
Bauer cotado·
° Prefeito Municipal de gência estrutural da Am-

Jaraguá ,do Sul, Victor vali, que exige uma parti
Bauer, 'presidente-provi- cipaçã'o constante, vis,an
sório da Associação dos . do sua solidificação.
Municípios do ,vale do Ita- ", .

pocu (Amvali)" ao que tu-. Na última sexta-feira,
do indica, deverá ser re- em Barra Velha, Bauer a-'
,conduzido à pre�idência presentou' uma chapa pa
da Associação, durante a ra substituí-lo, sem incluí
assembléia ge.ral extra- -lo em qualquer' cargo.
ordinária do dia 08 próxi-: Propôs à 'presidência Dá
mo, p�la pró�ria connn- vio Leu, de Massarandu-

a . permanecer
ba; 1.° vice-presidente
Helmuth Hertel, de Sch
roeder; '2.° vlce-prestden
te Manoel Plácido de Frei
tas;' de Barra Velha; Con
selho Fiscal - Adelino
Hauffe de Corupá, Heins
Bartel de Jaraguá do Sul
e Victor Kleine de Guara
mirim; Suplentes - Alba
no Melchert, de Corupá,
Pedro Gasino dê Borba

Filho de Barra yelha e A-'
demir: Fischer, de schroe-

r

der.

presidêpcia
sêrá aceita, haja' vistQ -to
dos pretenderem que Vic
tor Bauer como de resto
a diretoria seja a mesma,
para dar a devida estrutu
ração à Amvali;' que se

proJ)'õe a ser uma das,
mais ,organizadas e leais
ao governo - de 'quem
vem recebendo todo a

poio - conforme revelou
o atual presIdente.

Data :, Q._.g_, Q ..�_.,_...?.9.., j

da
DIRETORIA ATUAI.,.

Segundo' Bauer, o pre
feito Salim José Dequêch
não entrou nessa'rela
ção,

" para que possa o

cupar', a presidência (;"

1981. Porém, ao qua tudo,

indicá, essa chapa não

'É esta a atual diretoria

-provlsõda da 'Amvali,
.que inclui os prefeitos e,

presidentes de Câmaras
dos seis municípios' do
Vale do Itapocu: Presi-"

,

dente ...... Victor, Bauer; 1.0

vice-presidente - Dávio
Leu, 2.° vice-presidente
- Salim José, Dequeçh.
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�--Chap6u.-----
AMVALI reuniu-se em Barra Velha Municípios debaterão planeiamentu

global integradoA As,sociação dos Municípios
"do Vale. do, ltapocu (AMVALI)
realizou sexta-feira; em Barrá,
Velha, sua segunda assembléia,

ordinária, cumprindo extensa a-,
genda que tomou todo o di�,
sob a presidência do Prefeito
Victor Bauer, e com' a partici�
paçáo dos- demais prefeitos,
presidentes de eâmarae, verea.
dores da microrregião, ' além
dos deputados Octacílio Pedro

Ramos, Nagib ZaHar, Pedro Co-
.

!in, do Assessor da Secretaria
dá Fazenda dr. Francisc,o Cy-'

rillo Corrêa, secretário dos

Transportes e Obras Esperidião.
Amin, assessores, elementos do

DER e técnicos do Gabinete de

Planejamento.

Feita a abertura de praxe,
discussão e aprovação da ata,
ànterior, e,xpedientes recebidos

, e expedidos, foi aprovado o�

orçamento da Associação para
1980 e sua programação de ao'

tividades, pela Rellolução' nr.
01/80, lmportando em Cr$ ......

1.820.000,00, cuja receita será

Prefeifo define
o Prefeito· Victor Bauer, reu

niu quarta-feira á noite em seu

gabinete de trabalho, presiden-
_
tes de clubes e sociedades, da

- CCO e (la- CME, -além'da im

prensa, com a finalidade espe-
'

cifica de d'ef.ini.r a concessão

de verbas que serão liberadas

pela municipalidade na cons

truÇ:ão de equipamentos espor
tivos indlspensá:veis aos Jbg0S
Abertos, bem como reformas' e

/' ampliações que se fazem mis

tér.

Inicialmente, discorreu sobre

a vinda, quarta-feira próxima,
dia 06, à Jaraguá do Sul, do

secretário Júlio César, de Cul

\tura, Esporte e Turismo, do di

retor da Coordenadoria de Es

portes, dr. Nilton Pereira e Téc

nicos, para r,eunião, com <:Iiri

gentes em seu gabinete ou no

Fórum, com o objetivo de' tra�

tar, aspectos relacionados as

construções e acertos de de

talhes outros necessários ao,s

JASC.' Discorreu igualmente
. que em recent�. ida a Floria

rlópolis, levara a 'Júlio César o

orçamento e pedido das socle-'
dades ,e clubes, através dos

questionários, em que se ba-.'

seou, chegando a atingir o

montante dá Cr$ 26.021.474;00"
'porém, feito um selecibnamen

to junto com o presidente da,
- CCO vice-prefeito Si,golf Schün-

'

ke, _
es'se orçamento baixara "

para Cr$ 13.778.112,00, em vis
ta da duplicidade, triplicidade
e até 'mesmo quadruplicidade
de solicitação para construção

1\ 'de um mes'mo 'tipo de cancha,
,

, citàl'1do exemplo .

o bolão e a:

bocha, quando, o,� ne�essário
para completar: <;> :número exi,

; gido, é de mß.i.s, uma, enquan
to que havia quàtro pedidos
de sociedades e clubes dife-,

rentes pára constr-uí-Ias.
Citou igualmente, sobre 'a

cOl'1strução da pista de atletis-.
mo ,junto ao Estádio Max Wi

Ihelm, que não pode ser hem
de carvão e tampouco de. tar
tame e sim, de 'chão ,batido,
conforme 'as exigências, o .mes

mo ocorrendo com o tênis de
campo junto ao. Beira Rio, que
igillalmente serão de chão ba
tido, atendendo dessa forma
as norll}as ditadas. pela seCre

taria, que o próprio Júlio Cé
sar e técnicos que Virão quar
ta�feira a JaragUá do Sul expU-
carão detalhadamente,

realizada mediante a arrecada

ç� das contribuiçÕes dos mu-,

nicípios filiados, produto de

co't1vênios firmados com o Es

tado e demais órgãos federais

e �faduais, receitas diversas'

e de capital. As despesas s�

rão para a administração, que

absorverá Cr$ 955 mil e para .

planejamento (estuc;los e proje
tos); Cr$ 865 mil.

Segundo o orçamente-pro
grama, a' Amvali terá receita

própria de Cr$ 619 mil :(con·

/,
-

'concessao de
ORÇAMENTO: 30 MILHõES

o orçamento para os XXI

. �ASG, (f.e _ Ja�ag!-l_á_ _go,Sul, é

de' 30 milhões dê cruzeiros e

será aplicado em diversos Se

tores, tanto ,em construção de

ginásios' e canchas, como em

reformas, pinturas, melhorias,
divulgação,' ,reformas em esco,

las - essa última, pelos cál

culos preliminares, absorverão
mais de 5 mi,lhÕes de;' cruzei
ros. A CME, ql!le' tinha, previsto
no orçamento deste arlo 50

mil cruzeiros, receberá substan
cial reforço de 2001 mil para a

plicação; segundo Baue:r, da
maneira mais coecertiva e ra
cional possível, o ",esmo' se

sucedendd com a eCO, que ta

ri3- 500 mil para compra de ma

te�iais e pagamento de peque'-'
nas despesas que surgirem.

VERBAS PARA

CLUBES' E SOCIEDADES

Quarta-feira, também, foi ofi
cialmente decidido o montante

que cada clube . oU sociedade

'receberá parà aplicação em 0-
, (

bras e melhorias em suàs, ins-

talações. Para o Baependi, na

pista deI atletismo', cujo presi
dente, Haroldo Ristow, 'presen-

,

te ao 'ato, foi taxativo em afir

mar que seu ,clube não vai as-,
sumir comp'romisso �da cons-,
truí�la, após discussões sobre
o assunto e sobre os orçamen
tos apresentados, decidiu-se

pela sua cônstrução 'em chão

batido, seglindo as normas téc

nicas, ficando ao encl;irgo da
• municipalidade o pagamento
integral de "sua'

.

construção.
'Além da construção da 'pista,
o' azurra' receberá 'ma]s 700
mil para compra j de equipa
mentos e reformas nas canchas

de tlolão que se fazém 'neces

sárias.
Já o Beira Aio, receberá 1

milhão e 300 mil cru'zsiros, pa

ra a construção de dUé!::í' can
chas de' tênis de campo e mu

rada; o Clube Jaraguaense de

Xadrez, será aquinhoado com

350 mil, para compra de equi-,
I ".

pamentos e reforma da sede;·
'a Arwe,g, 1 milhão e' 300 m.il

para conclusão, do., ginásio de

'esportes, reformas e serviços
complementares' 'junto as can

'cha� de bocha; a Sociedade

Vieirense, terá ajuda de 1 ,ml�
Ihão e 800 mil cruzeiros, para

auxílios: Jasc
suas novas canchas de 'bolão
e sede social; a AABB, 1 mi

lhão e 500 mil para conclusão

do ginásio de esportes e can

cha de bocha; SE João Pes-.

soa, de 'Itapocuzinho, 900 mil

para aplicação em diversos s'e

teres esportivos; S,ER Mene

gotti, 2 milhões-e 500 mil, cor
respondente a 50% do, séu va

lor - construção de ginásio
de rsportes, obra que estará

concluída em cinco meses -

e. que' servirá, igualmente, aos

alunos da Faculdade de Estu

dos' Sociais', segundo cqnvênio
firmado entre a Sociedade e a
\

FERJ; Sociedade Rio da Luz,
parà compra de equipamentos
e reforma do stand ß� tiro, re

ceberá 900 mil; o Centro Sha:
Ion, em Nereu Ramos, 150 mil

e o Grêmio Esportivo Juven

tus, 500 mil, para, reforma da
I

sede social.

Esses clubes 'e sociedades
assinarão convênios Com a Pre

feitura Municipal, após a Câ
mara de Vereadores aprovar
tais, atos. Até 10 de março to
dos os convênios estarão assi-

, J
•

nados, segundo Bauer, que a-

diantou ser pensamento da mu

nicipalidade garantir essas ver

bas MS envolvidos, cuja dis

tribuição será feita de maneira

parcelada.

PROFESSORES

O 'mandatário-mor do muni

cípio, disse' também da, análise
das propostas apresentadas
pelos professores de educação
física, Çilgurnas delas conside
radas muito elevadas e por es
sa razão sefá estabelecido no

vo contacto, no entanto, já de-
'

cidiú-se, a priori, pela contra

tação de Durval Borba Neto da

ginástica olrmpica, Ugia Braun
- auxiliar de natação do Pro
fessor Ariovaldo e Waldir' Gis
se - auxiliar de ,atletismo do

Pr9fessor Caglioni.
Esses professores serão con

tratados e registrados como

funciorí�rios da Prefeitura.
Na reunião de 'quarta-feira,

ainda, outros detalhes fiGaram ,

aC,ertados e, no tocante a CCO,
a relação divulgada por este

jornal, seman!,! ,passada, sofre

rá um remal'iejamento e subs-,

tituição, ao passo que' a CME

terá conhecido todos os seus

membros nas próxima�: horas,
segundo Schünke.

tribuiç�o dos munielplca], Ca

da qual contribuindo'da seguin-.
te forma: Barra' Velha, 50 mil;
Corupá, 8.6 mil; Guaramirim, 60 .

mil; Jaraguä do Sul, 325 mil;
Massaranduba, 68 mil e ,Sch

roeder, 30 mil durante este
. ano. Na oportunidade, o presi
dente-provisório da '-Associa.

'

'ção, apresentou chapa para
substituir a atúal diretoria para
cumprir mandato no período
80181 (em outro local desta, e
dição), fato que se dará, na as

sembléia extraordinária' do dia

08 próximo, em Jaraguá, sede

da mic�o,rregião.
,

ENERGI� 'ELÉTRlrA
o Administrador Regional da

Celesc, Alsione Gomes de Oli

veira, palestrou sobre enérgia
elétrica, . p'restllln�o, éseJar:ec:i*

--mentos com relação as ativi
dades da Celesc:: na região nor

te do Estado e planos para o

"corrente ano, destacando ,três
aspectos fundamentais envol-'

vendo o órgão e as prefeitu-
,

ras: eletrificação rural, ilumina-
I

ção pública e crescimento ve

getativo. Cada um désses as

pecJos foram detalh,ado� j pelo
Administrador' Regional,

.

que
satisfez, igualmente, a curiosi'

dade dos presentes com rela

ção aos trabalhos que, vem sen

do desenvolvidos.

Também' discorreu' sobre Mo·
vmeinto Econômico o Assessor
da Secretaria <!a ,Fazenda,
Francisco Cyrillo Corrêa, dizen·
do que não haverá altj!ração
em 1980 ,com relação a anos

anteriores, e até
..
mesmo o ma'

nual de preenchimento não' so
frerá qualquer tipo, de, .altera
ção. O que será, alterado, se

gundo, Cyrillo Corrêa, é o Gru

po de Trabalho, que a'preciará
e decretará os índices oficiais
de retomo do ICM para os

municípiOS - e, em 1981,
garantiu, QS 'Ievanta,mentos se

rão baseali0!S em dociJmentos
fiscais. Disse igualmente que li,
receita do ICM no Estado está

crescendo de uma, maneira

!11uito boa e que 30 municípios
retém ,68% do "bolo" do ICM

'retornado, ficando os d�mais
167 com os 32� restantes. Es·

, se aspecto foi muito' tnscutido

ie. o problema lelrantàClo com

,muita propriedade pelos pre·
feitos de Guaramirim' e M'as·

saranduba, que são contrários
aos atuais métodos utilizados
pela secretaria, �m prejuízo
aos municípios essencialmente

agrícolas e sugeriram estudos

para encontrar fórmula capaz
de sanar e�se problema que' a
cada ano piora. A fiscalização
de saída dos produtos agríco·
las f,oi também muito discutida
e levan,tadas várias questões.

Na oportunidade, também,
foi assinado ,contrato entre o

DER/SC e a Construtora ven·
.

cedora da concorrên�ia públi
'da, para. demolição

�

e constru
ção de ponte de. concreto ar

mado sobre o rio Itajuba, em

Barra Velha, no valor de CrS

2.400.530,88, com prazo para

execução de 150 dias úteis.

Esperidião pre.idiu a assinatu
ra do ato.

Já o diretor de ApOi6 Técni
co da Subchefia ci� Articulação
cOm os Municípios, Flávio Vel

I�so, Silva, deu em rápida sín

tese, palestra sobre o processo
de aplicação' do Planejamento

, '

Global Integrado que será ins-
tituído em Sant!" Catarina a

partir de 1981 e que, para tan

to, reunirá prefeitos e verea

dores, dos 197 mU,nicípios ca

tarinenses, divididos em �três'
regiões históricas, em Tubarão,
Chapecó e Jaraguá do Sul, du

�3nte a primeira' quinzena de

feve,reiro. Anunciou que a últi
ma cota de dezembro do Fun
(fo de Participação' dos Muni

cípios ..,- F.I?M",terá um aumen
to da �rdem d� 125%, notíci,a
f('cebida com euforia pelos
prefeitos presentes.

E finalmente,. tratou-se da

instalação da sede e contrata
ç.i10 de um seçretário-executi
voo A sede da Amvali deverá

...-

funcionar, junt� as depend�n.
elas do ex-Mercado·MuniCipal,
cedidas pela municipalidade ja-

• ragua,ense; e que dentro d� 10

dias, aproximadamente, esta

rão seus trabalhos cGncluídos,
co"lorme anúllcio do Prefeito

,P·rosidente Victor Bauer. Ou!!n·
lo .a contratação de um secre·

tário· executivO, nada f01 resol

vldo, muito embora houvesse

quatro pretendentes,' nas )pes
soàs de Cilo KrsI'!11Y1�r, de" Ca·

çador, Alcides Tavares, de Flo

rianópolis, Aldo Fasold e o· ,dr.
Francisco Cyrillo Corrêa. A

princí�io, a, opinião unânime

seria que o Professor Aldo Pas-,
sold assumisse as funções� po
rém, ao que consta, ,a pedida
for eonsit!\?reda alta.

.....

Mas co:no não chegou-se a

nenhum corS'enso,r os prefeitos
. e presidentes de câmaras da

mlcrom.giio, deixaram ao cri
tério de Bauer a escolha desse

eleme'rll., 'qUE) poderá vir a ser

Cilo ,Kremmer que pr�ssume�se
te"ha experiênda em munici- .•
pàlismo e EH.rte s�u, ingresso
na Amvali, para assumir o ·pos-,·
to. Bauer ficou de manter con-
,taclo pes�oa' com. o preiendi
do.

A próxima otdin'áriíÍ da Asso-
,

• Á :-

ciação; S'em data definida, será
em Corupá.

Os prefeitos e vereadores

Amvali
Assembléia - Manoel P.
de' Freitas e Pedro Gasi�
no de Borba 'Filho (Barrá
'Velha), ,Adelin�, H,auffe e

, AI6ano Melcheit (Cerupá)
Victor: '-Kleine .� (Guarami
rim),'",Heins .B�rtel· (Jara
guá . do ,Sul), j carmenne
Dolsan (Massaranduba),
Helmuth

. Germäno Moritz
Hertel e' Ademir Fischer

(Schroeder).

dos 1'97 municípios catarinen

-ses começarão a se reunir nas

c�dades de Tubarão, Chapecó
e Jaraguá do Sul, a partir da

próxima segunda-feira, dia 04

de fevereiro, para tomarem co

nheelmento
' do Planejamento

Global Integrado, que será im

plantado a partir de 1981 em

todo.' o Estado de Santa Cata

riná, pelo Gabinete de �PI,ane':

jamento e Coordenação Geral

(GAPLAN), através da Subche

fia de Articulação com os Mu

nicípios.

As reuniões que eomeçaräe
em Tubarão, nos dias 4 e 5

de fevereiro, na Fundação Édu ..

cacíonal do Sul, contarão' com
a participação de prefeitos e

vereadores. A reunião na "el

dade azul" abrangerá as re

giões da Grande Florianópo
lis e Litoral Sul. Para os dias

7 e 8, está prevista a reunião

de Chapecó, para as regiões
melo-oeste, oeste e extremo

-oeste, no Grêmio Esportivo
Indusirial e,' para os dias 13 e

14, em. Jaragu'á do Sul, no Clu·

be Atlético Baependi, para aS
regiões norte, nordeste, .Vale

do Itajaí e Alto Vale ..,... de P.

União a São· Francisco e da

re.gião de Rio do Sul à re'gião
de ltajaí, num t�tal de 72 mu·

nicípios.

_/

PROGRAMA

O. secretário-chefe do Gaplan
Norberto' Ingo Zadrozny abrirá

a reunião em Tubarão e nas

demais cidades, ficando, com

: técnicos .
a apresenta�ão dos

temas das conferências que

são: diretrizes do governo, no

período 1980/1983; nc)ções de
.

�Ianeji!mento' e sistema esta
dual de planejamento e orça�

,

mento, a s�rem abórdados por
Francisco Mastella,' subchefe

da Supla; projet,os especiais
do. Gaplan, assunto que o as

sesspr econômico Sérgio Sa

chet apresentará; análises e

fundame'ltos da 'capacidade �e
endividamento dos municípios,
tema a' cargo de Aldo Andr.iani,
assessor :de ,RP .da Besc Fina�
ceira; procediinentos para aná�
Iis� de orçamento, ,tema a que
o coordenador de acompanha
mento e análise de orçamento

" 'JARÁGUA DO SUL

CaPital L.à.tino Am,erlcanà do

Mftotor,��

25/07 26/03
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7

tio Çaplan, João. Batista Perei

rá apresentará; planejamento
globat integrado, tema que se

rá mostrado pelo diretor de
,

Apoio Técnico da Subchefia de

Articulação com os MuniCípiOS,
Flávio Velloso da Silva.

No encerramento . das ,reu
niões nessas três regiões' 'histó- .

.

ricas, fal'arão os prefeitos e

presidentes de câmaras de ve

readores das cidades, anfitriãs.

EM JARAGUA DO. SUL.

O "Coreio do FlOVO" que di

vulgou em primeira mao a rea

lização desSe' encontro em Ja

ragiJá do Sul, noticiou que tal

seria realizado dias �'1 e 12

vindouro, no enta.nto, houve al

teração nos planos do Gaplan,
passando, então, para os 'dias
13 e 14. No primeiro .dia de

encontro, 72 prefeitos catari

nenses estarão reunidos em

nossa cidade, em, seminário,
das 8h30min às 171130mil1, e,

, nó dia seguinte;' cinco verea

dores de. cada cidade, ou se-
,

ja, 360, tomarão conhecimento

desse I'IOVO sistema, inédito no

sul do país e que somente vem

funcionando no', Pará, Estado
• J. • I

que possui menos de cem I11U-

nicípios.

o PGI, será 'desenvolvido em

seis etapas, segundo o diretor

de 'Apoio Técnico da Subé:he

fia de Articulação com os Mu

nicípios, Flávio Velloso Silva

explicou à pr�feitos, vereado

res, ,assessores e. imprensa, na

, reunião de se�ta-feira ,da. Am
.

vali em Barra Velha,' onde es-
, , .

-, teve presente. Velloso ádiantou

na oportunidade que dessas

reuniões, participarão, além do

secretário 'Norberto Ingo Za

dr'ozny, técnicos do Gaplan, da

Seplan; Sudesul e Sârem, ob

jetivando Ir 'colimação dos ob·'

jetivos de centràlizar informa.

'çõés e ,ações" doS municípios
catarinenses, jun,to ao Gabinete

de Planejamento, que, para tan

to, e�igii'á ,a p�rticipação do

executivo, ·Iegisl�tivo e da pró

�rià êómunidadé:'
�I "-'".-,,1., �.' i�N.."'p" ""","'"

)

Jaraguá do Sul. foi escolhido
I para s�diar"., Jal encontro, por

oferecer, as condições ideais

pára tal.

Mobral
_, quer

analfabetos
ating'ir �O

Estado
A Fundação Mobral,

<

neste ano" considerado
da' erradicação do anal

fabeUsmo, está agiliza:tldo·
suas atividades em Santa
Catarina, contatando as

197 prefeiuras do Estado,
com o objetivo de atingIr
a 20 mil analfabetos, se-'
gundo a meta estabeleci
da para o Programa de

.,

,mil
i'

Alfa�etização Funcional.\ Mobral, l3.través de 20 téc-
Para Isto conta com o ao, nicos, visita 'a, todos os

paio do Governo 'do Esta- ,municípios no período- de
do, através'de suas secre- ,21 de janeiro a 8 de fe-
,tarias, órgãos e entida- verei'ro,. no sentido de le-
des. . Y

var, a:os prefeitos: munici-
Somando�se a sua es- pais, ,às Comissões Muni-

trutura funcional o apoio cipais .do Mobral e às en-
recebido do Gov�rno Es- tidades locais, o Plano de
tadual catarinense, a 'Co- Ação do, Mobral para este
ordenação Estadual do primeiro semestre de 80.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Câmara iJJicia atividades·· dia
.

tI' ê KUtzke . dáI � , ..

,

, :(
A Câ'mara de Vereado

,

ree de Jaraguá -do Su.i .lnl
:' ela c;lia ,1.°", sexta-feira
", vlndoura, um novo perto
� do ordi,ná�io de sessões,
:,0 quarto período da, no
: na legisl�tura, após o re

'cesso legislativo de de
"zembro e janeiro. A pri
.rnelra reunião, do ano,
conforma o' regimento in
terno, terá ínlclo às 18
horas, envolvendo os tre-

ze edís que formam.o po
der legislativo do munlcí
plo..

KLiTZKE
ENTREVISTADO'

'o vereador e também
diretor-administrativo da
Câmara, José Alberto
Kliizke, . procurado' pela

, reportagem, discorreu so

bre vários assuntos' rela':'

Curso: oraluíto
encanador
instalador de -

.esqotc
;,

agua
Tendo em vista a ne

cessldàde constante de' a
primoràr os profissionais
encanadores de nossa

região, o Senai - Cen
tro de Treinamento de Ja
raguá do 'Sul" em convê
nio .çorn a Eletr;omotores
Wegß.A., Fundição Tupy
e Cia Hansen Industrial,
promoverá o curso de
encanador e instalador
ág,�� ,e e$gotó" cúJo prin
cipa'l objetivo 'ß "o de lia
bilitar e aprimorar os par
ticipantes na prática das
operações' mais' caracte
rrsticas do oncio com tu

bulações plásticas e de
ferro; bem como, os co

nhecimentos tecnológicos
essenciais para a leitura
de um projeto hidráulico
industrial e residencial.

Tal,curso tem uma vas-

de
e

e

ta proqrarnação a ser

é:umpriäa, durante seus 8

,J dias de realização e 'du
ração de 64 horas. Insta
lação com tubulação' plás-

.

tica será nos dias 04, OS
e 06 de fevereiro, na Es
cola de Formação de En-

'

oanadores da Tig�e e,
instalação com tubulação
de ferro galvanizado, dias
11 a 15/02, do Sanai de
JaragiJá' ,do SuL' "," /

É, o curso intei1ramen:'
te gratuito, estandq as
inscrições abertas até o

dia 31, no $enai através
o fone 72-0722' ou na

Weg, fone 72-0522, com

o Centro deTreinamento.
C importante é destacar
que as vag�s estão res

tritas a. apenas t8 parti-
cipantes.

' ,

Escoteiros distribuem,
listae', te,lefô,nicas/8Q

o 'Grupo ,Escoteiro Japorita
ba, de Jaraguá do Sul, iniciou
esta sémana a distribuição das
listas telefônicas de 1980 aos A União dos Escoteiros do'
assinantes dai Telesc, dentro do Brasil, Região de Santa Catari-
convênio firmado entre a União na, realiza de 26 (hoje) a ,31
dos Escoteiros do Brasil -, Re- deste mês, o IX ACAMPAMEN-

gião de Santa Catarina - e a TO REGIONAL DE SANTA CA-
GTB (Guias Telefônicas do TARINA, que terá por ,local a

Brasil). / Fundação 25 de Julh'o, em Pi-
rabeiraba (Joinvile). No local

já foi Instalado o pavilhão' da�
Secretaria da Agricultura, des

tinado às atividades internas e I

as instalações sanitárias.
I I '

Pelos cálculos, deverão

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
rá rrpresentado com uma pa
trulha e deis chefes do Grupo
Escoteiro Jacoritaba, formada

por dez pessoas.'
Tendo por objetivos a con-

fraternização, 1! unidade de

pensamento, ação e adestra-
-

lTIento, inúmeras atividades sj3-
rãó desenvolvidas, no IX Acam

pamento Regional' de Sanfa
Catarina co'mo festi\(al .de can

ções, recreação, glnc}lnas, fil

mes, concurso de engenhocas,
trilha de' aventuras e de espe

,ciálidades: 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 dià 30,
,à noite, será realizàda ,a pri
meira reunião a nlvel estadual

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' produto
da venda aplícá·40 quando de

.acampamentos r�gionais, esta

i:fuals ou mesmo Internacio
nars, além de cursos, segundo
o presidente do Grupó, Dieter
Kusz. Kusz acrescentou que
até findar a entrega, pelo gran- ,

de volume de assinantes" to

mará várias semanas e aque
les que ,po�entura queiram ter

logo sua nova lista, poderão
buscá-Ia junto a firma Kusz &

'

Cia Uda (fábrica de luvas) na

Rua Rio, Branco,' local oride
igualmente poderá 'ser

-

entre
gue a IisIa antiga e papéis usa

dos, colaborando com a cam

panha escoteira.

. )

,.

"OUTRAS
LOCALIDADES"

Apesar dos esforços' da Á�
'sociação Coinercia( e Indus
trial e da ,prQmessa da Telesc

-

em não ma,ls incluir ..laraguá"
do Su,l em

"

"OptTas Localida
des" na Usta, telefônica,' a des- ,

te ano nota-se,
'

o rão cumpr!
mehto da palavra" pois que ,

nãó figura em destaque� E a-

,Iém do -

mals, na contra-capa
nos n,úrrieros de serviç!) e de

ut!lIdade pública, taml;l�1T! nªo,
figura JaragLÍá, 'aperias Floria
nópolis" ' B,�rn'enau,

-

'�Brusque,
Chapec6, Criciúma, Itajar, Joa- '

çaba, Jolnville, Lages, Rio do
Sul e Tubarão, muitos deies
de menor expressão. � a eter

na preterição à nosso munlcl- '.

pio.

;ACAMPAMENTO "

REGIONAL
I

dos chefes."

ENCONTRO EM
PALMEIRAS

Escoteiros jaraguaenses e

blumenauenses têm. encontro

dia 28 de_ fevereiro, à beira da

represa çle �almeiras, ,em Rio

:dos, C,edros. Será somente pa
ra os sêniors, cónsoante reve

lação, d� Pr�sidenie Dieter

�usz, do 'Grupo local. Tal en-,

contro faz parte das ativida
des escotéiras de férias, uma

J
" I .. ,"

I vez que as atividades rotinei-

ras propriamente ditas, terão
InIcio nos primeiros dias de
março.'

cionados ao momento pó
Htico e as próprias ati
vidades do legislativo 10-
cal: Inicialmente, opinan
dó sobre eleições em

1980; o vereador roi enfá
tico, conslderando diffcil
mas' 'não Impossível a

realização de eleições
municipais no corrente a

no, ditrcil segundo ele,
considerando-se a exlçül
dade de ternpó para a .fi- ,

xação de qlretrlzes / pelo
Tribunal Superior Eleito
ral com relação' à nova
'legislação,' iguaJ'mente
com relação à filiação

-

aos novos' partidos, for
mação de dlretórlos

-

mu

nicipais, regionais e na-,

clonal, apresentação dá
"cnaoes para prefeitos e

vereadores perante os di
retörtos ..:....;" fato que en
volve

I

registros, editàis,
prazos, etc. "No entanto,
se as autoridades comps
tentes desejarem acelerar
Ö processo, existem con

drções para tal, Parti
cularmente sou lndlferen
te à solução - .do proble
ma, pois considero que o
bom poHtico está perma
nentementé preparado pa
re uma eleição".

Perguntado se o pluri
partidarismo, ,fruto da re

forma partidária que está
se processand'o dará ao

Brasil � .democracia ple
na" suprindo o que a ex

'-Arena ,e_ o 'ex-MOB' não
fizeram ou deíxaram de
fazer, disse o entrevista
do que indiscutivelmente'
o pluripartidarismo, alia
do ao processo de aber
tura qúe vivemos, possi-

,
bilitarão o livre exercrcio
político com opções para
as várias correntes que se'
aglütinavam em somente
dois partido.s "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,
I

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
governos municipal, esta
dual e federal. "�

,

indis
cutível que este partido
continuará coeso e majo
ritário - adiantou - pois
a união é índlspensávél
para que". as asplraçõés ,

maiores' da comunidade
. sejam atendidas. Temos
a certeza de-que o Parti
do do Governo em Jara
guá 'do Sul será fortale
cido, pois as' vozes ne

fastas não poderão nun

ca esconder as realiza
ções do 'Prefelto Victor
Bauer 'e do Governador
Jorge Konder Bornhausen
em Jaraquá do Sul":

"

Adiante, ' inquirido que
havia possibilidade de al
gum vereador do ex-MOB
passar a integrar o parti-

, do do governo e se,
-

pa
ra tanto, alqum teria se

manifestado e mesmo ha
vido "acertos", Klitzke, de
forma prudente, limitou
-se a dizer que a Ié'gisla
ção federal, de prin'cípio,
l1ão impede ninguém de
se filiar : a qualquer par
tido legalmente �ormado
e; os vereadores de Jé1ra
guá do Sul, 'acrescentou,

'

possuem o bom senso e

o ·discenimento necessá
rio para' optarem pelo
partido que, suas "bases'�
e ,suas consciências dita
rem. '

COMISSõES
T�CNICAS

I

fato bastante explo/ra
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
cionalid'ade nas Comis
sões e recorrências por
parte da ex-Arena (que

·Corupá
o Prefeito Adelino

Hauffe, de Corupá, abriu
tomada de pr.eços, com

recebimento das propos
tas até 30 de janeiro, pa
ra construção de, uma es
cola em alvenar'ia com

duas salas de aula. Tal

entrevista
perdera a eausa), é ex

posta de maneira bastan
te objetiva pelo edll José
Alberto Klitzke. Na sua
opinião, conforme decla
rou" textualmente à re

portagem, "as comissões
técnicas' da 'Câma-ra de
Vereadores de Jaraguá
do Sul deverão ser tor-.
madas no Inlcío deste pe
ríodo 'Ieg'islativo, no en

tanto, ainda não possuí
mos regulamentação re

ferente ao funcionamento
dos blocos partidários
'que irão compor a Câ
mara, estando o assunto
indefinido temporariamen
te". Concluiu" dizendo es

perar que o assunto sela
resolvido da melhor ma-
'neira possível, mesmo

çonsiderando o fato de
que' o e?<-MOB não, teve
oportunidade nestes três

apo.s passados , de parti
cipar dás Oomlssões, po
rém, acredlita qúe com '05
novos partidos tudo seja
equacionado .

�-

A uma de�radeira per
gunta' do repórter rela
cionada aos JASC, este.
ano em Jaraguá do Sul,
em outubro, se a CV já
pensou de ql:Je maneira
irá contribuir para tal, sua
difusão e realização;'an
damento dos trabalhos,
planos, de bastidores, en
tre ou'tros, o entrevisado
eS,clareceu que a Câmara
de Vereadores de Jará
guá do Sul, "nunca se fur
tou quando convidada de
dar sue colaboração a

qualquer evento comuni
tário, dentro de suas reais
possibilidades. Os Jogos·
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
II-.os estão sendo conduzi
dos de uma maneira gra
dual' e correta e não com

planos 'no� bastidores
como sugere o repórter".

(Flávio José). -

"

,

terá nova
,

escola é a E.R. Francis-,
co, Mees, localizada em

Vila Isabel, que funcionou
até o final do ano passa
do num prédio da Comu-,
nidade Evangélica, em

péssimas condições e a
'

construção, ,objetp da to-

Mejalúrgjcos têm
Salários' aumentados

'I

Os Sindicatos das In
dústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, e de Material
Elétrico de Jaraguá do
Sul e o c'orresponderite',
Siridicato prof�ssi�"al,
'firmaram '"OVa Conven
ção Coletiva de Trabalho,

.

que '!igorará no periodo
de 01.01.80 a 31.12.80. De
acordo com a nova Con
venção, os metalúrgicos
de Jaraguá do Sul Jerio
seu salário corrigido nes

te mes de janeiro, na ba-,
se de 33,2%, calculados
de confonnidáde

'

com a'

Lei 6708/79; além de um
aumento salarial de 4%,
correspondente ao indice
de produtividade. Por fim,
o salário normativo;, ou
salário-minimo da' cate-'
'goria profissionàl; foi fi- '

xado em' Cr$ 3.800,00, a

que têm dire,lto todos os

empregados maiores de
18 al)OS e com mais de
90 dias de empresa. Além
dos reajustes salariais, a

,Convenção estabeleceu
uma série de vantagens
paralelas,' beneficiando a

classe operâri�. '

Escritório da
-

'Cohab ,para 'JS
,

A COHAB/SC instalará,
dentro de 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, fornecJda pela
COHAB/SC, acrescenta,
que ós inscritos na Pre-

feitura Municipal e na As
sociação Comercial terão
prioridade na escolha do
,imóvel de�ejado, deven-
do firm?r, na oportun'ida
,de da escolha, a inscri-

ção definitiva e cumprir
todas as exigências Je
gais para 'a aquisição da
'casa escolhida. O conjun-
to resid'encial deverá
·estar concluído dentro
dos próximos seis meses.

escola
• ( ! .

mada de preços, dar-se-á
em área de terras com

3.597 m2, doada pela mu
nicipalidade ao Estado�
,

I ds recu rsos, para tan
to, já estao ga'rantidos
p�lo convênio assinado
dia 16 de novembro, na

sede da 19.a UCRE, em

Jaraguá do �Sul, entre o

Prefeito Adelino Hauffe e '

o Secretário Antero Ner
coTini� da Educação e vi
rá de' enoontro a gran,d,e
população estudantil da
quela região, que' carece
de um local condizente
para um perfeito aprendi
zado dentro das condi

çõe� exigi�as pela SE.

DEPUTADO, FEDERAL
DIZ QUE:

AO INV�S DE PDS
DEVERIA SER PDC

'\. ..

)'

O Deputado Federal Alvaro
'Valle (ex-Arenà carioca)' um

, \

dos, grandes nomes da' cultura
e da política nacional,' em' rá�
pida passagem pela redaçlo
quarta-feira, Interpelado pela
reportagem, disse permanecer
no partido do gove,rno, o PDS,
"embnra nlo multo' entusias
mado". Na opinião dI) deputa
do qU,e vem com frequência à

, Jaraguá do Sul a negócios, _ao

Invés da denominação da si

gla, PDS (Partido Democrático

Sncla!), -, o certo seria PDC

(Partido Democrático Cristão).
Permanecerei no partido go
vernista, �el aos meus prJncf:
pios :democrátlcos, em defesa
do POV!) I)rasllelro; cuja parce�
Ia represento na CAmara Fe�

deral", disse.

-

;�.y!.ti;� 1

Calictoscópid.
, .

-;
,

, 1. - O Governadór do Estado, dr. Jorge Konder Bor- t'

. nhausen confirmou sua vinda a Jaraguá' do Sul no mês de ;
, março, quando da passagem de-'seu primeiro, anó de go- :;
vetno, 'ocasião em .que insp�cionará obras de sua admlnls- "

tração e procederá a inauguração de outras de vital :im- ;
portância 13,0 nosso munlcíplo. Pelas primeiras .inform�- '!
ções: checadas, pela reportagem, o chefe do executivo esta- ,;
dual, acompa�hado de comitiva, deverá proceder a mau-, ';

guração da nova 'subestação da Cel�sc, na Tifa da Pólvo- i

ra, de 12.500 KVA, 'além do Centro Interescolár de P.r!mei- ,;
"ro Grau "Mário Krutzsch", instalação da 19a. UCRE, visto- ,

ria às obras .do novo Fór'um da Comarca (que tinha_ previ- !
são inicial para término em :fevereiro) e' �o_ trech? em /;
construção da SC-301, Corupá-Jaraguá, contratado junto a i

Engepasa, com recursos dQ Estado. Bornhau�en deverá';
'manter reuniões' com lideres pollticos, locais ,e, tratar. de :!
outros assuntos relativos a admlnlstraçãc

'

estadual, Poderá 1
igualmente surgir novidades quanto � implantação de ör- .. !

gãos estaduais e-m Jaraguá do Sul; sede da, 'microrregião
,."

doVale do Itapocu. '\ ,,:;{
i

2. - A Sociedade de Cultura Artística estará aeeitan-, J
do até dia 14 de fevereiro; inscrições à sua. Escola de

'

Música relativas as atividades currlc"lares e letivas do
, , '

corrente ano. As inscrições, gratuitas, poderão ser,' proce-

didas. junt� ,a Relojoaria Lanznaster, na M'arecha,l- De,odo

roo Essa é outra e�celen,te oportunidade' qúe a SCAR ,de
Jaraguá do Sul oferece àqueles que Intenclonam o apr_en

dizado e aperfeiçoamento da' arte musical,/ ma�ifestadc{ a

través de vários instrumentos, de sopre, tecl�do e corda.

3. - Seria interessante, alguma entidade I assistencial

ou a própria municipalidade, .
dar melhor sorte a uma,

-

mu

rher maltrapilha que perambula pelas. ruas da, cldade., sem
destino e dormindo ao relento, a mercê de todo o tipo, d� "

,,'aç�o do nosso lmprevtslvel tempó, Já fazem várlas sema- 1
í nas que tal ocorre e certamente, viera "deportada" .de _l

1 outrá cidade à' cata 'd'e. meridic'änéia: em ,Jar��Uá, d� Sul. 1
,Nossa comunidade, com seus mals de 50 mil, habitantes t

sempre se vangloriou d,e n�o possuir esse "arrocho" da

sociedade, graças ao seu potl3ncial e�ónômico .e ao pró
prio povo, fato que os pr.óprios visitantes é forasteiros es

tranham. Mas voltando ao caso citado, dever-se-ia equ� ,

donar da forma a mais humana posslvel. o problema, de, �,
f�rmas que noVos, não venham a, ocorrer futuramente, em

bora o próprio crescimento' da cldacje nos obrigue a �c�i- -

tar tais fatos.
,',

4. - Outro caso 'para as autoridades coibirem ou pe

'lo menos porem ordem, reiaciona-lie com o retorno dos_"
coletivos após as tardes dançantes. Ocorre qu�, super!o- ,;

tados, conduzem toda sorte, de jovens, alguns, até �m eJ!"
vado estado' etllico que, aproveitando a "deixa", dirigem,
vaias e palavrões que originam em brigas, numa i:ónstante

-falta de respeito. A reportagem ficou ciente de que toda;'
,

sorte de ação é praticada cóntra os próprios - coletivos,
destruindo patrimônio da empresa exploradora '.do ramOo'

Seria interel!an,te que se evitllsse essas superlotações e se

controlasse as ações dessa turma de "engraçadinhos':.

5. - O Superintendente Regional do Bal;lco do Br�

sil, Dulf9 Krautz Carneiro, atendendo a solicitação da As

sociação Comercial e Il)dustriál desta cidade, está infor-'

mando que na medida 1 do posslvel a agência de Jaraguá
do Sul estará recebendo maiqres, recursos para .atendi-

'

mento, d'!l':l necessidades das empresas do Vale do Itapocu.

,

6. - As vendas de, motocicletas cresceram em d.,.zen-
'

tos por cento nos últimos -três meses em todo o pais, se-

gundo, 'estimativas dO,s revendedores. _Em
- Jaraguá do Sul,

por exemplo, não' fugindo' à regra, o único problema' dos
revendedores é não dispor de 'velculos suficientes par�
atender a demanda mensâl 'que gira em torno de várias

.

' - I,

unidades entre novas e usadas. O principal fator desse I�

creme�to, o último- aumentn da gasolina, velo conciliar"

uma disposição de mudança do ,consumidor, que antes se

restringia a jovens que procuravam "status" junto a' garo

tas e amigos, através de moto, enquanto os adultos enca-;
ravam o veiculo éomo mais um objeto a contribuir para as

louc"ras da juventude, na' opinião de .granCle ·maio,rla. Em-:
bora ainda 'Permaneça, esse conceito em muito foi muda-'

do C! há também quem já apele para uma "ínotocã" -para"
, I

compras � locomoção' aos locais de trabalho ou COlégiO.
O exemplo clarividen,te está nas ruas...

'

7. - A partir dos primeiros dias de fevereiro, os pro�

prietários de imóveis localizados dentro qo perlmetro ur

bano do munlclpio, de Jaraguá do Sul, ,poderão retirar s�us
camâs de pagamentG do Imposto Predial e Territorial Ur

bano, referente ao exerCfcio de 1980,' junto a Prefeitura

Munic1i'al. Tal como o , ocorrido nos últimos anos, a c�n-
'febção dos carnês, 'já 'na Prefeitura, foi efetuada _pelo

, sistema de computação,' através o convênio el'ltr� a ml;lni
cipalldade e aCetii _;, \ Procesamento de Dados ,!e Blume-:
nau. 'O pagamento poderá ser efetuàdo em até quatro par

celas obedecidas as datas, que vencem, no último, dia útil
,

dos '�eses de fe�e'réiro, agosto, maio � ,novembro" p.o_r�,
tanto, a"primeira parcela ,tem vencimento para· o .dia :29 d�::
próximo' mê�.

8: - Por outro, lado, os AI�arás de Licença têm "prá�
zo para quitação dá prim-elrs parCela em 31. de março e

a segunda e ,tíl:ima em: 30 de 'setembro, segundo C)', estl:i-,
. 1 ','.

�

1.

belecldo pelo poder público Jaraguaense.' E ,qu�n.to, aps.
carnês do IPTU, ainda" extra-oficialmente' calcu�a-se, que' a
maJoração oscile entre 40 a 45% sob,e � valor cobrado .'no.,
ano anterior, de acordo com, os Indices Inflacionários '0'...

·

clals divulgados pelo Governo ,F�deral. A reportagem, j,i�
,

conseguiu preçisar a percentagem de aumento oflclal,
,

contudo, acredita-se fique entre esses valores.

I

8. - O Posto Regionãl do Trabalho de Jaraguá 'dQ,
.

Sul, anexo do Sistema Nacionàl de' Empregos (Sine/SC),'.
'na Getúó!o Vargas, alerta as ßmpresas que são obrigadas,
de cor>formidade com a Portaria 3214/78 a manterem Cá
missão Interna de Prevenção de Acldel)tes - 'CIPA; que
expira, no próximo dia' 31 do corrente, o pra;o para, ,en-

.

trega do Anexo I, relativo a
_
NR-5. 'Caso essas, formallga

des não sejam ,cumpridas, 'o Ministério do Trabalho, que
está eyO! cendo severa ttscalização, aplicará J multas que
variam de, 3 a 5 Valores de Referência.
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CORREIO DO POVO

, '

SEMANA DE 02 a 08 'DE FEVEREIRO DE 1980, PÁGINA 2

ANIVERSAR,IANTES,
Fazen:- anos hoje - sábado

Os trigêmeos, Srs. Lino, Mário. e
Francisco Volgt

Sr. Antônio Mahfud
sra, Gertrudes Piazeztni
Sr. Oswaldo Heusi: em Curitiba'
Dulce Satler
Margàreth . Braunsburg, em Curitiba
O jovem -Anísio Ruediger
Sra. Ana Mafia Pimentel Carione, em

Fpolis.
Roberto Nunes
Tecla Vogel Dregel
Maria Lehnert Lipinski
Sr. Antônio Müller

J Fazem an�s amanhã - domin'go

Sr. BenneLeopoldo Fied'ler
A jovem EI�ine Schmoeckel, em

Curitiba
Edson Antônio Correia
Sra. Realdina Stinghen

. Catarina Matilde Decker
�Sra. )varii Fátima Schwartz

Fazem anos dia 04'

Sr. Lídia, esposa de Jorge Ersching
Sra. Ortrud Waidner Guyot; na

.

,

Alemanha
Sr. Luíz G. Stinghen"
Sra. Martha Krause
Melânia Mey
Irma Krüger
André Karner
Sr. Osmar Gonçalves
A garotinha Grace Kelly, filha de

Jaime. (Maria Odete Gramm) Blank

Fazem anos dia 05

EugênioStrebe, ex-prefeito e atual di-
retor-administrativo

.

da' 'Codisc ' •

Sr. Edelmar Doering
O jovem Milton Reimer
Leocádla Souza Coelho
Almiro Paulo Pellense
Traudi Oechsler

Fazem anos dia 06

Sr. Edgar (Etti) Gramkow
Sr..Arcelino Picolli
Sr. Celso Vasch
Sra. Claudete Stulzer
flenato Ewald
Sidnei Garcia
Clementina, Martins

,

I

Sra. Elizabéle Vieira' Lombardi
Eugênio Murara

,

Ellisde Almeid.a
Zu!mira Volpi
Talita, filha de Valdenir Luís (Brigi�

te), Freiberger

Fazem anos dia 08

Sr. ,Oscar Guilherme Gneipel; em

Schroéder I

Srta. Lori. Lawin, em Nereu Ramos ,. .

Sra.-, Renata
.

Wun�erch !=ischer
Sra. ,Inês Eulália Wunderlisch
A jovem Roseli Olgá Schmidt
Reinaldo Furlani
Dirce Garcia
Diana Vailatti

.

/

g(riigerlzaas
.'

20 PIZZAS DIFERENTES
LAZANHAS
'RAVIOlAS'

. Logo, logo, aquele
chopinho 'alemão.

Calce e vista-se melhor

,G,uterela
neste verão 'CIOm a

Três lojas para 'melhor
servir a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na

Marech,al Deodoro•.

CINDERELA,
a melhor opção para

suas comp·ras.

NASCIMENTOS
, '.

DA

SEMANA
Nasceu dia 16.01

Patrícia Aparecida Mara, filha de -Iri

neu Avelino Margarete Neckelt
Fagundes

Nasceu dia 17.01

Jaciléia, filha de Lídio (Avenita 'Bau
_

' mann) Gessn�r
Nasceram dia 21.01

GiI�.ara, filha de Henrique (Zita) Horn-
burg

"

Liane Fernanda, filha de Ivo Guido

(EHni Maria) Ronchi
Talita Emanuele, filha de Vilmar José

(Ma. de Lourdes Bortolini) Rengel

Nasceram dia 22.01
César Roberto, filho de Luzia Gorges
Jean Carlos, filho. de Luiz Carlos

(Leanlr Hornburg) Raduenz
I

Nasceram dia 23.01
Carlos Rmaires, filho de Egon (Edel

trudes) Drews
Jaime Luís, filho de ,Osmar José. (Ro-'

sa Isabel) de Oliveira

,

Nasceu dia 24.01

ROdrigo José, filho de Luiz Carlos
(Vanilda '(,erôlllca) Híntereqqer

Nasceu dia 26.01
\Cristian Carlos, filho de Orlando.

,(Laurita Heinert) Wackerhagen• \
.. ,I

Nasceram dia 27.01.
.

Adriana, fllhà de Clóvis Luiz (ßernar-
+. dste Pereira) Plccoli

Deiseléia, filha de Alcido /(Maria Ira-'
cerna) Nitzke

Cláudio André, filho de Cláudio
(Ana Jülla) Doege

Cristiano Henrique, filho de Alvisio

(Erica) Junkes

Nasceu dia 28.01

Cibele Karlne, filha de Darci, Alber
to (Lu leide Perin) Peron

Nasceram dia 29.01

'Kleiton Francisco, filho .de Ivo (Tere
zinha Ribeiro) Klein

Tatiane, filha de Valentin' (Marli Ma

ria Reuter) Pessatte
Paulo Leandro, filho, de Alvino (Va

léria Tai.t) Wargenbwskug

"Os cumprimentos.da coluna aos pais
'e demais familiares".

NECROLOGIA --

Pesarosos, registramos o falecimento
das seguintes' pessoas:

Dia 17.01

S�rta. Wittich Sylvia Werner, com a

idade de' 22 anos
.

Sra. Melanie Ed(th Marie Gertrud wàl
Iy Boesel Weprajetzky, co-rn 63. a.

Sr. Johannes Weprajetzky, qom 62 a.

Dia 24.0� \
Jaime' Luís de Oliveira, com a ida

-de de 1, dia

Fábio Giovani Volpato, com 1, ano
\

Dia 28.01
Lilian Safanelli, com 4 meses de ido

r

Em cada gesfo� em cada palavra�.
---��iIilJlj em cada flor, um carinho especial para

você present�ar e homenagear um en-.

te querido. A FLORICULTURA IMPE
RIAL traduz tudo isso à você.

Decorações para casamentos - Dec'orações
para ,Igrejas.;.... Decorações para clubes _,;_ Arranjos

para festas -:- Buquês em geral.
Plantas ornamentais •

* Os casais Nivaldo
Orlandó Souza Richter -
Regina 'Maria Loyola Rich-

\
. ter e César Bastos Gomes
- Mê;lria Helena Ramos
Gomes, receberam no La
goa Iate' Clube;

-

ein data
de ontem, o seu vasto cír
culo de amigos para fes
tejar o casamento (I.e seus

.

filhos Maria Isabel e Cé-
O.

I
sar.' Importante aconte-
cimento social na Capital
do Estàdo transcende em
nesso meio, tendo em vis
ta que à noiva e neta do
saudoso ex-deputado Lau
ro Carneiro, de Loy,ola eO
d. Regina Douat

LOYOlêl.l·Cumprimentos desta co
luna aos nubentes e res-

'pectlvos familiares.' ,

-0-'
.

* O amigo engenhei
ro Donato Seidel, de Co
rupá, dando dicas à -colu
na. Segundo o Donato, ao
que tudo indica, o CL Ort
win Georg Herr:mann será
o futuro presidente do
Liens Club/e de Corupá,
para o ano leonístico 80/

181. Os membros de dire
toria já estão sendo devi
damente consultados e

dentro' em breve 'os no
mes serão divulgados. Por

_

outro lado, o clube que
tem na presidência o CL,
Enos Klug, está muito mo
tivado ao compareclrnen
to à 3.a Reunião do Con
selfio Distrital L-10, e,
igualmente, motivo de en
tusiasmo

.

a aproximação
da Convenção do L-10

que acontecerá' em Join-

\

,

ville, nos dias 25, 26 e 27
de abril, em cujo evento
os leões e domadoras co
rupaneses devreão com

parecer em grande núrne
roo

,
-O-.

* Em meados de ja
neiro, esteve entre nós o
Cei. Sylvio Conti Filho, a

. ccmpanhado de seu neto
mals' velho. O ilustre vlsi-

� tante que tanto admira
nosso município, e a nos
sa terra, é esposo c!a Lau
simar Laus, recentemen-.
te faiecida no Rio de Ja- .

neiro e no bilhete que dei
xou na redação "elQ)lica
que "é viagem de grati
dão, recordações e sau
dada". Embora rápida
passagem pela nossa ur

be, o Cei. Sylvio chegou a

fazer constatações que fo
, gem à nossa ,observação
dos que aqui vivem o dia
-a-dia: "Estou revendo es

t� .Iascínante eldade, que
alcançou vertiginoso e

significativo progresso no

.curto espaço cle dois a
nos, data de minha pe
núltima visita. Certamente
graças a eficiente adml-:
nistração . do ilustre Pre
feio Victor Bauer e do di
namismo idealista do o

peroso povQ desta re

gião". Mais uma vez os

caminhos do"Cei. Sylvio e

do nosso Diretor eram di
ferentes, não permitindo
o tão esperado 'instante
para um fraterno aperto
de mão. Quem sabe, nu

ma prõxlma visita à .San-

Juízo de Direito da Com�rca de ,Jaraguá do Sul
EDITAL DE CITACAO c/P-RAZO DE 30· DIAS

O Doutor Marcirio Cardoso Finger, Juiz, Substitute da
. Comarca de Jar,agua do Sul, Estado .de Santa Catarina, na
forma da lei etc .....

FAZ S/,BER aos que o presente edital de citação vi
rem ou dele 'Conhecimento tiverem e ínteressar 'possa, com
o prazo de trinta (.30) dlas, que por parte de EUGENIO
PLANINSCHECK, através seu bastante procurador, Advoga
do Dr. Humberto Pradl, lhe foi dirigida a petição inicial do
teor seguinte: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca
ds Jaraquá- do Sul. Eu'gênio Planinscheck, brasilelro, 'des
quitado, aposentado, residente e domiciliado à Rua João
Planinscheck. nesta cidade, inscrito no CPF sob o nr. . ..

G30.805.449-60, vem, respeitosamente, à presença de V.
Exa. através de seu procurador, propor contra MERCEDES
CATHARINA, brasileira, desquitada, atualmente em 11_:gar
incerto e não sabido, ó presente pedido de conversão de
separação em Divórcio, . comq lhe facultam. os arts. 25 e '

35 da Ltli 6.515, de 26.12.77, pelos' fundamentos fáticos,
-

.jurfdicos e probatórios expostos, a seguir: 1 - O reque
rent,e foi casado com Mercedes Catharina e, por força da
raspeitável sentença exarada -ém' 23 de junho de 1966, foi

" decretada a separação d9 casal; doc. n. 01. 2 - I pso fac
to, é fácil constatar que de que já transcorreram mais de
três anos da Separação Judicial (art. ,25 da Lei 6.515177)�
Assim, é a presente para requerer se digne V. "Exa. deter
minar a citação da suplicada para requerer ,s, digo, por

_ edital, para que, querendo, se rnanifeste sobre o pedido,
e, após 'os trâmites legais seja. expedido Q competente
Mandado à sra. Oficial do Registro Civil para que ,averbe
a presente s,entença de conversão. Para provar o alegado
junta-se ao presente petitório fotocópias autenticada!? da
certidão de' sentença que/décretou a Separação Judicial e ,

'

Certidão ,de Casamento com a devida averbação. 'Dá:se à
causa,o valor de CrS 1.000,00. Nestes Termos P.' E. Defe
rimento. Jguá do S,ul, 06 de dezembro de 1979. (a) Hum
berto Pradi - OAB/SC 2706. Despacho de fiS". 02. A. R.

,

Cite-se. por edital com o prazo de 30 dias. Em, 12.12.79
(a) Hamilton Pllnio Alves - Juiz de Direito',�. 'Em virtude do
que foi expedido o presente edital, pelo qual. cita e intima
a re Merce�es Catharina, atualmente em lugar incerto e
não sabido, por todo conteúdo do despacfo e petição ini-

.

cial supra transcritos. E, para qu echegue ao conhecimen
to de ,todos e do réu em especial, foi expedido o' presen
te edital de citação, que ,será afixado no local de costu
me às portas dQ Fórum e publicado pela: Imprensa Oficial
na forma da Lei. Dado e passado nesta

-

cidade e Comar
ca de Jaraguá do 'Suf, aos 02' de janeiro de 1980. Eu, A
dolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. -.Marcírio Cardoso
Finger - ,Juiz Substituto.

--

NANETE TEM SUGESTõES INCRfVEIS PA
'RA A PRESENTE ESTA�ÃO:

,

Vestidos Conjuntos
Calças Linha de praia
além de tecidos para tQdos os fins.

Praça .4Ingelo- Piazera, iS - (ao lado da Prefeitura)
89.250-JARAGUA DOJ SUL Santa Catarina

.

. LOJA, NANETE, SEMPRI; PRESENTE PARA
TORNAR VOC�, MAIS BONITA.

, lo

I
1 '

Dê . um pulinho
1

na Mal.
Deodoro, 364, e veja as incrí
veis sugestões que' o

,
-

'

.'

lanznaster'
lem para" você,'

-

para o �eu
,requintado gosto. Só o. Lanz
naster mesmo é capaz de fa
zer coisa igual. Oonfira!

,

ta Catarina 'issO. possa a- Brasileiro, entregue pelo
contecer. Somos agrade- dir:etor-social, Rubem Fer-
cidos pelo amàvel bilhete� reíra Ra'mos. � ..com, refe-

-O- rêncla ao amp10 destaque
* O redator do "CP" dado em nossa última e-·

Flávio José, foi distingui-, dição - único órgão de
do -segúnda-feira, no Ita- {imprensa a noticiar tal a
jara, por ocasião do almo- 'contecimento - sobre o

ço de confraternização' "match", cujos resultados
entre enxadristas do.Clu-' estamos publicando em
be Jaraguaense de Xa-' nossa página esportiva.
drez e Clube Brasileiro Vários exemplares do
de Monteviê:léo' {Uruguai) ."Correio do Povo" foram
que no ,último"final-de-se- adquiri"os' e' 'levados a

mana realizaram aqui um Montevidéo, como reeor-

"match-internacioríal" ven dação. somes- agradeci-
cido pelos,uruguaios, com dos. ,

uma f�âmula
. d'o Clube"

* O OrqU�d�fiIO e bo-Itânico corupaense Alvim
Seidel, recebeu em' mea- .

dos de dezembro, em São
Paulo, junto ao Buffet
Érico, a láurea de Comen
dador da Çruz do Mérito
Humanístlco da Ordem da

Solidarieddae, cujo' Con-.
selho de Honrarias e Mé
rltos, reconheceu as qua
lidades, os méritos de

honra, ,dignidade, benevo-.
lência, . caráter e civismo
do homenageado. O Oo-'
mandador Alvim Seidel

.1 "

(foto) esteve acompanha
do de sua esposa Hella e

das filhas Rosita e( Diana,
oportunidade em que 'ou
tras personàlidades de
São Paul'o, Rio,· Mato'
Gróssp, Paraná, g(;>verna
dor do Mato Grosso do
Norte, prelelto de Corum-

'. bá, Embaixador da luqus
lávia, entre outras, foram

. agraciadas pela Oomen
da, E a coluna, feliz, re

nova, cumprimentos ao.
Cdméndador Séidel pela
outorga recebida e jlJsta.

,/

REGISTRO,"

'Ele, brasneiro, solteiro, moto
rista, natural 'de' Jaragua dÇ>'
Sul, domiciliado e residentEl

sileira, solteira, do lar,. natural, 'em Santa L�zia, neste. distrito,
de Blumenau, . neste Est�do, do- I filho de Afonso Stellein e

I Mi-
rriiciliada e residente f:m Nereu randa Poltronleri Steilein. Ela"
Ramos, neste distrito 'filha de, brasielira, solteira, balconista,"

.

Angelo praije e' Izarina, Prade. natural de Jaraguá d� Sul, do-
Edital' nr. 11'.220 de 23.11.1980 miciliada e' residente em Santa

Jorge Luiz Ersching e luzia, neste distrito, jiTha de
MàrH Kuchenbécker luiz Prestini

-

e Wanda Sohn

Áurea Müller Grubba,
Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca

.

de Jaraguá do Sul,
Eistado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber que compa

receram em cartório, e

xibindo os documentós
exigidoS pela, lei 'a fim
de se habilTtàrem para
casar:

Êdit�1 nr. 11.21.8 de 22.01,1980
Valmir. José Blunk e

Arlete Teresinha Bonomini '

Ele,' brasileiro, solteiro,' tor
neiro, natural de Jaraguá do
\

Sul, domiciliado e residente em

Três Rios do Sul; neste d'istrito
filho de Ingo Blunk e -Matiltle�
Sebold Blunk. Ela, brasileira,
solteira,' costureira, natural de

,

Jaraguá do SiJl, domiciliada e

residente na' RiJa Pàrá, nesta.

cidade, filha de Vitorio Bobo
·mini e Anesia Terezinha Borto
lini 'Bonominr. '

Edital nr. 1'1.219 cÍe 23.01.1980
I

Alfredo Hoeft e

Rosalinda práde
-Ele, brasileiro, 'solteiro," in

dustriário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residen
te em Nereu Ramos, neste dis
'trito, filho de Alberto Hoeft e

'tAos aniversariantes, as felicitações da
coluna"•.

,
Seu ,problema de roupa

sua ja era. CfAO'S tem a so

lução. Eficiente!

,,11'0'3
-:tA V AN oTR, A·ASÊCo.

- Fundos Açougue M.ahnke

Pare este verão, vista-se
I

t:'I8 moda, elegante e descon
traída. Passe na

. ."

,,(Jo':lfooçã�S
Sueli Btda.
e verifique as opções
para:presentes que só a

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

I- -A ��DA ESTÁ COM A NANETE, NA MARE
CHAl DEODORO, 790, ESTE É -O ENDEREÇO PARA
VOC� SE VESTI� BEM.

-Cecília Mueller Hoeft. Éb, bra-'

-Ele, brasileiro, soltei�o, fun-'

cionário público, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua João PIanins

check, nesta cidade,. filho de

José Ersching Sobrinho e Ma
ria Mueller Ersching. Ela, bra

sileira, solteira, balconista, na-
. tural de Jaraguá c!lo Sul, domi
ciliada e'residente na Rua João
PI�ninscheck, nesta cidade,' fi
lha de ,Harry

I Ku.chehbecker' e
Rosalia Hscher Kuchenbecker.

CIVIL,
"

Edital nr. 11.221 de 29.01.1980
Ademar. Ivo Tarter e

Ro!S8 . 'Krõiche "-

Eie, brasileiro, solteiro, 'pe
dreiro, natur�1 de Brusqlie,
neste Est�do, d091iciliado e re

sidente na Rua Dona I....lathil_de�
nesta cida�e, filho de lino
Tarter e_ Bernar.dina Tarter. Ela,
brasileira,' solteira, balconista,
natural de luiz Alves,' neste

E�tado,' domiciliada e r.esldente
- na Rua Dona Mathilde, nesta

.

cidade, filha de
.

Antonio Fran
cisco Kroiche e Marcelina' M?-
chado Kroiche.

Edita! nr. 11.222' de 29.01.198-0
José Postäi e Valdina Amaro

Eiê, br.asileiro; solteiro, ope-
'. rário, natural de Doutor Pedri

nho; neste Esfädo, domicilia
do e residente na Rua João

Januário Äiroso, nesta cidade,
filho de Marcelino Antonio Pos"

tai e Ignes Postai. Elá, brasi

leira, solteira, industriária, na

tural de Benedito"Novo, neste

, Estado,' domiciliada e residen

te em Vila Lenzi, neste distri

to, filha de Rodolfo' Amaro e

Sofia ,Amaro.
Edital nr. 11;.223 de 30.01.1980
Valdir Steilein e

Eliana PreStlnl

Prestinl

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandel

passar o presente. Edital, que
será publicàdo pela' Imprensa
e em cartório, onde será afixa-.
do durante 15 dias.
" Se alguém .souber de algum I

lmpedimento, acuse-o para os

fins legais.
, " 'A OFICIAL
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,
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'
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"
"
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,
,
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Guarde
fiscal - '

sua
,

ela
.noío

vàlerá
'ft

prêmíee dentro- da
\

Ccmpcnho
.···A Cdança e.o,ICM"

,
'

,
.

COMO SERÁ?
'

Os concorrentes participarão
�iante o preenchimentQ de
älbum de figurinhas, as quais
serão obtidas mediante a troca

por documentos fiscais emiti
dos por contribuintes estabele
cidos em território barriga-ver
de, sendo que � troca das No-

,tas Fiscais: Iniciar-se-á em 10
de março e encerrar-se-á em

20 de novembro deste ano,
junto as agências bancárias de
vidamente

.

credenciadas
-

pani
eSse fim e, no município onde
não houver agência, nas &:a
torias Estaduais. Os documen
tos fiscais que darão direito à

pa;ticipação na campanha, são
os de venda a consumidor (no
ta fiscal), nota fiscal simplifi
cada; cupom de máquina regis-,
tradora quando o seu -usuário

.

estiver autorizado. a utilizá-Ia,
nota fiscàl, modelo 1, quando
'referir venda de mercadoria a

consumidor final nio contri
buinte do ICM.'

A portaria da Fazenda escla
rece que nao serão' rec�bidoS
d�cumentos fiscais que sejam
emendados ou rasurados; bem
como fotocópia ou similar,\ ain�
da que autenticada; referentes
a operações sujeitas aos im�
postos sobre serviço de qual.
quer natureza, de competência
dos municipios, sobre' combus
tlveis e lubrificantes líquidos
,ou gasosos, da competência da
União, e, 'emitidos por estabe
lecimentos dI! outros EstadOs.

O original dá primeira via da
nota fiscal será trocada por
älbum e/ou envelopes com 6

/

figurinhas, sendo que cada Cr$
3.00,00 de operaçõ� consigna
das nos documentos fiscais da
rão' direito a um álbum com

120 figurinhas e um envelope
contendo seis dessas figuri
nhas. Já o documento fiscal re
ferente à operaçã,o igualou'
superi!)r a Cr$ 3.000,00, dará
direito a dez envelopes de fi

guri�as.

BRINDES

mente preenchido. .

Os vales-brindes darão direi
to a prêm.ios de pequeno e

grande porte. São brinde!! de

pequeno porte; 10 'mil bolas de
couro n.o 3, 4 inil bonecas 2
., . "

'

mil mini-boxes, 3 mil jogos de

dama e moinho, 2 _mil jogos de

toalh� de mesa e 2 . mil jogos
de toalhas de banho. São brin
des de grande porte; '200 bici
cletas aro 28 e 105 televisores
12 polegadas, preto 'e branco,
,e, o portador do vale-brinde
deverá comparecer à Exatoria
Estadual ou n� ,Posto Central�
na Capital, para receber os

brindes.

Outras disposições contidas
na Portaria poderão· ser obti

das pelos concorrentes ,nas
Exatorias Estaduais ou consul-

,

tando o Diário' Oficial do Esta
,

do, de 18 de' janeiro, paginas
6 e 7, que traz, na integra, to

dos os detalh�s
'

pertinentes à

campanha que objetiva a cons

cientização quanto 'a Importân
cia 'do ICM ao Estado. E vale

o' lembrete: as notas fiscais,
conforme o citado,' já estão

valendo para troca com álbum

e figurinhas.

/,
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Estrada Delegado . Regional··de
.

Polícia será·
I
conhecido logo

Itajuba
ganha
nova

.porrte

rendo' com a 19.8 Ucre -
,

a ünlcà, em funcionamen
to das cinco) microrre
giões criadas em 78, pelo
ex-governador Konder
Reis - � com a agênCia
do Ipesc, que está in.
eíando seus trabalhos
junto ao ,ex-Mercado Mu
nicipal, local onde funcio
nará igualmente a secre

taria-executiva da Amvali.

'{

DuasMamas
e 2.° grau,
realidade em

Schroeder

Com a criação, da mi

crorregião do Vale do Ita

pocu, .asscelandc seis
municípios, legalmente' es
tatuída, vários órgãos da
administração estadual es
tão instalando, suas de
pendências nQ 'município
-sede, no caso, Jaraguá
do ,Sul. Assim está eeor-

Contudo, o passo se

guinte .a ser dado, será a

. instalação da Delegacia
Regional de Polícia e ór
gãos subo,dinados, e,
nesse sentido, os passcs
iniciais foram dados, uma

O municlplo de Sch

róedet, sob a ótica adrni
nistrativa 60 Prefeito', Hel
muth Germano Moritz
Hertel, \ está experlmen
tando acentuado desen
volvimento nos varlados
setores de atividade, ape
sar mesmo do pequeno
orçamento

-

que dispõe,
porém, com a ajuda irres:"
trita do Governo do Esta

I do votta suas bases à rea-

llzações q,ue . beneficiam
grandemente a comunica
de schroedense.

Indiscutivelmente a

Assoclação dos MImi
cípios do Vale do ltapo
cu, apenas 'iniciando
suas atividades, está
sendo grandemente be
neficiada pelo governo
estadual, que lhe dis
pensa todas as atenções
principalmente no setor
dos transportes e obras.
O titular da Pasta, Es
peridlão Amin Helou Fi
lho, prestlqiou a primei
ra 'e a segunda assem
bléia ordinária dessa
Associação, sempre tra
.zendo as melhores notí
cias aos municlplos-fl
liados, I principalmente
no tocante a assinatura
de contratos para exe

cução de obras, conter
-rne ocorreu com Massa
randuba, Corupá, Jara-

, guá' do Sul é, por últi
mo Barra Velha, que te
ve assinado em Itajuba,
sexta-feira, o Contrato
001/8:0 entre o DER/SC
e a Construtora vence

dora da concorrêncla
pública, para constru

ção e demolição da pon
te' de concreto armado
sobre '00 Rio' ltajuba, rei
vindicação antiga do
rnunlclplo. Tal ponte te
rá 24 rnetros. de exten
são, 10 de largura, com
pista de rolamento e

passeio de 7,20m, obra
que custará aos cofres
do Estado valor de Cr$
2.408.530,88, com prazo
para conclusão de 150
d-ias úteis.

/ '

E nesse aspecto, pode
mos destacar a implanta
ção e entrada em funcio
namento, neste 1980, do
'curso de segundo grau,
junto a Escola Básica Mi",
guel Couto - o' principal
estabelecimento de ensi
no daquele município ,
após o Conselho Estadual
de Educação dar parecer
favorável, fato ocorrido
na segunda quinzena' de
dezembro, revelou 'o Pre
feito Hertel. O 2.° grau em

Schroeder, será nos cur
sos de Secrétarlado e

Cootabilidade, dispondo
de 120 vagas - 60 cada
qual -, inicialmente, por-
,tanto este ano, funciona
rá o Núcleo ,Comum, com
opção à partir de 81 para
contabilidade ou secreta
riado.

'A 'ordem de serviço já
foi expedida, devendo
os trabalhos ini,ciarem
na próxima semana.

A Al:?sOCiàção dos Mu
nicípios do Vale do Ita
pocu, sem demérito as

demais, vem áando e

xemplo de união, de
força, apesar do poucÇl
telTlPo que foi instalada.
Deve-se tributar 'os mé
ritos àqueles que os me

recem: prefeitos, verea
dores, deputados e às
comunidades.

Através de decreto, o

chefe, do executivo esta
dual dispôs sobre a con

cessão de bolsas de estu
do, assegurada aos alu-

,

nos de segundo grau, ma
triculados em estabeleci
mentos de ensino da rede

particular, comprovada
mente carentes de, recur
ses. ,De outro lado, ainda

Esse fato é, positivo, a
população estudantil sch
rodeense, que não mais
necessita vir à? .Jaraquá
do Sul, ou Guaramirim pa
ra concluir o 2.° grau.' '_I

Guararmrim

no Programa,
Catarinense de:

Eletriftcação
Rural

'o Ministro da Agricul
tura, Amaury Stábile, as

sinou sábado, em São
Joaquim, documento per
mitindo a abertura de li
citação dt!, material e mão
de-obra do Programa Ca
tarinense de Eletrificação
Rural, que beneficiará
com redes de eletrifica
ção 46 municípios' do Es
tado neste e no próximo
ano, num valor global de
Cr$ 439 milhões e 550 mil.
Na primeira etapa de i�
plantação (de 1980 a 1981)
o convênio entre a Erusc,
o 'Grupo Executivo dt! E�
nergia Rur;_al e' o Ministé
rio da Agricultura, benefi
ciará municípios catari
nenses, dentre os quais,
dois da regiã'o nordeste
do Estado, Araquari e

, 'Guaramirim, este úitimo,
sede da �ooperativa de
Eletrificação Rural do Va
'Ie do Itapocu (CerviI),
que nada tem feito aos

associados, fato que vem

gerando descontentamen
to à toda a classe abran
gida e aos próprios diri
gentes dos municípios .su
bordin.ados à Cooperati
va.

ESTRADA
DUAS MAMAS'

�=====--=-=="��=-,====�========,================�======��

A Estracfa Duas Mamas,
ligando Schroeder a Join
ville, terá sua conclusão
definltlva entre 15 a 20'

, dias de trabalho contínuo.
E: o que informa ,o chefe
do executivo schroedense
acrescentando que os tra
balhos no lado de Sch
roeder estão. concluídos,
bastando somente ,a con-'
cluir treoho de aproxima
dam�nte 1.800 metros per
tencentes a Joinville, -com
alargamento, tubulação e

ensaibramento .. A Patru
lha RodovIária Mecahlza�
da do FEAR vem realizan
do esses serviços, que a

pós concluídos diminuirá
oonsideravelm�nte a dis
tância entre os dois mu

nicípios, facilitando' q es

coamento da proaução.

\

SO.·Chevette

Emmendoerfer Com. de· ·Veículos ·Ltda

vez que secretários de Es
tado indicaram dois ele
mentos para prover .0 car

go, nas' pessoás do 'dr.
Maurício dos Reis, de
Concórdia e dr. Francisco'
Rolando Pfitzer, de Itajai,
.este último inclusive, a

presentou-se sexta-feira,
durante a assembléia da
Amvali, em Barra Velha.

. É que, por ordem. do go
vernador Jorge Bornhau
sen, a escolha do Delega'"
do Regional é de compe
tência das Associações
,de Município, .tendo o De-

. legado' Francisco, mani

festado vivo interesse em

assumir a D�legacia Re-

gional, ele que foi colega
de turma .do D�legado de
Polícia da Coma'rca, Odi-i

Ion Claudino aos Santos.

O dr. Francisco_ deixou
excelente impressão aos

presentes - inclusive aos

repórteres da imprensa ci
tadina que cobriram a as

sembléia -, tudo levando
a crer que mereça o

"erlvo" dos dirigentes da
AmvaU. Em sua apresen
tação, demonstrou queda
pela política 'e disposição
em prestar, serviços em

Jaraguá, servindo,aos mu
nicípios do Vale do,ltapo
cu.

O decreto estabelece,
ainda, que as bolsas de
2.0 grau são nominais e

intransferíveis, não sendo
concedida bolsa de estu-

: do quando, na localida
de. em que se' situar á es

cola de ,possível freqüên
cia, exista vaga em esta
belecimento de ensino
público que o aluno possa
cursar regularmente.

�

A solicitação de bolsa
de estudo deve ser feita
'em . formulário próprio,

.

que, após preenchido pe
lo interessado, será' de
volvido à 'direção 'do res-

'

pectivo ' estabelecimento
de ensino. O aluno bene-,
ficiado com a concessão
terá direito à renovação' I

automática, para os anos

subseqüentes, desde que
permaneça economica
mente carente; não se

torne beneficiário de' ou
tras 1;>0ls8s de estudo e

demonstre bom aproveita
mento escolar.

O Secretário da Fazenda,
Ivan Oreste BonaHo,' baixou
'portaria, conforme lhe faculta
va decreto do governador Jor
ge ,Bornhausen, instituindo a

campanha d,enominada "A
Criança e e ICM - Conheça
Santa Catarina", com a finali�
dadj! de conscientizar a popu�
lação para es fins sociais da
tributação, consistindo na dis-

: tribuição de prêmioS, aos quais
podem concorrer qualquer pes
soa fisica ou juridica, estas
últimas somente quando tenha 'As mOdálidades de premia-
por finalidade Ij!d�cacionaf, euí- ção' da campanna "A Criança e

tural, esportiva ou assistencial '
'

o ICM -,Conheça Santa Cata-
'e desde que não' as exerçam rina", são estas: a) vales-brin-
com ,objetivo lucrativo. c1es 'distribuidos juntamente

com os envelopes de figuri-
,

.

n!:las, �) sorteios, mediante

cautelas numeradas distribuí
das juntamente com os enve

lopes de figurinhas, a serem

realizados nas extraçÕes da
.

Loteria Federal do Brasil dos

dias 31 de maio de 80 a pri
meira série e 30 de agosto a

segunda, c) sorteio, a ser rea
lizado na/ extráção da Loteri�
Federal do Brasil' do dia 29 de
novembro, mediante �autela,
que será fbrnecida em face da

apresentação do álbum devida-

Concessão de· bolsas de' estudo tem novas normas
segundo o recente ato,
aoe alunos de primeiro'
grau, sitúádos ná faixa e

tária dos sete aos quator
ze anos, comprovadamen
te excedentes da rede
pública estadual; ê asse

gurada a matrícula em es
colas também da rede
'particular, assumindo o' Os estabeleclmentes de
,Estado a responeablüda-'. 'ensino, deverão dar ple
,de pelo pagamento inte- 'na quitação, até 30 de
gral das anuidades. março de cada ano, do

valor da bolsa concedida
ao aluno.' No caso de alu
no contemplado com bol
sa no valor superior a

cem pOlr cento da anuída
de deverão ser devolvidas
quaisquer importâncias
porvenfura ' cobradas no

ato de matrícula ou feita
uma exposição sobre o

.lançamento, em 10 de

março próximo, junto às
escolas de 1.0 grau da
.campanha "Conheça San
ta Catanna", cuja respon
sa�ilidaae é da Secreta
ria da Fazenda e que tem

por finalicJade principal
despertar o estudante pa
ra a sua participação jun
to a campanha de arre

cadação do ICM no Esta-
do.

.

-
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Rio-Sul
SERViÇOS AE:REOS REGIONAIS

NOVOS HORÁRIO'S DE: JOINVILLE

Conexões para todo o Brasil ,e exterior, nos

jatos da Varig-Cruz�iro.

Em Jaraguá d� Sul - Av. Mal. Deodoro da Fons&

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

Para

São Paulo

Curitiba .

"

.

Partidas

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

Freqüências
2.a, 3.a, 5.a" 60.
4.a, Sáb., dom.
diário
4.a, sáb.
'Dom. ,:' \

SqCIEDADE' DESPORTIVA E"
�[:CREATIVA AMIZADE

Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente editál; ficam convocadol$ todos
os associados da SOCIEDADE DESPORTIVA E
RECREATIVA AMIZA[)E, sito 'na Estrada Itapocu
-Hansa, s/n., em 'Três Rios do Norte, a se reuni-'
rem em ASSembléia Geral Ordinária em sua sede
social no dia 03 de fevereiro de 1980, às 8 ho
ras elp primeira convocação 'ou às 08h30min em

segunda ,convocação com qu:alquer número de as
sociados presentes, a fim de deliberarem sobre
o s�guinte:

ORDEM DO DIA

1. ,Prestação e apmvação das contas refe"
rentes ao exercfcio de 1979.,

.

2. 'F1eição da nova direto,ria.
'3. Outrds assuntos de inte'resse dà socie

dade.

,

,Ja'raguá do Sul� �C, janeiro de 1980.

Faustino Theiladkei
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No - tempo ,em que havia
pas�arinhos
,Silveira Júnior

'Lá no nosso lugar, -em Rio s;anco,
perto de Guaramlrlm, ali pelo infcio da
década de trintà, havia muito passari
nho. Pri,\cipalmente passarinho miúdo
que a gente (pouco adestrado, em eco
Jogia) caçava de bodoque e de funda.
Eram os sabiás, os gaturam'os, os ca

nários-da-telha, es tico-ticos, as saíras;
as joviaras, os papa-formigas, os 'sa-,
nhaços, os blcos-de-lacra e também al
guns passarinhos maiores, de espingar
da: siripocas, surucuäs, rolas das gran
des ...

_*_

Quandó I() sol.Ia-se pondo !PO( trás
dos morros de sinha Joana, as árvores
do nosso pasto se' enchlam de' passa
rinhos. Eles ,se recolhiam por espécies:
os canários-da-telha procuravam lOi pé
de taranla-oravo que ficava ao lado, do
curral; os tlco-tlcos davam .preterênola
a uma limeira esgalhada quase na divi-

, sa das terras de sinha Cardosa; já os
bem-te-vís, mals altaneiros, gostavam
de passar a noite num vigoroso tanhei
ro ao lado da Iaqoa. Os sablás eram

hóspedes' de uma jovem e virgem [abu
ticabeira. Sobravam os álacres e mi
núsculos bicos-de-Iacre ql:l�l' em nu
vens, encheiam a galharia,de um viço
so ingaeil1o, onde conversavam até que
a noite se abatia pesada e escura.

A nossa brincadeira, no infcio do
crepúsculo, era exatamente agitar as
copas das árvores- para ver os '7passari
nhos sairem desorlentados, voando a
esmo, mal refeitos d!o susto do súbito
desalojamento. Quando voltavam, já
escuro, não encontravam a árvore pre
ferida e-eram recebidos a bicadas pe
las outras espécies já alojadas, Assim,
os tlco-tlcos, por ençano.: tentavam
conviver com lOS bicos-de-Iacre e eram
por estes hostlllzados: os sabiás eram

escorraçados pelos -bem-te-vís: oS'ca
nários tentavam inutilmente um convi-

'

vio impossível com os papa-formigas. E
nessa procura, cala a noííe e cada ave
se acomodava como podia, mesmo no
território da outra, até que surgisse a
alvorada libertadora.

*
_,__

Mal oomparando, estavam os poU
ticos acomodados nos seus refúgios.,
Apenas düas 'laranjeiras: numa os are

nistas, noutra os emedebistas'. Ali con
viviam, ali comiam, ali dormiam .{e 00-
mo dormiam!. .. ) Veio o malvado Fi
gueiredo com um gancho feito de bam
bu, agitou as duas làr�njeiras e pôs os

polfticàs a voar ao cair da noite. Quan
do eles volta�am, as laranjeiras esta-'
vam derrubadas e destruídas. As espé
cies em pânico se confundiram na sua

desesperada procura.(je um galho, para
pousar: o tico-tico com o gaturamQ, lO
canário-da-telha com o sabiá, o bem
-te-vi com o papa-formiga, 10, vira-bosta
oom o pardal. E nessa confusão estão
há vários meses. Nessa desordem eco
lÓgica, to'dos esqueceram as suas es ...

pécies e estão se unindo com base no'
interesse comum. Em lugar de árvores
de sombra, árvores de frutas. Assim é
melhor, !porque, quando aoordam com a
alvorada, já iniciam a refeição matinal:
banana pàra quem gosta de banana, la
ranja para os .passarinhos <ie laranja.

_*_

Naturalmente, ninguém diz clara
mEtnte ,que anda a procura de árvore
já com trutos. As alegações para 9S$a
preferência ,são as mais diversas e edi
ficantes: galhos mais cômpdos, possi
bilidade de ajudar outros passarinhos
mais pobres, lugar mais apropriado
para nidificar OI. •

'

A p�orfia tem sido 'penosa, mas a
revoada está terminando. A passarada
está quase toda alojada em noyas ár
vor:es, não maiis agrupados por espe
cies, mas por interess,e comum. Todas
as que gostam de banana estão se a
cercando ,tias bananeiras; ás que co
mem fig'o,s preferem as figueiras, me,s
mo que sejam- de espécies 'ornitol,ógi
cas diferentes; os mamoeirós estao' a
brigando os sanhaços e as sair�s. So
bram ainda os papagaios que são oní
voros,: oomem desde semente de giras
sol até minhoca. Estes esverdeiam to,
das as árvores, convivem ,com todos
os bandos, conversam em todas as' Hn
guas; deixaram os refúgios primitivos e
se infiltraram p,elo. arvOredo- a procura
de galhos vagos: onde houver um, ali
estará um papagaio.

-*�

QUe, por sinal, é o passarinho
mais feliz das capoeiras e cerrados.
Oom um grande defeito: no galho de
baixo não há passarinho, <:lue agüente ...

\., -
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o ano de 1979
'.

e a' econolla
�!r4'1\�,- _

'

'

lundial
Duarte Ivo Cruz

Como foi o ano de 1979
para a eccnomta mundial? Sem
querermos entrar ,em números,
e ainda menos, em "econe
mês", podemos assim mesmo a

firmar que' 1979 não deixa sau
dades para praticamente ne
nhuma das, economias mun
diais. E isto porque, nà verda-

, de, os grandes. problemas do
mundo �ão só se resolveram,
como inclusive, .em muitas á
reas, se agravaram.

INFLAÇAO. Todo o mundo
continua sujeito a uma fortíssi-.
ma pressão altista de preços..
que atinge nãe só as econo-.
miais em desenvolvimeoto,' eo-
.me também as economias in
dustrializadas. Claro que estas
últimas det�m, p6r definição,
mecanismos de defesa econô
mica e social mais aperfeiçoa
dos. Mas, subsidiárias como
são da importação ae petróleo,
as economias ricas sofrem di-'
retamente uma alta de preços
que, ainda por cima, repassam
para os outros países, atraVés '

da exportação de seus produ
tos. E isto mostra bem, como
fica o pallorama dos päíses em
desenvolvimento, fortemente
dependentes de importações
(de petróleo, de bens de capi
tal, de bens de consumo, de e-'
quipamentos, de tecnologia)
que cada vez lhes cliegam
mais caras.

DESEMPREGO. Só ó Mer
cado Comum Europeu, uma das

\

mais ' fortes áreas econômicas
dO mundo, apresenta cerca de
5 milhões de desempregados.
Claro que o desemprego, nos .

países ricos, não constitui pro
priamente uma tragédia indivi
duai, pois há mecanismos a

perfeiçoadíssimos de seguro so
cial. Mas em termos sociais, a

situação ,gera um mal-estar
indisfarçável; e em termos eco

nômicos, uma retração no con
sumo que, por sua vez, gera e

feitos negativos 'na produção e
a estagnação eConômica. 'As
sim, prevê-se que a pujante e
conomia dos EUA, no 1;° se
mestre de 1981), não ch@gará, a '

atingir o crescimento de 1%1'
PROTECIONISMO..É a con

sequência dos males anterio-
, res" e atinge diretamente os

países em desenvolvimento. Na
verdade; atingidos pelo desem
preg'o e pela retr�ção, ' os paí�
ses desenvolvidos restringem o
mais que podem suas importa
ções, dificultando, a vida das e

�onoinias mais débeis, que ne-
,

cessitam ,exportar. O chamado,
"Tokio Round", negociações,

!

que d,esde 1972 se àrrastavam
no âmbito do GATT� destinadas

-

a agilizar o comércio interna
cional, ' encerrou-se ,em 1979
com quase total frustràção pa�
ra as' economias pobres.

ESCASSEZ DO, PETR'óLEO.
Esta é a síntese de grande par
te CIos problemas anteri'ores.
Na verdàde, a escassez, física
e 'política do petróleo, a dificul,;
dade' de garantia de abasteci-,
mento, seu .preço cada vez mais
elevado, está corroendo a eco
nomia mundial _ e mais: está'

,

,destruindo as viabilidades de
nossa civilização, bem ou inal
toda 'elá estâbelecida em tor;'
no do petróleo e seus deriva
dos.

\
.

Estas caraéterísticas, to-
'das somadas e, no caso dos
países em desénvolvimento, 10-
das agravada�, ,deixam uma
péssima rec'or(lação coletiva do
ano econômico de 1979. Quei
ra Deus que 1980 seja me
lhor!

Receita- ' Federal-
'/ cadastro de

-I imita' inscrições
pessoas físicas

A Delegacia/ da Receit�
Federal, informou �ue o
Decreto n.o 84.047, de
12.10.79, dentro do plano
recém-adotado de desbu
r�cratização, do Governo
Federal, limitou a partir
'do corrente ano, os casos
de' obrigatoriedade de
inscrição no CPf (Cadas
tro de Pessoas Físicas).

De acordo com o citado
diploma legal, estãO' 0-
brigados

'

'a insCrever-se
no referido Cadastro de
Pessoas Físicas àqueles
sujeitos a apresentação
d� declaração de rendi-,'
me-ntos; aqueles cujos
rendimentos estejam su

jeitos ao desconto do im
posto de renda na fonte;

Breves ànotações
sobre ,o vocábulo

r

Corupá (v)
,

,

Dr. José Alberto Barbosa ,'-.

Contin",ação _:_ �eria Corupã uma corruptela.de Curu
pira? Quem a teria produzido? Existirã'O textos escritos'
sobre o Corupã? Fi'ca a indagação' lançada.

Observo que não .achet também combinação que per
mitisse ver no vocábulo "Corupá" ou "Corupã" palavra tu

pi deslçnatlva de selva,'mata. Em tupi, bosque, mata, é

"caaguaçu" (mato grande).

Teoria ,do "lugar onde se planta". - Esta é uma idéia
mais sustentável. A única referência que me lembra, foi a '

que tive numa conversação com 'O excelente escritor Dr.
Mário Tavares, da Cunha Mello e que fiz questão de ano

tar. Afirmou-me ele que, ao que se recordava, havia a ver

são de' que Corupá se traduz, do tupi, por "lugar, onde sé

planta", Parecia-lhe até mesmo que isto constou da Expo
sição de Motivos da Assembléia Legislativa por ocasião
da mudança de nome de Hansa Humboldt para Corupá.' E,
de-fato, essa versão é muito possível, tendo-se em vista
'O vocábulo tupi-guarani "acaérupã", que tem o sentldo de
lavrar (Mont!,ya o menciona no 'seu "Vocabulário de Ia len
gua guaraní"). Corupá, uma cs>rruptela de "acaárupã" ou

de outra fo rite, seria alusão às plantaçõés nativas de mt
lho ,i; mandioéa. A evolução poderia ser v.g. esta: acaár'u-,
pã., acarupã, corupá, carupã, corupä, Ou' mesmo sem eta
pas, v.g. se foi o branco 'O' autor da corruptela. Mas a ori
gem pode seroutra, com sentjdo igual 'OU mais exato, pois
em tupi "cö'" ou "cô" significa roça, campo, horta. Fica 'O
convite .a maiores pesquisas.

'

Minhas próprias teorias. - Mais humildes que sejam
minhas teorias, não me cabe furtar-me o escllirecê�las. Ei
-las portanto, indo cada qual sob um vocábulo-chave:

,

CURUPAVA - O termo conipá proviria de "curíJpava",
sendo "curú" (ou curu) 'O cascalho, e "upava" (igúal a

"upáua") significando "muit'O, de ..ma coisa só". Portanto,
"não depósit'O ou banco de çascalho, literalmente, mas'
"muito cascalho". No caso, do termo "curupava" teria ha
vido apócope da última silaba, restando' "curupá" (vê-se,
a conservação da pronúncia). A apócope é frequente, na

língua guaraní, como ensina, o saudoso Faris Antonio' S.
Michaele ("Presença do Indio no Paraná", in "Histó�ia do

,

Paraná", Grafipar, 1969', val. 3.°, pgs. 48) e assim, v,g.,
"panema" (mau) fi,cou "panê" e "poranga" (boriito), ficou
"porã" (como 'em Cunha Porã, nosso Município dO" planal
to). Observo, aliás, que come>.já disse em' trecho anterior,
alimento dúvida sobre se o mais correto 'para cascalha se

rá' "curú" 'Ou "acurú". Em Minas Gerais 'i'existe 'O distrito
de Acuruí com 'O sentido �e "rio dos seixos, ri'O das pe
dras" e 'O estudioso Joaquim Rjbeiro C'Osta menciona que
a ,composição será "acuru" e,' "i" (in '''Toponímia de Mi
nas G,erais", Imprensá Oficial do Estado, B.Hte., 1970, pgs.
149). Além disto a menção de Montoya para cascalho, é
"ytacurubi" (opus cit) 'O que permite á justaposição de
"ita" (pedra) mais "acurubi". Afinal, "curú" já significa ru

ga, dobra; e significa menino, mas aí como forma con'tra
,ta de "curumi'. Se "acurú" for a forma primitiva mais a�

dequada, teríamos "aç:urupava" senão na gênese, pelo
menos na fonética' mais correta" em tupi, do riome dó 'a-

tuai Corupá. Eis aí, enfim,' minha teoria primeira.
'

ACURUAUpAvA .:.._ Através múltiplo metaplasma (afé
rese do primeiro fonema, síncope de "au", apócope dos
últimos fonemas) resultaria em :'curupá". Proviria da com

posição, com os V'Ocábulos "acuruaá" (enseada,' remanso
ou poço de rio), termo referido por Lemos Barbosa (in
"Pequeno Vocabulário Tup'i-Português, ,S. J�sé, Rio,! 1951)

'-
e "upava" (muito), Onde o vocábulo "acuruaupava" signi
ficando "muitos remansos" em alusão a aspectos dos rios
,corupaensel3, meandrosos e remansasos. Daí evoluiria para
'�acurupava", "curupava", "curupá"; corruptela para "co ru-
pá".

I

CURUPJ\BA - Proviria o term'O da composição de
"éurú" (cascalho) mais "paba" (acabar), isto é, onde (vai)
acabar o cascalho, oride ele vai parar após transitar pelas
corred,eiras. Apócope do� dois últimos fonemas, restando
"curupá". Sobre 'O verbo "paba" veja-se "Curso' de Tupi
Antigo", de Pe. LElmos Barbosa, S. José, Rio.

CURUBA - Produzi�ia -a forma "curubâ" e depois
I "curupá" e' d.aí para ".córupá". A tro,ca de "b" por "p" ,

é aliás típica da pronúncia dos alemães entre nós (confor
,

me" refere o ilustre Barbosa ,Rotlrigues). "Curuba" nesse

caso proviria do "curú" (cascalho) e !'uba", por ,justapo-
, siçªo. "Uba" significa "estar deitado". Portanto "(onde)
está deitado 'O cascaln(j": Exemplo trpico de permuta de
"b" ,e "p": a palmeira patauá é iguaJmente chamada, ba
tal,lá. Os vocábulos "uba" (madeira) e "ubá" (canoa) ,sem-.

pre devem ser lembrados para exames, mais alongad'Os.

\ (continua)
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J
, os profissionais liberais
que exercem, sem 'vínculo

.

de emprégo, atividades
que os sujeitem _

a regis
tr.o perante à órgão de
fiscalização profissional;
as pessoas locadoras d�

bens 'imóveis e as parti
cipantes de operações
imobiliárias, inclusive a

constituição de garantia
real sobre imó:vel I de va

lor superior a 1.000 U�Cs.

Confira a
.

história..�

/
Der EVI Itapocu·Frltz�

02180

... HA-30 ANOS
No mês de janeiró de 1950 a situação em São Paulo

'não estava boa. Sabotadores colocaram graxas nas linhas,
da Central do Brasil é também tentaram incendiar a esta

ção de Vila I Matiide; lànçando vätiás 'garrafas de gasolina
contra 'O edlflclo, sendo postos em fuga à bala. Noticias

de Chicago davam pelo' menos o número de 52 mortos o

passivo do fu�acão que varreu o noroeste dos Estados Uni-

'dos e o Canadá. Adão Duque era Diretor Regi'Onal da Com

panhla Telefônica. Lendo as críticas do CP aos servíços o

diretor não telefonou. Passou um fonograma,' dizendo que ,

"tendo estado Viajando tive ao regressar, ''O conhecimento
esse conceituado jornal atacou nosso serviço telefonlco, 'O

\
que muito lamento pois preferia distinto amlço tivesse �e
dirigido a mim" antes, pois sempre atendi as reclamações
dentro do possível". Mas o CP insiste: "Perdoe-nos o pre

zado amigo Adão Duque, mas nos estamos certos que a

'sua boa vontade não resolve 'Os péssimos e caríssimos

serviços da Telefonica Catarinense, pois essa
-

boa vcintade
não pode substituir fios e postes já arrebentados e podres
e, restabelecer uma linha urbana e intermunicipal que até

hoje não sofreu 'a mínima 'substituiçã'O e reconstrução". A

peste suína avançava na região, lrrempendo novos focos

em Corupá e Itapocuzinho. O Prefeito Municipal Waldemar

Grubba baixava Portaria nr. ai, de 21 de [anelro de 1950,
fixando o, preço do leite: Leite in.tegral, por grau de gordu
ra, Cr. 0,24; Leite ,desnatado, devolvido ao respectivo for-'

necedor, Cr$ 0,20.
,

I'

... HÁ 20 ANOS
"O vereador VictQr Bauer, em desassombrada atitude

'

acaba de encaminhar à Câmarà Municipal, projeto de.. Lei,
aue visa isentar do lrnposto de licença as carroças rurais

Ide um ou dois animais", era a' noticia que causava con

tentamento entre os Iavradores. O vereador Eugênio Vitor

Schmoeckel, em 18 de janeiro de ,,1960, apresentava à Câ�,
mara requerimento 'solicitando envio de 'ofício ao Prefeito,

,
,

recomendando a revogação do edital, datado de 18.11.59 e

publicado somente no dia 16 de dezembro, no Boletim Ofi

dál, que obriga aos prop�ietários de terrenos' de treze vias

urbanas, a construção de, muros e Plilsseios, até o dia 18

de maio de 1960. Neste ano de 1960 estava em cogita�ão
a fundação de uma sociedade para congregar 'Os elemen
tos qUe :.:e destinam a, çomentar o esporte em. nossa te�
ra. Os jornaiS da época 'traziam a notícia do adiamento d'O

ju'lgamento dos assassinos de Aida Curi, em virtude da au:

sência de várias testemunhas. Fato deprimente para a Câ-
\ .

" '
,

mara envolvia os deputados Colomb'O de Souza ,do
,

PSP

do Ceará, e Wilson Fadul, do PTB do Mato Grosso e ex

-1.0 Secretário da Câmara. Ambos teriam recebido' a im

portância de 350 mil cruzeiros cada um, como ajuda de

custo para o comparecimento a um congresso de turismo
na Tu·rquia. O 'congrHso fo! adiado, dl1lpois transferido e

'acabou não se realizando. Mas os dois deputados não de-
,

volveram a; impor'tância$ recebidas, apesar dos discretos

,esforços da, Mesa '

... HÁ 10 ANOS.
Na primeira página do CP, edição, nr. 2.568, de 31 dEr

janeirc de 1970, um título: HOJE A POSSE DOS ELEITOS.
A legénCla dös clichês: "Hans Gerhard Mayer, Prefeit'O M4-

,

nicipal a ser empossado hoje à tarde, em ,cujos ombros

pesa a responsabilidade' de conduzir uma coletividade que
cresce e se expande. Eugênio Vítor Schmoéckel, 1.0' Vice

Prefeit'O eleito para Jaraguá do Sul. Juntamente com o Pre�

feito, deverá dividir à grande tarefa administrativa dos 'pró-
'

ximos 3 anos. Sigolf 'Schünke, atual 1.0 S,ecretário (haie
, Vice-Prefeito) está cotado para oCupar a Presidência dO"

Legislativ'O Jaraguaense no ano ct.;e 1970. Haroldo Ristow"
que sUl preendeu os meios Rolíticos com 'O sufrágio de seu

nome,' com a experiência adquirida !la administração 'de
órgãos pÚblicos, tllm seu nome indicado' para ser o Vic�
'Presidente' da Câmara". O balar:)ço Patrimonial da Prefei

tura" dq �xercício de \969, era assinado pelo, con�ador
Oriando Catarina Schretner, registrado CRC-SC sob nr.

3.20;. Na última página da �dlção- n.r,.' 2.568, as legendas
dos olichês: "Belarmino Garcia, de� Nereu Ramos, estará
oredenoiado para ocupar um lugar de des�aque numa das
oinco Comissões Permanentes da Câmara. Fidelis Hruschka"
deverá fazer parte de importante ,Comissão Permanente do,
Legislativo. /E�gênio Strebe, vereador com expressi�à vota
ção, merecerá ,o voto do Presidente Octacllio P. Ramos,
credenciando:o O> Líder da ARENA no Legislativo jaragua,
ense. Albino Wehrmeister., representante de Itapocuzinho,
fará parte de outla Comissão Permanente na Câmara Mu

nicipai. Bruno Henn, o vereador mais votado nas eleições
je 30 de novembro de 1969, familarizado com a burocra
cia, será um sério concorrente, para'ßcupar a :I.a Secreta�
riöl' da 'Câmara. Luiz ,cerreira da Silva, cotado para ser o
Líder do Governo MUPlicipal na Câmara. Vereador Affonso
;':ranzner, reconduzido à, Câmara, deverá ter destaoa,da' a

tuação '10 plená!io da Cas� Legislativa, e Mári'O Marinho
Rubinl, representante da Bftrra do: �io Cerro: encontra en

tre seus pares, a simpatia que poderá levá-lo ci ocupar, a
2,a Secretaria do LeglsllÍtivo Jara:guae.n�e':. 'Victor Bauer,
após 4 anos de intensas atividades no desénvolvimento da
Comunidade envia Mensagem de Agr�decimento, concluin
do por dizer fln�!mente que "ao voltar as minha� ativi- '

\dad(�s particuiares, honra.-me colocar a, disposição de to-
, dos, os meus modestos préstimos, certo de que, com'O

ontem, Estarei no presente e no futuro sempre voltado aos

legitimo,1 interesses da minha querida Jaraguá dó Sul".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO, SEMANA DE 02 a 08 DE FEVEREIR'O DE 1980 PÁGINA 5

r-----------------------.---'..-----------------------�

ClasSificados,
"

.

��i[:��� .

.

- Etiquetas -

.. Terraplenagem Vargas

AUTOADESIVAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQUE,R TIPO
,I

Gráfica Avenida 'Ltda.
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA-SE' C'oM A SUA ro- II

COMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSiÇÃO,
MODERNfSSIMOS ONIBUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS
SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E TRAN-
QüiLA. /

- CANARINHO

Transporta com carinho.

Serraria e Beneficiàmento de
,

madeiras' Rio Molha, Ltda
Madeiras Imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

\.. Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa regllo

Rua'Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

,

I de lido Domingos Vargas

Relo�ana' Aveöla

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

.

Tuhos Santa Helena
TUBQS E ARTEFATOS OE, CONCRETO
Rua Joinville, ,1016 - Jaraguá .do Sul

orIcioa do Tihér io
Especializada em, Volkswagen" com serviços de
mecânica, retífica de motores, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
marca 'de carro.

Rua t.eopoldo Malherros, 67
Fones: 72-0107 e 72-1059

JARAGUA DO SUL - SANTÄ CATARINA

, ,

"Construtora SerIa Lida.
C�NSTRUÇAO CIVIL ENGEN,HARIA E . .

, .

COMI!RCIO DE MATERIAL· DE OONSTRUÇAO. I

Rua João Piccoli, 94 - Ed. Carlos Spézia.

Caixa Postal 184 ._ Telefone: " .. ... 72-0214

89.250 - Jaraguá do Sul ' - ,Santa Catarina

Qualquer que seja a oportunidade,
presenteie com as sugestões da

RELOJOARIA AVENIDA.

9o.nheça as incrfveis sugestões em jóias - re
loglos - pr�taria e artigos finos para presentes.
Atendimento com o carinho que Viocê merece.

-
. Mal. Deodoro, 431, fone: 72·0038

...._.--------------------------......

Vamos definir
as definições

Joãq da Ega

I

,
Algumas definições colhidas na conjl,mtura

moderná deste nosso velho e cansado planeta:
UNIVERSIDADE: fábrica de doutores ean

dic;fatos ao desemprego.
TRADIJTOR: escravo do pensamento alheio

sempre acoimado de tr�idor, por melhor que

ele,seja.
PROFESSOR: pHsoa que sabe muito, en-

'

si�a pouco e não ganha nada.
. ,

lIíJF4\ÇAO: processo mercadológico exce

lente para os governos descartarem sua inefi
ciência e

-

aumentarem os impostos.
MINISTRO DE ESTADO,: político influente,

solene, que dá entrevistas, viaja e .desmente
sempre tudo que afirma.'

POLITICO: fauna exploradora da crendice'
do povo, nepotista, pronta para aderir ao go- ,

verno, perfeitamen,te inútil em qualquer demo

cracia, gozadora de benefícios e distribuidora
de sorrisos.

PD: Partido dito democrático ao qual falia
uma letra: o "G". Na realidadeé o Partido De-'
mocrático Governamentai.

PC: pode ser visto de duas maneiras: ou
, é Partido Comunista ou Partido Católico (em
certas versões nacionais).

)

MULTINACIONAIS: As grandes' empresas,
. alavancas do progresso... delas.

PETRÓLEO: óleo' negro, produto dos dinos
sauros e outros mamutes, de mau cheiro e as

pecto viscoso, alimento dos mamules orientais,
desgraça dos. mamutes ocidentai!! (ambos tam

bém viscosos e mal cheirosos).
,ALCOOL: excelente energético, ainda em

estado experimental, exceto em pequenos cáli
ces para alegria do zé-povinho.

JEJUM: estado normal e eficiente' de ma-
I

mutenção da metade do mundo para que outra

metade engorde.
, TUI(lISTA: viajante que gasta muito, fot�ra-
Ia inuito, acha tudo\ que vê' uma beleza ••• e não
vê nada.

JORNALISTA: escrevinhador que diz as ver

dades... quando pode.
'LITERATURA: cultura inútil, "sorriso da se->

ciedade" para Afrânio Peixoto, "miséria dós es-
. critores" para muita gente.

MULHER: objeto de luxo para uso interno

d� quem ainda pode se casar. De uso externo

para a publicidade e a televisão. Em tempo: ar
tigo de exportação no cinema.

,

CRIANÇA: bichinho Interessante e agradá
vel••• quando dorme.

MPB: não é partido político, apenas a mu

siquinha nacional, subdesenvolvida e triste. Se
acrescentarmos o número "4'( vira conjunto de
cantores que a gente ainda ouve porque não hã
coisa melhor ,no mercado.

PR�MIO LITERARIO: pura ação entre aml-
gos.

TE'ATRO: arte moderna para divulgar o pa-
lavrão. (Plana)

DIS MEHSCHENTIER
\ '

Rudolf Hirschfeld
São Paulo

Es ist der Mensch der hoechste Sinn

Der Schoepfunq, sagt di Bibel,
Ich' sag, da ich im Bilde in,
Er ist das groesste UE;!bel.
r

.

Im Grunde ist der Mensch ja auch

liin Tier, gleich andern Tieren,
Nur kriecht er nicht auf seinem Bauch,
Laeuft nicht allen Vieren.

.Auch er lebt nicht von Luft und L1eb',
- Auch er liebt gutes Essen

Und huldigt dem Naturprinzip:
Friss oder werd g'efress.en.
Ein unterschted ist zwar, wenn ihr

Beschaemend auch erroetet:

Der Mensch ist wohl das' einz'ge Tier,
Das S!ei'nesgleichen toetet.

Der Mensch ist auch das einz'ge Tier,
Das auf Vernunft nicht hoeret,
'Und ohne Sinn, àus reiner Gier
Bewusst dia Welt zerstoeret.

Das kommt von jenem Apfel her,
Den Eva hat gegessen,
Es ist von Suende, unheilschwer,
Der Mensch seitdem besessen.

Sollt Gott zu seinem Zeitvertreib
Die Schoepfung neu anfangen,
Dann' bitte moeglichst ohne Weib

Und. ohne gift'ge Schlangen.

Dann bleiben wir im Paradies
Und werden nicht vertrieben,
Das Leben ist dann herrlich �uess,
Nur - Wbn soll man dann lieben?'

)

Der Mensch, das ist das schlimmste T�er
Unter deS' Hergotts Tieren,
Waer ich ein Gott, Ich wuerde mir

'Nen be�sren prod�zieren,

-Plaõeiàme-õlo
Uma pesquisa feit�, pe- - tingiu 1'34.1100.000 nasci':

lo IBG� em municípios dos vivos, isto é, nessa
das capitais de Estados, taxa é nove vezes maior,
r�ve;lou que, em 197�, a . quandQ comparada com a ,

.

taxa média de óbitos por de ,países desenvolvidos,
'complicações da, gravi- que tinge cerca de 14,Q
.dez, parto, e puerpér.io, a- óbitos femininos por __

COMENTÁRIO
D'O FATO

o 'verdateiro
senlido da missa

no Carnaval

Manoel Vitor

Costuma fechar-se nu

ma terça. feira o Carnaval
levando de roldão a tran
sitória liberdade de exor

bitar do próprio ser.
.

.

\

E para que tudo isso
não seja pseudo-loucurari
que possa .vir a degrad'ar

" 1'0 homem, a Igreja lembr:a
nessa terça feira, a rnls
sa da Sagrada Face de
Jesus, segundo éfecisão
da Sagrada 'Congregação'
dos Ritos.

Em S. Paulo, a velha
igreja de São Francisco
de Assis 'se enche habitu
almente de fiéis para es

sa celebração;' singular
mente levada a cabo ali
pelas 10 horas da.manhã,

E essa .rnlssa extraor-
.dlnárla, essa celebração
especial que vlsa . redimir
a criatura em seus exces-

.

sos, é uma advertência
suave sobre a epiderme'
do mundanismo para que
não perdurem as indife
renças e as dúvidas na

, falsa alegria libertina,
mas pará que venha fa
cultar ainda à consciên
cia humana pensar na e

ternidade, pois que essa

eternidade' rnlsteriosa é o
.

ferrolho que abre ;ou fe
cha de fato a outra porta
da vida

Missa no Carnaval. A-,
berta está a iniciativa pe
-Ios que' desejam acordar
os que dormem na polui:'
ção dos costumes, ceri
mônia essa sem rito dite

rente, a não ser o texto

que a descobre como

conciliadora e redentorá
na própria exaustão do,
pecado.

E:ssa prática de cele
brar-se a Missa da Sa

gradla Face, justamente
na terça-feira de Carna
val tem, portanto, seu mo

tivo: vlsa adoçar pela
contrição que provoca, a

a I m a transttó-tamente
trar-svíada, que de qual
quer modo é sempre a o
velha que o Bom Pastor
reencontrar.

Não
.

SEr sufoquem os

impulsos sadlos que o

Carnaval, todavia, ainda
possa ter, ,e que perten
cem ao desabafo neces
'sário às estafas da luta
cotlõíana, mas que não
se degradem na exorbi-

, tância dos seus limites:

Por isso, a mais sensa
ta maneira para que tudo
não terminé na iliconse
q'üência das desolações, é
despertar no báratro do
esquecimento de Deus, a

_,
certeza de que Ele estará
sempre -presente, porque
é o infinito da permanên
cIa Que redime, (a fim de
qlie os excesso& dos três

dips possam ser, apaga,..
dos na. compunção do re

torno à verdadeira luz.

Familiar

Coluna Rolária
{I,

A VERDADEIRA
PARTICIPAÇÃO

Um dos meios mais vi
slvels para o rotariano
"participar", e através da
freqüência regular às reu

niões.
'Porém, a verdadeira

'pàrticipaçãio vai muito a

lém do que um bom re

gistro de freqUência. Sig
nifica dedicação de .tem-

'

po e esforços em traba-
1hos de comissões e em

projetos de clube.
A associação regular

com os companheiros re
tarianos nas reuniões se

manais proporciona gran
de parte da inspiràçã'o e

informações que estimu
lam maiof' énvohiimento.'
Os rotarianos de há

muito vêm' acentuando a

impoirtância da freqüên
cia, \ com, o estabelecl-:
mento de regras demons
trando que Rotary deseja
contar com elementos'
que realmente' apreciem
a sua afiliação, partici
'pando ativamente e_ não'
sendo meramente nomes
numa lista.
Como poder-se-ä fazer

para que o rotariano te
nha maior consciência do
que Rotary é e o que Ro
tary poderá fazer? Esse é
um. ponto que repousa

,

com mai'or força nos om

bros do présidente e dos
individuos que ele esco
lheu pará ocuparem posl
ções �e liderança no clu
be.

Há vários modos de es

timular tal consciência -
reuniões de companhei
rismo, boletins infolrmati
vos de clu6es, boa eo-:

missão de informação ro

tária - porém o progra
ma de reuniões semanais
oferece a melhor oportu
nidade.
As reuniões semanais

que proporcionam alguma
informação nova .referen-,
te

.

às oportunidades e o

brigações de afiliação ro
tária prOduze", o eonhe
elmento que gera entusi
asmo.

(De
\

I
"Notfcias, do R.I.")

1 00.000 nasclêes ,vivos.
E, a taxa de .m'ortalidade
materna por. aborto atin-
'ge 0,84 óbitol100.000 ha
bitantes, isto significa
que, naquele ano, acon
teceram 1,6 abortos por
minuto ou 96 por hora. Já
a taxa de mortalidade in
fantil na mortalidade ge
rai atinge 49%, segundo
World Population - 1978.
Em termos absolutos, des
923.200 óbitos havidos;
452.785' foram crianças
menores de um ano: no

I3rasil, a cada hora que
passa, falecem 52 crian
ças.

Diante da realidade
que estamos vivendo, so
mente estes. fatos são su

ficientes para indicar a

necessidade 'urgente da
adoção de um Programa
Nacional de Planejamento
Familiar.

,O acesso aos meios de
.

planejar a família ainda
encontra forte resistência
por parte de_grupos reli

giosos, apesar do fato de
várlas religiões se ex

pressarem e;m favor de
uma paternidade respen
sável. rÉ bom lembrar que
a Igreja Católica é contra
o aborto , á esterilização
e qualquer método anti
concepcional que não se

ja 'natural. PQrém, só o

falo de estar. ãebátendo
o assunto atr�vés de par
ticipação em Eventos, al
guns até \mesmo promo
vidos pela CNBB,' como

é à caso Cio i Simpósio
Nacional de Controle da
N'atalidade por Métodos
Naturais de Contracep
ção, revela, que está as-,sumindo sua parcela de .

responsabilidade no cam

po -do Planejamento Fami
liar, sob uma ótica emi
'nentemente pastoral e re-

comencfada 'pelo Vatica
no.

AUREA MüLLER GRUBBA
Tabelião e Oficial do
Registro de Protestos

.- EDITAL.-
, \

Pelo'" presente edital de cita

ção pedimos aos senhores a

baixo relacionados que cornpa
reçam em nosso cartório para
tratarem, de assuntos de seus

I interesses:

Aristides do Rosario, Rua

Barão � Rio Bran� 805, nes
ta. Celso Luiz Nágel, a/c Rádio

Jaraguá, nesta. Nelson Franz,
Rua José t. Ribeiro s/n. nesta.

Wanderley Tadeu Gomes, 297,
nesta.

NOVENA PODEROSA AO MENINO
,

JESUS DE PRAGA I

Oh! Jesus 'que dissestes; peça e receberás, procure e'
acharás, bata e a porta se abrirão Por intermédio de 'Ma
,ria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo que
,minha prece seja atendida. (menclona-ee o pedido). Oh!

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

me, Ele .atenderä; por lnterrnédlo de Maria, Vossa Sagra-,
da Mãe, eu humildemente rogo ao Pai em Vosso nome.,
que mi�ha oração . seja ouvida. (menclona-se o pedido).
Ohl Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão, mas a

minha palavra não passarão Por intermédio de Maria, JOs
sa Sagrada Mãe, eu: confio que minha oração seja ouvida__

(menclona-sa o pedido). Rezam�se três Ave-Maria e uma
Salve!Rainha. Em caso"\lrgénté, deve ser feita em 9 horas:
Mandar publlcàr a graça depois de alcançada.

(M�E.C.)

,Irineu 'José ,Rubini

Angenir José da \ Silva
'ADVQGADOS

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

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM /

CO,BRANÇAS
.

Av. ,Getúno Vargas, 49 1.° Andar,
(em cima do Unibanco) - Fone: 72-0111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO 0'0 POVO, SEMANA DE 02 a' 08 DE FEVEREIRO DE 1,980
PAGiNA6

_.:. Lotes residenciais avulsos, perímetro de Jaraguá.
Possibilidade' pagamento à vista.

,

(

Imóveis
••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA,

,

,I

MELHO'Fl SERVIR VOC�:

Rua Estéria Lenzi, esquina Av. Gefúli� Va�gas,
sobreloja' de Dalmar ,Magazine.

CASAS: (possibilidade financiamento Bradesco ou Cal
, :o, sistema Habitacional). /

- Rua Pará (antes Faculdade), terreno 20x40, casa

100m2, mais galpão 5x6. Estuda troca por terre�o rural ou
chácara ..
- Ilha da Figueira, a 100m ponte pensil Weg, à bei

ra do Rio Itapocu, casa de madelra com mals 6x5 de ma
, terial adaptável para outra moradia. Terreno de 15' por 45,
todo cercado com feia; postes de cimento. Apenas Cr$
270 mil.

- Rua Preso Costa e Silva, lateral da Castelo Bran
co, Schroeder. casa de madeira em terrepo de 15x30. Cr$
130 mil, aceitando troca por velculo., I I

,

'_ Guaramirim, lateral 28 de Agosto, perto Casa Lem
ke, construção 96m2. Aceita troca por terreno ou moradia
em Jaraguá.

,

- Rua Domingos da Nova, a 400m da Igreja Matriz,
, residência em terreno de 14,6x70, em 'condições a estudar.

- Rua Guilherme Koppmann, "construção .rnlsta em

terreno de 24x25. Fica a 30m do asfalto, logo após Marisol.
,

:- Run Jorge Czerniewiecz, moradia estilo mansão,
terreno 1.120m2, com 35,30m de frente. FaZ esquina com.

a rua OUo S�hneider. Aceitá lotes em Jaraguá ou Bàrra
Velha e, também,' veículo. Cr$ 840 mil.

- Rua Ant.'O Car!os Ferreira, casa de madeira em

terreno de 16x31. Cr$ 260 mil, em condições.
- Rua Alberto Santo Dumont, lateral rua J6inville,

casa de 152m2, terreno 14x30. Cr$ 300 mil a combinar.

TERRENOS:
- Rua Epitácio Pessoa, entre, Neves e W. Rau, 20m

de frente por 32 lado; Cr$ 150 mil.
- RU3 Ney Franco, 17x30, terreno de esquina, bem

perto complexo esportivo Baepen�Jj. A prazo.
- Piçarras, Av. Nereu Ramos, entre Praia das Pal

meiras e Hotel Candeias.' Terreno frente para A�. e á.'90m
do mar. Cr$ 200 mil, sendo metade à prazo.

- Piçarras, 1 lote a 15qm do mar, arborizado, 2 km
antes 'do calçamento. Troca por veículo ou lote em Jara- I

guá.
- Rua Ney, Franco, esquina c/rua 215, junto comple

xo esportivo Baependi. Terreno 'de 17x30. Área super-va
lorizável: Possibilidade pagamento a' longo prazo. ,

, CHACARAS:
- Rio da Luz Vitória,' 90 morgos. Casa de enchamel,

4 ranchos, sendo 2 de dois andares, estufa para fumo, á
gua em tooo terreno, luz própria a turbina (Celesc Insta
lará ,em breve rede de energia), pastagem, lagoas de car

pa, madeira (arribá, canela, cedro, etc.) Cr$ 600 mil, estu
dando condições.

- Três Rios do Norte, antes .salão Alemanha, área
de 200x500, totalmente plana, Com ás:jua, pastagem, 'plan-I

tação. ,Casarão com 7 dormitórios, varanda em toda vol-
ta. Ideal para chácara de alto padrão. Inf. fone 72-D510.

- Estrada .N�va, distante 6 km' do centro de Jaraguá,
15 morgos, com casa e rancho de madeira. Cr$ 600 mil.

"LAR" NECESSITA:

(-�
,

VEfCULOS USADOS REVISADOS '

Financiamento próprio
Corcel cupê - prata ..... '.

'

•....... "

'

Maverick cupê super - marron .•.
'

'

..

Maverick cupê �uper - (?ranco .

Ccrcel cupê luxo - bran'co ... : •.•.......
Corcel, II - branco' •. . .......•.....•....

Volks 1500 - verde ' ..•... ; •••.•..•...•

Chevette SL -, branco '

....•...•.........

Brasrtia - vermelho ... , .........•..; ••....
Volks 1300 - bege .•......... '" .'••.••...

Volks 1600 • branco, ..........•.•
'
•....

, F-75 '4x4 - verde '

..
' :" .•.. '.

Belina " LDO - bege , ..
" •...•.....••..•.

Corcel U - amarelo,. , .......••.. ',' .••.•.

Moretti, Jordan & ela. Ltda.

1972
1975
1975
1975
1978
1973
1977
1976
11974
1977
1976
1978
1978

Preços
A partir 'oe março, os

supermercados de todo o,
país; manterão estáveis
os preços de um determi-

'

nado número de produ
tos (entre 15 e 20), sele-'
clonados por eles numa

lista de 50 ou 60, que se
rá preparada. pelas asso':
ciações de classe. Esses
preços terão que ser man-

,tidos estáveis, por um pe
ríodo mínimo de trinta
dias.' De todas as listas
constará um número va

riado de produtos essen

clals para. o consumo, a

ser deflnldo de comum a-

'estáveis nos
corda entre a Secretaria

'

de Planejamento é os su

permercados.

Esta �oi ii prlnclpal de
cisão tornada entre o Se
cretário Espec,ial de Abas
teelmento e Preço, Car
los Vlacava, e dirigéntes
dos principais supermer
-cados do país,' semana,

passada, com a presença
do Superintendente .da
Sunab e do presidente 'da
Comissão de Financiamen
to, da Produção, Foi mar
cada para o próximo dla
12 de 'fevereiro, terça-fei-

ra, às 8 horas, na Secre
taria do Planejamento,
nova reunião, quando os

dirigentes de supermerca
dos já deverão ter elabo
rada, para discussão uma

, lista de 50 ou 60 produ
tos que poderão ter seus

preços mantidos' estáveis
,

por um mês, nela ínclut
dos os produtos essen

ciais ao consumo e ou

tros que cada supermer
cada escolherá, de acor

CIo com suas conveniên
cias. Com 'isso, deixará
de existír a llsfà CIP/
-s'uNAB, que [ã havia sido

,
'

COMISSAO CENTRAL ORGANIZADORA
XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA

,
'

,

,Concurso
A Comissão centra! Organizadora TOS DE SANTA CATARINA, a realizar-

vem através do presente Edital Iançar 0- ...se em jaraguá do Sul, sendo que de
ficialmente o concurso para a escolha

..

verão ser observadas as normas abal-
do EMBLEMA DOS XXI JOGOS' ABER- xo descrltas: ,

'

I

/

1. Fica estipulaoa a data d!e 29.02.80 6.
às 17 horas para o encerramento
do presente concurso} "

2. O EMBLEMA criado por cada parti
cipante deverá ser confeccionado'
em papel cartolina branco, com as

dimensões mínlmas de 30x20cms,
e ,à éores, não sendo levado' em

consideração os trabalhos apresen
tados à lápis preto, caneta esfe
rográfica .ou à tinta;

Os trabalhos apresentad.os ficarão
em poder definitivo da CCO, não
cabendo a devolução posterior.

7. Ao participante vencedor não cabe
rá 'nenhuma partfclpaçãe remunera
tória na comercialização do emble
.rna.

8. O julgamento 'dos trabalhos' será
feito por uma Comissão Julgadora
a ser designada, pela CCO.

9. Serão escolhíd:os os 3 (três) melho
res trabalhos, sendo que só será i ,

aproveitado aquele, que s� classífl
car em 1.0 rugar.

10. Aos 3 vencedores serão conferidos
os seguintes prêmios: 1.° lugar Cr$,
20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 2.0
lugar' Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei
ros): 3.° lugar Cr$ '5.000,00 (cinco
mil cruzeiros). '

11. Os casos omlssos ao presente re

gulamento serão' resolvidos pela
CCO, não cabendo a nenhum parti
cipante o' direito d.e interpelação
por qualquer. ViEL

'

3. Os trabalhos deverão
- ser entre

gues na Secretaria da Prefe'itura,
sendo que no verso deverá constar
o nome e o endereço completo do

, participante;

4. Poderão participar do referido con

curso, ,qualFluer pessoa que resida
em Jarag.uá do Sul. Não serão a

certos trabalhos de pessoas de ou-

tras cidades.
-

5. Os partlclpantes poderão' apresen
tar quantos trabalhos quiserem.

i OS BONS VENTOS LEVAM AO

Aplique seu capital 'em imóveis, onde a valorização é COnstante
,

e o retorno garantido •. Adquira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMAR
_da IMOBILIARIA VAILATTB LTDA.

I

'VENDAS: ','

éifL

W

j'l'

PRAIA CIRAM)IE
(O Loteamento do seu futuro):

Imobiliária VAILATTI Ltda

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

,I
I,

\

--------�---------------------------L__, _

\

\

'Assinatura pelo fone: 72-0091 ou na
Mal. Deodoro, 130 (redação).,I

, "

Orgaoizaçio Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"
oCRC-SC n.o 0048

Téc; Cont. Ant6n1o Joeé Gonçalves
CRC-SC R.O 7.786

Téc. Cont. Yvonne A� S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais, e Administrativos' - Con
, tabllidade - 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 Jaraguã do Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-0091

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS E.M GERAL IESCRITÓRIO: Avenida Getöllo Vargas, 79 /' ,

Fonef (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
,

89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

,MARCIO MAURO MARCATTO ,

, '

,

Faça uma assinatur� desf. jornal e acompanh�
.

,
_

a história de nossa cidade.

Passo a pàsso.

"CORREIO DO POVO", há 60 anos-escrevendo
n,ossa história

Enge�heiro Civil
\ .,'

CREA 7a. R.,CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 100• R.

PRÇ>JETOS E AssisiENCIA Ti:CNiC'
---_..

!w. Mal. Deodoro da Fonseca, na. 1.179

III "

MAJ'UAN.... _.....•• aiEl'tVlçoa' L'l,"DA;
---

.

j'

CRC - 0772
.

� ,I

supermerc�dos
tornada mais. flexível pelo I

cava.

Ministro Demlfl.mr Nse:�;e!� /

Em c'ontr'apartlda,' Via-
go ao assu I a

-

, .

mer
ria de< Planejamento. çava pediu aos super -

, cados que, :promovam a

venda
.

de ovos, .corno

substitutivo e pomplemen
tação alimenTar, em fun

ção da queda dos preços,
constatada na reunião da

véspera, com rep(e�en
tantes das coopeiatlvas
de hortigranjeiros. "Pre

cisamos promover a ven

da' de ovos e de outros

produtos que apresentem
tendência de baixa ou de

estahilização", 'disse Via

'cava, (Coorde'nadoria de

Comúnicação Social da

Secretaria de Planeja
mento - Assessoria de Im

prensa/COrreio do Po-

vo":JS). .
,_;

" FRANGOS E OVOS

Outra decis!ão tomada
na reunião: os supermer
cados se comprometeram
a "segurar" os preços do

frango, Já que, como ex

plicou Viacava, foi esta
belecido uni imposto de

exportação, a níveis que
permitem a mesma remu
neração líquida aos ex

portadores, verificada' an
tes da maxídesvalorlza
ção, eliminando, as cau

sas das' altas âe preços
que se tem vérificado.
"Esperamos uma queda
dos preços do frango, a
curto prazo", disse Via-

Juízo de Direito da Comãrca de
,

Jaraguá do Sul

EDITAL DE CIT�ÇAq
�' r

o Doutor Marcírio Cardoso Finger, Juiz Substituto da

Oornarca de Jaraquá do Sul, Estado de, Sa�ta ,çat�rina, na

torrna da lei, etc...
'

FAZ SABER a todos quantos o presente editál de ci

tação, com o prazo de trinta (3� dlas, virem ou dele co

nhecim.ento tiverem .e interessar possa, que por, parte de

ALBANO ROBERTO BACHMANN e s/esposa EMILIA TE

CILLA BACI-IMANN, brasileiros, casados, residentes e do

miciliaaos na localidade de Ribeirão Molha, nesta Comar

ca através seu procurador, Advogado Dr. Luiz C. Pavan,

tol req�erida uma ação de usucaplão, para, aqulslção- do

imóvel a seguir transcrlto: "Um terreno situado' na locali

dade de Rio Molha, com a área ci� 152.400m2, sem ben

feitorias, fazendo frente em/227,50 com o Ribeirão Molha,
, tundes com três linhas de 180, 161 e 34m com terras de-

" volutas, extremando pelo lado direito com 569m em terras

de Ardulino "HiUesheim e pelo lado esquerdo com 762m,

em terras de Hermengarda Caglioni, distante a 500ms da

'Gruta Nossa Senhora de Fátima. Na referida ação foi pro

ferido o despacho do teor seguinte: "I - Cite-se ha for

ma do inciso II do art, 942 do CPC., sob a advertência do

§ 1.0 desse mesmo dlsposltlvo. II - Cientifiquem-se p�r
carta a Fazenda Pública da União, do Estado e, do MUnl

cipi0. III - Marca-se o dia 04 de abril' p.V., às 14h30min,
para ter lugar 'cl. audiência de justificação da posse. IV -

Advirta-se do que se dispõe no art. 943 do CPC. no to-'

cante ao prazo para cO"!testar a ação. V ::- Not-se o MP.

It ..se. Em, 27.12;79. (a), - Hamilton Plínio Alves _;. Juiz de

Direito". 'É para que chegl.,l9 ao conhecim:_nto de todos in

teressados' ausentes, incertos' e desconhecidos, foi expe

dido o prsente edital que será publicado na forma da lei

e afixado no lugar de costume, correndC? o prazo de, quinze
(1�) dais, pJra contestar, da intimação da decisão que de

clarar justificada a posse, sob pena de' não sendo contes

tada a açao, ,&e presumirem como verdadeiros os fatos ar

titulados pelOS requerentes. Dado e passadO nesta ?ida- •

de e Comarca de Jaraguá do Sul, aos 02 de janeiro de

1980, Eu AdolphCi Mahfud, Éscrivão, o Subscrevi.
"

,.
. .

Marcírio Cardoso Finger
Juiz Substituto�

.
-

CARRoçARIAS He

Hor'nburg Indústria de
(

Carroçarias' Blindadas Ltda.
CARROÇARIAS
BLINDADAS E'
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES _..:.

, ESQUADRIAS E

MóVt;IS.

..

,

l"

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144

JARAGUA' DO SUL - S.C.

---==============,=========================-==

/

)

Foto Loss
FOTO - CINE - SOM

OS ME[HORES EQUIPAME�ros; AS
, MAIS' FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAGeNS

- CIN,E REPORTA�ENS
� SOM AMBIENTE.,

",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Uruguaios vencem o Torneio lnternaclonal de Xadrez
Jaraguá do. Sul fo.i sede, sá

bado. e do.mingo. último.s, de
um 'To.rn�io. Internacio.nal de
Xadrez - o. "To.rnelo. da Ami
zade"· - envo.lvendo. enxadrls-

tas do Clube Jaraguaense de

Xadrez e do Clube Brasileiro.

de Mo.!1�idéO, com, as .

disputas
.

travadas nas próprias depen
dências do. clube Io.cal e ven-

Na'tação
Técnico

No período de 11 a 13 de
janeiro, o B'eira Rio Clube de
Campo de Jaraguá do Sul, re

presentando a Inataçã.o brasi
leira, partlclpou em MO.ntevi
déo, Uruguai, do 6.0 Torneio
Internacional de Natação, [un
tamenta com outras três equf
pes uruguaias e quatro argen:'
tinas, nas dependências do
Banco República de Mqnvidéo.
/ 1

Já na travessia da Baia de
, Pocitos - 2 mil metros ._:_ no

Juvenil "B" > Lígia Braun ficou
em' terceiro e Heidi

-

Wernin
ghaus em quinto; no Juvenil

"A", Cristiane Donini obteve a

sétima posição, enquanto que
no Infantil "B", cOl11petindo
com mais de setenta atletas,
Roberto Buscke, posicionou-se
na quadragésima: colQcação.
Esses, os principais resultados
obtidos pela equipe jaraguaen
se/brasileira no Uruguai.

Naquela mesma ocasião, foi

formula?o convite v�rbal, ago-'
ra �atificado por expediente'
do Be'ira Rio, para a vinda do I

Clube Banco República à. Ja

raguá do Sul, em março e, ca
so a' vinda não seja possível
nesse período, convidar-se-ã o

Campos de Mal�onadó,' clube
que em 1977,. sediou. o Carn-'

pe,onato Sulamericano de' Na

tação. Esse clube '. manIfestou '

igualmente interessê em man

ter interelacionamento com o I

Beira Rio, na flátaçao:

aa

.. Ilruguaí,
.

Argent'ina.
t

.,

rente, o Clube Espéria, de São
Paulo, poderá vir a Jaraguá do
Sul retribuir a visita feita ano

passado pelos atletas
.

db clu
be jaraguaense,' que dispõe de
data livre para a realização, de
provas na semi-olfmpica do
Beira Rio.

,
'

EM BUENO,S AIRES ,

Por 'oéasião dessa Jornada'
, I
de Educação Física, foi dada I

a oportunidade de éinco pro-'
,

\
-

- " ..

fes�ores sulàmericanos, 3 ar-I
gentinos, 1 chileno e 1 brasi-1
leiro, participarem de curso de,
aprimoramento na Êspanha,
no período de 20 de julho e

10 de agosto deste ano, in
cluindo visita a dez países eu

ropeus. E dentre esses profes-
. sores, foi feita a proposta, da-

da a oportunidade ao profes-,
sor Arizinho, o único brasilei
ro escolhido a compor a equi-

.

. I

,pe sulamericana a partiCipar
desse curso, que, dependendo
das COl<ldições, seguncÍo Ari

poderá tornar-se realidade:
pois' a oportunidade é única.

EVASAO

o Deputado ,Estadual
Júlio César, secretário de
Cultura, Esporte e Turis
mo de Santa Catarina,
estará na próxima quarta
:-feira, dia seis, em Jara
guá do Sul, acompanhado
do dr. Nilton . Pereira, di
retor da Coordenadoria
de Esportes e Assesso
res,

'

para
'

verific�ção do
andamento dos traba
lhos visando os Jogos

I Abertos· de Santa Catari

na, que aquj serão reali
zados. As

.

9 horas, eles
mantêm reunião com o

Prefeito Victor Bauer e

com o -Presidente da CCO
e memb�os da Comissão,
além de dirigentes de clu
bes e sociedades, sobre
assuntos correlatos aos
,JASC.

.

E naquele mesmo 'dia
I

Júlio César deverá faze;
o repaSse de verba oriun-

. da do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social
(FAS) ao Presidente do
Grêmio/,Esportivo Juven
tus, Antônio José Gon-

.çalves, para
- dar inicio

imediato às obras da no
va arquibancada do clu
be, de 40 metros de ex
tensão e com 17 lances,
conforme o projeto origi-'
nal. O clube grená deve
rá receber, pelo que cons

ta, inicia1mente 500 mil
cruzeiros" 'primeira' parce
la' dos 2 nUihões a, que
tem direito�

_

E, para aplicação ime-
\ diata dessa verba; hoje a

contecerá . reunião entre
a presidência e' o conse
lho deliberativo, palia. for
mação de umä Comissão
de Construção, para tra
tar de assuntos relacio
nados à a'plicação da ver-'..
ba que finalmente saua.

O·Juventus é'o único clu
,be ainda não beneficiado.
com a verba, uma vez que
os demais' clubes já' con
'cluiram ou estão concluin
do 'melhorias em seus es-:

, tádids com lOS valores re

cebidos do Govemb Esta

dual, através do FAS.

cido, com méritos, pelos uru

guaio.s, que trouxeram' o. cam

peão. e vice . universitario de·

M:adrez da, capital do. . vizinho.

pais.
A primeira �odada" .sábado .

à ,tarde, registrou ,mpate 'en

tre os quartetos, 2 a 2 e no

domingo., QS ,visitantes levaram

de vencida, 3 a 1, co.nsignan
do a vitória final do. Torneio

�or5a3•.
, Os resjJltados - jogos indi

vidu!lis - foram 'estes: ,Waller
S.onnenhohl ,1x1· Federico BIi

xen, Mári�_,José Lico. 1,5xO,5
Enrique E. Origoni Fernandes,
AldO Prada '0,5X1,5 Jorge Bel

lagamba (campeão. universitá

rio) e Marcos M'afhud Ox2 Jú

lio Gonzalez CabUlo'n (vice
-campeão universitário. de Mon- .

tevidéo.). Esse To.rneio. foi con
siderado. pelos jaraguaenses
como multo. produtiv,o" em .se

considerando. a -eãrego.ria dos

adversärio.s, que desenvolvem
enxadrismo. de alto nível, anl-

.

mando. aos integrantes do 'clu
be a que novas promoções.
desse gênero. sejam realizadas,
,como. preparativas' aos Jogos

SCET e

Massaranduba
conveniam:

.

módulo esportivo
I

o governaçlor do Esta-
do, Jorg�, Bornhausen a

pr<;>VlOiU convênio celebra
do no início'de janeiro en

tre, a .P.refeitur� Municipal
de Massarallduba e ti Se
cretaria de Cultura, Es
porte e Turismo, com a

interveniência fiscal do
Departamento,' Autônomo
de Edificações (DAE), da

.

Secretaria dos Transpor
tes e Obras, para aplica
ção de recúrsos dlo Pro
grama Especial de Módu
los Esportivos - PEME,
destinados à implantação
de um módulo esportivo,
mediante convênio entre'
o Estado e a Caixa Éco
nômica I=edefal/ na' "Ca- .

pital Catar'inense do Ar
r,Qz".

O Valor da cooperação
finànceira é da ordem até
CrS 800 mil, com a muni�
cipalidade mas�arandu
bense oomprometendo-se
a aceitar a aplicação dos
recursos de acordo com

plano específi0Q', obede
cidas as normas gerais
fixadas pela SCET e pelo'
DAE. Até )02 de julho esse

módulo espor;tivo deverá
estar concluído e' ser4

, servido de' vestiários fe
minino e masculino, local
par:a administração e <!le
pósito, complexo esporti
vo (campo de' futebol
pistás de ,atletismo e "qua�
dras para volibol, basque
te e futebol de salão), pai
sagismo e urbanização,
:i6quip.a�en!tos ,e plày
-ground. As 'obras estão
sendo" iniciadas.

Abertos, o que, aliás, consta

no planejamento para o cor

rente: ano, juntamente. Com �
ingr'esso de novos enxadris

tas.

,
'

sistema suíço de 24 a 27 e

fase final de 28 a 30 de [a
neiro., �as dépendências 'ido.
Clube Pomero.de CRE,

'

numa

pro.moção. da Comissão. Mu-
nicipal de Esportes e supervi

Realizado esse' Ternelo, en- .

'. são. do sr. Alb'erto. Sucupira,
xadristas do. clube, local, irão da F;éleração Cata�ineflse de

pro.vavelmente em julho.'ao Uru- . Xadrez, segundo. informações
.

guai, para a' revanche,
.

cujos
entendimenTos serão. ainda es

treitado.s pelo 'vice-presidente.
do. CJX, Ricardo. Feldrens, um

'dos 'principais responsáveis
pela vinda do. Clube uruguaio.
a . Jaraguá do Sul.
,

E !linda com relação ao Tor

Ineio.. realiza�o, o. delegado do

Clube Jaraguaense foi Edson

Araújo. e do Clube Brasileiro

de Mo.ntevidéo., õ diretor social,

do. OB, R�bem Ferreira Ramos.

ALMOÇO DE

'CONFRATERNIZ�ÇAO

Segunda-feira, no. I.ajars, 0.

correu o. almoço, ãe confraler

nização. e aespediaa" oportuni
dade em que fo.i feita a entra

ga de medaíhas e troféu aos

uruguaios e ,reciprocamente
medalhas. aos jaraguaenses,
Falaram na ocasião. o. diretor

social do, Clube Brasileiro, a

gradecendo a acolhfélä e 0., ca
rinho dispensado. e passando.
às mãos do. presidente Aldo.

Prada, uma ágata (pedra sím
bolo. do. Uruguai) e ,flâmula com

o dístico. do. CB, para entrega
ao Prefeito. Victor

j

Sauer, sim

bo.lizanáà a amizade entre os

do.is páíses, e, ato. contínuo, o.

/ president� dó- CJX, manifesto.u
.

tod,a sua alegria,
.

pelo. c;ava
Iheirismo, distinção. e acima de

tudo.
.

espírifCs despórfjvo. que os

visitantes demonstraram du

rante as disputas e mesmo f(),o'
ra delas.

A reportagem do. Correio do.

Po.vo., especialmente convida

da, pode sentir o. entusiasmo. e
a emoção havida, bem' co�o a,

�xcelente impressão. que leva-
, ram de Jaragué . do. Sul, co.n-

I forme bem o. definiu 0.' diretor
Rubem Ferreira Ramos que, e

mocionado., agracio.u ao repór
ter com uma fJâmulá. do Clube

Brasileiro de Montevidéo. Es-,

ses fatos todos 'evidenclaram

que o. espo.rte faz rlilalmente
!lmig�s e nossos irmão uru-,

guaios certamente se lembra
rão. por muito tempo. a acolhi

da que aquí tiveram e 'a ami

zade que selaram.

\

,Encontro
,

·sx·Atletas do

Esse' flag.rante registra,
para a posteridade, ex-a
tletas e dirigentes, duran
te o 2.° ENCONTRO DE

EX-ATLETÄS DO CLUBE
ATLéTICO B/A E P E N O I
realizado no segundo do-

mingo de janeiro nas de
pendências do clube. A
tomada dessa foto deu-se
defronte ao p-ortaI' de en

trada da majestosa sede
esportiva-social do azur-.
ra.
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do.' Professor Waldemar Wies

ner, Presidente da CME .pome

rodense.

de que celocou-se .
à disposi

ção. da Federação. para sediar

� VI. Campeo.nato. Estadual, em

1981. Pomerode, como. muni

cípio. anfitrião., teve em Ahrim

Lemmel, a sétima colocação ne

"ranking" estaéluaí, dentro. da

categoria juvenß masculino.

A classificação., até o ter

ceiro. co.locado, apontou em 1.0
'I .

MUton Britt (Joinville), 2.0, Ro-

naJd Hilbrecht (Jo.inville) e 3.0
Sílvio. Orsatto. (Xanxer�), cida-

ACESC,:
CREDENCIAMENTO
DE CRONISTAS

PARA 80

.

A Assoclação dos Cronistas

Esportivos de Santa Catarina,
através do presidente, Gilberto

Nahas, esteve no Congresso. de
Cronistas Esportivos patrocina
do pela Abrace, em Natal, e

apresentou teses' que foram a

provadas por, .unanlrnidade:

percentual .na loteria esportiva
para as Associações de cada

Estado; 'melhoria de cabines
. de itnprensa nos Estádios; cro
nistas devem acompanhar os

clubes fora do Estado; crsden
ciamento da imprensa, téc:nicos,

.

e cinegrafistas, além de fotó

grafos por parte das Associa
ções.

No mês de julho, acontece

rã congresso extra em Brasí

lia, para instalação da sub-se

de da Abrace, e, em janeiro
de 81, em Goiânia, será o VII

Congresso Anual, além do que,
'no próximo ano, também, em

São Paulo, ocorrerá o Con

gresso Mundial da Imprensa
Esportiva (AlPS).

o técnico do sereélonado de
A delegação jan:lguaense se- natação: professor Ari�valdo

guiu em Ônibus especial ao . Xavier dos Santos, (Arízlnho),
Uruguai, levando onze atletas . findas as q.ompetiçç;es no Uru-
Lígia Braun, Heid] Werninghaus: gui�, onde teve a qpórtunida"
Roberto e Alan Buschke, Pau- ,Gle de adquirir novos. conhe-
lo de Oliveira: Fedra Kone", cimentos principalmente com

Eliane, .
Krüger, Adriana 'Sraun, .

a natação argentina, na .sua :
Katleen Hensc;hel, Cristiane opinião, mais desenvolvida que

I

Hutenuessler e Denise Rarnos a nossa" prlnclpelmente quan-
I

além do técnica Arizinho, ,;0: to ao preparo físico" participou
chefe da deleg�ção Harry Otto em Buenos Aires, da 12.a Jor-
Buscke e de nove pais \:Ie atls- nada de Educação Física,' e-
tas que os acompanharam a ,vento que reuniu mais de tre-
Montevidéo à maratona, com zentos partlclpantes, dentre es

provas de plsclna e travessia quais cento e vinte 'brasileiros
da Baia de Pocitos. além de vários países do con

tiriente sulamericano. Foram 2

_Na �iscina, a melhor coloca- semanas de 'trabalho'; noventa,
çao da. repr�sentação jaragua-I e sels horas de aprendizado,
ense fo, obt,da por Fedra Ko-

_

em medicina' esportiva e f1)éto-.
nell,

( co� o terceiro lugar no . 'dos de treinamentos em moda-
nado golfinho.. IiGlades coletivas.

Neste ano dos JASC em Ja

raguá da Sul, poderá' ocorrer
'

uma. das .malores levasões de
atletas da natação,' fato que
vem preocupando ,b técnico,
:que espera seja feito algo pa-,
ra que o 'Selecionado não seja

,
I enfraquecido ainda mais. A

E '1'10 próximo 'dia 23 do cor- competência 'é da CME...

o Clube Jaraguaense de Xa

dr�z, que esta de parabéns,
também foi aquinhoado com

. uma ágata uruguaia e, Igual
mente, fizera a entrega de pe
'quenos brindes de indúslrias
locais aos visitantes, (F.J.).
XADREZ EM POMERODE

,Foi encerado. quarta-feira em
�

-

,.
.

,

"
,

Pomerode, o. V . Campeonato.
Estadual de Xadrez, catego.ria
juvenil individual masculino,

.

reunindo.' quinze cidades �ata-.
rinenses e aproximadamente 35

enxadristas de Pomero.de, lu
barão., Laguna, Xanx;erê, JOitl-

ville, Itaptranga, Lages, entre 'Brev d
, '. J' e, segun o nota da A-

outras. Esse Campeo.nato. teve 'cesc e
-

t'd'

•.• .
' 'S rao reme, os deta-

sua fase classlflcatoTla pelo' lhes qu t
- -

'

an o a promoçao, "Me-

\ Ihores do Futebol no. Estadual"

(e "Melhores da .Imprensal Es-
por-fiva", um .. patrocínio da
Acesc .para· o cortente ano.

. SegundQ' o presidente Gil

berto Nahas, foram consulta

dos e convidados para estarem

em Santa Catarina, para visi'ta
e palestras, o Coronel Ãulio
Nazareno da Cobraf e Francis

'co Jo�é, pres';Ctente da Abrace

e oportunamente virão um jor
nalista de renome e técnico.
Credenciamento.

para 1980

Todas ,as emissoras de rá

dio, jorriais, televisões, �tra
vés seus deRartamentos de es-

o

-

-, '. 7

portes, deverlfo '1eTacionar em
•

I
'

papel timbrad9 os nomes dos
cronistas para revalidação da
carteira de 1981 (até márç�).
A Acesc enviará as· carteiras
para os já associados, somen

te com o pagamento anteci

pado de 1/5 do 'salário míni

mo, conforme os éstàlutos (Cr$
552,00) fornecendo recibo. Os
sócios que não pagarem as car

teiras de 1980 da Acesc ou da

Abracé, só receb.erão após li-
.

quidarem '0 débito. No,Vos só-
cios: 'somente com declaração
de �mprego,. prova de que é ra

dialista ou jornalista 'esportivo
(papel timbrado da, �mpresa),
2 fotos, Cr$ 552,00, dados pes
soais completos, nr. da car

teira de trabalhp, aprese�tado
'por dois sócios que dssinam
a declaração.'

-MOBRAL

, MATRICULAS-80
l

Encaminhe um an�lfabeto ao

MOBRAL, você estará partici�
pando com a Comissão Muni

cipal do. Mobral de Jaraguá
do Sul, na erradicação d�fini
tiva do ana'lfabetismo.

Matrículas abertas ii partir
de 1,'0 de, fevereiro,· ontem.

Local: Posto Culturál do Mb
bral, ao lado da Prefeitura Mu

nicip�.
Horário: das 8 às 11h30min

e das 13h30min às" 17 horas.

Participe! O -Mobral é você,

'v

linha de .: frente
1. - O atuai presädente do .Sport Club lnter

nacional de Porto Alegre, José Asmuz, guindado
ao posto no final do ano passado, é amigo de me

ninice do sr. Cláudio Olinger Vieira, ex-superví
sor do Juventus na temporada 'passada e um dos

diretores atuais do clube grená jaraguaense. Cláu
dio recebeu esta semana correspondência do pre
sidente colorado, respondendo missiva enviada,
relembrando as. querências durante o tempo que

passaram juntos .no COlégio Diocesano de lages,
no internato, pelo período de dois anos; Juntos

realizaram grandes peladas, relembradas pelo
ctäud!o, que oonta passagens pitorescas sobre o

"turco", hoje ocupando a presidência de um dos

maiores clubes do futebol mundial, porém, mes

mo assim conservando a humildade que o carac

teriza _e tendo se colocado à dlsposlção do "ve

lho" amigo de Jaraguá do Sul em Porto Alegre.,
2. - Jorge Cancelier que�efendeu as cores

jl!ventinas na temporada passada, constituindo-se

numa das grandes expressões do seotr de meio

campo, recebeu semana passada da Associação
de Garantia ao Atleta Profi·ssional, - AGAP/SC,
8 mil e 20Ó' cruzeiros como auxílio, revelou fonte

'daquela Associação. Cancelier rescindiu contrato

com 'o Juventus em outubró do' ano passado, finM
das as disputas do Certame Estadual e" em vis

tã de não haver atuado em nenhuma equipe nes

se$ meses' todos, procurou a AG,AP
-

que lhe con

cedeu o auxilio solicitado.
3. --;-' luís Alberto (BetO) '. Oechsler, foi re

conduzido à presidência do EC Figueirense, sá

bado, em assembléia realizada na sede do c;lube,
na Ilha da Figueira, ficando na vice�presidência,
Feliciano Venturi. Cinco cançlidato,s concorreram

à presidência do Clube da Ilha, vencendo
-

Beto

todos os '$leus ooncorrenteS. Por outro lado, o Fi-
,

gueirense, jogando em seu Estádio domingo à

tarde, a equipe veterana foi derrotada, 2 a 1, pa
ra a Construtdra Marna, ao passo que idêntico

placar registrou-se entre lOS ti.tulare�
-

e o Jaraguá
.Esporte Clube (tfme do Paulinho Papp), à favor do

quadro ali-Verde. Neste' domingo, ,o Clube da Ilha
tem movimentação novamente.

4. - No próximo dia 9, no Estádio ,JoãO Mar

catto, o Juventus enfr.enta no períodó da noite .a

Associação Atlética Tupy', de JoinviUe, tetracam

peão da Primei�C?na da Man�hester. EssiJ será a

primeira apresentação juventina nesta temporada,
preparanao-se para o Torneio Incentivo que inicia
-se, após o carnaval, e, . paralelal!lente, será dispu-
,tado o- segundo turno do Camp�onato Estadual

de Juvenis, paralizado no ano passado, do qual
participam Juventus, Baependi e Seleto, desta

região. ,

5'. - A Tupy, adversário do Juventus dia no-

.
ve, está formando uma gran'de equipe para a con

quista do pentacampeonato joinvilense, contando
com jogadores que já, pertenceram'l ao;.- próprio
'moleque travesso", como' Nelinho, Samara; Can
celier e Nilo entre outros, segundo iQ, pr�id'ente
Liberato . MarineIli (que é jaraguaense) anunciou a

e.ssa editol'ie de esportes no último ISlál;>ado. To�
dos esses elementos deverã,o, apresentar-se no

"João ryJarçatto", tornando o espetáculo realmen
te 'notáv�l, tendo até mesmo co�dições, se a Tu

py quiz�sse, de disputar o Certame 'Estadual,
pois bons 'valores - funcionários da empresa ,_
não lhe falta. -

.

": 6.'- A F�eraç�o' Catarinense de Futebol,
no decorrer do ano passado, efetuou

\
389

'

contra- .

tos profissional,· 1.994 registros amador e 208
transferências é o que revera relatório apresen
tado à imprensa. No, período, baixou 21 resolu

ções, expediu 50 � boletins oficiais, 4 regulamen
tos, 25 têjbelas de .jogos e 1�8 _ escaJas . de árbi
tr(>s, recebendó de Ligas" , Esportivas 705

-

corres

pondências e 443 de clubes profissionais.

CO!_�GIÓ SAO LUIS
I

I

COMUNIC·A'DO
A direção, do COlégio São luís comunica aos

interessados que ainda. existem vagas para pre
enchimento do quadro de matrículas em todos os

, .
'

,cursos e senes.

O preenchimento de tais vagas está fixado
'para o 'próximo dia 4 e 5 de fevereiro quando os

i,nteressados
.

deverão comparecer ao' E'stabeleci-
mento, nos seguintes horários:.' \

8h às 11h
12I-n ás 17h

, 191i. às 21h.

.
,

.

.
Comunica, outrossim, a implantação da 1.8 sé-

r�e. do 1:0 grau, cujo preenchimento de vagas es
ta Igualmente fixado para � e 5 �e' fevereiro.

A DIRE'ÇÃO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1. - A Cia. Melhoramentos de Jaraguá do Sul inicia
rá J:10S próximo!: dias a construção de nova ala do Hotel
Itajara, com três pavimentos 'para 55 n�vo� apartamentos
e suítes" além da ampliação da �ala de café, introdução
do bar especial para os hóspedes! do hotel, sala, de , rel;l
niões, ,garagem e vias internas de acesso ao restaurante
existente. A obra, orçada em 12 milhões de cruzei,iros, de
verá estar cõncluída até 15 de setembro, para ��ização
às necessidades dos Jogos Abertos de Santa Catarina' q'u�
serão :.realizados em outubro. A Cia. Melhora.:nentos que
tem no industrial Vicente Donini o Presidente do cense
lho de ,Administração pleiteou financiamento junto ao BR'DE
recursos do Fungetur (Fundo Geral do Turismo) e, para
enfrentar esse empreendimento de vulto, em meados de

dezembro, fol\ aprovado aumen,to do capital social através
de assembléia, decidindo-se pela emissão de mais 1 mi
lhão e 600 mil 'ações.

C a I i dos có p i o

2. -- A 5.a Delegacia do Serviço Militar, sediada em

Jaraguá do �ul, a' partir deste ano conta com novos mu
nicípios' sob sua [urlsdição, com a desativação e transfe

rên,cia da DSM de) Joinville" para Maravilha. Assim, a 5.a
Delegacia conta com Jaraguá do Sul (sede), São Bento do
Sul, Campo Alegre, Corupá, Schroeder, Massaranduba,
Gusramlrlm, Joinville, Garuva, Araquari e São Franciseo do
Sul. Rio Negrinho;' antes pertencente a 5.a Delegac.ia, pas
sou para outra DSM. Ontem, todos os secretários das Jun-
tas do Serviço Militar desses municípios, tiveram reunião
em, Jaraguá, tratando de assuntos de natureza adrnlníatra
tiva.

3. -' O Bai,rro de Nova' BrásíUa, de grande concen
tração operária e aglome�ado humano, deverá vir a receber
novo estabeleelmento de ensino, uma vez que o Grupo
Escolar MuniCipal' "Albano Kanzler",' não comporta e sem
pre crescente número dJ alunos. O novo estabelecimento
deverá suprir as carências que se apresentam.

4 .
...;.. Até 20 de abril deste ano, a municipaíidade j�ra

guaense d�verá r�gistrar as repetidoras de TV junto' ao
Dentei, pois caso contrário o município, ficará sem op
ções, tampouco qualquer canal para assistir, devendo, por
isso, fel' a 'concessão do Dentei, órg'ãó 'do Mini'stério, das
Comunicações. Preocupado com tal fato, o mandatárto-mor
do município, está apressando as obras junto �o "Morro
da Antena", procedendo melhorias no le�to de acesso' pa
ra possibilitar a ida de veículos, objetivando li construção
de quatro cabines para abrigar os materiais necessários às
repetidoras das' redes Tupy, Globo, Bandeirantes e Record,
essa última, entrará em funcionamento, posteriormente, as
demais. Os fatores climáticos adversos têm contrlbuído ne

ga:tivamente para o andamento normal dos trabalhos;'
I

5. _ De segunda à quarta-feira, das 13fi30min às 19
horas, estarão abertas'.na secretaria <Ja Fundação �Educa
cional Regional Jaraguaense, as matrículas para o preen
chimento das 59 vagas restantes, à Faculdade de Estudos
Sociais, cujas provas se,rão 'realizadas de -; a 9 do cor
rente. Esse segundo vestibular; será soni'ente' para preen
chimento das vagas' disponíveis no curso de estudos so-
..

'

(clals para o corrente ano letivo jun,to a Ferj. Por outro
lado� a,s matrículas dos calouros e veteranos, serão no pe- ,

'

ríodo de 11 a 13 de fevereiro.
'

6. - A 19.a Unidade de Coordenação Regional de
Educação, de Jaraguá do Sul, lembra aos professorês inte
ressados a observância das datas para pedido de rem'o
ção, concurso de acesso e concurso de '�eleção, cujas in-

,

formações poderão ser obti�as junto a Divisão de Adminis
tração de Pessoal.

7. _ Até dia 14 vindouro, poderão ser feitas matrí
culas para a Escola de Música da SCAR, junto a Reiojoa
ria Lanznaster, onde detalhes, amiúde acerca, do currícul!),
datas e horários poderão, ser obtidos.

8" -:- A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá,

do Sul está renovando apelo às empresas par� que devol-
. \ ,

vam a entidade, com brevidade, o questionário sobre PES-
QUISA DE MÃO-DE-OBRA, que·é' de !undamental imp�rtãn
cia para que seja conseguida � sensibilidade das àutori
dades. goVernamentais nq_ sentido de que Jaraguá doSuí se
ja contemplado com maior número de casas populares,
uma vez que a falta de habitações está na base do pro-

,_, ,blemii, �a falta de mão-de-obra em nossa cidad�.

,

9. -:-, Para fazer frente as múltiplas despesas' que de
correrão com a realização dos Jogos Abertos, a muni�i�a
'lidad! jaraguaense cancelará algumas dotaçõeS para com
pra de máquinas e equipamentos, construções, entre ou
tras, uma vez, que a prefeitura nl,o pode parar, sendo ne
cessáda a fr�nsferência de verbas, para os, JASC em de
�rimento a outras atividades previstas no orçamlimto, mes-

,

mo dispondo de boas condiç6es financeiras. A revelação
é do chefe do executivo local, na última quarta-feira, em
seu gabinete.

V,END,E
,

'

-

,ótimo ponto comercial, contendo loja e mi

,ni-mercado, ou vende-se o estoque e aluga-se a'

residêflcia.
I

AceiJa-se em troca terren'o, casa, carro, etc.

Motivo: Mudança. - Tratar na 'Rua Guaramirim,

n.O 16, Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul-SC.

Quadro, político
cinco deputado$ e um senador
- ter superado as expectati
vas iniciais de obsedvadores
políticos:
Restam ainda os 29 deputa

dos federais e três senadores

que até agora não se decidiram
,

por uma das novas opções
partidárias _- e a principal
consequência desta defínição,
segundo os observadores, de
verá ser a conquista da maio

ria' absoluta na
:

Câmarà pelo
PDS.

Com relação a Santa Cata

rina! o quadro mostra que a i

,

Câmara dos Deputados, 6 de

putados federais para o PDS,
3 para o PP, ,3 para o PMDB,
1 para o PT e 3 ind�finições,
ficando o PTB, pell;) levanta

ménto, sem representante até
o momento Para o Senado,
dos três senadores

'

catarinen

ses, houve a divisão entre PDS

p,p e PMD,B� respectivamente,
Lenoir Vargas Ferreira, Evelá

slo Vieira e Jayson Barreto,
cada qual abraçando uma, des-

O novo quadro poÍítico bra

sileiro, depõis da refor�a parti
dária; é diversificado em rela-.

ção aos anos anteriores, mas'

já revela que o governo conta

rá com o mesmo _ e forte -

apoio ao Congresso: o Partido

,Democrático Social (PDS) já
tein 205 dos 420 deputados fe

derais e 37 dos 67 senadores;
o Partido do Movimento Demo

crático ,Brasileiro (PMD,B), ' li
derado por Ulysses Guimarães,
continuará tendo a segunda
maior bancada legislati�a, com

85 deputados federais e 19 se.
nadares, mesmo perdendo 104

dos representantes do extinto'

MOB na Câmara.

O Partido Popular (PP); pre
judicado recentemente por ma"

.nobras do governo, segundo
denúncias de seu líder Tancre-"
do Neves, e também pela no

meação de um possível dissi
dente do partido oficiai para o

Ministério da Justiça, surge co

mo a terceira força política no

Congresso, contando já com sas- agremiações.
seis senadores _ entre eles o "

próprio Tancredo _ e 70 de- EM JARAGUÁ'DO, SUL

putados federais, um dos quais,
M'agalhães Pinto, o segundo di

rigente da agremiação.
O Partido Trabalhista Brasi·

leiro (PTB) de Leonel Brizola,
com apenas 26 deputado's fe·

derais e um
I
senador, somen

te poderá atuar como pré-pa.r
tido, à espera da ratificação,
popular nas próximas elei

ções-. Esta é também, a sltua
ção do Partido dos Trabalha

dores (PT), organizado por di

rigentes sindicais, apesar de,
sua bancada no Congresso

Reéomaq, uma década s,ervindo
, a Grande Jaraguá I

/

Pelo que se �stá' desenhando
o Partido Democrático Social,
em Jaraguá do Sul, deverá fi

car ainda mais fortalecido, com
a adesão à agremiação de po
líticos do extinto MOB. Isso

pelo 'menos na opinião de eb
servadores e de alguns mem

bros do PlirtidQ que semana
passada realizaram sua primei
ra reunião, onde constatou-se

que a oposição _, sempre fra

ca _ ficar� ainda mais enfra

quecidà. O fortalecimento do

"

Nesse período de dez anos, a diretoria reconhece que
erros houveram, como sempre haverão de ter, todavia, ser
viram de estimulo pára melhoria, no seu padrão de traba
lho e atendimento, excusando-se de eventuais eiesacertos
que porventura possam ter ocorrido com sua distinta' cli
entela, com promessa de aprimorar cada v� mais, "pois
não nos instalamos aqui' ,com espírito aven,tureiro, isto es

tá mais do que provado, mas sim, para suprir' 'uma lal';una
existente que;' cremos,: vimos fazendo de maneira coecer

tiva, graças ao resp.ll'ldo
\

que 'nossos clientes nos têm ca

racterizado 'nesses anos todos".

Concessionária exclusiva da Iillha Olivetti do Brasil

S.A., para ,a região' da Grande Jaraguá, a Recomaq tem

como principal peça de seu ramo, a comercialização de

materi&is para escritórios, ,como móveis de madeira e de

aço, caixas registradoras, relógios-pontos, máquinas de es

crever e de somar, elétricas ou' não, e completa linha de

outros materiais pa,ra escritórios. ,

E além disso, mantém uma equípe tébnica altamen
'Ie gabaritada, formada peia própria fábrica, proporcionan
do segurança e tranquilid�de na compra à clientela, que
cada dia se, eleva, fruto da confiança CI�e deposita e na

honestidade e conceito que a empresa tem em toda a re

gião.

"Renconhecem� e agradecemos -ao grande apoio re-'

cebido, tanto do comércio ,como da indústria, escritórios,
,profissionais autônomos, e liberais, enfim, a todos aqueles
que nos ajudarm e colaboraram "de maneira decisiva para
que chegássemos neste estágio atual, fato que nos anima,
a sempre mais garantir o primor, a ptésteza, ii honestida
de, a segurança e sobretudo qualidade nos produtos que
representamos � revendemos. ,Uma vez mais, o, nosso tri
buto de agradecimento e colaboração. que s�pre nos dis

tinguiram nessa nossa primeira década de existência".

No efltanto, a história da Recomaq, com suas ativieia-
, des Iniciadas em Jaraguá do Sul, em 31 de janeiro de

1970, três anos mais tarde 'teve instalada em São Bento
d� S'ul (em 1973), sua primeira filial e, de três sócios e

um funcionário no inieío, tJoje' dlspae ,de quinze funcion'á
rios treinados, desempenhando funções em suas oficinas e

'lojas, portanto, um n,otável crescimento que obriga, Inclu- ,

:sive, a difetoria em construir a médio prazo novas insta

lações, em terreno de aproximadamente 540m2 que fiis
põe na ·Rua Cei. Procópio Gomes, para abrigar' suas de
pendências próprias:
\

define supremacia
partido governista, deve-se as

articulações e ao trabalho do

prefeito Victor Bauer,' 'deputa
do Octacílio Pedro Ramos e do

,próprio governo do Estado, pe
lo trabalho que tein demonstra
do à, favor do município, muito
embora as adesões não tenham
se consumado de vez no novo

quadro político jaraguaense.

NA MICRORREGIÄO'

A exempJo de Jaraguá do

Sul (sede), os demais munici

pios da' microrregião do Vale

cio ttapocu darão apoio fortt!!
a.o partido. governista, muito

embora tenha uma indefinição
quanlo ao prefeito Manoel Plá

cido de Freitas, de Barra Ve

lha. No entanto, a astúcia polí
tica dos "re�eitos e deputados
da região, deverão demovê-lo

,

a ingressar no partido do go

verno, apesar dó "Maneca" ter '

part1cipado de' reunião "de ami

gos" à convite etos deputados
federais Pedro Ivo, Campos e

Luíz Henrique (Prefeito -de Je

inville), do PMDB, conlorme o

próprio declarou sexta-feira ül

tima� em Barra Velha; por oca

sião da assembléia da Amvali.

A reportagem: conseguiu
checar que "Manéca"- já havia

manifestado 'interesse em in':.

gressar na então Arena e ,ago
ra, no PDS - ql!e mais cedo
ou mais tarde vai acabar eeer-

,rendo _, todavia, há um im

.passe 'criado pelos 'vereadores
da ex-Arena, segundo o Presi-

,

dente do Legislativo barrave

Ihense, Pedro Gasino de Borba

Filho. E', que não aceitam o

Manéca no PDS, seglJndo ele,
sob pena de passarem à outra

Bumba'
Boi

Meu
faz

apresentações
em SV

o Grupo Folclórico
Bumba Meu Boi, dirigido
,pelo mestre Manoel Rosa,
o Manequinha, tem duas,
apresentações programa-,

9'as para' este final-de-se
mana em Barra Velha, a

pós acertos havidos entre
o Grupo e a Secretaria
de Turismo daquele bal
neário. ,Manequinha e seu

grupo sairão hoje à tar
de, 15h30min, em ônibus
especial cedido_ pela mu

nicipalidade jàraguaense,
e, à noite, 'a partir das'
20n30min, apresenta-s,e
em BV com o "Boi de Ma
mão" e seus 35 bichos,
além da E'scola 'de Sam
ba Estrela D'Alva.

E na tarde/noite deste
domingo o Bumba Meu
Boi faz nova apresenta
ção em Barra Velha, o

portunidade em que re

presentará o município
durante algumas tomadas
de som e imagem que a
Rede Globo de Televisão
estará fazendo e, 'para
tanto, �) Grupo vai muni
do de material contendo
os dados gerais do muni
cípio, para uma maior di
fusão. Amanhã ainda, se
gundo Manequinha, estão
,previstas, peladas de fute-
bol de areia, envolvendo
seus pupilos.

.

Por outro lado, Manoel
Rosa, está de maneira
penhorada agradecendo
àquelas empresas que,co
laboraram na Cámpanha
do Folclure, em dinheiro
e ,objetos doados, pdssi
bilitando uma retomada
de ânirnos na manutenção

,

do folclore e do Boi de
Mamão em Jaraguá do
Sul, que desde 1943 vem
se mantendo à bas,e de
grandes sacriffcips, "mas
não serão os perscalços
que me farão. esmorrecer,
pois o folclore está no

" meu sangue e ei de con
tinU'ar a defendê-lo até o'
fim de meus dias';, disse
Manequinha,

agremiação, cas!;) isso v�nha a'
ocorrer; por questões pOlíticas
e' de antipatia pessoal. Nesse

caso, prevalecerá a astúcia dos

políticos da região e do pró
prio governo' ,do Estado, para

'que de fato se consume apre

tenção do presidente da Asso

ciação dos Municípios do Vale

do ,ltapocu de pretender fazer

desta Associação, a mais ter
te politicamente de apoio à.'
corrente gove;nista partidária,'
o PDS.

do, PDS
Inclusive, nô campo aindà

das especulações, ',o Pref�ito
Victor Bauer houvera cíito que

somente aceitaria a presidên-
"ela da ,Amvali, na reunião Cle

8 do corrente, caso' todos os

prefeitos e vereadores da mi

crorregião dessem a palavra
de apoio e ,adesão ao partido
situacionista, a exceção do

Prefeito de Barra Velha que
ainda não oficializou sua situa

ção política, face ao impasse
criado.

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

Implosão na
1l a' 2 para
Câmara (por

I
A Câmara dê Vereado

res de Jaraguá do Sul,
iniciou ontem, ' às 10 ho
ras, um novo período or

dinário com ulna bem mo

vimentada
'

sessão, onde
vanos projetes-de-fel de

origem g:overnamental fo-,
ram 'apresentaods, bem
como projetos de' decre
tos-legislativo. e resolu

ções, além da formação
das Comissões Técni,cas
Internas. No entanto,

I
o ,

fator mais lmpertante a

ser ressaltado, foi a ex

pontânea adesão de três
edis do extinto MOB para
o Partido, Democrático
Social (PDS), nas pessoas
áe Alvaro RO$á,_ Leopoldo
Behling e Adotar Klitike
que, junto com Os oito ve
readores da, ex-Arena,
(dão ao ,partido governis.ta
em Jaraguá do Sul onze
vereadores, restando' tã'o
somente dois, Reginaldo
Schiochet que provave"
mente permaneéerá

\

no

PMDB, sucedâneo ido
MOB, e José Gilberto Me
nel, que não aderiu ii ne
nhuma agremiação parti-

A RECOMAQ _ REPRESENTAÇÖES-E COMERCIO DE

,MAQUINAS LTOA. conceitpada empresa no ramo de co

mercialização de material para escritórios, estabelecida na
Av. Mal. Deodoro, 391, em Jaraguá do Sul-SC, completou
quinta-feira, 31, seu décimo anivers'ário de ininterruptas
atividades, motivo de satisfação à todo ,o' corpo c!iretivo e

funcional, que procuram, ungidOS no propósito de honest..

dade e bom atendimento, levar avante a semente lançada
J1á dez anos � que hoje, solldlfiéada, mantém o mesmo

pensamento de atender de forma cada vez mais atuante,
o mercado, da região.

. I '

oposição;
o PDS 'na

.enquanto)
dária, no entanto, tudo le
va a crer que passe a

pertencer ao PDS, quando ,

o legislativo, local teria
então doze edis da situa

ção e apenas um da opo
,sição. Os' três adeslstas
pertencem ao PDS des
'de dia 3'0 último, quando
formalizaram compromis
so, fundamentado pelo ar

tigo 200 da Resolução n.
o

OU80 da CV (que dispõe
sobre Organização de
Blocos Partidários), .eon

forme a Lei 6.767, de 20
.de dezembro de t979.

E oficiosamente', soube
-se igualmente que v�r;io$
outres 'políticos da extin
ta agremiação, MDB,- pas
sarão aos quadros do
PDS. o- vereaaor Schio

chet, que rece'beu a no

ticia da �'implosão'; de
seus antigos companhei
ros como, um "baque",

. disse, que, diante do qua
dro que está s,e formando
"declaro-me líder abeolu
to de mim mesmo". De

sespero...

Colin: dotações
, .,.

munlclplos
\

em
o deputado federal Pe

dro Paulo Hings Colin, do
PDS catarinense, um nos
grandes nomes da politi
Ca nacional e represen
tante da região '"norte na

Câmara dos Deputados,
revel'ou à imprens'a local,
as dotações próprias que
repassará à entidades e

prefeituras da região, es

to ano, sagundo o pró
prio, de

'

acordo com o
, númerO" de votos receDi
dos nos municípiós, du
rante as eleiç?es de 1978.

AS DOTAçõES

São as seguintes as do':'
tações próprias que libe
rará este ano aO"s municí
pios da ,microrregião do
Vale do Itapocu: Jaraguá
do S.ul, 380 mil, sendo 20
'mil ao 'Colégio Divina
Providência, 30 mil' ao
Colégio São Luís, 220 mil
para a Prefeitura Munici
pal para o �eto\r de assis
tência sO"dal, 80 mil para

Tendo como sócios a faniília KiShntopp, R'onaldo co

mo diretro-administrativo, Rolf seu irmão e o pai Artur,
estes radicados em, Joinvile, a Recomaq, de um modesto
início, com I capital social de apenas trinta mil cruzeiros,
hoje tem capital registrado, de um milhão d� cruzeiros, a

lém de quinhentos mil como fundo de !:resenia para au"

mento de capital.

aos

1980
bolsas de'estudo e 30,mil
destinados a assistência
educacional.

Corupá - 8 mil·à Es
cola Apostólica, 7 mil pa·
ra o Grupo Escolar ·São
José, 80 mil à Prefeitura
Municipal (Assistência So
cial) e 14 mil para boliSlaS
de estudb.

Massaranduba - Pre
feitura Municipal (AssIs
tência Social) 1'30 mi' e

(assistência educacional),
20 mil.

Schroeder - PI efeitu
ra 'Municipal (assistência
social) 80 mil e (assistên
cià educacional), 20 mil.

\ Guararrtirim - Prefeitu
ra Municipal (aslSistênc�ia
,social), 40 mil.

,
Barra Velha - Escola

Padre Anchieta (bolsas
de estudo), 35 mi' cruzei
ros.

\

,O Governo do Estado
recebeu comunicado do
Ministério da Agricultura

anunciando a liberação
do "bônus colheita". A
informação foi prestada,
por Nereu Gui�i, Secretá
rio para Assuntos da Ca
sa Civil, que explicou o

que vem a ser 'o '�bônus
colheita". Trata-se -- afir
mou - de crédito espe
cial que os lavradores
podem obter rios banco,s,
para fazerem frente às
despesas com· a colheita
da ,grande safra que o

país terá este ano. Isto

significa que não preci-'
sam ,pedir dinheiro em

prestado, a juros altos,
ou comprometer sua pro
dução com os jntermediá
rios em troca de adianta
mentos.

Agricu)l\-Jra libera Q
·'bônus' colheita",

Esclareceu ainda c se

cretário que o "bônus ço
Iheita" poderá ser utiliza
do não só pelos produto
res de arroz, feijãó e mi
lho, como também para
,a colheita dos 22 produ-

, tos amparados pela polí
tica de preços minimos do
Ministério da Agricultura.
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