
TV Paraná instala repetidora em
Depois de 16 anos de fun

cionamento,
.

a TV Paraná Ca
. nal 6, de Curitiba, val d�àti

,

var\ a: sua antena repetidora em

Joinv;lIe, localizada. junto ao

Çemlterio do .Imigrante. A reti

rada da antena deve-se à en

trada ao ar da TV Santa Cata

rina, Canal 5. No .entanto,.os
joinvilenses e demais catari

nenses da regi�9. norte,' pode-

rão captar as imagens da e

missora . através de Jaraguá do

'Sul, oode es'á sendo montada

uma repetidora.
. ,I

geradora d!t imagens. Esta in-'

,formação foi transmitida segun

da-feira por Aílton Onolest téc
nico, responsável pelo' 'setor de

retransmissoras da TV Paraná.

Seg.undo eie, a repetidora de

Jolnville funciona há 16 anos,

tendo sido pioneira.
Dentro. de ,aproximadamente

40 dias, o sinal da TV Paraná

poderá ser captaClo com boa

qualidade em toda a região,
. segundo Anton Onoles, através
da repetidora instalada no.Mor

ro da 'Boa. Vista, em Jaraguá·
.do .Sul, que se encontra em

fase de montagem. Esta ante

na deverá cobrir 14 cidades

eatarlnenses, entre as quais Jo

,,!iville, São Francisco do Sul,
Piçarra.s, Barra Velha, Cambo

riú, Blumenau, Gu�!,amirim, Rio I

Negrinho, Massaranduba, Coru
pá, Schroeder e São Bento
do Sul.

'\

ta'nto" uma antena externa. A

repetidora 'terá 100 watts de:

potêncla - idêntica a esta que

está sendo desatlvada - mas

. os transmissores Uá instaladOs
em Jaraguá do Sul) são inteira
mente novos. O sinal será lan

çado de Curitiba através,de um

"linck" de UHF diretamente pa

ra a antena ,(Je Jaraguá do Sul,

que retransmit,irá imagens e

A desativaçãq da repeliciora,
que começou. a-ser desmonta
da terça-feira; deve-se à deter-

.

minação do Dentei, que não

permite a instal,!ição de ante

nas onde existe. uma estação

Ailton Onoles afirmou na
.

Manchester Catarinense que,
em função da altura da repe
tidora (mars de-800: metros), a

imagem da estação paranaense

poderá ser captada na região
com facilidade, bastando, para

o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

Fundado'em 10 demaio de 1919

Ano LXI - .Jaraguá do Sul Santa catarina

A Federaç'ão das I.ndústrias
do Estado de Santa Catarina

(FIESC), está convocando elei

ções _para renovação da dire

tpria, conselho fiscal e delega
ção de representantes junto. à
Confederação Napional das ln

dústrias.

Em ,razão d.lsso, ' os
'

presi-'
dentes lf9s quatro .sindicatos '

patronais do setor industria! de
,Jalaguá do Sul, reu'lidos se

.

gunda-feira à tarde, indicara,m
os empresários DONal Marpat
to e Rodolfo Hufenuessler para
integrarem a chapa do dr. Ser
nardo Wolfgang Werner, candi
dato a reeleição, para os ear
gos de 2.° vice-presidente e

suplente da diretoria, respecli-
vamente.

INSPETOR DE'

CALDEIRAS

Desde o inicio desta sema

na, Jaraguá do Sul pãssou a

cO-ntar com um engenheiro ine
cânico habilitado para proce
der a inspeção de caldeiras a

vapor e devidamente. registra
do na Delegacia Regionlll do

Trabalho. Trata-se do enge
nheiro Irineu Arruda 'Sorges,
que está à disposição das 'em-

relé, um
empresário,

jaraguaense "1
O cidadão Edson Arantes

do Nasc'imE1nto, Pelé, que se

notabilizou como o maior jo
,gador de futebol de todos os

tempps, verdadeiro mito, S,e

gundo' estamparam nossos

confrades de A Notíc.ia" ma�

tutino joinvilense, na quinta
-feira, virá a Jaraguá. clo S.ul
dia 26 próximo,. finalizar ne

gócios de ,compra de ,uma.
área de terras onde pretende
instalar uma indústria, nos
próximo$ meses. , . " "

rar. ,

Sul, os quais, inclusive,. já
escolheram ár.ea. onde .Pelé

pretende . investir ,parte. de
sua fortuna. Nó entanto,. não
se sabe que tipo de indústria
o ex-rei do futebOl instalará

em nosso município,. todavia,
esclarece a notá de que tem

informações pormenorizádas,
pQis os estudos e, averigua-, ,

ções vêm sendo realizados
há meses. , ,

A reportagem procurou
checar a veracidade dé t�l
notícia junto a várias fontes,.
porém, nada consegu'iu apu-

·a
Fiesc

presas que po�uem caldeiras

a vapor, após o horário co

merciai, na rua Pastor Ferdi

nando SChlünzen, 263, nesta

cidade. Durante o expediente
comercial, qua,lquer solicitação
ou esclarecimenTo pod�J'á �er
dirigida à secretaria' da 'Asso-

• t .
•

__ ciação Comercial e Industrial.
A ACidS lem�ra aos empre

sários. sobre ii. obrigato,riedade
na Inspeção,das caldeirás, pelo
menos úma vez por ano" de

acordo com a legislação em

vigor, .�m especi!ll a Portaria

de 6 de .mai,o de 197'0,'do Di

retor-Gerai
'

do Departamento
Nacional de Segurança e Hi
giene do Trabauto, do MTb,
que regula a matena.

I
I.

.

Os Sindicatos Patronais de

Jaraguá do Sul 'estão expedin-
.

do convite, à seus associados,
para uin jantar de confraterni

zação, a ter lugar no lIajara,
dia 14, quinta-feira,·às 20 ho
ras. Na ocasião'será, feito um

relato do andamento dó proje
to da construção, do Centro

Emptesárial de Jaraguá do Sul

(CEJAS); bem como, das atlvi�
dades desenvolvidas pelos cita-

" dos órgãos de classe.

,

Dentre as múltiplas ativida

des que envolvem a melhoria do

nlvel de ensino de nossos alu

nos, sobressai, pelo seu arcan

c�.e significaão, o progral!la
de distribuiçã,o gratuita de li
vros didáticos.

,
,.

, " Tal programa,' em que estão

:.: .integrados o Ministério '<;la Edu

cação e Cultura, bem como a'

'Secretafia' da Educaçâo, atinge
.. ,a eMera'. micro.rregional através

,das Unidades de Coordenação
, , .Regiona:J.

sociais, num total de '14.434 li-
'

vros, beneficiando 32 unidades
escolares estaduais e· munici
pais e 4.623 alunos.. O ato terá
como local o Centro Interesco
lar de 1.0 Grall "Mário Kru
tzsch" (CIP) e contará com a

presença do senhor Secretário,
segundo porta-voz da 19.a
Ucre.
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som.

No mesmo local onde será

instalada a repetidora da TV

Paraná,' no já "batizado'; Morro
dI!! Antena, outras' três serão

.

implantadas, captando sinais

das q,,,atro, grandes red� na

cionais:' Tupi, Globo, Bandei

ran� e Record.

'JARAGUA D,O SUL
"

"

,

Capital latino Amerfca.. CIo

Motor El6btco.

25/07 26/03
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Capital Sul Amerfcana•

Chapéu.
)

Situação
Menel

A Câmara de Veredores de

Jaraguâ do Sul, segunda-fEHra,
realizou sua segunda sessão

, ordinária deste perioda legisla
tivo, onde foram . IiIprovados 2

projetos de decreto legislativo,
fixando a remuneração dos edis

em 15% do que percebe um

deputado estadual, bem como
.

a remuneração e verpa de
I
re- .

presentação pessoal do prefei
to e verba 'de: representaçao
do vice-prefeito, a partir de �.o
de janeiro. Esses projetos tive

ram aprovação de'10 votos con

tra apenas 1, não se registran
.do a presença de José Gilber-

partidária
indefínlda

'

Por seu turno, o parlamentar '

líder do bloco partidário de

mocrático social, José Albérto
Klitzke, rebateu a,s cfíticas, a

firmando que "não pedimos 'na
da, estamos agindo d� atordo
com' á lei aprovada pelo Con

gresso e ninguém,· é � obrigado
a receber tal vencime�tó". '

'

A r-emuner�ção de. um v�rea
dor jarsguaense será, doravàn
te, dé Cr$ 14.634,10. "

to Menel, por' encontrar-se em 'niu�se quanto' a qual bloco per
viagem 'à negÓcios de sua

em_J
tencerá; ha.ja vista não háver

presa.
. comparecido em nenhuma das

.

duas sessões até aqui realiza-
,

_�ioool·llI'AIf,...�í� f
,

.18-. t.Jf. ,J;<I9.,f:�nlJPlv'.,C!��� ,SIl,Ie �e-,
dlcal e em certas ocas'6es de- gunda-feira o faça de forma ex-

magogo Reginaldo Sc_'iochet,
b único oposicionista declara
do na Câmara, já' que Menel,
não definiu sua situação parti
dária, ainda. Ele discorda do
alto valor que um vereador ja
raguaense receberá, enquanto
que um pai de família ganha 4

ou 5 mil para o sustento da
casa. uNão concebo' tal absur-,
do e como eSse. valor me vein,
usarei parte dele em retorno à

comunidade".
,

,

\

Jaraguaenses ,concorrem
,eleiçã,o ' na

Ucre
didáticos

MENEl

O vereador ,José Gilberto
Menel, do' ex;-MDB, não defi-

pontânea, c0!11o o fizera leo

poldo Bel;ling, Alvaro R'osá e

Adolar Khtzl<e, que assumiram
, compromisso fomí'al com o

PDS. Nos 'círculos politicos o

ficiais «;lo município, tem-se

corno certa a vinda de Menel
ao bloco partidário democráti
co spcial, que passaria, então,
a contar com doze vere�dores,
contra apenas um da oposição
(que também não se definiu a

que bloco pé,rtencerá).

\
.

distribl:Ji livros
1980'. /para

que se reveste ,a distribuição
de livros didáticos.

. Nesse. sentido, a 19,a UCRE
, ,promoverá, no próximo dia 15

I Consta ainda que, segundo I às 16 horas, a distribUição sim�
informações" P.elé teria e�via, ·bólica �e livros de portugúês,
do assessores a Jaragua do ",matemática, ciências e estudos

Sem dúvida, a iniciativa pos
sui um sentido eminentem'ente

, cultural, contribuindo para que
a nossa juventude encontre

nos livros a fonte inesgotável
de ond� emanam frutos sem

conta para o desenvolvimento
da formação e da informaçãó
do educando, o que val�, di-:
zer, para sua educação inte

gral.

BOLSAS DE ESTUDO

PARA O 2.0 GRAU

'Através dei Decreto 10.131,
de 22 de 'Janeiro fluent�, ficou
estabelecida a nova sistemáti

ca de concessão de bolsas de

estudo a alunos reconhecida
mente carentes, matriculados.
em escolas parti.culares de 2.0

grau.
Em decorrência do referido

Decreto; a renovação das bol
sas concedidas em 1979 se fa
rá automatic�mente' para alu
nos de 2.a e 3,a séries, desde

que comprovadamente. caren

tes. A .concessão de bolsas a

,alunos de 1.a série do 2.0 grau
se dará mediante apresentação
'de formulário; distribuído' pela'
direção do estabel.ecimento,
que instruirá os candidatos so

bre a documentação exigida.

A seleção de candidatos se

fará através de comissão para
tal fim constituída que, além

de ex�minar a documentação
exigida, opinará sobre o'mon

tante da bolsa a ser concedi

.«;la para alunos -que atendam as

eXigências quanto à documen·
tação e carência.

19.81 UCRE:

DATAS DOS CO'NCURSOS

,

No sentido de .manter os pro
fessores infórmados acerca da

realização de concurs�s, 'a 19.a
Unidade de Coordenação Re-

, gional de Jaraguá do Sul, pres
teu ao "mais ,antigo", 'esses es

clarecimentos: Concurso de A
cesso - Tanto o Edital quan
to as inscrições' homologadas

. pela Sf1Cretaria da Educação .

encontram-se afixados na 19 . .a

,
U.CRE, ,abrangendo candidatos
ao Concurso de Acesso I e II.
A escolha de vagas se realiza
rá na 'sede da UCRE de 12 a

14 vindouro, no horário das 8
às'12 e das 14 às 18 horas,
Concurso e Seleção de Pro

fessores para Aulas Exceden
tes - Em idêntico, horário, as

inscrições para tal concurso

se processarão de 20 a· 22 do
.

corrente. Os candidat�s classi
ficados escolherão vagas air:lda
na sede da UCRE, nos dias 28
e 29 deste mês. Saliente-se
qu� na ocasião da escolha de

vagas, o' cand,i,dato deverá a

pres�ntar protocolo de inscri

ção, acompanhàdo de documen
to de Identidade, sob 'pena de
ser cqnsiderado ausént�, não
cabendo qualquer recurso.

Está confirmado para
os dias 13 e 14 a reuníão,
em J. dto Sul, nas depen
.dênclas do complexo es-:

portlvo-soclat do Baepen
di, de Prefeltos e Verea-

o c:!eputildo 'Octacílio Pedro dores de tz municípios
Ramos levou a connecimento catarinenses,' para discus
do vice-governador Henrique são e conhecimento. do
Córdova, sexta-feira, quando da Planejamento Global In

formalização do compromisso tegrado (PGI), sob os aus

dos ex-emedebistas ao PDS. pícios do Gabinete de

Segundo Octacilio,' Córdova fl- Planejamento e Ooorde
cou satisfeiló pela conquista, nação Geral, através da'

,.iqr�u.��'�in.,. ...�n�fia. d,e..,AWcul���
das aos novos companheiros com os Municípios. O PGI ,

de partido. é um proc,esso integraaor
e racionalizador das a

ções dos governos esta
dual e municipal, que e.ri
volve igualmente as li,de
ranças,

. Gomunitárias, vi
sando um aprimoramento
da diagnose sob uma ófi-'
ca oonhecedora das 'po
tencialidades e deficiên
cias locais.
Nesses dois dias, um

se que veio expontaneamente, vasto programa será cum-
se ofereceI.! para tal 'e revelou prido e 'das reuniões par- .

que seu ex-partido, não tinha ticiparão, além dos pre-,
estrutura em Jaraguá do Sul, feitds e vereadores, o se
muita coisa faltava, eis que es- cretário Norberto Ingo
tava praticamente faljdo. Já ÁI- Zadrozny, do Planejamen
varo Rosá e leopoldo. Behling, to e Técnicos do Gaplan,
tem a mesma opinião rõl1ÍIada: ,'Seplan, $udesul e Sarem.
"Se fom«)s eleitos para fazer .Jaraguá do Sul, dias 13

.

algo pelo povo, pela legenda e 14, recepcionara 72 pre
do ex-MDB,

"

nesSes irês anos feitos catarinenses e mais
de duzentos vereadores'
(de .3 a 5 por município

.
participante)� A muni.cipa-,
lidade jaraguaense está
preparando o evento, so

mente acontecido esta se

mana em Tubarão e Cha
pecó, haja vista Santa Ca
tarina ter sido dividida em

três regiões históricas.
Será outl'iO aconteci

mento marcante neste
1980 à nosso município.

Empresa J�raguaense
alternativas

de

Os meios polític.os atribuem
essas qdesões ao partido go
vernista como mais uma gran
d.e vitória do lider Victor IBauer,
que dirigirá comodamente, cem
forte resPilldo no legislativo,
os . destinos ' do municipio, no

,período de mandato que lhe,

resta,

AO

VICE-GOVERNADOR

OPINIÃO DOS
ADESISTAS

Os ex-emedebistas, agora no

bloco partidário democrático
!locial, têm opiniões convergen

.

,tes acerca .do compromisso as

sumido com o partido do go
verno. Adolar (Piá). IKlitzke, dis-

nada conseguimos fazer, pois
estávamos "gelados", o exe

cutivo não atendia nossos. pe-

'.
didos. Agora" cremos que po
deremos recuperar parte do

tempo perdido e levar algo de
positivo àqueles que em nós
depositaram seus votos, pois
temos a m'áquina administrativa
ao nosso lado que, Ipor certo,
nos dará todo o apoio neces

sário. E quem ganha com Isso
é o povo", concluira�.

. Nos dias de hoje, quan
do

.

a ecologia, a pre,ser
vação ou restauração do
meio-ambiente; a polui
ção, as fontes alternativas
de energia' são manchetes
na _imprensa, objetos de
estudos, 'seminários, pro
vidências governamen
tais, a Marisol S.A. - In- ,

dústria do Vestuário, em
presa jaraguaense por
excelência, já está estru
turada para aceitar. estes
desafios e desenvolver
soluções para os mes

mos.
Em função diss!o, a Ma..

risol estabeleceu e está
executando um programa
de racionalização do con ..

. Prefeitos e'
Vereadores.

de 72:
municípios
em JS

Acate realiza
assembléia
.em Jaraguá

.día 13 .

No próximo dia 1�, quarta
-feira, com início às 9 ho

ras, a Associação Ca.arinen
se das Fundaçõ':s Educacio

nai.s (Acafe), reúne c:!irigentes
das vinte institUições d@ 'en

sino superior
'

de dezpjto cl
dades, que compõem o sis
tema fll!1dacional eatarlnen
se, nas dependências da Fun

dação .Educacional Regional
Jaraguaense' (Ferj), em Jará-.
gu'� deli! Sul.

Essa assembléia g,ral da

Ac:afe é pela primeira vez

realizada em nOSSa'
.

cidacfe,
desde a instituição dp ensino
superior no Vale do ltapocu,
hâ.,.!!��q,anw" 498.J c!e�,
vendo reu,,'r em torno de
cinqüenta pessoas, dentre as

quais o Secretário da .Edu
"ação, dr. Antero Nercolini.
Dentre os assu!1tos • se

rem tratados, segul)do reve

lou fonte. da secretaria, da

Ferj, consta eleição da nova

diretoria e assuntos gerais,
quando na ocasião, assunfos
de revelada importância às

fundações
.

serão abordadps,
'pri!1cipäimente quanto EI pro
blemática das dificuldades fi
nanceiras por que passam es

sas instituições. A presença
do secretário Antero Nercol.
ni será de grande importân
cia, prevendo-se uma assem
bléi@ das mais movimenta
das.
'\

.

O atual presidente da Aça-
Je é 'o' Professo.r Lauro Ribas
Zimmer.

VESTll;JUlAR
Termina hoje, o vestibular

da Ferj, para o preenct!lmen
to das 59 vagas à Faculdade
de, Estudos Sociais, inici�do>
anteontem, às 19 horas. Por

ol!tro lado, as matricidas,
ta,nto paru calouros como pa�
ra ,veteranos serão nos dias
11, 12 e 13 próximos, das
11h30mln às 19 'horas, na se

cretaria da Fu,!�aç.ão.'

busca
energéticas

sumo de vapor que é ge
rado por caldeiras alimen
tadas com óleo combus
tível. Os resultados foram
satisiatórios, reduzindo o

consumo de óleo em 15%.
No entanto, o programa
continua com a instalação'
de uma caldeira à serra

gem de madeira, substi
tuindo integralmente o ó
leD. Esta serragem será
captada junte às serrariàs
e madeireiras que não a

proveitam tais resíduos.
Mas par,fl garantir no

futuro a alimentação des
ta caldeira, a Ma_risol Re
florestamento e A�rope
cuária Ltda., nas suas ter
ras em Rio Molha, neste

, . Parà prEjstigiar a solenidade,
estão. sendo çonvidados o.S ge
putados estaduai's da micror

região, os' prefeitos municipais,
,

.

o.S presidentés das Associa
ções de Pais e Pro,fessores
dos' estaberecimentos beneti-

. , , , , . , , , " ciados; os' supervisores'locais, '

,Será Pelé um ,empresário
.

os . diretores e professores e

jaraguaense, ' futuramente?' demais áutoridades, numá. de-

monstração da importância de

Município, Ja efetivou o

plantio de milhares de ár
vores, pois que, o progra-'
ma visa, como efeitos de
correntes, diminuír o con
sumo de 'derivados do pe
tróleo, reduzir a pofuição,
estilT)ular o rei'iofestam6n:"
to, P' ocuràrido, equilibrar
o meio-ambiente; já tão
,desgastado.

.

É sobremaneira louvá
vel todo engajamento na

busca de soluções alter
nativas pani os problemas
do racionamento de ener

gia, e que concita a to
dos· a partiCiparem da
chamada "guerra da e-

nergia". (JB).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,CORREIO DO POVO

Ivone Gonzaga
José càrtoe Nunes

Fez anos' dia 05.02

Geraldo Maas

Vilmar Vieira da Rosa
, Roseméri Pére,ira'
Adriana Sarti

Dla.12 de fevereiro
'Sr. Guilherme' H.

'(-
Janete ierezinha' Pellis .'-
Srta. Roseli !:tarmel

• Sr�. �ibila Emmendoerfer'
Sr. Ademir Fodi
Irene Rasá

Dia 14 de fevereiro
A' g�rota: Tamafa Regina; filha
. ,te, e Ivanir Lombardi
Marcos Krause,
Marli Urbans.ki
Cristina- Mannes'

Abllio Herculano André,
I laUf,? de 'Souza'

20 PIZZAS DIFERENTES
LAZANHAS
RAVlotAS'

Logo; logo, aquele
chopinho alemão.

"

.Calce.e vista:se melhor
..

,

a'ld�re!a-'
..I .f

neste verão 'OOIm a '

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

Marechal Deodoro:
'

éiN'oERELA,
a melhor opçã,o para

suas compras.

,

I

Gieland ,

"

'
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U' NASCIMENTOS
,

'

I' •

DA

SEMANA -r .�.. ,

Nàsceràm dia 25 de Janeiro, "" r',

Gisélle, filha de Tarclsio (Teresa) da Cunha
, Vanessa; filha de Gema, Olezyk Q .i",.�, ..

,

Schirley, filha de José Luis (Veneranda Wil-
bert) Feiler'

, j

"

Nasceu dia 28.01
Stela Maris, filha, de Lauro Domingos S�n

son '(Maria Sueli Watzko) 'Radtke
;1 '

Nasceram dia 29.01

Gisely, filha de João Abreu Pereira (Dieme
Picolli) ,Batista

Fabial1e, filhâ de 'Olávlo (Teresita Inês) - Fur
lan

�vE!lrson, filho de Clênio (Santi'na -Emllia)
Sabei

'

Na�ceu-, 'dia 30.01, .. \'
'

Támara Agnes, filha de Lourival (Eclair M.

Martins) Cardoso
Maria Isabel, filha de Jorge Luis (Maria Inês)

,

Rosa

Adriana, filha de Antônio (Evelina) Stenge!:
,Edir Luclana, filha de Efried (Maria eie

Lourdes) Morsch

Josiane, filha de Adalbertc;>, (ISolda'Gessner)
Janssen -

'Sidneia, filha. de 'Joã� (Ter�zinha) Adriano
Viviane, filh� de Elias (Wilm.a, Tecillal Nun,es
Mickarel, filho de Vilmar J�sé (Iria Glatz)

Eggert
.

..,. j ti

• t, #

Nasceú"dla 01 de fevereiró
Marços Ademir, filho de Vilibaldo (Maria Pe-

I, ' " ,

reirá) Bruahmülller

Nasceràm dia 02.02

Fábio, filho de Nilton (Iraci Rad�ehz) Flo'hr
Cláudio Eduardo, filho de' Emidio (Eni),

! Ramthum, ,_, I

Kathya Cibile, filha de Valdir Arno (Elsi '

Jung) Stricker
í

'

,I ........

Nasceram dia 03.02
,

,

Halices Giovanl" filho de, Augusto Car
,

los (Roseli) Sanson
Fernando, fjlho de Fel .... SebastiAo (Ma. Imã

curada de Paiva) Oli�eira

Nascéram dia 04.02

Márcio, filho de Walfridt (Liliane) Leitzk�

1' .' Edílson, filho de Edvino (Isoldal Dallmann

r"

1'"'::"; 'NECROLOGIA;-"';de .,Elizabe-
; Faleceram em Ja;ag�á do Sul, as SegUint';

pesso�s:

)

,
,

I
".. .... :.::.....

i'" )

... J t f -� ,

Dia 28.01.80
'

r:'aulina. Kres�inrGreh'l, com a idade de �7 .a.
/

pia 30.01 '

,

Maria Nagel 'Kleinschmidt, com 85 anos

Dia OÚJ2
-�., '"

,

" ,Ricardo' Butzke, ê:d� a' iciacie de' 66 anos
.....- ," l ..

..,
Maria Isabel Rosa, com f ano de idade

Dia 03.0� I
, Alb�rto Rahn. com 69 anos

{.

Dià 04.02 , ; "
'

Sebastião de Azevedo, com 64'o8no,s

, "As famílias enlu�das, nossas condoJên-
cias"-:........"

lO f
,

_

PAGINA 2

srta, Dalva Maria Arald'i.
.

�jJ� , ; .._t.1. ..

,

* _�. 1/,;.. .... � ,;. f1 Prefel�o yictot Bauer!
,eufórico, comentãndo nu
ma' roõa de amigos, sé
gunda-feira, � aprovação
no vestibular dé, mediei-'
na, peía 'Universidade tle'
Pelotas (RSr, de seu filho
Victor Bauer Filho.' o Vi
tlnho é O' terceiro filhÓ do
casal Victor (Elvira'Hens-:

, chet), Bauer, respectiva-
"mente; ptefeito' e primei-'
ra dama do, munlclplc,
Nossos "cumprimentos ao

,yestibulandQ ,
e aos pais

pelo brilhante feito con-

qulstado.

�

ANIVÉRSARUlNIES
"

, , '

o jovem :S��astiãó 'Steilein
Fazem anos hoje'_ sábado

� 1

A g&rotlnha SOnia Maiester, filha de' "d,e�
mar, (Cecilia) Maiester, éle lmpressor
gráfico func. da Gráf. Avenida'

Sr. João' Soäräs (Sabaráf
Sra. Otlli�"Mos�r, em União da Vitória
Sra. Noêmia Fu'nke Natalino, em S� Paulo

;
!

ilzem anos amanhA - domingo
Sr. Álváro Batalha Jr.,no Rio de Janeiro

'

Sra. -Idalina Grimm
'

'I'Dellrio Arnaldo Lang
,

"

Marlene Pereira

* 'Hoje,à noJte, a ,pa"lr
das 22 horas na sede so

,cial do Grêmio EsPortivo
Juventus, - Baile, e' Grito
de Carnaval com' o Con..

,

junto 4�a Redenção, dispa
radamente o melhor de'
Santa Catarina. Esse bai..
Ie marca o inicio- das' a-
tividadeS ',,' carnavalescas
em aaraguá do �ul que
se encerrarão dia 19�

* Ournprlmentos da edl
torta social à admlnlstra
ção BauerlSchünke, que
dia ,1 �o 'último completou

',. RE�ISTRO ,'CIVil ,,�,

,

.

-

Ãúrêa Mimer 'Grubba,
Oficial do Registro Civil.
do 1.0 Distrito da Oornar
ca de Jaraguá do Sul,
Eistado, de Santa Catari-
.na, Brasil.

Faz sabe� que compa
receram em cartório, e
xibindo os

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

" f!. 'L.A·
Editai,' nr. 11.224 de -01.02.1980

, Ma�fredo Mohr " �gata Junkes
'

"
"

' -'II'
"

.
Ele, brasileiro, �olteiro, ban-'

,cárip, natural de Jaraguá do

; Sul, domiciiiado e' residente' na
Avenida, 1 !JI�rec::hal, Oeodoro,
nesta cidade; filho de Alfredo

to. 'I

Mollr e Marta Beck MoHr. Ela,
brasileira" solteira, industrlária
natl.i�al' de Ja�aguá do Sul, dO:
miciliada. ,e residente n'a Rua'
Padre Aloisio Boeing, nesta ci

,dade, ffiha d�, Pedro Junkes ej
.Rosa Maràngonl Junkes.

" ' � ....

.�. '.. :" ..
" 'f � "" o,'

Edital nt. 1i225.d� 'b4.02.1980,
J�I,siirit8na, e'R��.;'g�a Rosa

• ,»

ösmanna de Borba

I Mllria No�li, esposa do sr. Mário
Dia 11 ,de feVereiro '

Sra. izeld� Paoletto
.'

'

Sr. Adolfo 'Emmendoerfer
" Sra. Wally Br�l:I�r, em Joinville

'

Sr. Alberto José Rubini
Sra Ana, esposa do sr. Harry Buchmann
'Kari" Mariana, filha do casal Dietrich (Re-

nate) Hufênuesslar
'

Sr. Renato Nagel
'Patricia Helena; filha de Jaime (Maria Ode

dete Gramm) Blank
Rc>drigo, filho ,'de Elimar (Solange) Mahnke;

,

em: SantoS-sP.

Emmendoerfer
'

Sr. Germano Reinlçe, -em Massaranduba
osmar Ho'rnburg.,

-

, ,'�
Sr. João Farlnhuk em' Curitiba

.'

�. ..,

o JOVem "M.iguel Dartagnann Buchmann
Waldemar José de Oliveira

r Luiz Bolomini
'

'Ivone Venera
Dia 13 de Fevereiro

Sra Justina, esposa-do sr. Álvaro BÖrtoli ,

,Sr. Ricardq, Gumz, em' Rio ,do Sul
Sra. Erica, esposa do sr. Àristides Ma
noel Gonçalves
Sr. Henrique Geifert
O jovem Fernando, BIosfeld

\ .

. S�a Emília, Hilbert Riztmann, em' Jóinville
,
' ,O jovem, �werson Henke, em Curitiba: .

'

Sra. Hilda Baade
' ,�

Sr. Francisco José Maria Tepassé, em
,

.,. ';' Guaramirim
Dia 15 de fevereiro
r··,Sr."Heinz, BIosfeld .

Sr. Fasutino Rubini
Sra. Silvia Thomsen, em Blumena'u
Sr. Artur Vasel

", Sra., Tereza Wolf Rau \.
t ,

Sra. Lourdes Belatti Padri
Sr. Mário Vitório Rassweiler, presidente da

Liga Jaràguaense' de Futebol
Crênio Vilela

l' ",'.J"» '" "'
...,ii.

i Ele" brasilE!lro, solteiro, fun-
cionário público, natural, de Ja

,raguá do S�I,' do';'iciliádo e

residente �a R�a Ma.rin� F�uc
,

tuoso, nesta cidadé, 'filho de \,1 ," .� r, ' " ." ,f ...

-, Ma�im . Balsan�1Ii e Aiica, Bas- . ,

"sani Balsanelli� Eia, !>rasileira,
*.' Nossos 'cumprimentbs!

solteira". bancária, natural de aos' confradeS de liA' No
Jar�guá do' ''sUl" domiciliad� e

....

ticla", ,de Joinville,' pela!
" residente n� ,Rua AdeUa Fis- inauguração' de', suas no-:

'1"" �"' �her, nesta cidade, filh� de A- vas instalaçõés
'

semana
'Ele, brasileiro . s�lteiro eletri- velino Carlos Gustavo Kassner

' passlJda à entrada em' fun
cista, natural 'de "Jara�uá do e Erlea Ha.rbs Kassner. clonamento do modemis-'
Sul, dO'!licifiadô e resIdente, em simo sistema "off-set"� A
No�a Brasil,ia,' neste distrito, Edital nr. 11.229 de 05.02.1980 edição hist6rla alusiva ao:

, filho de Tiago Santana e, Jor- ,Adamastor Abraão Malgarln e acontecimento, cóIii mais
,
gina Rosa Santana. Ela, brasi- Marlete Lúcia Rech' ,

de 200' págiriàs '�teve 'ex_l
.Ieira, solteira, costureira, natu-

t • \' (

celente, 'merecEKIora de
ral' de ,Curitiba, Paraná, 'do'm'l- ' EI'

n, fartos elog·I�'" 'Moacir
, 01: , e". ,�r!lsilE!iro, solteiro, ven- '

"'....

ciliada e residente", em Nova de�or, natural: de Vila da,Mata,' Gervásio Thomazzi' dirige
., Brasilia, neste distrito, filha" de R!o' G�an�� do I Sul, domic.iI,ia-,' O empreendimento. Nos-
I Antonio

\

Rosa e Marilene Mar-
'

SOS parabé I
'

I R
,�9 �.. resident}';, na, Rua _25 de ,-

, ; " n�.). ./, J

ç�! osa . .}
, ',' ,,' .r Julho, nesta. cidade, filho de, * Desde qu-arta-feira 'a'té'

�Edii�1 nr. 11.226 de 05.02.1980
AI.mécio, Malgarin e Antonla, amanhã, grupo. de jovens

Ce,ar Zanella e "

, I , Carlotto Malg,arin� Ele, brasl- "jàraguaenses" participam�'leira, solt_e,ira, auxiliár de es-
em Blumenau, da - VIII

critório, naturàl, de Jaraguá,do 'Conferência NaciO,rial-dos'
Sul, domicili�da e residente em Rotaracts' Clubs, repre-'Itapocuzinho, neste distrito, sentando o clube' de ser-'filha d,e Adelino Paulo Rech e

'

Irmgard Bachmann Rech.' viço lo�al, preSidido pela'
, . � ,�--------------------------------------

IIfl.�.�,:� ,

RoÍlelene Zeferino.
t

,

, Ele, brasileiro, solteiro; bor
raclíeiro, natural de Rio dos
Cedros, neste

j

Estado, domiói
liado e 'residente na Avenida
Marechal Deodoro, nasta cida-

, de; filho de Artl,lr Zanella e

Ema Zanella. Ela, brasileira
. sor'telra;"(Jo 'lar, natural 'de Ja:
ràguá do Sul, domlcili�da e" re
sidente na Rua Venancio da
Silv� Porto, násta cidade, fi-t:;; " .. '"': ,...,.. • ' .... "0-

lha de Hilãrió Zeferino"é' Mària,
- d.� Lurdes Ftancõ' Zefe�ino.

(

Edital nr, 11.227 de 015.02.1980
,
Rolt Borchardt e

'

,I ,I", ..

lraci Hornb�rg

Ele,' brasileiro, soltelro, ser

vente, natural
'

de Jaraguá' 'do
Sul, domiciliado e residente em
Rio Cerr�l' li, neste distrito, fI-

.

lho de Alberto Borchardt e deI

Mina, Kohls Borchardt. Ela, bra-
sileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, do-

"
miciliada e residente, em Rio
da Luz II, n�te distrito,' filha .

de �rtur Hórnburg e Hertha
LindemanrÍ ,HOrnburg: "

t. ,�.

,\ ... .. t

Edital nr. 11.228 de 05.02.1980
,

Adejalr Estefano Barsanél.i ,e

Ingrid Kassner
. ,

E para que ch8gue aO bo-'
.

nheclmento de todos, mandel '

'passar Q p[esente �dlt!il,' qUe
será public�do, pe(a .,Iinpre,�sa
e em cartório, onde será afixa�
do durante 15' dias,

�e alguém souber de algum
In,pedimento, acuse-_o para os

fi,n� legai$.
A OFICIAL

1 1f I , •

, ) ". ' Vestidos �, •

I Conjuntos "C'

•

�'., .�"
t t 11 <# Calças, ), ,Linha de praia' ,}' I'

além de tecIdos para' todps os fins.�·"
'i

"Seu problema: de. ro,up�:
sua já. era. CIR'O',S tem a so

,Iução. Eficient�!
" :\

r , , .i

\ Dê um pUlinho na Mal.
Deodoro, 364,'e veja 'ás inêrí-
veis sugestõés qUe o' �;

',' ,"
\

' "

'_,
' ""

r •

Lanznaster'"l
,. ''"1�, � �

fi t:: -j 'i 'i."I r:

e verifique as opçõ�s
p'ar� present�s que sb.aJ,

. ªUELI, TEM�' , .

lA�. Mal. Deodoro, 1085 ., .

Jaraguá do Sul-SC
- _.

, �' '. _ \, ,:,.1 A."�"' t .. ,�
•

L'
tem para voçe", para o seU
requiotado g�sto. S6 õ Lànz-'
naster mesmo e êapaz de fa-

, zer �oisa igual. Confira!lo' }, i.. - 1· :J ,.o..,

,

I
Fundos Açougu� Mahn�e� ..

,

· *, Dia,25 de janeiro,. uma, *,I� Beto Promoções dan
sexta-feira, D, casal' Antô- do, oonta de sua. 'pl1og,ra
nio José (Yvorine '0 Alice" mação .oarnavalesca du

, Schmoeckel) Gonçalves,1 rante. os dias de reinado
diretores da Organização, de momo» aqui em Jara
.Contábil "A Comercial" guá do Sul: dla 15,'sexta
�C UdlJ., viu passar o S.O! -felra, abertura dOI' carna-

·

ano de feliz união conju-.' ,wal às 21 horas, com' a

gal, ao lado da pequerru-: ,"Noite do Municipal"; dia
cha Alessandra, que com- 16, 22 horas, baile de car

pleta a alegria�do casal.1 naval com a 'esoolha da •

Embora
.

tardiamente, o' melhor bloco e da melhor '

amplexo da, coluna aos, fantasia; dla 17, domin
"chefes" Pela impo�nte' go, carnaval lnfantí]' com
data. tnlcto às 15 horas.e baile,

a partir das 20 horas; dla
'

18, 1 s- horas, carnaval in
fantil e 21 horas, baile de
carnava[ nia 19, terça-fei
ra� último dia de folia mo

mesca, ' carnaval infantil
às'15' horas e às·20 ho

ras,' encerramento do car-
'nával com seis' horas

\
de

'duração. 'Toda- essa pro
gramação será desenvol
vida nos salões do Grê
mio ESpOrtivo' Juventus,
com animação"�a Banda
de Ritmbs "Os Caveiras"
da "Capital Catarinense
do'{Arróz" e participação

. 'de'·iTop'�Soin Musicj",',
'_ _," n' '.,- '.J'

·

três anos de mandato,
1.095 dlas'de grandes,rea
lizações, I com obras de
vulto que saltam aos 0-'

lhos . dos jaraguaenses.
Data passada despercebi-!
da, sem nenhuma come

moração, pelo contrário,
muito trabalhe! e esprfitO
comunitário. Bola branca'
tambérri pela' agilização
em torno dos preparativos'
'9)9'9 XXI JASC, acontecí-:

, mento 'que coroarä a brl-i
Ihante .• admlalstração.: O
nosso apoio e, aplausos.

, I i>

'

"�
\

•
•

'* Será amanhã, 2.0 do-
· mingo de Ac!vento, o En-"
epntro

. de Idosos dá Co
munidade Evangélica Lu
terana: de Jaraguá do Sul"
com' infcio ãi15 horas. A
novidade' ê que foi baixa-'

"

da,a'ida'dê,(fe 70 para r:

anos, cujö" en'oontro" é;,
promovidó pela OASE. No

I

· énéerramehlo
I.

,havei'á a:
"'distribuição de Santa Ceial
•

e todo o prögrama 'a ser!
cumprido' s�rá 'àm"Ungua'
"alemã.:

•

* / Aldo Romeo Pasold
foi contratado para;Ser o'
'secretário..executivo ;if da
'''Associação" dos Municí-
pios do. Vale do Itapocu
'(AMVALI), entidade presi
dida pelo, alcaícle jâragua
ena Vlclor Bauer. A es

colha. fof' acertadlssima,
pois Aldo é prófundo co-'
nhecedor.' do municipalis
mo da"" microrregião� i A
Amvali Irá, de ,

vento em

,pôpa, c�eia.,...nos.
, "

• J. •. _

*, "Jaraguá' do Sul' Será
'ànfitriã dias 13 ,ee 14� pró
ximo, quando aqui se reu-

,

nião nos 'aristocráticos sa
lões do C.A. Baependi� 72

prefeitos, e 360 veread�
res catarinenses que

-

Cfe
baterão o' Planej�mento
Global Integrado; que se

rá implantado no Estado
a partir do pr6ximo' ano.
,Gente da pesada deverá
pintar em Ja'raguá, nesse
encontro promoyidó' peio,
Gaplan - Gabinete 'cde

-

Planejamento '

e Coorde-
-

nação G4tral, ,. atraves C:;a
Subchefiä da Arti'culaçãó
com os Muniéipios. O' 'CP'
foi o' prlmerro . "6rgão ,Ide
imprensa a n'Oticiar tal en

.

con,ro.. : de lev.:;.:••

!, .�Ir VEfCULOS�USADOS REVISADOS
FlnancJamento pr6prlo

Decorações para casamentqs - Decorações
para I$lrejas - Decorações para'clubes - Arranjos

.

'Para festas - Buquês em' geral.
'

,

Plantas ornamentais. " "",

Praça Ângelo Piazera, 15, - (aQ lad'o da' Prefeitura)
89.250-JARA6lJA DO SUL, ....... Santa" Catarina

Para este verão, vis,a-se
na moda, elegante e descon-
traída. Passe na'

-

� Confeoções
�.8u�lt.·

.

ßda.

" I

, I
t -

�
" 1 .. - ._� I'''''f

"', ',� LOJA .NANETE, SEMPRE PRESENTE, PAFrtJ"
TOR,N�R"VOC�, MAIS,BONITA., "

.

, "::,;,,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HEINZ BARTEL
Presidente

Estado de Santa Oatarlna
,

.

Câmara de Vereadores
de Jàraguá do Sul

DECRETO LEGISLATIVO H.o 02/80

Fixa . subsidias e verba de representação do
Prefeito Municipal, bem como, verba de re
presentação de Vice..Prefeito.

HEINZ BARTEL., Prsidente da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do'Sul,. Estado de Santa Ca
tarina, no uso e exercroio de suas atribulções.

,

Faço saber que a Câmara de Véreaâores' a-,
provou 'e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo.

.

. oArt. 1.0 - FiC� fixado nos termos do art. 64§ 1. e art. 65 § 1. , 2.0 e.§ 4.0 da Lei Complementar n. 05 de 26 .de novembro de 1975 em80% (oitenta por cento) do valer correspo�dente �o que percebe o Secretário do Estado de S..

Catarina, o subsídfo do Prefeito Municipal de Ja-raguá do Sul.

Art. 2.'0 - Fará juz, igualmente o Prefeito a
tftul? de representação, ao recebimento do v�I:or
eq�wa�ente a 50% (cinquenta: por cento) do subsldfo ,flxaoo no artigo anterior.

,

Ar!..3.0 - Ao Vic�-Prefei�o, a título de repre-sentaçao, nos termos do art. 81 item I da Leic�mplemenar n. 05, �erá concedida a remuneraçao correspondente a 50% (cinquenta por cenfo)da representação fixada ao Prefeito.

Art. �.o - O presente Decreto Legislativo entra em vIgor a partir de 1.0·de Janeiro de 1980revogadas as disposições em oontrário.
'

Salal das Sessões, 04 de fevereiro de 1980.

Jaraguá do Sul, 05 de fevereiro de 198'0.

VICTOR BAUER
Prefeito Municip'al

ESTADO D� 'SANTA CATARiNA

PREFEITURA MUNICIPAL
"DE JARAGUA DO SUL

A V'ISO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

AVISA a todos os contribuintes do IMPOSTO
�REDIA� E TERRITORIAL URBANO, que, ,a par
tir do dia 11 de fevereiro, os carnês daquele
imposto poderão ser 'retirados na Divisão de Tri':
butação.

Para facilitar a retirada dos camês, todos
os contribuintes dever,o trazer o carnê do e
xercício anferior.

,

.
Avisa, outross.im, que (, vencimento da'pri-

i melra parcela é no dia 29 de fevereiro, sendo
que, para ,os contribuintes que pagarem 'todas
as ,parcelas até àquela data a municipalidade
concederá um desconto de 1Ó% (dez por cento)sobre o total devido.

.' . ,

SEMANA DE 09 A 15 DE FEVEREIRO DE 1980

.

Embralur / construirá :,Ierminais
A Embratur liberou Cr$
90 milhões para a cons

trução de 21 Terminais
de Turismo Popular em
19 oídaces de 'São Paulo,

Rio Grande do Sul, San
ta Catarina e Minas Ge
rais. Esses terminais be
ne�ciarão diretamente
os chamados "farotel-

-áb- L A R . Imóveis,
... AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHOR SERVIR voes,

Rua Estéria Lenzi, esquina Av. Getulio Vargas,.

sobreloja de Dalmar Magazine.
. CASAS: (possibilidade financiamento, Bradesco -óu Cai

xa, sistema Habitacional).

- Ilha da Figueira, a 100m ponte pensil Weg, à bei- .

ra do Rio ltapocu, casa de madelra com mais 6x5 de ma

terial adaptável para outra moradia. Terrenó de 15 por 45,
todo cercado com tela, postes de cimento. Apenas Cr$
270 mil.

- Rua Pará (antes Faculdade], te,rreno 29X40, casa
..

100m2, mais galpão 5x6. Estuda troca por terreno rural ou
chácara.

- Rua Preso Costa e ªilva, lateral da Castelo Bran
. co, scnrceder, casa de madeira em terreno de 15x30. Cr$
130 mil, aceitando troca por verculo.

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

- Rua Carlos May, de esqulna; 142m2 área construt
da, 3 dormitórios, estar lntlmo, social, jardim de inverno,
garage, etc. Cr$ 700 mil, com Cr$ 100 entrada, e saldo a

Cr$ 4.800,00 mensais pelo Bradesco, sistema habitacional.

- Rua Santés Dumont, após Marisol, casa de 152m2,
terreno' de 14x30, Cr$ 300 mil, sendo Cr$ 50 mil de en

I trada e Cr$ 1.900,00 mensais por financiamento.

- Rua João Franzner, casa de alvenaria, parte em
dois pavimentos, padrão luxo, 4 dormitórios; garagem,

churraequeíra, em \terrEmo de 30m de ftent,�. Cr$ 900' mil,
com possibilidade Cr$ 700 mil em financiamento; presta-

I ção da Cr$ 5.500,00 mensais. Local super-agradáveL'
- Rua Jorge Cze�niewicz, frente futuro asfalto, casa

estilo mansão, terreno com 35,30m de frente. Cr$ 850 mil,
aceitando veículo. terreno ou lotes na práia. Possibilidade
financiar Cr$ 600 mil, com prestação de Cr$ 4.800,00 men

sats, sistema habitacional.

- Rua Euzébio Depoy, Vil.a Nova, casa nova, de ma

terial, em terreno de 15x38. Casa ainda em construção, es
tilo moderno. Vendo pronta .ou como se encontra. Inf. fo
ne 72-0510.

- Rua Alfredo Mann, lateral rua Rodolfo Hutenueeler;I

casa de madeira, ótima localização. Cr$ 150 mil entrada e

saldo a Cr$ 3.900,00 mensais, financiamento .

- Rua Irmão Leandro, residência com mais constru
ção de 5 apartamentos, Já alugados. Terreno de 14x32. Cr$
300-mil entrada e saldo possibilidade financiar a Cr$ .....

3.900,00 mensais. Aluguel ora cobrado:':Cr$ 7.500,00 fora
a casa.

Estado de Santa Catarina

CAMARA DE ·VEREADORES DE
JARAGUA DO SUL

Concurso Públi,co 01/80
EDITAL

o Vereador Heinz Bartei,
.

Presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições,

,

Faz saber aos candidatos habilitados ao Concurso PÚ
blico' n.b 01/80, para p�ovimento do Cargo de Agente Ad�
ministrativo da Câmara de Vereadores, de acordo com o

Edital de Concurso Público, de. 10 de janeiro de 1980, o

seguint�:

1.0 - As pro�as serão realizàdas \ na Fundação Edu
cacional Regional Jaraguaense - FERi - BR '301 �(Campus
Universitário) na datà e horário que se s,eg�em:

Dia 15.02.80 (sexta-feira) à partir das 18h30 (dezoito
horils e trinta minutos), provas de Português, Conhecimen
tos Gerais, e datilog�afia.

2.0 - Os candidatos deverão apresentar-se com an

tecedêncIa de 1,5 minutos, sendo obrigatória' a apresenta.

ção do cartão de identidade fornecido no 'ato da: inscri
ção.

3.0 - A sequência das provas e o tempo disponrvel
para caáa uma, �rão anunciados no ato,. pela ,Comissão
Examinadora.

4.0 .:_ O não comparecimento do candidato, no dia e

horário previstos, acarretará o cancelamento de Sua ins-

crição.
'

,
,

.

I '

5.0 - O material. necessário à realização das provas
será fornecido no local.

Gabinete da �residência, 07 de fevereiro de 1980.

HEINZ BARTEL

Presidente
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populares de Santa Catarina, totali
zando Cr$ 40 mtthões.: A
empresa utilizará "ainda

, Cr$ 50 milhões, por meio
do Fundo Geral.de Turis
mo - Fu'gentur - para
que o programa de Turis
mo - Fungetur - para

, problemas-de contTnuida
de.

assinou também convê
nios com nove prefeitu
ras do Rio Grande do Sul
com as de Belo Horizon
te e Guarujá e com a Ci-

,
tur - Companhia de Tu
rismo e Empreendimentos

, Cada um desses termí
riais terá capacidade para
dois mil turistas .

.

Os novos terminais de
Santa Catarina serão
construídos em Florianó
polis, laguna, Itajaí, São
Francisco do

'

Súl,
.

Porto
Belo,

.

Concórdia e' Bom
Jardim da Serra.

ros", que terão locais pa
ra piqueniques, estacio
namento, quadra de espor
te e sanitários. A Embratur

AUREA MOLLER GRUBBA,
Tabelião e Oficial do Registro de

Protestos ,

- EDITAL -
Pelo presente edital de cltação pedimos aos

. senhores abaixo relacionados' que, compareçam
.' ém nosso cartório para tratarem de assuntos' de
seus interesses:

'

Luiz ZOr:Jta, Estr. Geral s/n., Barra do Rio Cer
ro, nesta. Dr. Osmar Dutra, Rua Relnoldo Frau,�. ,(

550, nesta.
.

APA. Jaraguá do Sul, 09· de fevereiro de 1980.
Áurea M:üller Grubba

' ,

DECRETO H.O
.

'571/80
Suplementa e anula dotaçõ�s do orçamento ,vigente.

VICTOR BAUER Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e ex�rcício de suas atribuições, com base na Lei Mu
nicipal nr. 761/79 de 31 de outubro de 1979;

DECRETA:

'. Art. 1.°) _ Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) para reforço dos proçramas
e verbas abaixo discriminadqs:

ANEXO I....:. QUAD'RO A'

0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇAO
0401.08462242.018 - SUbvenção para manutenção do

Desporto Amador crs
0401.08462242.019 - Despesas com a realização dos XXI JASC

. TOT A L .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$

200.000,00
500.000,00
700.000,00

ANEXO II - 'Q1JADRO A

0401 - DIVISA0 DE' EDUCAÇAO
,

0401.08462242.018 - 3.2.3.1 - Súbvenções Sociais, '

Comissão' Mun. de Esportes .

0401.08462242.019 - 3.1.2.0 - Materlal de Consumo . � .

TOTAL
·

.

,
1

Cr$
Cr$
e-s,

·200.0ÓO,00
500.000,00

,

7.00.000,00

Art. 2.°) - O recurso para abertura do presente cré�it?�supl�me�.
tar correrá por conta da anulação parcial do programa e verba abalxo dlscrl
minados:

, ANEXO I - QU�DRO A

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE'
0501.9999999.027 - Reserva Orçamentá ia . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 700.000,00

ANEXO,II - QUADRO A (.

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
.

0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - Reserva de Contingência Cr$ 700.000,00

Art. 3:°) _' Este' Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as dlsposlções em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Jara,guá "dq ,ßul, .aos, �1 dlas
do mês de janeiro de 1980.

.

VICTOR BAUER
.Prefeito Municipal

..

' O presente· Decreto foi rEtJi$trado e pu�licado n:sta D�reto�ia de
Expediente, Educação e Assistência S�tial, aos 31 dIas do mes de Janeiro de

1980.

(

ASTRIT K SCHMAUCH
) Dirétora

IESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEIT�RA MUNICIPÀL. DE JARAGlJA O_O,SUL

.)

, ,

COM,UNLCAÇÃOI .,j, ; .e. "

Embora já tivesse sido oomunicada a 'interdição da. passa
gem sobre ,a ponte na localid�de de B�rra do . Rio Cerro, imediações: da
Malwee, essa obstrução de passagem ainda' nä,o se verificou em face de
imprevistos sutgidos na construçãp da ponte sobre tO Rio Jaraguá, çuja
Gbra sofreu atraso rio' seu cronograma.

'

Agora, após �anados os impassf-s surgidos na obra da ponte
sobre o Rio Jaraguá, a Prefeitura Municipal d_e Jaraguá do Sul comunica
à população em geral que, a 'partir do dià 11 de fevereiro de 1980, a
passagem sobre a ponte da Barra do Rio Cerro, s�rá de�initivamente inter-

. djtada, enquanto perdurar o _tempo de C'on.strução da nova.

A Pr�feitura Municipal comunica, outrossim, que,_nãIO se res

ponsabUiza pçr eventuai,s acidentes que 'eventualmente possam. oco·rrer
pela inobservância do presente comunicado. .

.

.. •
•

I(
�

Jaraguá do Sul, 1.° de fevereiro de 1980..

VICTOR BAUER
Prefeito

.

Municipàl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Desterro, Àno�·:de" 1,803
-I" '.--""''''

SII�elra "ol)lor

.e.. póvoa de [)esterro hospedou de 22 'a� de�f'lqlbro qe,
.1�o:, a g:qe fe,vereif'o, ,�e ,�04 urna eltpediç40 P:1Uit9 iI.��
tre: a, da na�uríilista �lemAo, Langsdori' qu.e, � . �e�i�o s:J�
flússia, fez !l!lla vlageJll d�' circunave�açAo ao mMnpq, com
1�� pesaoas, que !nc!\llam . natura!is�as,

.

botânicos,- meteo
rologi!3,tas�. médlcos .e, !Jatur�lmente, E! m�rinhé'ge(Tl. flIa súa,
Pl'lssagem pelo' porto de pestérro1 \1Jn} mf!.str,o f3e par!JI..r'e a

sua reçl!p�ra9ão [evou llJajj:! de um mês. QUfí1rite e�se !ern- ,

po LanQsdprf tez ob§�rvaçõesl intere!ls�ntr��il1l� que foram
.

traduzidas e publicadas em 1�16, na Tipqgrafia da .Esçol!J
de Aprendizes Marinheiros, de Flcrlanópolls, por Alfredo de

CafValhe. 0l'ls§e _livrinho (esgotà�Q e que 9 ,Conselhq de

ÇultlJra deveria ree,d'itar) extraí os seguinte� tqpjcos:
..

_,-*--
'

1'0 Governador da Capitania era o corons] �oaqui!TI
Xavier Curado, que os receb�u cOI)1 teida a deferência, dn
clus_íve ·m€!ndando compr,ar, as comidas de q4e a expedi
ç�o necessitava e destacando carpinteiros para a çonstru
çãõ do mastro ge um dos dois riavios, que' f0i avariado, no

--.*-- , '

Conta Langsdorff (a transcrição nãp é t�xtua! ,para fl1;- _

cilitar o resumo): "A fecundidade dlis Iljulheres e�El ç,onsf:,
derável. Casais lcom 15 � mesmo 20 filhos eram frequentes.
Par� evitar o fncômodo das amiudadas gestaçõ�s., as mu

Ihere� recorriam ao artifício 'de prolongar, por' três a qua-'
·

tro anos, 'o aleitament!) das crianças, havendo a ex�riên
cia demonstrado que, en9uanto amamentava um fill:1o, uma
mãe p6UCO risco tinh'a de ter outro".

--*--

Sobre eséravid�o: "Os pretos andavam quase inteira
m�nte de�pidos: os l'Jlacho� com uma meia-calça e as fê

.meas, co(Tl saias curtas e, qu�ndo -

_m\litol ca'1').isas v�!has, .

ou retalhos de panos, q.ue, cobriam os ombros e os. seios":
tsçreve Langsd�rff: "Quando chegúei pela primeira ve,z a

Nossa Senhora do Desterro, contemplei uma multidão
dessas infelizes e desamparadas criaturas human�s, jé!
zel1do, esqu&lid�s e nuas; às portas das ruas transver!laisl
para serem vendidas. É '. sabido que toqos os anos são
transportadas aos portos brasileiros grandes levas' de es

crav�;> proc�dentes das possessÕes Po.rtu�uesas da f.friea" _

......... " do Rio de Janeiro muitos 'deles säo trazidos pa':
ra o Desterro, onde a sua ven.d'á' preMi mais 'IUCr'?: 'Rega
teavarrl com _estes ,seres" humano� como 9�alquer Qutra.
r:nercadoria,. e o,.se4 preço variava conforme fossem moçps
ou v�lhos, fO,rtes ou fracos, sadios ou -d�entes, machos
ou fêmeas".

--*--

Sobre Odontologia - "As mi}ça;> são geralmente ai:lra
dáYl3is, vestem-se com asseio, mas, é comum Sß enc;;o"tra-.
rem raparigas de 14,8. 1!j .anos qQm ,os d.e·ntes estragados, .

e até sem os dentes da frente".
--*--

,

Porto Franco - "O príncipe regente �e Portugal, no

intuito do fomentar .0 progresso d'a' capitania, l1avia dêclara
db a' ilhá de Santa Catarina porto franco, (Tlas com r.estri
çõ�s tão opressivas que tornavam irrisório o' pretenso ,be
neficio: a eltRortação de madeir.a continuava e os demais
produtos só "podiam ser vendidos ',8 din�eiFq 'de- contado.
"Mas n�o era possível" - afirmava 2 alemão I<rusnstern,
comandante da exp�dição - "q4e c:!a Europa fosse a San
ta Catarina um só navio para ai icomp'rar café, açúcar e a-'
guardente, á dinheiro a'moédado, lT]esmo porq4ß em to
da 'a ilha �. pas suas vizinhanças, não se acharia' com que
carregar uma' embarc'ação"de r

400 toneladas".
\ l .. J .. ;"1.,0 .t ... t

__'*_._.....�_ t "J

�obcfe. Transpo\1es,; �:Na falta de carruagens,' a gente
"

grada qa c�pita!' faz!a-\>e c�rregar! pelos seus escravos, em
· ��elrlnhlJ�'. ". ' .

--*--

Sobre Ropulação: Langsdorij qalculí1 que n� ilha ,exis-�
tissem Um€!S 400 ou 500 famílias: entre 2.500 a 3,(J00 pes
soas.

-'-",,�
Sobre Mó"veis: (Insisto ein que as transcrições' não são

literais): "As famílias lT]ais pobres não possuiam móveis
nem talheres: dormia"! s.o�re IJma .esjeira que servia' tam,.
bém de '!Ie;>a ..Sobre a esteir-a eram postos as alimentos
e as pessoas se' sentavam' ao ,redor çlela 1'10 chão.. Para
comer, alguns hc:>mens se deitavam no chão e �poiavam os
cotovelos em tr1'lvesseiros".

'

--*--

,Sptlre Serenata�; �a noite de Reis do a'1Q d�' 1804, .

:Lag\>dorff loi acorda�o depois d;a meia noite "poT suave e·

doce �ilt'mQnia d� c�l')�jcQS melodiosos, acompanhados de
fla4tß !3 guitarra. "Só "" rnan�ã seguinte fui saber que a

q!:'iio traduzia U'!!1a demonstração ge afeto a mim, pela �mi
;ade q0f!�ui�1ada dos llabití1ntes dali".

-'-*--

. Sobre eC�IOgia: "No �omeçh' eram m.ortas, até liOO ba-
- ,i' 1 ."1" 'f .... '

leias por ano, mas. o ""'número desses cetácßp.!> 'diminui� '�e
ano para ano e, por:' cOl!lseguint�, tambéw .�;> 14cro� ��s
rndústrias, mormente depois q,u� os ingleses � �m�rWal).o�
começaram a pescar nos mares vizinhos, so�retydp. {las,
ilhas Falklanct":. '. (

--*--
. ",.. I

SOl:Jre .sucação,: 'Em Barreiros havia um naturalista
·

. prático� Mateus car�osà Caldeir�, "cuja e�pes!,! �ra perit€!
em artes domésticas e dirigia uma escola de meniRas e ti
nha a c�s� ch�ia d� dis�lpulos' Ao chegar à ca�a de" Cal
deila: LB:ng�d'9rff viu v�rias mpcin�as. s,en!a�í1s I"u,!\ª Ii1.l!tei
ra �bertá 110, �tí�p, ym� das quais apre!1dia a, tecer,' outra
a qoser, a t€lrceira a bor,qar, uma quarta a solelrar Ei ler,
uma 9Liil1�a a faz�r rellda, .enfim um espetáculo ,que en
chE!!l -ge enle,vö o natur�l.!sta alemão". Observação minha:

'

verdad�ir� ��cest�!il c;I�s atu�i� escolás de economia do- ,

m��tiqq.

, An,tes <je mais nada, I,!mfl séria'
adv�rtência da atriz; Ingmaf Qel,'g-.
mann: "Nós, que, fazemos till1)es,
não utilizamos senão uma part� ml..
,n�sG�Ié! d, um poder terrí"el"'.

.

>

��tes ,�e .tudoi ressalte-se qye
"cinema 'e TV' sâouma arte; "Art�
c:lu� ,visa a criar � beleza por, '{neiô
<je image"s IUIJ'I'inosas � em movi-:
mento; coordenadas' pelo artista, e

compleffle!1ta�as pelo som",
"

.

.'

Isto posto, yale acr��centar
'·qUe o cil'lema 'e TV são as saläs
d� aul� d� maior amplitu�e e at
�ance QU� s, conhece. Ap�nas
com uma caracterís�ica singülar:'
através da imagem, tanto 'pôdelp

-

,

fdrmar, coroo ii'lformar ou defor.-"

mar. 'Ê, 'tai'vez a escola de maior
irifluência;

,

seja para pro.moY�f ö',
bem, li!eja para encaminhar ao ma,�

�
.

,

....,.
.

Sem dúvida, é uma escolã 'sui
.

'generis,', Possui alunos aJentos e

interessados. Nela b,uscam mfl'rí-
, cul� o goi;)re e o. rico; o emprega-

.

do e o patrão, a crian_Ça e o adui-
I

'to, o il'loc:;ente e o devasso, A ima
gem, os personagens sãó mestrés
qu� transmitem liçõ.es d.e .toda, a
sorte, n�mà alternâ!1cia de' s!tua
ções das mais contraditórias. Ho-'
'je, "'0 espectador. sente-se embeve-

.' _cid!)
.

pelo espetáculo, com o espí
rito e"l,ev�do e tranq:üiio, empolga;
do por no�,r�s aspirações de' ,amo'r,
otimismo e solidariedade, envergo�'
nhado do 'seu comodismo, enebria-.I

dQ-. peJa· ,ân�ià d� _ tc:m;'1àr-se m�lhor:
'Amanhã" sentirá despertar, no seu
il)timo, instintos bestiais e pel'Vef�
sos� óuvirá a voz da tentaçã(, cujQ

<

eco' Q JevarêÍ à prevari�aç�o, ao a��

Cinema' \e
forma,

,

.

TV�a
informa

.

imagem ,que.
e deforma

...

,
,- ...�.

,

bismo da degr���ç�p mQr�.I, ,. d�l'
GQstul11es.

. .

':-..

Hoje são, e�petác ... I&� 9u� imm: '

dam a alma � incQntida. alegri� e

fe!Jcidaq�, .

I am.a�ll� s�o' ,,��nt�'
,ue e�pargem gerß}et; CI� revoJta e

ct!!sespt!ro. ,Orê!' .�e enaltec� o c�""
minho da dig.,idade hUJ'l'l�nFl, , �f'.
grand�za- möral, ora se I suscitam'

. impulse� de violência, de' desprezo',
'�e tra!'lsgre��ão da ordem f�miliar,
e social. Or:a são filmes qúe cons

troem, Ora são cenas que' arrãsam.
IJps �J1�jnando- exemplos de virtu
de. Outros 'induzindo'à prática do

çc(ll1'l�. Uns ,apelam ;p�r'à' '9 her���-�
)1!0 e p_�ra a nobreza. Outros e,,
caminham ap aviltamento e à ingno:
míJ1ia;.

-

-'

Transmitin,do idéias, através de
il1'l�g�!'I�, pondo o lTI�ndo artístic,O
a n... e ao alcance de' todos, difun..

,dlind� costum� gue ,se gttnerali
�am,. cin,�ma ,e TV se constituem,
sem dú��da, em pode.r9SOS, insJru-

.

. mentl?s, �anto a serviço como a des",:
serviço da, cbm.unidacJet

" -..

J�

, Pr�dutq �� cons_.lIlÍ'1o dos mais , .

�opular�s �. apreciados, ci��I'I1�" e;
TV perdem �eu sentido d.e ser quall
çlo a �_rte �,substituída por l1'Iar
cados interesses comerciais ou d�
outra espécie.' Co'merciar a arte
se concebe, mas:; vulgarizá-Ià,' d�.

preciá-Ia, aviltá;'la no'que ela �em.
:de' mais autêntico se nos par.ece
:pernóstica empreitada, mesmo as

slm ,évada a catio, para a conci
liaç�o, de ,escuso� e esconsos in
teresses.

Jogo d, imagensr•• jogo de in
teresses.,. �té que ponto ,temos, en.,
trado ne�te' jogo, para ganhar ou.·

perd;er?_ �
,

Breves anotações sobre, O, vocábulo Corupá
·CURUBÁ. 'Proviria de "curú"

(cascalho) e' Ilbá" "(c'air), ou

como referência à queqa de
caséalhos e ,mais pedregu
Iho's pelas Gachoeiras.· ·ou co

rrio indicativo da deposição de

pedras nos rios, .formando .

os

"banc0;>\',. a ·que alude Theodo
ro Sampaio. Se�á· preciso
maior exame sobre'· se "bá"
pode compor �ufixalmente o

vocábulo. ComQ prefixo é sa�
bido que sim, como no termo

"bacuri", designativo 'de espé�
cie vegetal onde estão presen-

f tes os seguintes �Iementosl
,,"ba" (cair) e "curi" (logo),
menção ao fato' .de os fr",tos
d�ssa �i'vore cairem' 'ogo
(v.g, . leia-se "Frutas da . Bra-

. .'. '.,. ,

siW:de ' Eurico "'T.eixeira da
Fonseca, INL, Rio, 1954).
CURUPOABA, Os vocãbulos

/I'curp7l- (cascãíh,q)S ä,- 'Ipoaba"
.(rum,o,rl _ p,?qeriallJ., , c,qmpor
�'cur.upoabaH; , donde, evol'-!Iria
'''cu�upablil' à �d'�p<>.i,� "ÇlJrupá".
Lembraria 9 baf�lho do.s PEtqre-
gulhos rolando quedas abaixo

9.LJ pelo,s lei,es. A QQmposição
é. vãllda, V.g. nq termo "Q!la:::

· rapua�al' (ou "guarapoaba")
sjgpifiCfl!1do, o,� gritas (rumo"
res) gue os lobo!'; gyarãs! aos

uivos,' produzem nas caladas'
da noite. Iqem é 'ref�rênci�
aos, latidps de i9ães, Em tllpl
"poaba" ("puava") é rumQr de

cachoeira, b.iqhps e co,!sas ,da
natureza outras. Teríamos en

tão, er{l "cl!�upã''''''(çepois "ce-
· rup�I!). �tusão ao ruído dps
,casca·lhos, Sobre esse empre,
go de !lP.c:laba", veja-se a .ex
celente nTo.ponlmia de Minas
Gerais/I, de Joaquim Ribeiro
Costa, já retro, mencionada',

· p:gs'. 2M). Aliás, ali vê-se que
o vocábulo "guará-poaba" (.ele
(') apresenta cqm hífen) p�odu
ziu ,"gl,lar-apuava", reduziu-se

p�pa "garapuava" e finalmen�
te para I'garapa", apócope fi

nal que lembraria muito à havi
da no "pá" do terme--'''coru
pá".
CURUOPÁ. Ou "curuapab".

"Opab" ou "opã" pode ante�

PQr-se ou posf?Or-se ao subs
tantivo (conf. Lemos Barbosa,.
in "((urso de 'Tupi Antigo", jli
mencionado), e significa "tudo,
todos". Portanto, designaria

,

I'cur,ljru" (e taml?ém "curu'! em v,

forma apóco'pe). Cururutubao/ I
(que 'sofreu corruptela, ,·para

'

Gorutuba), em Minas ,�era_ís,
signjfica "lugar onde tem mui-
tos sapos". Alguns muitô.s ou- f'

tros termós merecem ,investi- _

gação ao menos analÓgica, co-
rno ':curuparil'.. Guriosidade:
nas AntilbãS elÇiste umli· espé-
pie botânica, das;' leguminosas
'!1enominada 'lpon,lJ:lánl' ·e é- pre-
piso lembrar qUe a língua tupi
'penetrou naquela área, I. ·pelo
menos através a acl:Ílturlj.ção
�havipa entre tupis e ar.uaques.

.

Enfim, apesar dos' poucos
,!l,éritos, Q preseRte trabalt)o

CURUPUAN. Tomando ainda visa fazer· exposição 'de id(lias
"curu" (como ��ixo,;casÇlaIAo)_ existentes ,_a

.

respeito. da ori-
e somando "puan" (liha) tería-. pem ,-d0 vecápulo que. nomina
mos "curupuan", mutável em o formo�o e laborioso MU,nicí'
"curupã" e depoi�, "curupá",,' rPie,; em estudo, ..

per�etu.ando-as
em corruptela; "curupuan" sig, ,para alarta'a outres estudio.sos,
nificaria 'Iilha, de cascalhos", de. mais c(lerte, Visa' também
A C(:lrru(iltela no tema ípuan! é fazer coro com aquelas vozes

bem sabida, v.g. na origem da _que r-ecla,mam,da .mudança dq
pala'vra capão, que' provém d� nomei'pelo prejuízé. da imagem
"c:aá" (mato) e "puan" (ilha)l' de_ • Alex'ander (von Humboldt
ilha de mato. Dio'go de Vas- que é verdadeire herói.'nacio�
concelos menciona esse extem- nal, reclamos que também fi�
pio na sua HHistória'. Antiga' '2l.eram muitos. munícipes de v,��
das Minas Gerais", Itatiaia, vol:

'

'rios Estados, .opde,oomes lusos
2,0, 'pgs. 47, ape�as 9ui:t quan- eu outros 1eralll' substituldo�
'to a mato, menciona-o cen:Jo por 'denominações i!l<ligenas.
"cahã". Ilha de cascalhos, ain... . Ámando., porém, .,. COme o pró
da seria-ótima maneira de.lem-, prio;Humboldt QS povos·e..cul�
brar os amontoame�tos dos toras indfgenas,

.

cQ!lfesso a�
. seixos rolados de .npssos Jrios preciar muito o nome Cerupâ
de montanh,as.' "L I�

, e .0.,' mistériol etimal6gioo qUj3 � \
cerCB", �ereio qUe Iiumbql�t 0R
taria por Çor-upã, eis que gra",-
'de amante .(Jas salyas, çlps in,�
. dios, �o$. (Tlistérios.

FINAL
I .... ·

Não se pens�, todavia, que
se devá parar ge indagar. Os
temas favoritos, \(iu-se,· recai�
ram no's ·seixos. Mas muitos

�:utro� çaJllPds.c :re�tam pIOr jn
vestiga,." As'sim, por e�e!)1PIP,
o mundo botânico, sabido qué

.

. muitos vegetais iniciam-se por•

,.., . � \
• 1 IH.'

"curu": curubá (o 'mes'mo que
Cr.4á; 'idem a quatin�ibal!. ç_uru
paí (Riptadenia rigida,:: o' angi- .

co), curuá (ull1a . palmãcea).
çurupicalba, çuruanh'as, curui
ri. Cabe enveredar pelos as-

que em determinado local "é

pectos "'9016gicos. Assim; v.g.,
o sapC!! pode ser tema. Sapo é

tudo casca!ho",' alus�o talvez
a trechos especialní�nte' ra
sos do Itapocu, 'v.g.; ou pela

·

notável concentração de 'pedre
t§ulhos em algum ou alguns

\
'pontos. 1'0uruopab" haveria de

produzir !'curupab'! e' dâí !"CU

rurá"', ou mes!!lO a proRuiic'i�
"o.pá" trnál já- na origem, que·

gramaticalmente seria correto
np. vernâcu,lo tURi-guarani, para
o caso: "curuopã". Talvez até
m_esmo (eis aí a fantasia!) a

expressão de um' dos' bãted�
res 'de Oabeza de Vaca - tal
vez um daqueles Indios que,,'
trouxe - respondende' ao. seu'

· Sel1h�r: "cur�oPá!".' Pela· fr�n:"
te hã !",!uiJq paspa,l�ol é tu�o
cascalho, multQ raso! Expres
são que, cqm o.uJr!!� nu.anças,

· repetiria em Cor41)l�ã" no l\1a- ,

to Grosso: "curulllbã'" rvtäs
sempre lemóraf19Q aí e .p�nsa",
menta de Jp�o. �!'!nd'��. 9� AI�

meida, de que "corUm,��:' pro
vém de "curí-mb-bãi" e signi�
ficaria "velo.cidade e' saiiên-,
eiasl'. (iO IIDiccio.nario Geo-,

gr�phico 'a�tprOvincia de São,
Paulo', Tip. Espindola, Siqueira'
& ·Cia., 1902, S. Paulo).

Eis, 'aí algumas idéias mi,
nAas, ainda muito. precãr-ias, e

xigindo aprofundamento gra
matical e vernacular indígena
e clama�dQ pela ,cata da mai�'
exem pl ificações.

. Dr. Jp,," Alberto
.

Barbo�
Jaraguá do Sul, 26.10.79

,
.

história.�.
""i:"

.'Confira
. '

,

,�
,

Der· !VI ltapocu-Fritze'" -2/80 i

HA 30 ANOS

Na primeira sernl1nEllQe fe'fef\�irQ d;e 1950, o CP vi

nha recheado de, intere�sante� nptict�s,: �oão Douat· d'Oll
veira escrevia um artigo intitúlado AS NECESSIDADES A

\ ' TUAIS DO BRASI!;., eniJrnerandQ as 'l1�cessidades da épo-
f

ca, que se ya�orizarn n�SI lT]ijo� _��, f�l�as p0P:Jl>!tências,
, concluindo por dizer 'que a riqueza' tnadi'onal cresce, à me

dida fie ?4m�nto 'e «;lo E!,p,�rfeiçoamento da aparelhagem
produtiva. A Agência Municipal de Estatfstica distribuia fo

íhetos .esc!�r'�cedor�� do RecenseaméntQ que estav�' em .

curso, sob O' titulo QUEM e yOCt:? ,- Anunciava-se a

próxima renuncia (dentro de sessenta �!as) do sr. João

I"'eolln, 'como- prefeito· 'de Joinville; '!'que'viàjârã 'à 'Súiça/ôn- ;
de vai visitar um filho que lá estuda".. Com a renúncia
assumirá a ..eref{litur� o sr.. RQlf Colin e, dessa forma o re

nunciante fi�ar�', �e.sipCO!11patibilizado· par� • pl,eite�r qual
quer cargo �letiÍfó pas' ele,�es' dê' ól!tyl::íre. A brrga dos

Gois em Alagoas continuava cada vez mais acirr.ada._ O fi

nado dr. Paulo Medeiros requeria mandada de segurança'
em nOlJle cja firmá Celin,,-L,�pp�r'l1l ' eia. contr;i ß Estado

'para não, pagár o aUlJlenta do .lrripo§tQ .tIe Vendas e Con�

signª,çqes. q4e seria j419ad.o pElle Juiz qa- CG)�a�ca ,de ��
rag!-lá çlo Sul, dr, MarcQnd�� 'de ty1attQ�, �m Vista do J41Z
de Joinv.ille ter à,ntradQ' em goizo.!la 'férias": Dijrante a rea

Iiza�ão da Copa do. Mundo, no Rio, vamos ter um progfa
ma de touradas com animais diretaine'nte importados de

Madrid. 'Coitado do erasi!, que �t� bois para touradas pre
.cis� trazer do estrangeiro". I,Jm meli�nte fugiu da Peni

tenciãria do Rio. pe,o. canq de esgota, qaminhàndo de có

coras durante dez horas, até sair no Can'al ,do Mangue..

a!,!s,altando .elJl seguida uma, residêpcia onde 19i novamen:
te preso

.. ·•

... HA 20 ANOS

. ,�O sr. �lIid..q, feJinaf1C!º Fi§ch�1\ �nviav�' Co.A�jt� ao. ç.f!
para as solenidades de suà formatura como cirurgião den-,

tista, a ter I,ugar na dia "\ c;le fevereiro. de 196°1' como for

mandQ, p{llé\' Fac!.!IQa�e c!.e, Odontoleg,a êI!!l Yríiversig�d�IQo.
Par;nã'l. Af,rmando estar dispostó a fechar sua revista ca

so não po�sa comprovar sua acusação, o jornalista Ama�
ral Neto. fez ao Marech�! Teixeira Lo,t um veemente, ?e,sa
fio' - Se V. Excelência Rermitir q4e eu faça, a prova dOr

•
. � ,I.., ..... 1.. ..lo "" ....

que digo; rasgo 'min'ha a' minha' defesa 'e faço ãa' sua de;-
fesa a minha acusação. ,O . desafio foi feito no programa
"Neite tle 'Gàla"; na .TV-l=Iio, qem resposta. ao'· repórter" 'Flá-'
vio Cavalcanti". O CP criticava a Portaria I)r. 62, que, a

provou � Elscals,_de !éria� dos fup�i�nãrio� da Prefeitura
Mllni9ipal para o exerclcio de 1960, De acordo c�m a re

ferida ·es.ç�l.a, concec!ia-se fêria� a sete JI1otori�tas �Q. pe-:·
rlodo de 2' a 31 de dezembro de '1960, ficando ausentes

de seus afazeres todos os motoristas e mais dois tra�oris
tas da municipalida�e e, consequentemente os operários
que �I"abalhapi nos ,v.elculQs. A Li�a Jara�uaense .

d� Des-·

portos. f<up!jçavª º Balal)9P' ��ral� enferrad'o élJl 91: de de

zembro de 1:959, assinado por,,":Eugênio Vítor Schn'loeckel,
Presidente; Lauro Braga, 2,° Tesoureiro; João S�ntiago"A
maral, Dir. de ExpedienU� e O�vald({ Borges, . Conta,?or. A

coluna ESPORTES anunciavlj. a saída de Harri Lietz do
�

quadro de '4rb'itro�' d.a' ,U.j:}. p-�rf( ocupa'� :o� cargo de� t�c:.
, nicp do Clube Agua -Ve'rde";' Cre'n'os 'qu'e as� injúrjas 'e La

• ,�' "

"I - '. , •

má acolhida, por parte da assistência, aO's ãrbitr,oS, foram
fatores de influência na decisão d� Harri Liet�". Discutia
-se a "Sucess,ão "'pr,�!lidenCifll e o aS,sunto ara .a �ramática:
Segundol e ac�r$l9 QrtogrãfjCQ luso.-brasileirq de 19,43, o al

fabeto !ef)'l l:!p�nas 23. I�tra�" não. figura�d� oma�s o..,"K'::
Este é ·confor-me o 'mesmo-' aco�do, substltUld,e pelo'. QU
ou pel� \16'. Vem os ' 'exemplos: '"'faquir"" ,e' \'�el"'f��ir",
"caqui!' ,e não "ll!lkj'\�fIA SUQstiWiçã_o" poIS/ 2�' 'J.:K.' ;(Jl,I.�":
celino Kubitschek) por "J.Q." (Jânio Quadros) é, antes de

tudo; uma questão de rigor ortogrãtico �ntes de ser po-'l

lítica" - cGncl�e a, "9t�.
. J ,

�I... ,) t� .. '-"
t "';

�

... HA '10 ANOS

Sigolf Schünke era' eleito Presidente da Câm.ara Mu

nicipal de Vereadores de J�raguá do Sul. No dia 4 de f�vereiro de 19,70 um vio'érifó "temporal caia sobre o mUni

cípio, com. danqs às- colheitas ,de arrOZ ein. Nereu �amos,
pór causa do fol'te vento. 1'0das .as estradas do interior

foram durament.e atingidas, obrigando '!!' mURicipalld,ade a
•

redobrar esf(i)rços �4manos' e' lT1a;teria!s Pl:\fa (Tlal1ter o sis

tema viãrio 'em �JIl. DE,NO.:oo., cel11entfl,víl nota vinda do

Oriente ,Médi'o: "O ãrabe'Abdel Aziz Ben Abdalan Ben Baz,
vice-r.eitor da Universidade de Medina, impclf,tanfe cidade
da Arápia ��4dita e do. Orienta MédiO! declarou que "A

Terra e�Jâ imóvel e não g,ira em redor do. Sol, pois como

poderia o pl�� perrnan�c�r em sell lu�.ar! s� a terra giras
se? QlIidqQer 'pess9A 'q4e �firme'o cOIWáriQ disto 'deve

ser castigada com s�veridade". Maurity Borges, substituto

automáticG: cio. "�le!':l,�d9 '�m e�ercíciq clà SJ.lper!l')�endên
cla de Seguros Privados - SUSEP - Delegacia em San

ta Ca�rina,: ayi�a,v� :8;o§ pr9,prieté,riº� de, velc.ú10s ã�,� ne

cessidade de renQvação do seguro obrlgatórioW, para evi-

tar' ITIlllta li' apreenlliio ºQ ver"ulo".�.

f �.";" -' 'ADV(lGAD0S
,

Irine,u José Rubini'
Ab ..... -a> ..- � t .. "� �"'�

I

!,�.�«:" f!", _
.... -r

-

r�. �

Angenir,' José\ da, Silva
\

Atendimento nas áreas de Direi,o Civil e C0-
merciai, Direito· Trabalhista' e Previdenciári'o e

de Dir�i� I;'en��.
DEPARTAMENTO ,ESPECIALIZADO EM,

,

. CQ.EJßANÇ��
Ay. Getúlilo Vàrgas, 49 ',- 1.0 Andar"

(em cima dp; UnibancQ) ....- f.one: 72.0111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O "dar de sl'" em prol' da ' 1r?,}; .' i' Clóvis Júnior O Instituto' de Adminis- COMO FUNCIONA
:Justiça Social, não são I- J' 'l tração Financeira da Pre-
novos, já fdràm1 'pregados vidência e Assistência. Um j'ornalista de Rabat, vai coinpondo em redor -por outros povos, em ou- Social - IÀPAS - está
tros tempos. Apenas os

bom crente de Mafoma' e da URSS e do qual par- retorrnulando a. resoliição
'

rotaitanos estão tentando espeelalmente versado na tlelpam mesffi'l)'Raíses so-
, q'ue estabelece normasI . ortodoxia islâmicä', expli- ciallstas ,como a Romê-a aplicação prática, de al-' pará o controle de obras,. ' cavá-me ,no Café Gijon as nla, .a :China ,e a Coréiago 'antlqufsslrno, 'algo fil-

reaço-es c'on,tra·rl·a�s o'bser- d N rt
" de construção civil. Es-

trado 'durante séculos de, ' ,'o, ,o e:, r r ' clarecem 'os técnicos do
cultura humana, desde vadas no mundo árabe, �.'

lAPAS que, enquanto as
muito ántes da era orls- tradicional aliado de Mos- Não contavam os eslra- normas não são aprova-,

cou, à invasão ão 'Afega ..

'

tegistas, de Moscou com ,,tã: . I' . .das, continua em vigornistão: '''Os soviéticos 'I�- a resistência afegã,.... eer-( ,Os antigos
e

persas di- ram e nunca comp"reen:- tamente menor do que dá para efeito de reqularlza-
ziam: "faça-o, como. se deram o Corão: Nunca as- conta os habitualmente ção da construção, o for-

. o fizesse para ti mesmo". 'similaram o conceito is..; mentirosos informes nor- muíárlo "Declaração de
Buda proclamoui Deve-

I ,_. d' .

I· te-an -,L.' Proprietário de' Obra -
mos buscar, para os ou-

emrco e seeta isme que e-americanos, mas, sem
DPO".

'

, ,partei de" bases inteira:- dúvida
1existente.

'

tros 'a fellcldade que de- Qualquer' obra realiza-
.. ' 'mente opostas aomarxis-, I 7' ,

sejamos .para nós mes- mó e (, sistema de eomu- Aparentemente Mo�cou 'da no país tera de serle-
mos": nicação de bens'preconi- 'cometeu no caso cs-mee- galizada junto ao lAPAS
Os egípcio,s assim se zadó pelo "chia" e pela mos erros e equivocos de pelo proprietário que es-

'expressavam: "Ele dese- "sunna". Por' isso, tf!mem, análise. que determinaram tá sujeito a multas se a

ja aos outros o .bern q.u�' com razão, que a ressur- o envolvimento norte-e- fiscalização vermd� que
ele "próprio deseja -para reição islâmica, causada mérleane no I Viétnã� O' falta a documentaçao nle-I

• cessárla, prevista' em ei.si: deixa-o passar". pela rev�lução . iraniana, que pretendià ser um
Confucio declarava: "O venha a 'c'ontagiar os 60 "passelo" ou desliJe de

que você não deseja pa- milhões d,e muç",lmanos tropas está se tornando
ra si não faça-os aos ou.::' que vivem na URSS e os uma verdadeira guerra
tros",

.

levam a um irresistivel em que se vêeml envolvi-
'impulso independentista. dos perto ce 100 mil set-
O Islã soviético e um bar- 'áaClos soviéticos. '

. �'
ril-de pólvora' à ql,.e falta
apenas 'uma cent�lha".

, (

.:':- E,t iqu et a s -

. "
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AUTOADESIVAS l'
CONFECCIONAMQS QUALQUER TIPO '

,Gráfica Avenida . Ltda.

Tçrrapl�� Vargas

Jaraguá do SUl Santa Catarina
I ,

I ";"

.

Viação
. CanarinhO

TRANSPORTEURBANO,E INTERURBANO
A CANARINHO PREOCUPA�SE'COM A SUÄ LO
COMOMO, COLOCANDO A StJA DISPOSiÇÃO,
MODERNrSSIMOS QNIBUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS..

SAßEIROS, UMA VIAGEM SEGURA· E TRAN
QOILA.

CANARINHO ,;_;,

>Transporta com carinho.
!

�, '

ma e, Beneficiamento 'de
I

. i.' � t,· , t I

mádeir3s' 'Im 'Molha Lída..
'

Madeiras Imunliadas : Forro -' Tacos - Roda:
.

Pé - Assoalhos - Lambris - Mela-:Cana.

Construindo em I1UJdeira o progresso'de nossa regllo

Rua Curt Vasei,' 658. - fone 72-0550 - nesta
'" � • 01 ..... ! • •

�

:.
,..

!
•

•

I de lido DomlJl90s Vargas
SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS

SERVICOS ,COM _TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - >fone 72-0208 '

Tubos Santa Helena
,TUBOS. E ,ARTeFATOS OE CONCRETO
,:Rua JOlnville" 1 016 � Jaraguá do Sul ,

.

Oficina do. Tiberio·
.•1

Especializada em Volkswagen, com serviços de '

mecânica, retifica de motores, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
marCa de carro.

, r ..

Rua Leopoldo Malheiros, 67 '

,

Fones: 72-0107 e 72-1059

JARAGUA DO SUL "'7"*" SANTA CATARINA

,

CONSTRUÇAO
I

CIVIL"' ENGENHARIA E
..

éOM:�RCIO DE MATERIAL DE CONsTRUÇAO.

Rua Jloão p,iccoli, 94 - Ed. ,Carlos Spézia,

Caixa Postal 184 -:-- Telefone: ' 72-0214'
, , ,

89.250 - Jaraguá ,dlo Sul Santa Cat;:lrina

,\elo�ana · Avenida
--;; �,...� J,,�_ ... ..,..,� r r f'"

Qualquer que sejà·a' op�rtunidade,
presenteie com as sugestões da'

RELOJOARIA AVENIDA. ,

Conheça as inorfveis sugestões em jóias - re

lógios - prataria e artlgos�firíos,para presentes.
Atendimento COrTl,O :cariflho' que Vlolc.ê merece.

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

,
"

� Os gregos assim' ensi
navam: "Não faças ao vi
zinho '

o que nele você
. cerrsuraria", /

Maomé 'pregava: "Não. De fato, existem ml-tolerem que alguém dé Ihões de cidadãos sovié-vocês trate seu irmão de
. , ticos que se mantiveramuma .forma que ,ele mes- 'tão apegados ao islamis-mo não gostaria de ser

mo quanto os eslavos aotratado". <:»:

cristianismo. Habitam as

l
Os romanos escreve- cinco repübllcàs soviéti-

rarn. "A lei gravada no cas do sul da URSS e
cosação de todos os. ho- • certamente prelerem pra-mens é de amarem-os ae- ticar o igualitarismo islâ-
mais membros da socle- mico à SUa moda e não à
dade como a si próprio". maneira preconizada p�lo
, Já a �ntiga iei mosaica Kremlilf. Tal modo' impli-dizia-: "AquUo que você ca em uma completa rup-,

deseja que s:eu próximo tura entre o sociàlismo
não faça à você. não o marxista e o modo de
faça à ele. Esta é a ún!- produção típico dos paí-
ca lei; 10 resto -:e mera ses islâ,micos. Portanto, a
exposição dela". invasão do Afeganistão
Finalmente, no nasci- �erviria a propósitos dis-

mento de Cristo, os Anjos cipnnadores e de íntimi- ,

anunciaram: "Glória a dação.
.

- ,

Deus -nas alturas e paz nft
terra aos homens de boa
vontade". Ele mesmo pro
,clamou: "AMAI-VOS UNS
AOS OUTROS COMO IR�
MÃOS".

,Aconteceu
"Corupá

em

"

Tend� récomeçado .a
obra da I estrada, que li

,

ga Corupá com Jaraguá
e�cutam-se quase 'que
diariame,nte as expio
,sões, para lirar os obs
táculos para que a es
trada encontre seu ni-.
vel também do outro la
do do Rio Novo, lá on

de descança já desde o

governo de Ivo Silveira
uma ponte, que ainda
não tem ligação para o
lado de éá perlo da Rua

.

Roberto Seid,,;·

Quero \ relembràr um
fato, que se deu, quan-·.
do começaram o ser-

viço do furo de um mor

ro e que finalmente t!!m
, sua, continuaçao. A pri-,
meira explosã9 que se

deu, era lJastante forte,
talvez tendo, siêfo exces-
'so de explosivo.: Em mi
nha residência e�treme
ceram as vidraças e nª
Sociedade '(Je Caça'e ,I

Tiro Hánsa-Ffúmboldt,
talvez afastada pela
,mesma distância como
a minha . casa, estava' ,

reunido um grupo de se
nhoras, praticando o

jogo de bolão. Estas se

nhoras estrantiaram no

momento,- que -os tro- ' I

féus, da sociedade, ex

postos em prateleiras,
se movimentaram. Mas
nenhuma, ,repito nenhu-
ma das

.

senhoras es

cutou a detonação; 'A·
conversa animada, era

bem mais forte...
Claro Valente

, Porém, não são os úni�
cos. Razões militar.es e

políticas foram levadas
em consiCleração" como
cavar uma cunha �ntre a

China e o mundo ,muçul
mano eromper com o as-'
fbdante córdão que a (li
plomàcia' de Washington

)

Um Vietnã às avessas,
onde a razio moral, de
pois de muitos anós, vol-o

ta a estar do lado do Oci
den,t�. Boa oportunidade
para o Sr. Carter tornar
-se um estadista digno, de
credibilidade àté' para
com seus eencldadãcs•

Basta que seja firme, con
siga resolver o problema
iraniano à luz de informes
verdadeiros e não falsos,
convença-se da realidade
sobre 'o gangster, Reza
Pahlevi e ajude o Paquis
tão, China e Irã, da mes

ma maneira com que a

URSS auxiliou o Vietnã.

Oma boa op'ortunidade,
histórica mesmo, para
caracterizar, e desmasca
rar definitivamente a'

URSS. A outrora "espe
rança dos povos. oprimi
dos", pela terceira vez in
vade um país d,esde a

Segunda Guerra MunClial,
é se isso não é um des·
lavado imperialismo' tI!'
palavra não tem nenhum
Significado. (Plana)

"

CARROÇARIAS HC

Junto ao Terrmnal Gra
nele1lio da Cocar em São
Francisco do' Sul está
se'ndo construrdo no mo

mento um Terminal de'
Oleo$ Vegetais 'com capa
cidade estáticã dá' 9.500
metros cúbic_os; ao, custo'
de' 39 milhões, e 899 mil
cruzeims. PO'dendo, rece
bef e expedir, (Ie 500 a

1.000 toneladas por hora,
sua entrãôa em funciona-,
mento está previsfa para

( o segundo \ semestre co
1- corrente ano.

-

=======================d

Hornburg
Carràçarias Blindadas,

/
,",'t

..

-

Indústria· ele
Ltda

•

, Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

CARRO'ÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES'-,

.

'ESQUADRIAS E

'M6Vt;IS.

B E R G P' R E 'D I G T

Als Jesus war zum See gekommen, 1

Ging schnell der Ruf von Ort zu Ort,
,

. Zusammen stroemten alle Frommen,
Zu. hoeren seiner Predigt Wort.

Im Hochtal steht er mit den Seinen,
Wo steiler Fels den Weg verengt
Und, spricht von den erhoehten Steinen
�l,Ir Menge, die sieh um" ihn draengt.
Er mahnt sie: Liebet eure Feinde
Und duerstet naéh Gerechtigkeit,

, Seid Vor,bild eurer Kultgemeinde,
D.enkt an die jenseitige ,Zeit.

y",

D I E:

Und segnet alle,' die euch fluchen,
Tpt Gutes Jedem, der euch hasst.
Lasst euch vom Teufel nicht versúchen, '

Dass ihr das Heil mir nicht verpasst.
In einfaeltiger schlichter Weise
Die Predigt ihm von Munde geht,
Und 'Keiner ist im ganzen 'Kreise,

,e [;ler seine"Rede nicht versteht.

,Nie hat man solches Wort vernommen,
Mann, Frau und Jugend: Jeder spuert,
Hier ist ein Hoeherer gekommen,

. Ein Mensch,' der sie zúm' Himmel fuehrt.
Denn was zum menschlichem Geschlechte
Der Heifand sprach, von Gott gesandt,
Das ist das wahre Wort, das echte" ,

Dt;ls Wort "vom ew'gen GoUes!and.

Was auf dem Berg sprach der Verkuender.
Das gilt fuer alle Erdenzeit ' -.

Fuer mich, fuer dith, fuer alle Suender. � ,

'Das Wort des Herrn in Ewigkeit
'

(MàHhelis 5,� - 28)

.'

L

Antes de iniciar a obra,
é preciso -que o proprie
tário adquira em qualquer
papelaria um formulário
especial requerendo Cer
tlflcàdo: de M'atrícúla nc:
Instituto e se dÍrif� à a.

'gêncTa do lAPAS em cuja
jurisdição esteja localiza
da a constnlção, O pedi
dó será atendido em 24,
horas. 'A lnlclatlva terá
que ser adotada mesmo
se a obra for ao tipo mu-
tirão.

.

;-'. '

Após concluída a'obra,
o ' proprietário fera que
utillzar o DPO, para re-

, gularizar a' construção
perante a Prevldêncla So- .

clal, Até lá, ao, fazer o

'desconto do pagamento
dos empregados, deverá
'processar Oi recolhimento
mensal ao IAP--AS, atra
vés de guia' especffica
'(Ç3R-5).Movimento .

iunto
'ao

'

Terminal
, Gran'eleiro

'

da Cocar'

Para' uma correta utili
zação do DPO, deverá
ser procurada a agência
do lAPAS, em' cuja 'juris
dição estiver localizàda a

obra que se pretenda re

gularizar, apresentando-
-se, inicialmente, ao se-Apesar da frustração 0- 'tor de arrecadação os se-corrida nas �,afras no ano.
guintes documentos: planpassado, o Terminal Gra-
ta baixa de obra, devida-neleiro da Cocar em São '

rFrancisco do Sul conse-
mente aprovada pe a mu-

nicipalidade; gUias de re-guiu movimentar um total
. colhlmehtö do lAPASde 371.174 toneladas de

granéi's sólldos, 'trans- (GR-5); folhas de paga-
, menfo ou recibos de sa-portados po" 14.623 ca",'

.' lários,; contratos
-

oe su-minhões, 124 vagões e 9 d h b'navios. Em relatório en..; bempreita as e a Ite-

caminhado ao. secretário -se.

Dieter SChmidt, da Indúsf.
'

tria e Comércio: a dfr�to-,
ria da Companhia Catari- ,

.
nense de Armazenamento
informou ainda, que fo
ram rec.ebidas. 242.688
toneladas de farel,o pole
tizado, seguindo.-se o mi
lho com 1 00.6� tonela
das; farelo, 18.586 tone
ladas; 'e, soja, 9.207 tone�
ladas. No ano passado, o
faturamento de Terminal
Graneleiro "Governador
lrineu Bo[nhausen" nas

qperações de recebimen
'to, armazenagem, trata- ,

mento, classificação e
expedição de produtos,
atingiu a 36 milhões, 433

, mil, 123 cruzeiros e 91
centavos.

, Verificados os aocumen
tos, o propriernrio será
notificado a recolher al
guma diferen-ça p<5'R7entu
ra constatada, após o que
será daaa baixa na ma-

"

trícula da conS!!:u_2ão em

causa.

OBRAS,
CONTRATADAS

Lembram os Técnicos,
do lAPAS que rios con

tratos de subempreitada,
os' pro'prieTári'os-s'ã6 soli-
1dari1amEmte . reSiponsáveis
pelo rec'olhimêfffS das
contribulções d�evidas pe
los subempreiteTros�
A fim ,de se Isentarem

da responsabilidade soli
dária, os proprletários de
verão e�igir 'aos subem
preiteiros comprovação
de -liaverem 'recolhido, as

contribu1ções por eles de
vidas, calculadas sobre o

varor da
--

mão-de-obra
, contratada.

O fato de uma constru-
ção 'ser. integralmente e

xecutada por uma empré-
'

sa construtora, sob con

trato, nãé) isentará seu

proprietário dá responsa
bilidade iSoliäaria, acima

. mencionada. '

Quando O' proprietário
de uma ,obra não' prepa-'
rar folhas de pagainento
ou' recibos' de salárió, não
efetuar qua1quer recolhi
mento ou efetuar reco

" '.Ihimenfo insuficiente de
contribuições,' seu. âébito
para com o lAPAS será
apurado com base na

área, cpnstruída, ,.pelO' va-'
lor. ,do m2 no perf'odo da
construção, de acordo

.

qom' tabela própri"a, atra
vés dà qual será caracte
rizado o tfpo de oOra 'exe-

, cutada. A existência des
;g:e áéblto imJ')lIcará em a

crésdim'ols legáis de jlJ
'ros,' "luffa e correção mo

Iletária.
SãO documentos neces

sários; para obtenção do
certificado de matrrcula
de construção civil (obra)
1. Planta da 'obra, devi
,damente aprova�a; 2. Con
trato 'de Construção e

Certificado de'Matrrcula
da Empresa Construtora, '

quando for o caso.

Rlldolf HIrschfeld, o s� ,Paulo '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pequenes
de 'SCf

e 'Médias
têm

•

apOIO'
Com a presença do se

cretário em exercrcíó, da
Agricultura e Abasteci
mento, Sérgio Nerbass;
do presidente da Ocesc,
Alberto Morais; do execu
tor do. convênio Incral
Secretaria da Agricultura,
Vicente Censi e de repre
sentantes do Incra e da
Federação das Coopera
tivas ,Agropecuárias de
Santa Catarina, foi inicia
do semana passada, o

programa de treinamento
para executores do pro
jeto de desenvolvimento.
e asslstêncta às peque
nas e médias cooperati
vas de produção no�slá
do.

'�eônus-Colheita"
para safras agrícolas.

O Ministro Amaury Stá
blle, da Agricultura, in
formando sobre a libera
ção imediata de' um cré
dito especial ilimitado,
denominado "bônus-co
lheita", destinado 'a finan-

'Uma das metas do 'Pro- clar os produtores rurais
'grama é a de amplíar a I' nas despesas com á co-

abrangência do sistema Iheita da safra agrícola
cooperativista, pretenden- que se inicia.
dó-se em quatro anos au

mentar a participação
dos agricultores nas coo

perativas agropecuárias,
de 15% para 23%. lEsse

fendimento às necesslda
dee 'dos pequenos agri
cultores catarinenses.
A Secretaria colocará

à disposição de 32 coope-
'rativas pequenas e mé�
dlas, sete equipes técni
cas, formadas por. enge
nheiros aqrônomos e téc
nicos em contabilidade;
que darão àssistência
técnica e orientação or

ganizacional' às cOlopera-,
tivas. Os 16 proftsslonals
iniciaram . aia .' 29 ültlrno
um treinamento 'intensivo
de um mês, cujo 'proçra
ma ,se encontra

. estrita
.

mente voltado às ,neces
sidades -do cooperativis-
mo catarínense.

.

programa - que atingirá
cooperativas do Vale do
Itapocu, também � conta
com, amplo respaldo da
Secretaria da Agriqultura
e órgãos' ligados a ela,
buscando-se através do
sistema cooperatlvlsta a-

� tender as necessidades.
dos pequenos. aqrlculto
rcs,

O projeto, lançado em

decorrência de um con
vênio entre o Incra e a

Secretaria da Agricultura,.
visa o aprimoramento or

ganizacional de 'Pequenas
e'médias cooperativas de
produção, dotando-as de
estrutura, para meTfior a-

I

A finalidade do crédito
é evitar que os agriculto
res descapitalizados se

jam obrigados a recorrer'

OPALA.80
• -.j'

VALEU' A PENA ,ESPERAR
Emmendoerfer, Com. de Veículos Ltda.

Aplique seu capital em ini6v�is, onde a valorização é constante
e o reterne garantido. Adquira ainda hoJe,' seu lote no JARDIM FRAN.CISMARda IMOBILlAFUA VAILA1Te LTDA.

OS BONS VENTOS LEV�M AO

VENDAS:
PRAtA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).

Irnoblllérta VAILATTI Ltda

Rua CeI. EmUio Carios Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JARAGUA DO SUL - SC
/

. I

. I,

Cooperativas
da' SAA

Contínua
contra

'Ao informar que já fo-
_

rarn diagnosticados 110"
casos de poHomielite{des
de setembro do ano pas
sado (32 dos quais so-

.

mente. em 'janeiro, deste
ano), a Secretaria da
Saúde de

.

Santa Catari
na álerta a população
para a necessidad'e de

. proceder Ia vacinação,

das crianças, de dois me

ses a cinco anos, nos

postos d� saúde manti
dos pela Secretaria.

O Secretárlo da Saú
de, W�ldomiro Colautti,
tmanífesta preocupaçãot
em relação à diminuição
da procura por parte da
'populãç�o, dos postos de
saúde para vacinação, já
que casos isolados de
paralisia infantil contl
nuam ocorrendo no Es
tado.

aos empréstlmos bancá
rios normals cu compro-

.

meter sua produção com

intermediação- que, nor

malmente, .

lhes oferecem
dinheiro em troca da
compra de sua safra a

preços muito baixo aos
de mercado.

Segunçi,o informações
do Ministro da Agricultu
ra, os empréstimos do
"bônus-colheita" terão ju
ros variáveis para peque
'nos e grandes produtores,
mas em nenhum dos ca
sos esses juros ultrapas
sarão a 38% ao ano; o·
que significa um subsfdlo
em relação a correção
monetária pré-fíxãda pelo
governo para este ano, da
0�emde45%:Osprod�
teres rurais que fizeram
seus contratos de custeio
junto a agências do Ban
co do Brasil ou qualquer
outro banco comercial,
deverá dirigir-se direta
mente a elas para obter
o financiamento relativo
ao montaute de sua pro
dução.

Novamente torna a pe
dir, a todos os pais, às
autoridades, aos médl
DOS, tarmacêutlcos, bio-

.

químicos, enfim, a todos
os segmentos da, comu

nidade que detenham me

ios e lnrorrnações que
possam orientar a popu
lação não informada, que

JuízO de Direito da Comarca de
.

Jaraguá do Sul
'

\

Edital de Citação
o Doutor Marc:írio Cardoso Finger, Juiz Substituto da"

Comarca de Jßraguá do Sul, Esta�o de Santa Catarina, na

forma da lei, etc",

-

FAZ SABER a" todos quantos o presente edital de cita

ção: com o prazo de trinta (30) dias, virem ou dele conhe
cimento tiverem e interessar possa, que por parte de Lau
ro Mokwa, brasileiro, solteiro, lavrador, residente e domi
ciliado à Estrada Isabel Alto Município de Oorupâ, atra-

. ,
.

vés seu bastante procurador, advogado dr. Reinoldo �ura-
ra, foi requerida uma ação de Usucapião, para aquisição
doi m6vei a seguir transcrito: "Um terrerio rural, sem ben
feitorias, de forma. retangular,' com a área do 25.000m2,
cortado pela' Estrada Isabel; situado na dita Estradá, mu

nlclp-o de Oorupá, distante 12 km do céntro da cidade de

Corupá, fazendo frente com 52ms na margem direita do
Rio Isabel, travessão .dos fundos com 50ms em terras de
Lauro Mokwa extremando pelo lado direito com' 50 ms.,

.' \
em terras de Lauto Mokwa e pelo 'Iadp esquerdo com 43.3
ms, em terras ae Gustavo Sacht". Na referi�a ação foi pro
fe.rido o despacho do teor seguinte: I - Cite-se, na forma
do inciso II do art. 942 do' CPC., sob a advertência do §
1.° deste mesmo dispositivo: " - Cientifique-se, por car

ta, d Fazenda Pública da União, do Estado e do Municí

pio: III - Marca-se o dia 014.04.80, às 9h30min, para ter

lugar a audiência de justificação de : posse. IV - Advirta
-se do que se dispõe no art. 943 do CPC no tocante ao

pràzo para contestar a ação. V - N?t-se o MP. Em; ." •.

27.12.79. (a) - Hamilton Plrnio Alves - Juiz de Direito".
E' para que chegue ao conhecimento de. todos interessa
dos ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido o

presente edital q�e será publicado na . forma da lei � afi
xado no lugar de costume, correndo o prazo .de quinze
(15) dias, para contestar, da intimação da decisão que de
clarar justificada a posse, sob pena de não sendo contes
tada a ação, se presumirem como verdadeiros os fatos ar

ticulados pelo requerente. Dado é passado nesta cidade
e comarca de Jaraguá do Sul, aos 02 de janeiro de 1980..
Eu Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

I
'

Marcrrio Cardoso Finger
.,

Juiz Substituto

IFaça uma assin�tura deste jor�al e acömpanhe
a, história de nossa cidade.

Passo a passo.
I

"CORREIO DO POVO", há 60 anos 'escrevendo
nbssa hlstórlà

,
,

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

MARCIO MAURO MARCATrO
I

" Engenheiro CMl

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

....._--- .. __....

PROJETOS E ASSISTt::NCIA TeCNIC \
. 'Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n°. 1.179

\

Organização Co�tãbil "A CC?ME,C�AL SIC LTDA"
/ CRC-SC n.o 0048 .

Téc: Cont.· Ant6nlo Joaé Gonçaives
- CRC-SC n,o 7.786.

T6c. Cont. Yvonne Ä. S. Gonçalves.
CRC-�C n.o 7.638

,Agente, dOI ECAD - Recursos FiscEÍis e I.dministr�tivos - Con
tabilidade - Serviços 'd.e Marcas e· Patentes - Fotocópias de. Le
gislação Trabalhl�ta e INPS .: Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

• Desde 1944 a serviço 'do progresso de JaragOá do Sul
Av. Mal. Deodoro da. Fonseca, 1301- fone: 72-0091

/'

III ..
MARLIAH·.�. E _IIVIÇOS·LTDA.
---

Cl=lO- On2

CONTABILIDADE -:.fEGUROS - PROJETOS DE
.

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL
ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Várgas, 79

'

Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83
89.250 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

'a

a
vacinação

, políomielite
NO P. DE SAUoeprestem essa colabora-'.

çãQ à saúde publica do
estado, sob forma de
alerta a todos quantos,
estão sujeitos a terem
seus filhos atacados des-

..

te mal. As vacinas são
gratui'tas e estão dispo
níveis nas quantidades
necessárias para aten
der todo o Estado. Con
vém 'alertar que as cri
anças .

sementa adquirem
resistência ou imunida
de com a aplicação das
três doses da vacina
"Sabin"- centra a polio
mielite.

.

'No posto' de Saúde de

Jaraguá do Sul, foi ttarn
bém sensível a queda .

por parte da população
para vacinação contra a

paralisia infantil, embora

disponha de número su

ficiente de doses para
atender a todos que. o

procuram 'durante o

horário de expediente
revelou fonte -da unidade
sanitária local. A pollo
melite é' uma doença te
rível e somente com va

cina é que se. pode imu
nizar esse mal.

,'. )I

COOPt;RA1IVA. KGRICOLA MISTA
ITAJARA LTDA•.

Edital dé Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com o art. 25 dos Estatutos Sociais, fi-

cam convoca-dos os srs. Associados, em pleno g.OZiO de

seus direitos, para Assembléia Geral Ordlnárla a ser reali

zada no dra .16.02.80, nas dependências do Pavilhão Arthur

Müller (Agropecuário), sito à rua W,alter Marquardt, Jaraguá
do Sul-SC em primeira convocação com o mínimo de 2/3

.

(dois terços) de seus associados às 8h, em segunda con

vocação com o mlnimo da metade mais um de seus
_

asso

ciados às 9h, em terceira e última convocação com '8 pre

sença de no mlnlmo 10 (dez) de seus associaãos às 10h,
na qual havendo número legal será discutida a seguinte.

,ORDEM DO DIA

1. 'Prestação de contas dos 6�gãos de admlnletração e

Fiscal, pelo relatérlo da Diretoria e Parecer dQ cen
selho Fiscal, apresentação do Balanço e Demonstrati
vo dás Sobras e Perdas.

2. Destinação das Sobras verificadas no exerclcío de 79. ,

3. Eleição do Conselho' de Administração e Fiscal e rati

ficar o nome do sr. Curt Otto Weller, como gerente da

eooperativa;

4. Incluir nos investimentos aprovados na Assembléia Ge-__.!
ral em 22.12.79 um pré-limpeza de porte grande.

5./ Autorizar a diretoria a contrair financiamentos para
aclantarnentoa da produção (EGF ou outros) e para

aquisição qe fertilizantes e herbicidas.

6. Autorizar a diretoria a contrair financiamento de cotas

partes para capital de giro.

7. Assuntos Gerais.

AVISO: Outrossim avisamos' aos associados, que os

documentos refativos ao exercício de 1979, referidôs no

art. 5 item I, letra "f" do Estatuto Social: encontram-se à

disposição na sede da Cooperativa. Para efeito de cálculo
de quorumesta Cooperativa é composta por 183 associa
dos.

Jaraguádo Sul, 05 de fevereiro de 1'9"80.

Hilberto Ftltzke,
Presidente

.. Lenha - Vende-se
Vende-se LENHA EM METRO" em grande,

quantidade e para 'pronta entrega •

Os interessados deverão entrar em enten
dimentos com o sr. Pedro Ramos, na- LOJA DE
MóVEIS IRIMAR, em Sió Bento

..

do Sul, pelo
fone 33-0163, a partir das 9 horas '(la noite (21
horas) até cinco horas �a manhã. Preço a como.,
binar.

�========================�===�,========�

Fulo. Lass
FOTO - CINE - SOM

OS MELHORES ÉQUIPAMÊNTOS, AS
. MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAG"ENS
.

r,

_ ClNE REPORTAGENS

- SOM AMBIENTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

�lrlH'!!' , .. 'H ,�...'IJ'·. ,

:' '@P)déplltatlá'" 'Júl'ib"'Césàr,�,�e-1
...cretário" 'tle, Ctlltuta: Êsporte;; e
"T!urisrflo àcómpanhado'd�d(te-
tor da' Coordénadorla�' de:'Es
'portes 'dr.' Nílton Pell:eira�e Ha

,
.

<CShefê/do �êtimônlafl'dös'�JCiímOs 1

Abertos,'!'erof;�CI&tildí�.Catátlna'
Wlerder«etier, m�rítl\lerâni?�reu-,
nião.1 ;quãrtalifelra, .·�nb. f6rum,'
,eomi:ó "Prefeito n V,lctor.t�Bauer.
�.;l?residentel.".It' da:"Q, Ce0 S,iQQlfí·t.::SohQnke, demais ,mem�ros.. 'da
Comissão, Presidentes ·d'e,·Clu-'
bes e Sociedades, tomandol

DIA' ,25
" ,,:.: .a, Secretár,o, r.eferiu7se,·aio�ä
.. spt>:r�, 0�"��9LÍ�Qs IJ'!!\t�do� _do
� Est.ac;!C?;,guEl:,j�nto. co!ri.:a��re-:
,'fei�.ura,;d�!(er� .)!I?er.�r v.�rb,as'
para' melhprlas �"dos locais· de

I cO��!3,!,i.��� e:,�aléT.. :."jß�'o...i· a-
4'cr.esoentou, entramos com to-

f éIa��.��iaç���.!�Piiss��, WI-;
��9Qr.a.t9,S,.;Ijl! •.p��e!.t���_ip!l·e'
física, todo o" material .�ara os

Jogos. aiém"de 'outros équipa-'.
• mentos, À parte .técnica; o .or-,

'1 çamento é de 5 milhÕes e. à

parte tisica. üs dotações'. virão
t di,r,eto ã��Pr�féifÚ�ã �ue'iif�r�i�o;
I repa�s�-pôsterlor' i?sUcl'üb�s�b
,

��a efait<;> de prestação junto
ao Tribunal de Contas do Es�

,
.

'.
,':.'

- ._'
.

- �
,.

,

'

Dizendo-sß surpreso da ha";

bllidade de Victor Bauer. o ti

·'tular. d!tf-SeE"I:- solicitou aos
. presiClen'tes' de ·'cl\.(bês, '9' sOGle�
'dades que todo ',aspeQto' ';rela
"clonado à parte téôhlca. 'sela
'd�msultaäo 'o: dr'! Muiiilo

.

Barre
to' de Azfi}ve(ló. pres.ldente do,

,. Conselho ;Súperior'·' de' dulga
, 'mento \ dos; JASC A e "represen-.

,

, tante ·nesta--região,�da ..GGorde""
nadoria de Espori'es.;"'l:1éró·�co
mo ao dr. Nflton Pereira, dire

VtortJdà '05[e' colo'êou a âíspo
-'slÇãQ:iPéS�OaS�J\I:i�ilitadas nes

�se 'setor -para ic:or,npádhamen
fo dos trabalhos, ficando. igual-

'Jrpente� .nB.!".Pp�ião. estabeleci-

SEMANA DE 09 A 15 PE FEVEREIRO DE 1980·

o 'Uajárä' se'rvlu de ·Ioc.al' pa_l
� rá o almoço oferecido .pela mu-;
nicipelidade. -(Cobertura,'e tex-I
·tos: Ffávio José).

. •.

tado.

,I
I
\

I
I· A· Sociedade Esportiva João
i!

i Pessoa, fundada,em 5 de julho
: de 19�2. tradicional no, setor

�,I espGrtivo/social, em assembléia
gerai ocorrida dia 20 de janei

j rOi elegeu sua ·nova diretoria e '

f fixou :metas à cumprir no pe
rfodo de gestão, já tendo. pa

I; ra tarito. a promessa de subs ..
, t�ncià.1 ajuda financeira da or

dem eile 900' mil .cruzeiros do

podei' público. verba destacada
do orçamento' de 30 milhões
que serão empregados nos pre
párativos EI realização dos Jo-

,

.

gos Abertos. em· outubro. em

nosso' munici,pio. i

A dir�toria eleita 'e empossa
da, tem esta constituição, com
mandato de um ano: Presiden�
te Cfe Honra - João Lúcio' da
Costá. Presidente - I�aldo Sa

, cht; 'Vice-Presidente ....: Edison 1
Jahn. 2.° .

Vice�Presidente de
riro ..:.. IIson rNoltêneo Bàstos.

. 2.0 Vice-Presidente de Bocha:1
- tino Schwarz. 2.0 Vice�Pre
sidente Social - Élio A. Fro-

Essa diretoria, for.mada por
pessoas da �'pesada". com vas

ta, bagagem tanto' no setor' es

portivo' 'como nO' social. defimu
-como uma de suas metas prio
ritárias . a reforma total' do sa

lão João • Pessoa. dando-Ih�,
segundo a 'própria'. um .visual

condizente com a atuandad�,
.além da/construção também d�
'Um� novo stand' de: tiro�" "pro
ourando difundir;' este "conta

giante esporte, diga-se com

i". '�, ",.':
..

..

Para, os .Jogos' ,Abertas. a
'. Sociedade, disporá para aplica
ç�o em suaS canchas de bocha

'(para coloc�-Ias dentro das
normas téchicas). aterrö., t�rra
plenagem e aquisi.ção de. mate
riais entre outros. 900 mil cru

zeiros. destacados «:10,o�çji
menta geral dos JASC. segun
do comunicação" feita Isema-na
passàda' pélo Chefe db Executi
vo Municipal.

Sesi . define calendário
: �

..

es'purlivo7JO', ,.oa ;':-terçá�fejrà:�':, ,. ' , ,'� .' ,
.

t� , 'I r'\ -,

o S�.rv.i.ço c
de .E�PQ�e$i...da o' Conselho De'sportivo' Sesl'a-

'A9&n.cJ� , 'd.e '�a�â.9\l.��:,c!Q, Sul no, órgão desportivo supertot
do,�e:.rviÇ� Soc;i,�I, <:I�� Ind�s�ria do depto. comp.eterlt"e do

\ (Sesi,)' . Rbj�tiY�I!�O dir.�!�ji� o Sesi local.
' - �,

·'setoi';.·está, soliéjtlitndo ,dlls"ln- .. " .� , �� .'
..

>� .'

� � ....\, I It;,. r: "."",-:

dúslriäs através do OUcjo..Cir- Esses mesmes- elementbsJ in-
:"hl�rl,,9Ôp8F.. >�1i�di�aç�?,,: por çlicados 'pelas empresas. já te-

'

.' e�crit'?" ��:HêsfJep���eot���es 'rão reunião na próxima terça-'
,

de cada empresa. com, a fina- "�feira, dia".' 1'2; 'às 15' horas.: " .

.,. \" '" t ro:.. t� t,f" •

;,_!�Q,�Ç�, lit; .:9.�§'..1l,,�J.�. ��n��!i.�.YIdO I na própria ,:;\gênciaí;"do 'Sesi. ' '

- ÓporlUnidade ein 'que- será 'elei-
to o presidente do Consélho'

Desportivo Sesiano. eleição da,
Junta Disciplinar DesPPrtiva. iI.�'

'-- pravaçãp. do calendár.io �por- -
i '.

• -
1
• • ,., ," C'I íb' " r�t'lé '

tivo a ,sér désenvolvido·· duran.- ii· r:,.. 2. -+- As atividades jJ'l�do,lstast dO'-i u. e,!", -

•
" ii.. d'

• ••

- 'a 03'· de março' es..
.

te este ano e assuntos outros tlCO Baep�n I, Iniciam s� I, .

_. ,

'
•

relacionadas ao Serviço de' �s-: � ,.' ta,lldot' p,ara tanto; �s m�t�ículas abe.�s '8 crl-

-"partés 'Ä' 'informação .··é· dada-'" ·,anças dentro da faixa etana �os 5 ,a�s .14 a�o�
gent� �demar Lotin Frassettó e

'. Para os\ treinamentos, já foram estabelecld�s
dó Encarr�ga!!lo,. de' Esportes, horários especificas: Iniçian�-:s,. t1a,s '14��g�ln
Sérgio Luiz da Silva. às 17h4511'1in e aquel�. que.!a . ���ram, 'hml��ttÇ�Q., das 15 às �6�1�mm. Are� éle�.f. .,�v�ra, •

um misfo, no tiora!l� das 18 ,as' 1�h,"1�.�l��, ,�,s
,

adultos terão o horano das 19h'30ßlIR a� 21 �o
';Fa§.�A .. informação ,é do prof�s$��,·�lMo. �c��i'o
Borges, técnico"da modalidade, que, vem .de ser

. çonvocado para o Sul-Br!lsile!rb �e �ud�;:em .P.
Alegre, .,orém, face. a �ma cir�rgia ,_,. �" :9��' �
!i;ubmeteu, não 'tomou parte, das �om�etl�iés,
rep�esentando Santa Catarina.

.

.. t

• '_4'i '(i::....� 'i( '-4(' �:. I, ... ,!'P:(t

GreUZ·' de. Malta
VB 'F:lor1ésta ,�'(i
\

jogão deste·
dpm'jngo �_"�m
·Rio· da . Luz
:t .; h.f���ri� ...

·J
" c:-.. 'l:I<

I'

IPreJ)a!�!iy'<?�\ e�f� > > <?�"_ �<�sc:�.son!!nu�m
,� :, "., .. ': I)

;I";�\)Jhúl"'i'tl.'O:1., f';C":"ésil'a�r� II
• 'j 1 "v ") . ';', "

'

....'",. .. 'í.(:c,,l ,_l" S 'I�sf>ev;e., I ' eij),·,. <;Ja.r"gu,�.r ,,\�o.,,, I, �, � 4

.�..,�;,,�/, ��,�"". 'I" :.�,'.(f.,..l' !�. ""'t- .

�' ,ào�'qu�' di� �5,:,de �ev!'t�!ro< j)ró
" ,xjmo. .uma· s�gund&.'fe,ir�; ",irão

. !,àj".�raglil(l qo',:Slltl\ 0_ dr,.i:NUton
�)� té�niol)sj pare 'f4nálise"clQl9ro
,',nqgrafTIa; c;I�. ·"iQb.t�s ,e"or.ienta
r:ç�úpara ;atliindé.r ,ap",que :-,ci.is
d�õe'O'll�egu,8mento t6.qn;c��:,

.t f""': '"' : lit:-�
Por outro lado; a 'Gomissão"

Mu.nicipal de Esportes. que tem

. como. I?fesidente 'Qpicado F,idé�,
,(is . Garlos }Hru�cli�a; <' à ,'�dldô'

r'i d.o ,�!3«ret§rio. �everâ, �Iaborai:
. u.m,),evant,aml'lnto sobre,�!i ne;.;'
c6ssidades materiais que o mu

nicrpio necessita e' encaminhá
-lo l:j C0.9�d�n,d�f;ia de ��por
tes, qú�"far.á d, elT!préstima .

.... .,.), ..... oi " � • •

:l� �í)wtij .. ['.�:('Í" .,
.. �·.if,.·.t.�;·

;. O,lPrefeito ·Victor- Qauen !lo,
ent_anto, nor-que pcde-se., con
:;-sider:ar;·I:ml'a. !!taeada,;';dEl' tmes-
tre",. fruto 'de sua .' hflbiiiÁa.de.

. adiantou. 8 reunião�hliyid'à., êom,
, 11prà�isten(�s úde . clu_bes,., . 'e' '. :so

,',:ci®_ades Se,!!'lana, p:assada,e 'os
" va"Q�es jque,\ defJllitivamente, ca
�cd.áJ'tllal 'reCElberá para -constru-'
,;- gpeß.':'e. " m�IIlQr.ias,· "passando'
'ß.urnJ 9rç,alJ)�to .iniçial. 'd�ICr$

a.26.lllg1,�7,:4,QOi'(de acordo.c�m a

..:p.edid$. dos clubes)!;' parat::Cr$
13.778.1·12,00. após considerar.

· CMhecimêoto ')'tlo, andamento' ,·.t�O'0�i�i;ia!>;i��19.umq aplicaçÕes
I. <tos .preparativos}aá,s'�tiJOg0su te. QytraSo·f,qra, de,icónslderação,
·,Abef"tps:"de $antà Catar:ina�que'í c""$i,'princfpiQ; pe'la vuJjosa. soma.
; s.el.ãb'\ realizadal?;.no·'mês 'de:Ou-; " ,-NtS'i' 'I r..t ,�j

.

,�.' ��••

".lub'ro,"em r.:(ar:ag.uá dooSullJ\.' I ,I)(9 (m:�!1:lentG at\l.a1" adialiltou o

,:,,�.� ,��'", b 'O: • 10<�' "l!Pfinda,t�rio-mQr M,J'l)unl.cfpio; _ ,Na ppo,!uni$.��e. t�IT!��'r!, e
,t llIe. maneira bastante, :iofor- d �está �m·.,Çr$ H:.�Op.OOf).OO: de- chefe do execut!v9J�r.agJl�l1In-�.

.

I' à'J"11 'Cé . ,", -b públiCO de Rio da Luz,�,mal'"e siroples;:Júlio Césareofez; ·,r,v�p.ª�q.éQ,c:h�r�rmais c:I,f;I mil: se rea.C1onou , ....Ju._.,!?,." ... s�r,pl,le,: ,," ... , � (/'\ '
' n

",
C C" V äcöstumado �'a grandes apre-�Uma exposição: sobi'e,oS;'J�gôs ".' �Jqy.jJlh�r:ttQ�jc.r4�eir.os,. eis. que a om,lssão entraI Organrza-. "

senta.çõês de ::Séu repr.asent_an-• A�e'rtos p,a,ssadQ.s,_ Qm• .J3Jume- '. n�sße, valor:' i;lão está jnclufdo.· dora está praticamente com-
....... .' " .' .,

, _te.' ro Grêmio 'ÉSpo' rtivo ·.Cruz�de. i T
.

,.)nauf'S,ua.', estrutu,ra ,espQr:liva.l' ,:ta.,,p.i§ta�.ld�l�eti.§m.q d:p Bae- ,�po.s�a;' t�ndp comö.pre§id�nte, '

'.' -. . r : OrnelO
1" hoteleira e·de alQja:,m�n.tQi), mis- q pen.GIli .em,4�ã,Q�batid,o, o .l]1alor _ Si�olf.Sóhon�e\ �.�cr�tá�io Mªu- • MB:lt�, ,tert a op?rtunld�de de

Interclubes de, correndo'. sobre;,: o ..Elhtusias. inol' ....,.,�_!l.mP.e.,çilh,!9_.. atu"'lm.ente, �xisten- rélio Maurer, tesour�!.r�,.Rón.al- observar,' ·apl�udi�. e., ...vi�rar: .

rdeQ Játagl!Ja d�'i'S"Slll ßm, =!le�iari "�Ú�,i;llYl��J\tdO •. ';;'erã ,res,ólVido à '

' do 'Koehnto'pp. coordenador de c,om. o eA?Ontro �nirà: . �iÍâ 1

e�,
'. '. I

Lions �

em.

t' - .

D 'FI' I E:' k quipe e o Floresta. de ',?ome- ,: as ..competiçõesi;eslej�ano;, -a.pe-,; contento, disse. '" "<'. . cl'ns ruçoes r. on�.va n e. ,.)

" ·Ja._,r.ag·�,.'. á. d.o. . ,S.U,11
, .. , "

- -, ,
. ... ". ,'.' '.

rode. campeão' da Primeira' Di- 1�'sar .l1Ie�ser fäto.;;�conct�iJ nãO;I
' .

alojl:lmento Vi<::e_n!!"pónin!. s�ú- i.
' ," \, • .,,'

,
.

d'
.

'" L f M rt' d' "R' visão de' Amadores da' liga ', possuir :ar infra-,est�l!Itur� <ta. ci-, i,'j 5'p.ar\i�quQ';,�s. cl.l,Ibe� e so- e úr,. 'U s
.

a ms, a eglo-
•. � t "'; .. ," •

.

'

�:dade-sede
.

dos JAS,Cl p'���a1 tlcJel(lpde.s, Ros�,ªm ,_ rec�l;ler as
< nal Médica-de Jaraguá do Sul.' Blumenauense de Futebol; no

, .

O .!-iOn$ Club� I�t�rá.ção. o' 1; 3. _ Á Liga. JaraguaenlSe' de F.ÍJteb�l, ,en-
'

'dos. porém,! �stá' $prpreenden:'; verbas ·dest�c�das;- é 'necessá- traniporles"Enno Ja'nssen•. 50- ano passado, Esse jogo que
.

mais novo 'olube de serviço de. '

tregará l1óje; 'diplomas aos 'alun,os.' d� Escola'I'"
'

,

Câ'
, e::ial::.rös€ Cárlôs" Neves é

.

ali-' vem monbpolizando
.

as
.

aten- Jaragu'á d,o Sul, será anfitrião'
d.e Arb'ltragem, formada pelo "ä' r'tfltro

..

' A,lcides
" qo. :pe ª" roa.n�lta: c,omG;:o chefe! ..:IIO B.u�'a ,

' ,n'I.?ra_apr'ove o or-
..

'ço-es' a'o�'-pu'b'll'c'o· 'e"'�J'á;"a'po"n't'a:d'° ." ,. . " I
,

,v '" � 't' - A',:" l';"J '" 'C'" amanhã, d,omingo,,'dé um. ·Tor-· ,

F d
· •.lito:.e�ecutiJ(olw�m,con.,d.u,z,lodO" " .• �a,lT!.�nto ...,.,e".;s.egui.dam.ente., s," menaçao ..Oar arl\. ,orr1U- "M"e 0111' atualmente nos quadros" da eera--

t. b Ih d
7

ã
'"

-.'. -I'd� d
-;

á nicou a êcimp"rt,i'de FÚbö".60I- como "o jogo do ano". segun- 'n'eio' lriterclubés dá 'Liörii,'·reú- "

•. aill' zz 1" d F t b I E"
.. " 6"· .... 's'e

as �"a a 0$ e�,pr.eparaç 9� ;1 " �'t'.I)I�lpa I a; e' a.s�mar . 'rcon- , ,., ' ... .

:, '.' � ,,' ',' ,.
, ,.'

, "rçãp, ,PaU ista ,e u e o. para. � . �r xlm,�.... '"
,.,.. .' ,)",�>, .;.; ,;:, " '. v�ni() com ·os, clubes.-�"pois a chões da CME de Blumenau. 'EI"O' próprio 'DuVle, será 'preli- .

nindo,: além'-do pr6prio, os 'de
mana em'.local e data a ser definida; a LIga o,.., .

. . '. o.' •. li ,,, ini�adô' éntre os'ãspirantés que 'Jol'nvl'lle-Sul, Canoinhas e Pa-" •
,.. .,I'·. J.úU;oC,és.arr,a.IU"',ill,que'.·0_0b-1:, ver;b,a.�:v,e""d.,e.�q':la.l,n.. oe,.r;)eit0:.'., e "L200"âos'"quäis já seencon-, f á' pequeno ága'pe quando tainöem>pode.:.

_. \>I
-

_ '",
'u

. ,'" • '.
-

'J'og' 'ara-o' às. 14' [hoi ra··s·, "�I'ca,n'dO o' I , e recer
. '". ",' .

,
.' 'train"em ·"arÍíg"Uã'. J'Õntà·�â.�o� Ca- . . panduva' -

d'
.. jetjvo�dQs J099s (Ab,�Çt��� �s-; '. de, q,���q,l;Ie� fOJ:l!: e, eu, vouCO_I... . ,

..

' ". .'
.,. .:,

. .

, .:rá ser,cqeterminado ô dia da realizaçao" a �s-,timl,lla,t:r$. prá�ica ,cil:> '�esJ;lodo: 'brar:-esse trabalho�\ Bauer dis" fé B�uer. uma vei"qVe Ó 'Posto: horário das _15h30mi,n para .0
_ sembléia geral que- escolherá a '. n,?va direto.ria· nas cid.l;1de� Qn�e !lão, r:e'�liza-�' '�cor,;��. aind�.�'�obr.� o i�vl:\rita- Agropecuário .será. refó�mado. 'início do gra�de' �mtiatê: �.

.

.•

A 'abertura dar��e-á às'Sh30m'
eii'l1 os destinos da entidade· O atual pre-,

- • , - " ''''.' .• ,', ...." .• ....
• " ,,' '" :;,. ,�.

na Associação Recrea'iivá Weg', ""para g "I ,i '

.... .".', �
.4 dosj.,to.davia•.es.�:;c�r:r�..9a§<lI;',(le:'.

'

..w�n!?. !�ito ��iira� r�fQr!1l�S;' (jas
.

"Mo' p'ossioiiitando' qúé sé 'guár- ,.' , . •
!

�
,

,

.

sidente, ;em, contacto com ·.a reportag�m, del,xourespênsabilidaJte.•.�ant.o.,;.IlQ,r.,par-!,·. Q.�,c.ola.s ,d,_�, .. r,.e.de, e.·,stadual. or-' de 6s"; d"dlchõéi3 ('Í:lté"oüful:)ro:
: Renato no gor; tuIs" Carros. com juramento dos atletas e, .

'< 'd',

.'''1 ...
.',,' , ,.'" 'c'el·so·".· '�nU,d'l'b"e'rto; '. 'e�', C('d'I'O' no. "

segu·ldamente, 'Inicl'ar-se-a-o as' ,.1. tranSI;tar.eeer nas' e�trelinh� q�E::�·po. �[.� ,�rr't�'�Q·.'Sóv�r:rto-�sta4uaJ�' como" çadO' e� Cr$ ,15.61 O.ppO\pO, (pa- muito' rllais' por' �qu9"'em"julho, , n.. ,,' .•. ,. .. , . L
• r:eel'eito, antes de deixar o cargo·em. ma,?s de, , " '. I'" ';'" iX'','V' E"'X"IJA' ,i

'

� \sciltor de'fên.'siVo·. "A,démii'.'. burt ·'disput_à.s,' nas' mod8tidadeS de' .

-.iIila··municigal e'c;!a' pr,óprla',cQ-: rátodas as escolas),' pOf,�m. será r'ealzaua a
..

I. "

er.lture'ros porém cõndiciona sua re'eleiçaof'!lunidade,.qu.e teíil: parcoela éle-I: prioritariamente. serAo atendi" " ,I,. :1." < ", ,·A·': "e 'Cláudio no' méio��arnpó:,' a- •

futebOl dtt 'salãO; na
'

ArWeg,:
'

.... ,av, ·l 'e seus' companheiros lhe' 'darãO\ '

':Nô "encérr'a:iTràí'ltö;' o ,Secr'�tá-. . lém
�

de Cido, Mílton. e' .Iv.árir : '. bolão masculino e !emínino 'e' ,.:��ao apm ... qu .

. ,.," � ;, ;� ,
"'cisiya"»R.ê$Sei' conte�<i.'Oiipu:) ,c!a�,:aq�el..asi" .. qu�,sp.l'Y,i!ião·'de, .. h'; .', ..

� ..•,", ".:;. ,./. ". ,.... ,. f.Mário será reconduzido aocargö? Ftcano ar14 d
.. ., ','-' .

'd' t
--

-'J \r"lo J'u�I"lo �:':s·ar"'f'e'z 'q"u'estã'o· ·'....8 no oampo' ofenSIVO, formarão canast- tambim para amEios . ... ..

., ,'. - " '�, .'que em e ],anelro, o Pre-.. a Olamento Ufan Et·· ps ..ogos \Je '" ....
a pergunta

. '.' ,

'f't 'V' t 'B Si. I à ,.,_'
.

A'b;- rt' ... ,

I" ·:'fr·l·zar·"a.. ··lg·àn· ...e"·'habl·ll·d'aéf"e ..

p'o- Q onze,cruzmaltino, prin,ci.p.a.l. a os sexo.� no' Clube Aflético" J � ." ,; 4-" .� ,/ •. "
.

.

.

.eI9' Ie 0.1'';; au.. r·" evo.uf. � .....r ". e q,s" ()uJq�. va ores a"�erem' , u .

-,

�. �i,�I_.do �Estad() , ,()oml9!eto-l�� émp.çß;gadóSh�ãPi,o;d'li, �,r(l.Q'1' :c;lei Iltica: 'de Bauet; . dízeilêf6' estar' -;nfte";,tá'r """'0" es·qLiadríié:)·. 'c�m- Baependi. I
. '_';

.. -.
-

-II
'.

iao'm:ãsm.'o··t'EÍmpo surpreso' e. 'pe"äo (j'à"Üga Blume�iúerisé na
' I

, vantamento ,sobre as"potencia-,i
.

C'.>Ir 5 milhões e.',2oo;m •.•,I=sse:.
.

..". .

.., ... .... á'
.

f I' temporada passa,da. É espera- Esiies quáti'Ö; eluDes ,de L.ions I.;:lidades"-do mUlilicípio, -<li orça-, valQr se�á".col1seguido lunte 8 sempre que necess �IO or es-
." , ., '

,.
.

;taremos' em Ja"ag'uá d"o ·Sul. ·a· do gràhd.e' público. ·eis ·que. a
.

viverão em nossa 'cldade 'm.O-)'� ·mênto·.p(SVisto ém-tor.no de 00' . $ecr,etaria qa Ed�C.�ção e. pe- I'

.,1'I)ilhões;' esse úítimq ponto; fa-! ie), q.üá ;càptà�-se, i'pQd�r4 1che- qualquer dia'e Ílora;' riãé,vàmos '-coiä co'b�ad� pelo 'Florê�ta ({ •

'mentoS -

de Confratemlzaçio�: a-
.. to; ,q�e' mais preooupa á se'?fe�1, gat ,a casa dos 7 'Il\ilhõ_es. :dan- ficar devendo nada a Blume�' relàtiiramente àlta,

- porém; se-
t
lIada a prática saelia 'do 'des-:

,t.?f.ia•.•em vista' do corte 'I'I0;Or-;;
.. '.di um.a maior· trariqJJilid�de' na 'naú e�paÚ tanto,' dobr�remo; gUridO DUwÉl. os ésf�rços se-

•

porto, que aproxima, .une e for-
.

- ..
.

"
,.

t 'b 'Ih 'ft· e"'" ·f··,., rão r'''>c'om' ;....nsado.s com o a- ., talece Q lema de seM'r desin't'e-'d�p.mento em torno de ,6Q%.u ,�;)(aGl"lção' ;dq.�crQJlofJrWJ11l de 'nossö" ra a o s.. pr CISO o ,
"' ...�

E. por f'lm' ....., �.'ã.u· toH:zdu "a"CKefe' 'póio dQ" pCl'blicó que prestigia-
'. ress�dalnénte e dar dê si; pen- /jmesmo 'após �prov�doi:em'ou-.'.. ,obr�s.,,· '"' ,",:.' .. ,. ",., ..• §.. .,.

b d d ' do Cerl'monl'al de Abertura e, 'rá' ,essa>:·:promoç.ão.,i d�' "últo, . ftand6' hos ;·óutros. Tar'fató é 1'l..t.\I· ro o anp ,�assa. o.'" '�'�. '( ." " ..<", ,.�I" ,- :I. . �� < � ,

. Encerraménto;"Profes'so'r'a" Clo- 'prestrgio' aliás'�' acentuöu. nun- .!;erecedor dos mais YlvOS en-

.'til�is';'·a' preparar: 'os'-cÉli'irrió- 'bá negado. , camios.
.�,.,

�
1

....�� ..
..........

. ,s.l c' ItJ "."nlà!�Vdesde já.!..' pcidehdô;'para
:"'tlinto; '.utilizar-se .�'de' recu'rsos'

�'�aCI0i'1al,,;'inte-rnaciona:1 e ··�ülã.
'ii1sticano. pará' promover älgo
d'lgno de uma :olim'píadá' e 'irié-'
djt� ein'" Sar1ta .;..- Catariná. ·Isso,.
será' "uma S'l:Irpresa que nem

'mésm'O o'' Preféitó. Presidente,
da CCO' tomarão conhedimen.i
to,- somente na hó'ra da' àber
tura' ê' 'do enéerramentb, ga;'
rantiu.'l

Nova d.itetoria ,da, ·SER·'·I
-Vieir�,:nse,·eoristruirá pistas
de ,bolão- para ()s

,\ -Jase

CAMPANHA DE S6CIOS

o plenário decidiu' na oca

slao a deflagração de uma

campanha visanêIo'a arregimen
tação de novos sócios e esta-

. �{Tl ass.;.rnl;lléi� ·,realiz�dà em

sya sede social. na rua, Join
ville, a So�iedad�

-

ESPortiv� e

Re,creat}va. 'l(ieiren.S!3 •. �legElU e

empóssou os no'('ós m'embros
pá 'piretoria para l!Iand�at9 de
um' ano;, ficando estabeleciaas'
e deéldiqãs alí,lu'ma$·. f'!l��� a

serem cumpridas' 110 período,
É: "esta . a, com.F.,osiçãq� Presi
dente :dé-H'onra:":::':' Emflio Sil
va. Pre.sidenté _:_ Walter 'Sar-

�Jôão
.. �PêSS()à>I .. :i·;�' J�••'! ,COm. nova i�

',�e�. ���:t���i;:;�:tá'ri���i��::ll'J; ,,\ I" t. ,', me Blank. 2.0 Secretárlo.- Os-)
':'.:.,,: ' di-reloriqr�:�·�:.�', ;Io(�'�� ; Dlfit,IÇI_$. �, 'o r �:r:a�rn.er. !�e:�:o�;���. ���:

"

. arroj·�dC1S:�\�. ,:,'�'à', :::�,_ '�culDpri�
, '\. '�:�:;é������::��i�;o '���o��

reiro Sócial - Bertoldo BarteI.
2.0 Tesoureiro .social ..::.. 'Oscar
Eggert e Heinz Bublitz, Orado� ,

res - Renato Trapp e'Viro!
-

.

'1

Walz. Comandante - Hilário
Schmidt.· Diretor Esportivo -
Amândio Scnmici't. Porta Ban;
deira ...... 'Emflio,' Eggert. Leo
poldo Friedemann e Edgar Eg
gert. Encarregado do 'Bolão ';....,

.

t"

Helnz Bublitz. Ireneci Maier e

George Glatz. Encarr�gado do
Tiro - Gerhard Sa$se e Àmân"i
dio Schmidt, Enoarregado de
Mesas e Cobrad�r -:-. Aldo ß'ar
tel, Encarregado da construção
da nova sede social-esportiva
- Reinoldo Bartel e Amândio'
S�hmidt e. Conselho Fiscal -
Gerhard Sasse, Estefano Maier,
Aloys Bublitz. Harry ,Bauer e

Il)gold Zeh.
I

11

ehner. 2.0 'Vice-Presidente de
'.
r mui,tos, �deptos em nossa re- ,

F�tebol de Campo e Salão -- "gião". I

J·oão·da�S. OJiveita, 1.0,'Tesou- - "Através destas providênCias
reiro' �:! Aldo _Romeu PaSsold, -: e outras já., planificadas esta-

2.e,Tesoureiro·.... Acir ·dos San- � mos certos. conseguiremos' no- .

tos; 2.0 Secretário.' - Móaqir vamente nos$a l:jgremiação no

Stringari. 2.0 'Secr.etário.e- ÁI- - bom 'conceito social, que a 'pro
varó Hefter: 'je�ou como entidade, onde pon-
Conselho Fiscal' Efetivos 'r .{ tifica sempre a confraterniza

Udo Jah'n; DorivaÍ t:ange er Eri- (' ção; sadia e· púra", conclui, A

co, Froehner e Membros Su- -' Sociedade Esportiva João Pes

plantes.:... Egon·LángEi'. 'Edmun-·. �J soa. tem sede própria no Bair-
do' 'Sçh�idt e Ademar Jáhn. '

ro João .Pessoa, despontando
': I o salão Jo'ão Pessoa e' a Pra-

MirrAS '
, • ça' de Esportes João túc'io:

, \

.
. 6•. ';": O secretário Júlio César,\ de ,Cultura,

,Esporte \e Turismo, entregt.lu terça..feira, cheque,
no varar ::de um milhão de: cruzeiros ao presi
dente da' Fede ....açãó Cátàrinense' de Ciclismo,

� FerllanaQ Marcond�s de lVIattos. O valoli dqado
representa a I primeira parcela de'contribuição

{ ;,;iícfC?, ;��ci���90;_ Estadual para a constrUção. do_vel�.
dromo da capital, q\le terá pista olimpica com
333 metros ',de �. cire uito e será construído' na-

.� ,., '--' área que' faz,. .fundos para o Pa,lácio da Agrollâ
",lica. " Ess�' :v�lódromo concretizar,á. um . :velho

· sonho dos ciclistas catarinenses, pois de há
,muito' esperavam por um local para seus treina-

1 mentos.

bel.eceu igualmente. o valor 'da'
jóia e das mensa"'�ades. Se

gundo a decisão tómada. os

sócios 'que . ingressarem aos'
quadros da sociedade' 'até 31

de março. pagarão Cr$ ...•..
1.000.00 como j6ia (entrada) é.:
após esta dáta (a partir de 1..0
de abri!). Cr$ 2"mil, ·Po.r Q,utro
ladQ•. E!stab.el�"e!J-�, Qll9' r as
mensalidades para � oorrente
ano serão de CJ:$ 40,00. em
vista dos vultosos 'gàstos que
a soçi!'!�!tctea.,erA3 IPi:! oc;>Ô§.J.ru
ção de sua nova sede social e

q�'�tr� ,pista� Sj'efj!'!.o!ão. r E't,=. .

�ql-Aº,. E' �EDE -.,J "

fi �1'::'� I..I"'· -ti�"'Í>''''f t

I
A S.ER Vieirli1nse. ,em gran

d.es planqs, 9bjetiva!ldo
o

ofere'
oer s�mpre... o. mEl!hqf 1:10. �eu
ql!adro -associativo. Primeira-
mente. em terreno próp.rio. não
no mesmo local da· sede atual.

, ,I' ,.,
o

serão construfdf!8. qllatro n�vas
canchas de 'bolão para os;�e-
gos Abertos, além da sede' so-
cíal. com dois pavimentos. O
paVimento inferior terá o bo
Ião; sala .de reuniões. 'secreta
ria e bar· e mo superior. salão
de dança. _Mas para esse, em
preendimento, de vulto, para
'seu infcio efetivamente; a mu" •

nicipalidade já garantiu. a im

portância de 1 milhão e 800 ,

mil .cruzeiros que. somad� ao

que a sociedade ',possui em

oalx?, ,dará' para construção
das pistas de bolão. sanitários
entre outros, pois que.' essas

. pistas serão utilizadas 'durllnte
as .äisputas dos JAS.C, de Jara

guá do Sul. Até outUbro deve
rão ,estar concluídas à época
dos Jogos Abertos.
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1 .. :'; A quadra de �sportes.Pi9f.iv'al,ef}t� c;Jo,,:,.
Sesi de, Jaraguá do Sul, dev�rá estar totfllmen- ,

.. te condufrda' até março do >corrêntê�'. tantö·' seu
.

piso, Cctmo al,�rn��ado, e , il,u:�ih.a��o:· pãrLa' :ú,so
pe•.��.!J,:1�S�rviço",de. Esportes. <;> pa�?O! segülnte,
isso ,logjO,ßmente para o futuro, sera a �o�ertu-

.;;�.r;�).'çJ.l:l: quadra, que se da�� P�L.<?' aPro��I\�!re,n�o.
," .Q,� ..cancna, pelos "ys�ªrios, 'Çle��',,!çI��!es e, a P'�Ó
I'; pria comy�idB:cte:-' A, �ua lop�h���ap, .é, �a� "t�n-
dos' da ,8QenC!a.

'.

,.:�'�r.'j .ilil!\·

.�.';'_ ...

"

1"

4� _ O Estreita de :Nereu Ramos; tricam-
peão da "Primeirona" da- tJF e"'campeão'o do
a�o pas,sado do Torneio Norte 'CatarinenSé,

-. pretende reaUzar alguns jogo,s' amistosos 'có.n
trs equipes de reconhecidã categoria, en_tre as

, q.,.ai� a LUpy e o' Juventus. Da parte"do E$trel-
'a, ,ainda,· a informação da breve �uc-ess'ão: pre

'> sidencial,� estando sem definição, quem substitui
.

,rã'õ Presidente Gustavo Mathedi" ce seus com-
panhe'iros· de diretoria. \ '."

\ \ .

f,,'. ,.' ••
-

� :�, "

-':'"

5. "'i""- O .Chefe do Exeautivo .lV!uoicipal, Vic
tor ·Bauér� definiu seman'a passada 'I) montante
das verbas que serão repassadas a' clubes e'so-

·

ciedades !.para construção, ampliação e mellho
rias, com vistas aos Jogos Abertos: AG fa�eF o

andncio dos. v�lores - já. publicad.0s neste jor
nal � Bauer disse que algumas' "saciedades,
princjpalm�nte, não receberão sübveFlção -aos·
JASe, somente aquela destinada anualmente,
n� entanto, como. o eS�lÍema futuro dos Jogos

· Ab�rtos prevê sua realização "em'· apenas, seis
,... cidades, ç10 Estado, onde talvez Jaraguá do' S/uisej'a i lJ,ç)úfdo, fica para uma'etapa posterio,r.es
sa :àjudé1l. financeira, tal�ez ,até ... mesmo' com
maior amplitudfk ' ..

'
.

·.ll

" ,

IORAçAO DE NOSSA 'SENHORA DE
PO,MP:ÉIA

, Santfssima Virgem' do Rosário,eu me orgulho de vos
,

sa proteção e de vosso amparo. Em agradecimento para
c.onvosco ofereço essa luz que .acenderej todas as quin
tàs-feiras 'em vossa ·honra.

Oh Virgem do Rosário favorecei a minha famma 'nas'
• suàs'necessidades e afliçõ.es, 'suplico-vos que tenhats mi
sericórdi'S'dé 'mim e pela mesma' felicidade que' tivéste
em hospedar em vosso ventre original· o' Salvador do mun

do Jesus Cristo. peço-vos que concedei-me esta, graça ..

se for para maior Qraça de Deus. Aíném.·
"

Reza-�e esta oração. 9 quintas-feiras seguidas acen

dendo uma ;ela -6 deixando arder � até o fim.� r,

i .• '

Antes da nona vez obtém-se a graça pedida, por mais
diffcil que �eja. Publicar ,�ssim qUe receber a graça.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Diretoria da
Amvali é,
reeleita

Após qonstantes relu
tâncias do Prefeito-Presi
dente, da Associação dios
Municípios do Vale do
Itapocu, Victo'r Bauer em
aceitar sua reeleição à
mais 'Um período de um a
no ii testa da Amvali pre
feitos e presidentes de câ
maras demoveram-no de
seu intento 'Inlclal e aca
bou por aceitar novamen
te o cargo, na assembléia
geral extraordinária rea
lizada ontem pela manha I

em J'araguá Fio $ul. Todos
os ,itens da 'ordem do dia'
foram cumpri'dos, como
prestação de contas, é
leição da diretoria exe
cutiva, eleição do eense
lho fi�cal e outros assun
tos ae interesse da Asso
ciação.

, -

Na assembléia',ordiná
ria da entidiilde, realizada
dia 25 de janeiro, em Bar-'
ra Velha, Victor Bauer, na
qualidade de presidente
-provisório houvera apre
sentado chapa para' com
por a nova diretoria a par
tir de ontem, propondo
como 'presidente Dávio
Léu, de Massàranduba,
1.o,_ vice-presidente Hel
muth 'Hertel, de Schroe
der e 2.0 vice-presidente
Manoel Plácido de Frei
tas, de Barra Velha, além
de outros seis membros'
para o Conselho Fiscal.

Dávio Leu, indicado por
Bauer a assumir a presl
dência, declinou o convi.,'
te, principalmente, pelo
trabalho excelente que o
atual presi'dente vem, fa
zendo e além, dOI mais, por
ser o' chefe do e:xecutivo
do m�nioípio-sede, exigin
do sempre a intervenção
do 'próprio para questões
relacionadas à Associa
ção. O·Prefeito, de Mas
saranduba pediu que Vic
tor permanecesse pelo
menos mais um ano, a fim
de que a Amvali se soli
difique e que os alicerces
sejam fortificados, e, em
nome dos' demãis prefei
tos e presidentes de câ
maras propôs a' reeleiçTó
da diretoria, -de até então.

Relu'tante e dizendo
dos problemas que enfren,
ta em Jaragúá do Sul, co
mo a construção de pon
tes, asfalto, Exposição A
gropecuária e Jogos A-'
bertos, o mandatário-mor
do município, demovido�
acabou por aceitar sua
reeleição, como de resto
a diretoria, porém, antes
condicionou seu aceite
caso os prefeitos e verea
dores 'lá presentes se,
mantivessem fiéis ao par
tido do, governo, o futuro,
PDS, uma vez que preten-'
de fazer da Amvali a As
sociação de Municípios
politicamente 'mais forte
do Estado, de apoio ao

governo estadual e fede
ral. Verbalmente toaos de
ram 'a palavra , menos, o
Prefeito ,de Barra Velha, J

que não definiu ainda sua
corrente partidária�

DIRETORIA
REELêlTA

iÉ esta a diretoria da
Amvali que 'vai gerir os
destinos

_

I

da AssociãÇão
pelo espaço de um ano:
Pr�idente Victor Bauer
o • '

1. Vice-Presidente _ Dá-
vio Leu e 2.0 Vice-Presi
dente _ Salim Jose De
quêch. Assembléia: Ma-

, noel Plác,ido de Freitas,
Pedro :Gasino de Borba
Filho, Adelino Raufte, Al
bano 'Mel,cher'tr VicJor
:Kleine, Heins Bartei, Car
melino DOlsarí, Helmuth
Germano Moritz Hertel e
'Ademir Fischer.

'

Sesi:
"

, ,

o Serviço Social da In
dústria _ Agência de Ja
raguá do Sul" abriu ins
crlções para cursos, pro
gramas e clubes junte a

própria, cumprindo sua fi-
nalidade social e destinada
a usuários; dependentes e

pessoas da comunidade.
As inscrições e

todo o currículo, a exem
plo de anos' anteriores,
serão' desenvolvidos no

próprio Sesi.

Pré-Escola

o Programa de Desen
volvlrnento Infantil (POl),
ou também determlnado
pré-escola tem � seu pe-,

I

'matrículas
- .

rlodo de inscrições de 04
�

a 09 de fevereir.o, das 8
às 12 e das f3h30min às
'17h30r:nin, para crianças;
'de ambos .oe- sexos, si-
tuadas dentro da faixa e

'tärla dos três aos seis a
nos. No ato o pai ou res
ponsável deverá apresen
tar carteira profissional
do, pai DU da mãe, ou dos
dois se ambos trabalha
rem, último' envelope de
pagamento' do pai e dà
mãe, além da certidão de
nascimento da criança. ,É,
oportuno a observação do
aqente Adernar Lotin
Frassetto de que 'as va

gas serão somente para
filhos' de I -trabalhadores

abertas
das indústrias, transpor
tes e comunicações.

' ,.

Cúrsos Populares,"
'

.'
Até o dia 15 próximo,

das 16 às 20 horas, de
2 a. à 6'a. feira, estarão
sendo aceitas matrfculas
para os .cursos populares
� tricô, crochê, corte e

costurá, pintura em teci
do e educação alimentar.·
Para a lnscrlção é neces-

. sária somente a apresen
tação da carteira profls
sional própria ou dos pais
e pagamento de uma sim- '

bólica taxa de Cr$ 25,00,
valor que inclui uma a-

. postila.
\

Clube de Mães e

Grupos de Jovens

libera 'recursos
à, cidades de

,

porte medio

EBTU

o Ministro dos Trans
portes, Eliseu Rezende,
enviou um comunicado ao

Secretário dos Transpor
tes e Obras, Esperidião
Amin Hel�u Filho, que foi
liberado para Santa Cata
rina, através da Empresa
Brasileira de Transportes
Urbanos - EBTU, recur
sos para as cidades de
porte médio. P'ara Itajaí a
EBTU áeslinou a impor
tância de 3 mill1ões e 797
mil eruzelros, para serem .

aplicados no desenvolvi
mento urbano daqueta el
,dade e, a cidade' de Tu
barão foi contemplada
com 4 milhões e 125 mil
cruzeíres,

'

ao presidente da EBTU
pare que todos esses pro
jetos sejam analisados o
rnals 'rápido possível.
Jaraguá do Sul faz par

te do bloco de cidades
de porte médio de Santa
Catarina, em número de
dez (inclurda a Capital do
'Estado) e apresentou oi
to projetos considerados'
prioritâriÓs, destacando
-se a elaboração de um

plano para transportes ur-

I barios;
\

plano de desen
volvimento urbano; mo

dernizaç�o administrati
va; implantação do cadas
tro !mobiliário fiscal;
elaboração do,

proje� final' de engenha
ria da rede de esgoto sa

nitário; plano diretor de
coleta de Iix9 e disposi
ção final; construção de 3
pontes em c'oncreto arma
do sobre os rios Jaraguá,
do Cerro e Itapocu e pa
vimen,tação asfáltica das
ruas Walter Marquardt,
Ängelo e Horácio Rubini
e, José Theodoro Ribeiro.
�spera-se para breve a

liberação desses" recur-
I

sos.

Segundo o Secretário
dos,Transpo'rtes e Obras',
que teve audiênc'ia terça
-feira, 5, com o presiden-

I te da EBTU, Jo'rge 'Fran:
cisconi, lodos os projetos
apresentados pelas pre
feituras. das cidádes de
porte médio ao Ministério
dos TransPCl'rtes, estão
sendo analisados pelos
técnicos da EBTU: Na o

portunidade, Amin pediu

_'

A. Agência do Sesi de
Jaraguá do. Sul, no perío
do de 11 a 22 :de teverel
r.o vindouro, no horário
das 14 às 17 horas, abrirá
inscrições para o Clube
do Mães e Grupos .de Jo
vens, em três locais dis
tintos: Na agência duran-

al'erta ,aos

prof�ssores
CONCURSO PAM o MAGISTéRIO

ACESSO I

CALENDARIO OFICIAL P/ESCOLHA DE VAGAS'

te todos ,os dlas (de 11' a
.

22), no Salão. Vieirense·
nos dlas 11 .e 12'e no Sa
lão da Oomunídade São
Judas Tadeu, dlas 13,e 14.
Documentos exigidos: pa
ra os Clubes de 'Mães,
carteira proflssional pró
pria ou do esposo e para
os Grupos de Jovens,
carteira profissional do
pai ou da mãe.

Clube de Mães
·Gestantes

Este Clube, segundo o

'Sesi, tem-duração de 3 me

ses e é destinado àsges-'
tantes que estiverem en

tre o segundo e o sétimo'
mês de gravidez. As ma-

,'<,trículas deverão 'ser efe
tuadas de ,11 a 22 vindou
ro, das 8 às.t2 e das 14
às 17 horas, no Sesi, exi
gindo-s,e, para tal, cartei
ra profissional própria ou
do esposo.

.

Maiores informações na

Agência do Sesi.

,�
Sob o te'ma "O Amanhã

Depende de Agora - E ó
Agora Depende de Vo
cê!", o Movimente Brasi
leiro de Alfabetização
{Mobral} está lançando
uma campanha nacional,
visa�do a mobilização I

maciça para os cursos de
alfabetização que -serão
iniciados brevemente. A
revelação é da Supervi
sora Municipal do Mobral
em Jaraguá dlo Sul, srta.'
Jussara Vicente, que in
formou outros detalhes,
atendendo '.orientação d.o
Min,istério da Edl1cação e

Cultura: .' --

A direção do movimen
to .

que dará, em f980 .

)
,

,prioridade ao Pl10grama
de, Alfabetização F'úncio
n'al., pretenäe reforçar
ainda mais esse setor de
ativ'idades, abrangend.o a

todas, as regiões brasilei
ras. Emb.ora tenha .obtid.o
excelentes resultados
nesses nove anos de exis
tência, fazendo com que
baixass� sensivelmente .o

rnçfice, de anàlfabeUsmo
no Brasil, o Mobral volta
a atacar o problema com
redobrado esf.orç.o.'
Desta forma, a Coorde

nação Estadual p'retende,
dentl10 de uma linha de
ação comunitária locali
zar adultos que ainda
não saibam ler e escre

ver, levando-os às salas·
de aula. Para tanto, está
solicitand.o apoio, e a par
ticipação de toda a comu
nidade: empresários, in
dustriai,s, o.omerciantes,

19.a . UCRE
s&nhores

Grupo .. ,

Disciplina.
Língua Port. Lit.

Ungua Nacional
Francês'

• Inglês·

Bras.

Inic. p/Trabalho - IP.T
Educ. Artística - 1.0 grau
Educação Física

Noções de Economia
Psicologia da Educação
,Sociologia da Educação
Fundamentos Hist., e Fil.
Didática e Prát. de Ensino
Estr. Func. Ens. 1.0lgrau
Psicologia

I

I

.1

Geografia
Educ. M. e Cívica
História

Crg. Soco e Polít. Bras.
,

t
'

'

Admin. Esc. 1. e 2. grau

Superviso_' Esc. 1. e' 2. gr.
. Adm. Esc. 1.0 grau
Superv. Esc. 1.0 grau
.orientador Educacional
Pedagogo, Atuação Área I

II

!II
II

II

II

Biologia
'Ciênc. e Progr. de Saúde
Física

Química

M�temática

ATENÇÃC _ C Edital que
define procedimentos para a

escolha de vagas ao CCNCUR
SC DE ACESS.o, a listagem de

Classificação dos candidà,tos e

EStADUAL

Dia

12

12

12

12

12

12
12

12.
,12

12

12

,12

12

12

Horário
8h às 9h15min
9ht5min às 11h45min
11h45miri às 12h,
14h às 16h30miri
16h30min às 17h10min
17h10min às 17h15min
17h15min às 18h
18h às 18h10min

'

18h10min às 18h25min
18h25min às �8h40min
18h40min às 19h10min
19h10min às 20h
20h às' 20h15min
20h15min às 20h30min

13 8h às 11h
13 ' 11h às 12h
13 14h às' 17h30min
13, 17h3Ómin às 21h

1.4 8h às 9h
14 9h 'às 9h40min
14- 9h40min às 11h
14 11h às 12h
14 14h às 15h
14 15h às, 19h

,

13 14h às 14h15min
13 14h15min às 17h
13 17h às 17h15min
13 17h15min às 17h30

\

13 17h30min às 2011

a, relação de vagas foram afi
xados na ,séde da 19.a OCRE

, ,

Av. GetÚlio Vargas, 10i0 _ a

partir das 1411 de ontem.

fazendeiros, donas-de-ca
sa, e dirigentes de quais-,
quer oUtràs entidades pú
blicas cu privadas.

Da mesma maneira e
co.m a mesma fInalidade,
.o Mobral está solicitando
a colaboraçã.o de todos
os veículos; de comunica
ção, 'itisan�ó a divulgaçã.o
não só dos anúncios da
campanha, c.omo de qua
isquer notlciáríos referen
tes a mobilização, pois
entende a direçãq nãêio
nal que somente com o a-

,

poio e a participaçã.o de
todos, .o Brasil poderá er
radjcar .o analfabetismo,
obstácul.o oásioo ao de
senvolviment.o social e e

conômic.o do País .

MATRICULAS
ABERTAS

Desde 1.° de fevereiro,
encontram-se abertas jun
to a.o Posto Cultural do
Mobral de Jaraguá do Sul,
instalad.o ao lado da Pre
feitura Municipal, matrr
cuias àqueles que' não sa
bem ler, tampouco escre
ver. O h.orário de atendi
mento é das 8 às 11 h30m
e das 13h30min às 17 ho
ras, estando a Comissão
Municipal ,do Mobral ape
land.o à todos para o en

gajamento ria campanha,
obj,e�iv,and.o a erradicação
definitiva do analfabetis
mo em Jaraguá, basfarido
tão somente 10 encaminha
ment.o dq analfabet.o ao
Posto Cultural ..

DE 17 A 25 DE OUTUBRO _ XXI JASC

EM JARAGUA 0'0 SU[.,
.

PREPARE-:SE: voce DEVE P'ARTICIPAR !

•

OSCÓplO
1. _ C I�stituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica,

segundo a Coordenação Estadual, estimou a população do

município de Jaraguà dc Sul, em 1.0 de julho de 1975, em

32.911 habltantes (Agóra, passados cinco anos e com o cen

so demográfico que será realizadd este ano, a partir de
,

1.0 de setembro, crê-se 'tenha' 'atingi,âo os 50 mil habitan-

tes.

2 •
..:...:.. A teceita arrecadada em Jaragu'á do Sul duran-'

te o ano passado, foi de Cr$ 78.652.058,94,- excluídas as

provenlentes de alienações, empréstimos,. financiamento�,
convênios e outras reCoeitas ordinárias e extra-orçamentá
rias bem como as industriais e as decorrentes dos inves

tim�ntos sujeitos a ressarcimento pelos· contribuintes.. A

reveiação é de fonte oficial.

.3. :..:.. A partir de segunda-feira, dia 11, a municipa�i-
, dade jaraguaense interditará a Ipassagem sobre a ponte da

Barra, do Rio Cerro, por tempo indeterminado, a fim de

que a atuat possa ser demolida e em seu lugar ' ereg�da
outra em concreto armado, com 36 ' metros de extensao,

pe'la Construtorà 'Marrià Ltda., vencedorà da concor�ência
pública, que atualmente constrói a ponte sobre o RIo Ja

raguá, na Cei. Procópío Gomes, já bastante atrasada em

seu cronograma inicial em face de vários imprevistos sur

gidos,' notadamente quanto as cheias do Rio Jaraguá.

'4. _, .o poder público jaraguaense abriu crédito su

plementar no atual orçamento, no valor de 700 mil cruzei

ros, 'subvencionando a Comissão Municipal· de Esportes e
,

a Comissão Central Órgariizadora' dos XXI JASC, em Cr$

200 e, 500 mil, respectívamente, para fazer frente taee as

despesas decorrentee .cem a preparação ce organização dos

Jogos Abertos de Santa Catarina, que terão sua� disputas
no mês de outubro, em Jaraguá do Sul.

'

5 .. _ A Associação dos Munic!pios do Nordeste de
.

S�nta Catarina (Amunesc), que perdeu desde 1.° de janei-
ro seis filiados _ Jaraguá do Sul,' CI)�upá, Schroeder,

• Guara�irim, Massaranduba, e Barra 'Velha -:- que integram,·

agora a Amvali em tace da criação da nossa microrre

gião,' realizou ontem assembléia, objetivando a eleição e

posse da diretoria para a gestão 1980/1981 . Odenlr Weiss,
,

dá' Säo Bento do Sul, era o presidente anterior. A A�VALI
também realizou' ontem sua assembléia, sendo reeleita to

da a diretoria, encabeçada pelo Prefeito Victor B,auer.
'

,

6. _ .o man'datário-mor do município' manifestou seu

profundo descontel1tamento face· � mbr�sidade dos tr�ba
lhos pela firma Paviíeste Construçoes Uda." vencedora da

concorrência pública 02/79, para execução de terraplena�

gem 'complementar, pavimentação asfáltiC8: �renagem. e. o
bras complementares em 15 ruas do mumclpio, com uma

extensão total de 8.244,23 metros lineares, no valor de '

Cr$ 39.365.517,52. O contrato para o asfaltamento 'dessas

15 ruas fora assinado em 11 de junho de 1979, com prazo,
de conclusão dos serviços contratados de 360 dias, conta

dos da assinatura do contrato. Vários meses já 1:iecorre
rám desde então e pouco trabalho foi apresentado, fato,

que vem desgostando o chefe dô executivo, a ponto de

haver declarado disposição em rescindir contrato com a'

, empres,s'.

7.' - A Sec.retaria da Educação iniciou dia 1.°, a dis-:
tribuição da 604.800 livros didático� que serão distribu!dos.

em 3.394 Escólas Reun'idas e Grupos Escolares das redes

estadual e municipal de ensino em todo o Êstado. De a

cordo com o que determinou o secretario Antero Nercoli

ni, nenhum município catarinense deixará de ser 'atendi

do pelo programa do livro didático em 1980, declarou a

chefe da Subunidade do Livro e Material Didático da Se

cfetaria da Educação, �esponsável _
pela execução do' pro-

., grama em ,Santa Catarina. .o P-rogra:ma do Livro Pidático
em Santa Catarina d'a SEE vai beneficiar a 220.796 alunos

matriculados nas 1a., 2a., 3a. e 4a. séries do 1:° grau nos

"estabelecime.ltos que serão atendidos. A entrega simbóli�

ca em Jaraguá do SUl, sede da 19a. Ucre, será �ia 15 pró
ximo.

�. _ A partir de segunda-feira, os contribuintes do

Imposto Predial e TeJ:..itorlal Urbano poderão apanhar, seus
carnês de imposto referente a 1980 junto a Divisão de Tri�
putação da Prefeitura Municipal. A primeira parcela vence

dia 29' deste mês e as demais no último dia útil dos me

ses de maio, agosto e novembro.

9. _ Uma omissão imperdoável- constatamos na publi
cação "S(\ntil Catarina _' Suas Potencialidades", do Go

v�rno do Estado através do Gaplan, Secretaria da Inaústria
e Comércio e Codesc, no 'que se refere ao ensino supe
rior em Sant3 Catarina. A dita publicação, que revela' de'
forma objetiva o desenvolvimento sóéio-écbhômico' de San
ta Catarina, destaca, em mapa, a lol:alização das cidàdes
que malltêm ensino superior, tanto' federal como estadual,
omitindo Jaraguá do Sul e a no_ssa Ferj,' mahtenedora da
Faculdade de Estudos Soclas. Uma grande fall1a, realmen
te, e nós, como sempre, $émpre perdendo, principalmente
no tocante a divulgação ..•

10. - Em 1977, O IBGE registrou a ocorrência de

1.614.750 acidentes de trabalho no Brasil', o que, Significa,
que durante aquele ano oCorreram em médl'a '5.294 aci-

,

dentes por dia úlll de trabalho o que ocasionoa. a, 'morte
,

para um total de 4.445 pessoas. Além das' repercussões
negativas sobre os trabalhadof8S e seus familiares, para'
às empresas isso representou uma perda no valor de Cr$,

.

31.460.000,00.

11. _ A Agência do Instituto de Previdêri'cia do_ Es

tado' de Santa Catarina (IPESC), de Jaraguá do Sul, rece

beu essa semana os móveis para' sua entrada efetivÇl em,

funcionamento nos próximos dias, revelou seu titular, verea
dor Enno Janssen.,.o IPESC terá duas salas no ex-Mer-'
cado Municipal, local onde I funcionará também 'a secreta
ria-executiva da Associação cios Municrpios' do Vale do

'Itapocu e provavelmente o Posto Cultural do' Mobral, en

tre ol,ltras dep�ndências. Isso dentro de 10 a 1'5 dias:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


