .setto, Àtingiu a 68 alunos,
15.662 pessoast- Censó ao passo, que a cantina

Visual, 1978 pessoas aten atendeu a 5.100 pessoas.
didas; Laboratório' de A� totalizando, 40.840" pes-
nállse, 610 usuárlos utili- soas atendidas no perto-
zam-se; -Clube de 'Mães, do.
104 atendidas; Club� de Por outro lado, foram

Jovens, 41;' Assistência encen adas ontem, no Se
Médica (Guaramiril!l)., 446 sl, as inscrições para t

'atendimentos; Banda de Pré-:-Escola do Sêsi - Pro
Música teve a participa- grama de Desenvolvimery
ção de 41 alunos" 190 eil" . to ln'antil - para o ane

saios, 1.8'93 participantes letivo de 1980, que terá a-

nos ensaios e 17 �Pfesen- participaç�o, de 8� cr�an•
tacões no período: Servi-, ças da faixa etária de 3

ço Odontológico atendeu _�

.

a 6 anos.

'través dos garotos que a'

compõem, _reconhecen-'
do, !O esforço e a dedica:
ção do '. agente, homena
gearam' a Adernar Lotin
Frassetto com um cartão
de prata, como forma, de
agradecimento e -retribui
ção pela "força" que
Frassetto vem dando' ao
trabalho da Bandinha.

,
Por outro lado, no próxi
mo dia 28, o Sesi encerra
suas atividades reteren
tes a 1979,' somente re
tornando dia 1.° de feve
reiro de 1980 a funcionar,
em todos os seus séto
ras, porem, nesse perío
do, estarão abertas a tar-»
rnácla, a barb-earia e-a ca

belereira (esta a partir
somente de 15 janeiro).

"

AGRADECEMOS A NOSSOS
CLIENTES, AMIGOS,
COLEGAS E A-TODOS OS
JARAGUAENSES E CATARINENSES
DAREGIÃO,
PELA PREFERI:NCIA COM.QUE
SEM�RE NOS
DISTINGUIRAM.

A DIREÇÃO E FUNClONARIOS '

. PA CONFEcçõES'
SUELV LTDA., FpRMu'LAM
OS 'MELHORES VOTOS DE

UM NATAL FELIZ EC UM
.
ANO NOVO PROSPERO,

CHEIO DE SAÚDE,
PAZ E AMOR

- ,

Boas Festas! '

Confecções
� ,,\

Sueli LIda.
Mal .. Deodoro, 1085 Jaraguá do Sul-SC.�

João Eissler & ·Cia.· LIda.
Av. Mal. Deodoro, 173

I

Agradecemos sua honrosa colaboração, externando nossos
. I

. . ,

votos de um FELIZ NATAL e PRóSPERO ANO NOVO.

Que' as luzes do', Natal iluminem o seu caminho

'São os votos da,

1 ,..., ELETROMOTOR-ES WEG

\ -

LOJA' E ALFAIATARIA

Jaraguá do ,Sul - SC.' - ,

nO .-Ano 'Novo ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUERO VIVER

"Quero dizer qJ,le pre
tendo fazer um partido

quer
\

em Santa Catarina, forte,
um partido voltado pára

AO BACHARE_L

Ariovaldo
CÄDA vez que uma geração

envelhece e substitui o conjun
to das duas idéias p'or abastar.
dados apetites (diz o s'ábio - a

vida púbiica abisma-se na imo
ralidade e na violência. Este é
o mundo em que vocês nasce.

. ram,: por culpa nossa, da gera

ção que precede_ a d! vocês.
Nessa hera, meu jovem amigo,
devem os jovens empunhar o

, Facho e pronunciar e Verbo: é
sua missão renovar o mundo

moral e nele assenfar a espe-.
rança do 'povo que ardente

mente desejam ampliär 'às ba

ses da justiça, da Concórdia,
da fraternidade humane,
Este � o mundo que nós Ie.

gamos, para confrangimento'
nosso, para vocês agorª- nele

se virarem. Quando uma gera
ção fecha-se no presente, não
é Juventude, sofre-Cle senilida
de precoce; Quando vôa pa�a o

passado, está agonizando; pior,
nasceu morta. Tristes; resigna
dos, céticos, ressentidos, aca-

. tam como uma fatalidade lO mal

que c-os rodeia, aproveitando-o
quando podem, em benefício
próprio. De uma geração sem

ideais, nenhuma grandeza os

pO"llOS podem esperar senão a

dQ consumo, de serem consu

midos.
Dois grandes ritmos, jovem

Ba'charel brasileiro, sobressal
tam os povos na hora ,atual:
anelam realizar na sociedade
a justa harmonia dos que tra

balham' por sua grandeza, es

tendendo a todos
. � homens

o calor da solidariedade; dese
jam que as nacionalidades
vindouras sejam algo mais do

que fortuitas divisões políticas,
corroídas pela violência e een

taminadas pela voracidade de

facções inimigas.
Porque tudo quán,lo ,consti

tui orgulho da humanidade é
fruto do trabalho. O bem-estar
e a beleza, o que iden:tificà
e expande a vida, a dignidade
do homem, o decôro aos lares
e a glória dos pO"llOS; Q canto

e o poema,. a máqUina e a

técnica, tudo surgiu do homem

que pensa e trabalha.

A nobreza, jovem Bacharel

Ariovaldo Hansen, só se justi-'
fica pela san!fão do mérito, ou

não a servidão moral que é ci

preço da nobrezà envilecIda.
Tu e mals 18 companheiros
vêm de alcançar hoje os mé�
,ritos do Bacharelato de Eco·

ij.:-�
VEICULOS USADOS REVISADl>S

Financiamento pr6prlo"

Hansen
se implant0l:!, num país subde

senvolv!d�, . que será p mais

beneficiado com uma. geração
de escola superior entre 70%

de analfabetos, e semi-alfabe
tizados.
Jovens como iu, meu bravo

amigo e "oje Bacharel, jovens
forám os teus professo�es aos

quais vo_cês agora oferecem,
aos. pais, à dedicação e esti
mulo dos cônjuges, artífices
das honras que hiOje vocês re

cebem e merecem, a gratidão
de todos vocês: O Juramento
de vocês, valentes Bacharéis
de Economia da Fáculdade
de Ciências Econômicas de

Jolnville, vale por um' poema
épico, de beleza, sabedoria e

coragem neste dealbar dó no

vo século �a história' econômi
ca do honiem:
- JURO no exercício da

profissão de Econpmista, -
me ater mais à minha

.
cons

ciência do que ao lucro, -
mais ao fim-do qu� aos oI4itioS,
- mais ao ser do que ao tar,
- para. dig"ificar o homem, -
na sua expressão 'mais univer

sal, - acima de raças,., eren
ças e ideOlogias, - na comu

nhão do mesmo destinô e da
mesma realização".
Abraço-te, comovido, e enal

tecido, menos pelos laços fa
miliais quê nos unem (és ma:
rido de filha minha, pai de ne
ta minha), - mas tem 'abraço,
ao Bacharel, o velhb professor,
com admiração e aplausos, pe
las provas que soubeste dar a
té hoje, de caráter, de talento,
de nobreza, de perseverança,
de lealdade para contigo mes
mo, e, 'porisso para com todos.

Hoje, após 4 anos de inau

djtos sacrifícios; depois' de tan
tas chuvas e de tio poucas
noites enluaradas, quentes e

friorentasj de renúncias ao a

aconchêgo do próprio lar, dos
. afagos da esposa e da filhinha

que entrementes nasceu; dedi-
'

cando como dedicas, com a

mesma lealdade, com' o mes

mo entusiasmo, o teu labor

na �mpresa que te viu
-

meni·

no, eodolescente e hoje te vê

formado, Bacharel, .,... hoje iII

s�ntes 'o carinho, a estima dos

que te querem' bem, dos que
em li podem admirar a fibra,
III energia, do jovem homem
brasileiro.

Em' ti "saúdo,
.

meu dileto 'a

migo Valdo, o bacha�el brasi
leiro: jovem que penas e tra

bai"as, qlle sonhas e amas;

jovem que queres honrar a tua

m,ccidade; que nunca desejas
te aquilo que só pôderás obter
à c.usta de favor-alhe�o, áspira..

tu melimo, sê homem, CCl'm fi·.

bra, denõdo e firmeza, a tudo

quanio pode realizar a tua

pró"ria 'energia.
Um ab.raço de um velho pro

fessor que, através da
I jovens

('orno vocês, Bacharéis, ainda
lhe é permitido amar a sua

.
Pálrla.

-- Moretti. Jordan & Cia:Ltda.

1972
1975 .

1975
1975
1978·
1973
1977
1976
1974

'

1977
1976
1978
1978

.

--..;:....-- -- -,

.

partido <. politico: reunindo, catarinenses
o interesse popular, um com amor, e não destruir,
partido que sinta o mo- uma agremiação em que
mente brasileiro. Um par- .

. caibam, pelä sua exten
tido que queira construir" são e pela sua grandeza,

todas as, lideranças de
bem de'nOS90 Estado. Um
partido aberto a uma mo

cidade que tem que parti-

Silveira Júnior

, Em três meses d'e tra
balho noturno e de pes
quisas, o álbum estava
pl'lonto. Antônio Carlos
leu-o e fez-lhe todas as
correções e acréscimos
que -achou conveniente.
Finalmente, pª,ssado a
limpo, começou o calvá-

Numa noite de ins6nia, . rio. Ai não dependia mais
o governador havia es- nem de mim nem só do
q�uematizado todo o seu G�vernador. Começaram
pfano: Com' Cr$ 200,00 de então as fastidiosas reu-

notas fiscais o contribuin- niões de comissões e
te teria direito a um ár-

'

. grupos de trabalho, com
bum vazio, isto é, com a dificuldades naturais u-

história e os fúros para mas criadas outras. Por
serem coladas as figuri- azar, a agência de publi-
nhas..Depois de possuir cidade escolhida revelou-
o álbum, cada Cr$ 100,00 .-se paupérrima de imagi-
de notas fiscais. dava di- nação e o "boneco" do
reito a um envelope la- álbum foi recusado limi-
brado com três figuri- narmente pelo Governa-
npas. ESS8 troca era feita dor.
nas coletorias, grupos es- ( Novas reuniões, novas
colares e lojas que tive.s- delongas, novas dificulda-
,sem convênio para a pres des. F!nalmente, o tempo
tação desse serviço; Em passou e o álb.urn _ (de-
reúnião posterior, esta- pois de aprovado e com- "

belecemos que o/ álbum posto) não saiu, porq!,Je já
teria 280 f;gur1nhas, sen- ai fa!tavÇl POUCOI mais de
do 197 das sedes muni- um ano para o término' do
cipais, '30 pontos turfsti- goverl;lo Antônio - Carlos.
cos, 12 fotos de cidades E não seria lógico inves-
de 'outros estados (inclu- t;r e ,i, iciar uma C8Jilpa-
sive Porto Alegre, Curiti- nha de tal envergadura"
ba, São Paulo, Ri'o e até num' fim de governo.'

'

uma de Campinas, "a 'ci
dade das' ándorinhas."),
40 fotos'de artistas, escri
tores, desbravadores e

políticos catarinenses
mortos e finalmente a úni
ca foto de pessoa viva:
do Presidente Geisel. .

/

Como n'ós sabíamos
que Geisel ,não autorizava
qualquer homenagem,
proibindo inclusive que o

seu nome fosse dado a

_
obras públicas, o g'oveF
nador Artônio Carlos,
numa audiênc.ia com o

Presidente, levou um le
aute_do álbum e a fig!Jri
nha correspondente à sua

. foto. O Presidente não a

penas autolrizou, com en

tusiasmo, ,mas . elogiou___a
inieiativa e em todas as

audiências posteriores

Bornhausen
I

História
-

. de

Tudo começou quando
o então governador Antô
nio Carlos Konder Reis,
em viagem para Joinville,
parou na estrada e almo

çou numa churrascarla, '

Nil hora de pagar a des

pesa, '0 garçon perguntou
se era necessário extrair
nota fiscal. Antônio Car
los disse que sim e fez
um comentário sobre a

sonegação generalizada
nesse tipo de comércio.

Creio que isso acon

teçeu num sábado, por
que num

. domtngo pela
manhã o então governa
dor me� telefonou para
qire eu fosse ao Palácio
Residencial (Agronômica)
tratar de um assunto
"muito importante". Então
ele me contou que havia
bolado um negócio 'que
contribuiria muito para
reduzir a sonegação do'
ICM. E explicou -que se

tratava de um álbum de
figurinhas, cujo . perso
nagem central seria uma

andorinha; que voaria a

través de todo OI E.stado,
.

contando a sua hlstória.
Em cada um dos 197 rnu

niclpios a andorinha para�
ria e descreveria a produ
ção local, sua hlstórla,

>

seus meios de comunica

ções, etc, Nessa descri
ção 'haveria um espaço
once serla cotada a figu
rmha correspondente (fo
to da sede do município,
atração turlstica, persor.a-

.:

�.j·:i�' importante ali nas..

c'cc etc.). ·E, clante do
iTl'U repentlno entusias
mo observou. "Não é
maiS Jm álbum de figuri)"
nhas: é um livro de histó
ria de Santa Catarina com

- figurinhas".

um álbum \ de figurinhas ';
que concedeu à Antônio
Carlos, cobràva-Ihe a

.

di
vulgação do âlbum: "Co
mo é, Q'olVernad,or, o seu

livro -de figurinhas já está
pronto?".

No dia em que mOrri,
o sol brilhava, aberto para
a plena alegria de viver.
Lembro-me que adulei
meu pai para
emprestar-me o carro.

Queria dar umas
voltinhas· e
prometj:·lhe que teria
todo cuidado.

'

Quándo m� deu
as chaves, só em pensar
em- dirigir à vonfãde,
mal pude conter o

ímpeto, mesmo nas ruas,
botar o carrão
a oitenta por hera,
Si;!_í logo para a estrada.
Queria correr,
sentir o vento fustigar-me
as faces, ver os
cem, por hora do

<,

velocímetro.
Pisei firme no

acelerador, alcancei os

noventa,
ultrapassei os cem. Uni
carro na minha
frente não ,/

I

andava e quis podá-lo.
Estercei para a

.. esquerda e meti o pé.
Mas- não' vi .. uma

. jamanta· ·que vinha na·
sua mão e nos
pegamos em cheio de
frente.
Ouvi um estrondo,
pedaços de ferro e
vidro Vio'arem, senti meu
corpo despedaçar-se -e

percebi que gritava
de dor. Um grito' só.
Depois, tudo sumi.u
na escuridão:
Acordei. Ao meu lado um
médico, guardas.
Meu corpo estáva
estraçall1ado; mas
curioso, eu não
sentia dor alguma:
Tentei erguef.:me -mas
não consegui

·

sequer mover um dedo.
Afinal cobriram-me com
um lençol,
puseram-ma numa

ambulância e

levaram-me ao

necrotério.
· "Ei! Tirem isso de cima

· de mim. Tirem-me
dessa mesa de
mármore, por demais
fria. Eu não posso estar
morto. Tenho
apenas dezoito anos.

Minha namorada me

espera. Quero viver!
Tirem esse lençol que
me incomC1 da,
deixem-me sair daquU"
Ninguém me ouvia,
não sei porque.
Arrumaram o melhor
possíveJ os

.

pedaços dó
m� corpo e meus

.

I

parentes vieram- nomla; apenas 19 dos 135 aca-

identificar-me. dêmicos que iniciaram a árdua

Meu pai, - com, o jornada, distribuida, com sacri-

rosto lavado pelas fícios, lágrimas e renúncias, no

lágrimas, disse que decurso de 4 anos de estudos

realmente era o corpo de. na' Faculdade de Ciências Eco-

seu filho. Minha mãe nômicas de Joinville. Profes�

debruçada sobre o meu sor, conheço essas ,'atribula-
peito, soluçava ções, essas dificuldades pára.
com desespero. o jovem brasileiro que de dia

O meu enterro fol u'ma' dev� trabalhar para, de noife;
experiência estranha. se puder, estudar, sem à ajuda .-

Quando me. de ninguém senão a solldarie-

colpearam na entrada do dade dos próprios pailr,�da es-

cemiterio, és amigos posa, dá fàmília', e nàda mais;
passavam p'or mim,

.

professor, eu sei, porque com

fitavam-me com os acadêmiQOs sofro, já velho, Professor Augusto Sylvio Pro-
. uis!eza e as !:-"S' <.tas com os. que têm a coragem pa- doehl, Oomendador pela Or-

acariciavalTt minhas mãos ,ra enfrentar a medonha batalha den Titular de los Càbalieros
Il eus cal:)elos.

.

à conquista de'um título, quiçá' da América, Reg. 'Unesco n.o

"Por favor! de um bacharelato, uma posi- 504. - Jaraguá do Sul, às mar-
-

acordem-me. Tirem-me ção-chave' na sqciedade que aí gens_ do Itapocu,' dez./1979.
deste caixão e --:--...:.\....,..-,----.---------�-------
deixem-me sair.
Tenho· apenas 18 ,anos,
com a vida inteira
,pela frente. Quero viver,
quero' estudar,
quero ó amor dos meus

· pais, quero namorar,
competir. nos, esportes,
sou craque no

,

futebol, e neste ano Corcel. cupê - /prata ......•...• - .•......

. aí minha equipé há de Maverick cupê -super - marron :--.

ficar campeã. Meu Deus,' Maverick cupã, super - branco •.••.....•..

dê-me nova chance,. .

Cc-rcel cupê luxo·- branco, .....•••......

prometo que serei o - Corcel 11 - branco •. , ........•...•......

motorista mais' Volks 1500 - verde ' ..••..•...•..........

cuidadoso do mundo.
. Chevette SL - branco ••.•.••.••..••., .•••

Tudo o que desejo Brasma - vermelho .......•.•..••.• , •••...

> é viver esta vida linda. Já Volks'1300 - bege .•••...•.•..••• ,'. � ••
'

•.•.

disse,'tenho Volks 1600 - branco ., ••.•••..•.......•.

dezoito anos e quero F-75 4x4 - verde .•...•...•.••....••.••...
viver". Belina II LDO - bege.•••..•...••••••..•••
Colab. dá Câm. Corcel II - amarelo .' •..•••.....••......

Munic. de S. Carlos-SP.

-.-

Antônio Carlos gravou
em fita magnética as 'pri
meiras páginas do álbum,
que começa assim: "Era
o começo do inverno. Em
Santa, Catarina, OI mar Já
se enchia de peixes. Nas
praias, as mais belas do.
Brasil, o vento sul inicia
va o seu trajeto, açoitan- .

d'o casas, árvores, lagos,
rios e montanhas. Nos
vales a mataria e revaldo '

ganhavam um verde com

reflexos pe prata......
-

-.�

Coube-me conti-rluar a
narrativa que se alonga
por 151 páginas. Antônio
Carlos imaginou que a an

dorinha-andarilha 'se cha-
.

masse Catarina. E para
facilitar o diálogo, eu dei
a essa andorinha tim fi
lha chamada Flóris, em
homenagem a Florianó
polis. Por um raro

.

mila
gre, conseguimos manter

� plano até à sua etapa
fmal fora do alcance da
curiosidade da Imprensa,

-.�

Estabelecemos' que as

figurinhas
'

distribulrlam
20.000 prêmios' de pouco
valer (botas, livros, cane
tas, bicicletas, etc), mas
que cada álbum comple
to com as 280 figurinhas
concorreria a prêmios de
alto valor ,(autOniôveis
apartamentos, etc).

'

-.-

-.�

Quando deixei as fun
çÕes de chefe da Asses
soria Especial. do Gover
nador K,onder Reis per-

I guntei-!he se ele me doa
.

vã a sua p�arte no álbum
para ,que eu -pudesse dá
-la ao Governador Joq;Je
Bornhausen ou negociá
-lo com outros estados
se houvesse desinteres
se em Santa Catarina. An
tônio Carlos me deu a sua

parte sem reservas e eu

consultei num breve con�
tacto que tive com Jorge
no Aeroporto {se ele se

interessaria pelo plano. A
Sua resposta foi pronta:'
"Interessava-se e o á}-:
bum já constava do seu

esquema de incentivo à
arrecadação do ICM". E
me disse que tratasse do

assunto 'com Ivan Bona
to, Secretário da Fazen- '

da.

Posteriormente, 'fui con
vocado para uma reunião
no Palácio onde o assun
to foi exaustivamente tra
tado, sob a 'presidência
do próprio Governador
Jorge Bornhausen.-Rouve
uma segunda reunião da
Secretaria na Fazenda,
quando então sugeri que
o nome do álbum . fosse
!'TRANSA LEGAL COM
NOTA FISCAL", porque o

primeiro nome era "PE
'CA A NOTA SIGA A RO
TA" ..

-.-

-Para falar à verdade,
,

. ess� última reunlão já:o
correu há mais de três
meses... e não soube de'
mais' nada. Inclusive a'

.

campanha Id'e pré-lança
mento do álbum que o
Governador determinara
que saísse logo· à partir
--de outubro, não saiu.

Perguntará o leitor:' E"
por que contar aqora es
sa hlstörla.: É que a 'revis-
ta "Veja", na sua edição
de 21 de novembro, sob

, o título de "O Novo Fis..
cal", ocupa toda uma pá
gina para dizer do suces
so de uma campanha
lançada pelo governo do
Paraná, com um álbum
chamado "Zequlnha'' on
de as figurinhas são tro
cadas por netas fiscais,
com 25.000 prêmios, etc.,
etc., etc. Conclusão: Ca
timbamos tanto, criamos
tantos problemas, transfe
rimos tanto, tivemos um

assessorameno publicitá
rio tão pouco imagTnõso,
que o Paraná, que viu a
andorinha passar ao lar-

.

go, apoderou-se
:

dela é
.
dispar-ou ,_ como

.

sem

pre - na nossa frente. A
inovação criada pelo ex

-governador' Konder Reis
seria, sem dúvida a coi-

.

sa' mais r'evolu�ionária
em matéria de fiscaliza- .

ção dp ICM, desde. que
Nelsçn' Mufarrej inventou
o "Seu talão vale um mi,.
Ihão", que foi imitado pe-
lo �rasil todo.

.

Como despedfda do te
ma, que para,l')1im é coisa
do passado, desde que
fomos bigodeados pelos
péiran�enses! quem, re-·
gistrar neste artigo os

instantes finàis do álbum,
quando Catarina deixa a
filha Floris na reserva Ge
nética do Sassafrás, eni )Benedito Novo, e segue
o destino ancestral de to-,
das as andorinhas" que é
voar para o norte ante o

anúncio do inverno:
"J� com o novo par,

no gorjeio do's namora

dos, instalada na galha-.
ria altaneira de um cen

tenário �assafrás, Flóris
viu quando Mamãe Cata
rina, a doce' e terna com

panheira d� longa jorna
da, na esteira festiva die
um bando de outras an

dorinhas ganhou altura e c

desapareceu 1,0 rumql. do
norte, na ê.tnplidão infi-
nita do 'céu azul".

�

.

já me darái por satis�
feito se a empresa de ·pu
blicidade me devolver os

, originais do álbum, que
me custou tantas horas.
de sono e até de saúde.
Um dia poderei publicá
-1'0, mesmo sem as figuri
nhas. Afinal, a esta altura

. ,

não será fácil saber qual
toi () apóstolo que vendeu
o planO -por trinta· dinhei
ros aos paranaenses.

DÉZEMBRO DE 1979"

cipar,. que deve dizer o

que pensa, que deve con

tribuir em ordem . para
esta grande joroada".

"Pretendemos criar em
Santa Catarina, um parti
do que vá reivindicar o

que precisamos. Mostre o

que S�lIlta Catarina faz,
mas que ajude o Brasil
-pela' palavra, peio sérvi

.

co,. pelo trabalho, pela
dignidade. Neste' partido
e para este partido, sem

exceção, estã,o convida
dos todos os homens de
bem de Santa Catarina,
que queiram olhar para a

fren.te, que nãó desejem
voltar para tráz, que não
olhem, os lados para nãc
nascerem as desconfian
ças" que sintam ,Oi hort :

zon.te de uma pátria que
há de ser cristã perma
nentemente, que hã de
ser livre,'que há de ser

.

forte, com o auxílio de to
dos nós brasileiros, com
a ajUda de todos nós que
nos orgulhamos . de ser
catarinenses" •

PRECE
Eno T. Wanke

Senhor! Que eu pratique o bem,
separe o joio do trigo,

e tenha f�rças, também,
de amar o irmão Inimigo.

Senhor! A luz benfazeja
da manhã gue principia,

dai-me fé, para que .eu seja
melhor,' neste novo dia.

Da-miséria, que 'traz fome,
, da fome, que traz horror,
do horror, que. tudo consome,

livrai os povos, Senhorl

Pelas gotàs luminosas
que a manhã deixou na flor,

pela ternura c:iiiS"'rosas,
graças vos damos, Senhor! .

Da guerra") bestial e injusta
que uns poucos. querem impor

e gloriar-se à nossa cús�,
livrai os homens, Senhorl

Pelo ar buliçoso e puro
da infância, pelo calor

dls mães ninando o futuro,
graças "IIOS damós, Senhor!

-- Da prostitUição, que é treva
e injúria à sagrada flor
da maternidade de Eva,
livrai a mulher, Senhor!

Por vos terdes revelado

,.0 silencioso esplendor
do firmamento. estrelado,
graças vos damos, Sen!1or!

Da rotina, que nqs torna

vegetal�, e'põe torpor
em no�sa exlstênéla morna,

livrai-nos t�dos, Senhor!

., Pela névoa matutina

cobrindo de gáze a dor

nC?turna que nos· domina,
graças vos damos Senhor!

, i

Porque temos liberdade

de escolher ternura ou dor,

porque o fácil nos persuade,
livrai-nos do mal, S.enhor!

Pela emoçio que palpita
nas canções do trovàdor

onde a inspiração habitá,
graças vos damos, Senhorl

�

Do círculo sem início

OU. fim, que nos vem propor

'Satã, através .do vício,
livrai-nos todos, Senhor!

Pelos pássaros que; em ,festas,
povoain .

de canto e cor

. nossas intimas. florestas,

graças vos damos Senhor!

Da ignorância,. que nos faz

inúteis, e põe terror

em nossas noites sem paz;
livrai-nos Nosso Senho.rl

Pelo dom de haurir. bel,za,
pé� bem que traz o amor,

pela vida em n6s acesa,
graças' vos ,damos, Senhorl .

'
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PROIBiÇAO'

Na semana passada, Ordinária realizada no

dlas 13 e 14, a professo- \. início deste mês, a Asso
Ja Brasília Gastaldi Bel- clação do Ferro e Aço de
tramlnl, Chefe da Divisão \ Santa Catarina (AFASC),
de Ensino (DIAD-E) da' sedlada em Joinville, ele-
19.a Unidade de coorde- geu a nova Diretoria Exe-
nação Regional, de Edu- cutlva da Entidade, con-
cação (UCRE) de Jaraguá selho Consultivo e vogais-
[do Sul, esteve partlclpan- da Diretoria-Executiva pa-
do, juntamente com a ,pro- ra o blêrrlo 8Q/81. Vários

- fessora Maria -da Graça ,empresários "[araquaen-
Demo, em exercício na ses ocupam cargo de
UCRE, do V ENCONTRO destaque nessa- diretoria:
DE CHEFES DE DIAQES, ,

Como vice..presidente (um'
na cidade de Lages, com I' deles) da diretoria exe
a coorden�ção da Uni'?'a- ,cutiva, fo'i - eleito Wilson
de Operacional de EnSinO '

�Qhlbach, de Kohlbach
da Secretaria da Educa- 'S.A., e, como vogais, AI-
ção, traçando- metas a feu Garcià e Jamiro Wiest
serem ,exec�tadas em da Metalúrg. João Wiest'
1980, alem da apresenta- S.A. e Simesc, respecti-
ção e aprovação do rela- varnente. No -Conselho
tório das atividades de- Superior encontra-se Eg-
senvolvidas no ano que gon João da Silva, dire-
está se findando. .for-presldente da Elétro-

motores Weg S.A. e, no
Conselho Gonsultivo, Si-'
'golf Schünke, da Metal..
Erwino Menegotti Ltda.

Chefesno V Encontro deUcre de
/

Mobral'
-

forma
. '

- .

turmas· e· abre' matriculas
integrante da Área de J.a- II' do 'Mobra! de Jaraguá do
raguá do Sul, receberá Sul, está conclamando ao
seu Posto Cultural do Mo- povo para participar na

bral, segundo informa- erradicação deftnltlva do
ções de Jussara Vicente, analfabetismo no munlcí-
após várias gestões dos pio, e, para tanto, solicita
poderes públicos, posto o encaminhamento da-
que terá, entre outros, to- queles que àinda não sa-

do o material necessário, bem ler' e escrever ao

mil livros, rádio, gravado'r, 'Posto Cultural do Móbral,
flcnárlos-e jogos recreati- ao lado da Prefeitura, on-
vos. O Prefeito - Adellno de -estão abertas, as ma-

. Hauffe está eufórico com trlculas no horárlo das 8
a implantação do Posto. às 11 h30min e das 11 h'30
velha aspiração CQ'fupa-.\ às 17 horas, de segundas
ense, pois entende, virá ,às sextas-feiras. Jaraguá
beneficiar grandemente ao' do Sul, ,é sabido, é um

população de sau municí- dos municípios brasileiros
pio, notadamente aquela co-m-menor índice de a-

mais carente, que terão a nalfabetos, sendo o ob-

oportunidade de . usufruir letivo, erradicar de
'

vez o'
do_s serviços o prestados, analtabetlsrno, meta que
que são ,utilíssimos'. se pretende atingir com

,

a participação e apoio
de todos,

-

Na noite de ontem,
tendo por local o Grupo
'Escolar Municipal "Alba
no Kanzler", aconteceram
as solenidades de forma
tura de duas novas tur
mas de Educação. Inte

grada, elementos que du
rante este ano letiva ad
quiriram ,conhecimentos
básicos à completa for-

mação escolar, em ato,
que contou com- a pre-
sença do Prefe'ito, Victor
Bauer, que aliás vem dis

pensando apolo extraor-
o

dinário ao Mobral, sendo
o responsável direto pe
los.êxltos que vem obten
do, além do Presidente da
Comissão Municipal do
Mobral, Prof. Eugênio
Strebe, professores e de
mais - membros da CO':
MUN. Nesses, nove anos

de Mobral no Brasil e em

Jaraguá do Sul- - é .sa-
"

lutar que se registre...,._
foram simplesmente notá
veis os progressos que se

obtiveram, nos vanos
.

campos de atividades mo-
bralenses,

_

Sendo um "Movimento,
Permanente", o Mobral
funciona em Jaraguá do
Sul' prestando 'grandes
serviços à comunidade,
tendo igualmente o Pos
to Cultural, que presta a

poio e assistência, como
artesanato, trabalhos ma

nuais, balcão-de empre
gos, entre 'outros. E a U
tulo de complementação,
na semana de 10 a 15 de
novembro, foi comemora
do os seis anos de -Mo
bral Cultural no Brasil. ,

Jaraguaenses
na AFASCéor-úpá recebe

Posto 'Cultural
'

Matrículas Abertas
, Em Assembléia Gerai

'A' Comissão, MunícípalO rnuniclplç de Corupá,
,
, ,

r-

[ ,

I '

·'Através.do lCM�vocêesJâajudando:
. oGovernoacontll1uar

apagando lamparinase.lampiöes.
A életrificação rural é urn dos propriedades rurais, com um agropastoríle agroindustrial, levando, '

principais fatores de fixação do /, investimento de 860 milhões de
.

também, urna substancial melhoria -

homem no campo. Tendo acesso-ao cruzeiros. _. , ao nível de vida das populações do
'

�.. conforto e aos beneficios da energia
,

Posterionnente, como parte do nosso campo. Agora você pode
',-:i,'

.elêtríca, ele se sente maís perto do Projeto OEER II, serão implantados perguntar: "E ondé é que o Governo -

progresso e da vida da cidade. ,/. mais 3.490 quilômetros de linhas, ao vai' arranjartodo este dinheiro?"
.

-.o_
Além disso, vê o seu trabalho melhor � Custo de 420milhões de cruzeiros. \' ':"A resposta tem três letras:' leM.

'--,
,

' recompensado em cada lâmpada que ,Fmalmente, com recursos 'do o É através do.Imposto de ,

�. acende ou em cadamotor que" BNDE, através do PROINFRA, Circulação de Mercadorias que o '

.

';�, aciona. Santa Catarina ganhará mais 923 - Bstado recebe amaior parte dos
Sabendo disso, o Governo do "quilômetros de linhas', beneficiando recursos que permite a 'realização de

Estado estádesenvolvendoum efetivo 1.933 propriedades e 9.675 pessoas� obras como a ampliação da
plano de ação voltado para a Como você pode ver, é um :eletrificaçãorural, por exemplo�
eletrificação rural.' '- programa arrojado. ", Lembre-se sempre disso. � .

Este plano prevê a constrtIção Mas profundamente necessário para Com urn� forte 'aIT�ção de ICM
de 5.738 quilômetros ,de linhas, no, incrementar a produtividade - você vai sentir a luz °dd progresso em

'

�odo de um aIlQ. AtravéSdesse' I todos os lugares. -

.

primeiro passo, serãQ beneficiadas. "

.

E os lampiões e Jamparlnas que
cerca de 80:000 pessoas no campo, ICM ajnda exisj:em por aí passarão a ser
em aproximadamente 20.000

_.

snnpies peças do pasSado.

Comvocê participando,..SantaCatarina vai ficar ainda_melhor.
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, Diades Peto presente ato, HAR
RY' IKRUTZSCH,' proíbe'
terminantemente ,a en·

'

trada de pessoas 'estra
nhas em sua ,proprie�a
de localizáda em Três
Rios do Norte, premoven
do desorCiens e Soltura
de ãguas'que irrigam as,

arrozeiras, fato que vem

occrrendo desde há dlas;
Doravante, não, se:

'

'res

ponsabiliza por
.

quais-
'

quer atos que possa pra
ticar contra os contra
ventore�, eis que

.

foram
tomadas as providências
'cabíveis e legais à res

peito.

Jaraguá do Sul, 22,de
dezembro de 1979.

.:..'

Neste Natal, dê um

pr�sente para o ane.
.

inteiro!'
.

Faça uma: assinatura
do "Correio do Povo", li
gando para 72-0091 ou

dirija-se à redação" na

Mal. Deodoro, 130 '

Foto· Loss
: FOTO - CINE - SOM

r>. _OS ME[HORES EQUIPAMENTOS, ,AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTÇ' REPORTAG'ENS
- eiNE REPORTAGENS
- ,SOM AMBIENTE ..

:

ESTADQ DE SANTA CP.TARINA
'"'

PREFEITURA MUNIC1!'AL De-
JARAGUA DO SUL

'. DECRETO N.o 566/79

Estima a
'

Reçeita e lixa a Despesa da
Fundação Educacional RI="gional Jaragua
ense - FERJ -- para o( exerelcle de 1980.

VICTOR BAUER, Prefeito' Municipal de Jara

guá do S�I, Estado de Santa Catarina, no uso é
exercício de suas atribuições e de- conformidade
com o art. 4." da Lei, Municipal nr. 761 de 31 de
outubro d�'1979,

DECRETA:

.

Art. 1.° - Fica aprovado o 'Orçamento-Pro
grarr,á da Receita e-Despesa da Fundação Educa
cional Regional Jaraquaense - FERJ, para o e

xarclcle-de 1980, discriminados pelos anexos in-

_Itegrantes deste, que estima a peceita e fixa a
_

Despesa em Cr$ 4.553.000,00 (quatro milhões,
quinhentos e cinqüenta e três mil cruzeíros).

.Art, 2.0 - A Receita será realizada mediante
arrecadação dos valores especítlcados no Quadro
Dlscrlrnlnatlvo da RECEITA, de acordo com o, se-.

gúinte des,dobramento:·
'

RECEITA

_ Receitas Correntes ". . 4.253.000,00
Rec. de capital C_r$ .. 300.pOO.00
T O,T AL .: ,: " .• ' Cr$ 4.553.000,00_

Art. 3.á - Ã O"espesa será realizada na for
ma das especificações constantes do Quadro de
Natureza de Despesa - Consolidação, geral, de
acordo com o seguinte desdobramento: •

/ '

-, DESPÉSA , ...

.

Despesas corrente .. 4.240.000,00
�

Desp. de capital '

. : ..
-

313.000,00
TOT A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 4.553.000,00

\
-

'

Art. 4.0) - Fica a Fundaçã" Educ?cional Re
gional Jaraguaense - FERJ, na pessoa de seu

[)iretor, autorizado a movimentar as dotações a

tribuídas: as diversas Unidades Orçamentá'rias.

-Art, 5.0) - Este Decleto �rtrará em vigor ho
dia -1.0 de Janeiro de 1980, revogadas as dispo
sições em contrário.
-

Pa.lácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 80'S 22 dias do mês de novembro de 1979.

VICTOR BAUE'R
Prefeito M4niCipal

Este Decreto foi reg,stradp e publicado nes
, ta Diretoria de Expediente. Educa.ção é Assistên
>cia Social, aos 22 dias do mês de novembro de
1979.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dire�ora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Noticiário
Por ocasião da visita que fez

a Jaraçuédo Sul, no início do
mês, o Dr. Duffe 'Carneiro, Su
perintendente Regional do B.
do Brasil' S.A:, o Presidente
Henrique Reis Bergan, da As-

'

sociação Comercial e Industrial

entregou memorlal' reivindica

tório, contendo,. as principais
reivindicações da. classe em

presarial do Vale do Itapocu,
.

destacando-se: 1. - Es'tabele
cimento de um Ilrnlte extra pa
ra operações de desconto de

duplicatas, destinado a propor
cionar recursos para pagamen
to do décimo terceiro salário e

adiantamentos de salários dos

empregados, relativos ao mês
de janeiro de 1980, em virtude
da concessão de férias coleti
vas; 2. - Linha de crédito es

pecífica para desconto de du

plicatas, ou crédito mediante
caução de duplicatas, com .a fi-
'nalidade de prover recursos
para pagamento de encargos
fiscais, previdenciários, etc;
3;- - Linhas de crédito para
capital de giro e compra de

matéria-prima, com juros mais
acessíveis, como, por exem

plo, o FUNDECE; 4. - M�lho
ria do teto' operacional para in
vestimentos agrfcolas e pecuá
rios - inclusive bovinocultura.
O desenvolvimento de determi
nadas atividades como avicul
tura está sendo prejudicad0
porque não há margens dispo
níveis no teto operacional da
Agência. As citadas atividades
têm possibilidades de dobrar
de volume em curto prazei, se

houver condições GlEl serem

concedidos financiamentos; 5.
- Faixa especial de crédito,
para substituição de caldeiras
à óleo combustfvel por "à
lenha" ou carvão, dentro da

política de poupança de deri
vados de petróleo, e, 6. - A
volta do, acatamento das or

dens de protesto de títulos em

cobrança simples e vinculada,
considerando que a medida em

contrário, ora em vigor, vem

prejudicando .seneívelmente a

liquidez das empresas.

SOLIDARIOS COM
O JOÃO

A Associação Comercial- e

Industrial e os Sindicatos Pd-

da
CONTRIBUI'ÇÃO
SINDICAL EM JANEIRO
.

As �riipresas de �araguá do

Sul, Guaramirim, Corupá, scn

roeder e Massaranduba, deve

rão recolher até 31 de janeiro
de 1980 a Contribuição Sindi

cal do Empregador, de acordo

com o capital social da empre
sa. -As empresas jaraguaenses
deverão recolher a citada con

tribuição aos Sindicatos aqui,
sediados, de acordo com a ca

tegoria econômica representa
da, seja da Alimentação, do

Vestuário, das Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas e de Mate
rial Elétrico, da Construção e

do Mobiliário e do Comércio

Esses sindicatos estarão dls
tribuindo as Guias de Recolhi

mento no infcio do próximo.
mês e se encontram à dispo
sição das empresas para es

clarecimentos à respeito da

matéria, .pols que tal contribui

ção atende aos dispositivos
baixados pela Portaria 3663, de
14 de novembro do-ano-fluente,
do Ministro. do Trabalho. De a

cordo com a tabela, agentes e

trabalhadores autônomos, in
clusive proflsslonals liberais,
terão contribuição única de Cr$
1294,00 e as empresas;' com

capital social igual. ou inferior
a Cr$ 78.520,00 estão. obriga
das por lei ao- recolhímento da

contribuição sindical mfnima de

.c-s 392,601. A contribuição má
xima é de Cr$ 166.535,49, às

firmas ou empresas com capi
tal social superlor a Cr$ .. �.

1.117.800.000,00. Outros .deta

lhes, junto aos Sindicatos da

categoria econômica ..

NOVA POliTICA
SALARIAL

O Diretor de Relações Indus
trtals da Eletromotores Weg

. S.A., Euclides Emmendoerfer

e o Secretário Executivo da As

de Jaraguá do Sul, Capitão
Ferdinando Piske, realizaram

trabalho, publicado em Bole.

tim Informativo extrada entida

'de classista, enfocando liA No

va Polítiea �alarial"" onde des

tacamos o intróito da referida

matéria. . ,.

"Besde 'o dia 1.0 de novem

bro de 1979, todos os trabalha-

tronaís, enviaram telex ao Pra- dores brasileiros '

passaram a

sidente João Figueiredo e BQ ter direito, a cada seis meses
,

'
.

Governador Jorge Bornhausen, -'- contados da data-base - a

expressando sua irrestrita so- correção de seu salário, de

lidariedade em face dos la- conformidade com o "INDICE

mentáveis acontecimentos do NACIONAL ,DE PREÇOS AÓ
dia 30 de novembro, em Floria- CONSUMIDOR - INPC", que

nõpolls, em que um grupo de será fixado mensalmente pelo
estudantes ofendeu a honra do Governo da União. Data-Base -

Presidente da República.' Na é o mês a partir do qual co-

mensagem, as entidades patro-. 'meçam a ser contados,os seis

nais salientam que o procedi- meses que dão direito à corre-

mento irresponsável dos estu- ção salarial automática .. Geral-

dantes não reflete o pensá- mente é o mês em que entra

mente do povo catarinense em em vigor a Convenção Coletiva

relação ao ,gover�o federal. de Trabalho' (ou os Acordos

.
'FELIZ NATAL e

PROSPERO ' ANO _ NOVO,!
, "' .. ,., ......

AGIS
Salariais), firmadas entre Sin

dicatos (ou entre elndlcato e

empresa). Quando não existe

Convenção Coletiva, a data
':base será a' do 'último aumen

to geral dado pela empresa ou,
, ainda, a Eleta da admissão na

empresa.

. Que es preceitos divinos de paz e harmonia entre es ho-
mens estejam presentes neste findar de ano e êm todos os dias de 1980.

Mal. Deodoro, 431 Jaraguá do Sul SC.

"Nenhuma história humana é escrita sem a presença de uma

ou duas mãos amigas que se estendem em nossa direção".
A todos' que conosco colaboraràm: neste 1919, desejamos

um FELIZ NATAl:. e PROSPERO ANO NOVO.-

f.
-

Rua Wàlter Marquardt
....

.:. .....

Jaraguá do Sul - SC;
s _ �... (,';; ;

,

:

DEZEMBRO DE 1979EDiÇÃO ESPI;CIAL DE NATAL

, �.. �:;�'
VIVEMOS A I:P'OCA DÊ MAIS UMA FESTADE NATAL. E,
.' co ,." EM PUWCOS elA.S,' VIVEREMOS- UM ,.' ."

NOVO ANO; QUE·1980 SEJA, EM,CADA.UM·DE SEUS DIAS,
, ., ... ,� � RESULTADO DE'NOS$OO,', .. -, "

ESFORÇOS . MAIS· ·CRISTÃOS.
.

. � ..:,

1979 - Feliz Natal! < ,,-:- 1980 --' Próspero Ano 'Novo,

�énsagem da
Em Jaraguá do Sul vigoram

as s'eguintes Convenções �ole
tlvaé de Trabalho: Metalúrgicos

,

..... vigente desde janeiro de

1979.' Portanto, todos os traba

lhadorés em ,indústrias meta

lérgicas, mecänlcas-e Gle mate

rial elétrico, tem' como data-'

-base o mês de janeiro. Mas,
como já se passaram rnals de

seis meses, a lei determlna
uma correção salarial> adicio

nai, igual a 22%. Então esses

trabalhadores- -devern ter seu

salário .corrigido duas vezes,
da seguinte forma: t.a corre

ção - em novembro de 1979

(salário de novembro) na base
de 22% a 2.8 correção - em

janeiro de 1980, de' acordo
com- o INPC a ser fi�aldo' pelo
Governo Federal, neste mês,
ainda. Alimentação, - Vigente
desde novembro de 1979. Es

tes trabalhadores' somente ta

rão direito à primeira correçätr
salarial em maio de 1980, de

acordo' com' o 'INPC. Constru

ção e Comércio Varejista
vigente em agosto de �979.
Estes trabalhadores terão a

primeira correção salarial no

mês dê fevereiro de 1980, tam
bém de acordo com o, INPC.

Contudo, por ocasião das cor

reções, serão deduzidas' as

antécipações concedidas pela
empresa durante o período,
bem como os aumentos expon
tâneos dados, 'exceto se decor

rentes, de promoção, ou mérito.
Os trabalhadores nas indústrias
do vestuário, como existem

Sindicato Patronal e Profissio

nal, com jurisdição sobre o

município de Jaraguá do Sul,
mas não existe Convenção Co

letiva de Trabalho firmada en

tre os jnesmos, terão como da

ta-base o mês do último rea

justamento salarial dado pelas
empresas. E para as demais ca

tegorias profissionais vale co

mo data-base adata 'de vigên
cia da Convenção Coletiva de

Trabalho firmada �ela Federa

ção dos Trabalhdores nas In..

dústrias do Estado de Santa

Catarina. Para os trabalhado

res que não se enquadram na

jurisdição dessa Federação, a

data-base é � do último rea

juste salarial da empresa, ou,

a data da admissão.

Além da correção salarial

semestral, os trabalhadores te- I,

rão aintla direito a aumento sa

larial, que será negociado urna

vez por ano pelos Sindicatos

representativos de cada classe,
através de Convenção Ooletlva
'de Trabalho".

"

RIO
, I

MOLHA

Rua Curt Vasel, 658 Jaraguá do Sul
l

,

-sc.

NOSSA MENSAGEMI

AOS QUE NOS BRINDARAM
COM SUA AMAVEL

' -

ATENÇÃO E CONFIARAM EM NOSSO
TRABALHO ": t.,'! "

DURANTE O ANO DE '1979. AOS QUE

EM NÓS CONFIAM EM 1980, ANO DE
GRANDES REALIZAÇõES A

.

COMUNIDADE: JARAGUAENSE E

'CATARINENSE, DESEJAMOS BOAS

FESTAS E U�,.; ANO NOVO CHEIO 'DE-, �t

SAODE, PAZ E PROSPERIDADE:

São OS votos da

� .çonstrulo{a AJAS UdQ.
Oonstruçã'o Civil - Cálculos - Projetos e Orçamentos

RU,a Walter, Marquardt, 496 Telefone: 72-�022
,

Jaraguá 'do' Sul - Santa Catarina
• I

Relojoaria Avenida Ltda.

Cartonagem Jaraguá LIda.
\ I. f . T

Näo deixe' o Natal morrer!

SALVE O NATAL.
PRIMEIRO PLANTE EM
'SEU CORAÇAO UM AMO.R MI,JITO
6RANDE,�E CUlTIVE'.COM! l"�'

ÖARINHO. ., _,' "a I '.'1' ;

DEPOIS·..pLANTE UMA
�RVORE

-

ESTE 'ANO.
�� ,/ ;6·.'.., �;t_. t...1 "',i .,»

NO 'NATAL DO ANO QUE
VEM ELA SERA A SUA. ARVORE
DE NATAL.
O ...Ml:JNDC> SERA MAIS VERDE E
MAIS'FEl.IZ"::�·- ", v,-, i • ::.

�ORQUE VOC� EXISTE.

\

\ '

/

Jaraguá do Sul, dezembro de 1979

/

,
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORR�IO DO POVO EDiÇÃO ESPECIAL DE NATAL DEZEMBRO DE 1979

I 1: Natal. I: tempo da construir nas nossas mentes o ano no
vo e o' futuro. De espltltc aberto. Com boa vontade construämo-los ago
ra segundo o melhor projeto, debàixo dos mais altos influxos. Com a a-

'

Juda de Deus, eles 'serão grand,es e sólidos.

São os nossos votos.

Viação Ccmerínhc
- o TRANSPORTE CARINHOSO �

Lida.

Jaraguá do Sul, dezembro de 1979

Recordando os

belíssimos ensinamentos do
Mestre Jesus,
queremos, no momento em que a

-humanidade
se prepara para'

,

receber, cada vez mais
revigorada, a mensagem da

BOA' NOVA, desejar
com toda a sinceridade aos

, distintos ,I

amigos, clientes e colabo'radores,
os melhores votos
para que 1980 seja um ano
repleto de magníficas realizações.

/

BQAS FESTAS!

-

Transportadora Blumeoauense Ltda.
-E-

,ransportadora Vale do Itajaí' LIda.
Rua João Zapella, 214 Jaraguá do Sul SC.

Nesta: hora sublime em que a humanidade comemora o nas
'cimento do Menino Jesus, auguramos aos clientes e amigos, os votos
de fellcldadese prosperidade no decorrer de 1980. Essa é a mensagem
fraterna da'

'

Casa Sorvetes SABELdos

Rua Domlngos da Nova, 188 -, Jaraguá do Sul - SC.

'fábrica de gelo, sorvetes e piéolés. Servimos variedades de
taças com frutas naturais ê aceitamos encomendas entregues no destino.

"

A

FIEse,

SESI,

"�I SENAI,

C1ESC e
\

I,EL,

CRENTES DA PAZ E DO TRABALHO E CONFIANTES

N'O FUTURO,

DEPOSITAM NAS ALEGRIAS DESTE

NATAL,
A CERTEZA DE UM ANO TAO BOM, COMO. BONS E

,

JUSTOS, SAO OS NOSSOS

ANSEIOS DE PROGRESSO E BEM-ESTAR SOCIAL.

,

,�

EXTERNA SEUS SINCEROS AGRADECIMENTOS A TODOS
QUE A HONRARAM COM SUA PREFER�NCIA NO DECORRER DESTE
ANO, DESEJANDO UM FELIZ NATAL É PRóSPERO ANO NOVO.

I
Fábrica de Carrocerias Conrado ,Riegel'

'FABRICAÇAO E REFORMAS DE CARROCERIAS DE MADEIRA

Av. Marechal Deodoro, f.70S' Jaarguá d'o Sul S. Catarina-

Latoaria e Pintura IrllVA Lida.
AGRADECE A' HONROSA

PREFERi::NCIA
a,UE LHE FOI DISPENSADA
NO 'CORRENTE Af\JO, E
CUMPRIMENTA SEUS

FREGUEZES' E AMfGOS, "

DESEJANDO UM FELIZ NATAL E
CRESCENTE PROGRESSO
NO ANO NOVO.

Rua AnTônio Carlos fe-rreira, 115' 7 Jaraguá do Sul-SC

M E:N S A TI EM

Unidos no mesmo pensamento e propósito, no crepúsculo do ano
- de 1979, desejamos a todos os que, de alguma maneira, ajudaram-nos a

superar, os 'obstáculos que se nos apresentaram neste ano que ora se

finda, os nossos mais sinceros votos de um FELIZ NATAL e um ANO
NOVO, repleto de excelentes surpresas e grande� realizações. _

'

, Supermercados Riachuelo S.A�
Jaraguá do Sul, dezembro de 1979.

SEJAM AS ALEGRIAS DO SANTO NATAL,
CONSTANTES E

'

INFINDAS, NO DECORRE'R DO
ANO NOVOI

Säo os votos da

'.Fecularia Rio Molha Ltda.
- INDÚSTRIA DE Fi:CULAS -

Rua João Franzner, 626 _ Jaraguá do, Sul .- SC.

CASA COMERCIAL�
de EWALDO BENTHIEN - .

Fábrica 'de gelo""': secos e molhados'- ferragens.- louças
fazendaa e miudezas em geral - áçougue e panificadora.

Rua Angelo Rubini,- 2319 '- Fone 72-0599
Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul SC.

'. UM PENSAMENTO DE AFETO E UM VOTO ESPECIAL PARA
AS FESTAS DE NATAL E ANO N'OVO�

,

1979 SALVE --- 1980-

Mahnke & Cia.,' Ltda.
RENOVA, PARA O
NATAL E ,

ANO NOVO, SUA MENSAGEM
DE PAZ,

ALEGRIA E
PROSPERIDADE, AO'S
SEUS CLIENTES E
AMIGOS.

-

,

Jaraguá do Sul, dezembro de 1979

-

A TODOS OS CLIENTES, AIV!IGOS I E 'COLABORADORES,
COM QUEM TIVEMOS A SATrSFAÇÃO DE PRIVAR NO DECORRER DE
1979; FORMULAMOS VOTOS DE UM FELIZ NATAL E QUE 1980 REPRE
SENTE UM MARCO DE MAIORES REALlZAçöES..'

�

CHURRASCARIA ESPETO DE' OURO
Atende diariamente churrasco, costePa, gal,to, lombo, língua,
Cupim e para banquetes, espeto corrido. 'Ambiente acolhedor!

Rua João Plcólli, 156 -� Jaraçuá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 . O Departamento de Arbitras Ida Liga Jaragua
ense de Futebol perderá um d� seus melhor�s valo ..

res, Trata-se do jaraguanse Alcides Maffezzolh, form,a
do pela Liga, Jotnvnense. int�grante do quadro de ar

bltros da E�çjeraçãQ Catarinens;e de F�tebo,1 e que Ror
dols anos, dando cplaboração .

a enttdadeJocal.. q�u
mostras de. seu trabalho honesto. como pessoa Inte

'Qra e ciente de .suas obrigações dentro e fora das

quatro linhas, '. dlri�indo �n9,ont"os, i�portan�es, bem

como servindo de bandeira ,. em varias partidas pelo
Campeonato E�tadual içlie Prcfisslonals. Maffezzoll} está
indo para Salvador (Bahia), onde desempenhará fun
ções profissionais, acreditando em melhores chances
na '''boa terra". Sua despedida (já está se desfazendo
de seus pertences) .deverá ocorrer por e'sls,es dlas,
quando a Liga encerrar suas atlvldades com um jantar
de confraternização, e"dessa maneira, Jaraguá perde-..

rá um de seus principais expoentes no setor de arbl
tragem, enfraquecendo ainda mals, vJtima do descaso
e da própria estrutura do futebol amador da região.
Foi Maffezzolll, é oportuno o registro a bem da verda
de, quem criou a escolinha de preparação de futuros
árbitros, cujos elementos já vem trabalhando, mere

cendo, por isso e pela que fez a favor db futebol de
sua terra natal, o recorrheclmento de nossa. editaria
de esportes, que temos como grande amigo, e admira-
.dor, Felicidades '''Maffa''

.

e sucesso ...
�

2. Já estão prontos os estàtutos para a funda,ção
da .Federação Catarinense de Tên,is de Mesa, para a

qual foram convocadas dive'rsas cidades que praticam
esse tipo de esporte, A assembléia d,e fundiação acon
tecera no período de" 18 a 20 de janeiro do próximo
ano, no salão nobre da prefeitura de Itajar, local pró
vável da sede da no:va Federação. Jaraguá do Sut� in
felizmente, não participa de maneira massificada des
se belo esporte, porém, .. para incrementar sua prática,
pOderá ocorrer brevemente' um torneio, envolvendo e

quipes interessadas� iniciativá do editor de esp'ortes
_deste jornal e do despo'rtista Nilson, Franz. Voltaremos
oportunamente. ao assunto.

.

3. O Departamento Autônomo de Edifi.cações, ór
gão vinculaao ,8 Secretaria dos Transportes e Obras,
oonstruirá a partir da próximo ano o Velódromo Es
tadual, com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social (FAS), que já liberou· verba para' tal
fim, de. ordem de 3,5 milhões. O velóâror;no que re

presentará a redenção dó oic1ismo catarinense, o se

gundo' mE.lhor· do Brasil, terá aproximadamente 333,33
.
mentros, e, três voltas suas em torno' da pilsta, repre
sentarão um quilômetro percorrido.. Será dotado" en
tre outros equipamentos, de arquibancada para mil e

quinhentas pessoàs e será localizado na Capital do
Estado, às margens da Avenida de Contorno. Norte,
ao lado do Palácio Re'sidenoial do Governador, na

Agronômica.
4. Por falarmos em ciclismo, o jovem ciclista po-

�metodense Aans Fischer, que os jaraguaenses pude
ram vê-lo em JOlhõ-últinio�uando realizamos a "I Pro
va. Ciclistica Cidade de Jaragua-----aO�Sul�cmegou 5a.
feira,.. diá' 13 à sua cidade onde foi recepcionado por
um grande número de populares, devido ao seu extra
ordinário feito que deu ao ciclismo, brAsileiro quatro
,medalhas, duranJe as competições do CAmpeonato Su
lamerrcanb de Júnior, disputado na Venezuela. Hans
conseguiu para a equipe brasileira quatro medalhas,
duas de ouro no quilômetro contra relógio e em per
seguição por equipe;

\

um;a de prata em velocidade e
uma de bronze em meio fundO. E bateu um novo "re
cord" pàÍ1ameriç�ano'da categoria júnior, na prova'qui
lômetro contr!! re!ógiQ. Fischer integrará -a Seleção
Brasileira de Ciclismo .para as .Olimpíadas de Moscou.
Está realmente em evidência o ciclismo catarinense e
com a construção do velódromo, quem garante não
chegaremos a ser o primeiro no. Brasil; superando São

. Paulo, que vem buscar seus melhores elementos em
nosso Estado?

,

.

5. O' Grêmio Recreativo Jarita, presidido pelo
qedicado desportista Dorival (Dare) Lange, encerrou
no inicio do mês o campeonato -interno de fut.ebol de
salão, apresentando, pelas semifinais, os resurtados:
corinthians 1x1 Palmeiras, ficando a vanta!)em à equi
pe palmeirense pelo maior 'saldo de gol e Flamengo5 a2, Botafogo. Pelas partidas que decidiram o título,
Botafogo 2 a O Corinthians e Flamengo 1x2 Palmeiras,ficou campeã a equipé do Palmeiras, vice o Flàmen
go e t��cé;ira colocada iQ- Botafogo, ambas recoben
<;lo, medalhas. O GREJA realizou igualmente seu tor
neio internc de bocha, masculino e feminino, ficando.
em 1.° lugar, pelo naipe masculino a equipe "Os Re
talhos' Dom Älvai'o Heft�r e Edmundo Schmidt e, pelofeminino. "Bola de Ouro" em primeiro posto, formando
com Rosane Fischer e Marli R,eC:k. E'ssa competição.

marcou o encerramento do ano esportivo do Grêmio
Jarita.

,
6. A Associação Recreativa Bebidas Max Wilhelm

(Bemawi), elegeu e empossou recentemente sua nova
diretoria para mandato de um ano, cuja constitu-ição é
a segl:linte: Presidente: Benedito Giron, Vice - 'GeraldÓ
Brága, Secretária - Solange Doster, Tesoureiro - Wil
son Fernando Dornbusch, Diretor Esportivo - Ósmar
Grimm, Diretor Social - Edson Menzlin, Diretor Cultu
ral - Alaor Paoletto. DIRETORES DE ESPORTES: fute
bol dê campo, vôlei feminino, tênis de mesa, dominó
,e canllstra,- Mário Vicente Zatelli; futebol de salão -

Antonio Gonçalves e Bolão - Walter 'Bruch. DISCI'PLI
NA - Avelino Gomes Laúdo. Conselho Fiscal - Oro Oc
tacílic Peron e Irineu Hanemann. A informação é deMário Vicente Zatelli, um dos diretores eleitos da Be
mawi.

7. Será neste sábado, 22, a "II Prova da Inte
gração dos Municfpios do Vale do Itapoou", realizada
pela vez primeira ano passado com sucesso e, este a
no, no msemo itinerário, ou seja, saída nas inledia
ções do viaduto em Guaramirim e chegada defronte
a Praça do Expedicionário (rodoviária), vindo pela SC
-301.

,Eista, informação foi
prestada ao "Oorrelo 'do
Povo" plolr fonte creden
ctaca da', AABB, adian
tando, por outro lado, es
tar prevista a conclusão
do Pavilhão de Esportes
"Horst Verch" , com ver
ba oriunda dlol próprio
estabelecimento bancá
rio, dando desta maneira
maiores condições 'à a- .

tletas, dirigentes, árbitros
e torcida durante os Jo
gos Abertos do 'próximo
ano, neste rnunlcíplo.
Dentre as várias melho
rias, que absorverão re
cursos estimados em 1,5
milhões, encontram-se a

construção' de rrova ar
'quibancada de cimento,
com 10 lances, enfim, tu
do dentro dos padrões e

xigidlOls, além de pinturas.
e marcação da quadra,
entre outras.

CORREIO DO POVO

Correie E$porti�9 A�B��oc�ç��h��l�� ������SCO����!��
Banco do I3rasil está con- sas canchas, regulamen-
clulndo os trabalhos de tadas pelo Conselho Téc-

pavimentação à lajotas nico dos JASC. Porém,
no trecho' de acesso -ao para concretizar isso tu-

_ seu complexo esportivo d?! a, ",1unic,!:p�lidade po-
social, locallaado na "Co- ra a dtspoetção da Asso-

.,!ina de.Ouro''.. .. ,;ciáç,ijo recur,s�'s, notada-.
mente matertaís, com a

f,il1alidade de que esteja
.
concluído até outubro do

.

próximo ano quando à é
poca dos Jogos Abertos,
pois que, conforme afir
mou a tente "responde
mos o questionário soli
citado pela munlclpallda
de, apontando o que pre
tendemos fazer, o, que já
temos e o que pleitea
mos, e achamos plena
mente válidas as solicita
ções, razão porque, cre-.

mos, o poder público não
se esquivará de colabo
rar, .prfncípàlmente em se
tratando de preparativos
a uma tão grande festa
.poliesportiva como é os
JASC".

A AABB construirá
igualmente duas c!anchas
de bocha oficiai's, em 10,
cal já aevitdamente co
berto, dentro das técni
cas modernas que en,:

E a título de comple
mentação, o Conselho'
Técnico, vistoriang-o', as

instalações da AASB, deu
"Sinal Verde'" ap6s ciien
tificadiQl das melhorias
previstas, sugerindo e o

rientando de como pro
ceder para que tudO saia
a contento, conforme se

exige.
.

'Confirmado: Menegotti construirá
gináSiO 'de esporte's

O Grupo 'Menegotti
irá construir a partir do
próximo ano, anexo ao

seu complexo esporti
vo às margens da SC
-301 - Jaraguá/Corupá
um ginásio de esportes
com capacidade para
abrigar dois mil espec
tadores., CIOlm previsão
para término antes dos
Jogos Abertos,

.

pois
�que a intenção é utili
zá-Ia durante as dispu
tas daqueles jogos. A
informação é de um dos
diretores dtOl Grupo Me
negotti, Vic�Prefeito e

Presidente dia Comissão
Central. Organizadora
dos XXI JASC, indus
trial Sigolf Schünke, a
diantando as obras, es-.
tarem orçadas em tomo
de 4,5 milhõesl, todavia,
a atual estrutura espor
tiva existente, segundo!
,Schünke, nada sofrerá,
uma vez.que o ginásio
sierá construrdo em área
anexa, não prejudican-
·dó o campo de futebol
e a cancha de futebol
de salão,' que permane·

.

'::Arão inalterados, desfa,
zendo-se OiS comentá;'
rios de que seria samen
te coberta e melhoradas'
as atuais instalações da
cancha do esporte da
bola pesada.
Sigolf Schünke disse

ainda que dentro de no-
,"nta dias, aproximada
mente, será feita a en

trega de toda a estrutu,�
ra metálica necessária,
contratada junto a uma

empre'sa especializada"
não adiantando, contu
do, a data do infcio das'
obras. Acredita-se, pelo
curto espaço que sepa
ra ti realização do mag
no evento esportivo, se
ja iniciado já no próxi
mo mês ou, no mais'
tardar, em fevereiro.

São Luis

Enquanto o Grupo
,

Menegotti anuncia a

construção de seu gi-
,násio de esporWs .- o

que falta para comple
tar o númerO' exigido
pelo Conselho Técnico
e Conselho de Repre
sentantes dos JASC -

o Colégio São Luís es
tá ainda no aguardo da
liberação de recursos
da área federal, pleitea
dos já há algum tempo,
para construir o. seu, em
área já terraplanada pe
la Prefeitura, anexo ao
.estabelecimento. A li
beração desses recur-
sos tantO' pOde vir logo,
como daqui a meses.
sendo essa uma das
grandes préocupações
da diretoria do Colégio
oolmo de todo o. pessoal
envQolvido' na organiza-:
ção dos Jogos Abertos
de 80. Porém, com. a

C10nstrução do ginásio
de esportes da Mene
glotti, suprirá as exi
gências, dando, condi
ções plenªs de. r:ealizar
os JASC.

Arweg

"Nosso . ginás1io de
esportes estará total
mente' conclufdo em
maio do próximo ano,
dentro das exig&n�las,
dto desporto salonístico
e com o devido confor-
to para mais de mil es
pectadores sérltados.
Ao total, segundo as

previsões, os gastos em

sU,a
construçãó, oscila-

Irão em torno de 4,5 mi- '

�hões de oruze,iros"; A' [
declaração é do presi- t
dente da Associação:
Recreativa Weg (Arweg) ;

Waldir Bruch, ao Con
'selho Técnico dos J�o..

·'

gosl Abertos, quando da
inspeção dos locais de
jogos, realizada' dia 8
último, onde a' reporta
gem deste jornal fez�se
presente, <Clamo único
representante dos ór
gãos de imprensa do
Estado. . E podemos a
diantar e dizer çom con

vicção, será um verda
deiro primor a obra
que está se construindo
(e sendo mesmo, assim
utilizada), vencendo
desta forma a Arweg e
a Empresa, o desafio de
dar aos associaclos e

funcionários, local de
recreação e lazer digno'
daquilo que, representa.
a Weg à Jaraguá do Sul
e ao Bras,il.

No último dia nove, do- lrr'(ng9, o judô, laraguaen
sa novamente deu mos
tras de sua fránr.a.evolu
ção, constituindo-se 'em
revelação nesse esporte
no nordeste calarinense -

considerando-se o pouco
tempo eil! que vem sen
dto praticad6 - e, em Tor
neio amlstoso realizado
na sede do Clube Atléti
co Bae:pendi que reunlu
além do, anfitrião, a, l\�so- .

ciação Atlética Tupy, As
sociação Jolnvllense de
Judô e Clube Náutico
.Oruzelro do ,Sul, de São
Francisco, obteve a pri-

.

meira colocação, com 13
medalhas, muito embora
a Associação Joinvilense
tenha consequldo 14 me

dalhas, porém, foram con
slderados os valores des
tas medalhas.

O judô local que tem 'lo
Baependi seu represen
tante e Sílvio Acácio Bor
ges seu treinador, obteve
as seguintes posições:
Mirim - Peso "B" - 1.°
Pa,ullo Boss, Demo; Inf�ntil
"A" Pes'o "A" ....:_ 4.°, Ra
fael Jonathan Marcatto e
no Peso "B", 2.° lugar pa
ra Flávio José Marcatto
Filho; Infantil "B" Peso
"único" - 1.° - Edmf!-.
san Picolli, 2.° - Marcos
Haroldto Ristow e 4.° -
Marcelo Rozza; Infan.to
-Juvenil "A" Peso "A" -:-
1.°, Marços Blo:sfeld e 2.°

Roger Walz - Pes'o "B," I MELHORAME'NTOS E

,""7' 1.0 Sérgio .Leonl; Inf. .CONSTRUçõES .

Juvenil "B" - Peso "A"
_ 1.°, Márcio Mohr e ,Pe..

:�,
0 Baependi "a�:quiriu

so "B" __ 3.0 lugar para
I terreno áoe tundes de

Marcos Mütter; Adulto - ,seu campo de futebol,
'. Peso Pluma - 1.0, GUn- que dá ,acesso ao Rio lta

ther Andréas e 3.0, G-ér- pocu, "para· rnelborarnen
son Kleirl'; Meio-Médio - tos e ampliação de sua

2.0, Antônio Moser e; Mé- pista de atletlsriio," ooíe
dio - 2.0 posto para Mau- tivando torná-Ia oflcíal,
Cani.· ,dentro das medidas téê-

nicas prescritas no Regu
_Jamenta Geral, dos Jaso.

.- Ci' alambrado naquelas
Imedíações tncluslve foi

'! r
derrubado @'O trecho ter

"Jraplanado, isso tudo vi
-sando as melhorias que
serão lntroduzldas, com

a finalidade de que este
'Já preparada dentro das
especificações exigidas
pelo Conselho' Técnico,
que lncíuslve orientará,
através de plantas e a

companhamento dos tra-
baíhos,

"

'

Por outro lado, o fosso'
em que será construída a

plsclna oHmpica do azur-'
ra está concluído, possl
bífJtando o início dos tra
balhos, fato que se dará,
"a todo vapor" a partir
de 7' de janeiro quando
de volta às. férias 'dos
funci'onários do" clube' e
outros que serão contra
tados, conforme assegu
rou o Presidente Haroldo
Ristow. Todo o material

. neoessárilol à piscina está
adquirido.

Cidades-sedes 'dos Jogos RegionaiS def'inidas

eco dos J,asc'funcionará \
CIP, em 80

O' Conselho
.

de Represen
.

tantes das seis regiões espor
tiva's do' Estado, ratificou a ci
dade de Jaraguá do �uT como

sede dos XXi Jogos Abertos
de Santa Catarina, dia 8 últi

mo, após, ouvidas as pondera
ções e os planos do Prefeito
Victor Baúer, na reunião reali

zada nas dependências do ��
rum da Comarca, milito embo

ra de antemão já se tivesse
absoluta certeza que' tal acon

teceria. E "li' mesma ocasião,
o Conselho reunido," sob a pre
sidência do Dr. Nilton Pereira,
Diretor da Unidade'O'peracio�

. nal de Desportós (em 1980

Coordenadoria de Esportes)
Indicou as' cidades sedes dos

V JOGOS ABERTOS REGIO-
" '

NAIS, preliminares dos JASC,
alterando. igualmente, para 5

o núme�o de regiões esporti
vas, sendo suprimida a Re

gião Centro.

Assim, os Jogos Regiões na

Região 2 (Oeste) sltrio
'

em

Chapecó; Região 1 (Centro
Oeste) em Porto União; Re-

no
,

O Centro IntEnescolar
de 1.0 Grau "Mário Kru
tzsch", deverá ser a sede,

. durante�a semana dOIS Ja-
g:os Abertos, da Comissão
Central Organizadora, se
gundo 'o Prefeito Victor
Baue[, local propício,

. com 'àmplas dependên
cais, conforme definiu.
Por outro lado, essa CCO
deverá estar montada até
31 de dezembro, confor�
me determina o Regula
mento Geral dos Jogos
Abertos, principalmente
os cargos-chaves, para
qlJe possa a partir de 80
iniciar a difícil ' tarefa de

.

preparar de maneira pri
morosa os Jogos Aber
tos, 'intenção de todos a

queles que desde já se

empenham em colaborar,
cientes da alta responsa
bilidade

'

de bem repre-
sentar o município.

"

CME

Até màrçô 'do' próximo
ano; segundo também o

Regulamento Geral dos

QUADRO DE
MEDA1.HAS

O quadro de medalhas,
apresentado 'nesse amis
toso que encerrou as a

tividades judoistas deste
ano, e o seguinte: Olube
Atlético Baependí - 6 de
ouro, 5 prata e 2 bronze;
Associação Jolnvllense
de Judô - 3 ouro, 6 pra
ta e 5 bronze; A.A. Tupy
- 2 de ouro, 3 de prata
e 4 de bronze e C.N.
Cruzeiro ao Sul - 3 de
'ouro e; 2 de bronze.

Na terça-feira da se

mana passada, dia 13, o,
Depart"amento de Judô
"'encerrou suas atividades
de 1979: .com a entrega
de diplomas e promoção
de faixas, em ato presti
giado pelos dirigentes do
clübe azurra,

'.

principal
mente os mais direta
mente relacion'ados aJO

Judô.

giÍÍ!o 3 (Leste) em Blumenau;
Região 4 (Sul) em Cri.ciúma e

Região 5' (Norte) em São B�n
to do Sul. Outra decisão Im

portante tomada pelo Conse

lho de Representantes, c�m a

supressão de Jlma região es

portiva, hoúve o necessário

remanejamento, onde cidades
antes pertencentes a uma de

terminada. região' passaram à

outra, como, por exemplo, a

Região 5 (Norte) -- antes en-'

globando os municípios da re

'gião de' São Francisco do Sul
'

a Mafra - recebeu quatro no

vos municípios, Itajal. PaIrie

rode, Canoinhas, e Balneário
Camboriú.

.'

Essa decisão, segundo o

Conselho, deu-se em função do

pouco número de modalidades,
disputadas por determinadas
regiões e uma prova clàra, PIO
de ser tirada nos JOGOS RE

GIONAIS NORTE, realizados
este ano em Jaraguá do Su'.
onde somen!e foram disputa
das duas modalidades, 'o fu\e
boi de salão e a bocha. Foi

• JASC, deverá estar forma
maa'a a Comissão Muni
cipal de Esportes (CME),
que em Jaraguá do Sul e-

-

xiste, tem estatutos', po
rém, está acéfala. Os ele
mentos' que compo'rão a

'CME serão totalmente
desvinculados de qual
quer uma das sub-comis
sões da CCO, e seu Pre
sidEmte ganhará pago pe
lo seu trabalho'através da
Prefeitura, .que, por sua

vez, cobrará do próprio
o trabalho, numa medid3
corretíssima e altamente
elogiável do mandatário-

.

-mor do mun.icíplo, Vic
tor Bauer.

o Prefeito já tem, em
bora. não citasse nomes,
vários elementos para' a
CCO e CME. "Minha e

quipe irá trabalhar, 'pois
estará 'em jogo o nome de
Jaraguá e não importa o
elemento indicado ser do
"contra", diss'e Bauer na

'

reunião de 8 do corrente,
no Fórum.

realmente necessária tal �
dificação. ......

DATAS DOS REGIONAIS

São as seguintes a8 datas
dos cinco jogos regionais

.

do

próximo ano, ratificadas pel�
Conselho de· Representantes
no sábado. dia 08, em Jaraguã
do Sul e comunicad� ao Se
cretário. da Cultura, Esporte e

Turismo, .JÚIIo Cés,ar, pelo Di
retor da Unidade Operacional
de Desportos da SCET, Nílton
Pereira': p.orto União (primeira
região) nos dias 26 a 29 de

junho; "a segunda região es

portiva, de 18 a 22 de junho.'
.

No !'lê!! de agosto, serão rea

lizadas competições em.Criciú
ma (quarta reg!ão) de 7 a 10;
em Blumenau (terce�ra região)
de 14 a 17. A quinta região,
paslllOu a· ter sede em São B.

do Sul e lá serão realizados
os jogos regionais de 21 a 24

�e agosto., Nesses regionais de
São Bento, Jaraguá do Sul, co
rno cidade-sede dos XXI JASC,
não p�rticipará, provavelmente.
pols que todas as 22 modalida
des que se pretende participar
.estão automaticamente classI
ficadas, segundo in.formou . ao

"Correio do Povo" membros
do Conselho de Representan
tes. A participação nesse caso

é livre, porém, o aspecto "des
pesa" ce.ftamente será olhado,
no entanto, não está afastada
a

'

possibilidade de algumas
modalidades tomarem parte
desses regionais em São Ben

to.

JULGAMENTOS

'. O Conselho de Julgamento,
que também se fez presente
em Jaraguá'do Sul. esteve reu

nido naquela oportunidade e a

preciou vários processos. Um
deles diz respeito ao julgamen
to da questão que envolveu o

atleta de handebol de Rio do

Sul, Aniel Garazzai. O" Conse
Ih., decidiu ratificar a decisão
,-da primeirà Instância, dando
ganho de causa a Blumenau. E

'<resolveu, ainda; regulamentar a

atuação da segunda Instância
durante os jogos abertos e re

gionais, que desde há cinco a

nos não funcionava a conten
ln.

No próximo ano, em Jara

guã, 'garantem, Irá funcionar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Programaçãó das COlllunid'ades Evangélica
e Católica para o fínal-dé-aae

o P. Lohmann é natu
ral de Concórdia-SC, ten
do feito o ,1.0 grau em
Marcelino Ramos e Mal.
Cândido' Rondon, cursou
a Escola Evangélica Ivoti
(Curso de Catequista);
formou-se pelo Curso
Teológico Complementar
da IECLB em São Leo
poldo, sendo aprovado
no exame pró-ministério
em julho do corrente ano.
Já a Irmã Warna está au
xiliando a Irmã CeTi na

pediatria e o sr.: Edemar
Julinho Einsfeldt, foi con
tratado como admlnlstra
dor do Hospital e Mater.;
nidade Jaraguá, carinho
samente chamado de
"Hospital do Morro".

São estes os cultos, se
gundo o plano da vida e- ,

clesiástica da Oomunlda
de Evangélica Luterana
de Jaraguá do Sul, duran
te esse período natalino
e de ano novo. Amanhã
4.° domingo' dOI, adVentó:
8 horas em Jaraguá do

,

Sul (com batismos) e
Santa Luzia, 9h30mih em
Nereu Ramos e Rua Jo�
inville e 20 horas em Rio
Malha' e Ilha' da. Figue'ira.
Dia 24, véspera de natal
17 horas em Três Rio�
do Norte e Itapocuzinho e
19horas em Jaraquá do
Sul. Dia 25, natal, 8 ho-

'

ras, em Jaraguá do Sul,
com batismos -e 9h30min

. "

retlro da Juventude Evan-
g�lica em Guaratuba até
dia primeiro. Dia 30, 8h
em Santa Luzia e 9h30m
em Ribeirão Grande do

"ort'Ô', Dia 31, São Silves
tre, 17 horas em Itapo
cuzinho e Três Rios do

,

,

Ladesc - repassa 10
lDil à" GuaralDirim
Na última terça-feira, o

gerente da ágência do
Besc de Guaramirim, Ge
raldo Antônio Tonolli, pro
cedeu a entrega ao pre
feito Salim José Dequêch,
de cheque no valor de
dez mil cruzeiros, prove
niente da I.,iga de Apoio
ao Desenvo,lvimento So-
cial Catarinense - La
desc, éntic:Jade presidida
pela primeira dama do
Estado, dona Dé'a Bor
nhausen. Es�e cheque,
posteriormente foi passa
do às mãos da primeira
dama do município, dona '

Amália Dequêcfi, para ,a-
'

plicação no' "Natal da
Criança Pobre", sendo,
proveniente da "Opera
ção Criança", encetada
pela Ladesc em todo o

Estado dia seis de outu-
'bro e que obteve bom re

sultado, quando as agên
cias do Besc, em' todo
território barriga-verde,
permaneceram abertas
para recepção das doa-

.
'

"

COMUNIDADE
CATóLICA

Pela passagem do NA
TAL, segundo o Padre
João Heldemann, VIgáriO"
a programação de missas
será a seguinte: dia 24 de
dezembro, a mlssa da Vi
gflia ,c�e Natal na matriz
São Sebastião e na Co
murudade São Judas Ta�
deu será às 19 horas.
Dia de Natal as missas
serão nos seguintes horá
rios: na Matriz como aos
domingos, às 6h30min, às ,

8h; às 9h30min e às 19
horas e, na Comunidade
São' Judas Tadeu às 8
horas. Neste sábado, 22,
à noite, será o encerra-
'mente da novena do Natal
na Igreja Matriz São :Se
bastião no horárío das 19
horas, com transmlssão
radiofônica.

E na passagem do Ano
Novo, o programa esta
belece para o dia 31 de
dezembro, São Silvestre,
às 19horas Missa de A
ção de Graças pelo en

cerramento dó, ano na
Matriz São Sebastião.'
Dia 1.° de janeiro o ho
rário aas missas corria no
dia de NATAL.

vatório até o "Morro da
Antena"; 609 metros do
Morro da Antena até a

tlrma Grubba, com canos

de 350mm e, 1.735 rne

troa, do Grubba até o

Morro, do Carvão, local
do' segundo reservatório,
utilizando-se canos de ..

'250' millmetros.

portivo do, próximo ano.

Sabe-se da enorme quan
tidade d'água consumida
durante esse período,

"sendo necessários 50, li
'tros diários 'para cada a-

. tleta, para cada grupo de
10 atletas uma instalação
sanitária e, para cada -'2
atletas um chuveiro, Por
aí já se pode notar o vo

lume que será consumi
do, levando-se em consi

deração
'

a participação
de aproximadamente 4,5
mil atletas, afora os visi-
.tantes, árbitros e demals

pessoas' ligadas aos

JASC.
Acredita o alcaide lo_'

cal que com a constru
ção do novo reservató
rio, aliada as modifica
ções que estão sendo in
troduzidas na Estação de

Tratamento, que trabalha,
atualmente 20 horas/dia,
além dos dois novos con

juntos moto-bombas .que
estão sendo instalados,
aumentando o volume em
50% (captação), não' ha
verá problema nesse 'sen

tido durante 105 Jogos
Abertos.

A Estação· trata atual
mente 60 litros por se

gundo, porém, com as, ín-:
, troduções de novos equi
pamentos, breve, dobrará
a capacidade para 120 li
tros por segundo. E quan
to a nova adutora, 'a pri
meira parte do material ,

foi adquirido (canos), ou

seja, 522 metros em ferro
fundido de 400nim de diâ
metro; 984 metros que le
vará o' produtol do reser-

Samae lenta vencer a batalha da falta d'água em JS

Após essas etapas, se

rão -construldos novos

módulos de tratamento,
ligados ao atual. e Sa
mae, segundo seu Dire
tor G�ral, Engenheiro
Hélio Sanfelice, realizou
este ano inúmeras obras
da Estação deTratamento
de Agua, aQ custo de Cr$
3.283.342,90, num esforço

Serão aplicados em tor
no de 4 milhões para a

compraCresses tubos (ca
nos) visando o atendi
monto da demanda que
suprirá as de'ficiêncial:l, a
tuais, fazendo com que em
certos dias falte água, o..

caslonando sérios proble
mas, originado pelo con

sumo elevado e a falta
de pressão que" existe.
Mas, a situação, enquan-
to não ho_uver colabora
ção por'parte do usuário,
vai perdurar" haja vlsta
ser comum o molhe', de
ruas e plantas, consumin
dó litros e litros do pro
duto. Sendo assunto po
lêmico, é levantado dia
riamente, prlncípalmente
por aqueles que se utili
zam do sistema Ide distri
buição d'água no muni-'
cfpio, todavia, a esperan
ça reside no segundo re

servatório que fatalmente
terá de ser ,construído,
pois que, plagiando o Di
retor da UeD, Nílton Pe
reira, declarado quando
de sua recente estada em

Jaraguá, "faltar água du
rante es Jogos Abertos é
a mesma coisa do que ir:
à guerra sem munição".
No' que é uma grande"
verdade. (F.J.).

Exposição
escolas

1D0stra trabalho,
articuladas ao

:das
CIPI

o Centro' -Interescolar
de Primeiro Grau "Mário
Krutzsch" de Jaraguá do
Sul, funcionand() desde
1.0 de outubro 'últimcf,
mostrou, no período de
14 a 17 do corrente, em

salas-ambiente, os traba
lhos dos alunos realiza
dos durante oito aulas,
em várias práticas d() ofí
cio, dentro - dos objetivos

-

I, _

Desde o dia nove do
"

E corri ,referência ao

corrent�, data festiva, a Hospttai Jaraguá, 'segun-
Comunrdade Evangélica 'do informa seu Boletim
Luterana de Jaraguá do

•

23, a campanha para me
Sul �onta com três novos "lhoramentos do. equl-
obrelros, Trata-ss da Irmã pamento hospitalar está

. Warna ,Stelter e Edemar em andamento, tendo sl-
'Julinh� Einsfeldt, a servi- do recebido até o presen-
Ç? do Hospital e Mater- te, Cr$ 390.917,90, sendo

,

ntdads Jaraguá e o �eve- que cerca
- de 80% em

rendo Egon. Adolfo Loh- forma de doação, cujos
mann, como pastor da Pa- valores encontram-se de-
róqula Após�olo Pedro, posltados em -conta espe-
d:�ta �0'!1�mdade. Mas clal, Dos equipamentos
nao fOI so ISSO. No mes- encomendados, segundo
mo culto festivo, realiza- a mesma fonte", no valor
'do às 20 horas daquele de Cr$ 648.965,68, já io-
domingo, o Pe. Lohmann ram recebidos Cr$

,

era orc,1enado aal mlnlsté- 569.018,68.
rio pastoral na Igreja E-

,vangé1ica de
. Confissão CULTOS

Luterana no. Brasil, pelo
Pastor Regional, sob as
sistência dos Pastores
Raul Wagner, Ingo Piske
e Gustavo Krieger
(P. 'Distrital) de Ocrupá,

o Se�iço Autônomo
/

conjunto Fundação, Sesp'Norte e 19hora sem Jara- Municipal de Agua e Es- e Pr�feitura Munlclpal de
guá do Sul, com Santa goto - �AMAE;, de Ja- -Jaraquá 'do Sul: preven-Ceia em cálice individual. raguá do Sul, vem rece-

.

do-sê para o próximó ano• Já dia 1.°
_ de janeiro: a- bendo duras críticas dos um investimento da or-

no novo, a horas em Ja- usuários de seu serviço dem de 3,6 a 4 milhões
raguá do Sul ocm batis- de abastecimento, em vir- de cruzelros para aquisi-mos e às 14 horas, retiro tude da oonstante falta çäo do restante do mate-

, dos Pastores com suas d'água que, se verifica ria, rlal para a nova adutora
Famflias - Bombas - a-' cidade, tornando-se um e construção de novo re-
té o dia quatro.

\

verdadeiro pandemônio, servatõr!o, com capaclda-
.notadamente quando são de para armazenar >

••• i ,

registradas altas tempe- 1.000.000 lltros d'água.
raturas. e órgão, sabe-
dor das carências, vem PROJETOS'
desenvolvendo intensa a- e projeto para aten-

,

tividade visando adequar der o sistema de" dlstrl-
as instalações à deman- bulção do munlcrplo (a-
da e, nesse passo, já foi, basteclrnento) até o ano

aumentada a capacidade 2.000, está orçado em 24:
de tratamento em 50%, milhões de cruzeiros, po-
'oom a instalação de um rém, como os recursos

novo conjunto moto-bom- federals estão dlfícels,' e-
ba na captação' e

adqui-, xecutar-se-á ,os' projetos
ridos dois novos corilun- que visem suprir' as, defi
tos para·bombe�mento da

I
ciências para os 'pró:xi-'

água tratada, em fase de mos arros
:

e, nesse senti-
instalação, com capaclda- do, a municipalidade já
de para elevá-Ia até o re- executou serviços de ter-
servatório no Morro. do raplenagem onde será 10-

Carvão, cuja consecução callzado o segundo reser-

o Samae considera im- vatõrlo, no Morro do Car-
prescindfvel para propor- , .vão, prevendo-se aplica-
cionar uma reservação ções em torno de 4 mi-

para a hora máxima de Ihões de cruzelros, além
consumo e haver "pressão de 2 milhões para levar o.

satisfatória nas fontes de' l'fquido até a Barra do R.

dlstrlbulção, Cerro.
lsso fatalmente aconte

cerá no próximo ano, "em
virtude da realização dos
Jogos Abertos, garantido
pelo rnandatárlo....mor do

munlclplo Victor Bauer,
aos membros 'do, Conse
lho de Representàntes,
em recente vlslta que fi
zera a Jaraguá do Sul

para tratar sobre assun

tos Jjgad()s ao eventó es-

ções. '

ES�éS dez mil cruzeiros
da Ladesc, juntados a ou
tros montantes arrecada
dos �m promoções várias
de caráter filantrópico, fa
rão com que, a partir,das
9 horas deste sábado
(hoje), no Ginásjo de Es
port�s ,de Guaramirim, >

mais de 800 crianças ca
rentes recebam alimen-'
tos, agasalhos, brinque';' ----------------------------------
dos e guloseimas, dando
um pouco mais de ,ale-
,gria aos lares dessas
crianças, através da pro
moção do Rotàry Club,
-encetada todos' os anos.
.

Por outro I@do, p M'O:'
JUG - Movimento da Ju-'
ventude Unida de Guara
mirim, prorilovendo cam

panha através da ,venda-
'

gem de adesivos auto-co
lantes nas SC-301 e 280,
arrecadou aproximada-

.

menle 50 mil cruzeiros,
valor igualmente repassa" '

do para o Nat@1 da Cri- ,

ança Pobre.

especificos de ensino pré- I

-profissionalizanteßo CIP.
,

,

Ao tOlal, foram vinte e
três turmas, das Escolas
Básiciis Heleodoro B,or

ges e Roland H,arold
Dornbusch ,que participa
ram, totalizando 477 alu-

,

nos da 5.a a 8.a série, to
mando párte ativa nos

trabalhos, realizados nas Para o próximO! ano,

amplas dependências do
CIP e que após tio'ram ven

didO's aos próprios a pre
ços aceSSlvelS, segundo
revelou a reportagem a

sra, Leonir Pessate Prun
"er, Diretora Administra
tiva do Centro que per
correu juntamente às ins
talações.

dentro do programa "es-

Icólas articuladas", que
,envolve QS estabeleci
mer.los de ensino e o CIP,
'na complementação da
'carga letiva do 1.0 grau,'
deverão ser abrangidos
quatro educandários do
município, da rede esta-',
dual, sendo as �scolas
Básicas Heleodoro 'Bor-
"ges, Roland Dornbusch,'
Abdon BatisJa e Holande)
M. Gonçalves, já se ,pre-'
vendo o envolvimento em

torno de 1.630 alunos, nos
períodos matutinos e veS

pert!"". O CIP, no caso,
complementa o currículo
do 1.0 grau (da 5.a a 8.a

séri�)? promovendo as

MENSAGEM

Neste momento em que colocamos uma trég�a nos proble
mas diários, mov�dos pela pàz envolvente que impregna a todos os

corações, aos nossos clientes, amigos e colaboradores auguramos votos
de um FELIZ NATAL e PRóSPERO ANO, NOVO.

Escritório Tecnicontábil JS
- de Januário Stinghen -

CONTABILIDADE _E INFORM�ÇõES CADASTRAIS

Rua Clemente -Baratta, 81 Jaraguá do Sul SC.

NUCLEO COMUM

o Conselho Estadual de Edu-
,cação ainda não aprovou ,o
funcionamento de curso de 2.0
gràu junto a Escola Básica Ho
!ando Marcelino Gonçalves;: na
Ilha da Figueira, que funciona
rá no per,íodo noturn.,. 'Isso
pelo menps até o inicio da se
ma,na quando '8 ,reportagem
deste jornal interpelou a Su
pervisora de Educação, Vara
Finkbeiner, que disse acreditar,

Indústrias Reunidas

NEM TUDO FORAM FLO,RES ESTE ANO, MAS SE ESPINHOS HOUVERAM, FOI COMO UM INCENTIVO QUE OS
�ECEBEM('JS, E AO NOSSO SALDO POS1TIVO DE ALEGRIAS, SOMA-SE A SATISFAÇAO' MAIOR DE HAVERMOS CONTA
DO, COMO SEMPRE, COM A COLÄlfORAÇAO INCONDICIONAL DE NOSSOS AMIGOS, CLIENTES, FORNECEDORES E COLA-
BORADORES. '

PARA 'IO,ceS, NOSSA GRATA RETRIBUIÇAO EM VOTOS D,E UM CARINHOSO NATAL E PROVEITOSO 1980.,

Jaraguá S.A.
-1:-

Conpal--Concentrados para Alimentos S.A.

disciplinas práticas indus
triais, práticas agrícolas,
práticas para o lar, práti
cas comerciaís, educàção
artística, inglês e ciên
,cias, ,com o apl'()veita
m�nto de maquinários e

instalações ,do Governo,
além ,dos proftessores,
bem ,como material, de
consum(), doado ,pelas in
dústrias e comércio local.

O Inicio das atividades,
letivas' junto ao CIP, es

tão previstas para, 1�0 de
março, porém, depende
da Secretaria da Educa
ção, que determina a da-
,ta, igual aos dos demais'
estabelecimentos !escolaw
res.

,

na breve aprpvação, pelos ,pró
prios esforços que estão s,endo
dispendidos e que conta com

o apoio integral do Deputado
'Octacílio Pedro Ramos. ,

Esse curso será o "Núcleo
Comum", à noi.e, e disporá de
'180 vagas, cujas matrículas, a
provadó seu funcionamento,
dar-se-:á ,em fevereiro, segundo
declarou a S,upervls'ora Local,
,em seu gabinete.

'

Jaraguá do Sul, dezembro de 1979
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