
,-Olis._-"�---�-::-----:--------------------------__"_.'_-r-�-------,-,
ro'glS" -,-

�, Data :-.�=-- ,

_ ...._,._._

_ .M:.._.......k... o
b .

.

,

'

; Encontro
Nos próximos di�s ..O e 11

: de fevereiro, tendo por 10C!l1

as dependências do comple
'xo esportivo-social do C.A.'

Baependi, haverá um encon

tro reunindo ,72 prefeitos ea

tarlnenses em Jaraguá do I

, Sul, sob os auspiclos d� G,a
,binete de Planejamento e

Coordenação Geral (Gaplan),
, através da Sub-Chefia de Ar

ticulação com os MunicípiOS,
quandO será mostrado o pro
cesso de aplicação do Pia·

nejamento Global Integrado
-

-
\,

,

-, P�I; A execuçao, desse

planejamento, dar-se-á gra·

'ças ao convênio de cooperR

',t _ao �Ica'. n"nce;,.' en

J,
fre a Secretaria de Planeja,

'mento da Presidência da Re

pública - Seplan/PR e o

Governo ,do Estado de Santa

Catarina.
, ,

"
.

primoramento
'

da diag�ose
sob uma 6tica 'conhecedora
das potencialidades e defi
ciências locais.
Este processo vem send..;

aplicado no estado do Pará

desde 77, com apoio e a

companhamento da S�REM '

'_;_ Secretaria de Artlculaçã:)
com os Estàdos e Municí

pios, evidenciando-se como

um dos mais m,oderrios do

país. C9m ,base' do PGI, do
estado do Pará, foi montado

,o projeto, bus9ndo, uma, a
dequaçio à realidade catarl

nense e um, aproveitamento
da nos&!! estl'utura, 'de ma

neira a, ampliar Os êxitos do

Programa, que, por sua ca-

'prefeitós
racterfstiÇa dinâmica, 'esta�á

sempre aberto as sugestões
q'ue visem o aprlmormento

,
do processo. ,

Os 197 munlcfplos catar!
nenses foram' divididos em

zonas ê tal encontro se -dará
em apeqas três' cidades do

Estado, sendo uma delas
Jaraguá d� Sul, em vista da

posição assumida pelo po
der público em sediar esse

I",portante acontecimento.

"�

catárinenses
"ereadores,' em feverel�o
t�mbém, ,quando aproximada
mente 350 vereadores catarl\

nenses, de 72 municípfos,
estarão reunidos em Jaraguá
do Sul, .' tomando basá' do
processo, haja � villta ser neo

c�ssária a participação do
,

poder legislativo, para qua

esse, Planejamento, Global

Integrado que está se Im-
,

plantando em Santa Catari·

na, atinja seus objetivos. ,

AMVALI REUNIU-SE,

Ontem, em Barra Velha, a

Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Amvali)
realizou sua 2.a assembléia

geral ordinária, sob a presi
dência do chefe do executi-

'

O QUE !?

o Gaplan, 6rgão central do

Planejamento do Estado' de ,

Santa Catarina, tend� como

objetivo a adequaçi? do Pia·

hejamento Estadual à reali

dade MunICipal, resolveu pe·
l.a aplicação do PI�nejamen�
to Global Integrado. O PGI
é ,um processo integrador e

racionalizador das alfões doS
GovernO EstadUal/Municipal,
que envolve as lideranças,
cornunitárias visando um a-

DIRETOR:

EU_lO VICTOR 8CH110CICEL

VFREADORES
T�MB!M

Tal qual- o encontro, entre

prefeitos, 'ó mesmo s.e ��e

de,á post�riormente entre

o SEMANÁRIO MAIS ANT'IGO DE
SANTA CATARINA

Fundado em 1qde maio de 1919

Santa catarina

em
vo jaraguaense, Victor Bauer.
Uma vasla agenda foi cumpri-,
da, onde desJacou-se a apro

vação do orçamento para 'o
exerciclo de 1980, paleslra
sobre ENERGIA ELÉTRICA

pelo Administrador Regional
"

,

da C�lesc, Alsione Gomes ,de

Oliveira; MOVIME�TO ECO

NôMICO, com o dr. Francl.
co Cyrillo Corrêa, assessor

da Secretaria d� Fazenda,
que discorreu à respeito; as
sinatura de 'cont�ato entre a

Secretaria dos Transportes e

Obras e a empreiteira vence,·

dora ,da concorrência pública
para construção da ponte so

bre ,o Rio Itajuba, em Barra

V!!lha - com a Presença do

,

� L PORTE PAGO
Jaraguá do Sul ..... DR/SC,- Auiorlzação n.O 62
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SEMANA DE 26 à 01 DE FEVEREJRO DE, 1980

Acafe
'

�i�ulua 'OS aprovados em Estudos S,ociais da'
ferj. , $�uundo vestibular de I 7, �a 9 ' próximo'

, Com uma rapidez impressio�'
nante, a Associação Calarinen

S!! das ,Fundações Educacio

nars (Acafe), divulgou' na tarde

de segunda-feira, a relação,
'd!,s aprovados no vestibular u

n!flcado d!!sle ano, réalizado

na semana passada, em 18' el

dade�, calarinenses. E junto
�0lt! a ,r�laçã'?o",c�C?!1stal1l os 41

"

aprovados ao curso' de Eslú:
,

dos Sociais, mantido., pela Fun-

'dr;ção Educacional' Regional
Jaraguaense (Ferj), pela' or
dem,' os seguintes: Adelaide

Fey, Alcir Roque Ribeiro, Al

tair Sebastião Muchalsld" Alze

rina Odete Luiz, Benvindo Mol-

,ta'" Célia Regina Pamplo�a,
Curt Liesemberg, Edelbetfo

Schwanz, Ediana Maria Dema

th�, Elemar Dier�chnab;l, Eral

do Doubrawll, Evaldo Fiedler,
Flávio José do Nascimento, Flá-
'vlo Rogério Ramos, Francisco
T. Bezerra Sales, lrio Pasquall,
Iri� Agnes Marcarlni, Ivete Lom

bardi, Ivo Kuhn, Ivone Karslen, .

Jurg& �e Souza, Jorge Hiendl-,
mayer, José Dalmarco Filho,
José Ernesto qobrossi, Jurema
Floriani, Lori Tod�, Luiz Carlos

Mauerberg, Luiz, José SII_nghel1, ,

Macfalena Hertez, Ma�ia EIi

zabeth Mafhud, Maria Rosana

Chlodini, Mário Ewald�, Marli
Fifldler,_ Marli Maria Franzner,
Moacir Stringari, Nivaldo Luiz

Hinb:, Osrllr Tafner" Péricles

R,omero Lenz! Zanluca, Ronaldo

Guilhermê SChmidt, Sebastião

Ribeiro e Vilmar Emmendoer

fero

�EGUNDO VESTIBULAR

Observa-se que foram 41 os

aprovados e a Faculdade de

Estudos Sociais dispõe de 100

YIJ�s" daí !,�r nec�sária a

rêalização de um segundo ves

tibular. EsSe 'vestibular, com

opção somente para estudos

sociais, para o preenchimento
'das 59 vagas restantes, será

nos dias 7 e 8, com início às

19 horas ,e dia,9 de fevereiro,
sábado, às 8 horas. Antes po

rém, é neçessária que seja fei
ta a inscrição, que' ocorrerá

de 4 a '6 vindouro, das 13h30

min às 19 horás junto a Se- ,

'cretaria da Ferj, pagando o

vestibulando taxa de Cr$ 585,00
na própria secretaria e no �es
mo alo, apresentando sua car

teira de Identidade, para o

preenchimento dá ficha de' ins
crição.

MATRrCULAS

As matrículas, para calouros

e veteranos, eStarão abertas' nos

diat; 11, 12 e 13 de 'fevereiro,
tcmb'ém das 13h30min às 19

horas, na secretaria. Os alu'nos

novos (calouros), de�erão pro

videnciar, para' tanto, uma sé

rie, de d_ocumentos, como ates-

,tado de vacina antivariólica, a

testado de sanidade físico-men

tal, atestado que trabalha 'seis'
ou mais horas por dia, 1 fotp
3x4, 'cert,lficado de a'listamerito'
militar, título eleitoral, carteira
de identidade, certidão de nas

cimento ou casamento (duas
fotocópias autenticadas de ea

da documento), atestado de
,

boà
•

êbhdútâ, -äteslädö de f(Íó;. '.

neid�de moral passado por
duas pessoas idôneas, certifi

cado d� conclusão do ensino

de 1.0 e. 2.0 grau (2' fotocó':
pias autenticadas), diploma de
2,0 grau, se f·ormado nos cur

sos normal ou técnico (2 fote

cópias aut.) e vida escolar dei
,1.0 e 20. grau, as duas vias o

riQinais.

,INICIO DAS AULAS
Em virtude do município de

Jaraguá dó Sul sediar em ou·

tubro, durante uma semana, os

XXI Jogos Abertos de 'Santa

Catarina, a Secretaria da Edu�
cação determinou que todos os

'

estabelecimentos de ensino da

rede estadual, municipal, parli·
....

ciliar e de 'nível superior in i-
'

ciem suas atiyidade,s letivas"
dia '25 de fevereiro, para com

pensar a folga' durante os

JASC, quando essas d_epen-
-

dências serão tomadas pará a·

lojamento dos atletas. Na Ferj,
, as, aulas iniciam às 19 horas
do dia 25.

Conhecidos el\emenlos�chave da eco
.

-

,,- ' .

"""
. ;' /.

' \

'o Presidente'da 'Comis-
,são Central Organizadora
dos I XXI JASC, Sigolf
SCh'ünke, anunciou -quin
ta-feira à 'tarde os elemen
tos-chave que trabalharãó
nas diversas sub-comis-

j S5es da eco', iniciando
oi" trabalhos na,' segunda
d6Sferça-feira, quando se

rt Màlizada reunião. São
éI�SlP'Presidente Si
gtm �l1ünke, Secretário
.J!j�tYteIiO Maurer, Te
slfiniilr6f'lf Ronaldo Koen
topp, Coordenador de
Cons�ruções - Dr. Ariel
�osut:pl ...L IfaH� ,

AI
'.

meí1lo. lm.
uO ,I, oJa-

IÖ� �nte Donini,
�i f.i_ itidicado pe
Itf--n�Wâr M'tiica de
JSf, ''Win�sL 'Curt
M�II'il,l�fMJ<WJ�ie Car
tcfS'1�, "Ms i2�mén.:
tä�oO�dAtIoß& !ijlNin: '

r

eu!) 2stluf'\1 il1soilqs ,�sº'
,sion€l1sle,

CME
, Os componentes da

CME, segundo infOrma
ções, de,!erão ser c�)ßhe
cidos nas próximas horas,
para que os trabalhos se-'
-jàm iniciados logo, após
os cargos "todos-- sejam

,

preenchidos. Extra-oficial
mente, soube-se' que a '

presidência êla Comissão
Municípal de E'spc;rtes,
recàirá na pessoa do ex

-vereador' Fidélis Carlos
Hruscka. De resto, nad_a
mais se tem conhecimen
to.

POT outro' lado, ,este

jornal 'estä publicando
nesta ,e�ição, concurso

destinado a escolha de
um sím6oIo para os Jo

'gos Abertos, com p�êmio
,de CrS 20, ,10 e 5 mil 'pa-
ra 01.°,2.° e 3.° coloca
do. A entrega dos traba- ,

lhos encerra-se dia 28 de
fevereiro.

Número 3.071

Jaraguá
Secretário Espe�ião Amin
...Melou' Filho; palest,a sobre ,o

,processo da aplicação do

Pianejamento Global Iniegra
do pelo dr� Lauro Salvador.
da Sub·Chefia de Articulação
com os Municípios, 6rgão do

Gaplan" além da' Instalação
da secretaria eXecutiva e

contratação de técnicos, en
tre outros àssu'1tos Impor.

,

tantes tratados e que dare
mos enfoque em, nossa pr6·
xlma edição.

3

6 ':4
,Capital Sul AmerI..�
,'Chap6u. '.

JARAGUA DO SUL

Capital 'latino Amerfcana do
Motor Elétrico.

25/07 26�03
1

9
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Jataguá"
ria rede'
de telex
da S8l

','

Para facilitar e aqlllzar as

comunicações da Secretaria de

Segure,n!(a e Informações' (8SI)
ccm as f)êlegaclas de' flciireia
do Estado, fator muitas vezes
dec!sivo para a solução de

problemas policiais, foi ativa
do quarta-féira o serviço de
telex da SSI com a rede, do
Eanco do Estado de Santa Ca
tarina (Besc).

, Na oportunidade da instala

ção do 'serviço, falaram o Se
crelário Ari Oliveira e aPre·

,sidente da Codesc, Marcos H:
Buechler, que destacaram a

importância do serviço ativa
do, bem como l:\ integração e

xistente entre os órgãos 'da ad-

'ministrjlção estadual que. uni

dos, procuram melhor serviço
a comunidade catarinense. A
rede do Besc, à qual está a

cionada
_

a da SSI inclui �s ci

dades de Joinville, Jaraguá do

Sul, Blumenau" Brusque, Itajai.
Lages � Rio do Sul; São Bento,

,

<C '

Canoinhas, Chapecó, São Joa-

quim, Caçad'or, Tubarão, Cri
ciúma, <Laguna, São Miguel
'�f'Oeste e Concórdia. b teléx
da SSI aten,de sob o número
0482 - que é o códigõ - 395.

\, ,

Nova agência,
CEF de

'�"A Caixa Econômica Fede
ral de Santa Catarina, está

preocupada com a constru

ção' de novas' agências a

está dando prioridad� as

maiores, porém!, não, tarda
,rá a vez, de Jaraguá do sur'.
Essa declaração foi dada
com exclusividaqe ào "mais

,
antigo" em meados de no

vembro do ano passado pelo
gerente geral ,em exerclçio
da' CEF/SC, Jo'sé Otávio Ne

ves Varella, estando, agora;
na eminência de ser concre·

tizada, ulna vez que á Caixa
está interesada ,_em. adquirir
um terreno central com área

minima de 609 metros qua�

dradó� e co� testado mIni

ma <te 20 metros, destinada
'\ à construção 'das novas ins

talações d� sua Agência ,em

Jaragu� do Sul.
, Para' tanto, a Comissão

, ,
,

Permanente de Compras é

para,
'JS

;

Contratações está fazendo
publicar nesta edição (Vide
em página interna), aviso de

compra ,de terreno para tal
finalidade, devendo os inte-,
ressados apresentarem até
às 15 horas do dia 05 de fe- '

vereiro, as propostas em en

velope lacrado. ,A abertura
das propostas dar-se-á dia
07 do mesmo mês e em igual
horário.
Esse fato é muho

-

Impor
tante, pois que é notória a

exigüidade de espaço nas a

tuais instala9ões ,e a Caixa
Econômica' Federal de Santa
Calarina, preocupada com

tal deseja 'construir' instala
ções amplas para abrigar o

sempre crescente volume d'3
trabalho que a CEf local vem'
apreseAtando" acompanhando
o 'rit"10 desenvoivimentista
do município.

,-

Ucre 'define- datas

para o , professorado
A Diretoria da 19.a Unidade'

de Coordenação Regional'
(UCRE), com sede em Jaraguá
do Sul, Professora Iris �$rg
Piazera, informo!-, que a opção
de Vantagem HorizontaJ para
Professores Efetilros e Espe
cialistas em Assuntos Educa

ci� J,'PIP span., 20�I
aula, será efetuada nos próxi"
mo'l dias 29' � 30 do corrente.

A referida opção, esclarece a

diretora da Ucre, só pod_erá
sér concedida se" no

-

estabe

J'ecimento' de ensino em que
o professor estiver lotado, hou.
ver vaga.

, Os candidatos à Vantagem
Horizôntal ,deverão \ compare-'
cer na UCRE pretendida, nos

dias acima mencionados, pará
,definição do seu regime de,

trabalho n'o corrente ano.
,

.

REMOÇA0
DE PROFESSORES

A concessão' de remoção à

,pedido, para OS Prófessores

Efetivos e Especialistas l em AIJ-
suntos Educacionais, que pos
suem lotação e pleiteiam: vaga
em outro

' estabelecimento, se'
fará, através de requerimen,to,
no período de' 31 de janeiro a'
05 de fevereiro; sendo exi9t
dos, para tan,to, o' ateStado de

tempo dI! serviço prestado ao

Magistério Público de' $an�a
Catarina, fotoc6plas êla certl-
,dão de nasciment�, cont�a
-cheque de pagamento e car

.eira de registro no- MEC
este 'último somente para os

professores que atuario na

área 2 e 3.

CONCURSO DE
ACESSO

A diretoria da 19.a Ucre, re

velou que, o Editai e as Ins
crições homologadas pela Se
cietaria de Educação, dos can

didatos ao Concurso'de Aces
so I e II, encontrâm-sé afixa

dos na Ucre, e a escolha de

vPgas realizar-se-á de 12 a, 1-'
de fevereiro de 1980.

CONCURSO E

SELEÇAO DE
PROFESSORES

As inscrições serlo efetua

das dé 20 a 22 de fevereiro

e os candidaios escolherão

"LgEl na I,Inldade de.Coorde
na�io ReqionaT, nos dias '28 e

,
29 do próximo,mês, em' horá
rio a ser estabeleclCio. Maio
res iaformações, principalmen.

te sobre documentação, po
derib ser adquiridas na DM

, säo de Administração de Pe."
soai da 19.a UCRE.

REUNIAO DE

DIRETORES, DE ÕCREs

, r ' A. 'acre�ria ..da ..Jidu.oaçla,
realizou 'segu!1da e terça-feira,
em�seu auditório, a III Reunião
d� Diretores de IJnidade 'de

Coordenação Regional de Edu

cação -, UCRE e Administra
ção Cenlral. Tal reunião, teve

por objetivo informar e discutir
aspectos relativos a adminis-
t

-

d
"'\ ,\

ra",ao e pessoal, desenvolvi-
mento de outras alividades da
Secretaria da Educação e

UCREs e a Camp�nha sobre �
ICM a ser realizada Junto à�
escolas da rede estadual de

, ensino.

Participaram da reunião to-,
dos os diretores das Unidades
de Coordenação Regional de

\

Educação, Diretores de Unida
des da Secretaria da Edúca

ção e Chefes de DIVAP -, Di

It'isão de Administração de

Pessoal das UCREs. Da 19.a

UCRE de Jaraguá dI? Sul, par
ticiparam a D'iretora Iris' Barg
,Pià:zera e a Chefe da DIVAP,
Marisa 'Reis IGumZ.
A reunião teve'desenvolvida

exlcl)sa agenda, preparada pe·
,jas o'nid,ades de Planejamento
e de Administração de Pes

soai' da SE; cons(ándo cie ins

truç6es sobre rembção, vanta

gom horizontal, aulas exce

dentes, acesso, sobre o pes
soal, assistência 'ao' estudante.
acompanhamento' de execução
de . Obras, assistência ao estu

danle - bolsas, de estudo, as
eunios retativos à educação
especlal,-e, uma exposição .so�
ble a Campanha "A Criança e

o ICM - Conheça' Santa Ca

'Iarina". programada pela Se

cretaria da FazeRda. O secre

tário Antero Nercollni acom

panbou a abertura e a avalia

ção dos trabalhos. /

VISTORIAS \

Esta semana, engenheiros
do DAE de Florlan6p�"so( a
companhados de elementos li

gados áo setor educacional do
municiplo, percorreram estabe
lecimentos de ensino de Jar.a
guá do Suí, para revantamen
to, visando reformas, e amplla-,
çöes em estabelecimentos de
ensino da rede estadual, com

vislas já aos 'JAsciao, este'
ano em nossa cidade.

JARAGUÁ DO SUL
SEDIARÁ TORNEIO
INTERNACIONAL

DE XADREZ.
CAMPEÃO, MUNDIAL
PODERÁ ESTAR

, PRESENTE.

,

(Leia na p'ág. 7)

'Lei .que,' regula
loteamento no

Q1unicípio
-deverá ser I

adaptada à

legislação
,\ .federal

\

'- I,

A Lei dos Loteamentos
do municipio de Jaraguä
do Sul, aprovàda no go
verno do então prefeito
Eugênio Strebe, deverä
sofrer

-

adaptações em
seLls artigos, 'objetivando
com isso atender a Lei n.
6.766, de 19 de dezembro
de ,1979, pUblicada no

piário Oficial da União no

dia subsequente, que dis
põe sobre o parcelamento
do solo urbano e dä ou

t,.as providências.
'

,

O parcelamento do solo
'urbano poderä ser feito
meidiante loteámento ou

desmembramento, obser
vadas, as iflsposições da-'
lei e as das,) legislações
estaduais e ,municip�is e

xistentes, ',visando á ade
quação às peculiaridades
regionais e locais. A cita
da lei, sancionada ,pelo
Presidente da' República,
compõem-se

' de'55 arti
gos;. subdivididos �m pa
rägrafos e 10 capitulos.

O novo diploma legal
baixado pelo govemo fe
'deral serä, adequado a

/ Lei do Loteamento do mu

nicípio, fazendo com que
os loteadores � cump_ram
'com todas as formalida- \

des e exigências prescri
tas. Essas infonr-ações fo
ram checadas pela repor
tagem junto a Uma fonle
ofiçial e' tudio fa� crer,
doravante, em maiores
exigências 'na apróvação
dos projetos de lotea
mento, em Jaraguä do Sul, /

\
.

amparada na lei recent�'�'
mente sancionada e pu
blicada no órgão ' oficial
da União.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

NASCIMENTOS
.t ,J ....

"II "

:'. DA

SEMANA'

. SEMANA DE 26.01'.80 a 01.02.1-980

ANIVERSARIANTES
-, . Simone, filha de' Reno (Silvé-

Fazem anos hoje
/

.

. .

ria) Hornburg

sr�·I:�:�:uuth. Câm�..
ra, em-·:"�, .-�", ->-'Näáêêram dia 16.01

"

,.

Sr. Heinz Zahler,.- em SP
Sr. OsnlMüller.
Sra.' Denise Maria Reiner
Sra. Vera May Ribas de
Mendonça, em Joinville

Sra. \

Maria C. Spézia
.

Fazem anos amanhã

Sra. Elvira Rau Rocha
t

. Sr, Erwald Wielke, em
. S. Francisco do Sul

" Sra. Olga Mees, em Co-rupá
Srta. Marina B. GonçalvesI

Faz anos _ dia 28.01
., ,; "s't:: CefsQ Vâsel, Ag�nte de

Formação Profissional do
.

SENAi-CTJ.S
-

Fazem anos'dia 29.01

Sra. Alrona Raht Bartel
Sr. Vitor Emmendqerfer Fi

_. lho (Vitinho)
.

Faz anos dia 30.01

Sr. Curt Bürkner

Fazem anos dia 31.01

Sr.. Guilherme Roland Joenck
Srta. Iria SatJer:

.

. .

Sra. Emilia Wanda Witt, em
Curitiba

-

'.

Fazem anos dia 01.02

Srta. Ana Bárbara BUchmann
Sra. Alice Pedri Rocha
Sra. Hildrut Voigt Dos-
ter Krause

Brunhilde Machado
Sr. Sidney Tajes da Sil-

- r, va (Rádio Jaraguá)
A garota Karini BalsaneHi

"Aos aniversariantes, as felicita
ções deste semanário" •.

\'. ./
,

--

1

NECROLOG'IA-
- Registramos pesarosos, 10, fa

le�imento das s�guintes pessoas:
Dia 18.01 '.

Sr. Alphansa Bossharnmer, cl
) a ioade de 5,1· anos, 'nesta.

. Dia 19.01·'
Hermínio Anacleto, com 51 a-

nos, nesta.
.

'

"Aos' enlutados,. nossas condolên
cias".
." .. 1.

20 PIZZAS DIFERENTt;S
LAZANHAS
'RAVIOLAS

Log'o., lOgo,' aquele
- chapinho alemão.,

Calce e vist'ä':se melhor

, (]t/lderela .\

.

_'"
...

,
.

-

- "

I"

n�ste �erão bom" fi' \ .
"

.
Tres ,0Jas para . melhor �

servir '

a
.

distinta
'-

cliêntel�; <

,

duas na Getúlio Vargas e na
Màrechál DeodorÖ;'- _._..

,CINDEI3ELÄj ".' .

a. melhor opçãp para
.
suas compras.

).. ,,'

Nasceram dia 08.01
, w.. ,-',

Andersen, filho· de Erich '(Elfi
.

,na Voelz}'Baehr' .• �.

Cassiano, 'filho de João'Ave'li:-
, "no '(Genildina- Emrlia) Fagun::

I des
1

, Nasceu' dia 10.01
1 •.

. C.láudio, filho' de Lauro

Braun) Bachmann .

.' .. .,..,"

Nasceu dia 14.01

Vânia, filha de Wálmor . (Sibila
Becker) Meschke

'
.

Claudete Inês, filha de Gilmar
.

(.olindina) Theilacker
Márcio José, 'filho de João (Jo- .

sefa Moskwa) Furlani
André Luiz, .fllho de Edelmar

(Maria Dalva) Doering
Cristiana, _filha de Almíro (Ma
falda) Glatz

, Nasceram dia 17.01
J ,VI" .. *'

-

.

Su�li, 'filha de Lo�rivald' (Lia-
ne) :Lef)n

- ,_ . �------ -� --

·�ati(!.n�� _filha de WalçJemar�{Ma. "'�J

do Rocio Rodrigues), Gonçal-
ves da Luz

'

Leandro, filho' de Lourival (Ro
sália) T'iegs

Deisy Ellen, filha de 'Edelberto
(Irmhild Siewerdt) Schwanz ",

Schirle,y, filha de Hilário" (EIair
Maria) Soares

Adílson, filho de Gerhard '(An
Qelina Schulz) Ruedig�r '

. .....- .. �

.

Nasceram dia· 18.01 '

Andréia, filha de Antônio (Ma
tia Luchetta) Kniss

i., Dànielle, filha de Wilson (Lour-.

des) Spézia
'

Nasceram dia 19.01

Flávia Roberta, filha de Vil
mar (Vera Lúc.ia) Eichinger

Júlio Eduardo, nlho de Osni Jo
sé (Maria Vieira) Bortolini

Ena, filho de Ricardo' (Anélia) <'

Rux
,

Jackson Lufs, filho de W4-Uian
(Isabei Breng) Voigt

Nasceràm dia 20.01
Juciàne,. fi,lha de Valéria José
(Marlene FagUndes) Klentz

Jórge, filho de Sigold (Nelzitá)
Passold

,

Vilmar, filho de Luiz (Ermelinda)'
Vui,cik' ."

Luzia Sebastiana, filha de' Alva
ro (Anita Detoffol) kaise:r

'Nasc�u dia 22.01

Reinaldo josé: filho de José
'\r (Mari'a de Lourdes) Passos. \

"Os. êumprimentos, .do "CP" ao�
pais e demais familiares".

FESTA
SANTA LUZIA

A Cómunidade Filiai
de Santa Luzla (Itapo
cuztnbo, A!to), estarã rea-

,
llzando. sua Festa 'Anual,
dia três de fevereiro .. A
renda' dessa festa será a

'-Ucadà .na. óorÍ�strução daIt' � 1

,?ov�. igr,�ja-salão com u.:.

nitári�, ��gundo informa
o boletim da Comunida
de Ev�n'g�li.ca Luterana.

"

TiTULOS
'

MAIS CAROS,

O
'

Conselho/ Deliberati-'
yo do Baependi, em reu
n,ão réalizada no

' iníció
, do' mês passado, aprovou
.e aumento das, mensatl
dades e o re:ajuste do
valor do título patrimonial
proposto pela � diretoria,
ficando ,estab_.!lecjdo o

seguinte: mensalidade pa
ra 1980 - sócio transitó
rio CrS 400,00, sócio pa
trimonial CrS 200,00 e sô
cio ausente . CrS 100,0'0.
Quanto aós títlilos patri
menlals, até o p ..óximo dia

_,.;,.,(--
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31, quinta-feira, permane
cerão com seus valores
inalterados, ou seja, CrS
10 mil, à vista e, à pal1ir
do dia 1�o, �ustará CrS
20 mil também�à vista ou

parceladamenté êom os (
devidos acréscimos. ,Pa-',
ra filhos de ass.ociados,
p ,!,a!or perman�cerá inal
terado e financiável' até
30 d� junho e 1

sem acrés-
.

�imo.,
'

.' "

Outl'lO fator a esclare
eer, �egunc;JO, o "az�rra"
ê que o" aumento t �as
mensalidades, ' est� ano,
ternon-se necessário em

vista Clàs des�sas .

na

manutenção do patrimô
nio e em vista, também�
das obras a serem een-

.

cluídas ne decorrer' des
te ano, como .,a piscina
Olímpica, pista de atletls
mo e-quadras .de tênis. A

par d�sse aumento, não
mais serão cobradas me
sas nos bailes de Pás

coa, Espirito Santo e Fé
.rlas, mas apenas uma ta-
xa simbólica de reserva.

E ,quanto aos títulos' pa
,trim'oniais; está aí uma,

conhecimento das metas"
previstas na

, prestação:
de servíÇQs pelos Rota
raets, Jaraguá 'do Suli

JAIRO DE,
. mar�ará presença nesse;

"

Ef�RROS õ.,!� � encontro, segundõ a pre-
,

cl.., sidenta Dalva' Araldi.f"
.. i\. , : ' .... Lot- .,� t • '

.

Nossõs "agrade�inÍen-"\ ,
1

h NOVA CAPEl:A:tos ao compan eira Jairo v - R'UA JO'IN-Vla.:_'LE
·

Jerônimo de' �?rr9�' que
em seu ouvido "progra-'

· ma (ja' Ge�fE;l::, .Ievado ao "São Francisco dê" A'S.-,
ar dlarlamente, dá uma "sls" será'ó nome danóva
tremenda' força aô "Cor-

.

Cómunidàde da RUÇl 'JoL:
relo do Povo" f sempre' 'inville, "patrono esoolhldo
que aos

. sábados., vai à numa das váriàs reuniões.
· prelo. Ao 'Jairo e aó pes- já' realizadas e que, têm

soal cf;:! Rádfo Jaragtiá, o por 'iQbjetivo a construção,
nosso' amplexo. ,'" da igrejà, em virtude do'

E falando em' ófgãb de granêle número de. pe�
ccmuhtcação, o "CP" soas que protessam a re-

credenciou o sr, Herbert, ligião católica naquelas
Paulo' Marschal, o "Ma- \ cercanias, O terreno para
rechal", para

- contratar .

tal foi doado pelo sr. ste-'

públlcldade e angariar" fano Meier e localiza-se:
'assinaturas à este sema- próximo a WEG II. O a-;

nár;i'o. tJess!'ls últimas, se- núncio é do- Vigári'o' Pa...

·

manas, ,foram inúmeros ''''d.re João Heidemartn.
, f1os' nossôs assinantes que

aderiram "ao mais antl
go", pelo que, agradece
mos.

.

grand� chance de adqui
rir a.é quirita.;feira pelo, ,

v�lor antigo. Depois... ,

'

CONVENÇAO. DO
LlONS ,

Será
•

nos dias 25, 26 e
27 de abril" em Joinville,:
a Convenção Estadu�1 do
Lions - Distrito L-10,-

- reunindo, pelas estimati
vas iniciais, em torno d� .Mais de seiscentas pes- dois mil convencionaiS

soas deverão estar· em. .

na Manchester CatarinenJ

BI�menau entre .os dlas $e. Em 1977, tal Conven-
6 � .1� �e fev�relr..Q)IR�r,a ,Ç�oilQci reali�ac;la, com 's�.
P��lclparem .da VIII Con- cesso, a 'toaa. prova, em"

,. t�r��cla, ��,CI�!l�! d�, Ro-' c. Jaraguá,do .Sul•.. ,. li
, t��acts ql�bJ';L qu.� t�!á, I,

\

- ,e,ntre os palestra,nt.l!s, a
. IR,MAO, ALCfDlO EM

participação do conheci- SAO' BENTO
do ecólo� gaúcho (e 'po-

'

lêmico) José Luzember- O, Irmão Alcfdio João!
ger. Este . Encontro' tem SChmidt, que por longos"
por finalidade avalia,r o

anos' dirigiu, o Colégio S,:
Luís de Jaraguá do S,ul,:
ma.ntido- pe,la ,Congrega..;
ção Maris,ta, após desem�:
penha:r p'Ç>r t�ês anos as'
mesmas funçõés .em Ca-i
çador, no Colégio , Auro�,
ra, por oJd�m C4o. Provin-.l
cial dos Irmãos Maristas,;
foi tran�ferido' para Sãá .

Bento do Sul, aqui, perti
nho. da gente, oportunF
zando, a que venha regu..;.
larmente rever seus inú-:

,. meros amigos, admiradoi
res e ex-alunos em Jara-',
.guã"dada a'pouca distân-:.
cie. Em Caçad'or, na ,sua

despedida, a Prefeitura

ii 10ca.l, segundo -"A Impren,,:

�1'1'
sa Catarinense" encabe- ....

çou,JJma.: lista de ades�o
e (fia 14 último. ofereceu
,ao· l,rmã9 Alcfdfpi um. jan-
,tar de desped'ipa no Clu
•
be Rancho Fundo, qua�

� do reé�beu significati�as
homenagens. Ao Irm�o
,Alc-fdio, agora mais perto
de nós e lendo o "CP";

·
em

.

São· ,Bento do Sul,'
,nossos votos, de feliz eS-: _

tada. E o . Irmão Etwino
lHaas, p'or quem nutrimosJ
grande admir�ção, ,tam-'

,bém, ex-diretor, do ",São.

.Luís", foi transferido ,dE!
:São Bento par:a' Joaçaba,
.continuando a ôbra do

·

grande mestre Champag-;
'-'

'

,',.

nat, '. "',

'

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

ROTÀRACTS EM
BLUMENAU

'" I

AUREA, 'MOLLER GRUBBA

.. Tabelião e Oficial. do Registro de
..: .�' . - .. �.. ' . Protestos'

'

,,'.Ji".-'\ • �'.:'I I�EDI:rAL.:' .- ,; -"

f. !ll�,'\' I • i', . • ,J

Pe!oi,p.��s�i1!e\ edJ.\a�'çfe ,c.ita_çãg_:p'�çfjrpos aos

senhores abaixo re�aciQnac!os que compareçam
� em �o�so ',cl;l,qóriq p\s,ra ttataréfn-di(8SS,,üritqs 'de

."

-seüs iriteress&s:" . r, -. ,,')w -' •

_"... . ...c .... \,"
I �u'"

Egon Koehler, Estr. ItapoGuzinho s/n., neste.

I
Terezia Pa,ngratz Pedrotti, Rua CeI. ProcÓpio' Ga
mes de Oliveira nr. 498, nesta.

c.c/Jaraguá d'o Sul, 24 de janeiro de 1980

, COMISSAO CENTRAL ORGANIZADORA
\
XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA

A Comissão Central Organizadora·
vem a�ravés do orosente Editallançar o:'

.. ficialmente o concurso para a esoolha
do EMBLEMA DOS XXI JOGOS ABER-

1. Fica ,�stipulacía a data die 29.02,80
às 17 horas para o encerramento

'

do presente concurso;
"

2. O EMBLEMA criado por cada parti
cip-ánte dever.á ser, confecc!onado
em papsl cartolina branco, com as

dimynsões m�rjma·s de· '30x20cms,'�
e à cores, não sendo levado em

, consideração os trabalhos apresen
tados à láp!s preto, caneta esfe-
rográfica ou à tinta; ,',

'

3. Os trabalhós . deverão se�( entre
gues na Secretaria da Prefeitura,
sendo que no verso deverá constar'
o nome e O end.ereço completo do
participa'1te;

4. Poderão pa�icipar do referido con

curso·, ,qualquer PElssoa que 'resida
em Jaraguá do Sul. Não serão a�
ceitas trabalhos, de pßssoaS'de ou

tras cidades.
5.' Os participantes poder.ão apresen

tar quantos trabalhos quiserem.

.1

I •

,

Concurso\'
, \

TOS DE SANTA CATARINA, a realizar
..se em Jaraguá do Sul, sendo que .de
verão ser observadas as normas abai
xo descritas:

6. Os trabalhos apresentad0s ficarão
em 'poder definitivo da CCO, não
cabenc;lo a devolução. posterior.

7 ..Ao participante ve-ncedor não cabe- I
rá nenhuma participação remúnera
tória na comercialização'do emble-,
ma.

8. O' julgamento dos tra�alhos será
feito por uma Comissão Julgadora
a ser designada pela CCO..,', 'I"

. �. Serão escOlhidos os 3 (três) melh,o-,
res trabalhos, sendo que ,só será
aproveitado aquele que.. se classifi
car em 1.° lugar.

·10. Aos 3-,vencedores serão conferidos
os seguintes prêmios: :1.0 lugar Cr.$,'
20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 2.0

• lugar Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei
. ,ras); 3.0 lugar Cr$ 5.000,00 (cinco

mil cruzeiros).
'

,

11., Os casos omissos ao presente ,,re
�

..

' gul;:!mento, serão resolvidos, . pela
- CCO, não cabendo a nenhum parti
cipante o. ,direit(i)' de. ínterpelação
'por .qualql;J,er, via. .

.

A MOpA ESTA COM' A NANETE, NA r0ARE
CHAL DEODORO, 790, ESTE �. O �NDEREÇO IP�RAVOC� SE VESTIR BEM. ,

•

,

!, "" ',': ,I ". �
,. I I

i '

. ,NANETE TEM SUGESTõES INCRrvEIS PA-
RA A PRESpNTE E�TA?A<?,:, ': .. : .. '. '.,. i"-.'r ..

,

!

, .

CLUBE POMERODE:
ASSEMt;:IL�IA

o Clúbe Pomeroj:!e: CuÍtural, �ecl'eativ� e

,Esportiyo através' dó secretário-geral, Walde..;
mar Wiesnet, comunicando que amanhã, às 9,,

� \, (f' �. ,- ""':

horas, em sua sede social ,sita à ,Rua Atira"1
,.' 'pórês, 247, haverá a�se�b!�i?!' g.�ral ,.Qrçlinária,:·

'quarido' nà' 'pautá dos trabalhos constarão cin-
·

':co' itens, fundamentais, como o relatório da di� .

"retpr'ia' e p'restação de contas; fixação, ,da·!óia;
,.,

merisalidades e .taxas 'pára 1980; homolo'gac,ãd
·

'da riemin'aia 'dos associadôs considerados be�
, neméritos é honorários; éõnstruçã9' e b'�nfeito.l
rias nC" terreno e sede, do Clube ,e, assuntos
sociais diversos. 0- Clube pömero"de ,tem.'na
Presidência Eugênio �iiinmàr�'!.

,

,', -,
" ...;'

I L.,...", ...: l' \: í'

.
:

.. - ;'.,1;' �,i

Vestidos CónJuntos
'

Calças . Linha de praia
,.. -_. •

aléi1fJ:le' tecidos 'para ·todos os fins.'
,"'e -lr:-

" -

.,;:h "l � � ( 0)' _!
'

...

Decorações para casamentos - Decorações
.�

.

para Igrelas ...:... Decoraç�es para clu�e� - Arr_!lnjos
, '-,' para festas :-;:- �.�qJJ'� ��' �e,.�.1. I:

�

"'" ,'. ,.: '.
'

", PI�nt,:!s�,ornªin..n��lsfl; •..,' •

�,
, í'" ,1�:' }� "'f �""P .... ' � _

..

Praça Angelo Piazera; 15 '" (ao 'lado da P,refeitura),
89:2.50-JAR..AIlLJk,DÖ SUL - Santa Catarina'

'1'""�_ ,
(,

Seu problema de rOlipa
sua já era. CIRO'S tem a' so-

II,JÇã9" �fi.ci�nte! i L

• • .' . ." ,I'

,
....
'}'

. ,.

LOJA NANE'FE, SEMPRE PRESENTE PAR,LI
: i'. TORNAR VOC� MAIS BONITA.

. Pare este ,.,er�o, 'vista-se
.

na moda, elegante :e' descon-
'

. traída.' Passe na
. ., ,- � " - .'

(/onje�ç6�� >, \.

Suel/ :Sda. -.,

I, ,I 1k••16'n.��.••• "PERIU IEm 'cada gesfo, em cada· palavra,
em cadà flor, UIT' carinho I!special .para.
você presentear é hom,enagear um en

·te guerido. A FLORICULTURA IMPE-,
�RIA'i. 'traduz tudo isso. à v:ocê.

\

, .... ,\1'1.1.'

'-; L "fv AN -Ó E r ICYS Ê c o •
': .; ',' .,. -;: .... �\

,

•• 4�

:
, .F�ndos AçGugu� �ah:Çlk�:�

e �erifique as ,opções
para presentes- q.l:Je sÓ1,a

'

,
SUELI· TEM. ;. � •

Av. Mal. Deodor:o, 1'085 -:' : t,'
.

Jaraguá do Sul-SC

Dê um pulil)ho. na Mal. ' HPJE" ,BAIl:.ES �
'
...... "

, Deodorp,.",a&.-4., e »eja as incrí-
'. _ ..' ( .' , '� '. ,

" ;
veis sugestões,"que:'ó : �. '"I �; o,' E;fnSao ChiCO,' os'·veranlstas terao hOJe-ii

,1, ...,;1' ',,-.. '" _' .;' �'. • _•••",,.noite, no Clube XXV:de';Janeiro," o B�ile "R'ai"

L
. nha aos Balneá.rios",' segundo:,.a )p-ro�:ramaCJ,ã()i

anz.naste,r ' ,:sêcial, de verão elab0rada pela iequipe'd0 pFe� .

.
", , "

•. feito F,lávio Camargo. E -hoje, ,tambérn;'n01Es-
.

"

-- . -

•.�'� ,

",� trella, em'Nerel:l Ramos, -'bai.le "e:: grito 'de' car-tem :pa.ra �voce;
.
para o,seu naval com a -Banda de, "Ritmos �. "Os Oa;v,eiras" \

requlntad�'gos!o�"SÓ o La�z-:. ,,,,,'d�:-Massar,a.nGiuba, de 'Beto- t Pi'omoçõ.es, q!:le
.,aster .me�m!>. e. cap�� ,de: �a:, . "antecipou' à coluna a abertura 'do supercama-

, zer cOisa' Igual.' Confira!
.

val/80 para diá 9 proximo, no Juventus, com

o Conjunto "4.a Redenção" .

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO SEMANA DE 26.01.80 a 01.02.1980

IBGE libera novas ·.iBformaçQês ·'sobre o Censo Geral deste .ano- E X P E Q I E N T'E-

Correio do, � Povo, .

"outràs".raç�o.
, Para, a realização do
Censo, o Bràsil será divi-
,dido em 150 mil setores,
que constituen" subdivi
sões dos Distritos e das

'

áreas. A ap�açãó do. re-
Icenseamento será feita'
por processamento ' ele
trônico, através .de com-,

putadores, sob a respon-'
sabilidade da Diretoria
de Informática do IBGE.
No final de [anelro de 81

já deverá ser conhecido
o total dá população bra
sileira 'em 1980 e, seis
meses depcls serão divul
gados os resultados de ta-

'

bulações avançadas con

tendo dados sobre' rendi
mentes, esco'laridaCl'e e'

outros.
'

cias Municipais de Esta
tística; no caso de Jara

guá do Sul, na Äv. Getú
lio Vargas, 1.° ander, ,

O Censo' ter� dois ques
tionários: um aeles, com
pleto, contendo, o conjun
to daiS investigações do

censo, será respond�o a

p�nas por '25% da popu
lação. O outro, bem mais '

r,eduzido, conterá somen

te in,dagações básicas e

será respondido pelos
restantes 75% da popula
ção. As prlnclpals pergun
tas serão' sobre sexo, ida

de, escolaridad�, religião,
rendimentos e dados so

bre domicílios: 'Ós primei- ,

ros resulfaaós do Censo
Demográfico serão divul

gados cinco ou seis se

manas depoIs da conclu�
são dos trãbalhos de apu-

,

O Censo Demográfico
de 1980 será \ iniciado dia
primeiro de setembro em

todo o Brasil e constará
de um' questionário de 67

,pergut:'lt�s, foi o que afir-
" mou o presidente do IBGE
Jessé Montello, em entre
vista coletiva à imprensa.
Jessé Montello'veio no fi
nal cfa semana passada
até Florianópolis para se
reunir com ,os delegados
do IBGE do Rio Grande
do Sul) Paraná, e Santa
Catarina e trafar dos de
talhes e estruura do Cen
so que, será realizado este
ano.

até agora e' explicou que
a importância desse re

censeamento é' conse
qüência do grande desen
volvimento brasileiro, em
vários setores de ativida
des, na década que está
se; encerrando. Afirmou
ainda que "o Censo De
mográfico vai mostrar
quanto '�om'os e o que
'precisamos, mas, para is
so é fundamental a cola
boração (Ie todos os bra
sileiros".

Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF n.o 84.436.591/0001-34 Nó período 1981/83, o

, IBGE promoverá também
o Censo Econômico do

País. ,eÍ'ão realizados o

Censo Agropecuário" a

pértir 'de 15 de janeiro de

81: ós Censos Industrial,
.

Comercial e de Serviços,
a' partir de 7� de abril. Os
dados' do Censo Econô
mico se reportarão 'à da-

-ta de 31 de dezembro de

1979 pára os dados fix�s
'e ao ano de 1980 para
'os dados sobre, p�odu
ção. Foi, informado .queN a
verba para a reahzaçao,
do Recenseamento ,Geral
rJo Brasil será de 10 bl

.Ihões· a 16 bilhões de cru

zeiros, no período 80/83.

--*_
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Soe. Gráf. Avenida ,Uda. - Jaraguá do Sul: SC

Assinatura anual: Jguá e região CrS 250,00

�ssinatura semestral ••.•......... ' e-s 160,0�
E����la�i����:o (.:.' •• : •.

'

• .- . :: CrS 300,00
, Número atrasado·············

.' Cr$. 5,00
......•.•. , Cr$ 7.00

Representante Comercial:
PEREIRA DE SOUZA & CIA. LTOA.

Porto Alegre, Florianópolis,
-

Ourltlba, São Paulo
" Rio de Janeiro, B. Horizonte, Salvador e Fortalez�
E.ste jornal não se responsab'iliza por artigos as
smados e nem �eV'Olve originais.

Cerca de 120 mil recen
seadores serão recruta
dos neste primeiro trimes
tre do ano e receberão
um treinamento especial
durante quinze dias. As
inscrições para recensea
dores poderã'o ser feitas
nas Delegacias do IBGE,
nos Estados e nas Agên-

Disse b presidente da
'Fundação que o IBGE,
considera G Recensea
mento Geral de 1980/83
o mais importante de to-

,

dos os que já foram fei,tos

Em todos os Censos,
inclusive o Demog�á,fico,
.seräe feitas indagaçõéS
específicas sebre o uso

da energia, em suas di
versas formas, no meio

urbano e rural. Será in

vestigada a quantidade de

energia' utilizada nas ati
vidades produtivas, com

. detalhamento capaz de 9-
,'ferecer subsídios, aos es...

tudos energéti'cos e, a

lém disso, na pesquisa de

av�liação da qualidade do
Censo, será incluída am

pla investigação sobre a

utilização da energia.

Informou ainda o presi
dente do IBGE que o item
cor será reincluído no
Censo Demográfico de
1980, dez anos depois de
ter sido reffrado por pro
blemas de oidem técnica
e dificUidades na

�

pesqul
sa ao entrevistar uma pes
soa. Disse que na última
pesquisa em que entrou
o item cor, apareceram
139 tonalidades diferen
tes de pele. Ä partir de. a
gora o recenseador a

classificará como branéa,
preta, amarela ou parda e

ESTADO DE, SANTA CATARINA

Prefeitu�a Munitipal de Jaruoá· do SulREGISTRp . CIVIL··
, ' DEPARTAMENTO DA' FAZENDA

Divisão de ContabiJidade
BALANCETE DO MES DE "DEZEMBRO" DE 1979

'I .

mann e Olga Vasel Zimmer-
mann.

Áurea, Müller Grubba
Oficial do Registro Civii
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraçuä do Sul,
,Estado de Santa Catari-
!Ja, Brasil. ,

'

Faz, saber que compa
receram em cartório, e
xibindo os documentos (

exigidos pela lei a fim
.de se habilitarem para
casar:

/ I,

Até o mês ArrecadaçãoRECEITA
TITULOS

Edital nr. /11.215 de 17.01.1980

Adolar�,Laube e Renita Bruch

I

Ele. brasileiro. solteiro. pa-
Sul. domiciliada e" residente
em Rio Cerro II, néste distrito.
filho de Arno Laube e Gertru

des Blank Laube. Ela, brasilei

ra, solteira. lndustrlárta, natural

de Jaraguâ do Sul. domiciliada
e residente em Barra do Rio

Cerro, neste distrito, filha de

Herbert Bruch e Alinda Eber

hardt Bruch.

Total'no mêsAnterior

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES com � lstands .

até fevereiro
Citur

Fecart/80
renovades

na

21.464.274,30
, 229.781,59
50.849.420,47
1.254.683,92

U08.457,65
19.616,00

6.432.896;98
222.348,71

19.755.816,65
210.165,59

44.416.523,49
1.032.335,21

Receita Tributâria .

Receita Patrimonla,l ••••••••••••••••••
Transferências Correntes •••••••••••••

Receitas Diversas •••••• : ••••••••••••

RECEITAS DE CAPITAL

Edital nr. 11.212 de 16.01.1980
Afonso José Petri e

Isolde Petry
também, da renovação
dos artigos nes 15 stands,
cada um"referente a uma

microrregião do Estado.
Com isto, quem visita a

exposição mais uma vez

terá sempre-uma nova vl
.

são do que ,se poCle fa
zer através do "poder das
mãos" em Santa Catarina.

No pavilhão �da Citur,
em Balneário Camboriu,
continuam em exposiçãQ

, artigos artesanais dos 197
municípios catarinenses.
Artesanato caseiro, artís
tico, utilitário e de consu-

.

mo pode ser encontrado
na Fecart/80, lia. Feira
Catarinense Cio Artesana
to, que prossegue até Ci)

dia 29 de fev�reiro.

,A coorderial(ã'o da feira,
entregue ao professor Jo
sé da Silveira d'Avilla, ar
tesão com muita fé no pro'
grama de Des�nvolvimen,.
to do Artesanato Catari
nense, está encarregada,

Alienação de bens, m6veis e Im6vels .

Transferências de Capital •••••••• : ••.
Outras Receitas de Capital •••.••••••

65.000,00
6.163.388,06
135.510,60

65.000,00 -.,....

4.702.547,46 1.460.840.60
135.510,60 -,-

Ele. brasileiro. solteiro, 'au
xiliar de escritório. natural de
Luiz Alves,' neste Estado, do
miciliado e residente na Rua

, Roberto Marquardt, nesta cida

de, filho de Clemente José Pe

tri e Matilde Petri. Ela. bra

sileira, solteira, industriâria, na
tural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e residen
te em Vila Lenzi, neste distrito,

" filha de Afonso Petry e Ber

tholina Feiler Petry.

Edital nr. 11.216 de 17.01.1980
Udomar Klug e

Marlene ScheUer
Cópia recebida do Oficial de

Rio dos cedros, neste Estad'o.

Cr$ 70.317.899.00 9.844.159.94SOMAS 80.162.0;;8,94........................

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA,
Contas empenhadas' e a pagar .•••••••
Depósitos de dlversas origen's ••••••••

Outras Operações •••••••••••••••••••

Cheques não reclamados ••••••••••••

8.163.542,02
3.354.507,10
7.000.000,00

,

38:000,00

1:8.556.049,12

8.163.542,02
2.716.922,30
7.000.000,00

38.0.00,00

-,-

631.584,80Ele, .natural de Rio dos Ce

dros, neste Estado, domiciliado
e residente em Rio _dOS Cedros,
nesta Estado, filho de Conrado

Klug e Elza Klug. Ela. natural

de Jaraguâ do ,Sul. domlcllla
da e residente, em Garibaldi.
neste distrito. filha de Antonio
Scheller e Maria, Steindei
Scheller.

o horário de visitação�
de. segunda a sábado', é
das 15 às 22 horas e, aos

_ dpmingols, a partir das '12

hor�. Mais de 80 mil

'pessoas já visitaram' a

Feira, desde sua abertura
no início deste mês.

SOMAS Cr$ 17.918.464,32 637.584.80

SALDO DO M�S ANTERIOR

Edital nr. 11.213 de�7.01.1980
Fernando D6ge e

J IIseliJt Wiebrantz

Caixa ••••••••••••••••••••• ,••• :•••••
Bancos - disponrvel •••••••

'

•••• :
'

••••

Bancos - vinculado •••

' ',..,.
, "\' .

18.175.765,92
61.624.255,67
20.390.443,96

15.236.149,95 2.939.615,97
55.344.647,36 6.2'79.608,31
1à.712.7Q13,28 1:677.740,68

\' .-

Edital nr. 1,1.217 de 18.01;1980
Lauro Correia e

, Marlene Schmidt

�, Ele. brasileiro, solteiro, ser

: rador, natural' de Jaraguã do

Sul, domiciliado e residente em
<,

• Rio da Luz II, -neste distrito,
filho de Erich DlIg� e Verônica

"Baade D6ge. Ela. brasileira.
solteira. industriâria, natural d,e.

, Pomarode, neste Estado. domi- '

ciliada e, residente em Rio da

Luz I, neste distrito, filha: de

Hartwig Wiebrantz e Adelina
Wiebrantz.

SOM,AS ••••••••••
'
•••• ; • • • • • Cr$' 89.293.500,59 1 0.896.964,96 1�0.190.465,55

TOTAL GERAL crS 177.529.863,91 21.378.709,70 19ß.908.573,61

CARROÇARIAS HC
Até o mês

Anterior
Ele, brasileiro, solteiro. in

dustrial, natural de Rio Negri
nho, neste Estado, domiC:�liadO
e residente 'na Rua Epitâcio
Pessoa, nesta cidade, filho de

Octavio Correia e Tereza Baga
toli Correia. Ela, brasileira. sol
teira, auxiliar de escrltôrlo, na

tural de _Jaraguâ do Sul. domi
ciliada e residente na Rua Ca
bo Harry Hadllch, nesta cldade,
filha de Helmuth Schmidt e

Edith Guetz Schmidt.

I,

HORN BU RG' Indústria
Carroçarias "Blindadas

Total.

de
Ltda.1.199.239,37

2.165.501,35
11.672.139,53

996.708,94 202.530,73
1.848.500,15 '317.001,20
9.012.770,95 2.659.368,58

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS _; CASAS-

, -REBOQUE$ -
ESQUADRIAS E
MóVEIS. '

10.368.405,87
5.851.822,71
40.753.069,43
1.022.609,17

67.048,97
792.829,34

1.500.429,72
1.1'22.931.87
7.736.909,90
133.170,82
15.704,15

Edital nr. 11.214 de 17.01.1'980

Carlos Borchers e

Celestina Zimmennann

-,-

Av. Mal. Deodor9, 1.479 Telefone,: 72-"0144
. JARA(1)A ,'DO SUL -- S.C.

Ele. brasileiro, soltefro, mo

torista. natural de Jaraguâ do
Sul" domlcÍllado e residente na

Rua 233. nest!i cidade, filho de,
Dietrich Borehers e Guilherníi
na Schroed,er Borchers. Ela:
brasileira, solteira. Industrlârla.

, natural de Jaraguâ do Sul. do�
mlclliada e residente na Rua
Procópio Gomes, nesta cidade. ,

filha de Fernand.o Zimmer-

E pará que chegue ao po
'nheclmento de todos, mandel

passar ó presente Editai,' que
,será publicado pela Imprensa
e em cart6rlo, onde será afixa
do durante 15 dias.
Se alguém souber (Ie algum

ilmpedlmento. acuse-o para os

fins legais.
A OFICIAL

SOM Ã S
,

: Cr$ 60.204.618,77 13.688.04697 "73
"--

,
' .892.665,74

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA ---�===========,=========.-=======-===�I ,

999.194.4,1 ,

602.825,à3
1.041.135,81

Despesas de meses· anter'or.es ••••••••••
Oepósitos de diversas origens •••••••• 'w'.

Outras operações •••••• ' ••••••••• � •••• :.
Restos a pagar •••••••••••••••••••••• '

Receita estornada •••.•..••• • .•.••••

'

•

7·163;747,61 ,

2.744.227,82
6.958.864,19
1·744.235.08

8.163.542,02
3.347.053,65
8.000.000,00
1.744.235,08

, 1.026,00 r-Rio-Sul
-.-

1.026,00-,-

Cr$
,

{

18.6,11•074,70 2.644.782.05 . 21.255.856,75
SOMAS· ·

•••••.••••

SALDO PARA O MI!S SEGUINT�
" Caixa '.'

••.••••••...••••.•••••••••••• �.. 17.734.004,40 904.530,85
Bancos - disponrvel 61.246.208,54 3.146.571,06

, Bancos - vlncuíado ••••••••••••••

;........ 19.733.957.50 994.778.77

�ERVIÇOS A�REOS REGIONAIS

NOVOS HORARIOS DE: JOINVILLE
Irineu José' Rubini

. ,

Ang'enir·José' da Silva
, "-

18.638.535,25
64.392.77960

"

20.728.736,27 Para Partid,as
São Paulo ..•....••• 8,45"

12,15
. 17,45

Curitiba "

8,45'
10,45

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

SOMAS '-.
•..•.•...•••••••• •.••• •..• Cri 98.714.170,4� 5.045.880,68 1�.760�051,12ADVQGADOS

. Atendimento, nàs áreas de Direito Civil e C0-
merciai, Direito Trabalhista e Previdenciário e

'

de Direito Penal.
"

"

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM '

,

CO,BRANÇAS
Av. Getúli:o Vargas, 49 1.° Andar,

(em cima d<;> Unibanco) - Fone: 72-0111 ,

T�TAL GERA� •• l ...... ""�"""" cr$ 1,77.52,9.863.91' 21.378.709.70 198.908.573,61

rjb/Cont. da pr�f. Municipal de Jaraguâ do Sul, em' 28 de "DEZEMBRO" de 19;9.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

, JOAO MODESTO SILVEIRA,
Diretor da Fazenda

ConexÕes' para todo o Brasil e exterior, nos

'Jatos da Vadg-Cruzeiro.

Em Jaraguâ do Sul � Av. Mai. Deodoro da Fonse
ca, n. 130, fone: 72-0091.

Renato José Bonolini
CRC �C n. 5.4oo:_ Técnico em Contabilidade,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:--fj��co�luna�/-.. R�otár_";;"ia�'.....i...-,----�;-Criada ,a �anlpantiac�:A'�RIANCA E O ICM"
,

' '

'I

o governador do Es- Ie 25 mil cacJa uma e, telesserão distribuídos mios de dois .. sorteios'
tado vepl de instituir a c) ,- sortejo, por igual a,08 portaCl9res de,cau- e o de sorteio pel�'ex�
campànha 'denominàdä' meio,'mediante' a emls- telas numeradà�'," das tração 4a Loteria Fe
i'A"Criançà'e o ICM - ,s'äb de três'séries de quals 'se. el'pedirão ,deral mediante emis..

, CönheÇà;Santa' Catiri:''''' cca�tel�s,' 'para �distri- I duas séries' de 101) mil . são de' três, série,s de
na",

.

o�jetivándo cons- buiçãc,.id� er$ aso? 200, cada uma, a .: �erem cautelas, serão, entre
cientizar a popúlação '/159, '100'e, 50' mWcada distrib""ídas por' inte,r- ·,g�eS'.m'ediante a aber-
para os Jins 'sociais da uma.

,

r /.

médio de envelopes çle tura de Caderneta de
tributação. 'As 'peSsö�s ,\ -',', ' ,figurinhas. .Peupança, erirnome'çlO,
que p,artipiparein dessa Os prêmios, 'grandes _, ,

, I "

" 'I, premiado, ,no, Besc _..;.

c!,mpa!l.ha concorrerão e;�equenos,. serão ,�()�- , !ä�a cq.ncorre�. aes
' Crédito ·Imó�m�rib. )

, aos.seguinte� prêmios: ,

feridos medlante dlst,..· pre�rIlQS, 'os ,partlclpan-
.. , -

",
.

a)- brindes de peque- b'uição,l'em' envelopes, tes deverão preel)cher ' ,,'Todos os prêmios
no. e grl(lnde?valor; b) de, figurinhas� de vale- � álbum de "figurihl1as', -deverão" ser r�c,lama,:.
--r dois ,sol:tétJs� pela -brindes, >cuja"" pesse ] os qu�is serão ,troca- dos� até: o ena 31 , de
é�tração da'Loteria Fe- daréÍ'Hdireit�'áo,'·porta.: dos4p�r cautelas nu- maioide'1981.
deràl, pâ�á'distribuição doi' '(Ie' J reivinC!icá.los., meradas, expe�i�as pa
ae:Or$.200; 1'50; ..100,50 Os prêmios de dols.sor. ra esse fim. Os' prê- 'A Campanha será im,

....'". � <,- � -. .....� •
"

•

plantada' pela Secreta:.
��"!"'-_.���---------- r.ia �a Fazenda, direta-

"
,

' I -, 11 mente, ou atraves dphlstória.; éonvênios, definind9., a�: :
, '

con,dições para partici� ,

até com música. Com sua verv.e '

so', para Ministro 'sent,e", ,pros- ,"p�ção e fixa.,dq.as da:
, tâs e�critérios pa'ra rea-'

seguia o" TORNE!O�R.resid,ente ,;, IizQçã'o' dos sorteios.
Eugênio Vitór Sghmoec'kel, cum... """, ,

prindo ,os clubes a primeira ro

dada do, returno. Nosso<diretor
era, na ép0,ca{' Presidente, da
LJD - Ciga Jaraguaense de

Desport'os, reur:)indo os ,seguin
tes clubes: S.C. Estrella4 Bota

fogo F.Ç., S.C. Paraná 'e Clube

Água Verde� Eram artilheiros
do certame, Dalmo,' Acácia, An
toninho, \1irgilio,. Nique,' Getú

,lia, Gervásio,'Donini, Célio, Dar
cio, Valéri,o,' ,FideÍi,s Grimm, Ivo

e"Krueger.

'\
'

PR,EelOSOS BEN'EFfCIOS
QUE NADA CUSTAM

"
'

",

. � ./
" .'

01. Um 'rosto, alegre. na 1J!0notOI1iE.\, do trabalho"
,cotid,iano.. , .;; '" ' ,

' c

,

'

.. 02 .• ' Um. Silêncio ,cuidadoso. �Qbre ,Ol? e.rr:.os,<;"d<?$ .. ,

,

' outros. '" , '

.. ': •

63.; Uma' pala'ltra de' reconhecimento e de incen- "

.

- ttvo para as .beas qualldades do pr.óxÜno,
04. Um. pequeno servlço, prestado a um s!Jbal-

temo, '

, ' , t : '
,,;
:: ,

.

" ,:
05; Uni sorriso alegre e. uma' palavra mei!Ja pa-

ra as crianças. "
'

06. Um aperto de mão! ealerosc e"iimigo p�r?
os tristes. I

'
• \

07. Uma' conversa paclente e inferessada com
os' aborrecldes ou desagr�dáveis.:

'

08.. Um "olhar de afetuosa compreensão para os

que, sofrem lnterlormente," I ,." , , "

09'. Uma 'saudação�'alegre e. camarada para es

<pobres; f'
I '. •

,

10 i Uma crescente amenidade para com os im-
pll,ls,i:Vos e coléricos. ' '.'

'

11 . Uma confissão'da própria friiqueza aos· de-
; sanil11ados.

'

/,

12. Um ,reconhecimento leal do erro cometido.
. (RC de Ponta Grossa) !

.. r

vidanovo -
,

,(
.

Luiz Augustq Bréinac,k

, "

Ano NOvo' é nová' vida. Nova vida é novo tra- '-,

bãlho. Novo' trabalho é nova responsabilidáde.
'

Nova responsabil'idade' é maior crescimento, e nãO.
há crescimento sem soJrimento.

"

O' ano em, si nada é e n�da tem. Deus deve
dar--,Ihe é:luraç�o e nós, ,significação. Tempo e e..

!ernJdadé §.e correspondem e se intE}relacionam.
r

'

.

A vida e :1,0 tE�mpo são como fumaça, pois ,50-,
'

men�e a etel"nidad�" e. "suficientemênte longa e
cOlTlpleta para tudo':--<. " •

,

"

't"'
\ --i 1 �� ':) ......... 1 .

�empo e vida passam, bem como' tudo � que
p?� e��s �e, faz. O que fica é ,10 que foi feito a-
ra durar semp'l'e,

.. ,.... ,�, ....... '.' ""', 'I, "'. 8,
.

��e� é :;�: p.��der�' em, seu se; o valor; Ie a significação do tempo.
'
,

Diz o sábio para 'si mesmo: "Não trabalho

I para o tempo, trabalho sim,' para a eternidade. O
que sou e o que' faço, são e devem permanecer'
para, 13empre, inclusiv� tudO o que fizer neste No-
va .Ano')qu'e ara se injCil�'" ,

I

Nunc'a e�queçamos: 10 tempp não é nada e o
tempo nada tem. Só 'o que nós dele fazemos'é
qU9 vale, pois só tem o que nós lhe d�mos.

'

,

'

O 'tempo está parado: não �em e hão vai mas
espera por nós. E nós n'ão estamos parados' mas
vamos ao encontr�?o tempo. Passamos po� ele;
e p�demos' a�rovelta-Io, empregá-lo b�m ou mal.

,

Inteiramente livre e sem coação de es}>éc'ie algu
,
ma. � tempo,aparece em nosso caminho, em ca
da um dos �Ias de nosso viver, e espera para
ver 0_ qu� nos dele. fazemos. Tudo o que nele e
com el�, fizermOs, ficaI sob a nossa inteira res
ponsabilidade, 'pois dispomos de"liberdade,.

POr sob a luz da eternidade havere�os' de
v�r claramente o que fizemos, do tempo de nossa
Vida, ,de 1l0S�OS ,�nQs, ,?ias e ,horas, e o qUe dele
devenamos ter feito. La, veremo,s bem se lOS dias
d� ,nossa vi<;f�, foram :Rérolas ou ,se' nOSSa .vida lin
telra 'Aa.da,�fßI.-=.,:Quã,o triste será "'para ,nós, se'
cOtlstatarl1'lC2:l?;...quS_"vivemos ,inutilmente ,e nada de
n�.!;�Je '�' si!i.l1.PI��, r�flli�amos. Na vida o que' real..
menie ,Impw!_a �'amar} r'e ser (útil, e,dentro'ldeste

, prisma, aju,ct_ar o ,p[Qxil']1O a crel3cer e ser mais;,
'

"C d
I

d
'

_a a um po e ser grande, basta, querer.
MAS -sao 'poucos os que 'querem. -Armaioria' n-ãó
aproveit� �.jo,tça de. que wdi,spãa, '" não aproveita
as cpndlçoes__gy� RQêsyi, 'o momento q,ue ali está
Aguardam, sempre forças, melhores ocasiões 0-
pörtuniçJades mais adequa�as, e nest� espera' in;dolente por forças" ocas'iões e oportunidades fo
gem as forças" a 'ocasião" Er o tempo"� (M. 'Sailer).

."
1" ,

Aproveitemos o tempo. ,como- ;n€>,..(o, é dado,
gota 'a, gota. ,
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, Nunça n,os serão dados dois momentos ao '

mesmo tempo, sempre e somente um. Para apm- \,

veitar bem 9'st9' mOlni3,ntd," b'astam. âs"','nossas' pe- ,I

queAa� forças. Na vielª- devemos ser sdlidários 'ou ,'.

serC?mes eternos s'olltários: "Temõs, "que"'nos inte�
grar .ou seremos Qbri'gados a nos entregài-: Oca-

'

siõas para crescer' n9 ·ãmor e 'na 'pai, fazenäó a
'

todos sempre o bem. "Portanto, façamo's' o' bem
enquanto temos tempo". I

,Só conhece a fundo o ,valor da vida," quem
pensa muitas e muitas vezes' no vàlor e na signi
ficação da .eterQjd�çle.,.l'Jestei I1Qyo ..,ano que ora se
inicia' nos inspirâ a umã, ríovà�'v.j'äa; léinbfemo's
com amor de todos os nQssos�amig'Qs �,inil7ligos ,

e taçamos a ele�,' ��r:npre o:. I bel11. ,Aos, fql�cidos
dirijamas, uma, pre,ce, çom, mlJ,.ta, fé"e re'p,le\a d,e
perdão. " "', \.. \
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••• ',HA 10 AN'OS:

.'

�
Em janeirq de 1950, <> Ban

co Ind. e pomo .de SalJta Cata
rina S.A.,' o INCO que já existia
14 anos com sede em Itajaf e,
39 D�partament9s, oferec[a pe
I? sua Agência de Jaraguá do

" Sul, sita à Rua Ce,. Emitia C.

'Jourgê-n, ,115 o abono de" juros
para' Contas de Movimento: à

'dispqsição, 2% ao an�; 'Limita
'da, 3%; Particular, 4% e L!imita
da Especial, 5%. Bons tempos
esses' em que as'conta� d� mo

vimento. coo.tavamjuros, justifi- O CP noticiava na primeira
éando o apelo 'bancário: "No página o natalí'cio do deputado
,INCa o Depósito Bancário TRA- federal t,_auro Carneiro de Loyo:"
BALHA enquanto o Senl'lor DES "

Ia, em gozo ,de férias no Bai.:'
CANÇA". Hoje, o INCO está in- neário d� Barra'Velha, após p,

'c:orporado à rede BRADESCO, xa(lstivo., período legis!ativo em

que tem corpo lemá: "Nós con':' Brasília. A Câmara Municipal
fiamos em Deus". França' Vo�- de Vereadore� :'oe .J..ar�gl,lá do

gerau era tesoureiro' I da-'pre:- Sul, reconhec:endo os assinala
feitura Municipal oe Jaragu'á do dos serviços prestados, 'Iresol

S,ul, inf9rmando ao público e veu pela un.animidadà de . s�us
aos usuários" que .janeirp ßra membros; oütorgar':'lhé o título'

,

rri�s de cöbrança,�do,' Imposto, honorífico de' cioadão jaragua
de, ,licença, par;:t gu�m 'I?ossuis- ense, título que, à princípio não
se automóveis" bicicletas, moto- aceitou,' mas que, agora, depois
dcl,etas e carros. H�teodoró de insistências de, populares e

Borges; eSç'rivão, dá." Coletoria. autoridades, acaba' de aceitar

Estadual, assinàva edital tornan e deverá ser entregue em pro-
. do público', a cobrànça do\ Im- gram�ção solene, no, [prÓXimo

, po,sto� so,bre )"ab,acos e D�riva'- dia 31 do' corrente' .mês". aPre,
dos e sobre Bebidas Alcoólí- 'feito )Municipal e, o Presidente

I cas, no-mês �m cu·iso. "A Pre- da Câmara Municipal de Jara
feitura' de Jaraguá:' por seu a' guá do' Sul', publicavam CON

cài�e Wi'lldemar ßrubba, fixav'a VITE "âs ,exmas. autoridades
a escala de férjas' pará

-

os' 19 cMs, miíitares'," eClesiás'tiqas, e
ffuncionários' da Prefeitura" e da o povo' em geral para particip�-,
·Intendência de Corupá: Manoel rem das solenidades' de trans':
L. da 'Silva"ÉdgarPiazera, Fran

'

missão de cargos e posse do
ça Vosgerau, Verdi, F. L:enii, An- J;:xecutjVQ e L,�gi�!ativo"bem as

tonio Pedri, Guil}lerme'J-!aering, sim inaugur�ção de vária!':' (1-

Joãó Matiás Verb!pnen,. Raul, bras públicas, que terão' lugar
. Massane.iro, Egidio' Violtolini, dia 31 do.mês corrente,. com.a

,-"Gepy C:O,:Silv�, Ademflr M, da programação abaixo: Missa de
'Silva, Henrique F�rrazza, Ale- Ação ge OGraçàs em 'intenção
:�l:!ndre KôetÚer, :Waldem'ar S,' aos eleitos Executivo e Legis
.�Mór9i'l3. VIcente' J. de, Sou�a, ,lativo Municip�is na Igreja M�-
Hen�iqye �Eldritl �ui� T. Martin�" triz; Culto Ana Igreja Evangélica
Henrique Bosse e Alzira Mura- Lutherana; Inauguração da pan.,.
•• .. �." "..�. ,_ .

'\.. 1". , 0' "., ' '" •

!'I, ra: " • ,: "
' •

,
t' e

t'e pênsil' sobre o rio ,Jaraguá,'" .' " r .'

� liga,pdo, a Rua Walter Mar�uardt
'

I ••• HÁ 20 AN-OS' ",
e 'estrada, Jaraguá' Es'querdo;,

,1960 era ano de eleições Inauguração dd trecho de cal-·

presidenoiái,s. ,Dar ã 'seguinte çàmento da rua Domingos da

not�,",ja:' p�i,meirà ',p�gina: "J,A:: Nova; Inauguração das' obra,s'
NIO E,AS BOMBAS, _; O sr. CI<) (Grupo Escolar'Albano Kanz�
Janió Qúãdros' -ao' i:ep'órter de' ler; Entrega do Título de Gida-

'

,

_"Binômiõ)' (BHfsohre as bom': 'éfã'o Honorário de Jaraquá dO
tias qu'e- e'sfo-uraram na' COFAP 'Sul ao Deputado Federál'lauto' ,

e CCA,' comentou à respeitO:, Carneiro de Loyola; Posse do '

... ) - "- ..

"Se queriam subverter a ordem, Prefeito, Vice-Prefeito e Verea-
fracassaram.�as 'bom6ãs"- oores;"Tränsniissão dO cárö'o de '

-

1
'

mesmo' eles verão a 3 de outu- Prefeito e Ba-nquete no 'Clube'
bro (je, 1960". A' ,história ,!T:I9�"." :A.tlétioo r?aeperd!", à,s �

20 ��9,ra$. :,
tro'u aos �rasileiros, as "I?om�.:, I,SQb., o :p,atrocfnip �:o: 'SuÇllemery
bas" qUe.lestoüraram depois de to de TUrismo do Estado. de S:
sua eleiçao, e que ainda hoje Paulo e' do Dßoártamento A�tô
cohtinuam� estourando. Em Mos- nomo de_Turismo.de' Santa Ca
cou um cientista fusso d.eclarou tarina":_ DEATUFl ;ós estudf1n-,
que o novo foguete 1 soviético tes do�6)ei'ltro-de-Turismo n�ra

seh)· especialmente importante EstUdantes do, Estado de Si'ió'
pa:lra os vôos 'a 'outros planetas 'Paulo. visitàvar.r:h ril.o.sso·,imunicr-
do sisterrl'a solar. O 'Marechál', ,pio, ,depóisr'de, percorrer o tre-'
Lott tambem era candidato à cho de �Curitib::} a Join'rillp. e,

p�e�ldênc.ia ,da Republica. Na Guaramirim, Eram 'recéhirft'is'

s,ua,\ baqaqerri ele' trazIa -um �Hs.;. 'com' cea�eJel' nri ParalIe'" A",ro-
i
co' - A Mt:J�I�UI,NHA DO LO:r Pecu:,rio "Ministro' Jn�o' -nlPO-,'
que, na oplOlao do comentan�( 'phas:, ';,e almoc,o ,no .C:.Ä.. R�p.-,

,ra '''não dpixa de 'ser uma boni- pe,ndi, Nn�so Mm::!n�rin p-�r.rp.-
, tá, peça sertaneia:; entretanto, 'a vi-a::"O, Cor:rp-Jot.!f,@, Povo", �nro-

retra é um desastre. Candidato veita da onortunirfl!trf'P. ,,�r� ��",.

'duro por hatureza de ofício é dar. 'es '(NPn!': ��h"'ri�nt,,,� rfe> �,
. duro no p'r6prio d'eme, ,,!uê não" 'P'àulo ,e da OI='ATIJP_�f'o''.'�Ii�l!In-
c rirpa com ,"aU"· n�nhurri, Des�s-, do vntns dA lima fpl}?' A�tl!lrfq
pérados, rjmararri "forte'" com ,em 'nos,!':o mp.io/A· ehr,., o,� ,�ntn�
"Iptt""assassinando cem a pró- de, ouP. dhrulrll'lpm lli'ftí,.� n Olle

pr:ia es'pa,da a ve:ja ooéti'eá; dos I tem(»s:' re::!:h'ttAht.e, 1,(f'�J horn' I;'�ra
brasileiro,s. O candidato é duro mostrar para os forastAiros''.,

\ _'_'

'>.:.\�' .\"',.......
f 'o,.� "- :t" 4., ,I, (�' .. ··i�·�

'S'ét,relj,rio, ",' em ',""NÓ dia àprllzado o Doror�vl:"'ChegOU1'co:;;
B

'

t'1
a sUIi dentadura nova;' lãbio supi!rioi"nsalientej�

'--� raSt ,ia,'," ,

"
'rlndO' á-to(1. Dente-�"déJ hinguém; "boiar d�feitb'!:

,

'Mas, ,:ca'mo' pergu�ta Me'ftötti,' deff'picchia';' eni .

'

, I "

.. ', '",.,'
"As Máscaras": "'É) à '�öz1" Estaria como"àqué'.o Secretário Júlio Césa.r,

"

,

i '''"' ," í'" ,

Ia, do"'pos,ta,:"�aga"e 'fúga,ce,?".'Teria'eje"'a'v�i..
, dI? Cultura, I Espolt� e Juri,s:"

'

" dê ,uina ;Ior;' se acaso ,.1à' flor', falasse?"'; 'Eis "áY
mp; e�teve1semana pa�saqa �. • .•. <l" ."r" r,. ";",,, ßI"" '�''l
na Capital ITederal "oride ob- grande ,"c09n1fa.

',,,

'

,

'

teile aUdiênfias_;'�_� ;y�rjQ�';'" :,; ;. " •.•.•.".' _���'r;;'�:��'\:�', QI;.',i�':.j:'�
;,i:���:��sa�' ��n�s���l��u:r�' , ;i"

,� •• , ..; l " ",; ..<,}I:,

i dö Portela, da Rd'!lcaçã�"; Por precaução, Dorotávio gravou o progra-

CUltura, pröjéto através do
'

ma que....,. se não, me 'falha a' mem6rià'- eha-

'qual todas as, fündações edu�
,

'mav�-se: ""eu amor e a� estrelas".;O desastre

c�Ct'ionais do Estado ti6a�i��' ',"não Ge fez,les�erar. 'Os "e�.es" e "erres'� S8.

,cóm o coroprorJ;isso de 'des':"j: Jtransformarain 'em J calhaus W ar.remesl!ados-àI
, ,

,

I'
sensibilidade) do valente microfone "jacaié", Jje�

co�rirem,_; nJls" '�uas !e�,P9CtJ,'.
,

'"

• , • , (otávi,!) p'erdeu ,a alegria.'Devolver'· a 'dentfiduraves regloes,," novos valores ' ,

iem todos os .ramos de ativi-' kra impossível, usá-lá, pior afndá.' j J �.. � '0'
/

"

j, -: ' I"
'

,
"

ii
dade cultural. DetectadQS es-

sês valo'res" a SCET e a Fun� . , ,Hr ;- ,f ;\

dação, co"!
'

;ecur�<?,$" ?r.ó.�", I,.' ; ,,-'�, "'.�
,:"
l

' :�'
p(ios e do MEC, ap,oiariamo , 'I •

'

tr�b'alho e incenti��rià�' 6s'"
' .., Resolvemos êt: e·ele que=o progrä'mà' eón.J

artistas
Ipar� que el� conti-, tlnuarla no ar;' mas com umá éXlg@ncla .,tinha?',

nuassem â produzir. NeSse " Enquanto',ele ,encàntsva' as ouvinteS com ô" v� i
,

'

, '., '

,','ludO :da' su� VQZ;�á"dentaélura repousava, rinClo,e�q.uema, �4 Fu!"dação Edu- c

c�cional Re�i9nal, Jar.aglJ..a�ne
.

'num copo cheio d'âgua, ao la�o,do micrófone�;

Sé (FERJ)," mantelÍedora da E àsSim se re�olveul Ö pi'oJ;rEima� 'Creio'que at'"

.Faculd�de I de , Estudos'" Sö'-
' hoje;.�'·' " "

'

eiais estará englobada,

ALBUM DE
, FißURINHAS,

"

, \

A fim ,de receberem
'instruções sobr.e a' ,me
cânica a ser usada ,na

"

p'rod�ção que a Secre
, taria'da ,F�zenda irá
lançar ,em, março pró
ximo, dentro âa Cam

panha do ICM, .estiv�..

ram reunidos semana

"passada" no auditório�
'da Secretaria; os Ins

petores de Exatorias e

1'�presentantes do Ban-
,

co do Estado de Santa
',Catarina -' BESC. A

Campan"a "se� d�sen-
volverá nos 197 ,muni

cípios catarinenses, ob
jetivando ,a conscienti
:zàção do públiCO em

relação ao ICM,e a SUa

importância como tri
buto para o desenvol
vimento do Estado, e
será ,orientada por uma
comissão já designada
por. portaria 'pelo se

cretário Ivan Oreste

Bqnato.

Duran,te a promoção
serão distribuídos, '

23.305 brindes 'e 'p�ê�'
mios de pequeno, rfié-'
dio e grande porte. 'As
Notas Fiscais' Cisso� é
,l1Juito ,Bmportánte) a

partir de 'janeiro:_ do
corrente lanó j�, estão'
valendo para a pOttte-

,

rior troca por ãlbt't1s e

figurinhas que -conenr:'
,

rerão a .(!sses valjocos
prêmiós.

J�ragu� do S�I ��tr�
outrê!s cidades do Es
tado, estarão. �stampa-

"

das nas! 'figurinhas: É,'
pois, demasiadamente
importanJe 'o engaja-,
mento de todos à cam

panha, 'j �m benefício
.

do prõpr,io Estado, 're- /

, \ vertendo em favor das'"
unidades'

r

municipais,
manifestando-se sob
diversas formas. ,t'

r ,
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SILVEI'RÃ JONIOR
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, Naquele. tempo', ,é� dlriJal'um�' est��Ao de:
rádio em Ilalai, a ZVK-9 - e tinha ,como 'meu
dIretor de r:rogramação o' Eurides Antunes Se

',ero, que, j�nfamente; com', o, IrmãOl!, $irotSky,
'é hoje um "blg:'bo�'':, da TV .CatarinenSe, não
�ej se ,de toda a rede ou s6 deste nosso C. 12.
Ele �n�o:m�,.delxa).,f�entir. ",�l .....

\
te

.

j:'''.'1ri: .�,

.. ,II .",!,,i
/ ': '�f l)1

, PÓi� t�q.. �Q�9�ã",,���e;,�;,:���f�U':U�'
�op'�to,r ,cf� Jl1tt!rior' de São Paulo, ,'JIIpr,nq;, �a�)
grinhq, voz linda, falava ciciado nos esses é er

res. Quando, o, se�, prpgrama entrava ,nOtar", as

'd?n���as tin�arn chiliqu�,�Ias .matrona� curtiam'
recônditos amores, da moci(lade"O moço ,falava!
'em virgens de faces Jjvidas çom ...� fundo, muoi;
sical 'da, cr"ques,trá,_�,?, Ray Coniff. lIiaqueie tem':',
po o rádio imp.er"va e os, pr.ogramas de' cr6ni:"
«;as alamblc�das er-a",� ,o gran�e faturame�to

'

das estaçõ�. " ,

, I ,
,

, ti.

,"

/ ,

Eu andava, de olho nesse locutor, que um

dia veio para a minha estação. Rapàz. fi.,,)', . dlt'
�om 1rato, tinha um, defeito: não possuia um
dente que io�se na arcada superior. Perguntei-Ih�
se Í1,ã� gostaria de: pôr� uin� dentadura e; ele nie

segredou,que tinhã' muito medo'
\

de,que 'i�sii
viesse, a alterar e timbre de sua voz, \ pois· quê,
",naquele espaç� vago, só tivera os dentes da

primeira,dentição."'Os da' segunda; Já )l'iasceram
esfacelados e 'des�pareceram em pouéo tempo;
Ai ,então entendi o s�gredo'daquela voz'rilàcià;
deslisante, ciciada, que i era o enlevo da moçá::
da de Itajaí. É que ela "asciá na, gargan·ta It,
vinha solta pela bo'ca afora;'sein um obstáculdi

, ,

,I

sem um, anteparo. Quandó 'chegava ao' micrOfo:�
oe parecia um Benjamino Gigli�falando 'ao' óu:"
vido da namorada.

'
' ,

'�, ;

I Or�. '';'inha gEfnte,' rá�IO não é 'mole. O ca:
ra precisa bolar o programa, apresentá-lo, e ain::'

da vef\_di-Io. O moço era bom em t",dO, mas n,a,
hora de vender o programa, lá

-

aparecia
'

ele
banguela e isso àificultàvá'muito' o seu Í'elacid�

I
..

namento com o possível" anunciante.
'; ')! '

.

. I

!

r
f ;'

• f

J ff�

--0--.;-"
, ,

Combinamos qué o' Dorotávio' (vamos usar,

esse nome) colocaria' urna éhàpa na arcáda sü;;

perior paraAisputàr ,lugar córn õs dentes infe-:

,riores mal acoEitumodos numa, largueza', 'dê es",

p�ço. de causar inveja à casa do Pitangui nà'
Ba�;a da Tijuca. ':. ',' , ,I

'

-0-
, !

:Fol uma décisão heióíca, 'que MoJ;i1izou

con�elho de ,famílià e- Vizinhos. Como ' seria 8"

voz do D,orotávio ",épresada 'entre duas carreb
ras de' dentes?: E se acoplasse' e não êhegass-i '

boa ao, miprofone? 'Pois 'es$a -:-,-,. e só.�a'�'
'era a"sus riqueza. Ele tinha, um timbre' yoca,
'que �!ntrava pelo" ouvido .,adentrd,- e wendi.' �"

mais �ordini§rio: terno pronto da Casa Kunifas; '91

pipi sapato do �Cirilo Germsni. ' Se anunéiass!"
um ft,olfesfo' teéido' da Casa Pernambucana o alo:

pelO' publicitário era tão intenso'que' a' possíve',
compradora pass_ava a vêr nele a mais requin"i
iada s�da' 'pura de Cantão;

�f,: �. ,l. ..;�. t;' :! •

I- , ';_
...

i
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Delfim: "Setor ,p.rivado .cöntra .

a inflação" .

O M•
.

t D
'

f' t b 'I "fím, ..Ief·ln"lmos os parâme- eliminação, das três eau-
· Ims ro elfim Neto engajar o setor privado pansão dos meios de pa- déficit das empresas pú- por cento e �I es a e e- "" .

sas"da inflação qu.� pod..
ido Planejamento; diS$� na luta centra -a inflação. gam�nto ,em' 50%, para blicas e a questão sala-. cide, que, dentro da poli:': tros da economia. Ê como,

mos controlar, nessa eon-
'i;semana passada que com Ao fixar a correção mene- este ano, "O Governa de- rial. '"O Governo compre- tica de. minidesvalorizlll':' se tivéssemos eliminado

vicção é de que tudo vá

1 as últimas medidas torna-
I
tária 'em 45%, accrreçãc vmcnatra que está',queren- endeu que erapreclse dar ,ção, elás;ac�J1]1ula"amen- um pedaço do: passado,

funcionar. direito ..Com es-

í das; o G,o�erno preten�e .�cambial em 40% e a' ex- do' realm�nte\'reduzir a in.;' seguran�a ao' setor priva- '. te, não. ultrà.,assarãó . os porque a inflação passa':
sa 'decisão da política de

.) , �" ri" ,.)

.

flação,.disse....·éle.' • y",' do,·.dar a·ele uma 'certa' 40%,�C?,lol'\go,do"an�: da não é.jog�da para,o correção,'monetária,atraí-
B

LI , , . -
• q .' - .. l' futuro. Combinando�se és:.

Breves 'anotações, .sobre ''o Para Delfim,' �s ��ci-
onentaçao. ,��.c�m',1�9: �isse Dêl- sefator1com.9s efei�os da '��sã:a��a�i:�::'� :!�

'i ' ,
.

,
,

b I" C 'i'" • sões do, Gaverno são um Isso· foi feito, ,'explicou· -----'�.
� mundO.' Eliminamos" a es-

',',.;Or, •. '

..;V,',OC� U O
", ,\',
o
....rupa,' (',�V, )', I mcoe'mdPI'dleasme'ntotom'andaafUs'�ala'ntàeS_: Delfim, 'em tres-direções:' .

.

" � ,"_ pec!Jlação financeira de

• rÓ:
/

.

• ,

'.

'_
' do ponto 'de vista de po- .. SOCIEDADE DESPORTIVA E imediato, e eertamente

" riormente; pa'ra' 'atacar as lítica monefária, foi fixa:';'
l .

RECREATIVA AMIZADE vamos controlar as taxas

t " país, deho:min\ad'os aS�im três dás quatro causas da . dC? um acréscimo 'no's , ',. r" de juros.
tais,o. rio Ouru' (da faix� ,inflação sobre 'as qÚàis o .,neios de- pagamento ,i de'.' Edil ')"'d �Co ,."

centro..ocldéntat do Cea- Governo tem controle: a 50% ;. !�i:' p'ré7!i�,a.�äc úína o (
"

" 'a. e . nvocatao
r� é que nasce nos con- escassez deJalim'entos, o correçao m!On�tarla de·45 '/I !"" , ,

f-. '
.. '

�
,

trafortes da Serra ao Ma-
'. '., ASSEMBli:IA' GERAL, ORDINÁRIA

.

chado), o Ourupl (dâ:fai
xa centro-riorte' Ide Mato,
Grosso e que 'nasce ria
Serra Formosa), outrb 'rto
Curu;' nO"Am'ázona's (fai.,
xa aul-ocidental ,e igu�H
ments na:;;cj:mqo em área
montanhosa], Ademais o
termo "curuzu" 'é o que

, ncmlna amontoamentd de
, c�sC!:.alho�, ,na mineração;
na Amazônia, . chamam
"curu'perê'� ao' riacho ou

a�lue�te de igarapé, quan
do seca no verão (pdrque,
naturalmente; ás' pedre�
gul�os 'ficam à'mostra).

I

(Continuação) _" ísto
, posto, els um breve estu-

'

.L�do e apresentação dá teo
e; rias tuplntstas sobre o. vo
,

;: cá�b�lb"€O,rupá":e's'iJä�apli
, :. G?çao toponlmlca."

. 'Lembràndo-nös do 'vo
cábulõ "corumbá"" (que.
será de' igual sentido a

"curupá")', 'sempre 'é bom r

,
lembrar que, no Nordeste,
chamàm "corumba" (áto
no) ao sertanejo' desajei
tado, mal trajado e feio,
que, provindo do interio.r,
"despenca" serra abaixo

. n"mo ao litoral, desagre-
i, gado -e sem paradeir�,
I, enfim, autêntico casca..

i lho, também ele 'rejeitado'
'dos agregamentos rocho-
sos.' (" t '

.

·

Teoria· de ,Theodoro
,. Sa�p,aio., Esse f�stejado
t tuprnolo9'e no seu "G tupi
na geografia naclonat'' o- '

-ferecs :0 -terrno "curupá"
:: (qu� seria· o mesmo' que
" "gurupá") e que signifi
,caria "o :paradeiro' do
· cascalho ou seixo; o ban.."

·
co de' pedregulhos", va-

,

cábula que, di�, resultaria'
,

. (por cOmPosição) dos ter-
"

mos "curú'r e "pá"
<

(ou'
"páua"). Quanto a, "ca-

1,l"umpá,','" provindo de .. ,: .• '
,

"

�'c,urú': e !'mba'/, teria sen
,tido similar: 'o banco de
· cqscall:lo'�. .� .

.. ,

� IA hip9tese é ,perfeita- t

mente adequada .ao, caso;
,catéirinense (quanto, à

·

nossa Çorupá). Essa idéia
· de.rcascalho ou pedregu
{ lhos-rolando ou s'endo de-
•po,s'itadog diz, bem' da to-,
pografia das vertentes co
rl,lpaenses. Descendo das

- serranias' formadoras .da
"Serra do Mar, rios enca

•.. choeirados, alimentados
·

"por imJmeras
.

ribeirões,
." trazem seixos em grande'

· quantidade até o sítio on

de está o distrit0' sede Ja-
· Corupá, ali os depositan-
· do, formando verdadeiros
"bancos de pedregu- Teoria do e.nte fantásti-
'lhos". Cascatas maravi-

c:o• Existe a idéia, Oll' mes-
o Ihosas (haja visto a da

mo teo.ria (não apurei de-
·
Bruaca e a do Rio Novo, vidamente), da origem do

; esta ao que consta com
termo "corupá" como de- ,

'!124,00ms) escavando as
·

j' rochas primevas, esp�cil'" signativo de um ente fan-

J ' tástico; Gorno retro na!'-
,

i almente nas (cheias, pro-' rado, ....e que se traduziria,

duzem'es'Se magnífico tra-
por "espírito. da seiva". I}..�. balho natural, enriquecen-

·

'. do as .paisagens lo.cais.
alusão a is,o, eu já lera

. no número de 30 de abril
"De' uma parte o ri,o Novo·

de 1977, do nosso ':Cor,..
· e de outr� parte o ri9�' reio do Povo." (n. 2,.933),

· � A.no. Bom, cada qual re�- . no .editorial' "Estradas as-
·

. nmdo as �uas c.orp as a-., faltadas'" (que por ser e

·
guas de o�tros nos....,.. en-_I ,ditorial deve provir da pe-

·

·tr� eles, ,0 Humboldt - na dó própliio sr. Eugênio
,vao�.engross�r o ItapQcu ,Vitor Schmoeckel), <?nde
que, fortaleCIdo, arroJa-s'9 se perpetua a' interessan-
'valente'contra "'margem e te versão de tonalidade

_l leito t�pedregosos levando- fo.lclóJica:
�s de vencida: E' a cava-

'

,Ieira dessas correntes, Nas busc'a� que áté a-
; aqui a serra.Ped ra 'de A- gora 'fiz, 'não vi rn'odos de
molar, ali o' Morro do Pa- firme apoio a essa' idéia

· �afuso, mais além o Mor-' de ."espírito
.

da seiva".
ro da Boa Vista e tan'tos MQntoya ('op,us' cit) refere
mais ·,pj,co's e serranias espírito, como', "hechapi-
vêem, orgulhosas, as ver- 'rey"; espí�itos "vitais é
tentes suas filhas abrin- "tecobe,ha"; faD!asma é
do; vigorosas, caminho "taguaíoa", "arihangá",
para. o 'oceano. piante de "angoera" (alma velha). À

.. tal espetáculo, e sabendo- única composição que me
,

-se que· a: I'íngua tUr:>i era' pareceu' re�lizável i seria
·

essencialmente. pragmáti-, "cu rubang" ou '�curuban-
ca, 'como deixar de ver, ga" (alma malaÍ1cf'ra; alma
no termo> "corupá" senão, melindrosa), e nesse caso

, acertada alusão aos
.
de- proviria de "curub" (me-

p6sitos flUViais de pedre- lindrosa, 'escabroso) mais
gulhos? "âng" ou "!il)ga�: {e que

i.

;se traduz por alma hu'ma-
O nosso rndio chamava na, Isombra, abrigQ}. Mas

.

, '''itacurubi'' ao cascalho; essa composiç�o Í1ãó sa-,

'genéricamente; se era ,tisfaz� Talvez se deva par
miúdo," . apelidavam-no til" para outras possil:>iH
"itacui" (v. Antônio' Ruiz

.

dades e ver nesse "es
de 1\40ntoya, "Vocabulario . pfríto da selva'�, 'uma de
de 1'a lengi.:Ja Guaranf", o": .. turpação do mito do ....

r �ra revista por Restivo, "curupira", igualmente a-
• também jesurta). �limen- .. paVIaradar dos caçado�.

· to alguma dúvida sobre res, embora íSem
.

seme-
,

se será mais correto in- Ihança qualquer com o

,terpretar "curu" ou "a- mito (será ,que existiu?),
) curú:' .... comó cascalho pois' o nosso "Corupã"
I (mai,s adiante trato do as- ,,' morava)nlirna cabana e,

I _sunto). Parece que "curú' ao contrário do pequeno
I é, de fato, também casca-, Curupira, devia ser. um gi-
li lho {significa também· ru� gante, a ponto de 'colher
I ga, dobrà: e menino, co- homens pe1o's>pés. .

· mo-' contração de "cu ru-
. ( .. "

mi"), havendo rios no (continua)

Eis aí em" como a tese
de Theodoro Sampaio se

apresenta como respeita
biHssima, trazen�o 'ade
mais a assinatura' de um
grande conhecedor da
língua tupi�guarani:

, t

.
,

Delfim disse não temer

que haja' uma redução
dos r.ecursos captados a

'través das cadernetas de

poupança, em função eies
sas medidas., "O' que in
teressá não é a taxa ab

soluta, mas o diferencial�
I Os recursos estão aí, di�
poniv..eis. EI�s têm uma a

plicação ·fimitada•..O que
conduz à quantidade de

aplicaçãÓ' é, de fato, o di
ferenciai. Como a ·ta:x,a de
juros vai cair e

..

como es

tàmO$ criando na Caixa
\ Econômica Federal um

mecanismo para se com

'prar letras' de
I

câmbio' e
.

eliminar uma tensão que
ainda existe no merca,do,
realmente se vai, conti
nuar aplicando na cader-
neta de poupança.

'

',.' ..

_ \

Pelo 'presente edita], ficam convocados; todos
os associados da SOCIEDADE DESPORTlyA E

RECREATIVA AMIZADE; sito na Estrada ltapocu
-Hansa, s/n., em Três Rios do Norte, Ei se JeuDi: .

rem em Assembléia Geral Ordinária em sua sede'
�

soclal '.10 día 03 de fevereiro de 1980, às 8 ho

ras.� em primeira convocação ou às 08h30min em:'
segunda convocação com qualquer número de as

'saciados presêntes, a fim' de dellberarem .sobre

,
o seguinte:

'
.

,

Verachte 'ni,cht den Mauerstein, I '
-

De.r dort .am Wege .I"egt 'allein, t,I'
.

'"� •

So uns/cheinbar .und g&rnicht grass, \ "

Doch .. viele tausendbau'n ein Schloss. 4 ." �
,

.,

'Ein kurzes kl�iRes� scl:Jlech,tes wort: ".

Wie schnell weht es im winde fort,... .' ,

Doch Scblechtes, was man taeglich spricht,
Macht sog&r GaU zum Boesewicht. " , , ..

ORDEM DO DIA I·

Prestação e lapf\Ovação' das, contás �efe
rentes- ao exercício de 1,97,9.

2. Eleição da nová diretoria.

;3.
.

()utro� assuntos,i de Jnteresse da soçie-,
dade.

Jaraguá do Sul, SC, janeiro de 1980.
.. ,

Mikroben sind so winzig klein;
Zu· wàs. sO,Jlelil die dienlich sein,

'

Doch »,aer nich der Mikroben Heer,
Ein Leben gaeb' �es nimmßrmehr .

1.

Denn nichts ist klein, nicht�Jst: geri�g, ,

.

Und seinen Wert hat jedes Ding. "

Und' ist es auch ein Sandkorn nur,
-

Nichts Wertloses kenn,t die Natur.

-, - ; .. , 'Fãu�tino Theilacker
,

Presidente"
, .

"

Das, was dir grass schei_nLoder klein,
Misst du ,nach deinem Augenschein, .

Doch Gottes Maas� hat andern Wert,
Wer misst nun richtig, wer,verkehrt? Prop,().stas � um jovem i.nteli,gente

,
'

Rudolf' Hi,rschfeld, São I

calentando apenas "ideais de valor, a..
,

parente e de vantagem imediata, o
que v�le dizer,. efêmeros.

,

Pretender elevado� obletivos,
perseguir sonhados i�eilis' exige sen

so crítico, requer maturidade respon
sável, 'pressupõe generosidade. cons
tante, virtudes estas que revelam em

penho e impulso na cultura dos do

tes com que Deus cumulou � criatu-

ra humana.
.

lÊ necess.ário, por isto mesmo,

que o jovem inteligente se dê. conta
de que exisle nele uma interdepen
dência

.
volitiva que .. o leva a não. re

cusar a mão, que o gui�, a não des

prezar o tràbalho que o eleva, a não

renegar b mestre que o educa.

Prof. Paulo'Moretti

O�AÇÄO AO, DIVINO
,ESPIRITO SANTO .

Espírito Santo, 1 u que me esclareces 'em tudo
qu� i1umin�s todos os. caminhos para q,ue

.

e,u a�
tinja meu Ideal. Tu que, me dás o dom, divino de
pElrdoar e. esquecer o mal ql,le 'me fazem; que em

tOdo� os Instantes ��. minha!, v.ida estás comigo,
,

quero .neste curto dIalogo agradecer':'Te por tudo,
e conflrlllar .uma vez .mais, que não quero sepa
r�r-me_ d.e TI. Por malar que seja a ilusão mate
nal, �ao será O mínimo da�vonfade que sinto de
u':l dlJl. estar contigo e todos os'meus irrriã0s
na glOria perpétua.

'. '. ,

{\gradeço-:-Te uma vez mais.
.
(A pesoa deverá fazer esta oração 3 diasl 'se

gui�os sem fazer o peEfido. Derit�o de 3 dias será
Ç,ll?ançada. a graça, .por .mais difícil ,q,ue 'seja)í Pu-
blicar. assIm que receber a graça.'

.

B.M.S.

"Quão'� bela és tu, alegre mocida
, de". PRralelamente, 'quanto és com-

·

penetrada e responsável para agir,
séria e corretamente,'na hora da ver

dálie, na hora da decisão, .,a hora t!_a
escolha adequada dôs compromissos'
projetados. paa:a o futuro, em termos

de reaHzaçã� pessoal e, profissional.
I

Ê bem verdade que a pouca .ida- .'
de, de um lado, e a falta de expe,ri
ência de' outro, leyam espontanea-

. , . ,

mente o jovem inteligente.a propor-
-se grandes e cobiçad,os id:ais. Da

mesma forma, não faltam, nao pou- .

r cas vez'es, as pressões da apatia e
·

da indolência, de par com certos flu':

· xos e)Çternos, que se somam I para

conspirar contra sonJ'tados anseios e.
.suf�car cobiçados ideais. .

.

-, ',Ê' n�sta/hora.que se prova a von ..

tadp. . do jovem inteligente no cadinho
do s�crifício.'O que não lhe é. permi-

.

tido, em hipótese' filguma, ,é renun-'
ciar, antes da prövação, ·0 retraimen
to antes da adversidade, a rendição
antes da batalha, a deserção antes da Para que em' ·tudo isto se conte-
úitima te.ntativa, qUe sempre deve ser . nha uma proposta é preciso que, no
renov�da.,' ,

i , .'" cotejo da vida" o jovem' assuma seu

, ;; "verdadeiro papel, sem exasperar-se
O jovem. intet'igente não pode·' 'de suas próprias- limitações, confian

mostrar-se insensível ao fascínio ,das _:do nos talentos que Deus lhe
-

deu 'e

grandes metas, pois·estaria' demons;. �que, cumpre multiplicar' com vontade

, tran'd,� fraqueza de carãter, limitando-' 'i'e"\ perseverança, � demonstrando, com'
· -se ao pequeno, ,munda das� cómodi- � isto� que é deverasJnteligente•.

'

.

dades pessoais' ou, quando muito,' a-
.'

.

�

. � .

Se.guilldo 'os passos da responsa-
6ßidade ditada pela necessidade de

.

jamais furtar-se à sinceridade de .pro
pósitos, 'o jovem i'nteligente, com per
feito cônhecimento de causa, tornar..'
-se-á reclpiendário de to�as as qua
lidades e virtudes que contribuirão
para a colimação "os legitimos an

seios que rr-0vem sua·vontade de a-:
gir e vencer.

,

NOVENA PODEROSA AO MENINO·
.

'

I JESUS DE PRAGA
\

'

'. -

.

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás, procure e
-

acharás, bata e a porta' se abrirá. Por intermédio de" Ma

ria, vossa Sagràda 'l'y1ãe, . eu bato, procuro e,vos rogo que
minha prece seja atendida. (menCiona-se '0: pedido).' Oh!

, .

Jesus, que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu no�

me, Ele' at�naerá, por intermédio de
<

Maria,
.

Vossa ,Sagra- .

da Mãe, eu humildemen�e rogo ao. ,Pai 'em Vosso nonie,
que minha orarão seja' ouv,Úfa. (m�riciorla"se'� Ó pedidO).
Ohl Jesus que dissestes'; o céu e Bi terra passarão, mas a

minha. palavra. não passarão por interméd'i?' de Maria, vos- (.
sa Sagrada Mãe, rU confio ·que minha oração seja, ol!lvida. ,

";(ml'lnciona-sa o pedi�o). Rezam-se três AVe-Marl� e u",a
Salve-Rainha. Em caso urgente, deve ser feita em 9 hóras.
Mandar publicar a graça depoi�' de alcançada.

\" \

OrganizaçãorContábil "A COMERCIAL SIC LTDA"
eRe-sc n.o 0048

Téc•. Conto AntOnIo José Gonçalves
,

•

i >li, eRe-Se n.O 7.786
'

..
'-' Téc. Cont. Yvonne A. S. Go.nt:'llves

'r;, eRe-SC n,o 7.638

... Faça uma assinatura deste jornal e acomp�nhe;,<.
.

a hi�i6ria de nossa· ci.da'cle. 0'_

.' ,

"

.

; Passo, a_ pasSó.

"CORREIO DO POVO", há 60 anos 'escreve�dO ,�
.

_" nossa' hist6riâ� v' , (
" _.

.

',".

.

,�

Agente. do ECAD - Recursos Fiscai� e ,Admh,istrativos - Con
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotocópias de Le

, gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
··Aéreos VARIG.

.

• " "

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

!
.,

. I ,,' I
.

"

je ",

Assinatura pelo fone: 72-0091 ou na

..

Mal. Deodoro, 130 '(redação). '

.

, .

.; I,"
' •

MARCIO MAURO MARCATTÕ'
,
r.. .i" , ..

'

"

" E�genheiro Civil"
,

CREA 7a� R. 'CART. 3806-0 "

REG. N°. 9.360 - V1STO 5047';- 1'00., R.
r' �

•

CRe - on2
" I". '", J

.' CONTABILIDADE - SEGUROS � PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM' GERAL.
ESeFUT6RIÖ:. 'Avenldà' Getúlio' Vargas, 79' .,

.

,
i' li' '. .

.

,

f
• \

'.'

"
'Fone: (0473) 72-'0616 -,Caixa pos�al·83,

.

;; 89.250 - JARAGU.c\ DO SUL""::' .Santa Catarina

J
PROJETOS E AssisTeNC1A Ti:CNI'c , '

·,5

Av. Mal.-r Deodoro da "Fonseca; ,n°., 1.179 tI: t.
,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Etiquetas

Classificados

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS'Q�AlQUER TIPOI ,

Gráfica Aven,ida LIda.

Santa OatarlnaJaraguá do Sul

VIa�O Canarinho
TRANSPORTEURBANOE INTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA-SE COM A SUA to
ÇOMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO,
MODERNrSSIMOS QNIBUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E TRAN-
QüilA.

.

CANARINHO

Transporta com earlnho,

rraria e Beneficiamento de
madeias Rio' Molha Ltda.

,

Madeiras .Imunizadas - Forro - Tacos - Roda
Pé - Assoalhos - lambris - Mela-Ca,na.

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo

Rua Curt Vasel, 658 - fOhe 72-0550 - nesta

Terraplenagem . Vargas
.

'

. "

de lido Domingos Vargas
"

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

Tuhos Santa - 'Helena
I .

TUBOS E ARTEFATOS l"'E CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

,-

I

Oficina do TiMTio
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: 72-0107 e 72-1059
\' -

JARAGUA DO SUL SANTA CATA�INA

. Constmtora
. Seria 'Ltda. '

CONSTRUÇAO CIV�L ENGENHARIA E

eOM�ReIO DE MATERIAL DE eONSTRUçAO.

Rua J�o:ã� Plccoll, 94 - Ed. Carlos Spézia

Caix�" P:Ol:ltal'184 - Telefone: 72-0214

a�.2S0 - Jaraguá do Sul Santa Catarina

I
Relojoana Avenida
Qualquer Ique seja a', oporll�nidade,
presenteie com as sugestáes da

RELOJO,4.RlA AVENIDA.

Conheça as incrlveis sugestões em jóias - re

!ógios - prataria é artigos finos para presentes.
Atendimento com o carinho que você merece,

Mar. 'Deodoro, 431, fone: 72-0038
_____ TE". tallf��,,"">ITfi..

.

CAIXA
_ECDNÕMICAFEDERAL

, AVISO
'1 . A Caixa Econômica Federal - Fi-

liai de Santa Catarina, torna púbii
co 'O seu interesse em adquirir, na cl-.
dade de Jarâquá do Sul-SC. um (1) ter
reno com área mlnlrna de 600,OOm2, tes-

• tada mfnima de 20,00m, terreno este
destinado fl construção das novas 'ins
talações de sua AgênCia naquela clda- .

de.
;

2. O terreno em pauta deverá estar
situado na seguinte zona prsferen

eial:
2.1 Da confluência das Ruas Floriano,

Peixoto. Coronel Procópio Gomes
de Oliveira, Mal. Deodoro da Fonsecà e

Av. Get. Vargas, nas seguintes direções:

a)' - Ruà' Flonano Peixoto - até a cabeceira da
Ponte Abdon Batista;

'\

b) - Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira -
até uma distância de aproximadamente SOOm

c) ,_ Av., Mal. Deodoro da Eonseca - até a es

quina com a rua Domingos Rodrigues da
Nova;'

.

d) - Av.' Getúlio Vargas'-_até a esquina com a

rua 29;
e) - Ruas . Quintino Bocalúva.. João Marcatto' e

Domingos Rodrigués 'da Nova, nas quadras
compreendidas entre as Ruas Marechal Deodoro
da Fonseca e- Re.inoldo Rau. I

3.' Os interessados deverão apresentar, até as

I15 (quinze) horas do dia 05.02.80 propostas,
em envelopa fechado, dirigidas à Comissão Per
manente de Compras e Contratações - CPC/SC,
nos endereços abaixo lndlcados:
- Gomissão Permanente de Compras e Con-

, tratações - CPC/SC
"

a) .. Praça, XV de novembro n. 30 - Floria
nópolis - SC;

b) - Agência' Jaràguá do SUl - SC
Av. Marechal Deodoro, 192 -, Jaraquá

do Sul - SC.
3.1 As propostas, datilografadas e assinadas em

. uma (1) única via, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrellnhas, deverão especificar, ela
ramente, o preço. global e por metro \quadrado,
para pagamento à vista.

-

3.2 A abertura das propostas realizar-se-á na

Comissão Permanente de Oompras J3 Oon
tratações,..._. çpc/se, às 15 (quinze) horas do dla
07.02.80 no endereço constante do item 3, letra 'a'.
4. O .prazo de validade da proposta não deverá

. ser inferior a cento e vinte (120) dias, pra
zo este, contado a partir de 07.02.80.
5. Deverão acompanhar as proposas os-sequlrr

tes documentos:
a) - cópia do traslado de escritura do terreno
(autenticada);

<' /

b) - certidão vintenária; ,

c) - croquls de zona delimitada no item 2, indi
cando o local do terreno;

.

'

d) - planta do' terreno com'suas medidas;
e) - caracterfsticas do terreno, com relação ao

centro' comerciei e bancário .da cidade;
f) - certidão da Preteltura Municipal, caracteri
zando os possfveis recuos, afastamento, gabàrito
mínlmo e outras Imposições do Cód. de Postura.
6. Declaração de que, existindo alguma cons

trução sobre o terreno, será a mesma desocllpa
da .e demolida, sem ônus' para a CEF, até a data
em que for asslnada a escritura de compra e

Venda. ,

7. À CEF se reserva o direito de aceitar qual
quer uma das propostas apresentadas 'ou

..
de

recusar todas. ,I

8. Quaisquer outros esclarecimentos serão for
necidos nos endereços citados no item 3.'

A COMISSAO'
.. ,

\

Soc. '-E,sp. 'e Recr. Vieirense

Edital de Convocação
ASSEMBL�IA GERAL ORDINARIA

'

,

.Flcarn convocados, todos os associados da So
cidade Esportiva e Recreativa Vlelrense, para se reu
nirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social
sita na Rua Joinville, no dia 26 de janeiro do cor
rente, às 19h30min em 1.a oonvocação ou às 20 ho
ras em ,2.a convocação, com qualquer número de
associados presentes, a fim de deliberar sobre a se

guinte ordem do dia:

, a) Prestação de cohtas do exercício. de 1979;
. b) Eleição da nova dlrétorla, e, " _

c) Assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 08 de janeiro de 1980

Walter Bartel
Presdente

"SENAI lDoslra O

fez em 79
O Senai - Centro de

. TreinamentO de IJaraguá
do Sul, dando conta à im-

,

prensa citadina do rela
tório das atividades de
senvoMdas pelo Centro
no ano passado, obser
vando-se diversidade nos

trabalhos realizados, 'den
tro de suas

, atribuições
"polivalentes", sempre

.

procurando atender aos

interesses da classe em

presarial da região .do
Vale do Itapocu e as idea
lizações do Senai -. De
partamento Regional de
Santa Catarina.
Pelo relatório apresen

tado, observa-se o de
senvolvlmento de 45 pa
lestras sobre temática va- '

rlada durante 79, totalt
zando 3.273 participantes,'
entre alunos, funcionários
de empresas e convida
dos. Essas palestras to
ram conduzidas por reno
mados ministrantes, per
feitamente

.

identificados
dentro dos temas a:presen
tados,

.

. No período, Oi pessoa'
docente e administrativo
do Senai, participaram de

I

,14 cursos, envolvendo 23

participantes, junto aos

Centros de Treinamento
de Jaraguá do, Sul, Join-

. ville, Blumenau, Brusque,
Citur-Camboriu e Cena
for. em São Paulo. Foram
491 horas de especializa
ção.

O relatório revele.' aln-
I ' .

da que, na área dós. cur-
sos \ de supervlsão e

\ ge
rêncla, foram

.

reaüzados
um total de 88, treinan
do-se 1.429 pessoas em

� . � 1 O horas. Destaca-se
nesses cursos, o TWI (três
fases), Cipa, Segurança
no Trabalho, SPAT, Dire
ção' Defensiva, . Produtivi-

. dade Industrial, entre tan
tos outros.

I

Já na área operacional,
em convênio com o PIP
MO (Programa Intensivo
de Preparação de Mão
-de-Obra), foram 28 os

cursos realizados no ano

passado, de' Leitura eint.
de Desenho, Tecnologia
Mecânica, Metrologia, Me
cânica Geral, Torneiro
Mecânico, Ajustador Me
cânico, Eletricista de Co-

Foto 10ss
FOTO ;_ eiNE - SOM

OS MElliORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAG"ENS

- C1NE REPORTAGENS

- SOM AII(IBIENTJ;:.

Aplique seu capital em im6veis, oJ1de a valorização é constante
e o 'retorno garantido. Adquira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMAR
da IMOBILIARIA VAILATT! 'LTDA�"

.

\

OS BONS VENTOS lEVAM AO
\

VENDAS:

que

mandos Elétrico's, Dese
nhista Mecânico, Costura
Industrial, Tecnologia de
Eletricidade e Eletric'ista
Instalador. Um número de
348 elementos foram trei

nados, em 4.560 horas/
aula.

o Centro de Treina
mento do Senai de Jara

guá do Sul; igualmente
realizou em 79, cursos na

área de qualificação pro
fissional, de I e II grau.
Para o I grau, em 1.600

-, horas, realizou-se dois

'cursos, de Eletricista e

Torneiro Mecânico, en- ,

volvendo 22 elementos,
'ao passo que para o II

grau ern três cursos (de
senhista mecânico, ele
tricista e mecânico ge
rai), houve a participação
de 51 elementos, tomando
4.800 horas.

,

TRABÁLHO PARA
EMPRESAS

Afora os cursos reali-
_ zacÍos, o Senai 'prestou
trabalhos para oito, em

presas: Lombardi, Henipe,
Weg, Articulares, .

Mar

quardt, Sesi, Marisol e

T'orliman, na oficina de

mecânica geralltornea�
'ria trabalhos desenvolVI
doS em 305 horas., Além,
disso as empresas do

ramo 'de confecção da re:
gião utilizara!Tl-se dos pr;o

,

prios do Senai para reah

zação de trabalhos.

E em 79, ainda, um to

tal de 18 programas en

volvendo a 349 elementos,
tiveram aprendizagem nc

local de trabalho, segun
do o relatório apresenta-
do .

;��rdim.'_:�. 'r.: � ....�, �')1'1':;,
.' ,'t'!�

Francismar >

PRAIA GRANDE

(O loteamento do seu futuro).

Irrobiliária VAILATTI Ltda

Rua CeI. Emflio Carlos Jourdan. 72 - fone: 72-0292 -- JARAGUA DO SUL - SC

OPALA 08

VALEU A PENA ESPERAR
.

Emmendoerfer
.

Com. de Vêícülos Ltda,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

Torneio
. ,

Internacional
.

Karpov "',� p�oderá· :':� vir ,:: ','aqui·' ::este
o f·

o enxadrismo jaragua;. Arigoni (capitão)" Jorge
el)se que reveloü grandes Belíagamba e Júlio Gon

talentos à Santa Ca�arina, za�ez, além ,do diretor se-'
entra num ano: decisivo, cial e delegado" R!Jbem
de 'mpvimen!ação intensa' Fer;reira Ramo�.
e, sobretud�,' import.3nte

'

, ao seu próprio' soergui-' 'A 'cheg�da dos uru
mente, através dos traba- guaios de,u-se .ontem à

" lhos que ve!1l sendo rea- noite, encontrando-se
,

lizados, e. dos ,'planos da hosp'edados no 'ltajara.
dir,etQria do Clube' ,Iara- As despesas de estadia

guaense de Xadrez, que são 'do Clube'anfitrião;
tem 'à teslä umfdos nuíio-

'

r res expoentes 'ao ,ênia�: Essas lnformaçõés for-

çlrismo catarinense, Aldo necidas ao ,editor e�porti-
Prads.

,
vo ,do "mais antigo" pelo

, I presidente Aldo Pra�a,
I ! Assim é que, neste sã- ,que classifica esse Tor-

bado, com início às 14 neio como altamente po
'horas, em Jaraguá do ,sitivo; notadamente pen
Sul, será desenvolvido um sando-se em termos da
Torneio internacional de volta' da modalidade aos

Xadrez, reunindo enxa- Jegos Abertos, 'este ano
, dristas do município, elas- em Jaragllá, tem impor
sificados no "match-clas- tância fundamental, pela
sificatório" , e do Clube oportunid��e que' se terá
Brasileiro de Montevidéo de reunir' enxa'dristas dos
- República Orientai' do dois países, coroando os

Uruguai. Esse Torneio esforços em' dár revitali

prossegue amanhã, do,' dade e movihfentação ao

mingo,' às 8 ho'ras, ,com "CJX e aós prÓprios ásso-
a realização ,da segul'lda ��a..dq�. ,

I

rodada" nas dependên-
'

cias do Clube,Jàraguaen- :'-Os, enxàdristas' (ocais
se de Xadrez, culminando I R,ue enfrentarão os' uru
com um almoço, de cOn- guaios, foram é6nhecidos

frat�rnização num dos quinta-feira à n9ite, quan
restaurantes da cidade. do do encerramento do

\
1
"
m at c h.,.classificatório",

O' acerto para a,vinda qUE' reuniu durante três
dos enxadristas uruguaios semanas associados do

, 8 Jaraguá do Sul, deu-se Ciube na busca dos pri
�ra.ças �os con�actos pre-II m,eiros 'posto�,. op_orlunl

. liminares mantidos pelo zando)a partlclpaçao no

vice-presidente do
/'

CJX, 'match-internacional' des-
. Ricardo' F�ldréns, com cli- te Jinitl-dê-semana. Os

rigentes do Clube Brasi- Preparativos para o

le�ro, presidido pelo com- "match" vem sendo ulti
patriota Alberto 'Teixeira mados pela diretoria do CAMPEÃO MUNDIAL

que, em telegrama, con- Clube Jaraguaense, vi- EM JARAGUA

firmou a, vinda de cinco sando oferecer as melho-
, tabuleirqs (jogadores) e res condições posslvels
um delegado, nas pes- aos visitantes, d,entro dê
soas de Federico Blixen, suas disponibilidades fi
Carlos Escobar, Enrique rlanceiras.

, ./

'o Presidente do CJX.
re�elo_u .

à reportagem,à
boa movimentação diária
que o clube está vollando
a ter (tem 20 associa
dr s), porém,

-

lamenta a
fà'�a de' material, princi
pa'll'íenle relógios e tabu
leil'los que é, na impres
sãe de Pradá, o maior
empecilho para o desen- Para este ano, os pla
voivimento mais equâni- .nos da diretoria do Clube
me dás atividades enxa- Jaraguaense de Xadrez
drísticas no �município. A prevêem promoção e par
diretoria do clube - con- - ticipação em torneios e

tirma - tem planos para' ,campeonatos. Primeira"
melhorias internas e réâ-'

'

..n-ente, é pensamento rea-
'lização de torneios élÍvOI:'

,

lizar; côin ó'pátrocínio do
vendo associados e igual�

,

CJX,; um Torneio" entre
mente também não asso:'

..

Firm�s, oJ\.d�, .�parJi(:�p,a-.
ciados, neste 1980 e, nes- 'riam dois elementos de
se sentido, convidamos cada empresa, classifica
aos a,mantes do xadrez ,dos em torneios interno
desla região, que se as- e, seguidamente, o Tor
soc.iem 8>0 Clube, de qual- neio E'nxadrístico "Cidade
quer ,sexo ou idade, sem .de Jaraguá do Sul", aber
necessidade de pagamen- to à rodas' as categorias
t'l) de jóia. Diariamente, a e idades" além de um

partir das 20 horas, esta- Campeonato entre asso

mos a disposição 'de to- ciados e participação em

dos. em nossa sede, Junto· competições entre as

ao eine Jaraguá.
'

priracípais 'potências en

xadrísticas do Estado.

, I,

_
l-.f

Segundo o presidente
Aldo pra'dá,

,

'o' delag-ado '

dos tabuleiros jaráguaEm
ses, será outro jaragLiaen
se, ex-presidente' da 'Fe
deração "

Catar.nense d,e
Xadrez,

,

Edson Araújo"
atualmente radicado em
Joinville, 'muniêíp!o

'

por
qual compete.

' ,

'. �, "

BOA

MOVIME�TAÇÄ'O
.'

. '

, do CJX, Aldo'
,

Prada� foi

enfãtiço em
- afirmar que,

a participação da modali
da�e' 'dependerá, 'quase
que exclusivamentê' 'da
verba <festinada pela' mu
nicipalidade, uma vez'

que c Clube posSui pou
ca reéeita, fruto da men

salidade paga pelos as

sociadOs. Mas a vontade,
pelo q'ue o repórter pode
sentir é grande, e Jaraguá
tem, tradição �nb 'enxadris
mo, fanto é que em Jogos
Abef'os'e em outras com

petições, sempre teve
parlcipação""�-<destàcada�

, ,Psr& es Jasc, e tida comó
cal ta a volta dos excelen
tes erixadristalS� Walter e'
Llco, além do selecionado"

,

ferrininÓ que igualmente
deverá participar.

Contudo, um fato de
imporiância extraordiná
ria poderá Ocorrer neste

, 1980, revelada com exclu..

sividade. Trata-se da pos
sível vinda a Jaraguá do

JASC:, a

:preocupação �,

é flagrante
, A caçfa dia qué pa�

,sa,. aproximam-se os

,Jpgos Abertos' a, com
,eles, a flagrante preo
, cupação de ,'desportis
,tas quanto aos traba
lhos e ,formação das
,Comissões, tanto a CCO'
como .;1 CME, de'mo
.mentQ nada ,definido -

I,ou P?,lo m,enos.
desco

,nheclclo da imprensa e
daqueles'que 'se, prao
ioupam com o ,atual es
tado de coisas -, mui�
10' embora já tivéssemos
anunciado semana pas
sada definição" no en

tanto, àpesar dos 'es-'
forços, ,não consegui
'mos captar no decor�
'rer da semana, novas

informações, junto ao

'presi!=lent� indicado da
'CCO sobre o andamen
,to dos trabalhos.

A preocup�ção é vi-
�rvel, não somente- nos
'sa, d� imprensa, mas de,
"'desportistas gabarita
'dos; experient�s, em Jo-,

,

gos Abertos, muito mais'
�ela CME que já deve...
na estar "ormada 'para
o infcio' da preparação
das equipes, pOis que,
'como afirm<;lm, "o que
vamos apr�sentar, em
certas mod�lidades con

�ra os ""papões1',- ä não
:se,r ,uma enxurrada de
·derrotas, -desestimt!llan
�do, 'o próprio púbfioo, 'ja.i
-raguaense que;__ terá
-grande parcela no êxito
'dos'cJogos Abertos". ,Se
"se tem algo definido'
seria conveniente ::qu�
se' apresentasse ...to �.

Inic-iados

'O Grêmio Ésportivo Juvet;ltus
iniciou terça-feira, à noite, com
a apresentação da nova Comis

são Técnica e Departamento de

• Futebol aos, atletas, ,suas ativi
,

dades que objetivam a partici
pação do clUbe, �elo quinto a

no consecutivo, nas disputas do
Campeonato Estadual da Divi

são Espécial da Federação Ca

tarinense de Fute�ol. Essa a

presentação ocorreu no 'Estádio
João Marcatto. I

'

E surpreendendo toda a' nova
diretori? de futebol" apresenta
ram�se mais de 40 atletas, den
tre C'S c,ontratados e aqueles
,que buscam conseguir uma va

ga no plantei, que.terá, segun
do o Diretor de Futebol Raul

ROdrigues, vinte jogadores, nú
mero considerado, ,IJecessário
dentm da polftica adotàda pela
diretoria "q�e visa a for�ação
d,e umà eqUipe para repÍesen
tar o municrpio e não para ser

campeã.
' "

,A Comissão Técnica é forma

d� por Paulo Silva, ";�s'tunções
:de técnico e supervisor,.: Raul
Rodrigues co�o Diretor de Fu

teo'al, dr. Elizaldo Leutprecht
'10 Dep_a�amento MM'lco, Sér

giq de Lara como prep�rador

Comentando com a re

porlagem a volta do xa

drez às disputas dos Jo

gos AbertQs, o Presidente

de
ano

, ,r-I >II 1

Sul do campeão mun((lial
de xadrez, o soviétic'O
Anatoly.;Karpov" aprovei
tando sua estada em. San
,ta Catarin,a, so� os aus
pícios da Federação, Ca
tannenss de Xadrez. Kar
pov virá à nesse Estado e,
numa oportunidade talvez
única, o Clube Jaraguaen..;,
se pretende trazê-lo a

qui, claro, dependendo de
acertos, sabendo-se'de
anten-ão que incorrerá ,

,

em despesas razoávei!s.
/

Mas todos es esforços
e saçrificios serão suma
mento benéficos ao xa
drez jaraguaénSe, que te
ria Url" excepcional incre
mente, com reflexos posi-
tivos à mroêfalidade. '

E além de Karpov pre
tende-se trazer' nest� pri
meiro semestre,

'

os mes
tres internacic;mais Ale
xandru Sorin Segal e Jai
me Sunyê (brasileiros)
este ú'fimo, jovem para
naenso que Obteve o grau,
de me$tre internácional
no fina� do ano passado.
St=gaA já esfeve em Jara-
91;1'á al'\os atrrál.

Es�és planos, o empe
nho da diretoria 'do Clube
locai, - que precisa e a

cei�a colaboração de to-
ri

dos -, faz-nos çrer que
efeiwamente tenhamos' o
ressurgimento a força to
tal do, xadrez em Jaraguá
do Sul, cuja preocupação
em reveJar novos valores
e n1)tória. É necessária a

união de todos os des
portisfRis e I auforidades
em lorno não s6 do xa

drez mas de todas as

m('(faridades esportivas;
este é o ano do eSDorte
Jaraguaense. (F. Jose).

os

no

trab'alhos ' do Juventus
"João Marcatto"

fíSico, além de um outro ele

mento que virá de Lages no

inicio da próxima semana e

que terá atribuições de roupei
ro e massagista. O supervisor
e técnico Paulo Silv!l foi bus

cá-lo na "Princesa da Serra''.

JOGADORES

ACERTADOS'
'Se o J\lventus fosse öbrigado

.a jogar hoje, já terJa uma equi
pe respeitável para por em

�arrpo, formada por 'elementos,
conhecidos do público jaragua
ense. Jé estão \ acertados, ver-

" '

ba'mente, cuja assinatura dO ,

contrato deverá ocorrer nos

próximos dias, com os'goleiros
Zecãc e Perôlo, além de Joel,

Mau__ro, Gariba, Cizo, Rogério,
Adalar e Zé Marcos (do plan
tei _juvenil que serão aprovei-

, tados, para valorizá-Ias), �41,
Emlllo, Tato, Chiquinho, Milton

Trapp (ponteiro esquerdo do

Gneipel de Schroeder) e Lara.

São quin2;e jogadores de um

plantel de vinte já praticamen
te acertados, sem contar, ain

da, com li 'possfvel vinda de

Küster, outro excelente atleta,
atualmente servindo o, exército

•

nacion�l, em BrasrHa. Mas, a-

Ié.m desses,' há grande núme
ro de pretendente� a uma va

ga no plantei, tanto é que na'

apresentação de terça-feira
'mais de quarenta elemento�
comparecerflm e, para comple
tar o número de atletas pré
tend:dos, será feita uma triagem
par,a escolher os melhore.§.
,Caso não aprovem, a diretoria
irá ao interior dó Rio Grande
do Sul buscar três ou quatro
jogadores para os setores mais

carer.tes, 'como centro-avante
e ponta-de-Iança, podendo"
ainda, acertar· seu ingresso um

juvenil do Londrina ,que virá'

para um período de testes. Pe
las informações que se têm

.. '_.,

esse elemento tem condições
de. envergar a camiseta Qrená.

be, �a diretoria de futebol a

credita: que efetuados os ajus- '

tes na equipe, essa possa de-'
sempanhar" bom papel, tanto I

,no Torneio Incentivo como no ICampeonato Estadual. Os trei.>.

namentos, desde terça-feira
quando houve desintoxicação
EI tnm:o com bola, estão sen

do diários. no perlodo notur-'
no. haverá, uma rígida prepà
ração para colocar a moçada
em form� física e técnicà!

PLANOS

,
r

Com o pensamento voltado
em formar um time para re

presentar o municrpio e não

para �er campeão, :dadas' as
condições financelr&,s do clu-

E nos. ,planos 'da; diretoria,
está a 'realização, no próximo ,

sábado, dia 2, servindo, para
apresentação da equipe' a' tqr
cida jaraguaense, de um\ am'is-

'.... .'

toso, com adversário que será
conhecido nas próximas horas,
contudo, n-ªo será c.ontra qual
quer E!qu1pe da divisão princl
pal� Provavelmente o adversá
rio d'o Juventus, na primeira
ÍJartida do ano será uni quadro
dé Rió Negrinho OÚ' SãO Ben
to {lo Sul.

VEfCULOS USADOS �EVISADOS
Financiamento pr6prlo

..

:.... ;
� -_- ..Documentos: '

,
. '

<'

r'oubád'os "

Corce: curê �·prata' ..... ::;.: .. � •.. : .... (
Mavenc,k cupê super," marron

'

Maverick cupê super - branco::--·,.····
.

Cercel cupê luxo - branco.
.

:
..... ' .

Corcel II - branco'
' , - .

�
. - .•.

"

.

Volks 1500 - verde':
.. ,., ,.•.....) ... "

Chevette SL' - ' branc�
.......• , •....

:
•...

Brasrlia - vermelho
.....••.....• ,' ...•

....... " ••••••••• o .

Volks 1300- bege _' ..

Volks 1600 ,,: branco
'

,r ••••.•••••••• _te ••• ,'

F-75 4x4 ... verde ! I'

Belina II LDO .. , beg�' � ': : : : : : : : : : ; : : : :': : : :'
Corcel II .:. amarelo .

'
"

••••
,

•••••• 0•••••••••

1972,
1975
�975
1975
1978
1973
1977
1916
1974
1977
1976
1978
1978 1

I

.'" �1 \
,

'

f' O sr. Antônio Souza, teve roubados dO ,inte
r.;ríor de sua residência, seu título de eleitor, Certi
ficado de Alistamento Militar e Certidão de' Nas

• 'cimentõ, alem de outros' documentps•..Tendo 're
"

querido 2.8 via, tornam-se .os: originais em efeito.

,Jarãguá do Sul, 22 de jar:'�iio� de 1980

t; de
"

frente-Unha
",1. ,-" Será na segunda qúinzena, de fevereiro, a as

sembléia' geral que escelherá a\noya di�etor:ia dá. Liga' Ja
raguaense de Futebol. Falando- á reportaçem- no meio des- '

ta semana, 'Mário Vitó�io Rassweiler, o' aluai • presldente,

que se mantém AO cargo �há vários anos, ratificou sua, dis

posição em não mais concorrer.i.por entender ser Impor
tante umá re,ncwação, \Segundo Mário; não existem des

portistas, pelo que tem eonneolmqntc, lntaressados em as

su!bir o posto 'máxifno,. tEl,(?javia,t'aeredit� ql,le seja, encon-
, trada solução p'ara o, câso. ,A -data ida assembléia sßrá mar

cada nos próximos dias. ,

-

'1"
� I .(: . \'

________2. - Já 'na Liga Jaraguaense' de Fute�ol �e Salão,
considerada "modelo" em Santal, Catarin�, continuam ape

nas os traballlós rotineiros, burocráticos, junto a sua se-
,

de,' no Edifício f

Jorge Mayer. O Presidente da entidade,
empresário Valério da Costa, retornou de' férias esta se

mana e, na próxima, já haverá reunião, 'provavelmente 3a.

feira, pará acerto' e definição dos trabalh,1)S a serem de

sEmvolvidos neste 1980, segundo o diretor-administrativo,
Milton Adolar Stange. Milton declarou que-pelos piaMS ini

ciais, print:ipahnente 'em vista 'do município sediar em ou-

-tubro os JASC, este ano será de intensa movimentação à

entidade e, para tanto, proeurar-se-â encontrar uma fór�_
.mula ideal que dê condições de reaiizar os campecnatos

, e preparativos dentro de um calendário racional que será

in$tituídoó
'

3. - O Esporte Clube Figueirense, da Ilha da Figuei
ra, realiza esta tarde; às 16h30min,' assembléia geral pará
escolha da nova diretoria, [unto as dependências do pró

. prio Estádio Antônio Ribeiro.' Para a presidência, deverá

ser reconduzido GI presidente atual, Luís Alberto (Beto)
Oechsler, pelo seu trabalho e esforço que vem demons-

'I.' ! tralJdp-ao .longo desses anos que -está à testa d() Clube

da Ilha, Por outro lado, ,domingo, em Massarandubinha,
contra o GIÓria-.Iocal, o quadro jaraguaense conseguiu ,re

sultados excelente'! qu'ando na preliminar, entre veteranos,
.

� �- .

,.0 FIgueirense levou de vencida, 5 a O, ao passo que no-

va vitória dos comandados do técnico "Galo!' foi ,registra
da enrte titulares, 4 a 2.

4. � E amanhã, o "Ribeirão" terá novamente, movi

mentaçâL'. É que retribuindo compromisso, o cniz de Mal-
'

ta com suas equipes veteranos e titulares enfrentarão as

do Figueirense, no perío�o da tarde, e, igualmente, a e

quipe da, Construtora Marna travará forças frente aos as

pirantes do "alvi-verde". Quanto ao Varjão/8Õ, este- será'
iniciado dia 9 de março, um domingo,

-

com o "Torneio

Início" e, dia 23, acontecerá a largada propriamente dita.

:,
Há número muito grande de interessados em participar.

,

---'--.�""'''w'I_''-'''�_�

�,L'AR' Imóveis
. .. AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHO,R SERVIR VOC!:

Rua Estéria lenzi, esquina Av. Getúlio Vargas,
sobreloja de Dàlmar Magazine.

. - Rlia Carlos Eggert, esquina c/rua 'Da. Matilde. Ca

sà nova, mista, em -terreno de 1.230m2 (3 lotes).: Cr$ 420

mil, ,estudando pequeno prazo.

CASAS:
- Ilha da 'Figueira, a 100m p,onte"pensil Weg, à bei-

, ra do Rio Itapocu, casa de maqeira. com mais 6x5 de ma

terial adaptável 'para outra mClradi�; Terreno de.15 por 45,
todo cercado com tela, postes de _çimento. Apenas Cr$
270 mil.

- Lateral da João "Franzner, a Sam da Walter Mà�
q!Jardt e da firma Marquardt S.A. Casa nova, de madeira,
com abrigo p/carro. Apenas Cr$ 220 mil. BARBADAI

- Praça Leônidas ,Cabral Herbster� 'casa ge alvénaria
de 101,5m2, com garagem, churrasqueira, etc. Cr$ 700 mil
estudando-se condições.

.

,

I

, TERRENOS:'
- Rua Epifácio Pessoa, entre Neves e W. Rau, 20m

de frente po_r ,32 lado; Cr$ 150 mil.

- Rua�f,ntônio_ Carlos Ferreira, esquina rua Onélia

Horst, frenl�' de 38f!l, área total: 1.292m2. TerrenQ alto,
Iinc;la vis�a. 'Cr$ 43MOQ,00" estujjando ,co,nçlições. ,

'

, .

,..._ Rull 'Ney I7rahco, esquina c/rua 215, Junto comple
xo espol1ivo Elaependi. Terreno de 17x30. Área super-va-'
lorizável. 'PosslbilidaCle pagamento a' '<:lngo prSZI).'

"":',Ru� Cabo'Hary Hadlich, defr9nte estacionamento

Supermercado Brelt�aupt. Ideal para prédio comerciai. A
",' ceit!! parte em lote ,residencial.

'CHACARAS: '

- Rio da L:ú;z ',Vitória, 90 morgos. Casa de enchamel,
4 ranchos, sen�o 2rde dois andares, es�uf,� para fumo, â-:-

,

gúa em to('lO terreno, luz 'própria a turbina (Celesc insta
lará em breve rede,de energia), pastagem, lagoas de car

pa, ,madeira (arribá, canela; Cfildro, etc.,) çr$, 600 mil,\estu-
'_

d�nc;lo ton,dlções.. .,

'

,

".....:: Rio da Luz !, Tifa Rapa, (antes da Friluzà), 45 mor

gos; 2 casá de macieira, sendo' uma bem 'lova;, água enca

nada até dentro da 'casa, plantação' mliho;' aipim: ár.roz,
,
,'etc,; fOsdrlra. �ENAS Cr$ 200 mil. Aceita tro.ca por casa

distant'\' até ( km do centro.
'",

..' ,� ,

"LAR" .ALUGÀ
3 apartamentos no Centro, sendo dois na Mal. Deo

, -(loro e um na Av. Getúlio Vargas. Cr$ 7.000,00 mensal .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Câmara
...

inicia atividades· dia [0' é·· KUtzke .' dá
C" i' i :f

"

A Câlmara de Vereado-
'

,

res de Jaraguàdo Sui ini-
:' ela dla . 1.°,. ' sexta-feira
.vlndoura, um novo perfo
l do orqiná�io, de 'sessões,
',o ,quarto período da. no-
� na 1!=I9isl,�tura, após o re

'cl;!sso,legislativo .de de
'zembro e janeiro. A pri
.melra reunião- do ano,
'conforma o regil11ento in ..

terno, terá Iníclo às, 18
horas, envolvendo os tre-

ze edts que formam.o po- ,

der legislativo do.munlcí
plo..

• ti

KLITZKE
ENTREVISTADO'

'o vereador e também
dlretor-admlntstratlvo da
,Câmara, José Alberto
.Klltzke, procurado pela
. reportagem, discorreu so-

bre vários assuntos rela-

" '
.�

Curso qraluílo.
encanador e

Insfolndor de
é .esqotc

" ) .

agua
Tendo em vista a ne

, cessldade constante de- a
primorar os profissionais
encanadores de nossa

,região, o Senai - Cen
tro de Treinamento de Ja
raguá do 'Sul" em oonvê
nio .corn a: Eletrpmotores
Wegß.A, Fundição Tupy
e C.ia Hansen, Industrial,
promoverá o curso de
encanador e instalador
ág,�a, ,e, esgotá" cújo prin
cipa'l objetivo·é ''o de ha
bilitar e aprimorar os par
ticipantes na' prática das
operações' mais' caracte
rfsticas do oficio com tu
bulações plásticas e de
ferro, bem como, os co

nhecimentos tecnológico!s
essenciais para a leitura
de um projeto hidráulico
industrial e residençia!.

Tal curso tem uma vas-

de

ta programação a ser

tumprida, durante seus 8
, dtas de realização e -du
ração de 64 horas. Insta
lação com tubulação' plás-

.
tica será nos dias 0'4, 05
e 06 de fevereiro, na Es- '

cqla de Formação.de sn-
l

canadores da Tlgr,e e,
instalação com tubulação
de ferro galvanizadó, dias
11 a 15/02, do S-enai de
Jaragué' do slir

,�.'

t, o curso intei'ramen�
te gràtuito, estandO' as
inscrições abertas até o
dia 31, no Senai através
o fone 72-0722' ou na

Weg, fone 72-0522, com
o 'Centro deTreinamento.
O importante é destacar
que �s vagas estão res
tritas a, apenas i8 parti-
cipantes.

'

·Escoteiros distribue,m,
I istas ',� te,lefô,n icas/8Q

..... '. " .

A UniãQ dos Escoteiros do

Brasil, Região de Santa Catari

na, realiza de 26 (hoje) a ,31
deste mês, o IX ACAMPAMEN
TO REGIONAL DE SANfA CA

TARINA, que terá por .Iocal a

/ Fundação 25 de Julho, em ,Pi
rabeiraba (Joinvile). No· local.
já foi instalado o pavilhão da
Secretaria da Agricultura, des

tin'ado �s atividades internas e I

as instalações sanitárias.
I /

'

,

Pelos cálculos, déverão
'

comparecer ao Acampamento,
·cerca de 500 escoteiros do Es
tado, juntamente com escotei
ros, do Paran.á e Rio Grande

, do $ul e Jaraguá do Sul ,esta
nals, além de cursos, segundo, rá r�presentado com uma pa-
o presidente do Grupo, Dieter trulha e dois chefes do Grupo
Kusz. Ku,sz acrescentou que Escoteiro Jacoritaba, formada
até f,indar a entrega, pelo gran- �. por dez pessoas.t

'

de volume de assinantes" to- Tendo por objetivos a con-

mará várias semanas e aque- fraternizáção, a 'unidade de
les qu� por:ventup� queiram ter pensamento, ação e adestra-
logo sua nova lista, poderão I"!lento, inúmeras atividades se-

buscá-Ia junto a firma Kusz & rã6 desenvolvidas, no IX Acam-
Cia Uda (fábrica de luvas) na pamento Regional de Santa
Rua Rio' Branco; local onde Catarina co'mo festi�al de can-

igualmente poderá ser entre- ções, recreação, glncJlnas, fiI-
gue a lista antiga e 'papéis usa� mes, concurso de engenhocas,
dos, colaborando com a cam- trilha de aventuras e de espe-
panha escoteira.

"

�ialidades: Paralelamente, nos

, dias 30. e 31 serão realizadas
atividades especiais, para os

"lobinhos" que se encontram
em fase de ingressar na cate

goria de escoteiro., No dia 30,
,à noite, será realizàçla .a pri
meira reunião a nlvel estadual
dos chefes."

O 'Grupo ,Escoteiro Japorita
ba, de Jaraguá do Sul, iniciou
esta semana a distribuição das
listas telefônicas de 1980 ao,:;

assinantes dai Telesc, dentro dq
convênio firmado entre a União
dos Escoteiros do Brasil - Re
gião de Santa Catarina - e a

GTB (Guias Telefônicas do

Brasil).

O trabalho é realizado pelos
próprios escoteiros que, em

campanha, questionam do as

sinante a possibilidade de re

ceber em troca a' lista antiga,
além de jornais' e revistas usa

dos, enfim, papéis '.velhos, pa�
ra que possam com o' produio
da venda aplicá-lo quando de

acampamentos ��gionais, esta

kfuals ou 'mesmo Internacio-

"OU7RAS,1 '

LOCALIDADES"

Apesar dos esforços, da As
'soclação ComerciaI e Indus
trial e da ,promessa da Telesc
'em não ma}s inc)ulr .!araguá!
do Sul em', "01Jt.r:as, Localicia�
des" na (ista, te,lefônica, 'a des�
te ano nota-se. o' !"Ião ,cumpr!�'
menta da palavra, pois que ,

lJãó figura em destaque: E a

'Iém do' mals, na contra-capa,

nos n,úmeros de serviço e de
utilidade pública, também não

figura JaragJá" apenas' Floda-
'

n6polis", BI�menau, ',Brusque,
Chapecó, Criciúma, Italal, Jaa- '

çaba, Jolnville, Lages, Rio do
Sul e Tubarão, muitos deles
de menor expressão. � a eter

na preterição à nosso municl-'

..., .. riiQ.
}<

• l

iACAMPAMENTO
REGIONA'L

,

ENCONTRO EM

PAl",EIRAS

EscQteiros jarflguaenses ,e'

blumenauenses têm, encontro

dia 28 de, fevereiro, à beira da

represa çle �almeiras, ,em Rio

:dos, Cedros. Será somente pa

ra 'os sênior-s, cónsoante reve

[ação do Presidente Dieter

Kusz, d� Grupo local. Tal en-_

contra faz part!3 das ativida
des escoteiras de férias, uma

,ve� que as' ätividades rotinei
ras propriamente ditas, ferão
Infcio nos primeiros diás' de
março.

cionados ao momento po
lítico e as próprias ati
vidades do legislativo lo
cal; Inicialmente, opinan
dó sobre eleições em

1980; o vereador fol enfá
tico, considerando dlffcll
mas 'não impossível a

realização de eleições
municipais no corrente a
no, difrcil segundo 'ele,
considerando-se a exlqül
dade de tempo para a .fl- ,

xação d'e dlretrlzes / pelo
Tribunal Superior Eleito
ral com relação' à nova

legislação, lqúalrnente
com relação à filiação
aos novos partidos, for
mação de dlretórios mu

nicipais, regionais e na-.

,ci anal, apresentação de
/'chapas para prefeitos e

'vereadores perante os di
retórlos -'- fato que en
volve

t

registros, edltàis,
prazos, etc. "No entanto;
se as autoridades cornpe
tentes desejarem acelerar.
Ö processo, existem. con
dições para tal. Parti
cularmente sou lndlferen-
,te à solução" .do proble
ma, pois considero que o
bom político está perma
nentementé preparado pà
ra, uma eleição".

Perguntado se o pluri
partidarismo, ,fruto da re

forma partidária que está
se processànd'o dará ao
Brasil 1:1. .democracia ple
na,. suprindo '0 que a ex
'-Arena ,e o ex-MOB não
fizeram ou deíxaram de
fazer, disse ,o entrevista
do que indiscutivelmente'
o p�uripartidarismo, alia
do ao processo de aber
tura Que vivemos, possi-

,
bilitarão o livre exercrcio
polítiCO com opções para
as várias correntes que se

aglütinavam em somente
dois partidos "Suprindo
com vantagem o que a
ex-Arena e 'o' ex-MOB

. não fizeram ou não qui
zeram fazer".

Quanto a formação do
partido governistà em Ja
raguá do Sul - PO� ---.;-,

o vereador revelou que
'anteontem, quarta-feira,
foi realizada uma reunião

, preliminar com a finalida
de de desencadear o pro
cesso de formação do
partido que irá apoiar os
góvernos municipal, esta
dual e federal. ,,�

,

lndls
'cutível que este partido
'continuará coeso e majo-
ritário - adiantou - pois
a união é lndlspensávél
para que'. as aspiraçõés ,

maiores' da comunidade
sejam atendidas. Temos
a certeza de-que o Parti
do do Governo em Jara
guá 'do Sul será fortalo
cido, pois as vozes ne

fastas não poderão nun

ca esconder as realiza
ções do "Pretelto Victor
Bauer e do Governador
Jorge KonderBornhausen
em Jaraguá do Sul";'

,

'

Adiante, 'inquirido que
.havla possibilidade de al

I gum vereador do ex-MOB
passar a integrar o parti-

, do do governo e se.' pa
ra tanto, algum teria se
manifestado e mesmo ha
vido "acertos", Klitzke, de
forma prudente, limitou
-se 3 dizer que a legisla
ção federal, de princípio,
I")ão impede ninguém de
se finar : a qual�uer par'
tido legalmente �o'rmado
e; os vereadores de Jnra
guá do Sl!_I, acrescentou,

'

possuem o bom senso e
o ,discenimento necessá
rio para' optarem pelo
partido que· ,suas "bases"
e suas consciências dita
rem.'

entrevista
perdera a causa), é ex

posta de maneira bastan
te objetiva pelo edil José
Alberto Klitzke. Na sua
opinião, conforme decla
rou" textualmente à re

portagem, "as comissões
técnicas' da Oämara de
Vereadores de Jaraquá
do Sul deverão ser tor-.
madas nolhfcío .deste pe-

'

riodo 'legislativo, no en

tanto, ainda não possuí
mos regulamentaçã«;> re

ferente ao funcloriamento
dos ',blocos partidários
que irão compor a Câ
mara, estando o assunto
indefinido temporariamen
te" .. Concluiu" dlizendo es-,

perar que o assunto se]a
resolvido da - melhor ma

"eira possível, mesmo

çonsiderando o jato de
que' o e?<-,MOB não, teve
oportunldade nestes três
a�os passados , d�, parti
cipar dás Comissões, po
rém, .acredita qúe com os
novos partidos tudo seja
equacionado .

�'A uma de�radeira per
glÍnta- do, repórter rela
cionada aos JASC, este,
ano em Jaraguá do Sul,
'em outubro, se â CV já
pensou de que maneira
irá contribuir para tal, sua
difusão e realizaç&o,

....

an

damento dos trabalhos,
plano�,de bastidores, en
tre outros, o entrevisado
eS,clareceu que a Câmara
de Vereadores de Jara�
guá do Sul, "nunca se fur
tou quando convidada de
dar sue colàboração a

qualquer eventO' comuni
tário, dentro de suas reais
possibilidades. Os. Jog,os·
Abertos de 80 - con

cluiu - dependendo do
ponto de vista 'de cada
um, serão um grande a-'

contecimento e tenho a

certeza de que os traba·'
It:os estão sendo conduz.i
dos de uma maneira gra
dual' e correta e não com

planos .

no,s bastidores
corno sugere o repórter".

COMISSõES
T�CNIC.AS

I

1=ato bastante explolra
do pela imprensa citadi-'
na, ó episódio das Comis
sões Técnicas, que se
arrastaram pór três anos
nos tribunais, com ganho
de causa pelo ex-MDB
que defendia a propor
ciol:lalid'ade nas Comis
sões e recorrências por '

parte' da ex-Arena (que (Flávio José).

- 'Corupá
O Prefeito Adelino

Hauffe, de Corupá, abriu
tomada de preços, com
recebimento das propos
tas até 30 de janeiro, pa
ra construção de, uma es
cola em alvenar'ia com

.dua§ salas de aula. Tal

'terá nova
,

escola é a E.R. Francis
co , Mees, localizada em
Vila I�abel, que funcionou
até o final do ano passa
do num prédio da Comu-,
nidade Evangélica, em'
péssimas condições e a

'

construção, ,objet? da to-

Metalúrgjcos têm
sdlários; ,aumentados
Os Sindicatos das In

dústrias Metalúrgicas,
Mecãnicàs ,e de Material
Elétrico de Jaraguá do
Sul e o c'orrespondente
�iridicato

'

Profissiooal,
, firmaram novà 'Conven
ção Coletiva de Trabalho,
que vigorará no período
de 01.01.80 a 31.12.80. De
acordo com a nova Con
venção, os metalúrgicos
de Jaraguá do Sul Jerão
seu salário corrigido nes-

, te mês de janeiro, na ba
se de 33,2%, calculados,
de conformidáde '

com a
'

Lei 6708179� além de um
aumento salarial de 4%,
correspondente ao índice
de produtividade. Por fim,
o salário normativo; ou
salário-mínimo da' cate-'
'goria profissional, foi fi- '

xado em' Cr$ 3.800,00, a
que têm dir�ito todos os

empregados maiores de
'Í8 aoos e com mais de
90 dias de empresa. Além
dos reajustes salariais, a

Convenção estabeleceu
uma série de vantagens
parah!las, beneficiando a

classe operária.

Escrilõrio da' 'Cohab . para 'JS
,

,
A COHAB/SC instalará

dentro dei dois a três' me
ses, provavelmente" ,um
escritório em Jaraguá do
Sul, onde os interessa
dos poderão habilitar-se
à aquisição de' casa pró
pria, do Conjunto Habita
Cional que está sendo 'er
guido na localidade de
Três Rios do Sul. A infor
mação, fornec_ida pela
C0HAB/SC, acrescenta
que os inscritos na Pre-

feitura Municipal e' na As
sociação Comercial terão
prioridade na escolha do
,imóvel de$ejado, deven
do firmJH, na oportun'ida
de da escolha, a inscri
ção definitiva e cumprir
todas as exigências le
gais para'� aquisição da
'casa escolhida. O conjun-
to, residencial deverá
,estar ,concluído déiltro
dos próximos seis meses.

escola
mada de preços, dar-se-á
etil área de terras com
3.597 m2, doada pela mu
nicipalidade ao Estado�
,

I ds recursos, para tán
to, já estão ga'rantidos
p�lo convênio assinado
dia 16 de novembro, na

sede da 19.a UCRE, em

Jaraguá do �Sul, entre o'

Prefeito' Adelinó Hauffe e '

o Secretário Antero Ner
colini, da Educação e vi
rá de' enoontro a grand,e
população estudantil da
quela região, que 'carece
de um local c'ondizente
para um perfeito aprendi
zado dentro das condi
çõe::; exigiqas pela SE.

DEPUTADOFEDERAL
'DIZ QUE:

'

AO INV�S DE PDS
DEVERIA SER P'DC

O Deputado Federal Alvaro
'Valle (ex-Arenâ carlocá)' um

, \

dos' grandes nome$ da' cultura
e da politica nacional, em r6�
pida passagem pela redaçlo
quarta-feira, Interpelado pela
reportagem, disse permanecer
no partido do governo, o PDS,
"embnra nlo multo' entusla..
mado". Na opinião dp deputa
do que vem com frequênCia à

,

Jaragu6 do Sul a neg6clos, ao

invés da denominação da si

gla PDS (Partido Democrático
Sncial), o certo seria PDC

(Partido Democrático Cristão).
Permanecerei no partido go
vernista, fiel aos meus princf-,

,
,

plo$ -democráticos, ein defesa
do pov9 �rasllelro; cuja parce� 'I,Ia represento na CAmara Fe:'

deral", disse. I

·:��·��'i�"L�·�. j

C'alido scó pi c
. ,',

.. J' " ;"'t

,
"

!

1 - O Governadór do Estado, dr. Jorge Konder' Bor- �'

nhausen conürrnou sua vinda a Jaraguá do Sul no mês de .i
, março, quando da passagem de--séu primeiroc ano de ger ,;
vemo, ocasião em que tnspectonará obras de sua adminis- ,

tração e procederá a inauguração de outras de vital ,im- 1
portância ao nosso municlpio. Pelas primeiras informa- i
ções' checadas, pela reportaqem, o shefe do executivo esta- ii
dual, acompanhadc 'de, comitiva, ,deverá proceder a inau-,;
guração da nova subestação da Oelesc, na Tifa da Pólver i

ra, de 12.500 KVA, :além do Centio tnterescolar de Pr!mei- ,;
'ro Grau "Mário Krutzsch" il'lstalaçãe da 19a. UCRE, visto- ,�

ria às obras ,da novo Fór�m da Comarca (que tinha previ- �
são inicial para término em fevereiro) e' do trechê em ';
construção da SC-301, Corupá-Jaraguá, contratado junto a i

Ehgepasa, com recursos do Estado. Bornhausen deverá )
'manter reuniões' com lideres politicas, locais e tratar. de ,�
outros assuntos relativos a administração estadual. Poderá, �

, igualmente surgir novid'ades quanto 1;1 implantação de ör- ,!
gãos àstaduais em Jaraguá do Sul; sede da' 'microrregião"
do yale do Itapocu. \
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, i

2. - A Sociedade de Cultura Artística estará aeeitan- ,1
do até di� 14 de fevereiro, inscrições à sua Escola de

'

" '

Música, relativas, as atividades curric,-Iares e letivas do

corrente ano. As inscrições, gratuitas, poderão ser, proce

didas, junt� a Relojoaria Lanznaster, na M'arechal, 'Deodo

ro. Essa é outra excelente oportunidade' que a SCAR de

Jaraguá do Sul oferece àqueles que Intenclonam o apr,en
dizad� e aperfeiçoamento da' arte �usical,I ma�ifestado' a
través de vários instrumentos, de $Ópro, t�cl�do e corda.

3. - Seria Interessante, alguma entidade' assistencial
ou a pröprla municipalidade, ,dar melhor sorte a uma mu

rher maltrapilha que perambula pelas: ruas da, cidade" sem
,�estino e dormindo ao relento, a mercê de todo o tipo, de �·t
,ação do nosso Imprevlslvel tempá. Já fazem várias sema-: :1� nas que tal ocorre e

'

certamente, viera "deportada" ,de ,I
! outra cidade à' cata d'e' mendicância; em Jar�guá do Sul. 1
f

�Nos'sa comunidade, com seus mais de SÓ mil� habitantes i

sempre se vangloriou de n�o possuir esse "arrocho'; da

sociedade, graças ao seu, potencial eéónômico ,e ao pró
prio povo, fato que os pr.óprios' visitantes e forasteiros es

tranham. Mas voltando ao caso citado, dever-se-ia equà- ,

danar da forma a 'mais humana passIvei, o problema, de, i,
f�rinaS que noVos' não venham a, oc�rrer futuramente, em-,
bora o próprio crescimento da cidaqe nos obrigue a �c�i- ,

tar tais fatos.,
'

4. - Ou'tro caso 'para as autoridades coibirem ou pe
lo menos porem ordem, relaclona-�e com o retorno dos

coletivos apóS as tardes dançantes. Ocorre qu�, superio- ;

lados, conduze� toda sorte, de jovens, alguns, até em e,�
vado estado etílico que, aproveitandn a "deixa", dirigem
vaiàs e palavrões que originam em brigas, numa cónstante
falta de respeito. A reportagem ficou ciente de que toda,'"
sorte de ação é praticada cóntra os pr6prlos - coletivos,'
destruindo patrimônio da empresa exploradora 'do ramo.

Seria inlerel!!an,le que se evlt�sse essas superlotações e se

controlasse as ações dessa turma de "engraçadlnhos':�

5. ..,.. O Supe�intendente Regional do ,BaJ:lco do Bra-:'

sil, Dulfe Krautz Carneiro, atendendo a spliGitação da As-'

soci,ação Comercial e Il)dustrial desta cidade, está infor

mando que na medida I do passIvei a agência de Jaraguá
do S'ul estará recebendo maiqres, recursos para :atendi
menta, da� nece�sidades das empresas d_o Vale do Itapoou.

,

6. - As vendas de motocicletas creseeram em duzen- "

tos por cento nos últimos ·três meses em todo o país, se-'
gundo,'estimativas dos revendedores. _Em' Jaraguá do Sul,
por exemplo, não fugindn à regra, o único problema dOS'

revendedores é não dispor de 'veiculos suficientes par�
atender a demanda mensal, 'que gira em torná

I
de várias

unj'da�es entre novas e usadas. O principal fator desse III-'

cremento, o último aumentn da gasolina, veio conciliar

uma di�poslção de mudança do ,consumid,or, que antes se

restringia II jovens que procuravam "status" junio ,a' garer
tas e amigos, através de moto, enquanto os adultos enca- ;

ravam o veiculo éomo mais um objeto a contribuir para as

loucIJras da juventude, na' opinião de ,grande 'maioria. Em.:
bora ainda ..,e�maneça, esse conceito em muito foi muda-'
do C! há também quem já apele para uma "motocã" para"

, \

compras e locomoção' aos locais de ,trabalho ou COlégiO.
O exempl'o clarividente está nas' ruas...

.
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7. - A partir dos primeiros dias de fevereiro, os pro':'
prietários de imóveis' localizados dentro ,cio perlmetro ur

bano do municlpio, de Jaraguá do S�I, .poderão retirar s�us
carnâs de pagamento -do Imposto Predial e Territorial Ur

�Elno, referente ao exerelcio de 1980,' junto a Prefeitura
Munlcti'al. Tal co'mo o , ocorridó nos últimos anos, a c,!n
fecção dos carnês, já' 'na Prefeitura, foi efetuada pelo

, sistemEl de compútaçiio, através 0- convênio entre a muni

cipalidade e aCetii _:. \Procesamento de Dados �e Blume-;
nau. 'O pagamento poderá ser efetuàdo em até quatro par

cel,as, obedecidas as datas, que vencem, no último_ dia útil;"
dos'meses de fevereiro, agosto, maio e ,novembro" por-,

tanto, a primeira parcelEI' ,tem vencimento para, o dia :;29 d�f:'
próximo"mês..

' '
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8. - Por outro, lado, os Alvarás de Licença têm pra-

z,o para quitação da primeira parcela em 31 ,de m�rço e

a segunda e, úmma em 30 de 'setembro, segundo �', esta- ,

belecldo pelo poder público faraguaense. E qu�nto �aóá<
carnês do IPTU, ainda, extra-oflclalmenté' calcula-se que' a
maJ�ração oscile entre 40 a 4,5% sobre '�. valor 'cobrado .'no."
ano anterior, �e acordo com, os indices Inflacionários -o,�'
clals divulgados pelo Governo ,Federal. A reportagem nl�

" I' ,

conseguiu preçisar a percentagem de �umento oficiai,
,

contudo, acredita-se fique entré esses valores.
I

8. - O Posto Regionãl do Trabalho de Jaraguá do
Sul, anexo do Sistema Naclonál de' Empregos (Sine/SC)"
'na Getúi'o Vargas, alerta as ßmpresas que são obrigadas,
de conformidade com a Portaria 3214/78 a manterem cá
missão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: que
expira, no próximo dia' 31 do corrente, o' pr'a�o para, ,en

trega do Anexo I, relativo a, NR-5. 'Caso essas .formaIi4a-·
des não sejam ·cumpridas, 'o Ministério do Trab,alho, que
,está eYCl cendo severa ftscalização, apllcará.f multas que
variam de. 3 a 5 Valores de Referência.
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