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Acidente·aéreo 'faz quatro vítimas fatais em Corupá
Um,avião monomotot 'PiP-/ por volta das seis horas dando .o� corpos p�ra o foi e segund� ocorri�o lém �,o ,as�as�i�ato ,do brigado, devido a neblina "carena" até o centro d�
.per", ,procedente do Pa- da manhã dê quarta-feira neerotérle do Hospital e �e$sas cercaßl�s nos ui· Presidente

A

MariO l�rut- e chuvas, a pousar forço- SChroeder, onde o Prefel-

ragual, caiu quarta-feira I do interior de uma fazen- Materniáade São Francis- tímcs anos, pors que, o zsch, da Camara de Ve� samente
.

numa estrada to Helmuth Hertel deter-

16, por volta do meio-di� da em Dourados, no Mato co de Corupá. anterior dcôrreu há 'três readores de Jaraguá do nas proximidades da Usi- minou 'uma viatura para

na localidade denomlna- Grosso, e tinha
,
como ou quatro anos atrás, na Sul, casos que viraram' na de ,Bracinho. 'Feliz- levá-los até Itajaí, onde se

da de Morro da Guaraju- destino ó aeroporto de As irmãs Ana 'Rosa e Serra do Manso, vitiman- manchetes nos principais mente os três ocupantes" encontravam os corpos.

va, distante dez qUilôine- Navegantes, onde o pai Leidecleri, tinham;' res- do igualmente
,

todos os órgãos de imprensa do identif�cados como Joa- Quarta e' quinta-feira fo-

tros do centr.o de Corupá, de Soneide e tio das ou- pectivamente, de� e seis ocupantes do aparelho, Estado e também forà qulm lA. ae Souza (pilo- .ram, realmente,
'

sacudi-

causando a morte de to- tras duas garotas - que anes.e Soneide, 14, anos. em idênticas condições dele. to), Gérson Francisco A- dos por aeldentes graves,

dos es seus ocupantes, está veraneando
. em Bal- deste. A cadeia de mon- raúj.o e Jorge Moreira Li- como a qu�a do avião

o piloto Miguel Honório neárlo Camboriu com Tudo indici! q�e as cau- tanhas onde estão iricrus- NOVO ACIDENTE, ma, sairam ilesos, com o em Corupá, o pouso tor-

Insaurralde Cristaldó, de. sua família - iria espe- sas do acidente tenham' tradae nossas cidades, SEM ,VITIMAS aparelho nada . sofrendo çado em Schroeder e a

1.9 anos de idade, resl- ra-las. Agricultores coru- . sido a forte neblina,
'

já infelizmente fazem-nos en pels que pousou na es- morte de três pesscas,

dÉmte em Pedro Juan Ca- paenses que viram o mo- que naquele momento ,trar nas manchetes de Passado um dia do pa- trada, batendo, com suas nas proximidades da

ballero, no Paraguai, cl- nomotor voar baixo, com chovia muito em toda a forma viol&nta, e, no caso voroso acidente I

que viti- asas num milharal exis- Churrascaria do Ataliba,

dade fronteiriça com a de visibilidade ruim face as região norte, porém, as de Corup,á como tamb,ém meu quatro peSSiO'BS' no tente nas proximidades. envolvendo um Corcel de

Ponta porã, 'no Brasil e, chuvas, ouviram o estron- causas reais somente -se- Jaraguá, a sina tem per- Morro da Guarajuva, em .
Há possibilidades de que Corupá e um caminhão

as três garotas Ana Rose do provocêÍdo pela queda tão esclarecidas pelos 'seguido por desastres e Corupá, por muito pouco levante vôo, assim que o Mercedes-Benz. Falece-

e Leidecleri Fábia Mato- mas não puderam pres- peritos da Força Aérea mortes violentas. � 's6 re- outro caso semelhante tempo der condições, ram nesse acidente Jo-

so de Matos (irmãs) e! tar os 'primeiros-socor. Brasileira, que procedem volver a, mente e consta- não é registrado em Sch.' sem necessidade de re- tiannes e Melanie We-
,

Soneide ,Aparecida Go· ros, pois já encontraram levantamentoS junto aes tar fatos desagradáveis roeder, quando o meno-. moção. "
prajetzky e a neta do ca-

,mes Matoso, d� Mato os ocupantes sem. vida. destroços do avião, qu� ocorridos nos �úlimos a- motor prefixó PT-NOB, sal �Sylvia Werner, que

Grosso. Impossibilitados de pres- '

se encontram em 10'eal nos, citando exemplo,' a que se dirigia ao aeropor- O acidente ocorreu por viera, da Aremanha visitar

tar socorros, foram a po- de difícil acesso. morte violenta do Prefel-
. to de Navegantes, p�,,_ volta' das 11 horas e, se- es avós, residentes em

Iícia que dirigiu-se �o 10- to Oechsler,' seu filho e tando familiares e ami- guidamente, os três o- Corupá.
I

dai do acidente tr�sla- do Vereador Moreira, a- gos dos falecidos, foi o. . cupantes

Jaraguá do' Sul -, Santa catarina Número 3.070Ano LXI'

Foram -,
..
10.,653: jaraguaenses

nascidos
.

na dé'cada de 70,
revela pesquisa

,. -!I � �-{ � ......
'

A Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE),
que mantém agência re-

.

gional em Jaraguá do
Sul, iniciará em setem
bro vindouro, o censo

demográfico, cob,rindo o

vasto território nacional
de nor�e a sul, de leste
a oeste, p'rocurando sa
ber o número real de
habitantes do país. Con
tudo-, antecipando..,s'e :ao
censo, e claro, não de
maneira tão profunda, a
equipe de reportagem
do "mais antigo" saiu
a campo e pesquisou'

I
'

tomando oomo . fonte o

Cartório do Registro Ci
vil do 1.° Distrito da Co
marca de Jaraguá do
Sul, ri número de nas-.
cimentos; óbitos', entre
outros, registrados na

déca�a de 70, no perío
dó compreendido entre
1.° de janeiro de 1970
a 31 de dezembro de
1979, neste município.

Os dados, criteriosa
mente reais, extraídos
dos' p-lróprios registros
do Cartório, revelaram
q"'e nos últimos' dez a

nos, nasceram em Jara-

,gl-'á �o Sul exatamente
10.653 pessoas e, em

contrapartida, 2.462 fa'"
leceram. Em pesquisa
ma'is aprofundaçfa, a re

p'Ortagem anotou '5.442
nascimentos do. sexo
mas,cutino e 5.211 d'o'
sexo feminino, portanto',
houve o registro de 231

, pessoas do sexo mas

culino nascidas a mais
que as' do s�xo oposto,
e, no' decênio, foram
exoedidos 1.427 certi
dões de óbitos de pes
soas do sexo masculino "

e 1.035 do feminino, di-
I

ferença de 392.

�
-

,
- �

vörclos, aiém', de 4.079
editais .de casamentos
registrados e, 3.641 ca

samentos celebrados, o

que equivale a afirmar
que 438 casamentos não
foram realizados ,no 'pe
ríodo ' pesquisado; 'por
motivos os mais diver":
sos que não nos cabe,
aqui, ,dar a conhecimen
to público, mesmo por
que, foge de nossa com

petência.

mento 'Registrâaos .. '..
-

(431) e Casamentos Ce
lebrados (366). 1977 -

Nascimentos (1.168), ó-'
bitos (277); Desquites
(16), Editais Registra
dos (463) e Casamentos
Realizados (456). 1978'
Nascimentos (1.228), Ó",
bitos . (237), Desquites
(23), Editais, Registra
do� (:502) e Casamentos
Celebrados (417). 1979
- Nascimentos (1.374),
óbitos (276), Desquites,
(nenhum), Divórcios (4)
Editais Registrados 578

e Casamentos Celebra.
dos (516).

' \

OS, DADOS, c,

ANO-A-ANO

No ano passado (1979)
dos 1.374 nas'Cimentos,
674 �oram 'garotos e

700 menina�, ao passo
que -dos 276 falecimen

tos, 159 do sexo' mas
culino e 117 do sexo, fe-
minino.

'

Sãó fatos e dados
dignos de registro.' (Flá-
vio José). ' �

SÉMANA DE 19 a 25 DE JANEIRO DE 1980

Sexta-feira, AM'VALI emreúne-se
..

A primeira' assembléia
geral ordinária da Asso
ciação dos Municípios do
Vale do. Itapocu � AM-

,
VALI deste ano, está de
terminada para a ,próxi
ma sexta-felra, dia 25, às
8h30min, no Balneário de
Barra Velha. o. local do
encontro, seg1Jndo infor-

,

-ma'Ç6f:'8 de fot.te -cht munl

cipali�ade jaraguaense,
será, junto ao Hotel Itaju
ba, quando então será·
discutida, a contratação
de servidores, instalação
da sede e ass�ntos de in.
.eresses gerais.

, ,

Para responder pela'
secretaria-executiva da
A,MVALI estava .Qyase con

firmada a contratação ,do
,

ex-prefeito de -Schroeder,
ex-secretario da Amunesc

/
e também ex-funcionário
da prefeitura !3raguaense,
Aldo Romeo l'asold, po
rém, a Associação deve
�I't "eotItratar novo elemen-'
to com as qu�l!r;lades' do'
pretendido, uma vez que
Pasold, pelos dados que
se, obteve, recebeu pro
po�ta muito compensado
ra para con1inuar a o-

cupar o carg� junto a uma.

empresa do' parque fabril
local. Dessa forma, a pre
.sldêncta da Associação
deverá encontrar solução

, para o impasse, a fim de
que a AMVALI entre bre- '

vement,e em efetivo fun-'
elenamento, em local já
determinado, ou seja" nu

ma das amplas depen
dências do ex""e�ado �

Municipal, na Getúlio Var

gas, que abrigará igual
mente outras �ependên.
cias da municipalidade,
cujos trabalhos deveraCi
estar concluídl"\s até o fi·
nal deste'mês.

, '

"Tranqüilo
da'

Fioi encerrado ontem,
em vinte cidades cata�i
nenses, o vestmu:ar "Uf1i
ficadão/80" da Acafe,
que reuniu 13 mil 858 ca-'

louros em busca de uma

das 5 mil 226 vagas ofe
recidas.

,

Em Jaraguá do
Sul, junto< a Fundaçãq
Educacional Regional Ja
raguaense (Fern, I o ves+i
bular ocorreu absoluta-

\ mente tranquilo, sem ne.
nhum incidente, merC-D
da organizaç30 havida,
onde os 18 fiscais nãö fi
lIeram problema de sorte

alguma, com os vestibu

Ia.;,dos, dist�; ';!Jldos (;m

Mve módulos, s8ndó 7
com 28, 1 c:ml· 20 e 1
com 16 elementos .. cada

q<lal; segundo informa

çê'es ...do Coordel1hd,.," do
Vestib.ular da Ferj, Udo
Wagner.

Rr:SULTADOS

lnterpelado pela rafar
tag!=lm, 'o Coordenaaor do
Vestibular da

.

Ferj disse
I

r..!'le os resultados
-

finais:
serão divulgadr)3' 'entre' 5 'No mês de maio vin

� ., aias apó:>
'

a última'
, douro, a Telesc iniciará

pr.:. a, porém, acred,tà a ativação de setécentos '

que até o fina. da pmxi-' terminais telefônicos em

ma semana já se Aenha Jaraguá do S ...I" ,comer-
("nrecimento desses re- cial e residericial, dentro E quanto a telefonia,ru-

,

sultados. do plano dé ampliaçãC:l da ral, nada se tem de con�
rede urbana. A informa-' creto à' respeito, apenas

ção partiu da Central Te- planos, pois que, sabe-se,
lefônica local e da pró': ' 'o custo operacional é ele

pria Central Regional, vado, no entanto, não es

com sede em Blumenàu, tá
.

descartada a possibili-,
garantindo que após a a- dade da Telesc - uma

tivação desses aparelhos, ,das mais organizadas em

Ó munJcípio c�)ßtará com Ipresas no s�tor do Bra-

dois mil terminais ativa- sil - vil:' ii' colocar 'em
dos e que, até dezembro prática s_eu intento de es-

de 1981, os planos da Te- tEmder à zona rural seus
lese não prvêem qualquer serviços.
ampliação, pois que, a-

credita-se, dê para aten

der a demanda até aquele
periodo.

SEGUNDA'
CHAMADA

NO'ssa equipe de re- '

portagem, levantou O'S

dados, ano-a-anOl, da'
década passada,' cons-

,
tatando através da pes
quisa, o aumento grada
tivo verificado: 1970 -
Nasci'méntos (871), óbi-
'tos (fal'ecimentos) (202),

,

Desquites. (8), Editais
(:ie Casamento Registra-
do,s (274) e Casamentos Esses dados, 'antes

Celebrados (248). 1971( de serem cur'iosos e

- Nascimentos (957)," que servirãol certamente
óbitols' (236), Desquite como fonte de pesquisa,
(nenhum), Editais Re- ficandd registrados pa--
gistrados (334) e Casa- ra a história do municr-
mentos Celebrados . '. . pio, bem demonstram o

(299). 1972, - Nasci- 'índice evolutivo do mu-

mentos (936), óbitos nicípio quanto, a' nasci-
(233), ,Desquites (4) E� mentos e casamentos,
ditai,s Registrados (272) principalmente esses

e Casamentos Celebra-' dois cas,os, e vem' so-
dos (239). 1973 -'- Nas"; mar-se a populaçãó do

,cimentos (925), óbitos municí:pio,' cada dia

(276), Desquites (11), mais numerosa, pois
Editais de Casamentos que, diariamente' recebe

Registrados (349) e Ca- pessoas _vindas de ou';;

sarnentos Celebrados tras plagas, de rnunicí- I

(316). 1974,_ Nasei- ' piös catarinenses e pa
mentos (1.022), óbitos . ra'naenses" principal-
(273), Desquites (7),' E- mente, na procura I de
ditais Re,gistrados {393} emprego junto ao diver-

e' Çasamen�os- Realiza- sHicado' e qualificado
'dos (349). 1975 - Nas- parque fabril jaraguaen-
cimento,s ,(1.036}, óbi- se, que oferece abun-

tos (2�9), Desquites ,(10) d,ante mã,o'"'de-obra.
Editais 'Registrados ...

(483), e Casamentos Ce

,
'IebradOs (435). 1976 -

De 1970 a 1979. ,hou- . Nascimentos (1.136), ó
veram em Jaraguá do·" bitos (213), Desquites
Sul 89 desquites e 4 di- (10), Editais de CaM-

Como o número d:e op
tantes "pela disciplina Es
tudos Sociais, o único

, curso!ministrado junto a

Ferj foi. relativamente pe- ,

queno, h�verá, dentro das
próximas semanas' novas
provas, ou a segunda
chamada, para o preen::
chimento das cem 'vagas
oferecidas. Essas provas
serão somente a nfvel
local" isto é, somente vá-'
lidas para o curso de E's
tudos Sociais, sem opção
a qu�lquer' outro que se
ja.

'Foram 238 c's Inscritos
-na Fundação, porém, 'no

primeiro dia, 11 faltaram
e no,s três' d.as suJ':ls:e
quentes, registrou-se 14
ausências: Um dos can

didatos, João Carlos Dun
i<er, que' efetul">u sua ins
,�riçãb junto 9 Feri, pres
tou exames em J'oln'til'e,
ila Clfnica de Reabilitação
�I,onte Carme'" por en':'
�(Jntrar:'se oO'1va!escendo
e, diariamente,. um fiscal
ia de Jaraguá a Joinviile
�ata acompali�1er t.J can.!.
dleato, direit •.)' assegl;lra
do pela própria, Acafe
nl:.'sses casos, excepc:o
"lais.

� provável que em 1982
"

a Tele�c 'Ponha à yenda
novos aparelhos aos in
teressados, suprindo as

carências qu.e certamente
até aquele ano o munici
pio terá, pelo próprio
crescimento. verificado. A
Central Telefônica de Ja
raguá do Sul, t,m capà
cidade para 10 mil termi

. nais, e, objetivando, a én-
'trada em funcionamento
a partir de maio dos no
vos terminais, a Telesc
'contratou a Empreiteira
PAN para processar a

E com referencia ao
vestibular encerrado on

tem, a prova oonsiderada
mais difícil foi a de Mate
mática, seguida cde Frsi.ca,
prinCipalmente àqueles
calouros vindos de outros
cÍJrsd,s' que não o cienU-'
fico, como secretariado,
contabilidade, núcleo co
mum entre outros.

JARAGUA DO SUL

Capital Latino AmerIcana do

Motor Elétrico.

25/07

1

8

7

26/03

1

9

3

6

Capital Sul AmerIcana do
Chapéu.

Barra Velha

Por outro Ivdo/ a ac;

sembléia '

extraordlnárla
da Associação, acontece
rá a 8 de fevereiro, em

igual horârlc, no munleí
pio-sede (Jaraguá do
Sul), par!, prestação de
contas, eleiçãfJ c a direto-'
ria executiva, eleição' do
conselJlo f� _ a..outl'Qs
&,s$untos que .na oportu
nidade serão tratados pe
los prefeitos' e preslden
-tes de câmaras munici

pais dos. seis rr.unicípios
que, integraml eSFa asso

ciação microrre!�ional.

Telesc

ampliação da rede urba-
..
'

na, o que Ja vem ocorren- .

do.'

i

NÃO TEM MAIS
Á. VENDA

'

Até há bem poucos,dias
atrás, a Telesc local pos
suia ,telefones comerciais
e residenciais à venda, 0-
'riundas da reserva técni-
ca, todavia, . foram total
mente �sgotados. A pro-

.

cura, pelas informações
que se obteve,' foi muito'

gra-;tde, originando no es

gotamento dos aparelhos
ainda à venda e me$mo
assim ainda há 'interessa
dos em fidquirir. Só aue

vão ter que esperar até
que novos seiam coloca
dos no mercado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSIDar Günther
"

.

-

...... :.,;_
. � �, "., ..

I
Aurea Müller Grubba,

,Oficial do" Registro Civil
, do 1.0: Distrito da Comar
ca -de- Jaraguá do Sul,
Estado de" Santa Catari-
na, Brasil. >

'

.Faz saber que- campa-
'

receram em cartório" e

xibindo os -documentos
exlqldos pela.' lei- a fim
de se, habilitarem para

Faze_!11 anos hoje: - 19.01
,

.• Sra. -tauríta Weiller Hilbert'
.

em Garibaldi
'

Ana' Paula, filha Astrife
L ulz Ferreira da Silva, em
Curitiba .' ,

'.' Sr.. Guiiberme Schmidf
Sra. Ema Braatz'

,

Sr. Freiniund Lipinski
Luelana, filhá de Ademir (Dal-

,\fa) Tambosi -: ,

_

Fazem arios amanh�, - domingo
Sra. Terezinha Müller Ers,ching'
Sra. Klara Henschel

"
,

�ilda, ,filha do sr. e sra. A-
.

mandes Klein
Sra. Dolores, esposa do

sr. Curt Bürkner .

A io.vem Clotilde Gonçalves,
Sra. Solange dos' San-

tos Mahnke, em Santos

Fazem anos dia 21.01
,

.dE!, Lauro Jard,in;t de Oliveira e

Y'llra ',I'v!aria, Sá de Oliveira.. '

No dia 12 do corrente,.'
às '19 horas, no Ginásio'
de

'

Esportes
.

"Moringão;';
de Londrina, No,rte dO' Pa
.raná, eelaram grau os en- '

genheiros do Curso de
J Engenharià ,Civil da Uni

versidade Estadual' de
Londrina. Dentre os inte
grantes' da'

. Tuma "Eng.
Saburo Morino,o", figura'
o jovem,Osmar Günther,

'

filho de' Artur Günther (fa
lecldo); antig,C)' flincioná:'
rio da, Prefeitura' Munici�
pai de Jaraguá do' Sul e
"rene ,Pedri Günther, ex

�Escrevente Juramenfada
do

.

Registro Civil, Títulos
, ,

," '. ,,o .. 1

e Documentos do 1.0 ois
tritó da, Comarca de Jará;
raguá do SUl, atualmente
re$idind�' em Londrina. O
. . \ ',.'

Jaraguaense' Osmar Gün-
ther, de quem muito nes

'

o'rgulham�s pela brilhante
'conquista do laurel uni":
I versitârio, cumpriu no dia
anterior a cerimônia do
Culto 'ecumêniCo, nà Ca
tedral Metrop,olitana de
Londrina, .solenldades a

quê nos associamos pra
zerosamerite, ' formulandê
'os votos ae muiÍ'o pro
gresso em suá novei pro:
fissão. ,Cumprimentos,
tanibé��, à Daná' Ji'en�.

-e.Ó;

Edital nr, 11.209 de nm.1980

'EdllP.!! Luiz ,Koch. e
'Lourdes Kazmierski
>, '

) ,:'\f

. Nasceu cífa 30.12.79
Leani, filha de José (Raulin'a)

Bosshamer ,. c
,

• �Ie., ,br!l'8ileiro, solteiro" ele

trotécnlco, natural de Jaraguá
do Sul" domiciliado e residente

.na Rua· Epitácio Pessoa; nesta

,cidade, fllho de Norberto Koch
e �e Leonida GrützlÍlacher
-Koch, Ela,' brasileira, solteira,
secretária, natural de Massa

randuba., neste Estado, domi

ciliada e- residente em Ilha da

Figu�ira, neste distrito, filha

de Thômaz Kazmlerski e Luisa

Giovanella.

,�
,

Nasceu dia 02.01.80
'

,

Moisés, filho de Je·sé Arnaí-'
c do (Claudete Silvestre dos

"
\ Santos) Oliveira

'

...

"

�! I

casar: -

.

'� ._.

"i'
,

"

,Dià ,05.01
Ivone, filha de 'Elfi Gaédke Be�

,

\Iarmino
Dia 06.01"

Marciana, filha de Jhefng (EI-
I vira) BaungarteL ,

,

Ariele Cristina, fllha de Manoel
, .Jacó. (Ivone Klein), Sabei,

Dia 07.01 '

Vanessa Oristlane, filha de
Edmundo (Rosanià Weg--
ner) Nilsen

'

Edital nr.'�1.206 <fe 09;01.1980
Wiison Pinter

_

e-
• '.'

'

,

'Ze'naide M�ngarda

Ele, brasllelro, àoltelro, esto

fador, nascido 'em Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Ruài Guilhe�mê Hering" nesta

cida«;le, filho de Conrado Pin

ter e Irma Hliring pinter. Ela
,

brasileira, solteira, do lar, na-i

tural de Jaraguá do: Sul, 'domi
ciliada e r,esidente em

,
Nereu

Ramos, neste distrito, filha de

Emidio Menga�da, e Verginia
,\ 'Merigarda.

'

\
Editàl nr. 11.210 de 14.01.1980

Dirceu ,Ramos d� Araujo e

lolanda Martin�,
'

Ele, brasileIro, solteiro, mo

torista" natural de Guaramirim,
,

neste Estado, domiciliado e
residente em Guaramirim, nes

te Éstado" fllho de 'Wildonir,
Antônio de Araujo e de Amé
lia da Cunha de Araulo, Ela,
brasileira, solteira, industriá

ria, natural de,.Jaraguá do Sul,
óomiciliada e: residente em

Itapocuzinho, neste distrito, fi

ha de José Martins e oe Ma

ria Klein' Martins.

,O vere�dor Ivo Baehr,
popularmente conhecido
por "TatC." , é dessas cria
turas, das quais se ,pode
esperar de tudo. Além ae
suas, qualidades de efici
enfe funcionário da' Weg,
ele desempenha por igual
e com muita proficência
,a atividade de garção
(sem fazer 'parte da equi.:

I
pe da novela do Marro"
,Glacê) e, nas horas sé-

,

rias ,Ie é_ !l, hO'l11em ,p"úbli-
Dia O�.Ol. ".,', • co que defende o povo
\" ßirlani, filha de, Aldir (Terezi� , (o seu povão) na Câma""

,

, f,)ha Koch) S�pézia
,

Municipal de Vereadores.
Nas horas vagas, ele eli
cont,ra ainda tempo para
encarn�r o '�Papai N,oel",
muito ao gosto da petiza
da e, para 'os' grandes ele
é capaz de se t,ransfor�
mar no eloquent� '}'�pen
fista e ,movimentar grande ,

platéia popular. 0_Qover
nadar, Jorge 'Konder Bor
nhausen' já teve ocasião,
de participar de uma de

'

suas incursões, sendo
mesmo apl�udido pel'o
primeiro mandatário cata
'rinense: Pois, não há de
ver, aconteceu màis uma

'do seu vasto programa
de improvisações.-··' Sába
do passado, dià 12 de ja-
"neiro de 1980 o "Tatú",.
ou melhor, o Vereador
Ivo' Baher estava 'de ani
versário, o seu '36.0 ano

de vida e com o, seus bo
tões pensou como melho'r
assinalar a efeméride.
Pensou e decidiu: vou co

. memorar com o
j

meu "Po-

vão". Uma vez I� manda
ra matar um' boi. Desta
vez haveria de ser dite-

.

rente. Nasceu,
.

assim o'
convite que ncs fo'i diri-,
gido: "CONVITE - O sr.

Ivo Baehr, convida V.Sa. '

,e família para .o grande
"BAILE

I
DO TATO';,- que

se realizará no dia 12.1.80
'no Pavilhão da Arweg,
c'om inicio às 21 horas, e
término quando o sol raiá.
Será abrilhantado pelo
conjunto: orO,S 'QUE VEM
OS QUE VAI" do Rio. VA
LE COMO INGRESSO.

,

Sr. Edson Warhaftig, em
" Curitiba

Sra. Ursula Enke
S '"

'

r. ,1.;:Ier:I:lard Braatz, em
,

Jolnville

',Ç) garbto Amo Llplnskl

,

Dia 08 ..01
Gizelle, fi'lha de Norberto (E

, dith Schuchardt) Danker
Raul Henrique, filho de Edii

son Manoel (Alzeni) dos
Santos

'

Célia Terezinha, filha de Célio
(Terezinha Pereira) Fauro

Micheie Roberta" filha de Ma
ria wOJ;>es de .Amorim

r

Edital nr. 11.207 de 10.01.1980

Cópia do edital' recebido do

Cartório de Guaràmirim, neste

Estado.

Aléci� Siringari e
Silvia Sacht

Sra. Adelaide, -esposa do
'

Sr. Ingq_ Lange
,

Sr. Livinos Spengler, den-
,

, tista. em Curitiba
t· -<' .:.,"' •

,
,

" Ele,' brasileiro, solteiro, car-
,,; . .

pinteiro, natural de Guarami-

rim, rieste Estàdo, domiciliado
Ei residente em Gliaramiriin,
neste Estado, filho de Herm!nio .....

Stringari e Clara Stringari. Ela,

Edital nr. 11.211 de 15.01'.1980

Vilmar Klinkoski e

Isolde Tecilla
Fazem' 'anos dia 23

Dr. Paulo Medeiros, em
Joinville

Sra. Edith, esposa ,do sr. Li
vinos Spengler, em

Curitiba /'

,Sra. Hla, esposa do sr. Vic-
, tor Viergutz
Sra. Leonida GramkQw Franz

n'er

Sra. Gertrudes,
\

esposa de
Alfredo Fiedler

Srta. 'Noêmia Cos�a

Fazem anos dia 24

-

Ele, brasileiro, solteiro, ope-

rãrio, naturál de Joinville, nes

te Estado, domiciliado e resi

dente na Rua Guaramirim, nes

ta cidade, filho de Vicente Jó

sé Klinkoski e de Maria Die

mont Klinkoski. Elá, brasileira,
solteira; industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Jara�uã-Esquer
do, neste distrito, filha de Ati

fio Tecilla e de Selli Vasel Te-
, cilla,

, Dia 10,01
Salare Eloisa Mària, filha de

Eloy (Izaura Serine) Gio-_
vaíleHa, ,

Leandro, filho 'd:e "Fralici��o
(Rosália) - CaPraro

Clodoaido, filho de, Olindo
(Ber1h.a) Raduenz

'

Dia 11.01 /.:' \

Juceli Karina, filha de 'Ivo 0-
Iyrnpio (Salete Terezinha
Maba) Piazetzni .

Ismar, filho de Udo (Ana Rap-'
, cke) Gutknecht
Jpsiel Fa-bi,ano, filho' de'Celso

Osnilda) Fritz
Dja 12.01

.

Josinei" filho de Paulo '{Wilma
,

Wosniack) SchrQeder' ,

Dia 13.01
Mariana. fUha de Ananias

(Marli Rosa)' Lorencetti
Denise Maria, 'filha de Ronal-

, Ao (Edite)' Fodi
'-.

Clóvis Cláudio� filho de Jose
, Leopol,do (Ivone) Gerent

,Dia 14.01 _'
Luciana, filh� de José (Anna
, Ma:oc�i) Rozza
Jaquelil1 SChirlei, 'filho de Jai

me (Bertilde Roseli) Gon
. çalves de Jesus

Rosane,' filha· çfe LoufTival, (A�
dela) Schustêr.

_
Dia 15.01 "-

Jorge Luís" filho de' AdoJar
(Normélia Luiz� Moretti.

,

"Aos pais e familiares,' os' cump�i!"
,

, ment,os'. deste jornal 'pelos nasci

lTIent�s ocorridosQ•

O nosso com'pareci-
menta deu-se, sob a im
pressão. do no'sso espan
to p�la boa organi�ação,
e,om centenas de viaturas
procurando o

I melhor es

tacionamento nas amplas
instalações da Associa-

,

çãQ Recreativa,Weg, en

quanto que outras cen';'
tenas de pess'oas' davam
entrada no Pavilhão, dis
postos de se divertir à
vontade, conforme Ci) pro
metido no convite. Gosta
mos da maneira de como

resolveu comemorar o

seu natalício, pelo que
apresentamos '

c,umpri- 'Imentos ao Vereador Ivo
Baehr e sua esposa, que
lhe auxiliou na 'organiza-

'

ção de uma festa que já
é tradiciónal. Cumprimen
tos desta folha ao "'Tatú"
que está a'eontecendo em

todas. "

l

brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaräguá ,d'o Sul, dÓ'�
miciliada e residente em Ita�
pocuzinho, neste distrito, filha

. \de Paulo Sacht e de 'Iolanda

Ruth Rohweder Sacht.
'

Edital -nr. 11.201f de n.01.1980

Cópia do edital reêebido do

Cartório d? Bagé,
I
Rio Grande

do Sul.

Jorge Grierson ,SpessaHo e

Francisca Sã Jardim de

Oliveira
'

,

Sr. Paulo Donini"em S.P_
Sr. Willy Mahnke '

Sra. Helga Henschél Nardt
'

,
" em Guaramirim

'

Dr. Paulo Menezes de Men
, donça, dir.-presidente
da BescQr-FpoHs.

Fazem anos dia 25

E para que chegue ao co�

nhecimento de todos, 'mandel

'passar o presente Edital; que

serä publicádo pela, imprensa
e em cartório, 'onde será afixa

.' do ,durante 15 dias.

.

Se algué'm souber de algum
Impedimento, ,acuse-o para os

fins legais.
I'

'

. .�'
.

A OFICIAL,

Ele, brasileiro, solteiro, en",
,genheiro mecânico,' dOrfiicilia�

,
'

do e residente na Rua Antonio

Carlos Ferreira, nesta cidade,
filho de Genuino Spessátto e

de, Ada Grierson Spessatto.
Ela, brasfleira, solteira, médica,

aomiciliada, e residente em '

I Bãg�, Rio Grande de Sul, filha
..

Sra. Brunhilde Mahnke
SChrnoeckel, espolsa de
'ACSSO diretor' .

'

Sra. Vva. Clara' Pedroni, em

Curitiba
O jovem'Heins: Edgar Rae'der
O garotão Alex�n(jre, filho do
Dr. Mário (Carim Haa-

.

ke) Boehm, eínl..Jville.
Sra. Leonilda Enke Tambosi
.Srta. Leonilza Enke
Si·a. Eliana Silva Lopes

"

Sra. Margo't Adélia Grub
ba lehmann '

,-

,
'

,

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabeli�o e Oficial do R'egistro de
,

Protestos
I', .:.... EDIT.A.L -

Pelo presente edital de citação pedimos aos,

se'nhores aba,ixo re:acion\ados que' compareçam
em nosso cartório para tratarem de assUntos de

, seus interessEis:'

" '

1980J ,Ö ANO DA
:

•
t _' _

QONSERVAÇÃO DO SOLO ,�'
., '

'Mario Marcos Reis'er, Rua EXP. Antonio Car
los Ferreira, nes,ta. Serviços Agric. Schmitz Uda.,
Rua 15 de nóvemoro 272, Massaranduba-SC.-\ � \"Aos aniversarianteS', as felicita

ções desla folha'". (Col�b.
'

dest� , farnal):
,

: 'c.c/jaraguá .dó Sul, 17 de janêiro de 1980.
/

- N E C R O L O G I a'�
, .

' A MODA ESTA COM A NANETE, NA MARE
CHAL DEODORO, 790, ESTE t: O ENDERECO PARA
VOei:: SE VESTIR BEM.: ,{, .

' Faleceram em, Jaraguá do Sul, nas úl
timas semanas, as segui,ntes pessoas:

, \.
. .

Dia 13 de dezembro
,

Alfredo Berlanda, com 60 anos
,

Dia 14.12 -

'

,

{ "Augusto Schultz, Krüger, 00m 85 ano.s,
Dia 15.12' I

Luêiano"Rabello" éom' dois' dias, ..

j,
Dia 17.1,2

.
'

; M_al!rfcio Jandre, côm dois dias

Dia 21�12
- Antônio Demathê, com 46 anos

Dia 24.12
Fre-deri?o_ Schwelder, com 64 arios

,', Dia 02� de janeiro cd� 1980 .
• ,

.

Jiosé Luís LaUbe, cpm um dia
,

'

Dia 03.01
Pedro Alves

'Dh:l 06�Ó1
.

. Alfredo ,Fischer, oom 61 an'os
,

"

Maria Isa�el Engelmann, com 2 dias

Dia 09.01 '

Claudino Mass�neir() com 9 meses
LiJlda Hornburg Kreutzfeld, �om a ;

,

Idade de 56 anos.
"Nossas condolências aos 'enlutados".

_
Ém cada- gesto;' em ,cada' palavra,

" •.--- ,em cada flor, um c,arinho 'especial.para
, você, pr�sentear e homenagear um en-

'

te, querido. 'A FLORíCULTURA IMPE
RIAL traduz tu�o isso.à vo,cê.

'

, Decorações para casamentos - D'ecOr$ções '

par� Igrejas� Decorações,para clubes...,... Ar,ranjos
I

,para festas _ Buquês: em gerai., .

,
PIantRS ornamentais.

Praça Angelo Piazera, 15 - (ao I�do da; Prefeitura)
8�.250-�AR_,4�L}A DO SUL 'Santa Catarina

\

<J(rijgerlzaus NANETE TEM SUGE;S'TOES, <INCRfVÊIS PA-
'

RA A PRESENTE ES;rACÃO,: \
'

,�

20 PIZZAS DIFERENTES
'LAZANHAS
RAVIOLAS

V�stidos i' ConJu'ntos'
�alças Linhà de praia
além de tecidos pâra todos os fins

. -_' "

.

- ,
'

Logói, logo, aque,le
chopinho alemão.

"

" LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE PARA
TORNAR.V.OC,i:: MAIS BONITA.' ", (

... '"

Pare ·este verão, vista-se '

na moda, elegante e descon-,
,traída. Passe na ' '

C;;�fo,!(Jõ�s ,

� ,Suelt. Btdd.

Calce: a' vista�se melhor

.Gizoere/a
, D� um

-

pulinh,o na Mal.
Deodoro, �64, e veja as incrí
veis suge�tões que o '

�eu prob'lema de roupa '

sua já era. CIRO'S tem a so
lução. Eficiente!,

'

,

,

néste verão 'co'm a
"" Três lojas para melhor

servir \ a' distinta' clientela;
duas na Getúlio Vargas e na,

Marechal 'O'eodoro.
' ,

CINDERELA,
a melhor opçãQ p�ua

__ � s�_as_com_p_ra_s_. �

. Lanznaster,
,

tem' para ·você,.- para. o seu
requintado gosto. Só' O Lanz
n�ster mesmo·é capaz de fa-'
,zer coisa igual. -Cóntira!

e verifique as opções
'

para presentes que só a

SUELI ,TEM.
,

Av. Mal. Deodoro; '1085'
Jaraguá do Sul-SC

........... :1 'lI

FlUldQ�,Açoug.ue Mahnke

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Homem c0rpq, e alma
- I

.

Prof. Paulo Morettl-

. r ,A vida, dom gratuito de Deus, 'fa- .

,culta ao indivíduo atividades múltiplas,
através das quai� se busca uma fixa-
ção de objetivos e a consecução de re

sultados de ordem natural, material e
sobrenatural, respeitado o exercício da
liberdade que marca .nessas ações e

reações.

O espontâneo desenvolvimento de
múltiplas atividades, ionge de cendlcle-:
nar o individuo em função da liberdade
que desfruta, cria uma espécie de.con
ceito personalista que permite ao ho- i

mem conciliar 'o sentido harmônico da
'vida física, biológica e psíquica com o
fim sobrenatural de sua existência�

'Ê por isto que a vida só tem sentk
do como um todo harmônicp em que se
somam ,atividades, qualidades, disposi-

.

ções, como elementos fundamentais ao
exercício pleno de noS.Sa liberdade.' A
integração de todos estes elementos, a
estreita correlação entre �odos esteS
componentes nos diSo o conceito da u-

, 'nidáde pessoal que irnpu,siona a ação.
Qualquer segmentação será, pois,"noci
va, do ponto de vista fíJncionAI da exis
tência hum�ná�

Para que haja e$ta harmonização,
o homem n�o pode ser considerado a

penas como organismo físico; com es-
.

.'

Simplifi'cação -�
I •

Íló ,,�'registro
dopartir ,p�óximo

A Junta Comercíal do'
Estadlo, órgão, ..vin'culado
à Secrefaria da Indústria
e do Comércio, publicará

etn ação

de

mês

Datas para
entrega das

declarações,
do IR/pr

das, o Superintendente
Nexton Marques dà Silva
determinou um entrosa
mento efetivo com as uni-
dades da

. ,Secretaria, da Os formulários para a
Saúde, não somente para declaração do' impost-o
a vacinação atual, come de renda das pessoas ff-:
também nas demais a- slcas começarão a ser
ções que se fizerem ne- enviados pela, Secretariacessárias em beneficio da

f
,

-da-Receita Federal às a:'
população. gências dos Correios a

partir do próximo mês,
cabendo a estas fazerem
'a distribuição aos contri
buintes. As 'pessoas que
não receberem os for
mulários em suas resi
dências, deverão procurá
-los nas delegacias 'OU a

gências da Receita Fede
ral de suas cidades; "

VAélNAÇAO

A rede bancária come

çará a receber as decla-
; \

.

rações do Imposto, de
Renda, das pessoas físi
cas, a partir do dia ·27' de
fevereiro, Os contrlbuln
tes com' imposte a resti
tuir deverão razer entrega
dos formulários preenchi':'
dos, em qualquer a:gênc�à
bancária ou nas delega
cias da Receita Federal,
'até o dla 27 de março.
Para as pessoas com im
posto a pagar o prazo pa
ra entrega das declara
ções vai até 7 de abril.

O prefeito Dávio Leu, de Massaranduba, com .� ln-.
tuito de fazer com que sua adrnlnlstração continue a
ter o mesmo desempenho rieste ano de 1980, como a
costeeeu nos anos anteriores, quando muitas obras
do interesse da comunidade foram realizadas está no
firme propóslto de fazer com .que as_ obr�s 'iniéiadas
no exercicro passado e que ainda estão em andamen
to, terminem o mals rapidamente possível bem como
outjas já, estão sendo iniciadas. No interi�r do municí�
pio, estão se do �onc�ufdos os trabalhos de alarga
mento, e macadamlzação da Rodovia Munícipal MBA-
,070, que liga a importante região de Benjamin ,Oons
tant ao centro, obra' que custará, quando éoncluícia
m,ais de 5 milhões de cruzeiros, tendo 10' Estado, atra�
ves da Secretária dos Transportes e Obras convenia;;
do co'm lO munic!pic em 1 milhão' de cn.izeiros {assi
n�do em J�ragua/do Sul) para aplicação nessa rodo
via. No penmetro urbano, continuam em ritmo bastante
ac�lerl:ldo" as seguintés ,obras: cálçamento äas princi�
P�IS ruas do �entro da çidade, bem como, a constru
çao de uma cancha, polivalente de esportes, jUhto ao
Gentro Esportivo Municipal.

Massarandubà

'-:

. O. GOvernadpr Jorge. Bomhau�en anunC'··

'

t '

-f:irB: qu� o Governo dó 'Est�do a rov()u
-!Ou $e� a=

çao Im��ata, �m total de 20 miltlles d� 'c�u��,,��"c:_ra s�bsldlar, via ,Pro�ape, encargos financeiros ria �,g.nstruçao, d� .

armazens para cooperativas de prudução �
gn:�pecuana d.e. Sa,nta :atarina. Com esses recut'ßos, oProcap: subsidiara ?O Yo dos. juros dos :Pl'oj�tos ue im
planta{:ao .�e. armaze�� �ue ,�á Ise encontravam apro-

A JUCESC d'everá a':: v�dos nos ,banc,�s oflclal�, permitindo, com isto, u inf
presentar neste exercíCio CI? da ,construçao de, .unld�des de estocagem para a
financ:eiro um superavit br�gar as safras de ,soJa, milho, arroz e outros cereais
erri, torno de Gr$. ., , . . .. eVltan�o àissirn,'o tradicional "passeio" dos grão� pelo�
2�551.000,QO, qúe somad9 ' armazens de, .outros !=stados.�
aó existente de eXercí-
cios anteriore� atiM,girá a _

"Foram dez a�. cooperativas ben'eficiadas, 'de�tacan
Cr$ 7.386.000,00. Tails' re-, do-se 'a Cooperativa Agrfcole. Mista Juriti de Massa-
cursos, adicionàdos com ,randuba, dedica,d� a;o setor rizicula da "C�pital Cata- ,

os 10' milhões previstos nnens� do 'Arroz, ,al�m da Cooperativa Norte Catari
(ho orçamento de. ,1980"

. nense de Mafra e do's Produtores de Arroz da Região
,darão para a aquisiç,ão da de JoinviJ.Ie. Os' 20 �ilhões aprovádos, segundo' o, Go
sede própria dia órgão. vernador, serão a d'otação iniciàl. Caso sejam gastos

esses recursos, serão estudados novas dotações.

Noticiário -

' detímulo e I reações, nem tampouco como
unidade 'psíquica, com mànifestações a
fetivas e subjetivas, mas 'sim como sín
tese vivencial, que sofreria na sua es

trutura se fasSe dividida ou ml!_tilada.
. I

Envolvido por processos' dinâmicos
e intelectivos, o comportamento huma
no exercita-se na capacidade de de
senvolvimento que,' concomitantemente, '

converte todos :05 estados do organismo
humano em agentes de produtividade,
que geram, inclusive, competição de im':'

pUlSOS e autodeterminação de valores
preferenciais. .

Com este total envqlvimento do

corpo e da alma do. ser ,
humano na

busca do que melhor lhe, converTi ma-,
terial e espiritualmente; cabe a-ele pre
munir..:se de tensões e conflitos de or

dem psic�lógica e ínoral,�à fim de que
o desequifibriQ não. veriFia a afetar su�
ação e inverter 'a tendência- dos resul
tados.

Por jsto; na hora da 'de�isão, no
" Para e�te an'O, além de outras obras que Dávió

momento---em que se contam pontos Leu �retende executar" ,destacäm-se a construção de
'precisos e preciosos em favor de uma uma Escola Isolada, na localidade de Patrimônio na

personalidade em contínuá e cOAs,tante.' ?ede ?'O município, obra eslta que já foi iniciada e'que
desenvolvimento,' saib�I1)'os pôr corpo e' �evera �er c?,nclufda áté o final do próximo mês, a

alma em lação para construir o homem firn (je que, Ja em marçn" iniciem as aulas normal-
verdadeiramente voltada à imagem e ���te. O estab�lecimentO' contará com umà maÚícula
semelhança do sêu Criador. , 1�lclal de aprox'lmadamente cinquenta'alunos e recebe-

ra ?, nome de ES??la Isolada Municipal "Nicolau .Jen
sen . O ed�ca�dano ,será totalmente çonstruído com
recur�os propnos da municipalidade. De imediato será
'tambe.m construída uma o,utra escola' na localidade de

firm.as a, C�mpl�as Central, interior do município, estabeleci-'
mento p,ertencente a Red:e Estadual de Ensin'lO, mas
q�e sera �onstr�rdo em ,convênio Seçretaria da Educa-çaolPrefeltura Municipal. ',' '.

,. ;or'.' ..\

Ou�ra obra que tB:m,bém rn,ereceráidestaque e queo pr�felto, com o '�fJOIO do Go'(��no Fedelal e do Es-A partir do dia 1.° de tiGados no encerramento no Diário"Oficial' do Esta.- tadual executará amda no decorrer de f980 é' d'f'fevereiro começa a 'vigo- das atividades mercantis do todas' as atas das' ses- cação do Ginásio, de Esoortés cob'e�o
!. a, e 11-

. 'b' d"
. . _

d 't I
_

d'" d d" t C' .

.
.

I �, Igua mente
- rar o sistema com Inado ou' ImmUlçao o capl a $oes lanas, ' e acor o Jun o ao entro Esportivo Muniaipal Ass�lm" D' '. l
de jnscrição na Junta CO-' social.

'

com o que estabeleçe a, o, dinâmico pref�ito, dará à juventude e áo� d��g.o;;-�'mercial do Estado com a - Lei 4.726. 'E" para melhor tas massarandubens�s tlo�as as conaiç6es "para bem-'"
,entrega simultânea do Outra inovação é a rea- atender às suas" finalida- desempenhar as maiS vanada� modaTidades d '

,CGCMF quando da cons- lização de 'sessÕes diá- ,des, a Junta 'Comerci'al fes.'
� .: '. e espor-

tituição de firmas ou so-' rias de terça a sexta-feira.. _ começará ainda este ano

ciedacies mercantis. Atu-,' Também a partir' de feve:- a abrir escritórios ou pos-

almente, o empresário é ,reiro prOXlmo, a consti- to,s no interior do Estado,
obrigado' a, registra� seu tuição de firmas indivi- destinados a receber, cem

contrato na Junta 'Co- duais será feita com a uti- ferir documentos e au'tei1-
meroial, ir, à R�ceita Fe- -Uzação de um único do-, ticar livros mercantis. Um

,deral receber -o
.

CGC e, cumento, contendo re- desses postos provavel�
, voltar à Junta para,', s6 querjmento, declaração I mente ser� implantadlO em
,

então, ter o contrato. Com de idoneida<;le,' _declara- Jaraguá do Sul, por ser
a mudança, todo o pro- ção de firma individuár e centro polarizador: de mi-
cess.o correrá '"el.a Junta

.

ficha de cadastro näçio- crOrregião.
C.<?'!lercial do Estado.

'.

I nal; Essa" me,d'ida dispen-
sará as outras cinco vias

,

A�simplificação admi- et<igidas' anteri,orme_nte.
nistrativa começoU: no dia Por outro lado, nas cons,;

� do corrente, data -a par- tituiçõés e alterações de ;

,

tlr da qual foi disperisado . sociedades mercantis tami.
I o reconhecimentot de.' fir- 'bém um' único documento

mas em tod.os os
.

do substitúira, a parti:r de fe-
, cumentos. Além disso a

.

vereiro, os sete documen-
Junta, Comeroial do Esta- tos ,exigidos atualmente.
do dispensa de apresen
t�ção das, certidões ,"-ega
tlvas de tributos federais

.,

-e estaduais êrh todos os

atos, exceto aqueles pra- ,

A Superintendência R�-
I

gional do INAMPS ex�e
diu instruçõ�s ,�s chefias

dos Postos de Assistên
.cla Médica e' todo o .Es-
tado no sentido de que

seja exigido, no ato da
,

,

.consulta, e cartão de va-
'

cinação <. da criança. Se

gundo o Coordenad9r Re
gional de Administração
Médica do Instituto, a me

arda' tem por objetivo in

cutir nos pais ou respon-
sáveis a necessidade da

.

Continuou sendo inten-
vacinação,anti:pólio, con-' so junto ao Posto de Saú

trolando inclusive' as do- de de Jaraguá dó ,Sul,' a
ses subsequentes ou de vacinação anti-pólio, apll-,
reforço. Dentro da !ção cação d'a vacina Sabin,
conjunta encetada pelo contra a paralisia infantil.

INAMPS e Secretaria da Conforme o "CP" estam-.

Saúde, foram colocados pou em sua última edi':

a disposição do Estado ção, o Pos�o de Saúde lo-

servidores de enferma- cal, vem a,tendendo sa-
gem e locais nos Postos tisfatoriamente todos "que
de Assistência Médica 'o procuram para a apli
para o cumprimento de. cação, via oeal, da vacl-
um amplo, programá de na, estando em condições
vacinação. de atender toda a popu-

lação infantil que o pro
cura, haja vista haver do
ses suficientes para aten-

/

dê-Ia. ContlJdo, é, oportu-
nl) ressaltar a necessida
de da encampação por
parte dos pais ou respon
sáveis dessa campanha
que vem sendo deflagra-

'

da em ,odo o País.

COOPERATIVA JURITI

Novo serviço da
Teles�q p�ra o Estado '

atinglrá. .Jaragua
.\

se' ldentlflque 'piara que
a .llqaçãö seja autorlza
da (a mensagem é esta
"Ao final identifique-se
ao telefone chamado e

pergunte se concorda
-em pagar a ligação"). O
asslnante que receberá
a ligaçãq, 'por sua vez,
euve uma. gravação pe
dindo que autorize ou

não a ligação:, a cobrar
'(isto é urna I'ig_flção. Ao
sinal -o chamador sé

,

I identificará. Se não con-
,

I cordar, desligue").
-

Até o final do mês en-
'

trarão neste esquema
os municípios de Brus
que, Jaraguá do Sul, Ita
jaí e Balneárlo Oarnbo-

A Telesc _ Teleco
municação de Santa 'Ca
tarina S.A. 'está insta
lando ein alguns muni-,

, cfplos
'

do Estado 'um,
, sistema para automati
zação das chamadas a

cobrar. Este slsterna
J

conslste na ellmlnação '

da mesa operadora pa-'
ra as ligações a cobrar
e já está

\

funcionando, -

em fase de . testes - em

Blumenau. '

Após essas mensa

,gens a ligação é esta
belecida autornatlca-,
mente e permanecerá
sobre o controle do as-

_ I slnante q'ue " vai pagar.
Com a automatização 'Esta- automatização das

o usuário poderá fazer chamadas proporclona
a ligação diretamente economia .de tempo e

sem o auxílio da telefo- dinh.eiro para o usuário',
nlsta, discando o nüme- uma' vez que ocorre

ro 90 e
.

em seguida o com mais rapidez.
'código' e o prefixo de á-
rea e o assinante

. que
receberá a ligação vai
autorizar ou não a mes-

riu.

ma.

O':processo de auto

matização das chama
das a Dobrar é inédito
no mundo inteiro, éxis
tindo apenas processo
eemeíhante no México,
mas que exige a pre

I

sénça da telefonista.

Antes de completar o
processo, o usuário que
faz a Iiga:ção ouvirá uma

gravação pedindo que

,
I. ,e

cebeu substancial cola
boração daquela Pasta.

_*_

SETOR
EDUCACIONAL

'Com verba global de
cerca de dois 'milhões
�de cruzeiros prevista
nos referidos ajustes, o
gºvernador Jorge iKon
der Bornhausen aprovou
diversos convênios as

sInados, através da Se-
, creta'ria da Educação,
coril Prefeituras, para a

construção de novas sa
Ias de aula em estabe
lecimentos de ensino e

reforma de prédios es-,.

co'lares, nos municípios
interessádos. 'As salas,

, em 'total de onze, serão
construídas em escolas
dos municípios de Ibira
ma, Anita Garibaldi, Vi
dai Ramos,

J

Pomerode,
São Joaquim, ,Inaaial,

" Jaraguá do 'Sul, Matos
,Costa e Videira.

. ABERTURA DE
CRÉDITO PARA "

OBRAS

lO' governador do Es
tado abriu' novo crédito
suplementar, este da or- ,

-dem de Cr$ ,
_

17.606.965,38, para exe

cuçãoAe obras de sisle ... '

mas de abastecimento
de água no Estado de
Santa'Catarina, à'conta
do produto de 'opera
çÕes Cle credio, .decor
rente do co'ntrato firma
do em 28 .�e agosto do
ano passado, entre o

Governo catarinense, o

Besc, o ,BNH e a Ca,- '

san. Outro crédito aber

to, n'o miontante de Cr$
24.800�477,85, destina
-se à projeto do Fundo.
de' Estimulo' e Apoio à

MASS'OLINI RELATA'" Educação de Santa Ca-'
"

ATlVIDADES tarina, ambos benefi-
,

'

ciando vàrio's' municí-
J • pios barriga�verdes.
Num encontro que' . _*_

.

manteve sexta-feira com

a imptensa, o secretário
, da Justiça", Neudy Pri;' ,CELESe CONTRATA
mo Massolini, fez um SERViÇOS
relatório àmplo· dé" sua
pasta (Ie março a'de-
zembro de 1979, ,onde Cinco contratos n'o

se deslaca' ã aplicação 'valor de 25 'milhões de
de Cr$ 23 milhões e 275 cruzeiros foram a�sina;.
mil na construção dos dos entre a Celesc e vá
foruns de Urussanga, S. rias empresas" destina
Cecilia, Turvo, Mafra, dos â, execução, �edi-

, Jaraguá dO,'tSul' e Joa- , ante ordem -de serViço,
çaba. O fórum ae Jara- :de toda" a mão-de..obra
guá do Sul, em estilo,' para levàntamento topo
arquitetônÍ4::o, arrojado, :Qráfico, ; planimetria!al- \

deverá ter sua con�lu- timetria, cadastro.
.

de '

são' nos prim�iros me- sistema. elétrico' de dis
ses do ano. Naquele tribuição existente e pro
mesmo período 'relata- jeto eletromecânico de
do, na áre� da Coorde-' 'linhas de distribuição
nação da Defesa Civil I urbana e redes de'dis-

.
(Cedec), houve a libe- 'tribuição rural em todo
raçã�o de vários· auxílios. o Estaao, isso � fim de

fi�anceiros a. r,nunici- que os serviços tenham
piOS, dentre outros, COI.

. me'ho'r, qualidàde, . den
mo de_915 milhões p/.e-' trb CIos novos çoncei
quTpamentos a Corpo de, tos implantados na em

,Bombeiros VOluntários, pr-esa, no que concerne
auxilio este- estendido a 'ao alto padrão d� ser

corporação' sediada em 'viços- e, alta 'éonfiabili-
,- Jaraguá do Sul, que re- dade"'dé" sOprimento,

_*_
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CORREIO DO POVO

, OBRIGADO" IRMAO!

Fríta' Von Itapocu
N. da R.� -:- Dentre os nossos çolaQora;qores,

dçs q�e� devido circunatânclas, optaram pelQ
peeudônlmo, nenhum alcançou' a, repercUS��Q, em
todo o t:;stado, como o "Fritz do Itapoçu", As'
lndaqações aoerca de sua identidade já se avolu
maram de tal maneira, que Correio do povo publi
cou, matéria nossa, em recente edição, um, poe
meto com a mesma pergunta' devolvlda: ",qyem
é Fritz von Itapocu?"

,

. .�, ,,' .' :
..

O sigi,lo profissional,' é, óbvio, veda-nos reve
lar-lhe a identidade. O prõ1prio Fritz von Itapocu
respondeu em recente edição,'mas em línguã ale
má, interpelação de outro colaborador que IMe fo
ra dirigido n��se )qilo�ma: ,E hoje estampamos o
poema que tarnbérn.nos remeteu, em resposta ,ao
no�so 'poerneto: �'Quem é Fritz von, ltapocu":

�*-

"ALTIVA MUSA, ó tu que nunca insenso
queimaste, em 'nobre altar, 'ao despotlsmo,
nem lnsênos encômios proferiste " ,

de cruéis âemagôgos,
.

,

ambição de poder, orgulho, vaidade e fasto.
que os servís amam tanto, - nunca ó Musa'
acenderam teu estro, A só virtude
soube inspirar louvores",

Porisso te aqradeço, comovido, lOS teús
penhores, SCHMOECKEL, que no Correio do
Povo tanta me elogiaste.
Não mereço tantos, tão generosos louvores,
pois meus defeitos, caridoso, meus

, erros ocultaste,

Correjo do Povo, Irmão, que aí diriges,
"

q mim pintaste com tintas tàntas
'

no belo fulgor do arco-iris, tu redlqes .«
entre pedras, mares, céus � faias, '

a tanto quanto à Beleza em ti cantas,
omitiste, repito; constrito, as minhas falhas.

Aqui vem, pQis, dp Itapocu, outróra ,rio tão.
limpo" o FRITZ apertar-te, com calor, a
brava mão, qüe como tu, também labofO, e
com a,finco,' a arma muito na céu,
mas o pé pouco no chão.

Vibram em mim, P9lr ti provocados, os sons e
eu qesperto e me faço em �moção. Somos (ou

. fomos) auroras, 'PoeIltes, eter, espectro solar,
escreves, certo ßS, Irmão, a razão dessas
vibrações Sionorasas.

Si ao �aminto damos pão, não é porque nos
.

anime a, culpas redimir, ter junto a,
peus talyez lugqr.
MaS .r> simplel3 desejo IJnioam�nte exprime
de dar sempre ao ,rmão .o que poqemos dar.

J:iu, FRiTZ VON ITAPOCU, Irmão, te abraçO!
ponfortado por tanta nobreza tua,

.

aQ Oorr,eio do PovQ, aos amigos todos enlaço.

Tßlvez volt.arei à pena, talvez yoltare,i à fua,
poi§ gênio n�m mago sou, tão
a,m�vel corno tu,

Sou teIJ_ velhQ amig<;>. solitário,
qye vive vivendo P '�eu fadário,
�QJJ a��n�� (tl.! P.�ITI O sap.es)

tey Y�ltl'ol confrade do ItapQçu.
,

," ,

Foto' Loss -

FOT<> .... 'q,n�IE ...,.. $OM-

OS Mt;LHO�es, EQUIPAMENTOS, AS
MAIª' FAMOSAS MARQAS..

- C1NE REPORTAGENS

-,SOM AMBIENTE.

m::::;:::w__ �a

Moretti. Jordan & Cia=Ltda.

VElCUlOS USADOS REVISADOS
f' financiamento pr6prlo

• , t' ,,"

. Corcel curé -' prata '; 1972
Maverick cupê super ""marron ......•..... " 1975

• Maverick oupê super - branco .. ; ..•.•....
'

1975
f Cercel, cupê luxo --,branca : oi '" ••• : ;.' 1975
Goroel II - branoo':.. .. .. ; ,

' 1978
Volks 1500 - verde ,

".. . . . . . . . • . . . 1973
Chevette SL - bfanco ,.

'

.. '; ....•.•. ';.. "

•.
- 19'77

Brasflia - vermelho. . . . . . . . . . . . . . .. • • • . . . 1976
Volks 1300 .. bege �.. 1974
Volks 1600 • branco "........ 1977'
F-75 4x4 - verde .... : ....

" ...

'

....• : • . • .. 1976
Bel.ina II LDO - bege ".................. 1978
Corcel" - amarelo. 197à
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"Clube Serra"o que
,

e - um

parte, intervindo suavemente nas Pa
rõqulae onde, a' convite dos vi�ários,
promovem palestras sobre as voca-.
ções sacerdotais no intuito de des
pertar nas famílias o desejo de doa
rem .ä milicia de Deus algum dos fi
lhos que o mesmo Deus lhes facul
tou possuir. '.

Manoel ,Vitor,
-

�
f

Toda g�nte ouve falar de, Serra
Clube ou Clube Serra, com mais 're
quêneía em S, Paulo, mas não sabe
que s� tl'lIta de qualquer cousa de
grande significação apostólica e de
profunda

�

pr,ojeção em vé\rias partes
'dó gIO.b,o� '_ ' ,

y

, .'

De fato. Serra Clube é uma or

ganizélçãp leiga, 'de caráter religioso,'
compost� de homens reallzados que
se unem para promover o desenvol
vimento do Reino de Deus, através
das vocações que se incumbem de
incentivar com o seu exemplo e o

seu traball1o.

o primeiro Sena Clube no mun
do �yrgiu em tQ34, na cidade de
,Seattle,

/

�stad9 de Washington, de
senvelvendo-se depolis 'por tQ�O o

pail!! .norte-amerlcano, e também' pe
lo Cana�il. No �rasil 'só apareceu re

centemente, mas. já conta com mals
de 30 agremiaçõe,s. Em todo O: mun
do são 'Para além de 30.00'0 associa
dos" em, c�roa de .500 clu6es forma-

.

dos•.
, .

Esses clubes, como o Serra tn
teFfla(!:iQnal, �ãQ agregádos à Obr�

.

POl"!tificia da$ VQcações Sacerdotais,
tendo -sldo $�U patrono para têfl fim
jIJnto à Santa Sé, o saudoso Cardeal
PizzÇlrcto. Trata-se pois âe movimen
tQ importal1te no apostolado dos lei
gos.

'Funciona habituªlmEmte em torno
à ",�sa de refeições, em cada mês
várias vezes, copian�o assim a cen�
bíbUca e,m que' Cristo, na Sagrada
'Ceia, aUm�ntaYa a· Jé e'o fervor do
seu grupo de apQstolos para a taref�
da eV�flgelização. Assim, Os homens .

do Serra evangeli�am primeiro pelo �

exemplo e depoi� pela a�ão conti
nuada . qu� se desenvolve por tod'a a

Considerando a enorme escas

sez de padres que ainda se registra
em vários países CGm o esvaziamen
to de seminários provocado pelo des
nível nefasto .de soluções ditas come
de atualização progressista, que in
fluiu no tresmalhamento do rêbanho,

.
'somos inclinados a aplaudir a tarefa
que. os Clubes Serra vêm desenvol-·
vendo no afan de povoar de novos

operários a gra,nde messe desfalca-
da.

'

Opo.rtuno é que se esclareça a

qui a origelTl do nome "Serra", que
.á muitos poderá parecer esquisito e

lnadequado. Trata-se de uma home
nagem .a Frei Juní'pero Serra, mis
sionário espanhol que vive", no sé
culo XVIII e que muito se devotou ao

trabalho das vocações.
\

A última das mais numerosas ma-
,

Ifllfestações públicas dC?, Serra ÇIQbe
foi a dê Toronto, no Canadá, em sua

.

; �S.a Convenção Mundial, que contou
com o comparecimento de mals de
3,000 participanfes, 'precedentes de
regiões distantes: E a de S. Paulo,
há anos atrás, sob os auspícios da
autoridade ecíeslástlca, em conven

·ção nacional de grande proveito,
marcou a pujança 'desse movimento
no Brasil.

.

A Igreja, pela fa:lange dos leigos,
está atenta aos seus problel11as. Se

\

o sélcerdote .ê O "'sal da terra e:a
luz do mundo", como 'o defin� a Es
critura Sagrada, salguema,s e ilumi;',
nemos o destempero' e a treva em

que muitas vezes resvalam os reba
nho� sem os seus pastores.

1

DE POESIAUM POUGO
Silve,�ra J,l,inior

Nos \(�PQres d� repEttidas '�ç�squinhas" interel3,so,.rne, pela sU,a,
PQ�sia.. E.Iª entã,o me mostrou, mIJjtas tiras de papel oorn a Slla produção. li
tE;lfá,ria, ng mai:?, {>lira corde" dQ Norc;!e$te, Uma deHcia.

.'�.*-.. -,

�
pa coh�tânea cfe'ryer�9S PQPulp.r�s de Lúcio idos Sqntos CÇirvãlhq"

que !TIgra na RlI� Prudente <tg Morê;lis, 479, em Tubarãp, ,pestaco este�: .

l
Dr: I-Y'ç�q Ih� �PfesentQ
AÇlui minha saudqç�o
Req€lP� o meu flllrß_ço.,
Amigo do ppra,ç�o
que f;az; � qa�qllinha Ooç�
� da batida �,9ªmpeãQ. .

II
A Ca§q!,.linha é. milagro§ª

, ,� � R beQj4� mqi'� PUfß..
.

Quem tqllla �e,�â dana,dª "'"

Vivg �6tmpr!;l n� fartur�

·m
1;\.1 cQnheçg um ciqadãg
qll� só vivili çfg Qfiga'
Tom'oy, à C�$�\.I1ntla do LÚçiQ
Até inchar a parrjga

.

Largou d� fazer bobagª!11
E; hÓj� é . riçg e tefTl arnipß.

IV
Tern outro que era cego,

.! � r t;: es�ava quase m�:>rrendo'
.. Tomou a Santa Casquinha

E� h_ojejá está vendo
.

Veja o que faz a Çasquinha
Oom fé ä gente bebendo

No estand"e de, Tuparäo, da feira do Artesanat01 na R·odofeirª
de Balne�l"io de .c�mbo'riu, O: ar está impreglla,da çle um',cheiro doce e ga&
toso de guefltão. Moças bonitas Q�bern um líquido cor-de-l,"Osa que gentilmen

.

, tg me gãq � beber:' é a C�sQui".t.1i D'Qce, dQ Mestre LClci:o,! q4e me confessa
s�r p;rit@ �m P�Uç;fqS ele f,rutas (�llªcaxi, laranja, maracujá, Qrumixama), l1la�
tambem poeta, _

.

.
, .,'

, ,* '

__",.", -_.-.-,

v

A Casquinha, j,á fez, çoisa
Pe me dei.l(ar 'arr�pla,qo
Um n�Qro tOl1l0U I-lm litro
� vjrQlI b,ichQ danado
:Acapou

.

um l;>aile de brqncQ
� qinda foi c;ondecoradQ

VI
P\;:�'

_

';;u vi u.m suj�.i�o m�grinh!Qi
OIJe n&o poÇ1il;!. qU'a�e na,<tar
Rec�'ite,j a ta,l Cçtsquinl1a
'pro magricela toma.r
1 Q litrQs' de mês a mês
Pro dan�do �mQor.gar

VII

o cara fie,ou tão forte
Que nãó está e�crito no mapa.
E quem fala da Casquinh.ª
Da. !Tl�O dele nãQi escapa
Valente ele derr!,.lbª a �gGº
t: boi· ele mata a tapa.

\ "

, _ NndSl '§gQre ª,Fefra,do Artesanatp, excelente iniciativa da Oitur:
Cyro Gevaerd reservou na mesma dois estandes: uma para livros. de autores
oatarinens�&>, ondg Sli} encontra, ppr sinal. o lançarnento de João Nioolau' de
Carvalho, '�O Fu�irQ�", que me hOl1rQ pe l1aver incentivado o' autor a publicar,
ele, ewe desponta, como um mestr@ do diát09Cl _,. �Rotem esse nome; outro
para literatura brasil�ira. Np �sta)lQ� de liter�tJ,Jr� qatarineflse tUQO �em: . sQ e..,

dições feitas· no Estado, qUÇl.se ty'qQt l-YI'I�rdelli, �mbara pOS$a l1aturalment�
centar�'entre os allllore,Si gente d� ,Ip�o o Brasil, corno esse lúcido' e,escorreito
pafl�e!1�e Oldemar rv(enez�s. Já no estande de "literatura brasileira"! nem �m
autor nacional': s6 liVrq� de ·esqrit�r�� �strangei�os, Oral aeontece qu� çyro.
Gevaerd havia lido o meu artigo publicado neste jlornal sob o títul:o de "Colo
nialismo CulturaP' e foi taxativo: deu 24' horas para o expositor substituir os li
vros por obras de autores brasileiros ou. .• encerrar o estanqe. Não sei que
decisão tomou o expositor, mas, parabéns e obrigado a Cyro Gevaerd .

.
,lf.r

paraliSia Infantil ?o que é
R �. Paralisia 'Infantil é 10 nome mais conhe-

cldo para Poliomielitß., "

.

- É uma infecção provocada por 'um vírus (um
I

rnlcróblo muito pequeno) que pode causar a para
lisia de uma das pernas do doente e até mesmo

�

matar. As vezes o vírus POde atingir o sistema
respiratório e a parte de cérebro que comanda a

respiração, Neste caso, que é o mais grave, pode
ocorrer � morte, da criança por falta de ar.

.

2.' A Paralisia pega? ,

R .......... A Paralisia Infantil é uma doença alta-
mente contagiosa, passando de uma

'

ra, outra.
. ..

3. - A Paralisia tem cura?
R. "- 'Infelizmente a Paralisia Infantil não tem

cura, Depois que a doença se manítesta, nada
rnals se pode fazer. O vírus da paralisia provoca

·

a febre, dor de garganta e diarréia. Em alguns
·

casos, pode não passar disso, mas o grande ri��
co é a ocorrência da paralisia, que

< ataca ines

peradarnente causando danos lrreparávels ou a :

morte 90 paciente,
4., Qual a idade mais "perigosa?
R. .- A Paralisia Infantil ataca

.

com grande
frequêncía as crianças, de 02 "meses a 05 .

anos in

completos. Antes dos 02 meses de idade, a cri";

ança ainda conserva as defesas orgânicas- da

mãe; depois dos 05 anos o- perigo praticamente
.

é nulo em nosso meio. Por lsso recomendamos:
todas as crianças dé 02 rneses a 05 anos incom

pletos devem ser vacinadas para protegê-Ias con

tra esta terrível doença,

5. Pode haver epidemia em S.C.?
R, ......., Pode haver epidemia sim. Como já dis

semos a paralisia infantil é muito, contaqlosa e

se as crianças não torem vacinadas, pode ocorrer
uma epidemia,.

. (;. Em que época do ano há mais perigo?
.

R. - Â 'paràlisia infantil é uma doença' dos
l'l1eses quentes. Nos meses mais quentes, como

novembro �té março, a paralisia ataca com maior'
frequência, 'pondQ 'ê'rti perigo' milhares de crian

çãs.
'

" ...

7. Como se pode evitar a paralisia?
'Ro - Só existe uma maneira de evitar a: pa"7

,ralisia infantil: a Vacina SABIN. A criança vacina
da nunca mais corre perigo de ser atacadª pela
'doenca, Esta vacina � aplica:da de graça e não

I

ciÓi.. nem cáusa reações. São apenas' Q3 goti
nhas na boca da criança. li.. vacina tem gosto .a

gradável e é aplicada em qualquer Posto de Saú::,
de.

'

8. Quando se deve vacinar as crianças?
R - A época mais indicada é o inverno e

.

primavera, porque ao. chegar o verão quando o
, p:erjgo é g�ande, a criança está livre da do�nça.
Vacine.,.se crianças de 02 meses a 05 anos in-
completa�.

.

9. Quao,as dos�$ SPQ necessárias9
R, - SãQ Indispensáveis no' mínima 03 do,..,

· ses da vªcin{l. E �m ano depois, o reforço,

'1Q.. Criança com febre pode ser vI;lcinada?
R. - Toda' à criança pode e deve ser vaci-

.lJada, mesmo que. esteja com febre. A vacil1a não'
g� reação � não há qualguer motivo que impe
ça aQs pais qe levarern sells filhos para vacina-

ção Gpntra. a paralisia. -r'

_

Por 'SSO quer�mos aproveita� eSita 'Qcpsi�o,
para fazer "'01 a:pelo a todos os reitores: IZstâ na

!w,ra de salvar se'u filho da paralisia infantil. Vaci
n€)-o aQora. PrQt�la-o para sempre ,contra essa

terríve,l c;!eença.·-

/,

Walter Bartef
Presdente

.. : .� �

.
,

'Soc. Esp.· e Reer. Vieirense

Edital de Convocação
..

ASSEMBLÉIA GERAL OR,DINARIA
, .

'\, ..

Ficam convocados todos los'associados da So
cidade Esportiva e Recreativa Vieirense, para sé reu
nirem'em Assembléia·Gerál Ordinária, na sede sacia,!
sita· na Alia Joinville, nlo dia 26 de janeiro do cor

rente, às 19h30min em 1.a oonvocação ou às 20 ho
r&s em. �.a convocaçã,o, c()m qualquer número de

.

ª,ssQciados presentes, a fim de deliberar sopre a se

guin�� iQ,r�em do, dia:
" : a) Prestação de contas do exercfclo (Ie 19'19� "

, t',. b) Eleição äa 'nova diretoria, e,
. '.

êj' Assuntos de interesse da Sociedáde.'
• I'"

,

') l
._" " I ",'

'

r ......: .

f (. 2- f11
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.
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SPC movimente '. estatístico anomostra
O Serviço de Proteção

ao,Crédito (SP,C) de Jara
guá do Sul, órgão do Clu-

'

be -des Diretores Lojistas,
deu ao conhecimento da
,imprensa o' movimento
::estatístico final verificado
"duran�e o ano passado,'

demonstrando o trabalho '

realizado, prestando in

formações às empresas
associádas. O quadre es
tatístico mestra o se-

, guinte:

Informações prestadas
pelo SPC aos usuárlos:

,
Nada consta 7.562; Pa�

saqern- .. posltiva 43.059;
Negativos' 2.129; Recupe
rados 1.2a3,- Total 54.033.
Foram prestadas em

história.•• ,I

Der EVI Itapocu-Fritze
• 01-80

••• HÁ 20 ANOS'

No mês 'de janeiro de 1960 a im

prensa esportiva era sacudida com a

seguinte notfcia: "O popular arqueiro
do C.A. Baependi, Cascudo', oonside
rado atualmente o melhor da posição
em Jaraguá, surpreendeu todos os des

portistas, desligando-se do tradicional

Baependi para ingressar no Clube Agua

F=================================�==========-================�

Chevette 80.

====��=-===-�=-=-================

Emmendoerfer Com. d,p'�, 'Veículos Ltda.

do
1979, 32,2% = 13.162 in

formações a mais que
1978 e 58,7% = 1'9.983 _*-

1979:

Breves, .' anotações' sobre o vocábulo' Corupá, ,(UI)

passado
informações a mais que O,CORR�NCIAS,
1977. Negativações re

cebidas em:

Dos usuários em

"

,

_____

--:- ..;__ ---:--'_"'.:_'_''---:-_SEMANA D(�9 a 25 DE JA�N�E:.!.IR�0�D�E:_1�9�80�_1_____,--_:______::_� --------:---__:_-P-A-G-I-N_A-:5
em Jaraguá

'1.806 valor 6.812.957,80.
Dos usuários em 1978:

1.775 - valor 3.432.266,02.

E, de regresso, tais notí
cias comúnica ao Adelan-

, tado e aos demais com

panheiros, que resolvem,
, !"(Continúação) - O reno- em conselho, nova explo-
rnado escritor Alberto ração à serra, da Prata,

I Verde, de Estrada Nova. O futebol já Ràngel, no seu "Quando sob o \comando do pró-
era moda. Da] a notícia da página de ,o Brasil Amanhecia" (INL, prio Cabeza de Vaca. Se-
esportes, escrita por Hope Said�:/"Con- �: Hio, pqs, 94) tratando da guiraril em duas colunas,
seguindo alijar do Campeonato Brasi-' 'chegada de Antônio' Ra- por água e por terra. En-
leiro os Paranàenses, repetem agora poso Tavares, sertanistas, 'traram no território' dos

••• HÁ 30 ANOS os Catarinenses a façanha, acabando Mestre' de Campo e Ca- palaquás, que foi atra-

�. ' ,com a alegria dos Gaúchos" derrotan- valeiro, recém-provindo vessado. Conheceram a

Em ' 1950, no mês de janeiro, o do-os em Florianópolis por 4 a 2 e em das florestas, põe essas, 'região que tomou o nome

"CP" registrava os seguintes fatos: No Porto Alegre por 2 a O. Local do Joqo: palavras na boca do ca- dos seus nativos - Xa-
dia 18 aniversariava o Governador A-

-

Estádio Olímpico do Grêmio de Porto' ,pitão do Forte Gurupá: rayes. Atingiram Porto
: derbai Àamos da Silva, "ilustre 'político, Alegre. Renda: Cr$ 424.110,00. A equipe "Para ser um capitão de dos Reis, onde acampa-
uma das mais., destacadas personallda-: do SeleciOnado'Catarlnense compunha- 'resgate, como vir ae cl- rarn, 'durante vários me-

, des do Estadóde �anta Catarina". No -se de; Gainéte, Roberto, Ivo e Antoni-' ma, sem ter passado por' ses, perdidos em tentatl-
dia 18 anlversarlavà odr, Paulo Fon- nho; Galego, depois Nilo, Zilton e Néli- G_\Jrupá? Isso é pessoal, vas malogradas de pene-
tes, "destacado , �ecretário, Geral da nho, Teixeirinha, ldésio, Valério e AI- despencado dos Andes. tração até o Peru. E, afi-
UDN é também úma das mais brllfian- rnerindo, O Juiz: Alberto da Gama Mal- Ternos portanto mouro nal, maltratados de doen-
tes figuras da Assembléia Legislativa". cher". Brizzola e Hülse, governadores

-

na Gosta, refletiu o ofi- ças, tornaram a Assun-
O dia 18 também registrou a data nata- do Rio Grande do Sul e de Santa Ca- cial. E para apresentar- ção, onde Càbeza de ve-
.lícla do sr. Mario

- Tavares \ da Cunha tarina seguiám para a Capital da Repú- -se ante o provável es- ca foi deposto e enviado,
� Mello, tabelião nesta Comarca. O sr. blica, a fim de entrevistar-se oom o panhol, tratou de enfiar- preso.rà Espanha" (opus
Manoel Karam deu-nos o prazer da vi-' Presidenter-JK e com ele 'tratar da sl- ,-Se nos calções e, na vés- cit., pgs. 132). Tudo isto

sita, farr:racêutico e pessoa de desta- tuação aflitiva em que se encontravam tia de manchester mais esclarecldo; cabe a lnda-:
que social em Tangará. O dr. Álvaro os trltlcultores. Vale dizer que até hoje limpa" (in opus clt). Eis al 'gação: Estarão os nomes

Batalhfl, por,mutlos anos diretor do a situação. não mudou muito. O Gover- Curupá e Gurupá (e tarn- Corupá e Corumbá vin-

Hospital São José, trouxe-nos o seu a- no Estadual era austero. Quem dizia ls-. > /, bém Corumbá), nomes' ir.:.,'" culados entre si e ligados
braço de despedida, fixando residência so era o deputado Joaquim Braz Alves, mãos: Corupá como! cor- . à passagem de Cabeza de
em Petrópolis, Estado do .Blo, 'Onde Presidente da Assembléia Legislativa, ruptela de Curupá. Vaca por aqui? Será Co-
também era médlco do Instituto de Pen- filiado ao PTB que, numa entrevista .Theodöro Sampaio (in rumbá um nome dado pe-
sões e Aposentadoria dos Servidores não teve dúvidas em ,afirmar: "Não é opus cit.) menciona tarn- los 'hispânicos, recorda-
Públicos. O telefone não era essas col- preciso dizer mais nada para consa-u bém que corumbá tem a dos de alguma semelhan-
sas de hoje. Ror Jsso se reclamava. liA grar uma adrnlnlstração". A Legião Bra- mesma 'origem que o ter- ça de fato geográfico de

Companhia Telefônica Catarinense é um sileira de Assistência era acusada de mo curupá, e o mesmo lá, com algo que lhes
martírio para quem precisa', dos seus inoperante. "Sequndo notícias do Rio, sentido (como adiante se marcou em ,Co'rupfi? É

serviços. Além de caríssimas as confe- a direção da Rede Ferrovlária Federal verá). Há a cidade de Co- preciso não esquecer que
rênclàs que estão sendo cobradas fóra vai firmar convênio COm a LBA, no sen- rurnbá, no Mato Grosso os hlspânloos, à moda
do contrato, o serviço é pésslrno, Rigo- tido de ser retida e diretamente aplica- (e também Corumbá de dos bandeirantes, muitos
roso o racionamento da energia elétri- da pela Empresa" na prestação de ser:' Goiás, em Goiás) e é deles falavam o tupl-qua-
ca no RiO de Janeiro. Destruido o últi- viços sociais, umá parcela de sua con- curioso o,bservar que o rani (aprendido' no: Para-
mo foco de malária no Estado do Cea- tribuição para a LBA, que ascende a- mesmo adelantado D. AI- guai, ,Uruguai antes visi-

rá. Sem esperança: de solução a crise nualmente a setenta milhões de cru- var Nufiez Cabeza de Va- tados) e é preciso recor-

madeireira. Condenado o uso do pró- zeiros". oa que em '1541 (apenas dar que, Cabeza de' Vaca
mim no tratamento da lepra. A ocupa- quarenta e hum anos a- ao subir o Itapocu, tra-

ção dos consulados nOirte-americanos ••• HÁ 10 ANOS pós a desoõberta do Bra., zia consigo índios' va-

na China. Hoje, trinta anos após, norte- I
'sil) perlustrou o riIQ Itapo- queanos (v.g. leia-se "A

-americanos es,tão na China pára obter Victor Bauer era Prefeito' de Jara- cu (e muito provavelmen- Conquista do Planalto Ca-

o apoio contra a União Sovletica. Não- guá do Sul e assinava a P()rtaria n.O 93, te Corupá, antes de in� ,tarinense", de \ Cyro Ehl-

há dúvida que estamos atualizados pa- p,ara estabelecer as férias à TeslOurei- ,flectir para Campo Ale- ke; Laudes/Udesc, 1973,�
ra os dias de janeiro de 1980. Os alma_' ra Geny' C.O. Silva. Ralf Faltin era o gre), ,também ele, pouco pgs. 53}. Sei não OIS es-

,naques estavam na moda. E o Almana- escrivão da Comarca de Guaramirim, depois, iria ,ser pioneiro pahhóis, no menos esses

que d'O Pensamento para 1950, fazia publicando editais de Citação e de [ei- na exploração da área de índios vaqueanos (e tal-

furor entre os leitores do "CP". Os ba- Ião. Gerhard Eggert, Presidentrl da Co- Corumbá, em Mato' Gros,,;,
'

vez os frades que vieram

lanços das Indústrias Reunidas Jara- munidade Evangélic,a -Luterana de Jara- SIQ. Anotei i�to num folhe- junto) saberiam' nominar

guá SA, eram assinados por Rod. Hu- guá do Sul, convocava Assembléia Ge- to 'do I.B.G.E., de 1967 e interpretar nominações
fenuessler e Eugênio Juergens. O con- ral Ordinária,' para apreciar a ordem do intitulado "Corumbá" e guaranis, que por similitu-

tador era Rudolfo Francisco Hufenuess- dia.' Octaviano Tissi, Ferrazza, Mar- depois fui conferir na ex- de.s poderiam, ser repeti-'
, ler e os conselheiros fisca,is eram os quàrdt,' Brassani, Valentini, Mur,ara, U- celente "História pe Ma- das no Mato Grosso: Go,..'

srs. Alfredo 'Krause, August Hermann ber, Pedrotti e Mathedr assinavam proi� to Grosßo", do escritor rumbá! É de se lembrar,'
• Schmidt e Virgilio Rubini. Já a Fecula- bição, dizendo que era "expressamen- Virgílio Corrêa Filho (I.N. v.g., que no Paraguai há
ria Rio Molha S.A., era assinado por te proibida a entrada de pessoas es- L.M.E.C., 1969; há exem- fato geográfico denomi-

Walter Breithaupt e Adolfo Antonio Em- tranhas em nossas propriedades sitas piares na
'

Biblioteca PÚ- nado Itapocu-azzú, sendo
mendoerfer. E o Oonselho Fiscal da em Ribeirão, Cavalo, para caçar, pes- blica de Jaraguá do Sul), aqui e lá (entenda-se: o

Bernardo Grubba S.A. era constituído car, tirar cipó ou causar outros danos. aéhando lá, realmente, ParagUai) ponto's de pas-

de Adelia D. Müller,' Edith C.L. Franco Nã'o nos responsabilizamos pelo que essa p,assagem. É que 10- sagem dio Adelantado es-

e Ernesto Lessmánn. ' possa acontecer aos infratores da pre- go após Cabeza de Vaca panhol. Lança-se a idéil:!
sente proibição".' COLUNA ROTARY deixar;os 's,ertões nossos como. mera especulação
publicava a Lei nr. 5.575, de 17 de de- e éhegar a Assunção, no que, todavia, clama por
zembro de 1969, que reconhece de uti- '�qraguai, primeiro man- aprofundamento.,
lidade, pública as unidades do "Lions dou explorar a área de

Clube" e do "Rotary Club Ei dá outras Corumbá e depois foi lá

providências. Alceu M. Bley, secretário pessoalmente, como se

da Comissão do BI CENTENARIO DA lê: UEnquanto acertava

LAPA, no Paraná, agradecia 'à coope- medidas de administra'::

r�ção prestada pela divulgação da pro- ,ção local, incumbiu Irala

gramação respectiva. José Cas.tilho Pin- dé repetir a exploração
to escrevia o àrrigo - VEIO DE LONGE. em que finara Ayolas. Na-

, vegou 'o seu auxiliar até
"Puerto de ,I,os R'eyes",
alcançado a 6 de janeiro.

Dr; José A. Barbosa,

Isto tudo esclarecido,
vamos a seguir analisar
algumas teorias \a respei
to do vocábu,lo corupá
,(ou curupá como .será ine:..,
Ihor dizer). Mas' antes,
vou relatar uma referên
cia folclórico-anedótica

que narrou-mé o senhor

Eugênio Vict,or Schmoe-

fi Coluna, Rotária
Rotary é a semente, Rotary é .. a.,partilha
Que verteu rá de Chicago, De corações amorávels.

Evangelho renascente, Irmãos da mesmíssima trilha

Decantado por um mago. ' Com sentimentos notáveis.

I
-*- -*....:

I' ,

Rotary é a mensagem Rotary é a união

De serviço sublimado, D,os rotarianos felizes,
lncitanclo 'à coragem Para ter continuação:
Dos herdeiros do legado. Avaliar bem ó que ,dizes.

-*- , -*-

Rotary e compreensão ,
Rotary é mesmo a paz

I

De toda a extensa cria, ' Amigo, bom companheiro:
Que busca na perfeição Para ,fazê-Ia eficaz

A,feto, amor, alegria'! Entrega-te por Inteiro.

-*- -*-
/'

Rotar, ,é bondade Rotary estende a mão

Vivida com fé, a pleno Distante em qualquer lugar,
.. ..

.,
-

Tendo em nossa vontade Nosso ideal é deÍloçlo:
C ensino do Nazareno. SERVIR, RENAESCER E

-*- AMAR!

Rotary é a tolerância DEX

Desejada e vivida -.-

E com a mesma constância (Transcrito da "Folha Po-

Recebida e partida. pular", Sant'Ana do Li-

-*- vramepto, em, 01.01.80)

ekel, Diretor do, nosso ex
celente "Correio do Po-

, vo", qúe ele ouviu de ter
ceiros e merece registra- '

tia. Conta-se que o termo

corupá provém de Coru-
,

pã, significando "espírito
da selva" e que certa
feita dois caçadores per
didos toparam com essa

criatura misteriosa,' como
segue: estando os dois
extraviados e famintos,
perceberam, no antro das

matas, uma cabana de :

.onde provinha sublime
éhelro de assado, Não
vendo, por ali os donos
da moradia, impelidos pe
la fome, entenderam, por
bem que o misterioso co

lono na 'certa 'Os socor

reria e não veria por" mal

qué fossem já s,e servin-
'do de um só bocado. E

trincharam a iguaria. O

tempo passou, o dono
não aparecia e a dupla
foi consumindo, o assado
até que do mesmo nada,
restou. Então, ouviu-se
ao longe estranho e não
terrenal rugido, que, foi
aos poucos crescendo e

aproximando-se.' Vendo

que lidavam com o so

brenatural, não tendo. por
onde escapulir, o par de

"hóspedes" se enfiou pe
la chaminé" apertando-se
ali, Eis que chegá Ooru
pã, o esplrlto da, selva,
resmungando' que, fuça
ram nas suas coisas e

enfiando as gar'ras pela
chaminé, puxou os con-:

fiados pelos pés, recla
mando deles não pelo'
assado, mas' por terem,
dizia ele, dado sumiço
em seu cachimb'o. Um
dos prisioneiros, então,
tem a idéia de tapear a

,

monstruosa criatura, e

dela se livrar com o ami.,.
go. Disse a Corupã que
tinha ali com ele um ca
chímbo muito 'melhor,
(iOm tabaco superior. E
apontar para o bacamar
te. Corupã não

_ vacila,
pondo logo a' boca no

cano e, a tftulo de ajuda,
o caçador puxa o gatilho"
desferindo grossa des
car'ga de ,chumbo, bucha
e pólvora pela goela de
espírito da mata qU,e, pa
Ja ,espanto dos caçado
res, a:plaude a qualidade
do fumo �ólvora) recla
mando' apenas de ser o '

cachimbo barulhento em

d,emàsia., Eis ar a' curio
sa estória que, todavia,

, erei'ol também vá ser, en'::
contrada' em', outras' re
giões, com variações.
Mesmo o relato retro,
que fiz, há de ter desen
contrós, com o' que 'me
foi narrado que, 5?e a v_on
tade é grande, fraca é a

memória. - (continua)
,

, RAIS

De outras praças em

'1978: 215 - valer ... , .. i

1.472'.048,93. '.
De outras praças em'

. 1979: 215 - valor ......•
1 ;286.564,76.

Ent,rega da

OCORR�NCIAS

Recuperações re
.

,çebidas em:

Dos. usuários em 1979:
, 1.561 - valor 4.390.654,38 .

Dos usuários em 1978:
1.673 - valor 2.242.2!i}5,07.

,�
'De outras praças em

79: .123 - valer 335.947,19'.
De outras praças em

78: 120 - valor 374.015,61.

I----------------,�

De acordo com a Ins
trução Normativa V79,
da Secretaria de Planeja
merito - Grupo Coorde
nador da RAIS -, todas
as empresas dom mais'
de 100 empregados de
verão entregar a Relação

,

Anual de Informações So-
;;:

....o...
_

ATENÇÃO
JOVEM

Se você nasceu no a

no de 1962, chegou a

hora .de cumprir sua 0-

6rigação para com a

�átria.

Oompareça à Junta
do 'Serviço Militar de
seu município, no perío
do de ,janeiro à junho,
portando sua Certidão
de Nastimento e uma

fotografia tamanho 3x4.

J'OVEM! Alistando-se

para. o, Serviço' Militar,
você estará ingressan
.do no rói des construto-
res da Pátria.

POliCIA RODOVIÁRIA
FEDERA�,

,DIVULGA RESULTADO
RESULTADO DE
FISCALIZAÇÃO

Fonte do' 16.0 Distrito
Rodov;ário- Federal do

DNER, informa através do

Programa de Minimiza-
, ção do Nú'mero de ACi-,
dentes nas' Rodovias Fe
deral s'ob a jurisdição do
Distrito, a Polícia Hodo
Viana Federal realizou
em dezembro últi�o, ses
S'3l1ta e sete Comandos'
Especiais de Fiscaliza
ção" envolvendo as frodo
vias Brs 101, 116,' 470,
282, 11,2 e 158. ....,

Na oportunidade f9r:am
aó'icadas 3.448 noli,fica

ç6es, onde 1.91:4 foram

por excesso de velocida

de, 71 por excesso de

fumaça, 277 por ultrapas
sagem indevida, 03 por
estado de embriaguês al
'c06lica e 1.183 por varia
'dos tipos de infraçãq'.

tem prazo
ciais (RAIS) entre 2 de

janeiro e 31 de março. Já
as empresas com menos

de 100 empregados de

verã,o entreg'ar, o referido
documento no período de

2 de janeiro a 15 de feve

reiro do corrente ano.

,'Irineu' José Ru,bini
, ,Angenir José da Silva

_ ADVOGADOS -

Atendimento nas ár.eas ele Direito Civil e Co-'
mercial, Direito Trabalhista e Previdenciário e

de Direito Penal.
-

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM
CO'BRANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 49 -, 1.0 Andar,
(em cima do Unibanco) � Fone: 72-0111

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I I'

Classifica/dos
Censo Demográfico

,
' .

"O IBGE vai fazer uma

radiografia, de corpo in
teiro do B�asil, a partir de
setembro, com os ,Censos
DemoQráfico, Agropecuá
rio, Industrial, Comercial '

e de Serviços". A declara
ção é' do presidente do
IBGE·, "professor José
Montello, que considera o

Recenseamento Geral de
1980/83,' o' mais lmpor-'
tante de todos realizados
atéhole,

respondido por toda a po
pulação e o

-

outro, por
cerca de 25 por cerlto dos
habitantes, usando-se pro
cessos

,

de
'

amostragem.
'

As investigações do Cen
so Demográfico deste
ano "serão mals am-

,

pias e detalhadas,
<

em

consequência da.evolu
ção brasileira. As pergun-

.

tas serão a respeito do
sexo, condição de 'pre
sença, idade, alfabetiza:
-ção, escolaridade, r�li-

Para o presidente do gião, nacionalidade, ml-
IBGE, o grande desenvol- gração interna,

.. ocupa-
vimento econômico e So- ção, rendimento, fecundi-
cial ,do Brasil, nos últimos dade e dados sobre 'o da-

'

anos,' justifica a lmportän- micilio. ,

cia do Recenseamento" O Brasil será .subdlvl-
principalmente a moder- 'dido_em cerca de_150'mil.

nlzação da Agricultura, a .setores censitários para
evolução dos serviços bá- a realização do Censo.
sicos e as características Um setor censltário é
da população. uma subdivisão .dc Dis

frito que, por sua vez,
'corresponde à d,ivisãó do
Municipio. Durante o Cen
so, . cada setor demográ
fico �verá ter 200 domi
clllos' e o setor agrope
cuário, 200 estabeleci
mentos. Esses setores
pederãe ser reagrupados '

., Etiquetas -

AUTOADESIVAS ' ?
\

CONFECCIONAMOS QUALQUE:R TIPO

Gráfica Avenida LIda.

Jaraguá do Sul Santa Catarina
(

- 'CANARINHO -

Transporta com carinho.

o CENSO
DEMOGRAFICO

O, Censo Demográfico
será iniciado no dia pri
meiro .de setembro, com
a utilização de dois ques
tionarios: um

'

deles ,s�!rá
,�--_.@�=--------------�--------��----------

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda�I '

Pé - Assoalhos - Lambris - Mela-Cana.I •

I

Rua Curt V�sel, 658 - fone 72;.0550 - nesta

Terraplenagem Vargas
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERVICOS. COM TRATORES. DE ESTEIRAS
Rua Frederi.co Bartei, 181 .. fone 72-0208

Tubos Santa Helena '

't' !
'

,

TUBOS 'E ARTEFATOS ['lE OONCRETO
Rua Joinville, 1.016 - Jaraçuá do Sul,

Estado de San ta Catarina

PREr=EITURA M!JNIC IPAL DE CORUPA

Edital de
Preço�

.

�omada de

01/80
'.

o Prefeito Munlcipal de Corupá, 'Estado d� San-
. ta Catarina, faz saber 'que.se acha aberta nesta
Prefeitura Municipál sIta à Av. Getúlio Vargas n.?
4/13, com o prazo até o dia 30 de janeiro de 1980,Tomada de Preços para construção de uma Ésoo
Ia com duas salas de aulas;

.

A planta e demais informações de que neces
sitarem os senhores interessados, encontra-se na
Secretaria da Prefeitura no endereço acima indica-
d� I

.

Prefeitura Municipal de Oorupá (SC), 14 de ja-
neiro de 1980. '

, .

I

Adelino Hauffe
Prefeito Municipal,....-.- - .... � ........

'
...

-

.

"

de ·80
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começa em setembro

A data para iníéio do
Censo Industrlal, Cqmer-

,o CENS'O 'cial e dos Serviços será

AG,ROPECU,ÁR,IO'. em 7 de abril, de ,81. O'
Censo íadustrlel, que é

O Censo Agropécuário feito de cinco em cinco
de 198:0 será iniciado em anes, mostràrá os núme
fevereiro de 1981" com ros das átividades de be
duas datas de refer�ncia:' neficiamentos; de trans
o dia 31 de dezembro de
1980 para caracterizar at

existência' de estabeleci- -----.....-----------------
mentos, de bens e de
mãe-de-obra das unida- ------.------------------.
des de exploraçãö; e o

próprio ano de 1980 para
investigar a produção' a
gropecuária. O Censo A-I,gropecuário registrará os

estabelecimentos agrope-Icuários que tenham ob
jetivo econômico e inve-sjtigará;

, basicamen!e,. oI
seguinte: earaetensneas
doi produto e CIo .proprie
tário de terras: condição
legal das terras; utiliza
ção das terras; extensão
dos estabelecimentos;
mão de obra e prática a

gropecuária como us'o de
força, emprego de irriga
ção, fertilizantes e corre
tivos, de defensivoS\e prä
ticas conservacionistas
do solo; filiação a eoope-] _

rativas; princip�1 ativi�a
de econômica; valor dos

.

bens; receitas e despe..\

, Apliq�e seu ca�ital .::m imó,veis, onde a valorização é constante, e o retorno garantido. AdquJra amda hoie, seu lote no. JARDIM FRANCISMARda IMOBILIARIA VAlLATT8 LTDA� ,

'

r -...._

OS BONS VENTOS LEVAM AO

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO -

A CANARINHO PREOCUPA-SE COM A S1JA LO- '

,COMOCAO, COLOCANDO A SUA DISPOSICÂO
MODERNrSSIMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES:
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS-

-

SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E TRAN
QüiLA.

�rraria e, Benefiéiamento de
,

" \

� madeiras " Rio
.
Molha

.
Lida.

Construindo em madeira o progresso de nossa regl!o

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

Rua' Leopoldo Malheiros, 67
\ Fones: 7�-0101 e 72-1059

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

VENDAS:
, � PRAIA GRANDE
�. (O Loteamento 'do seu futuro).

W ImObiljári� VAILATTI Ltda

,
I

de eecrdo com a concen- .sas dos estabelecimen
tração de habitantes nas , tos; financiamentos obti
unidades econômicas. O dos; Pecuária (efetivo dos
IBGE vai contratàr 120, rebanhos); Prod'úção A
mil 're,censeadores' parall gropecuária e Indústria
o Censo Demografico e Rural. Em 1971, o Censo
a populaçã'o brasileira Agropecuário. registrou a

serà conhecida poucas existência no Brasil de
semanas depois da eon- 5.007.169 estabel!ecimen ..

clusão dós trabalhos. Os tos. A previsão para 1,980
.resultados

_ completos, á-I' é dé 5 milhões e meio de
rea por área, domic�liol estabelecimento's. Alguns

I .

por domicilio, serão di- dados do Censo Agr�pe-
vulgadós, no máximo, eml, cuário, como os número'i;
dois anos. da prociuçãó do país, po-,

O presidente do IBGE! derão ser divulgados. com
.

achá fundamental ó resul-l antecipação. O' resultado
tàdo do

.

Recenseamento geral será conhecido, no

Geral do país seja divul- máximo, em dois anos."
gado o mais rápido pos-
sível para que se apro
veitem os novos dados

,

num perfeito planejamen
to econômico e' social e

se justifique o investi
mento a ser feito.

Rua' CeI. Emrtioo Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JARAGUÁ DO SUL _, SC
,-

I
Conslmlora 'SerIa Ltda

J

CO'NSTRUC;Ao CIVIL ENGENHARIA, E

COMt!RCIO DE MATERIAL DE CO�STRUÇAO.
Rua Jioâo Pictoll,· 94 - Ed. Carlos Spézla·

Caixa Postal 184 .......
, Telefone: ••.•.. 72-0214

-

89.250 .. Jaraguâ d!o Sul - Santa Oatarlna

formação e extrativos mi
nerais explorados, com
fins lucrativos, 'por uni
dades industriais perten
centes a organizações
privadas; sociedades de
economi'a mista e empre
sas estatais.,Será mantida
a Classificação indus-:
trial de 1970 a 1975, com
pequenas modificações. \

O Censo Comercial e dos

Serviços também seguirá'
os levantamentos feitos
de 70 a 75, com algumas
alterações indispensáveis
diante da extensão do
comércio· atacadista, va

rejista e da prestação de

serviços em geral.

O CENSO
INDUSTRIAL E'

'

COMERCIAL
O orçamen,o para a rea

lização do Recenseamen
to Geral; no período 801

83 é de 10 bilhões de cru
'zeiros com 'a seguinte,

'r

distribuição, por exerci-

cio: 1980:, 3 bilhões, 184
milhÕes; 1981: 4 bilhões,
594 milhões; 1982: 1 bi..;

Ihão e 99 milhões de.' cru
zeiroS.

�,L A'R Imóveis
•.. AGORA EM NOVO ENDEREÇ� PARA

MELHO'R SERVI,R voes-

Rua Estéria Lenzi, esquina Av. Getulio Vargas,
sobreloja de Dalmar Ma�azine;

""LAR" VENDE:
CHÁCARAS _

Estrada Nova a G km' do Centro, 37,500m2, com
, �

h'
.

casa de madeira e rancho. Ideal para c acara ou granja,

Água abundante. Em prestações.
_ Garib'aldi,' 157.920m2, com água, palmítal, 3.0001 ba-:

naneiras, madelra. Cr$ 130.000, metade a vista e saldo a

combinar.
_ Poço Grande, Guaramlriní, distante 2 km Casa Co-

_ marcial Klein, 130 morgos com construções. Ideal pare,
.

plantação arroz ou pecuárla. Pagamento parcelado -.

� Estr. Itapocú-Hansà, Barra Rib. Gran,de, Nereu.

361.00Qm2, com casade madeira e, ranoho-estrebarla, piso
cimento. Ágúa encimada, ate a casa. Possui pastagens, ár
vores frutfferas. Ideal para' granja. Agua em todo terreno.

_ Estr. Águas Claras, Ilha' da Figueira, 117.750m2,
com casa e rancho de madelra. 2 lagoas, centenas árvo

res truttteras, roça aiplm e milho. Local pitoresco. Ape
nas ,Cr$ 42à mil. >

li

,

LOTEAMENTOS
\, , '

_ Guaramlrim, a apenas, 9 km do Centro de Jaraguá
frente para asfalto e fundos para Rio ltapocu.: Possurmos
ainda alguns lotes. Apenas Cr$ 80.000,00 com pequena 'en
I

trada e saldo até 24 meses,
,

-RUa José T. Rib�iro, frente futuro asfalto, antes Gru

po Holando M. Gonçalves. lotes com luz, água, esgoto.
Em até 24 pagamentos. RegUlo altamente valorizável.' .

CASAS
_ possuímos, para venda, terrenos com moradias de

diversos tipos, tamanhos e preços. . Preços em condições
ou f!nancláveis pela Caixa. Informações pelo fone 72-0510.

'TERRENOS
I � I

- .Procuramoa áreas ou lotes residenciais, de qual
quer tamanho, para clientes preferenciais. Possibilidades
de 'pagamento a vi.sta.

Seja previdente. Invista em Imóveis. Nós temos ou pro
curaremos o Imóvel de seu agrado. Venha conhecer nos

S;:lS novas i�stalações e garanta seu futuro.

\ :-.,

Faça uma assinatura deste Jornal e acompanhe
a história de nossa cidade•.

Passo á passo.

,"CORREIO DO POVO", hã 60 anos éserevendo
'

nossi hist6ria
'

Assinatura pelo fone: 72-0091 ou na
Mal. Deodoro, 136 (redação).

" /'

Relojoana· Avenida
Qualquer qUe seja a

-

oportur-idade,
. presenteie com as sugestões da
I RELOJOARIA AVENIDA.

li

Conheça as incrrveis sugestões em jóias - re
lógios - pratarIa e, artigos finos para presentes.

� /
-

'�

Atendimentp com o carinho que yo'cê merece.
Mal. Deodoro, 431, fone: 72-0038

----

, I;

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Serviços de Maréas e Patentés - Fotocópias de Le

I glslaçAo Trabalhista e INPS : Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

..

., IDesde 1944 a serviço do progresso de Jaraguã do Sul
.

Av� Mal. Deodc;>ro da/Fonseca, :130 - fon�: 72-0091

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

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

Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves
,_ CRC-SC n.o 7.638

I _

.
MARCIO MAURO MARCATTO

Engenhe�o' Civil
CREA 7a. R. CART. 380s.:D

REG. N0. 9.360-- VISTO 5047-10°. R..

. PROJETOS E ASSISTENCIA Ta:CNIC \

Av. Mal.lDeodoro da 'Fonseca; n°. 1.179.

III
MARL'AN-..-.-....._·-""'ND-1M8NTOS E,.."",ç«»* 'L'I:1)À;
---

- ..

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE

IFINANCIAMENTO - CONTRATOS E. SERViÇOS EM .GERAL •

ESCRITÓRIO: Avenida GalOllo Vargas, 79
Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

..

CRC -,0772

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CO�R�IO DO POVO

Salim' · patrocina
"futebol,

.

de arei.a'
em', 'Barra '�I' Velh:a

\' I

Será reàlizàdo 'ha Prala
de Barra VeJlÍá, 'bal'nEJârlo
integrante da mlcrorre

, gião- db 'Vale do "ltapöcu,
,

um tCàm,:>eonàto de Fúte
'bel' (je Areia, "com 'i'nício
,previsto pára este sába
do, 19, céhstitüindo-se �em
atrativo à parte àqueles
que Veranéiam naquele
balneário. ·'Tal·', Campeo
hato levará -::0 nome "l" de
"Salim .:ldsé'< Dequêch",
Pr.efeito Múnicipal' : 'de
Guaramirim, que ofertou
o troféu para a disputa,
o qual acha'-se em expo
sição na Secretaria de
Turismo de' Barra Velha.

. o·,·

Segundo' o regulamen
to do Campeonato, ficará
de posse definitiva', do
troféu, a equipe qúe co'n
quistar dois campeonatos
segl,lidos ou três: alterna
dos, ' a parti( deste, pre
visto seu início para a
tarde d'e hoje. As inseri:..
'ções, segundo o crono':'
grama; foram encerraQas
ontem.

Ginásio'de Esportes
, em março

A reportagem apurou
junto a, ,Assesso,ri'a de Im
prensa da municipalidade

,

-

guaramH-ens'e, que mui
tos são os planos- e com,
a conclusão do complexo
esportivo, çertamen"te o

esporte salonista' dó vi
zinho 'muniCfpio, que este
ano participará (após a

nos) n9vamente dos J�sç
em Jaraguá do, Sul,�d'e
verá ter uma granae mo

vimentação ·e· a$Ç},ensãp;: J
I 1.1

• -'1',.'

'Ex'-Atl,etas.realizaram 02.°
Encontro, no Baependi

.t· ..
' .- ,,..

cin'ado pelo atual 'presi
dente do Clu'pe, sr, Ha

, roIdo Rist�w:,· 'É; äürante
ri Enco'htro, dprriingo, {oi
'voz "çlÓrrente' que, '0 e�
-atleta 'Ç,yrjneó' Motta" �
pezln, atualme,n�e re$idin
do' em Mafra-Se, mostrou
iláeres�é em pa�rqcin'a( «;>
4,° Encontro, em '1982.

',- 'r' .,.,

,PRESENÇAS
" '\

U�'dqs olrgan'izadc;>res
e ta'mbém ex-atleta, gran
de futebolista do 'pássa
do, -Turfbi,ö AntÔniólElísib, '

" ...
. t�.- l

forneceu à reportagem �9
"mai!s antigo", as pre:g�n- ,

ças registradâs 1')0 2.° En-
.

,contro de Ex-Atletas, do-

mingo, no BaepeOdi: Cas
cudo, ,Gaulke, ,�oli, Samir,
Octacílio',' Turíbiö, Taran

to, Jorge Mattar, Hamilton
Gui(fa'" Fischer, . Guido
Schmidt, BaHock, Sábará,
Bicfú,

� Leoni; Manfredo

Albus, Sch'moeckel, Vi
cehte Donini, Zioo Rocha

(JoinviUe), Ronaldo (Curi:
tiba), Cyrineo (Mafra),
Osmar (Rio Negrinho),
Eugênio Silva, Peca, Fis

cher (Paraná), Faustino,
Clécio (Fpolis), Ari Fruet, .

Silvina Mário'· Zerbinen,
José 'Fruet.uoso e :José
Nunes.

E's:ses desportistas des-
,

frutaram de 'alegres' mo

mentos de descontração,
. confraternização e amiza-

de, relembra-ndo seus áu

roeos tempos de'júvemtude
e das famosas' 'partidas
de futebol travadas,. de
fendendo as gl'orios'as
cores do azurra.

�.,"" .. -, '"'''�'I-'r-''''''''''' " ,.�,.....��U.r'�

SERViÇOS ÀÉREOS REGIONAIS

NOVO·S HORARIOS DE: JOINVILlE

Para

Söo,Pau)o., .

Curitiba .

Partidas

8,45
12,1S
17,45
845
1'0',45

Freqüências
2:a, 3.a, 5.a,,, 6a.
4.a, Sáb., döm;
diário I'

A.a, sáb.'
Dom.

Conexões, paFa todo o Bras!1 e \ e�terior; 1)9$"

, II

jatos da, Varig-Cru,z�iro.

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

ca, n. 130, fone: 72-0091.

'Maffezzolli 1
\ no,

": de
�

árbitros da
quadro
FPF

vado. Além de Alcides,
P,aulo Funke, outro jara
g.uaense, também já tra
balhando em São Paulo,
ingressará na FPF, ,ele
qUe, fc;»ra aluno da Escoli
"há de Árbitros da Liga
Jaraguaense

.

de Futebol,
iniciáda p�lo próprio Maf-
fézzolJi.. "'- '.. ,� "

- - - ,

. G�mes .não teve c��nce
de atuar na equipe prin-"

-

cipal do Vasco durante �
Copa Br:asil, quand,b era

técnico la Oito Glória, po
. rém, suas esperanças re

sicfêm agora· c'om o novo
trein'àdor 'que retorna' às
lides cruzmaltfnàs, após
ser' campeão' gaucho'pelo
Grêmio, Orrando', Fantôn!,
o "Titio". Faritôni,-que as,.
sumirá a direção, técnica
d:o. Vasc-b na' próxima se

mana, quando do retorno
dás férias dos 'jogadores,
prometeu dar-:ll1e cfiance
em alguns amist�sos e,
dependendo'de sua atua

ção, poderá ,firmar-se na

zaga dQ vice:êampeiio
brâsileiro d� temporad'a

. .. ,

Iniciara
Está aeterminado pa

ra IQ mês de março; o

início d�o lU Campeona-.
to Varzeano de FÍ1trP�1
"Varjão/80", que r�unr

rá, a exemplo d� edi
ções anterior�s,

l
el:jui

pes elo futebol'� I11Emor
qa região, conforme a-:
nónciou 'o Presid�mte
Luís 'Aibert.o (eetQ)'�Oe:
clisler, 'dO' EC, Figuei
rense, promotor do cam

peonato que tornou-se
· obrigatório no' ealendá- .

rio despo'rtivo d� Jara

guá do' �l,Ir.

_ PAGINA 7

em março
I

..... 1: ,

,

I Foi reallzade i domingo,,

com um Jaetoialmoço j(!JR-
o

te á"o compJßXio esportivo
-social do Clube ANétiGÖ
Baependi, o 2.q 'Encontro
de Ex�Atletas -do

. aeurra,
,

reunindo- consfderével- nú'-'
mero de futebolistas -do
passado' qúe e- honraram e

'gioriaram, .as 'cores -do
clube. A realizaçãe des
ses Encoh,tros, partiu da

,

.inleiatiya deste jornal, a-

o

no passaqq,. ,quando ea

comemoração qa pa;:;�a':'
gern dos .90 anp& de fun
daçãQ do "'Correio dö'po
vo", ocasiã9 ,em que a

"festa" foi patrocinaqa
pelo' nosSQ diretor, Eugê
nio Victor SchmoecKel.
(

,

" r
. �

\
�

E repetindo ,o feito, es
te :ano, o ahnoço do 2:° I
,Encontro t�ve o patrocl- Iniq do Deputado E'stadiual
e ex:"atleta do Baependi;"
Octacílio Pec!ro Ramos.
Durante o ágape, falaram
o 'Próprio Qctacílio,' anfi
trião, ex-atleta, ex-presi
dente do' Clube é atual
Deputado, Estádual, agra
debendo a :pre"sença' \ de
todos e, se,guidame��e, à

'

pedido dos' éx-a,t!ßtas, fa- ,

lou Eugênio Viclor Sch
moecke.l, ex-pre�ielente do
C,A. Baepe'ndi e nosso

1
Diretor, lel:n�rang!? ªs

I 'qualidlaeles de--despónista
.

O Girtásio de Esporte's I 'de Octäc;íljo.
o

o

de' Guaramirim, está em
fase fina� de acabamento'. , Naquela mesma 'Oportu
A Empreiteira Engepasa nidade" ficou decidido
esfá afixan'do os alam- . que IQ 3,° Encontro' c!.e Ex,·
brados 'e' realizando ser- -Atletas-do C.A. 'Baependi
viços compleme'ntare's ob- verificar-se-'á em m�rçö
jetivàndo sua conclusão, ,dê 1981 e qUe ser� patro-

o conforrpe planos' iniciais,
até março -'do' correJ'llte.

o

Esta obra, is:em, dúvidas
é de' grande 'importância'
.pois dessa forma a -juven�
tude terá acesso sadio à'
prática do desporto sa
lonfstico.
1

, ,O' jaragua��se :Alcides I
Maffezzoííi, formado pela

'

J)EPTq., Q'E FU1:�BQL,.\' e$eala de .ál'bitros\ da Li
"f" , ..,' .

, 'd" 9,� JO,_,,!nvile'nse c;fe i=u�ebol
"SE,'MOVIMENTA .' -

d 78. .

f"', ':.l " 'I'! '

,e que., e!11' março,'
"

transferiu-se à Jaraguá
>W .- "I', _,,1,' do' S�I, 'in�egrand_o o' de-

O ' novo. departamento partam..ento de arbitrage111
·
de futebol do' Juvefitus, de entidade local, não

,

com vistas a participação mais, p,(esta se,rviços a-
no Torneio -Inc'é'ntivo 'e qui. (É que em �irtude de
Campeonato Estadual çj'es súas atividades' profissio- ' São dois. desfalques ao,
ta tempor?lda" v�ní,�se mo-. nais,� MaHezzoUi, trabalha ,departámento' de árbitros'
vimentandor visando atin- e' resldê agora'; em . São d.a Liga local; cl cad� dia

•

gir os fó'bjêt1vos 'propô8(os Paulo, 'para o'nde seguiu mais enfraquecido, pela
•

pelQs planos inicJais. Sé-1 dQmingo .;iltimo, e, no cen. ' própria estrutura da enti-
!
mana passada promoveu fro mais Clesenvolvido' do 'dada. Em fevereira; have-
encontro na sede' do clu- país" �continuará ;dir"gin�o rá eleição na LJF; quand'o

•

��".r 9,e.tßQ98 •·.. _����lt�9.<? I partidas 'de futebol, inte- o atual presidente M�rio
dentro da' expectativa, fa-, grando 'o pepart�mento', Vitória 'Rassweiler, que

·

tã, que animou o departa- de Árbitros dá F:ederação vem ,segurando.o "rojão"
, 'nientoSque' 'parte" agõ'rã � Pau'listi" de Futetiol�' que pr�ticamen,te só, entrega-
,

com "unhàs e dentes", 'tem na direçião Êmídio rá! definitivamente o car-
I

pa'ra cons.eguir 'recursos Marques' '(Ie' Mesqu.�a. go, porém, conforme de-
.

·

financeiros e um plantel "d • claraçõ,es pl'e�ta�as, "ao
'para partidpação' nas MaffezzOIli que em ja_' mais antigo'!,. continuará
· prorrioçõe�" da F'ei:f�ração '9Og' "çto<",�stiçps" � mes-

,

'a colabo'rar cóm a entida-'
•

Catarinens:e de FuteboL, mo no Campeonato Esta-:- de em outra. fl,mção; E
l, ': ,,,,.., 'i , •• " .,.,

dual mostrou suas qúali- pel,C) que se tem conhe-
Ourval

.

ViseI, ' 'Elizaldo ,dades' como. árblfro e au..
'

cimento,: não existem ,no
'Leutprecht e Raul 'Roq'ri-: xiIiar, manteve conThclo,' mes 'para compor a dir�-
gues, o trio "testà de em Sãa Paulo, com Errii- toriá novai pelo me,nos
ferro" �ncabeçam esse dia Marq�esYde Mesquita, aparentemente,' em �virtu-,..

novo departamento de'
<\ acertànCfo seu ingresso na de· .do es'pinlioso cargoI futebol profissional estan" FPF' e segundo' declara- de servir, d'esinteress�da-

do
. !n�!usi�e' oi)sé'nian'do' �6e'ä" d� próprio; ,iniçial- "mente.ao .esporte a!11ador

váriOS jogadores �Iaô"'fílté- mente �irigirá
I partidas � recebendo como r.ecom-,

bel amador da região e das divisõe�.inf�riores do pensa, criticas.
,da própria ,várzea, para, 'futebol .paulista,,' don!'le, 'lÉ'CO.1110 se"apres�!1ta o

.apro'yeit,�f!1énto , ... '2<? qam-
"

dependen,do. de Sl;la�t �- 'aluai �uadrQ. � Vaffl9;;. a

peo��to, Vários. jo9��9-
.

t�aç�es, Roderá. ,ç,�egar. gu�rdar 'que "bicho': vai'
res Ja f��aT. 89,!�dl9,s., . �t,1i me�!po.,a dlrc:�ao de· dár.

jogos de nível mais ele-

, ',Segundo Beto, o pen-
, : 'sarnento 'inieiàl era o de

reduzir·o núme'ro'dé _�Iu
IDes participantes "para
12 ou 8, preferindo qua
lidade ao invés; de quan
tidade, porém, tal pode
rá nãö ôcíörrer vistb'que

·
é muito grande o �úme- .

ro de pretendentes. O EM ,
,

Varjão/80 à �priA,eípio' MASSARANDUBINHA' 'j
,será nos m,eS!ll0s mol-
,des d'os c.aJitpeo:)1atos Veteranos e Titulares
passados, à exceção de do!EC figueirense, me-:-

\

algumas alter�9ões, que : dem força' amaÁhã à,
'serãb introduzidas COIiTl 'tarde, 'em Massarandu-

I ,base nas experiê\1cias �binh'a7\cor:ttra\ "" o 61ória
vividas. �erá' ,i,gua!fen- I,ocal, ob!lforme ' a,cer,to

"
te regido por�um ,�regu- .efetuad<? e'ntre as duas

f làmênto, baseado no do! 'ág-retwiações .... ·'Äi safda-
�' "

'M ot ....." "

.� 'Cbpão "K�rt� e�nel � . da equipe "jaragtIaeA'SeY
I de Joinville �,! no das será' 1'(5'90 �após'"o almo,
I CopaArizona:de'�ute- ço.

.• ',., ,-'"
,

bol. <:,' .

F·�STIVAL"'·'. ",�,' ':'-/
ESPORTIVO�: "

, .:
..

,..

Gomesem jar�g.uá.:, , .. CMEtPijroerndJe ,L
'

-v- ,-

r
,.J" programa

'

"Camp'e�natos',.,.9 zf,lg.,.eir9-cen�ral �o:' passada. "

c. f· '

"� "í >, "'" " ,i' ':' ••••
_ '

�.es.', ,qüe' 'd,e,,fendeu,i,.as co- . MUI,'to arredlo as espe- '

t d
'

ti.

I
_

d
.' A Comissão Muniejpal º�.-,c!.eJ:l_ro,!' 'a, , '�e�pec iva,

res grenás po!, algumas cu açoes. a Imprensa, 'de Esp'ortes' (CME) de Po- talxa, \, '

Jel11;pGliad.as.f ,� ��tev, '.np G,.mes prefei'iu"!Jãd que,-· ,
. I,' .'

últimG final-Ele-semana em tlonàr sua situação atual . �erode, uma das! ,mal� a-
r

.
, ""

t as do Estado oue tem A CMt=, j$ n,. este .
in CIOJâl'a9u�;,�, S'�I� ,{e"endQ na Vasco (financeirabc;li- ."lV , , ,', "', "�I'" '1 "

_ de ano, 9.0meça a traba-
arn,igo� e ;co,egasd� eJo- z�n�!l. ,e"fo:n1r:-r��e :n�f11 J ,�)���a o. dl.namlco des

_ ,Ih,a,r, visando � ,a prepara-fissão que. �qu..! .�ei:l(!l� ambIente .multo", b9R:1 " ,portls,ta, P.r9.fessor Wal,' .

qua,"ndo,na final de,amosto' que basta surgir" uma ,demar wdlesne,_rt, de�t�ra ção, para ,O'SI ,XXI Jogos
. " c '

• .'
. :t, ...

,
"

• promoven o nes e omm- Abertos 9.e Santa Catari-

te,v�_ seu pas�e,.,�go�ia�o (Chance. para estrel�f, .pa- ,_
I d·l' 20" rtl 'od ,'9: na, que' serão realizados

com o Velo Clube ,je ,RI'O :
' ra mostrar sUa.$ virtud�s gHo, ra . 'CfI Pba plr ras .

, '. .,',. 'f" � ,�" _'. ,1 "

oras', no tu e omero- no, IT)�S' de .outubro, em' ,

CJalio, d!sp�ut"nte c;t�'Q,VI-I de futebo�!st� ���e���!�, de. . o "CAMPEONATO .Jaraquá do Sul. Pomero-
s�o ,Esp�clal da Fed,el'a- como 10 pubh.C?� Ja�agua� 'Ni!UNICrPAL :DE' NADO U- cje�, mercê qa-, dadlcaçãoç�o Pauhs1a çle "fut�t»ql. I ens� e catannense aeos-

VRE
"

rtl
., �.:; de Seus mandatárlosó des-'Gomes ··foi "vendido" na-. lumou-se a v�-Io. O "Ca-

,

... :' c�JTI a pa !,Clpaçao 'portistas, técnicas e atle-:
quela ,QPortunida�e 'pof ' mlseta" ,q��, revelou-s� �o�_ �mantes ,d,? . e.spc;>rtß

ta�, tem se mostrado ulU..

400 .mil �ruzeillo�. �,,�l:4- de' vez nO"'futebo"'pro1_is-, mal.s completo, de to�.�� mamente comq a, grata"ante o ,Campeonat9 Pau- siQnal atuando pelo Ju.; �,as. ,dades. �, �e 24 de.Ja /revelaçãq dentro ,do ce-
lista, displ;ltaAdo fr�nte: �� véntus d� �ossa ,cida�e, a �elr� a 02

,

,dedle�ere��� nário esportivo barriga-melhores equipe!% do fl,lb�- par da vI§lta aos aml�,os, Ig�a mente no ue. � -verde e, prova dis'so foi
bol prasileiJ;o, tev�'pass�� t'arti�ipo� se�und�:f�ira m_erodde'Fc�rn � s��rv�: a excelente' performancegens brilhan,�es, r muitas, a nOIte, ,untam�nte com sao , '�d e xer�çao (�C�; do ciclista l-jans Fischer,vezes destàcado pela crô- esposa e filho, de jantar nenset e, � rezv CAM' o,btendo. medalhas de ou-·

t'
.

"d
'

f t' , . .' - acon ecera <o "-
nica espor Iva ,,��mo- o e con r�, er",z��ao na

PEONATO ESTADtlAL DE ro e� 'competição inter-
'm�lhor atleta em, campo", se�e �oclal do

_
m?leque XADREZ' categoria' juve- naeh:>nal, fato� ,que o ,eq..

fl;lto que despertou a a- travesso", qnde estiveram
'1" 'r, '

d
' tóu para inledrar' à selei

tenção do Vasco d� Ga,:, J)resent�s também direto� �� ,mascu In�, .?�rlO o 7�.

'd R" d'· Jan" res do clube ." que se reumrao no VIZI çãa brasileira de ciclismo
ma, o, 10,

.

e �I!O •

nho município os melho- p�ra as "Olimpíadas d'e
clube ao q.,.al o zaguelrao

D J
'

G
'

res enxadristas do Esta- 'MQscoJ. :'
).,

..

'

encontra-se emprestada ,
e aragua,,' ames se- ,

até junho. ' ,

guiu à Mafra, onde' resi-:
dem seus familiáres e de
lá irá 'ao' Rio de Janeiro 'Jara'oua"" d'o S'lIlpara réaprese�tação ' na'

, ,

pró:xima semana. Vale' .

,

t.
'

res�altar queo; zagueirão espor IVO paradeu grande',passo em'sua'"
,

,

carreira, saindO do Juven-
.

O sebetário ,Júlio Cé-
tus para o Velo Clube'(a- .

sar; de çultura, Esporté e
gora rebaixado' a -Divisão

Turismo esteve, terça-fei-Intermediária) e de lá
ra enr Brasília, onde man-

p'ara o Vasco da Gama, teve' audiência com a di�
onde tOl'nou-s� 'vice-cam- 'retoria da Ca,ixa Econ9-peão bra�ileiro,l'Íluito em-

mica Federal, Na ocasiã'o,bora na suplência. Vamos entr:egou a {Marcos Vini-,torcer p�19
'

s,�c_e�so de ,1:iús ViII'aça;, processosGomes Ia n.a . v�!r�n.e cJo de 29 municípios catar,ifuleb'o! b�aslleIFO"�' ?��e ,nenses que' solicitam a
a ,m�q�,"a publ�cltafla I

implantação, em slias, co
P?�era tran�for�a-Io -" 'munidades, de módulos
10�lc�1 ��pendenEio Elo ésp�rtivos" équipamentos
propria .- !,ulTI ��s �ra-, dotados de pista de �tle*tas expres�oes' do' futebol tismo, quadras poUvalen-carioca. tes, caixas para 'saltos tri

plbs' e em altu'ra, caixas
para arrem'esso de peso
e dd'rdo. Júlio' César, foi
o :primeiro secretário es

taduª' a fazer pedidos de
'módulos este ano.

. Oonstrutora Marna (Jo
inville), : 'Olímpico I '2x1' .

'

Botafogo (p'ená:is) e 6U;�
ria (Massarandubinha)
4x'O Cruz, ,de Malta.'As
partidas de doming'o '21-'
p,r'esentaràm Estrada No'
va Oxt Noro,este, Moser
Ox1 Fe'rrosio)'(Weg?, Vila
"Lenzi Ox2, Fluminense

(Chico de Paula), San-
,tos O�2 pORte- Pênsil;
Olímpico Ox1 Marna (JS):
Sertah,ejo 2xO Juvenil
da, SE Gávea '(Rodeio),
Veteranos

'

Fjgmeirense',
1 x1 Gávêa, Figueirense.
4xO Gávea (futebo,1 fe�
miniRo) e Figueire.nse
3xO ,Misto" (eampeã0/'Z9,
de Massaranduba).JMar
càrain para," a equipe
promotora do'festival;de
qllJinto aniversário "etQl
clube, Chiquinho e Koch

(2),-,..--';-' I
,

r 1\.'.1 l '\oi. ,

NOVA" ':;.... :.

-ti',!U;T'(j·RIA 1'1
'

Está determinoda pa-
, ra as '16h30min 'de pró- .

Foi sucesso, emJodos ximo sábado, dia 26, a

os sentitl'os;" O' 'ies1!ival ;tealização de uma As�
espon:lvo""do Pi'guêi'ren- sem'bléia Geral Orciliná
sé, realizado sábade'e �i'á 'öd FiguEHrense{'para"
domingo no Estádi� An- 'éscolha da nova direto
td,nio Ribe'iro, na '1:I.hr, 'ela ria e áss'Uritos ! outros,
Figueira. Os re'9ultados . junto à sede dö' clube.

'

f6ram estes: Juvenil Fi- Todos os atletas, di,reto
gÇleirensl9 OX1, Olímpico, j \es e simpatizantés <do
Marisol 1xO Jaraguá Fa- "alvi-vérde"· deverão':..to
bfil, Flg,uéfra ���(a' 1xO .

mar parte das dei ibera ..( .

San�à Luzfa, ,qQnst�ufo.,. "çõ'és e eleição "durante
ra Marl;1? (Jar�gl!N�3x2 'a Asse"mbl'éia. !.

,.sem módulo
1980

do processo, fato estra

nh�vel, haja vista que no

áno passado;" quando, o
governaçl9r JQrg,e ,Bor
nhausen' instàlöu' seu' 90-
ve!'no itinerante em Jara-

'

gUã do"Sul, Júlio, César
havia 'declarado que nos

só munlc'ipio estava inclu
SO \:!ntre ôs 25 municípios
catarinenses que recebe
riâm módulos' es'portivos
nest!" 1 9'$0. �'pelo que se

sabe. 9 outros municípios
inch.ísive Massaranduba,
serão' 'aquin!1Qados com a

. iiniilantaç�ol � désses mó
dulos� ratificado ainCla no

ano passado e, agora,
taml)ém 'hão ,:- Émco'ntra-se
relacionado, qual:'ldo mu

'hictpios co",o Brusque,
Concórdia, Pomerpde, Vi-

. 'deirá,' Timbó' e Indaial, a;'

E dentre'os 29 municí-· íértl de São" Francisco do
-

pios, .,ão eAcontra-se /re- Sul têm seus pFocesso�
'facionã(f,o "o de Jaraguá (submetidôs '8 estúdo's pa-
do�Sul�1 por' razões igno- ra't pEuite'rior!� deferimento

- 'r�das, talvez "até mesmo_ ,junto a CEF.
por falta de elaboração ,.� , ;,' '. "c t.

" <

,

\ �

b Oompanheito-presi- em Nàtál"(RN), o VI Con-
dente Gilberto Nahas" dfi gress6 Brâstr'eir()' de Cro-
ASSOCiação' dds Cronistas

' nistas; 'cujo �'tell1fl princi
Esptirtivos de ,Santal Cata"

-

P:a,1 fái' a reforrTiä dO's es

Hné;l, dandó' '�o:""CP" al-' 'tatutos', face a'i'egulamell
"guns dados r!3fereliles as' laça0 dá ':)l"ôfi5S&0 de r�-
áfividad'es de nossa assö- 'd'íàlis.tâs;

�

amparahdo:,se
'Giação. I Seguhdo_ o GII- aSisim't':ös'! profissionais
'berto: a ACESC cr�den- que n&o' estavam' regis-
ciou 'em 1979,-189 croni,s .. � tradós. q,

- , ". "\
'

..

tas"'e$portiyos d.e todo o
- )J��*;:"::" ','

Estado, com,�ovo. 11)9,de- No final ,do· ano passà-
·,ó de carteira: CrioU' ain- 'do,' a Associação tomqu
da a"entidade" qos cro- pos;:ção firn,:te no tocante

nistas o cartão pista e as a revista até então feita

'credenéiais�J' de '!técnic<os . por pOliciais nQ , Es.tªgic;>
, e de todo o Estado, sur- "Orlando Scarpelli" em

giram nôvbs ""ass0c\adps:. cronistas q'ue' se idenfifi-
,

Para a ABRACE ;_ As": cavam. Fez Nota, Oficial
sociaçã&":' 'Brasil�ira dos e e·nvio.u, co(re'spond'ên-
CrbhTstas' �Es'pb,rfrvos, \ fo- cia ao Co'mando' 'da Po-
'ram 'créd�mciaqos '119 licia Militar.. O ato de re:"
niov,os sócios, e $8 té�Qni-

.

vi'sta �oi
-

anulado. Tan:t-
. , v 'bén:í ":'ébrífecóidtlolJ re di-

..cos"" :-'.., "1.*.:.....:. i'
'

vulgou'.'Notã
'

Oficial 60n-
'"

O ',röfà-'dÕ"Croniista 'Es- tra ii FCF 'per ter creden-
, ''''po'rt'ivo'', segundo os iEs_ ciado técnicós da TV Ca-
'''tatutos da ACESO, foi 'co- tarinense de Fleriànópó-

�. niemorado dia 1:1 dei ja- lis', 'quandó:' o' ,trabalho 'é
.. ': neiró:1 Uma; 'data signifi- da ACESC, e pretendi_am
cativa; que"!passç>u prati- os técnicos dessa'emisso-
camente despercêbida ,pe �a entrar nó Estádio e

íä clàssê, �,.. .. '"I.�' . ,

dentro do' alambrado cóm
-*-

,- 'credenciais da FCF" o

Segundo Gilberto", sés-
. q].,l'e, n,?o}oi aceí!�, (Flá�i'o

, �en'ia pessoàs que nãÇ> e- José--: filiado à"Asso'Cla
-�

him c,ró,nfs(as-óú" já foram, ção dos Crohistà's Espor
tiver�fm, porforçÍ3.'dos'Es- tiv()g<efe' S'anta Catarin;a
tatutos, seus di'reitos e (ÄCESC), e à Associação
carteiràs· ,suspensos;l o i3ràsiíeirà''-'�á'é

� '-Çronistas
'; ·ql!:evem'd� mOstrar o trq- �E�porfh;b�t:�(Äi3RAÇE) .7
"balhó" mo"rali2ã'dbt da di-l 'à'ntidaCle >fm�da: a A'sso-
!·retotíã·. i� �'''i'� 0'

� dàtlon 'fnl�?naf�na'e:':d'e
-", "";";"....:.., 'La presse' Spofti\rEP .1.".,

De' 9' à '13 de 'janeiro, ,(AlPS)' 'e" 'Confederation
segl:Jfldo correspondência Panarnericâna de Perió-,
da ABRACE, foi realizado distas De'sportivos),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Hospltalê,desusdeAraquari será.

,I '

o Chefe do Executivo
de Guaramirim, Salim Jo
sé Dequêch, de aeordo
com as informações pres
tadas . à imprensa �egio
nal, vai entregar o contro
I� administrativo do Hos-'
pltal Senhor Bom Jesus
de Araquari ·para o Go
verno do Estado. Tal fato
decorre de vários fatores
adversos, dentre os quals
os' convênios com (,
INAMPS e .FÚNRURAI,.,
cujas diárias são baixas,
fazendo come que' as des
pesas suplantem 'e as re-

o Hospital Bom Jesus,
.estava sendo dirigido por

,

Guaramirim desde 1975
quando assumiu o Gover
no do Estado, o Dr. Antô
nio Carlos Konder Reis.

UM POUCO DE
SUA HISTóRIA

o 'Hospital Senhor Biom
Jesus, de Araquarl, foi
lnlclàdo no Governo Ivo
Silveira, contudo, por falta

, " .

� Para tanto, convidou o

atual Prefeito de Guara
mirim, Salim José De
quêch,

.

qu,e antes de ser

lojistas" fazem
do

O Clube dos Diretores"
Lollstas

'

de Jara�uá '"do
Sul promoveu quarta-fero
ra, no ltajara, seu primei
ro encontro do ano, . em

reunião-almoço que reu
niu número ínfimo de as

sociados, mas que teve
como fator positivo, in
clusive ressaltado por um
cedellsta, o retorno da im
prensa para cobertura
dos trabalhos dOI órgão
classlsta,

.

Na oportunidade,' o Pre
sidente Luís Antônio
Grubba, comunicou que
no final de janeiro ou iní
cio de fevereiro, em data
ainda a ser deterrnlnada,
o CDL e os Sindicatos
Patronais de Jaraguá do
Sul se reunirão, para. tra
çar

.

diretrizes e campa
nhas que visem arreca-'

dação de fundos para a

plicação' no Centro Em
presarial de Jaraguá do
Sul - Cejas, obra. que
será eregida em 'terreno
doado pela municipalida
de, entre a Delegacia de
Polícia e a Exatoria Esta
dual. A construção desse
Centro Empresarial é a

grande meta da Associa-
. ção Comercial, CDL e Sin
dicatos Patronais, pois
que dará condições a que
esses órgãos todos fi
quem centralizados num
único prédio, sem os in
convenientes que ocor

rem atualmente.

Grubba, igualmente, ra

tificou matéria exclusiva
publicada no "Correio do
Povo", semana passada,
de que, na primeira quin-:

.

zena de fevereiro, o Dire
tor Regional' do Senac,
acompanhado de asses

sores, virão à Jaraguá do
Sul. tratar sobre a implan.
tação de uma agência do
órgão nesta c,idade, obje
tivo pretendido. pela a-'
tual diretoria do CDL an

tes de terminar seu man
dato, em' junho vindouro.

,

,AUMENTO DAS �.

MENSALIDADES

Incoerente, esse 'O tra
tamento dado, pelos 'cede
listas quanto a proposta
da ,Confederação Nacio
nal dos Clubes dos Dire
tores Loji,stas gue, em

longa exposição de' moti-'
vos solicita a colabora
ção de todos os CDLs do
Brasil, no sentido de que
sejam aumentadas as

mensalidades à ,confede�
ração, ',s,eguindo/ tabela
de aoordo com o número
de informações prestadas
pelos SPCs. Tal pedido
foi considerado absurdo
(vide abaixo a. poslçao
assumida' pelo COL jara
guaense) e a voz corren

te �ra' de que se devesse
'primeiramente fortalecer
os próprios CDLs, e as

:Federaçõe's, possibilitan
do que desta maneira se

jam realizados encontros
. regionais, muito mai� pro
.yeitosos, onde ,sãó anali
sados os principais' pro-'
blemas ,enfrentados 'pela
classe, discutindo, anali
sando, propondO' e trocan

•

primeira reurnao

proveitosaano
, ,

do ldélas e experiências.
Aliás. nesse sentido, os
cedellstas leeals crêem
que o. futuro' presidente
da Federação, "Frank
Flelchtresser, de Jotnvll
Ie, vá dinamizar esses en

contros e a própria fede
.ração, um motive a mais
para ignorar a proposta
da Oonfederação que
muito pouco faz em be
nefíciO dos Clubes.

HORÁRIO 'NATALINO
\

o Presidente do Sindi
cato do Comércio Vare
jista de Jaraguá do Sul,
Bruno Breithaupt, presen
te à reunião, disse dos
aborrecimentos

-

e xinga
ções que sofreu em virtu
de de haver .acordado
com o Sindicato dos Em
pregados 'do Comércio a

proposta de prorrogação
do horário natalino, inclu
Indo trabalho no dia 24
de dezembro, véspera de
natal. Bruno disse que tat
horárlo foi benéfico, à to
dos, tanto para os lojistas
como para o próprio ad
quirente, que teve maior
comodidade em realizar
suas compras, porém, tal
não foi. compreendido por
muitos, que passaram a as

sediá-Ia .pelo acordo fir
mado, O tltular do Sindi
cato do Comércio Vare-

. ji,sta, recebeu solldarle
dade de todos os presen
tes.

e

,II ENCONTRO LOJISTA

. .....

do há tempos, .porém, ne
nhuma solução

.

paliativa
foi .tomada, Q' que ratifica
o verdadeiro descaso por
parta dos órgãos respon
sáveis pelo setor, do mu

nicípio.

GRUBBA DIZ "NAO"
A CQNFEDERAÇAO

Na reunião-almoço de
quarta-feira, o Presidente
Grubba deu a conhecl
menta dos presentes o

teor da circular que a Fe",
deração do Comércio Lo
jista de Santa Catarina
enviou ao CDL, tratando,
da reforma das contribui-

- ções estatutárias da Con- .

federação' dos Clubes' de
Diretores Loj'istas.·A ex

poslção de motivos da'
Confederação é de que
tem inúmeras dificuldades

,

financeiras para manuten
.

ção de seus trabalhos ro

tineiros, e que o valor re
cebldo atualmente dos
clubes associados repre
senta 22% de suas neces

sidades, sendo 'que para
este ano, o percentual
baixa para somente 15%.

A conclusão do CDL de
Jaraçuá do Sul é' de que.

não é válido esta reforma
que incide diretamente
num aumento das contrx
buíções dos CDLs, muito
além, em alguns casos,
do orçamento, de alguns
Clubes. Já na opinião
pessoal de Grubba, em

nota distribuída à impren
sa, acha injusta tal pro
posição, pois o objetivo
do CDL de

.

Jaraguá' é a

união de seus associa
dos como de resto de to
dos os demais CDLs "e
combato eSSa idéia ab-'
su�da, pois que necessita
mos reforçar nossa Fede-,
ração e os Clubes dö Es-

.

tado, para estarmos fo,rtes
.

para combater os proble
mas que venham' a sUr
gir".

Concluindo., seu pare
cer opinativo, o Presiden
te Luís AIílônio Grubba
sugeriu que seia feito is-

,
so sim, uma reformulação .

para maior fortalecimento
da Federação e dos clu
bes associados, principal
mente no aspecto finan
ceiro, para' melhorar as
condiçÕes de atividades
de todos', dentro de 'suas
reais 'atribUições. (F.J.)

guindado ao cargo de
Prefeito era o Presidente"
do Hospital Municipal Sto.
Antônio, de seu munter
plo, onde se sobressaiu
como admtnlstrador, Sa
lim aceitou o grande de
safio e com o apoio do
Governo, o Hospital Se
nhor' Bom. Jesus recebeu
os serviços de acaba
mento e entrou ,em ope
ração. 'Os' equipamentos
e aparelhos' foram adqul
ridols gradativamente, con
seguindo, dessa forma,
atender a demanda. O
povo de Araquari ficou e
xultante com a novidade,
pois que os problemas
na área' hospitalar eram

grandes, com a popula
ção fendo que' se deslo
car para outros centros
em busca de um atendi
mento mals condizente
com a sua condição. de
vida.

com essa decisão das
autoridades de Guarami-·
rim, o 'Governo

.

Estadual
deverá tomar uma atitu
de para contornar a si

tuação, uma vez que o

"Born Jesus" não pode'
parar. Outro detalhe é

que muitos eqUipamentos
e . aparelhos implantados
naquele nosocômio .são
de propriedade da entid�
de hospitalar guaraml
rense, que deverá ",.et!r�
-los \ a não ser que naja
um 'acordo com o Gover
no do Estado.

. O impasse .estã criado
e carece de uma solução
multo breve.

Com o funcionamento
do Hospital Bom Jesus,
devidamente aparelhado
e com um corpo clínlco
gabaritado, a comunidade

entregue aogoverno
�

ficou servida satisfatoria
mente. Salim José Oe
quêch, dlriqlu aquele no

socôrnlo de 1975 até o fi-,
nal de 1976, quando en-

, tão assumiu o posto má
"xlmo do município vlzi
nhó, tendo nomeado para
o seu lugar O§.valdo Oe
chsler, para a direção
dos Hospitais Santo An-

.

tônio (Guaramirim) e Bom
Jesus (Àraquari).

_ Mas, .devido a uma sé
.

rie de problemas, embora
a contra-posto, o Prefeito
Dequech decidiu entregar
o Hospital para o Gover
no do Estado. Acontece
que o nosocômio guara-'
mírense

:

está passando
por dias difíceis e a ad

ministração do' Hospital
de Araquarl é um grande
fardo, prlnclpalmente no

, tocante a auferição de re

cursos" Ar demanda é su

perior à receita, sendo,
portanto, deflcitárlo.

"
\

.

O maior entrave é que
as diárias que são pagas
pelo INAMPS "�ão dema-

CCO e CME estarão definidas
,até a próxima semana,

diz Schünke
Os elementos que

comporão a Comissão
,Municipal de Esportes
e a Comissão CentÍ'al
Organizadora dos XXI
Jogos Abertos de Santa
Catarina, já estão prati
camente

.

esoolhidos e

somene não são divul
gado$ pois estamos ela
borandc um documento O Presidente da CCO
que indica os direitos e esteve semana passada
os deveres de cada em contacto com .o Se
membro-integrante des-

.

cretário de Cultura, Es
sas Comissões. Até o fi- por.te e Turismo, Júlio
nal desta semana tere- César, em florianÓpolis,
mos esse trabalho cón- tratando Oe assuntos

'

cluído.
I relacionados aos Jogos
Abertos de Jaraguá do
Sul, acertando detalhes, -

priocipalmen�e na área
financeira, oportunlda-.
de em que o secretário
anunciou sua vinda à
nossa cidade em mea
dos de fevereiro, para
avaliação das obras e

'

dos trabalhos de prepa
ração que estão ou es

tarão sendo executa
dos. !: quanto a obras,
e oportuno o registro
do anúncio dado pelo
Presidente Sigolf $chün;.
Ike, de que até 15 de fe
"rerelro ,todas elas
serão atacadas, ou pe
lo menos serão inicia-
,das até lá, efetivamente
dentro de um cronogra
ma objetivando a con

clusão antes dos Jogos
Abertos, para utilização'

.

durante a semana da
. maior competição poli
esportiva do Estado.

celtas.. tornando o noso- de recursos e de tempo
côrnlo deficitário.

.

"não fora conctuído.. No
Governo . Colombo .

Ma
chado. Salles, . as obras
foram reinlcladas, fican

, do concluídas e, quando
Antônlo Carlos assu

miu a CheJia do Governo
,Estadual, quiz desenvol
'_ver as atividades hospita
lares em Araquari.

haver uma grande con

jugação ,de esforços,
desempenhando cada'
qual suas tarefas den
tro das sub-comissões e

departamentos as quais
estão integrados.

CO,M J,OLlO CéSAR

A declaração é do. vi-
ce-prefeito e presi-

. dente da CCO, Sigolf
SChünke, ao prestar in
formações excluslvas a

este�jornal né decorrer
desta semana, adlantan-

. do que na elaboração.
desse documento, em
bora tenha' solicitado
colaboração do Conse
lho de Representantes
quando aqui esteve ho

'mologando nosso muni
cípio para sediar os

JASC de 1980, no iníc·jo
de dezembro, com base
nas experiências vi�idl's
ao lon'go de vinte Jogos
Abertos quanto as atri

buições de-. cada mem

bro, muito pouco mate
rial recebeu, mínimo, a
través de Blumenau,
que sediou os Jogos
Abertos no ano passa-

, do,
. re$ultando dai na

morosidade', na forma

ção dessas' Coniissõe�. DA MENEGOTTI
Schünke adiantou ain-

da, que tudo estará de- Outra boa "notícia,
tinido até a próxima se-

.

sem dúvidas, é de que
mana, a partir de qu'an- até t5 de fevereiro as

do -terão início às reu- obras do Ginásio de Es
niões periódicas de pre- portes da Sociedade Es

paração, já com os in- portiva Menegotti serão
tegrantes sabedores do

I iniciadas conforme os

trab@lho' e atividades I' planos iniciais, anexo

que terão pela frente. ., ao atual' complexo es-

portivo. A Construtora
A Comissão Central Seria foi esta semana à

Organizadora (CCO), te- Capital d9 Estado bus
rá seis. sub-cQmissões, car a planta junto ao

cada qual com atribui� Departamento Autôno
ções específicas, não' mo de Edificações
devendo chegar a trin- DAE, pOis que esse gi
ta o número de elemen- násio sérá dentro dos

. tos que a integrarão, .ao m,oldes' adotados pelo
passo que a C9miss�0 D'epartamenlo, '

o ",ue
Municipal ,de, Esportes seguramente pode-se a

(CME), que' \ trabalhará firmar um estilo.,arquite
unida, essa sim, tera em tônico arrojado e m9der
seus quadros mais- ele- 'no, dando toda comodi
mentos e, nás semanas dade, tanto à assistên
finais aue antecederão \ cia como, áos próprios'
os JASC segundo. os atletas.

•

planos iniciais, deverá

siadamente baixas, com

o hospital prestando uma

série de 'serviços não

compensatórios e, para
piorar a sltuação, o con

vênia- firmado com o Fun
rural também é' baixo,
não podendo aguentar as

despesas que crescem

dra-a-dla,

Por esse motivo Salim
decidiu entregar o Hospi
tal para o controle do Go
verno do Estado, tanto é

quê o Presidente do Hos

-plal Santo, Antônio, Os
'vàldo oechsler.. 'declarou
que a pior empresa do
mundo, para o adminis
trador, é um hospital .. �

O empresário Udo Wag
ner, Delegado Distrital da

. 6.a Região, disse que no
final de fevereiro' ou inr
cio de março, será reali
zado em Jaraguá dOI Sul,
o II Encontro Lojista do
Norte Catarinémse, mu

nil'1do empresa'rios liga
dos ao seto,r do municr
pio anfitrião, além de Jo-,
'inville, São Bento, Rio Ne
grinho e Mafra. A data o
ficiai do Encontro será
definida dentro dos pró- "D'evemo,s igualmente
ximos dias. Udo" igual- lutar por, nossos interes
mente, manifestou-se ses municipais e esta
preocupado; oomo ta·m-·: duais. Vamos, nos bater
bém estão seus compa-' por aqUilo que temos di
nheiros de clube, pelo fa- 'reito. Vamos dar um bas
to da pouca divulgação ta aqueles quê só querem
à nível estadua} e nacio-/ mord<:mias, pois � Confe
nal, de Jaragua do Sul, deraçao esta praflcamen
prin'oipalmente nessa é- te alheia ao universo do
poca em que O> litoral ca- comércio-lo]iSta brasilei
tarinense encontra-se to- roo Alheia 'por questões
mado por turistas, notada- geográficas de um pars
mente os "grihgos�'. Wag-' continental como o Bra
ner é de opinião que' qe- siL Assim não nos pa're
ver-se-ia-partir·· para uma c'e, acentua Grubba, opor
política'" para atrair o ma- r tunà, e necessárias serem
nan'cial turfstico para Ja- otÍeradas':ainda mais as

raguá do· Sul, para que finanças dos clubes, já
visitem a cidade' e façam tão sacrificados".
suas compras aqui, muito ' .

.

embora o municrpio ca

reça de !Jma melhor infra
estrutura, culminando seu

raciocrni,o com .uma gran
de verdade de que "nós
somos, pequenos, porque
queremos ·'ser". .t= funda
mental, uma' divulgaç�o
mais abrangente do po
tencial do município que
pela sua

.

grandeza está
p0lr merecer maior desta
que a· conhecimento por
todo o Estado e Pàrs, 'efa
to que já vimos ressaltan-

Eleições ' diretas: pQra
Governador·' em··· 82

A informação foi dada '

·

pelo deputado' aos jorna
listas, no Palácio do ,Pla
nalto, assim que' saiu da

audiência, na qual esteve
· acompanhado também do

"

gov�rnador em exercício,
José Maria Marim.

O Presidente da Rl"pú
blica João Figueiredo, a

firmou quarta-feira em

Brasília ao casal' paulista
de parlamentares oposi
cionistas, que em sua

presença assinou do
cumento formalizando a

desão ao futuro" partido
governista, o deputado fe
deral Jorge Nogueira e a

deputado estadual Hode

cy Nogueira, ser seu pro
pósito realizar, eleições

, diretas para governadores
em 1982.

'v

Jorge Nogueira asse-
· gurou que ele e sua mu

lher em nada mudaram.
O que mudou, ao, seu ver;
foi o partido do governo,
que, com o Presidente
,Figueiredo, "se tornou
mals aberto".

,SCAR abre'

Escola de
inscncöes

Música
.....

a

Até o próximo dia 14 de
fevereiro, poderão ser fei
tas.Jnscríçöes junto a Re..;
lojoaria Lanznaster, com

,o seu proprletárlo, para o

-ingresso na Escola de
Música da Sociedade de
Cultura Artística (SCAR)
de Jaraguá do Sul, sem
pagamento de nenhuma
taxa. A informação. é do
presidente da entidade,'

. t;lC?1f Botho Hermann, a

diantando que no próp�io
dia final' das inscrições,
será feita ,nas depend�n_'
cias do Sesi, a distribui-

'

ção da' carga horária, de
, acordo com a disponibili
dade de tempo de cada
inscrito, quando igual
mente deverá ser paga a

primeira 'mensalidade, án
te,cipadamente, seguindo
o sistma que. vem sendo
adotado pela, 'SC�R des
de a implantação dessa
"Escola de Música".

versidade, ensinando aos
alunos da Escola, já que,
para tanto, fora contrata
da pela SCAR.

O Presidente da SCAR
solicita adesão des inte
ressados, para essa opor

.

tunidade que é oferecida,
'onde cada qual, pelos en

sinamento,s adquiridos po
derão demonstrar sells
dotes artísticos, manife�.
tados através dos vários
ipos, de instrumentos, co
mo fláüta, pistão, trombo,
ne, pianQ, violão, órgão
entre outros. A própria
entidade possui' aiguns
desses instrumentos, po
rém, os' alunos poderão
utilizar, se possuirem, os

'seus próprios.

PLANOS PARA 1980
,

,Para o, corrente ano, a
. Sociedade de Cultura Ar
tística tem vários planos
a exeçutar, com apresen
tações do Cora�, exposi
ções e promovendo a vin-

·
da de artistas áe fora; co
mo o' ocorrido em anos
anteriores, uma

.

vez que
Jaraguá do Sul fáz parte
da Rede ,Nacional da Mú.
sica, da Funarte. Nesse
sentido deverão ser es

treitadas ,relaçõs objeti
vando o atingimento dos
planos da diretoria para
,o corrente ano..

São.vários' os instru-
. mentos, de sopro, corda e

teclado que são ensina
dos na Escola de Música'
da SCAR, com aulas teó
ricas e pr.áticas, ministra
das de' terça às sextas
-feiras, pelos professores
José.. de .São Bento do

. Sul, Geovani, de Cur!tiba
e pelo maestro Melara, de
,Joinvil,e, r�gente do Co
rai, que . 'possivélmenfe,
segund9 Hermann, ensi
nará piano e órgão.

Mas, além' desses: a

srta. 'Vânia de OJiveira D'

, Aquino; formada peía �s'
cola de Música e Bela_s
Artes do Paraná; ano pas
sado, nos Cursos. Supe
,rior de Licenciatura em
Música e de Instrumento.
- Piano, estará aplican
do seus vastos é'onheci
mentos adquiridos na uni-

Por outro lado, a So
,ciedade abri,ra campanha

· para arregimentar maior
·número de associaaós,

. podendo os interessados
em colaborar com Oi setor
artístico de Jaraguä do
Sul, cOntacfar 'com" o·'sr.

· Luiz Lanznaster, na Mal.
Deodoro.
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