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,CrS (42,3,; milhões para o,
programa rodoviário de Jaraguá
Na última sexta-feira, este- de- ,terraplenagem, drenagem

ve em Santa'Çatarina, o Mi- superficial e profunda, obras
nistro dos Transportes EnsEiu complementares, de prote
Resende, cumprfndcuma sé�, ção e de artes correntes em

rie de atos administrativos,' quatro ruas do munlcíplo, nu
de relevada importância ao .rna extensão' total de 10,016
setor rodovlárlo catarinense. .krn, A época da execução do
Resende, na ocaslão, presidiu orçamento, no segundo se

a assinatura de vãrlos con- mestre do ano passado, os

vênios, em áreas CJlsfintas, e, trabalhos nessas ruas tinham,
na da E-BTU (Empresa Brasi- ,em números redondos, pre
leira de Transpört6"s' Urba- vistas aplicações na ordem
nos) foi ,assinaoocoIlVênío de Cr$ 55 milhões e 700 mil

, entre o Ministerio dos Trans- cruzeiros.

No ato da assinatura do
convênio entre o Min,istério
des Transportes e o Governo
'dó Estado dentro da área da

EBTU, estiveram representan
do o municrpio o Prefeito
Victor Bauer e o Diretor do

Departamento da Fazenda,
João Modesto Silveira, am

bos tomando connecimento
sobre o programa de trans
portes alternativ�s e de in
vestimentos em transpo ries
urbanos, através de expla
nações feitas na oportunida-
de.

'

,

Segundo lol1te oficial, os

Cr$ 42,3 mi,!Mes fazem par
te de, uma primeira etapa de
recUrsos e a liberação dar-

portes e o Governo do Esta-
'

do" com as intervenjências
da própria EBTU, ONÉR, STO

, e Prefeitura MuniCiPal'dEi Flo
rlanépolls, para investimen
tos em áreas urbanas no a

glomerado" urbano de Floria
nópolis, São Jose, Palhoça
e Biguaçú ,e nas cidades, de '

porte médio de Blume�au,'
Brusque, ItaTar, ''J'ãrãgtii do
Sul, Joinville, Lages; Cnape
có, 'Tubarão e CriCiúma.
Esse .-convênio, destinado

para o programa de trans

portes alternativos para eco

nomia do combustível e pro
grama de fnvestímentos em

transportes urbanos, prevê
em sua primeira etapI:!, o re

passe de recursos à essas

cidades no valor de 1 bi

lhão, 262 milhões e 400 mil
cruzeiros, sendo 49,7% pro
venientes do GoverÍlo' Eede-.
ral - Cr$ 577,7 milhões,
42,6% ou seja Cr$ 348,3 mi
lhões do Governo Estadual, ,

19,3% (Cr$ 224,4 mil�ões)
recursos do.s Municrpios e

1 %, qué corresponde a Cr$
12 milhões do s�tor priva
'do.

EM FLORIA'R6POLIS

\.'
.

JARAGOA: '

42,3 MILHõES

Na ocasião ali asSinatura
do convênio, foram-�estina
dos os recursos as' cidactes
de porte médio, nà primeira
etapa "do programa, para a

p'licação no setor rodoviário,
prioritários segundo os pro
jetos lEwados a considera
ção da Empresa Brasileiiii
de Transportes. Urbanos. Ja

raguá do Sul ficou como a

quinta'cidade 'de porte mé
dio com ,maiQr volume de re-

'cursos. -sb-á ,conforme o ',cronogra-
A distribuição do� invest!- ma de obras. Dentro dos pró

mentes, prevê o repasse ini- ximos dias, o município' e o

cial de Cr$ 711,2 milhÕes estado celebrarão convênio,
pera ö aglomerado urbano de para possibilitar o répasse
'Florianópolis, Cr$ 80.1 mi- das- verbas a Jaraguã do Sul.
Ihões para Blum�nau: Cr$.
30,7 milhões para ltàjar, Cr,$ CIDADE DE PO"RTE MÉD'IO
64 milhões pára JoinviUe,
Cr$ 74,7 milhões para La- No ano pa!!saO'õ': graças
ges, Crl 41 mIßiões-:"-'p.ara aos esforços do Prefeito Vic
,Chapec6, Crt 29,1 milhões tO! Bauer e sua equipe, alia
para Tubarão, Cr$ 40,3 mi- da a '''mão forte" ao Sec re-

,
-

Ihões p�ra CriciUffia,- :erS 26 tário dos Transportes e 0-
milhões para Brusque- e �rS ,blas! Esperidlão A'min Helo�
42,3 milhões para o municí- Fi!ho. Jaraguá do Sul foi in
pio de ,Jaraguá do Sul.

,
,cluída �omo cidade de porte

O programa rodoviário de médio, ao lado de outras oito
,'Jaraguá do Sul, segundo le- do Estado. Fez-se um levan
vantamento da' equipe de tp.mento com o 'apoio ôo-Ga
trabalho do Prefeito Victcr binete do Planejamento e-dI!.
Ba�er quando da elaDõração STO do perfil do munierpio e

dos projetos e do perfil do elélborou-se oito proíefos prio
município, tem destacado ritários (pontes e ruas figura-'
como prioritári6s; a constr,u- Iam em primeiro plano) que
ção das três pontes em c:on- fOI am levaáos '

a estudos e

ereto armado, a "Tavares So� consideração r Empresa
brinho". em ,�Cinstrução na 'Brasileira de Transportes Ur
Cei. Procópio Gomes com 44 banos, dando conaiçôes ao

metros, a' ponte sob;e o Rio município ae obter esses
do Cerro, Ruà Bertha Weage,
com 36' meJros e, a, ponte'
em Nereu Ramos, com 129
,metros de extensão, localiza
da na rua Ant"nio Machado
além -da pavimentação aSfál�
tic!!, execuçãó de serviços

substanciais recursos, que
virão acelerar o progresso do

telceiro parque índustrial di
versificado de Santa Catari- ,

na, que vive atw:llmente. uma
verdadeira explosãe em, ,to- .

,

, dos os setores de alMtrades.
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, Os Sindicatos Patronais" Clu

be, .cfe"Diretores Lojistas e As

sociaçãQ Comercial e Indus
irial, deram importante passo
para a implantação do Centro

Empresarial de Jàraguá do Sul,
aprovando, \em jafilar de een

fratêrnização, ocorrido semana

passada, o projeto da obra e

instituindo campariiia de anga

riação de recursos -para sua,
consecução. '

o presidente do Sin
dicato dos Profissionais \

de Enfermagem, Técni
cos, Duphistas, Massa
gistas e Empregados
em Hospitais e Casas
de Saúde de JoinviUe,
José Caetano Rodri�
gues, disse esta sema
na qUe napróxima sex

ta-feira, dia 29, às 20
horas, acontecerá uma

assembléia geral da
classe, em dependê;,-,
cias dSl Ass-ociação Co
merciaI. e Industrial c

de
Jaraguá do Sul, em con
tinuidade ab trabalho
que o sindicato vem de
senvolvendo-para a ex

tensão de suas bases.
O encontro reunirá tra
balhadores da catego
ria sediados em Jara
guá do Sul e municípios
vizinnos. -

Além da assembléia
em Jaraguá do Sul, o
Sindicato preten1Je rea

lizar nos próximos dias,
novos contactos, d'esta
vez nos municípios de
Schroeder, Araquari,
Garuva e São Fran.cisco
do Sul, visando a cons

cientização, da catego
ria sobre os objetivos
sociais do sindicato.
Quando houver' a inte
gração defil1ífiva d'esses
oito municípios da re

gião nordeste ao Esta
do, o Sindicato dos Pro
fissi'Qnais de Enferma
gem, TécRicos, Duchis
tas, Massagistas e Em
pregados em Hospitais
e Casas "de Saúde de
JoinvHíe, aeverá ter seu

quadro -de associados
elevado para aproxima
damente trê,s rt:Iil pes
so'as.

0,
/

de

) ,

proleto do,
Jaraguá

.Centro �Empresarial
do Sul

sas associadãS aos mesmos e

relativo .:..ao ex�rcíclo de 1979.

Dessa eempanfia, Os Sihdicato$
,

eSP'HE'm recolher
-

em torno de

200 mi: cruzeiros mensais, du
rante um períoBo aproxi",ado
de dois anos, necéssário. para
Integralizar a quanfla' de cerca

de S milhões de
' cruzei�os;

custo estimadodo CEJAS.

\ As contribuiç6es Varíam, des
de 300 cruzeiros pãfa. as firmas

Primeiramenfe foi aprovado cujo faturamento de 1979 lenha
,

O encontro dar-se-á a partir
o' p�ojeto definitivo ao prédio sido até 1 milHão, atê 15 ,mil das g horas de ff de março
(foi apresentado cfoTs1', éxibído cruzeiros para aquelas com fa- próximo, no auditório do, Sesi,São essas as ruas que se-
aos participantes.: -o projeto turamento, em 79; superior a na ruEl Walter Marquardt erão. beneficiadas com, a pavl-
prev" '" const'ruça-o de 'um pré- 500 ilh- d

.-
-

d á I t.. .. m oes e cruzeiros. . compreen er ,pa es ras e de-mentação asfáltlca, objeto '

dos recursos colocados à'
dio de dois pavimentos, ,térreo VISITANTES DIA 'ff -,

batés, sendo que das 12 às 14
e superior, com uma área tolal horas, todos se reunião numolsposlção do município: Rua '

de 830m2, ao lado da Delegá�' No dia 11 de março vlndou- almoço d� confraternização.� ::::�h:ra��Oa��;� I��:d�' cia de Polícia, que abrigará as
"

ro, estarão visit�'í1ã'C)Jaraguá, As empresas Interessadas em

Â'ngelo Rubini, na Barra do
entidades pal1ticipantes do em- do SI,II, o dr. Bemaráo Wolf- -se fazer répresenfar, nesse en-

preendimentos. A fachada fron- gang Wem�r, piesTãerit, .da centro," poderão Inscrever-se,Hlo.Oerro: ,Rua 4 (Angelo Ru- \tal do pré,dio será praticamen- Federação das Indústrfàs do pela fone 72;0722 (Senai) ou No exerctcío d 1980I?jni), sequência da Walter e ,te toda de vidro,,' dando ao een- Estado de Santa Catarina, dr, na secretaria da ACIJS. a Prefeitura Munlclpal deMarquardt, �igando o centro I I

à Barra e' a Rua Horácio Ru- junto linhas arquitetônicas bas- Saulo, Diniz Swerts, diretor ge- Jaraguá do Sul liberará
tante arrol'ada,s. ral do Serviço Nacional, de A- OUTRAS ATIVIDADES I "" tld d d'bini; Rua 3 (Horácio Rubini); a c unes e en lua es o

Prendizag'em rn,dustrial ·(Senai) . '�. tít I d bparte da Ângelo Rubini, li- munlclplo, a I u o e' su -

- Ouira decisão tomada, foi o e dr. Arivaldo Forires� airetor, �m' sua cosllJl11eira reunião '

-

C $ 1 'Ih-gando a mesma e a Barra vençao, r mi ao e
do Rio Cerro com a SC-416 "lançamento da campanha de geral do Departamento de As- de segunda-feira, a AssOcia- 540 mil, c'emo ajuda finan-,

\ angariação de recursos para' a sistência à M'édi,a e ,Pequ�na ção Comercia,I ,e Industrial a-, .

d t d
'

,(Jaragu,á do Sul-Pomerode) ,celra, en ro O programaconstrução - e aparelhamento Indústria (DAMPI), para impor- preeiou vários assuntos 'de sua d P f't V' t Be, Rua 10 (José Theodoro· O re el O IC or auer,
Ribeiro), também conhecida

da nova' sede. F'oJ aprovada, .tante encontro com, os empre- �rea, cOm destaque para' o en- estab,elecido quando de
na ocasião, uma tall'ela, pro- sários locais.

'(
vio de ofício ao deputado Oc- ..

a dcomo "Ilha da F!gueira�', do seu pnmelro no' e man-
gressiva de contribuições ex: tacillo Pedro Ramos, soncitan-'fmé.:1 da Procópio' Gomes até \

-

dato.traordinárias em f.vor dos sin- . A visita aesses 'dirigentes do
-

&ua interferência junto ao E
'

I b t'da divisa com Guaram!rim, . sses C u es e en I a-
localizada ém zona denßa- dicatos, que' ser'á aplicada so- prende-se ao levantamento de órgão 'competente, para a re- des receberão as subven-

, bré o faturamento aas empre- pro�lemas e dificúfcfãáes com, n,ovação da sinalização hori- -

d t dmente povoada e industriall- çoes es aca as no or-,
,1181:1, i>Oä$ibiUt8Ãdo< ,'a-;futura, '

,'», .... '_"_'iIiIõi""'-_'_c'_a-..·' WI!'�··��1k_...,.tm"'·...,..r,.1t";')iMlc.,·_�_ioIC_'SÍIIl' ·',�_alii:ií".ilII�=*IíoJIij��"�·,,,,,ame�fHH!Ggrama 4a ... r

ligação com a SC-413 (Gua-
"-

1980"desde que tenham
ramirim-Massaranduba).' apresentado a presTàçãoPROFISSIONAIS '

de contas r'eferente ao a-
DE ENFERMAGEM '

no passado, dentro da� 0-
FAZEM' ESTAÇAO

SCAR: AINDA :HA rientações prescritas pe-ASSEMBI:'ÉIA EM
, , lo departamento compe-JARAGUA /' FERROVIARIA: VAGÄS PARA tente da municipalidade.

A ES'COtA DE

MOSICA

,PERIGO �

vrSTA _

'

Este fato já mereceu

consideração deste j'or-
,

nal em ocasião anteflior.
Todavia, quando a ques
tão .é de 'segurança pú
blica, nunta é demais
alertar ,p�ra o perigo e

minente q'i:fe se apresen
ta na Avenida Getúlio'
'Vargas, com o� prédio
da antiga Estação Fer
roviária, hoje servindo
apenas para carga e

descarga de mercado
rias nas composições.

Ocorre'que o telhado
da Estação, restaurado
',em 1916 às féstivid�des
do c'entenário do muni

érpio, apresenta nova

mente grande pengo
aos transeuntes, muito
mais por' que aVqnça
para a prqpria Avenida.
Quem transitar pelo lo
cai pode perfeitamente
,notar que' telhas estão
em vias de desabarem,
como parte do madeira
me de sustentação, em

sua parte I'este.

\

Seria conveniente que
se providenciasse a ar

rumação 'ou a própria
Rede Ferroviária Fede
ral S.A., determinar a

demolição da '

, antiga
Estação (embora a "no
va" careça de repa
ros), dando a' devida
segurança -e até mesmo

um melhor aspecto,
desfazendo

"

a imcjlgem
iúgubre de semi-aban
donada. Com a palavra
a RFFsA. 1

que Sft defrontam 'as EHnpresas
."

com menos de 100 emprega-
dos, nt. área de formação' e a

perf€,içoamento d� mãÓ-de-ob�a'
qualificada, e, constitui-se em

oportunidade ímpar para que
essat'

, empresas apresentem"
suas necessiCiades e dificulda
des, sabido que 'ê a carência
de mão-de-obra quali.ficada, o

maior preblema em nossa re

gião.

zonlal 'da Rod�via Waldemar
Grubba (SC-301), tendo em vis"
ta ,que a mesma praticamente
desapareceu e principalmente
com chuva e à ,noite, o trá

fego por aquela rodovia ofere
ce sérios perigos pel� falta de

pintura da pista. Os empresá
rios apreciaram, igUalmente ex

pediente da Associação Comet
cial e Industrial (Ie ltajaí, que

I Data :_�",,,Q_··0.... ,.....º-:9.·,1
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,

solicitE' apoio 8' reivindicação
endereçada à administração da

VASP
�
no sentido de que os a

paralhos dessa empresa façam
estala regular/ no aeroporto
de Navegantes. A ACIJS dará
seu apolo à reivi!1dlcação, con
forme decisão, considerando o

,interesse demõnstrado pelos'
empresários em que essa nova

esala s�ja concretizada'.

,

A, SoC'i�daCfe' de Cul
tura Artística de Jara
guá do Sul, : ainda dis
põe de vagas em sua
Esc,ola de _Música, para
aulas,de piano, flauta e

órgão, para as terças,
quartas e sexlas-f.eiras.
A informação E3 do Pre
sidente Rcm Botlio Her
mann, acrescentando
que as inscrições para
o. preenchimento, de va

gas poderão ser feitas
na Relojoaria Lanznas
ter, com o seu proprie-·
tárió e que a segunda
chamada para dislribui-

. ção das aulas' será dia
28, ;"0 Sesi, à tarde � à
noite. I'

As, aulas terão início
na� primeira semana de
março e terão, além da
parte prática, a teórica,
em', dois horários, ou

quarta;feira das 19 às
20 horas .ou ,sexfa-feira,
das 14 às 15 floras. Ha
verá uma aula'- teórica
semanal, em,conjunto.

,

-

Por outro lado, os en
saios do Coral, sob li
regência do maestro
Melara; iniCiarão' dia 04
de março, às 20 ho,ras,

,

no salão da Igreja Evan
gélica Luterana.

Mais' de' 1',5. mllhões
para clubes e entidades

do Município

Beneficiados

São,.os seguintes os

cfubes elou entidaâel3 be
neficiados e seus respec
tivos valores: Sociedade
25 de Julho, 10 mil; So
ciedade 'Río da Luz I, 15
mil; Sociedade Recreati
va Alvorada, 25 mil; Ban
da "Filhó' do Trabalha
dor" do Sesi, 3D mil; Ban
da Lyra Aurora, q5 mil;
Sociedade Cultura Artísti
ca, 76, mil; Grupo Folcló
rico Buinba Meu Bo.i, 10

mil;. Ordem Äuxiliadora
aas Senhoras Evangéli-

, das (OASE), 5 mil; Corpo
'de Bombeiros� "Voluntá-'
rios, l50 mil; Clube dos�
Beneficiários do SeSi, 5

mil; Rotary CIUD de Jara

guá do Sul, 15 mil; Asso...
ciação de' Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), '

250 mil; Rotaract Club de

Jaraguá do Sul, 10 mil;
Sociedade do, Vale Agrí
cola Industrial de Itapo
buzinho, 100 mil; Colégio

São Luís, 10 mil; Colégio
Divina Providência, 10
mil; Escola Particular Ja
raguá, 10 mil; Jardim de
Infância do Cofêgio DM
�a Provldêncía.B mil; Jar-

'

dirn de Infância da Esco
la Particular Jaraguá, 6
mil; Clube, Atlético" Bae
pendi, 200 mil; Liga Jara
guaense de Futebol, 25
mil; Soc, Sport Club Es
tre"a, 75 mil; Botafogo
Futebol Clúbé, 75 mil;
SOG. ,Esportiva João Pes-
-sos, ,% mil;- Ésportê'"EMubEt
Caxias, 20 mil;

,

Grêmio
Esportivo Jarita, 30 mil;
Clube Jaraguaense de Xa-

I drez, 12 mil; Liga Jara
,gu�en.se de Futebol de,
&,alão, 25 mil; So'c. Re
creativa Amizade, 20,mil;
Soco Esportiva Vieirense,
20,mil; Soco Frecréativa
,Vitória, 20 mil; Damas de
Cafidade de Jaraguá do
,Sul, 2Ó mn; Grupo Esco
teiro Jacoritaba, 15 mil;
Ação Socíal de Jaraguá
do Sut, 100 mil e Movi
mento Brasileiro dé Alfa-

,

.
betização (MObrai), 30 mil
cruzeiroIs.

ESSas "subvenções se-

'rão Hberããas mesmo se

alguma entidade Tcaso do
Baependi, Vieirense, João.
Pessoa, entre outros) se

rão aquinnoaaás com a

concessão de allX'ßio fi
nanceiro para apifcação
em construção, amplia
ção, recuP!3raçao e re

formas, das sedes e ou

tras dependênc'ias, ou,
ainda, re'cuperação e a

quisição de equipamentos,
esportivos visanao aos

Jogos Abertos oe Santa
Catarina, que aqui serão
realizados, de 17 a 25 de
.outubro.

'-

Reunião pode'rá
mudar I CM

o Conselho oe Polfti-'
ca Fazendária - Confaz,
deve reunirá dia '28, quan
do todos os secretários
da, Fazend'a assinarão
convemo fixandtr as no

vas alfquotas do ICM, a

vigorar ,em março. O 90-
verrlo� quer' aprovar'a pro
posta de manter a alíquo-

ta em 11%' para'as ven

das-1eitas pelos, Estados
do' Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste pára os do Sul
e Sudeste. Para merca

dorias fornecidas pelo
Sul e Sudeste ao Norte,
Nordeste e Cenfro-O'este,
a alíquota baixaria para
9%.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Faz,m anQS hoje - sábâdo
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Sra. Angelina Pedrl Peters
l'v1ário Hatemànn
Sra. Ida Mülller, em' Corupá
Sr. Dagoberto Soares
.sra. Elfrieda Strebe Stefert·
Mara Anacleto
Silvima Tecilla

Fazem 8nQs amanhã, dÔ�ingo
"

Ângela Célia Stinghe"-
Olavo Martins

"

Maria 'Klein
Irene Zapella Borges
Bosenei Aparecida Gretter,

, I.Srta., Elia Harchen

Sr. Octacjlío Pedro Ramos
,

Sr. Lauro César Raeftke Braga
Sr. 'Nestor Pedri" .

Sra. Edit Gerent, em

Astorga-PR
Herth,� Pis�e Gosch
Waldir Maas'

<

Clara Moretti Floriani

.
Alc,!lu Simas

.) r
"'" t �f" r ,.'4.

: I,
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Qfl.rli da,Costa: em
-

J,' .

, São Francisco do Sul

S�a•. úr�ula Krau_:le Rád�enz,
em' Jpinvilie " ,I

W

.
, ,Srta, Solange, Doster

::
r

:
I li: ' ... "",..•

• f Carmem, Silva �Schiochet
,!reoe Cágér.,

.

"

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

, Errya.Trapp, .

i o,; ')
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;;;, '\ ",'

Dia 27.02
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A garotinha} Siléiá Maister
''filha' de IIdemar (Cecília)
Maister ,,�,,' , _, /'

Elisa Braga ,.
.

.� \ d

Sra. Elsa 'Koehllill ,Vi,eitar' ,.!
Sra. Erica Reif HorsT'--

'

Berto 'FisCh�j: . ,: .}' ;!, ','f
Rosa Ribei;o Ko;heilà'�-(";'-

".

LEi'onida :Kniss'
' . ..o.� Q".... ,"�.,

Sra. Eli Alcioli, ellPosa do

'., Sr. JEjiro de _Barros
.-:,.:} !1:- � 'f' , �

- ,,' ,_

Dia ��.o�., . " .

� ,Sr., Antônio �" dos Santos,
, ..'0;.. ! �

em ,Joi,nviUe ,f � ,,�

Sra. Fritzi Fiedler
'

Sra. Ingrid R. Hornourg
Fernanda, fil"a, d,e Norberto
(Sibila) ,Em';'endoerfer

Sra, Iris Meire K Bartel

Cláudio Maffezzolli
Tereza Lennert Francesch'i
Ivete Cecm,a Fr-Emceschí, •

'r''''''' � ... It
, ':r \"�,,,�

�'N0l1S0S pumprimehto�r aos
amversariantes pelo transcurso

da data". ".

• ,\
.... 0· ..

n .�" ,I

t,', 'c;;rri1gerlza�s')
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Log.OI, logo, aquele
chapinho alemão.

, .

"

NASCIMENTOS
'1'

Nasceu dia 28.01'
Eduardo Almeida, filho de

\J'orge Êduardo (Mara Álmeida)
OppermanÍ1.

'

'i'
,-

,�i
Nasceram dla"io.02' '. \

Tajanara Jordana, filhà de E-

'liseu Ubiratan (Roseli Helena

Me!íkau) Tajes. * Grasielle Fa
blane,: tllha de Nélson (Lenita
Longo) Franz.

Nasceu dia 03.02
Roberto 'Eugênio, filho de

Heleodoro José (Romilda' Pic-
coll) Pereira. '

,
"

Nasceu dia 04.Q2

Gilson César, filho de Paulo

(Ivany) -Martins.
,Nasceu dia: 06.02

. "

Daniel Eduardo, filho de E-

duardo (Valdete Zapella) Arl.
. '; .... ! .,.

,

�asceu dia' 01.'02' •. t

Nilsana Cristina; filha: 'de Iri
neu (Lenêsla) Ju·nI<Êis.','

Nasceram diá 08.02' , ,

, Odirlei Fábio, filho de Mário
I (Rosicleia) Ferreira. * Odirlei

; jackson, filho de Edua'rdö- (Ma
ria Spézia) Grimmes. *

Maya
ra, filha 'de Adolar '(Marina)

,� ;;;. ., ,',

Lueders.
'.

Nasceram dia" 09:02
t,'

\

'Katiana, filha de Carlos Re-
\ ' ... J

nato (Renilda) ,Avelino. : Deni-

se., filha de Ademar
.

(Irene
'Krause) Bartei. * Carlos Valdir
filho de Valdir: (SÔ;'ia:"Elisá�

, . s,' ..
I

beth) ,Berfalotti.
' ' ,

... "
) ,/�-

.

NaS��lJ dia \o.ói; ..
t

Eleriir, tilliá de Eg<>ri �(Asta)
Hornburg. �

. .-' ..

" "

,

, I , .,,", .' ,

I,NasceralÚ, d!a 12.0� :.:
.

Lbmiine Irià, 'f-ilha !'"de Irio
:

-

�t'
> , l' -

!

(Roselane da (uz). Laulie. *

Franklin, Albertõ, !ilho'de ',Arno
(Iracema, Hornburg) .

Krenke.

, Nasceram dia '14.02
� Ivonêi Äridré, filhó dá Jorge
�I,vanilde, Zezufno) Silva .. * Vvo
ne Cristina, ,filha "dé -Heins Eu-

gênio (Rç>mild'a Settê�-'Karsten.
f' 11' � '.,"" .' "

j

"I

'. DiI�. 1�.0,� " "

; Clara, Pleske Sfh�<!e,. �0"l 78
anos .de idade. -.

'

Dia 13.02' ,ic':"'i ':' "
I

'" João'Cavalleri, com 51 al'los.

t, Dia 14.02 #' "".)
Olga �ießsl.er ,JU!ck, dom; 64

anos.

� Qia 1Í:j2 c; •

Baldufn'o 'Krüger,
nos de, loade.

,Hf�R,OlO�.'A': ..

... _. . -
,

" r •• ',,' f

Dil! 09'.02,:, ��, "; " :�': ',_ 1

Rosa Mystica Micheh,izzi cds,
tofolini, com 53 anos. t Selma

:rafne.r Zi_mmerma'1n" c�m 36 a- .

nos, de Guaramirim ..

com 3á a-

. ;;_:"'_t t,.l

0" "I '.

'PAGINA2
I \,_ � .' '

.
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SEMANA 'DE 23 A 29 DE FÉ";REIRO' DE 'Í'980-

BODAS DE OURO. i
-de-

,
.

�
.

H�LMUTH (HILDEGAj:JD H':RMANN) RAEDER'
I _, �.", .tJ'

),jo- pré!�imo dia 26' do cerreute terç-a-feira, deverá
ocorrer no município de Cprupá, um grato aconteclmento
soci�1 capàZz: ,�e sen..sibiliza� o.� moradores da' vlzlnha . cida�
de pelo in,usi!�do de que se reveste. � cada 'vez mais ra

ro noticiar-se que um casal tenha alcançado lo'nga idade oe

que permaneceram em estado de união por outros tantos

anos afóra. F?r isso sentimo-nos li vontade para procla- '

mar, por nossas páginas este, acontecimento que para nós
é muito grato, pois, representa, ainda que de forma muito

modesta, o reconhecimento do muito que o casar tem fei
to em prol do bem estar do povo desta região.

faleçerarri" em Jaraguá cio' ,
1"" ;l.� --:- _�._ • .,;:;r .... ":O".'\.�

•

Sul, as 'j;egui!ltes pessoas:
Dia 08.0'2

IIdelT)ar Kre�tzfeld Satler" ' _,;",-;;���=����_� C_-lI' i
"

,com a idade de .36 anos.
. *' Rossana, filha do nosso

-------...:

colaborador . José Castilho

Pinto, ap6s 'rriuitos 'e�tudos,
; , -,' ,

conseguiu um feito extraordi-
nário no vestibula'r do corren

te -�no.' No�'''J'ia's'�6 �'9"ela I

�ub�eteu-s;-�o ;�tibular d�
UFSC é·de.15:�,18:·de"ja
nelro de 1980,

� enfrentou o

vestibular da ACÀFE.'Como
êla estivesse em estaãol d'e
graça, passou nos "dois, ten
do optado pelos' estuêlos na

; Universidàde ,Federal de' San-
�

I f�e �.� "'. .� J!"; t'·... "

ta Catarina, ond,e Já está ma-

triculaCla, pã�ä gr�nde áleg�ia
cio io-ca�j,i i 'sua' espôs8,
ciue acompitnham .

ii vida de

,seus fil6ós,' sempre" vitorió-
;.. �

.

Queremos nos referir às bodas de ouro de um casal

muito slmpätlco, que tem em Jaraguá do sei, de modo

g,eral em Rio Cerro e partlcularmente nas Tifas do javali
e Javall Pequeno - na Aurora - um gran:de círculo de

amigos, que se visitam írequentemente para longo-S-'Í)ate
-papos e, quando o tempo é muito escasso eles se 'cor-

., respondem em verso e rtma.. feitos quando o sol" já se

recolheu nas, fraldas do univ�rso. Algumas rimas alcança
ra":l as raias da obra prima e por isso mereceram publl
cações em nosso semanário pelo' que '

de Iuimano elas
contém em .seusj escritos. Desnecessário seria assinalar

, que � co,!stante colabQrad,or em nossas páginas, com' tra
balho,s que alegram o.s leitores. Juntamente, com ,Rudolfo

Hirschfeld, de �ão Paulo e Emil Siewer<lt,
'

do Rio Cerro,
formam .0. trio, de excelentes tra�alhos em língua alemã.

;- .'f , .

Helmuth R,aeder" curitibano de nascimento 'e freque,nta-
dor da Real Schule da Escola Alemã de Curitiba 'comer

.

ciá-rio apósentado�: com plen� atividade nas lides �gríCOlas
.,
de sua chácara é, na verdade um homem' dos sete ins-
trumentos nos seus ,quase 75 .

anos a serem completados
nq dia 6 _d,e outubro próximo., Lê muito e por isso. escr�
ve bem e rima melhor, principalmente quando o seu chão
é a' língua alemã que domina ,como

'

poucos. Sua esposa
Hildegard Hermann, a dedicäda compan'fiêTra que 'o acom

panha há, 50,anos, nasceu em Corupá e ainda noje vive'

nas)erras situadas na rua que leva o. nome de Clara Her-

r:' ma�n,� so� ·���':(999. De seu cásam'ento tiveram três filhos:
,- Rüdiger, câsàdo cbm Udia Sacht'; Gunth'er, 'casaéfÓ com Hil

degard Bürger, e Christina, éasada'com 'Osvaldo Schroeder '

12 neto!;! e -umá bisneta 'cbmpletarri � o fruto de amor qU�
ora complet� 50-anos de casamento. Há· mei.o século \ a-

I!,. _..
.

trás, justamente no día '�6 Ide ,fevereiro, um joVem casal
de �oivos �e .aproximava do altar; ambos irradiando ale

. gria, possuidós -das mais suaves emoções: conte'mplando
,a estrada que iriam percorrer juntos. O tempo' modificou
algC? às fisióno�ias, cobriu iliä neve oi' cabelos, criou ál
gU":Ias r�gas que lembram talvez momE;!ntos de amargura e

de sofrimento
,
i"!separáveis dá vida humana. Mas aquelas

�Imas são'as m�s!"as, .aqyeTes espirítos estão viVôs e

cheios de juventude.
"

..

t �

,', P�r: iss�)yd�, c�rri� amigos do' ilustrê é:àsal que ce-

lebra suas bodas de' ouro, sentímo�nos fmensamente ale-

gres ao felicitá-los..' (>".'
• ,":; •

::-' '., itb�l""'·-":'f:,w "::I

sos e aplicados nos �studos.
Esta coluna participa da ale

g�ia �a ��mília �e Castilho

.

Pinto e c;:úmprlme�ta a calou-
,

1.: � �1', '" Wt ,".�. ,-

ra Rossana. . "'\

.;' 'Co;npa'n'h��o, Silveira
, �únío�, Cjl!� s�m�m;l�ente o

° "CP'� ins.ere seus apreciadOS
• es�;�!tos, cü'Vprimenta�do a

_ redação' pelos' seus artigos
• "qu� estã.o sai'ldo �lUito bem
paginado;' � re�is�d�s""

I'.f "...
•

� �; Hoje, s'ába,do, .. '

., �ia �3,. .6 �o�em�rad�' em
todo o mundo o "Dia· do Ro

t�rlano':.,. d�ta m�rca 075.0

}In_iversário �o Rólaiy Inter�
..., ...�." --.

national.

* �m carta de 28 de janel
re de. 1980, nosso amigo, .es
critor e Jornalista Hugo José
:Kling, petropolitano de nasci�

,
I

menta residindo na cfdade de
,Três. Rios ne Estado do Rio d�
Janeiro,. comunica a sua saída
do excelente semanário O Car
taz. Mesmo Já entrando nos oi
tenta, ele explica que õencer

ramen.o das atividades foi pro
dutõ da In'terve�ção tos filhos.
No dia;_21. de' janeiro; o Prof.

Geraldo,iIIIl:m,nerat, em nome do

diretor Alberto Fahdrich,"'do re

dator-c::hefe, dr. Ped�o Paulo d�
'tJ1ívei�a Fra�ça, a secrefá�la �
8' redatora, respectivamente,
Elizabeth.X. de Lima e Haydée
Silva de Almeida, ttllz Mário

,

'

Editor de Esportes e os flinció-
nários do semanário e da Grá

fica, prestou significativa ho

menagem ao nofáveí historia-'
dor da' Rádio Três . Rios, com

generosas lágrimas de parte a
, parte: "Kling esti adoentado e

• -

�",.�. , " .
'.

(
�!

já iniciou tratamento.' Por Isso G�za Hodolpho
'

(assim se escrévrà"'na época) Fischer,

.

ele escreve: "Se eu 'melhorar filho dé "Francisco Fischer e Hermínla" Fiscl1er enamorou-

do que estou sofrendo, ainda -se de Olga Mey, filha de Carlos Mey' e Maria Mey, dÓ'ig

pretendo escrever alguma coi- troncos tamlllares tradicionais da lerrã que 'vão contadas'
sa sobre Santa Cafarina e seus no livrO' Jarágl!lá do Sul, 2.0 livro, ...::.. Um CE!pitulo na po-

. ha6ítantes; principalmente 8,-' .', voação do Vale' do !tapocu, fls. '1491150 e 244/245,- do

queles que descendem como
' mestre Emílio da Silva�

-

e por isso dispensa� maiores a-

eu, do povo germânrco". Nosso
.. pr.esentações. Mas exisUim as particularit:laäes: ,em 5 de a�

,

diretor teve ocasião de cónhe-
- bril de 1924 Geza alistava-se como volüntário n'o 'Exército

cê�lo em Três Rios, numa de ',Bra:sileiro (brasileim escrevia-s� com "z") fi partiCipou êIos"

suas viagens pelo EStado do movimentos da época. Sl!Ia caderneta: militar conla' que' em
Rio é a ele se ligou' pela �x- � setembro/24,' "em virtude de ter se é1estlhguiäo 'n�s últi-

. \

traordinãria figura humana que
mos '>acontecimentos em São Päu'lo, l foi promovido ào ):)05-

é, pelo muiio de serviço pres�' o to de, cabo d'esqu'adra: Em maió'/25 foi promoviao 'âo� pos-

tado. à' comunidade em que vi- to de 3.0 Sargento, ' em atenção aos' reievantes serviços

ve, sendo, portanto, merecedor prestados à _or�em e a República". De Joinville, seg�iu
de to(Jas -as homenagens pres- para São"Francisco 'dó Sul, emBarcando no vapor ,"Tocan-

tadas ao "velho Hugo",' como tins", que' ó levariá à Santos e;"ap6s à São' PaulÔ, onde·
costuma se intitular, homena-

" 'combateria as I'orças' inimigas. O Presidente da República
gens que fazemos noss�s; por-

'
� louvou-o'no Aviso :n.O"310, "por';ter' co'm inquebrànt'ável

.

" que inteiràm�nte procedentes bravura; salvado· 'a República, para' orgulHö . de nossa raça,
,

e totalmente. justas., Sabemos,
; dá ignomínia dos trahidores dó dever Ie da '

. honia�' Na'�·

também, que não vai deixar de 'ciónal". O Cél. Cmte. do '13.0. B.C. louvou'-o 'porqu'e "soü�

escrever.' Hugo -Joéé Kling deu be 'corresponder perfeitamenté' às 'minhas'; -Iconfia�ças". €)

uma nova velocidade no seu "major Carlos Trompowsky Talilois voltou' 8' 10uVàr "'pel�
trabalho intelectual. 'Está em 'correção e pontualidade dadas no cumprirrlento. das suas
marcha reduzida, com,o se diz.

.

... obrigações, 'pele": ,'espfrito de sacrifício fi 'resignação de

O que para n6s 'é um consolo.
" monstrados". Em 2919.25 o Gal, Comandante 'aa Região;
" '''elogiou-o pela fO'rma inteligente" com que' se 'conduziu'

,

'

desempenhando cabalmente da mit;l'são' que foi deteiminä-
-da e, patenteando el'evadá conipreensão de-' seú dever' mi-'

""'litar'\','Olga'Méy era"filha do '8bastadö cómerciante e um
,'.fato' Singular está II 'ligádb à suà' vida. "'Contá lm'estre t' silvli:,
,,"Em 23 de 'junho de 1907. Os"pbntéiros "rh'árcavám 1 fíbr'à
da tarde. Naquele' exatà momSnto.",'a' locomótiitr/ f'Lauro
Müller" da companhia francesa "Sãb" Paulo�RiO 'Grande"
°tesfálÍa ã 'ponte provisória sobre'·· O"ltàpo�'ú: 'Obis JagÕes

:-'.(grandes) 'viefàm' empurrados de São Fräncisco: cartega�
· , dos, de pedras láséaaas. Néssa tiora nascia Olga Mey".

.

-

�� .. �-, ,ú..Jo\

, <.

, '.
• ."'. .1, ..... ,

....
'

-,', .....

*
- Na .últinia quinta�

�feira, dia 21, ·a llístória
registrou o 35P anó da ,,,

cónquista-�de Monte Cas- j'

,

telo (1945) pera ·F0rça Ex
pedicionária Brasileira
que lufou bràvai'nen1e no�
c'ampos da Itána, durante
a II Guerra" Mundial. Di
ante desse fafó, a coluna \
homenageià aos in'tegran:':
'tes ,da Secçãó

.

Regiona,1
de JaraguR do Sul da As�
sociação Nacionaf dos

V�teranos da FES (insta:
rãâ,a sOlenemente em ..•

23.7.76) que cOm' arcar é
'patriotismo

.

derramàram ,

sangue e suo'r; noites in,.
dormi'dàS e ·de"ángústici:,
defenden'do 'o· solo pátriq,
no estrangeiro. A eles o

h
.

�
recon eClmento do 'CP' ..

.. '1., -,."--
.

\" /

.1\••It:'�.U"'· I••E�I.� I
;.,:'� �m c�da' gesto, em, cada 'palavra,; .'

�"""/J1J�' :;e",_c��a flor, ull1 carinho especial para'
você .-presentear e homenagear um 'en
te querido. A FLORICUí.TURA IMPE
RIAL traduz tudo issO ã 'voCê: �.,'

'
.. ; 1

, , ",. A, MODA ESTA COM A NANETE, NA MARE
CHAL D,�QOORP, 790, ESTE J: O END'ERECO PARA
VOC� SE VESTIR BEM.

.. v

,

"

r
.' ',:.. f

NANETE TEM SUGESTõES INGRrvEIS PA-'
RA A PRESENTE ESTA1;AO: �,u,· '. {,

.

.'

�..... ·i

Decorações para casamentoS - Dec'orações ,

para Igrejas ...... Decorações para clube-s .;:;_Arranjos
.

.
. para festas - BuquêS"em gerai.,; .... ,j '.

'

" .

Plantas orriamêntais;, t'" � "I ir' ..
.!. 1','" ,i" ,,,,;0 ,;��'_"!' in,,".· -\. ,.lI" '

Praça Ânge!o Piazera, 15 -" (ab .Iado"'d'a Rrefei1tura)
89.250-JARAGUA DO· SUL Santà Catarina

Calce e vista-se melhor

neste verão 'oolm ail ti

Três lojas para melhor'
�ervir �.distinta ' �lientel"
duas na Getúlio Vargas e' na
Marechal' Deodoro.

.

CINDERELA,
a, melhor opção para

suas compras.

CÜlderela
Seu problema de roupa

sua j� era� CfRO'S tem a'so-
luçã�. Eficiente!

'

,

�'�" ,r

e'l'i:':o��i'�'
-- _

-.- 1-.- -
_-

• L A V'A N O E R I At A S E·C,Q •

I _

Fundos'Açougue Mahnke

:.J \
"! I

I' ,tem para voéê, '. para'o seu.
" requ�tado,gosto. S6 o Lanz
naster mesmo e capaz de fa
zer coisa igual. OonfJra!.

'

Pare este verão, vista-se
n, I!l0da, elegante ,e··descon-'
t�í1ída!< '�asse na ,I , "

.'

�' lC!q.nfto��e; ;:;.L:"
. "i ..

(.
'"

' �'.,. ::' ::.'
; 1S�ell

-, ßda;:'t;;\",;
, ,�, ,.J,

e verifique, as op'iões� .

,

para presentes que',só a,
" SUELI TEM�
AVL Mal. Deodoro,11085
Jaraguá do Sul-SC

,Q� �um pU,Ii�",� na Mal.
Deodoro, 364, e veja as incrí
veis sugestões que o

! ',,';.' "l I "

lLanz'haster
� "_

.. BODAS DE OURO
.
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GEZA RUDOLFO FISCHER-OLGA MEV FISCHER
,

' � ,� ,
J ,.

I
,

• I
.

;
J ,

.. í. ' .,;"\ " � t,.t •

Em começos de fevereiro do corrente '

ano, recebe-
· mos um gentil convite de Geza Rudolfo Fischer e Olglil
Mey Fischer que, agradeci.élos à Deus pela dádiva dos fi-

·

Iho�� 'netos e' b!snetos e pera constante proteção durante

50. 'anos de vida matrimonial, convidavam para a bênção
de suas 'Bodas de Ouro a ter lugar no dia 23 do ;o-rr�n-
te, às 2,0 horas, na Igreja Mãtriz de São SebaStião, eih
'itnossa cidade. -

\'
,

h '" " 'I
�

I ��", '�'t t 1 ,
r,

" A bênçãó por tão dadivosos anos de convivência e

que demonstram de forma. ,insofismável a. lndlssolublllda
de do casamento, será dlvidlda entre (, atual vigár"i-o "'joão
_

,
'

. , �C.' • ""1

Heidemann e o ex-vigário Elemar Scheid, 'hoje ocupando
äl1as funções eclaslástldas na capital 'paulista. Não será-56

• ,. • t
�'7 � r " - , '.

.

festa para o casal como à própria igreja agradecida es-
...

I '. I ..' ,
.,.. I. ,. �

tara celebrando e testemunhando mais uma conqulsta da

Santa Igreja Oatólica Apostöllba R'àriulna �dos dias atuais.
1,...... .. c I

' "- �:ou

... }"i., ....

• -4. ..1" 10 � , .. _,,_ '" A I I�� "..:;c,. .• ;1.Jt ..,:lI;..t '-�."

Em 27 de fevereiro de 1930 comparecia à Igreja de

São ,S�bastião� a recebiam àlbênção do V. igário, J(!)ão '!::fol�-\"'I"�' "'�. ü1. �!!�� .. Ir:, r-i.t'F" ?'�·)!1 r:rt,.-�,..:.tt� ,

,te, ten,dO,;çO!1lg padrgl�QS o_cas� Hermann �eE_3g�, paJlC�"
Doubrawa Wiele e Erich Doubrawa, tendo o casamento si

do registrado no 2.0 Distrito da GQmarca de: 'Joinville ãs-
sinado po.r V!!nãncip <!a SiI,ja po�o; sob n:O 1011, :d� "Ii�ro'
11, às .fls. 45, "

",. ',,,

f�.... f- �
. ., .. _,"H' •

1- ,'" •

� • � lt.":'T
Depois de seu casamento trabalhou por ,5 anos no ne-

·

�.góciq t dlt. He�ma�r;J, ,Y"�eg_e; Fiíial; d�' f\i�.�do Te�to.:, ty1�i.s, t�r-'
.' d� Jrab�l�o)J nr ,2, a.r�?� N

na firrt;l�, ,d'e, Reinoldo Rau,., Com.
•

•

se!J cunha�9, �Leopo};do ,Mey,· f�ndo�. a fi�ma. Mey &. fis-
° _ ,che�.·, ,E-J1l ,1 �W cqmEtçou< a trabalhar por ,C?ntlil.:' próprifl, '

c,<_>mo cor�!3to! de �egu�q�, senda, portanto; 'o mais antigo
corretor no Estado, trabalhandc? com 'a tirin�_ �vonil!�' (&. '

pia. Em 1948,assumia a zeladoria da Sociedade Atiradores

-Jaraguá, depois' c 'C;A;--�Baepen'di. - Em -1950 assumiram a-

·
.

casa comercial de Carlos Mey,�hoje o tradicional Bar e

.:
" �est�ura'lJte' Màl%bá, com' 30 an'?,s '(iéc; I.lxistê1rcia: 'onde: ''se;
"realizarà� nfJitas festas ;:<,lde CilSárJJ�to e '0 Bi�'fke{jér/ êfk

,

,.

i i'

frequent�do, eor:, gent� • i,\,portante, entre �eles D. Gregorio
Warmeling "ê o' Pe. !l,Elemaf Scheid.,!!.lil� �) '(I

"

, 'Do seu feliz . q_onsótcio nàsceram, os' filhos Arcádiö,
· casado co'm' Vone" Ramos; Odemir,'r casado com ·lÍIIerdeCles
Baú�er; Vedai/Maria Luiza, casada: com' 'Roberto Weber' dós
Santos e '(alva Maria Tereza, cas'adá 'com' João. Tho-maz
Martins. 11 netos e 2 'bisn�tos .çorhplétam á familia. " i

I �. !:"

, '� Para 'as âlegriaé .cl,e u,ma confraternização. familiár' "e"
·

\

,amigà, após o. atdA
.

religioso, ÓS cOlwldádos" serão, 'recep:
�

cionados 'n6 Clube 'Atlético Bàependi,.' à rua Augusto Mi'él�
-

.ke,' onde a Baridinha �Auror�' animará oi convlva�. �
.

'

� 1. I' 1 f ,.)
.

I., �' . ;
.

-: \
I

� • l
..

,

, ' } • '''CÍ)rreiö do' Povo" sente-'se honaao. com 'd 'convite-'
·

',qÚ?, deverá sêr corresponefid9' formulando votos de m�ita�
felicidades ao simpátiCO casal.: i..' ',' ,

I

r* Acusamos recebi.;
menta i' "com bs cumpri
,n'ienlos :do diretor-presi

I

d(mte Eggon João dá Sil
va" .::.... que o companfiei-

, ro Silveira Júnior, pre$ta
nesta edição significativa
homenagem 'e que vai

publicado em aufras dois

,-

periódicos do Estàdd -
da excell'ente revista; 'edi

r
,tada ,em três "riguas, so-
bre a Eletromototes Weg
'S.A., sua evolução, cres

: cimente>,' estágio atual,
'dentl'le outros. Gratos,:

,"
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Diretor:

EUQêi1io Victor Schmoeckel
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'

"
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.
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PÁGINA 3

Besc:
iii. •

agencias
OIQuero dizer aqui; nes

te município, que poderá,
fi:lltar inteUgência, mas

não fiaverá de ncs faltàr,
. jamais, fórçá e/ coragem
para . realizar por Santa

Cat�rina. Esta será, real
rrienlle, a nossa presença

"

permanente, sem medo.
Correndo para buscar o

que $a_!1ta C-atarina preci-
. sa, talvez.não conseguin�
do abraçar tudo e .eon- .

quistar o qU!e desejamcs.'
Mp.s ninguém há de nos

.

(..riticar pela ausência, pe
la 'omissão, pela falta de'

<,

trabalho 'em favor 'de nos
,so Estado". A afirmação

,
foi do governador Jorge
eornhausen, i ao inaugu
rar semana passada a'
130.a agência do Banco
do Estado de Santa Cata
riríB." no município dê Na
vegantes.

I,

E naquela mesma o

portunidade, o Presidente
do BESC, Victor Konder

Apliq'ue seu capilal em inióveis, onde a valorização
/

é constante
e o retorno garantido. Adquira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMAR .

da ·IMOBILlÁRIA. VAILATTB LTDA. ,.
I

, OS BONS VENTOS LEVAM AO

VENDAS:
PRAIA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).

Imqbij,iária VAlt:ATTI Ltda

Rua CeI. EmrU,o Carlos Jourdan. 72 - fone: 72-0292 _ JARAGUA DO SUL"_ SC

·OPALA '80"

\ .

A PEHAVALEU ESPERAR
I

I

Emmendeerfer C.em,i· �e '(éículos Ltda.
..

Faça uma assinatura deste jornal e acompanhe
.

a 'história de nossa cidade.

"

,Passo. a passo.-
.

(

"CORREIO DO POVO", há 60 anos escrevendo
. nossa' história

Assiryatura pelo fone: 72-0091 ou na

Mal. Deodoro, 13Q (redação).j

Organização Contábil "A.,COMERCIAL SIC LT�A··
, CRC-SC n.o 0048 '

Téc. Cont. \ AntOnio ,José Gonçalves
) 9RC-SC n.o 7.786'

Téc. Cont. Yvonne ,A. S. Gonçalves
'" CRC-SC n.o 7.638 "

Ag��te 'do ECA� - Recur.sos Fiscais e Administrativos - Con
t�blltd�de - Serv!ço,s de Marcas e Patentes - Fotocópias de Le
glslaçao Trabalhista e INPS - Seguros em geral - S I
Aéreos VARIG. ,erv ços

Desdé 1944 a serviço do progresso d� Jaraguä do Sul
Av. Mal. Deodoro ,da Fonseca, 130 - f�me: 72;00991"

'novas

em um ano

Reis, referiu-se às agên
cias instalada� ati agora
ria a):fministraçào Jorge
Bornhausen, attrmende
QUe a ,inaugurada em Na� ,

vegantes era a vigésima,
mas que até o dia 15 de
março, quando o atual
Governo comptetará um

eno de, funções, serão
instal�das mais 20, teta
lizanCio 4,0 agências em-

12 meses. Victor K,onder
Rei& farou"

,

ainda sobre o

número deI estabelecimen
tos bancários que ,0 Besc
possut; dizendo ter, al-

, cançado já o número de
130.. Ele garantiu' tam
bém, que estão e� fase
adlantsda de estudos os

projetos pata novos em

preendimentos da e'mp�e
sa que dirige,' "pois o
Sesr é do povo e sua
preocupação maior é a
de IIuxiliar a ccmunldàde '

, catarlnense, em todos os
centid'os" •

_

Abastecimento
do, frango
será normal

(

Pr.efeito 'de'

Pomerode

'preside ?

, '

'AMMVI
Em assembléia extra

,ordinária realizada' sex
ta-feira� o Prefeito Hen

rique Drews ,Filho, de
Pomerode, foi !efeito'Pre
sidente da Assoc,ação
dos Municípios do Mé
dio Vale do Itajaí, com
sed\� em Blumenau. Na

quela ccasläo entresur
preso e agradeciClo, o;
chefe' do ex�cutivo do
vizinho município Idisse
ser uma vifõria ser elei
to presidente da .asso
clação, depois de três
ànos em que só ecupa-:
ram esse cargo "mem-'
bros da ex-Arena. Elia
afirmou que até o mo

mento não está filiado,
a nenhúnia corrente par
tidária: "Po,r enquanto
seu apenas ex-MOB; a
'mínha ida para o (lOS
ainda não eslá decidi
da". Drews Filho está
aguardandO uma deci
são do Governo do, Es
tado para o asfaltamen-

I to da estrada que liga I
Pomerode a Jaraguá do.
Sul. Dependendo dessa
concessão do Estado
que já aprovou o proje
to final' dé �ngenharia,
Henrique -. se filiará ao

PDS.
'

Não faltará frango no
mercado· interno e não
havérá a�mentos no pre
ço ,dos produtos, apesar
do t:rescimento dá de
manda pr:ovocado pelo
movimento' da:s donas-de�
-casa, para

.

redução do
consumo' de came bovi-

.

,

na. A garantia de abaste
cimento e Preços da Se-

.

plan, Carlos Viacava, pe
los presidentes de asso-

I

'ci,ações ,de avicultura.
Vlacava também obteve o

compromisso do Sindica
to de Rações no sentido
de não elevar os preços
de ração para frango e

e� �ontacto com os prin�
c�pals sup,ermercados do
eIXo Rio-São Paulo, aceÍ'�"
tau a promoção de: ven
o.as do· produto. Ainda a- '

poiando ésta Elstr�tégia,
os industriais de soja
compronietElram-se a não
ultrapassar determinado
teto de preços' do farelo
durante o ano.

'

....._----

"Fui fiel ,ã oposição,
mas agor�'- i tempo de
reformas partidáriàs",
co�entou Drews, que
está na seguhlle posi-
'ção: uOu PDS, oq PT,
ou nenfium dos dois;
sou apenas ex-MDB, co
mo já afirmei vãrias ve

zles". Esse 'posicio"ná
men.to assumido pelo
prefeito, de Pomerclde

.

' ,

nos diz tambem de per
to, eis que a histórica'
,Jaraguá-pónt.erod\e está
a merecer o -asfaltamen':
to, já, h@ 'tempos 'reivin
dicado, aos sucessivos
governos estaauais.

\"1================��=�==�

Foto Loss
FOTO - CINE _ SOM

I
.

OS MELHORES 'EQUiPAMENTOS AS
, MAIS FAMOSAS MARCAS.,'

,

MARCIO MAURO MARCATTO' /

J

Av, Mal. Deodorõda Fonseca, n°. 1.179

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-D
REG,. N0.' 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E AssisTENCIA rI:CNIC'

InCF.a recebe imposto atrasado
sem '�cobrar ,juros Ie,' mullas

Todos os ,contribuintes dos c'ontribuintes ao ITR,
em débito com o-lmpcsto 'em 1979�. atingiu a 4,9 bl-

lie'rritorial Rural, relativo Ihões' de cruzeiros. Esse

.ac período compreendido total caiu para 2,8 bilhões
entre es anos de 73 a 78, com a entrada ,em vigor
'poderão pagar seus im- do Decreto 1.694, de se-

postos sem acréscimo de ternbrc do ano passado,
multas e, juros até o pró..', que anistiou todos os dé
ximo dia 31 die março. A bltos . privados junto ao

,

informação do diretor de Governo, inferiores a um

Cadastro do lnera, Fran-'''' mil cruzeiros. Por ssse

c1sqo 'Scfiettini, acres- Decreto de des6urocrati-
cf'nfa que �. partir de fe- zação cerca' de 1 milhão,
vere i� as guias de .C'O-, e 3'00 mil contribuintes-
brar.ça dos imp;�9tos já foram benieficiados.
/estarão sendo e"t::�minba
das a uma, rqJe te ban.
CuS (�sj:ialnadj em. todo o

pais.

Os novos avisos de eo

brança do Imposb sem

multas e juros serão, dls
.,ribuídós aos contrlbuin-

Essa "anistia fiscal" re- -tes através das Prefeit!.l�
sulta de Decreto assina- ras I\IIunicipais e, de acor-

-

.do pelo pr�sidente da Re- qo' com t} cadastramento
públiéa e vi,sa, p'rincipal-; do Incra, apenas 180 ma

mente, possibilitar a to- proprIetários estão rela-
dos os produtores rurais cic;mados nessa Dívida
em atraso com o paga- Ativa. Do totãl de 2,8 6i-
mento do I:TR que colo-· Ihõe� de ' dív.idas em. co

quem '. seus débitos em : brança administrátiva 1

dia, para fazerem jus aos ',bilhão corresponde ao im
benefícios de redução do posto o,riginal, 800 ml
novo Imposto' Territorial ,Ihões à correção monetá
,a ser cobrado a partir do . ,ria, e 1 �iihão aos juros e

corrente ano'.
'

, multas. '

"

, Segundo o diretor de Çl�De.creto assin,ado pe-
Cadastro do Incrá, todos lo presidente ainda prevê
o� produtores ruràís' que que os. proprietários ru-

ainda não',cadastraram, rais' poderão quitar seus

'suas propriedades pode- débitos, junto ao Incra cl
rão se beJ1leficiar desta parte das terras que pos
medida. Para 'isto, .basta' suem. Essas terras, se-

. que proviclenclem. seu ca-. rão, posteriormente, utili
dastrament� e paguem.o, zadas pelo Incra em, pro
Imposto rel,alivo ao � jetos die col'onizéJção ou

rlodo ,de 73 a 78. SheHi- . , colocadas à_ venda, atra-
ni

,

também explicou,que vés de licitação pública.
a cobrança da Divida Ati-

.

va incluirá apenas o va-� 'A anistia fiscal não in-
lor do Imposto devido pe- clui os débitos , relativos
lo contribuinte, mais a' ªo exercício de 1979,
correç,o monetária re·laU;· ,cujas guias para paga
va ao periodo, em atraso. mento já se encontram

na rede bancária.
O total da DiVida Ativa

C'idades- de ,porte
médio: 'Prefeitos terão
encontro nacional

I·, ' '.
-

,em m'arço
Durante quatro, dias, de

12 a 15 de março v!ndou
ro, prefeitos das mais im

portantes cidades brasi
leiras; �ecretários; fécni
oos e" autoridades' nacio

na,is e mesmo estrangei-
,ras, participarão do, I En
contro Nacional de Pre
feitos' de Cidades de Por-

. te Médio, que se realiza" Na área dia EBTU (Em-
rá no Centro de Conven- ,presa Brasileira de Trans-
'çÕes do Teatro Carlos portes Urbanos), que nos

Gomes, 'em Blumenau, diz de perto, foi assinado
par.alelamente ao'IV .con- convênio entre o Ministé-
gresso B'rasneiro, de. Lim- ,rio .dos Transportes e o

peza Pública, nos 'quais, Governo dO Estado. com
se. prevê a participação" as '( ,interveniê'ncias da
de mais die 500 pessoas, EBTU, DNER; STO- e Pre-
A promoção é da Prefei- feitura Municipal' de Flo-
tUfa de ,BIl1menãö, Asso-_ rianópolis,' para investi
ciação Brasileira de Lim- mentos em áreas urbanas
peza - PUblica, Gabinete".' e no aglomerado· urbano
do Planejamento do Esta- de FJorran6polis, S'ão Jo-
do e Conselho Nacional sé, Palhoça e Biguaçu e

de Desenvolvimento, Urba- nas cidades de porte mé':-
no (CNDU), ligado ao Mi- 'dio�de Blumenau, Brus,..
nistério di<;> Interior.· que; Itajaí, Jaraguà do

Sul, 'Joinvi'lIe, Lages, Cha
pecõ" Tubarão fi Criciú-Para a sessão solene

de abertura estará pre
'sente o 'secretário-exe..

çutivo d/o CNDU; arquite
to Militão de MoraEls ,e,no
encerramento, os organi
zadorés aos dois even'tos '

contàr�o com' a participa
ção do ministr:o do inte-·
riar Mário David}�hd'reaz
za.

CRC- on2

.
cqNTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE '

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL
ESCRITóRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79

, Fone: (0473) 72-,0616 - Caixa post�1 83,
"

,

89.2�0 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

_ FOTO, Rr;PORTAG'ENS'
.

/

/,
- eiNE REPORTAGENS

- SOM AMBIENTE.

BAUER NA CAPITAL

.

� A assinatura de um
convênio entre- o Gover
no, do Eslàao e o 'Banco.
do B�as.�, no valör de US$,
20 mllhoes (Cr$ 900 mf
Ihões na co�ação 'atual do
d'Ól8:�) para aplicação no

setor rod0viário
.

catari
n�nse, -101 o principal ato
assinado sexta-feira no

Palácip Cruz 'e $ousa du
rante á presença do mi

ni�\ro dos iransp.ortes,
Elr:seu Resende, que as

sinou nove, outros atos
administrativos envolven
do recursos no valot glo
bal de Cr$1 bilhão e 140
milhões, 'em vãrias áreas,

ma.:'

Nos atos, esteve repre
sentando o rnunicfpio de
Jaraguá do Sui, um dos
nove de porte médio de
Santa Catarina, graças a

firme atuação, do Secre
tári,o dos Transportes e,
Obras, Esperidião; Amin
Helou Filho, o Prefeito
Victor Bauer,· 'acompa
nhando áe perto o de
senrolar dlos aconteci-

, mentos. Nosso münicf-
pio, a priori, executará os

.

oito projetos prioritários
apresentado ain'ãa no a

no' ,passado à Empresa
B rasilei ra- de Transpottes

. Urbanos, cujos recursos
deverão, ser liberados bre
vemente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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;'�JEtiquelas "
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AUTOADESIVAS .?
. CONFECCIONAMOS QUALQUER TIPO

Gráfica Avenida LtdaÁ
_�araguá do.Sul , Santa Catarina

w •
.... e-

VIação Canarinho ..

,TRAN,SPORTE:URBANO E INTERURBANO'
A CANARINHO P.REOCUPA-SE"COM' A SuA (O�
COMOÇÃO; CÓLOCANDO A SUA DISPOSICÃO,
MODE!3NrSSIMOS O_NleUS, COM PESSOAL ES
PECIALIZADO,.. P"QSSISILITANDO A SEUS ·PAS
SAGEIROS, 'UMA VIAGEM SEGURA E' fRAN':
QOILA. .

.
. ,

.

". - • <

L. � .• '

CANARINHO

Transporia c'om carinho.�·· ...... c:'

� :0;;.' .,_ �....
1

rraria . é, BenefIC:iamentö . 'de
(:« ". 't, .. ... _"t ..., ;

madeiras Riö Molha 'Lldá.':
Madeiras Imunizadas - FOrro '_ Tacos - Roda

. Pé - Assoalhos _ Lambris - Me,la-Cana.·
".. "",

Construindo im madêlra'o progreSso de nossa resillo
P, '

.. t '

Rua éurt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta -

;'
r

.{, de lido' D�mlngos Vargas.
.

-.. á4 -

.
J..,

•
•

� ..

I_ ! r.-

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRAS �
.

SERVICOS COM. TRATORES DE ESTEIRAS
Rua frederlcG S,artel, 181 - fone ..72..0208,.' ""

,i

.1

-l TUBOS E ARTEFATOS ne CONCRETO,.
.< • Rua JOlnville, �0:16,- Jaraguá do Sul.

.\.-.

.' ., > •

't._ .';

.. ,

Especializada em VOlkswagen"com"servlç,osr_e
mecânica,';retifica de, mrotor.es; regulagem de,car

'; burador e com lataria e pintura em qualquer
marca de ,carro.

.

Rua Leopoldo Malhe.iros, 67
'Pones:'72-0107 e.72-1059

JARAGUA DO SUL "�j SANTA CATAfUNA

.. - ,.

conslÔttora' serIa" LbIa.
,.)'} oll

J j, � �

4 /!r.�', "
,"

i

.• � �t J
'

CO'N'STRUÇAO 'CIVIC 'ENGENHARIAIi' E

�(C0M,!RCI0- DE- MATERI�L DE CONSTRUÇAO.·

Rua Jro1ão I?iccoli, 94' - 'Ed. Carlos Spézia r" -)

0.., .t_:
t : L

...

\ � �

·Caixa ,Postal 184 - T�lefone: ;.\ '.; 72-0214

89.250 _ Jaraguá do S.ul' Santa Catarina
,. f ,

, '.A I ,

�eI��afia Avenida" ,',
• { "l ,.:....: .'

. fSEMANA DE 23 A 29 lDE" F-EV�REIRO DE �,980

SILV�IRA JO,NIOR . .',f,

'>

Não lhe devo nada, riem
\

Ih.e vou pedir anún�io ou

emprego, mas ,quero; num rápido _sc.orço �iográfíco, con

tar a história de um menino- pobre, que. foi pedir empre
go na agência de Jaraguá .do fal�ci�o e ,sepultado Banco
Inco, do qual fui secretário por:' muitos _ muitos anos.

., L --*_
"

<? gerente, recusou-lhe o'emprego, porque' ere 'só .intia
, 12 anos .e, as IElis brasileiras exigem um m(nimo de 14 pa-,
ra que a pessoa se empregue; Mas tantQ 'o, rn.enino insis.!'

, tiu que o�gerente pediu 'autorização, ereíe .que ao Ary
Garcia, ao tempo chefe dO pessoal do Inco,.. p.ara admitir
o jovem candida!o••Ary auterlzcu. a abertura de l!ma, _xc;:�
ção, .,agando-Ibe pequena gratificação por l desp�sas �ge
rals, sem Inclui-lo no quadro. de funcionários.

,
'

."._ ... -,-*-..-
'; :) ß l;

Assim, o menino trabalhou por dois anos, ale que-roi
admitido como contín",o da agência, bancãria ,.de Jaraguá.
Entregava cartas, pass�va, telegramas, ',atel1,dis' cal1JP�inha, '

levava recados, servia cafezinho... Creio qu_' chegou a 'pro
curador da agência. Dis$o não, sei muito 6em, mas tenho
certeza d.e que, num determinado aumento de salário, sen
tiu-se ;njustiçado ,e pediu a sua" demissão, ao banco. ,

--*--
; ....' " ... '.

_ -Gesto eerajcso, porque demitiu-se para ficar desem-
"_. ..··v "*'

' �

. pregado a. procura de outro . emprego. Rés.sa procura as-

sociou-se a um mecânico que �onserfãva motores' elétrI
cos. O jovem não _ntendia nada· de mecânica nem de

e'etricidade, mas carreava
. serviço paFa·.o socioo' ajudava

a enrolar e·.désenrolar �,u�inas e induz1d� e gere�Ta'ft
_. a pequena firma.

", ...',

--.*--'

AI a sua sociedade foi crescendõ;"Toi crescendo.: Em
lugar de consertar motores, tentaram fa6ncar molores. Deu
cerío. Creio que já' ai eram

..
três os sócios,

.

mas Insisto em

que não ,estou, preocupado em contar' a. história. de uma

empresa', ma.s, a vida de uma pessoa muito especial. .

. ,

--*--
- I

Os motores foram�se multiplicando, os ca"al� "for�m
aumentando; cada vez mais cavalo, cada ,vez'_mais moto-

,res, os Kv's passa�am a. s� çonlar p,los milhares; A" in- .

'. '-" , . I,J, t. } "
•

dústria do jóvem bancário passQU, a, produzir motores pa- "

ra geladeiras, 'para máquinas' de '�ostúra, plua se��a�i�!S,
,
)lata tecelag�ns; mótor_s sim p,�,

_

motor� bom���( rrlo!o.,:�
·

res acoplados. a isto e àq",ilo., '

.

"

--'*--
,

,

No B�sil não �avia mais lugar par� '1�litós' :�oiores, ' ,

r •

.

• ..... .. l.

Passaram a, ,exportar para o mu��o f�doj ai a
..fábric� ti.-,

cou pequena, fizeram ,outra fábricá,
.

be'll perto do meu

grande Guaramirim, mas ainda n',? m"'l1icípio de Jaraguã.·
� Os dpé}ários eram' p,Oucos. Admitiram r'nais cem,' mais� mil.
Hoje sio 'vários ;mllhares. ',.

--*-'-

E o ex-b�ricário, ainda jovem, e�T4 ãW a' êonfâr m�- .

tores, à· f;tlir!lr motores, a embarcãr .pofores., 'a ,fe;tar mo

tor�.'.Agora"os bancos é que and�ni �trãs del�' parâ�ne-
'� goclã,: .

• I' }.". , ".. .' .....' , -,'"

.?tl'· 't } 'I\� � � '.;'n .:::...::..__*2, �,,�'l. -;.""".� �: .. ; ...... :.'
, �

.. �

r'
"

� j. �' ,�
"

•
•

I

Por sua vez, os motores palfSaram ã cr8!Sçer. Um ca�'
� vaio:' dôis"éaValos, cinco 'l:àvalos, 'viitté' cavato� -�inq1ie�íä
: cavalos, duzentos cavalos.•• Uma: tropa inteiral.de cavalos' l.

e éguas, todos dentro de um bloco fiermético de metal a

•
C fazer fqrça. E hajà mandar moto�é�. para �s Está�os Uni
:; dos, para a-Colôínbla, para' ii Bélgi6a, para _

a
•

França, pa-
,ra a Itália, para� Israel, para (" ';únClô ilÍteirk,

.

{ .....

.... l:.
,_

,.... _..

� .. ;

--*-,-
..;.. 4 _�I

Agora o moço ban_çário ga!1ha quanto· quer,' manda
em milhares de

. pessoas; é ouvido e cheiraao; quando
: Delfim precisá �üÍnin'iar as

-

'e�portàções, pergunl� quantos
!
!.U9..t..o,r:e�. p_mo�o .�x:ba_ncáriCl P'Q���man.dJlr. para �� Europa.
Ele éontinua modesto, como quando entregava' c'8r1as pa-;'-'

· ra o finado Inco. Só gue hoje muito maior qo que Q In-
co etá.',· I, ."", < '�':.'I.. 1 :1 :'.n J .�:

(,"" jj v".. '�,.. +, i. �*._._ • ;"'''' "'r ''''' ...

Se o moço ex-bancário' 'entender de mudar
-

a' sua fá
brica, Jaraguá fecha para Balanço, o E'sWdó sofre um ba

" que no seu ICM e milhares d_" famílias. ':'ficam' ê:Iesempre-
gadas. .'

'

--*-- ..,

Esse moço se chama Egon SilvaI V�m' a ser o E
, maiúsculo que aparece- no nOme .da maior-. fábrica d': mo

tores da América Latina: a WE,G, de Jaraguá do Sul, pe.l
to de GuaramiriiO, que Deds tenha� O W e o.� são os

·

outros dois sócios, cujos nomes Ignoro.
I .:_-�.� *_,_, 'Ctt, (1�.

-\,
: :.3� \_/ .

Por isso, vo'cês estão pensando que- esse menino é
hoje Um velho.9.agá, saindo da menopausa: -Pois se eríga

. nam. EgQIl Silva é ainda' um inÓÇO, creio' que pouco pas,

sando dos quarenlQ. Brasileiro' puro. \Se _tem .alguma mis
,
tura há-de ser com·, os fndios calngangues 'que' infestavam
as floresta� da' antig�_ JarlJgírã" deixaram traços do seu

·

&angue na mihha família, e" por pouco não ma'taram a fle
chadas a minha &vó· materna, que curtia'�� adoidada uma

· caçada c;le'tatu. , ?=;�.

Irineu :_,José,;Rubi:ni
.

,

::A"-.�:e..�.ir:_J,p�é ·'da· Silva
ADV(JGADOS

'" �.

"

Atendimento nas áreas de Di'reito Civil e Co- ,\

meroial, ·Direito Trabalhista,.e Previden�iário e �

de pireito, Penal. ,;
.

. 'DEPARTAMENTO ÊSPECIÄLIZÀDP; EM ..� •

COBRANÇAS
"

o,
•

-Av. Getúl'ilo Vargas, 49 1.0 Andar,
(em cima do Unibanco) - Fone: 72-0111

GoverdQ "assegura' recursos �a Sannavest
� ',' e '1', � viabiliza·, Sidersul

Com a presença dQ, gowerna-
, .

dor Jorge Bornhausen • ·e, de
todos �s membros que com

põem o .��e� CO(ls�lh?, de .Ad

mlnjstr:ação, e dê",tto do es-
'.'

•
••

-

, '. oi,

quema de providências estabe-
lecido. pelo Governo, ficou de

cldlda a partiéipação do PRO

CAPE no' capital da Santin
vest S.A. - Santa

-

catartna,
Empreendimentos e .Partíclpa-'.l: "\

· ções com o valor de Cr$ 910

·
milhões, marcando essa decl
são um, passo importante na

concretlzação da srdersut.

.

Éssa� particiP�Çãó será inte

gralizada no período de.1980 a

i 984, coincidente com o prazo
de co�stn.ição· da' Sidersul, e'

, não afetará a programação nor

mal. do Procape, pois o recur

sos destinados à Bantinvest te
rão conslqnação específica no.

, orçamento do
'

Estado.,
.

'\
.

,

.-

Com essa decisão, de natu-

reza hlstörlca, Santa éatarina
assequre a sua. presença ria

Santimrest com uma participa
'ção de 65%' no seu capital,
cabendo os outros 35% .às em

presas do Estado, vlablllzando,
desta. forma, a Sidersul, que
será o primeiro Projeto a ser

exe;.�\utado .'I?el�. �,flnti,!v�st. "
,
b montante dé. Cr$ 910 l11i

Ihões será reajustàdo 'anuàl- .

mente·."de àçördo com as.vária

ções d� ORTN de. molde a a-
·

companhâr os acréscimÇ1.s· d�
preço decorrentes do' ,processo
inflacionário.

,.

Qualquer que lseja a Qportunidade, i ')

prese"t�ie .com aSrsugesfõe<� ,d�,,, '1' �� '.' I
, �E�pJOARIA. �VJ;�lpA.,:· �:, ""i � .- ,l

....... .

Conheça ás, incrfveis sugestões em)'j6ias;......· re-
lógios - prataria e artigos :finos para presentes.

I
Atendimento' com o carinho que Vio'cê ,mérece. lO

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

1:. ================�-=====================7======

'( ;
Poucos dias 'após' ini-

ciar um levan.tamento na

cional· dos' éstoques de
feijão, preto, a' SUNAB,

� . (Superintendência Nacio- F-75 4x2' � ver-de ..',::'... : . .'. :' : :!':. :".: 1975
, : nal do Abastecimento) já Mavérick"cupê '-' branoo·'.:.; ;: .' .... � '1975
,

havia .Iocalizado 18.000\ Chevette L - bege' � ;' .1•• :'. :•• '

•• :. : • '.' 1978'
, , toneladas do, produto, su- Corcel II L - bege '. ..... .,........... 1979
,postamente em falta. Elas' Corcel cupê - branoo ..•........... '.'.. .. 1975

! t estavam escondidas em 'Corcel sßdan ;_ branco : :": .;::';<:'.; 1975
·

armazén.s de produtores, VolI<s 1500 - marron 19731
,

af·acad'.·sta"'''' e "'e' super Chevette .! am'arelô'i ;': .. :� :'! . :.. ,:'� .. ��'�': .'. 1974,. .

"", "1:1' .-

Jeep' _ \'ferde�'.<J:-,:.;:0.;:�.�,�.:'•.�,1.�' •• ;:',�' 1975I m�rcados·do' Rio de' Ja-: .,

:i r neiro: SÓ' nestes' últimos,' BeHna 111 - pta'ta . ,t'•••� .-f'.'-. :-.'. ":. ; .. '':.'' .. :'.'" 1078
'.

os estoqu,es montavam a. Volks 130-0 - verde'; ;,;i. :.tl; . .''';'''.�!:.. ::}'. � .'�':". ,,11975
5.000 toneladas e aguar- corcer ctJpê - branco' : . • . . • . . . • . . . . . . . . . 1977-

dávam a alta"' de-preç'os; Volks 1500 _ amarelo ; ....••. � •..•. � . . . . 1972

induzida. pela escassez' Volks 1500'-"pege :
••. : .'� .• : ... ;' .. ; .. '.:•. ; '1974

Ch
'

tt GP b' " ; ') I 1977
· artificial, para serem pos- '.' eve e o - ranco "�I;'" '.'

�
',' 'i • ( .

tas à venda. Ao contrá-: Corcel II LDO '- verde •.. ' � . . 19V8

rio ão que ocorre 'em São Opala· cupê -. branco • � .•.,:, .' •... '.'. '�", ;:':: ..': '," '1972 '

PaulO, onde só é usado F-7$ 4:><4 -, verde •..••
'

••,}"�,),, .. i t••-. LT/'- 1977

praticamente en. feijoa-' Srasflia � vermelho"; •.• '. ',;'! .i •• � ••�. � .;- 1976
da, o feijão pret� ,é de> Corcel, II.' LD€); - branco.'; l .

-

...•...•• :. , .. 1978

,
consumo -diário nó Rio e\ Corcei II GT � branco .••:................ 1978

I
em outros Estados. 'O,esto-, Corcel cl:Jpê ,- 'verde ...... ''';'' . ,.I.).�. U'.'·õ ,'� •• '191'7,

qu;e localizat.Jol pera Sunab Corcel cupê LDO - verde '

•.

-

.• '.
'

... ; . . . . . . .. 1975

é suficiente para abaste- Corcel cupê luxo - 'branco' . ,) . � . r : • • •• 1977

ct>r O mercado" ·carioca 'Volks ,:1300 � azul :.;-'·i·····'·,· .. I.� '

.... , 1973

.
'.

I)or um mês e,meio" e foi' Fiat 1,47 - amarelo· •••••n. � ••• • • • • •• ••• • 1979
!

.

601oca�0 sbb. controle Selina " L - verde •••••••••• ;........... 1978
daquele órgão" sem !cuja �Belina :l�. - a.mãrela ..••....•.. :

'

.•.. '; .. 1977

autorização .não poderá Passat LS 3 portas - Irege; ;'. . .• 1.978·

ser movimentado. Assim, Selina II LDO _ verde .••.
'

..••• ., .••• ,'" ••
., 1979

e,vita-se um no'lo sumi�o. F-75 4x2 - verde .•.•..•••
'
...•.....,. . . .. 1976·

Do episódio envolvendo o Opala cupê .. azul '

...•. ; •....• ,. .'.......
' 1974

"pretão maravilhaI', po-
Maverick cupê - branco ......•......... 1976

dem ser extraidas algu- Selina Lx. - amarela •.•• '.' •..•... -._. ; . . .. 1977

I·
-

1 a) O Maverick GT - bege champ... ,.. ... . ... .. 1978
mas .çoe'õ.. govel-

Selina II' LDO _ brãncé>:� � .• ;".' .,.�: .: . . . . . . . 1978
1 .....no finalmeníe, descobriu. ,.·

que o controle de preçQs, _

nãodeve recair apenas
sobre o varejista',' ele final
da, cadeia de comerciali
zação e �em grande pos
sibilidade . de influenciar
os preços. 2.a) A interme-'

" ' diação pode,:ser controla
, ' da mediante' um aCQmpa

I "harne.n.io rda movirt'lenta-
.'

' ção •.de estoqlfes.'� I:ssas
lições podem ser 'el!»te:n,.,
didas a (I :).!ias áreas, alu
dando a �I ear a inflação
no nevrálg:cc setor dos
produtos alimentícios.

As ações do p'roc,�pe serão
.

ações :pteferenciais sem direi

to a voto, enquanto. que as das

empresas serão açôes ,ordiná
rias com direifo a ,voto, • atri
buindo-se portanto à. iniciativa
R[iyada . o

.. comando;.absoluto·
da Santinvest.

'Feijão
Marav,i I'ha

ä constituição da S,antinvest
atenderá a um dos pré-requisi
tos da partlclpação do Gover

no Federal na implantação do

�oinplexo Ciirbo�Energético-Si
detórglco,

.

qual seja a viabili-
,

zação do empreendimento sob'

o comando da iniciativa priva
da. .Acentuou ainda que a po- -,

tencialidade 'da ecohornla 'cata-
,

rlnense ab�à amplos hórizon-
.

• tês para a atuação, da' Santin
vest, na formação de outros

empreendimentos:
Mencionou também o" Secre

tário 'Ivan Bonato que a moda
lidade de participação do Go-,
vernó

.

do Estado no
' c:á'pital $0-

cial da Santinvêst, se enquadra
nos pressupostos da atuação
'do Procape, como rnécanlsmo
oficial de estímulo" â 'expansão
da economia' catarinerise, cuja

- tônica é a ação lndütora do

Estàdo ao' des'envolvimentö_' e
fortalecimento 8a iniciativa prl
�vada> '. ':'� " ." .; .,,, '"

,�:

Com essa" importante decí

são - segundo Dleter S�h
midt _:_ o Governo 1te Santa

Na oportunidade da reuniãô
do Procape, o governador Jor
ge Bornhausen reafirmou que
a. iniciativa da criação e cons

tituição da Santirivest partiu 'do

Governo' do Estado de Santa

Catarina, tendo pôr objetivo
congregar ós empresários cata

rinenses, através de suas em

presas, em uma to�pahhia
voltada para à promoção de

'empreendimentos de relevante

slqnlflcado para fi. 'economia es

tadual e do' Pars, .. e anunciou
que já está convidando os em

presários para à'Assembléia
de ConstitUição da' Empresa
que s�Í'â-realiiaaa no dia �1
de março próximo.
Lembrou ainda Jc,irg'e Bor

nhausen qúe iª existe uma ma

nlfestação' clara dos empresá
rios no: sentido dessa partici
pação, a qual ." -esfã expressa
e fir'mada na "Mensagem dos

Empre-sários",' datada "dé'.: .. "

27.9.79, na qual os signatários
declaram 'que "pretende' a
santtnvest constituir-se numa

associação de - interesses co-

mandada pelos empresáriqs de Catarina cumpre "integralmente
.

Santa Catarina, des1fnaoa prin- suas responsabllldades na im-

Cipalmente a explorar opertunt- plantação do Complexo Sider-

dades 'de invEjstimento de gran- sul. Com a realização da As-

de repercussão no desenvolvi- sembléia de Constituição da

'mento estadual". Santinvest no próximo dia 21
r.

Conforme li do cohl1eci'nieri- 'de março' e
-

á p�rt1Cn:íação já
f .. '11"--:-', ...... r-}��.:'i__../ "."'( f .' .... ,,,� .....:-- � '

••

to p-Ublico, registrdu o 'Govér- assegurada aos empresános,
nador que entre tals oportuni- estará atendida a parfe que ca-

dades ce investim�rito já, está be· ao Estado de Santa Catari- .

definido 'como prioritário 'o.
. n�, isto é, flb tocante à Uni-

Projeto Sidersul, em i?entida- dáda" de
.

Aciaria 'e Laminação'
de com igual prioridade asse- (produção de tubos sem cóstu-
gurada pelo Governo do' Esta- ralo .

do a este emprE3endimento, Resta.i'ãoj: deste' m'odo'; apa-

cuja relevância' para a econo-
_

nas as providências e compro·

mia regional e :nacional 10i re- missos afetos à Pelrobrás t'!
. conheci,da pélo P�esidente João Siderbrás quanto à execução,'
Figueiredo no pronunciamento respectivamente,' da Unidàde

feito rio dia 30 de novembro, de Gaseificação' (produção .dI;! t

em Florianópolis: gás à base de can,ãô) e Ú�i-
Por seu turno, O Secretário dade de Redução Direta (pro-

Dieter Schmidt esclareceu que
.

dução' de ferro esponja).
' ,

I'

, -' ;_ .. ,
, ,-

[-.. �
VEICULOS USADOS REVISAOÓS

'Financiamento próprio

-; Morettl, Jordan & Cia: Ltda.

\

-I ""�.

K�! .., ort -:r: !'f �

lénWâ .� Yende�se
[I _,", �:.� :� .���� .�, '); .'.
" Vende-se 'LENHA' EM METRO;, "em grande,

quantidade' e pãrä pronta entrega. -' ( t
,

: Os il1.teressados 'deverão entrar em enten·
. dimentos com o sr. Pedro Ramos, na LOJA DE
� Mó'VEIS IRIMAR, 'éi}f Sã'o 'Bento do (Sul, pelo
fone 33.0163, a partir das 9 horas Cla noite (21
horas) até cinco horas da maiihã: Preço a com

binar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CO,R�J:IO.DO POVO

,

CZoncfira��' ,ca -hístérla...
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f"
. � r- t -:; .... f'J "'l ,

�. .. ', '.' :
Na semana de 17 a. 2� de fev�reiçof de 1 �501 C! CP

trazia a informação da divisão de _!i�?,alizaçãq deo M}ni�ié
rio do Trabalho, .dizendo que a t�rça"feira de car�fl;,!al ��o.
era feriado, o que, com poucas variações, j obrigava aos

foliões das margens do Itapocu de hoje �. de há 30 anos

a' dividir as enerqlas para as tarefas elo
c

trabafho e dás '�Ie-It L • .,
•

_ '"\
I'" -

"

grias momescas. No .mesrno mês e ano, acabava de se

instalar, um bem, equipado' ga:binete, fotográfico, .nesta cio'r
, �,. � I �'. tr, , \ ' "1, i

dade, defronte ao Ginásio São Luís, conhecido por Foto" � ,\ , ' ., ..
'

,

Píazera, de Angelo. ,.Ho,nprat,o Tomelln.. ex-diretor 100 "Cor-
reio do Povo" e então diretcr do "lume", em Blumenau,vi�itava a redação do agora semanärlo sessentão. N� es-

i
mara Federal :coritin�a��m, os

-

deb:at�� em torno :�de 'um
I RrEi�e.ditílc;l� �c9�dp, en,ire ps comunlstas e. o., sr, Getú!io
�aEgas, visando a

, !�t!!ra presidência da .R�púbHca, pelo.
q� o P1B t�ve de �Dcaixar. em seu p�o.9.rama,uma série
d� [eivin,dicaçõe_s dos aqeptos de J..,uiz tCarlos Prestes, en-'
Ire as

_ qU,ais es�á ii' s9cial.ização, que c� tão cO,mbatida pe
la .igreja". \Em Lages o rev. Frei Bl?rnardino, da

-

o'rdem
do� Franci3canqs: ,i�zi� 'p�blicar n? 'lomal ""Gula S�rmno"
um veemente protesto contra as autoridades que consen

tiam na abertura de uma 'casá de· jogo e tolerância, AI
brecht Gumz solicitava 90' dias de licença 'na .Câmara de
VereadOres. Em s�u lugar era convocado o sr. Victor Ra-

•

�' ,I' "71i, :"I .;" t 'I t J' .,

.
duenz, o ,qual, d,epCli§l de empossada. requere, ua inserção
na ata dos trabalhos, um voto. de profundo' pesar pelo fa
lecimento do sr. Wilhelm Weege, justificado brilhantemen-
te, sendo aprovado. por unanimidade de votos.

'

... HA io ANO$

o CP iniciava a sua edição n.o 2.0171 com.o artigo
ACHO-TE UMA GRAÇA ... , que comentava o rebú criado
com a eleição de Vitório lazzaris para a Câmara de Ve
readores, onde o jornal e a rádio local andavam de mui�
los adjetivos pra cima CIos, vereadores da UbN e do PSD.·
O Bar flarnack continl,lava a ser o ponto preferido de reu

niões de nossä ala jovem. O Torneio' Presidente Eugênio,
Vítor Schmoeckel era decidido por uma série melhor de
três entre o Botafogo F.G.· e S.C. 'Estrella. A visita do. Pre
sidente 'Eisenhower, valeria aos chatàrizes do Ri� �m� re

n6v�ção de canos, �ot. jardins uma nova cobertura verde
e à's árvores das ruas por onde a eomitiva passará uma
poda extra de fim de verão. ßanhariam verde novo os jar
dins suspensos do Túnel' Velho, as Praças Itália, Paris, Rio

.

.Branco, Justiça e' Botafogo. Zenaide Espezirn, Diretora do
Grupo Escol.ar "Abdon Batista" avisava aos pais a matrí
cula para 0, Curso Primário Elem�ntar e Complementar,
de 24 a 26 de fevereiro de 1960. O deputado Arnaldo Cer
deira, líder do PSD, declarava na Câmara dos Deputados
que os ·cunhados de J.K. eram acusados de alas 'de práti-

. ca lesivos aos interesses da legião Brasileira de Assistên
·cia. O plenário recebia .com estupefaç.ão as palavras, pro
vocadas que foram por declaração anterior do líder da mi
noria - PSD - Abelardo Ju.rema. "Os pàdres, aos pou
cos vão aparecEindo e· o enriquecimento Weito, ao que pa
rece, é encarado .com a maior natural,idade, não obstante
o espanto dös de'putados", concluiá a nota. Co'nsoante no

ticias aqui chegadas, .geixou o ,Hospital São José, de Jo
inville, o ilustre jornalista Augusto SylviQ, díretor do Jor
nal de Joinville, ex-diretor de redação deste semanário,
após haver-se submetido a uma bem sucedida intervenção
çiri:i'j-gica. Ao Augusto Sylvio votos de pronto restabeleci-

. menta da imprensa catarinense, de que, já é um dos ex-

poentes"..

I
..

... HA 10 ANOS

Donato Seicjel, filho de Alvim Seidel, atual Co.menda-
dor, do vizinho município de Corupâ, submeteu-s ea aois
exames vestibulares nas Faculdades de Curitil)a, logrando
obter em ambos um honroso terceiro lugar, entre centenas
de postulantes. O Diário Oficial publicava as normas 'para
a censura de publicações, considerâdas ofensivas à moral
e aos balls c,ostumes. O Prefeitd Múnicipal 'àe Guaramirim
comunicava em ofício a sua posse .perante a Câmara Mu
nicipal, em 31 de janeiro doe 1970. O Prefeíto er� nada
mais que o nosso querido amigo Pallino João de B.em .. O'
sr: Cantalício Flores· era 'eleito presidente da Câmara dei
Vereadores de Guaramirim. Pau!ino Pedrí; escrivão, da- Co
letoria Estadual de Jaraguá do Sul, seu atual titular, tot
nava público a cobrança da Taxa Rodoviária Única, refe-,
rente, ao emplacamento de 1970. Paulo Moretti , na coluna
O QUE VAI PELO LlONS. escrevia O DRAMA DE CADA
UM. Aldo Romeo Pasold enviava ofício de :J1.0f.70, comu

nicando h3.ver assumido o 'cargo de Prefeito Muni�ipal de
Schroeder• Han!:: Gerhard Mayer assinava aviso na Prefei
tura M!,micipai de Jaraguá do Sul, orientando os contri
buintes sobre a Taxa da Renovação de" Oêêjtça . para lo
calização. O Chef� d" Beceíta Federal distribuia '·comuni
cada à respeito .da Operação Formulário. '

. ,
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homens não se

conslroe'nI,�:' � , eil
f' ) �!

.... � lj.-:l 'ii (.. ';�b, .

peqúenas�" caixä·s
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, 'Prof,' Pàuí:ó IMoretti ',"
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..
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, Frequentemente se tem
dito e repetido que a

• .• h· 1 I "

·

puslllnarnidade impede os

homens: de se autodeter
mlnarem, de se autocóns
truírem, de �e 'autocrltl
carem é' até de se avalia-
re�.,

:j" "! '(_ ,'I •
t •

!: justamente em função
disso que"se' costuma di
zer ÇJue as caixinhas d'e
algodão não são para ho
mens, nem nelas cresce'rnt"

�.
- J.

,_

'

�

QS grandes homens. A es-
tes não basta ter' éonvfc"'
ções, nem rece�ellsuges- .

töes, e preciso exercitá-
.
Ias. A ele,s não é suficien
te procurar' problemas
mas buscar sO,luções:
As caixinhas 'de "algo

dão escondem o esforço,
e deixam à vista a indo
l�n9iaj álojam a pr�guiça
e desalojam o espírito de

,� luta, instalam o, comodis..
• lifo'e f�vorecem o "dolce
far -n iente".

Os grandes flomens
· formam-Se no caâinho
das provações e até· das
provocações e não sendo
pártidários da fuga das
r,esponsabilidades, aca-

·

bam contraindo gosto não,
pelas vitórias fáceis, mas

p:or aquelas que mais exi
gem, que mais envolvem
e desenvo"lvem o espIrito
de luta.

. "

As pequenas caixas de
algodão são como que re

domas em que se enclau
suram aqueles que, feme
rosas dos reveses, ao ,in
vés de ganhar terreno,

. perdem-se em futilidades,
. 'ao iiwés de construir o.

futuro, 'lamentam-se do
passado, ao invés de in
tegrar-se à renovação,
entregam-se à rotina.

Os grandes nomens e

as pequenas caixas de al
godão não podem coexis
tir'em termos ,comparati
\fo.s, já que aqueles são
valores que exercem influ
ênclas e estas receptá-.
cuIas que escondem o es

forço, qUe atrofiam as_

forças, impedem a luta.

Amar o esfQrço, enfren-
_
tar o perigo, correr o ris
co, buscar a luta, conse-

.

guir a vitória, eis a quanto I.

se propoem OiSi granCles
homens. Acomodar-se às
circunstâncias, viver de

veleidades, conviver com

'p�lânimes, alimentar
promessas, digerir como
�smosj ells1imesmbr-se
em' vãos pressupostos,
eis a receita de uma cai:
xa de algodão., melhor
'dizendo, de uma caixa
cheia de

I algodão e vazia
da bula e do remédio que
a doença da preguiça fí
sica e mental estaria a

exigir .

Pura utopia ,ou orgulho
sa arrogância querer ser
um grande homem, pode-

. ria alguém' argumentar...
Maior utopia e mai'o.r arro
gância sérá tentar fazer
com que na�çá, cres:ça 'e

se desenvolva o indivíduo'
atrofiado por uma ',caixl:!!
de algodão. Não é nem

utopia, nem arrogância
querer ser .não ,apenas
alguém entre mu�to:s, mas
entre muitos alguém.

�Rotár.ia
"��;::'.""""JI'í'��, ·�"'·-·-�·'�.í!�����1

OS 75 ANOS DE
ROTARY , INTERNATIONAL

O' dia de hoje é muito especial paraa gran
de 'família rotária, pois, assinala a passagem do
75.0 ano de fundação de Rotary International. O

'

Presidente de R.I.; 'Companheiro JamesiL. Bo-
.

mar Jr., tem enviádo publicações a todos os
.: Ro�ary

. Clubs do Mundo; lntltuladas "Oornpên-
'

dio Hlatõrtco de Rotary", que registra, de fo�
ma' padronizadà, "os principais eventos rotàrlos
desde 1905, quando

.

foi orgánizaÔ'cf o primeiro
�

clube em Ohicaqo,' lllinöis, E.U:A.� ;por Paul Har-
.

ris- e SMS amigos. MenciOna-se na 'reféri'da- p'ú-'
'

blicação que, O nome Rotary surqlu dd'costume' "1
.

'de realizar as reuniões, 'em rodízio; nos 'locais
de trabalho' dos várlos .sóctos. aliando' o tarna- I.,
nho do clube tornou difíci·1 essa prática, foi 'ins":
tituída, em seu lugar, a reunião/almoço".'. .

1 r-

A passagem'" do' 75:-0 ano' de fundação de
Rotary International é para todos tos 'rofarlanos
motivo da maior satfsfação' ein 'filiar-sê a esse
Clube de s,erviço, 'ào 'qual pe'rtence 'ar pr6j:)'rlo'
Presidente da

.

República' Fede:rativa db Brasil,
com<? "Companheirõ Paul HarriS", Gal. J6ão sã-
tista Figueiredo. :

, � "j pa -.'� p"

��'��jlDj-,'"
"

�.,:���)
f "1 -

., PAPA JOAO' PAULO fi A'OS' "
.

r' "
. ROTARIANOS'-" "'''' .�" 1"."

Diante� do júbilo· pêla -passagem, hàj'ê','--do
75.0 aho ,de existência dó Rotary, é óportunö·re
gistrar nesta coluna, parte de uma extensa" fala
de Sua Santidade o Papa Joäo· Paulo II, quan
do da AUdiência cónceaida durän1é a' Conven-
ção do FU:, em Roma:'

.

Mostrando-se atualizado 'com o Mundo em

que vive, João' Paulo II dj'z que 'i'é dest�" de
senvolvimento· novo", neste' humanismo trans
cendente, Que eu desejo hojé dar' t�stemunho,

-r _.�. . - .-. lKf"n. .t;í;;:."}v -n.. ""1 •• ,---:-rr L,
como complementO de tudo' o' que .estals fazen-
da no vosso valioso e nobre campal de ação.
Por conseqüênéia,. "olhando para o .homem co-'
mo ?l primeira e fundamental via" da ,igreja, eu
não podia igualmente deixár de prodàmar que'
"Jesus Cristo é a 'principal via da Igreja". Fi-

.

nalmente, queria pedir-vos que apresenteis a
todos os membros do Rotary International, a
todos os vossos COlegas espalhados. pelo mun-

I do, a 'exp·ressão da minha estima �pe.los esfor
ços que estais fazendo' em favor dá humanida
de. Oxàrá os VOS$03 generosos serviços hónrem
os vossos respectivos parses Ei se reflitam' na
alegria da vossa vida cotidiana. Os meus_ votos
especiai's vão para os vossos filhos e para as

pessoas de idade que ficaram em 'Casa, as mi
nhas orações incluirão as ·diferentes infenções ,

que trazeis nos vossos cc;>rações. Queira Deus·
ampára� ,o Rotary International e a sua nobre

, missão' de seniir à humanidade -' a ffumanida:"
de' que' necessita":

,..
.

,

�*-

Salve Rotary International, no dia em que
completa 75 anos de existêncJa. Salve '��.. q�a::
se duas dezenas de milhares de cl.ubes espa
lhados pelo mundo. Salve o ft.C. de Ja��g�á
do Sul li! os Clubes

,., �o Dis1�ito 465, dirigidos
pelo Governador Pie{ Lorenzo Marchesini !-

FREUEN :SOLLST DU DICH
Frel,len sollst du dich, freuen
Uebe·r dein taegliches Sein,
Ueber die Blumen im Maien" "

Ueber der Sonne Schein.\
Singen sollst du, sollst singen,
Dass dir di.e Sorge entflieht,
Lass es zum HimmeJ erklin'gen,
Dein befreiendes Lied.

Lieben sollst du, sollst lieben
Himmel und Menschen únd Tier,

. Was waer an Schoenem geblieben,
Gaeb's keine Liebe mehr hier?

Singn und Ueben und Freuen
Gruenden nicht Macht. auf der 'We-It,
Doch jedes von diesen Dreien
Ist besser als Reichtum und Geld.

Rudolf HirschJetcJ',. São Paul'O,
.-

.

BOTAFOGO·, FUTEBGL 'OlUBE
Barra do Rio Cerllo

Edital de. Convocação
ÄSSEMBLtlA GERAL ORDINARI� " .

Pelo presente, ficàm convocados todos' os . ,

associados, para uma Assembléia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se no próximo dia 09 de março
em sua s�ede social na Barra do Rio Cerro';"ãs
9h30min em 1.a convocação, e não havendO,
número legal, em' 2.a e última' convocação 'às;
10 horas para a discussão CIo segulnte:- :

.

1.° -, P�estação de contas ref. ano de 1979
2.0 - Eleição 'da nova diretoria'

<

3.° - Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, SC, 21 fevere.iro de 1980.

,
,

.'
' -' A DIRETORIA

=-----------�-----------,

Autenfiéidáde 'dri'Sautô' Sudário é
.. evidente, concluem

I, cientistas
...._

•

.' li, li �, .

. "Todos nós pensamos que iríamos enco,ntrllf .p'ma .ta,I��

slficaçâo e\iue em meia hora estaríamos fazendo as ma
,

las para vcltar", declarçu Thomas D'Muhala, ·líder dos 40

cientistas que foram a TLirim estudE" o Santo Sudãrio, a
'.

erescentando que agora as provas ,tornam ,e�idente a au-

tenticidade da relíquia. A declaração do p.quisador, bem
.

(
como a narração do trabalho realizado pera, equipe de,

;-
cientistas, acabam de ser publicadas pelo jornal norte-a

l�

mericano "The Catholic News", em sua·ediç� de 6 de

janeiro' últi�o. '
'

�
.

:'�:Muh�;a lé um
-

dO� cinco diretores Cio Projeto de

Pesquisa do Sudãrío de Turim, presidentê. aal Nuclear

Technologies Corp., de Amston, Estados Unlãos, c�nsultPr
de mais de 50 ,emRresas e laboratório! a� p�squlsas , e,_

� r�corihe�ida
�

autoridade em
.

descontaminação nuclear. E�

tre os 40 cien,tistas que com ele examinaram. o Santo Su

dãrio durante seis -dias, em oulub�o de 1978,.. encontra

vam-se representantes de; Exército, M�rinh� ir',Força Aé-

: ,rea norte-americanos, da N�SA, do FBI, do governo cana

_ dense e do laboratório científico de Los Alal11�s, be� co

mo de outras companhias privadas nort�.-am;.�r!�anas.· �n�

Ire' eles' havia católicos, co�, também �rot��tantes,' ateu,s,,
•

,� r ..I

gnósticos, e judeus. , /l _1 ' ' .
•

O San�o Sudãrio, como se sabe; envolveu o Santlssl�

mo Corpo de Nosso SenhOr Jesus Cristo' aJ1ós- sua morte.

A figura inteira do Salvador ficou, m�lagrosame�te estam

., pada no tecido, hoje amarelado, medmdo aproxlmadamen-
, te 4,60m por 1,2Cm.

, .'

. DesaparecidO' duran·te séculos, f.�i reencontrado em

• meados do sécuÍo XIV•

E talvez a mais sagrada relíquia depoi� do Santo
.'1

..enho: Enco�tra,se .,
no Paláciõ" Reál· dá -Casa' .d� Sab6ia,

·

em Turim; onde foi exposto à veneração pública e� cer

tas ocasiões.
As exp&riências científicas a que foi submetido são

�. de quatl10 categorias;' fluorescência· de raios X para ava;'

Ii�r os elementos que' constituem o Sudário; unia fita fo"·

tografica por computador e ampliação da im,age�; e n

nalmente anãlises .com o emprego de carb�no 14 para

avaliar a idade da relíquia.

A pri;;)eira surpresa dos cientistas fo·i notar. __

a, co� ma..
,

genia' (vermelho violãceo) em lugar do marrOR éScuro.que
Imaginavam. Examinando mais detidame�te, descobriram

amido de milho, utili�do na fabricação ãê_�os ,na Pa-

• lestina. Essa substância..h.npede a coa�ulaçao. n�rma! .dO
sangue, mantend(,' sua' cor viva, dissipando aS�I� a dUVida

de
. que algum artista hQuvesse ' pintado as manchas de

SucÍãrlo. .

,

- uiilizando' técnicas �e ampliação desenvolvidas em la-'

c boratórios espaciaiS, os cientistas concluíram que � víti�
-

ma .- Nosso Senhor - sofreu 120 chicotaáas, numero

superior ao. que pQde ser suportável por quem é açoita
do com Instrumen\o feito com três 'tiras -de couro, cada

( I ;;; um deles te�do uma pequena esfera de ferro na ponta.
• O tecido revela também profundas cnãgas ao _redor
..

da Cabeça, produzidás não por uma' 'Siiilpfes coroa' áliêr-

ta, mas por· algo como um gorro ae· espinhos
.
que fe

riam não apenas a fronte e os· lados, mas toda a cabe

ça. Além das chagâs dos pulSOS' e dos pes, a' an'ãlise do

.sangue vertido comprova que o Homem teve de carregar

<;> um grande peso. Há uma evidente chaga' profunda ao la

,";dO, 'com indicações de que da mesma jorrou sangue e

�ãgua. "

"'

o mais impressionante é a imagem impressa no' te

cido: exatamente a figura em negativo de um Homem cru-

, cificado. I

O sr. D'Muhala assegura que -nenhuma 'experiência
· deu margem a Sup�)f-se qualquer fOrma de falsificação. E
- acrescenta que o Santo Sudário de Turim àpresenta a

única Imagem' produzida' em três dimensões que se co

nhece. Concluiu' .afirmando que todos' os cientistas com

< quem falou crêem na autenticidade do Sudãrio. Um. deles,
converteu-se ao cristianismo.

-

.

, Quantos �berão' aproveitar mais esta. imensa graça.

nu�a época de tanta indiferença e Incredulidade?

Fausto PinHeiro (ABIM)

Concurso· '"CEstadual
de " Dramaturgia

ção Catarinense de�etlltu
rar

A Fundação Catarinen
se de Cultura está promo
vendo o seu 1.° Concurso
Estaduar de Dramaturgia,
com!o patrocfl1ío da Cai
xa Econômica Federal.

Os candidatos estarão
concorrendo aos seguin
tes' prêmios:, Categoria à
dulta: Cr$ 30.000,00; Ca
tegoria Infantíl: CrS ....

20.000,00.. E"uma premia
ção especial ce Cr$ ....
40.000,00 para

.

a melhor'
peça de temãticá regio-
nal. .1-

Os autores podlerão
inscrever peças adultas
e/ou infantil,' ficando a

:Seu critério a 'câteg'õiia
tlesejada. As peç,as' deve
rão 'Ser neces$á�iamente
inéditas, 'ou seja, não re

. presentadas ou submeti
das a leitura pública.·

Os textos cevem ser

enviado:s dífetamente ou

por correspondência à
Fundação Catarinense de
Cultura, R. Viétor Konder
n.o 63 .. 88.000':fpolis.

,( O regulamenTó, conlen- ,

,do todas as informações
sobre o concurscY, pode
rá ,ser adquirido nas se-'
des da Caixa 'EconÔmica ,Término de aceitação
Federal, nas - ,Prefeitl!Jras ' dos textos: 20 de junho
Municipais, ou na Funda- de 1980.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'CORREIO 'DO POVO SEMANA DE 23 A 29 Dg FEVEREIRO DE _1980

Na primeira s'egunda
-telra de março, dia .03,
terão relntclo. as aulas
de ginástica estética,
ministradas, pela Pro
fessora Sally, as segun
das e quartas-feiras,
das 19' às 20 horas no
C.A. Baependi e' aSI se
gundas e quintas-fel
ras, das 14h30min às
15h30min, no B�ira Rio
tlube.de Campo. ,

As inscrições estão
abertas na secretaria
desses êTubes.

Ginástica'
-

Estética

, - ,

- Cómentário do' Fato -
- ,

O SfNODO
HOLAND�S E If.

AUTORIDADE DÓ PAPA'

Manoel Vitor"

"Nós reafirmamos nos

so acordo sobre o cónteú
do da fé católica, segun
do o ensino ao ,magisté-

'

'rio da Igreja e tiramos as
conclusões que

'

se im
põem quanto às funções
do bispo".

Com" '.essas palavras
provindas da sua admirã.. '

vel capacidade de cenct,
liar, ordenar, advertir, ex
pôr, decidir e resolver
sempre baseado no reter
no a

"

posições, tradicia.:
nais da Igreja, tais como I

a volta aos seminários, a
confissão ,Õ exercício
de um autêntlce saeerdõ
cio, quanto ' a'os devere,
de celebração e de res

peito à Eucaristia; com a

habilidade sem igual que
desenvolveu ao presidir
o Sínodo, sob os um

brais solenes da Capela
Sixtina, face à majestade
sem par de um' recinto
sagrado,-olnde se discute,
se ouve e se conclui COI)1
o-pensamento iluminado
pelo Divino Espírito:,
encerrou Sua Santidade
esse Sínodo' que, tal co
mo, operação cirúrgica;
extirpou das exatas direi
trizes do Pontificado Ro
mano, esse quisto q.ue se

delongava em, confusões
que só o Papa ,poderia
dIebeiar.

I

��comenctando a apli
cação do Conêílio Vatica
no II, e .só ele, na�tra e
no exercício liel do que
verdadeiramente' " dispõe,
Sua Santidade' lião es
queceu de, ao final, co':
mo comp,ena a' �m Pai,
fazer o competente, elo
gio à pro6idaCfle, ã aten
ção e à obediência, dos
bispos, frente às barrei-, ,

ras de cada problema.

Uniram�se, assim; os
prelados da HOlanda e da
Santà Sé, para atestar ao
mundo que a Ig�ja'quan
do'claudica por alguns de
seus membros menos a

visados, 'se recompõe' e
.. restaura em suas' pró
prias bases, quando a

graça do Divino Espírito
é a mesma centelha de

, ,luz que orna a mente in- ,

falível e clara, do Vigário
de Cristo.

-*-

Daqui por diante, temos
a derteza de qúe-OUlras
e muitas das incidências
de transgressão ao Con
cílio Vaticano fi ou da
,Carta_ de Puebla, d" que
ainda' se, malvestirem os
excessos ,de interpreta
ção, terão o seu ferrolho
na palavra final daquele
que representa o Cristo
angustiano, a dizer ainda:. I

"Isto é o meu corpo... is-
to é o meu sangue....

'

i,

PÁGINA 6

Movimento, Económico começa
A Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul, ini
ciou -a distribuição doe
formulários para a Decla
ração do Movimento Eco
nômico, referente

.

ao e
xercício de 1980 -.ano
base 1979, cujo prazo de
entrega encerra-se a 30
de abril.' Posteriormente,
essas Declarações serão
encarnlnhàdas à Secreta
ria da Fazenda, pãra fixa
ção des Indlces de retor
no do ICM, que 'é a arre�
cadação base da munl-

, clpalldade e o Movímen
to Econômic'o, o elemento

.

fundamental
. da receita

do município.

I '

. IPTU até aia 28

Liga confirma vinda do Corinthians
a Jaraguá: dia '16

Está oficialmente confirma
da a apresentação da equl-

I pe d� futebol de salão, .de
Sport Club Corinthians Pau
lista, campeã 'estadual da

temporada passada, dia 16
de março, às 10h15min, no

Gin'ásio de Esportes Artur
Müller, precedida por uma

importante preliminar. A ln-,
formação

\
é do dir�tor-admi

nistrativo-Milton Aélplar Stan
ge e a apresentação COi'iniia
na será ratificadil; em contra
to' a 'ser assinado nos pró
xlmos dias.

.

mos dias a Cr$ 50,00, já em

confecção, juntamente com

panfletos, cartazes e faixas

promocionais, isto para, que
a promoção alcance' seus
'objetivos e".-dê ,..

para cobrir
as despesas, uma vez que a,

intenção dos airigentes saio
nistas não é ganhar dinheiro
com a promoção, mas siri,
promover o esporte da bola

pesada em si.

partamento de Arbitros da'
LJFS conf'a com substan
ciais reforços,' com o ingres
so em' seu quadro, de Slg
mar Lucht, Olavo IVrarquardt,
Durval Vasel e Alberto Ta

ranto. A entidade tem aber
tàs tam,bém, inscrições para
novos ärbitros, bastando que
os interessados 'procurem a

sede da Liga, as terças e

'sextas-feiras, das 18h30min
, às 20h30min.

a ser .prsenchido
até o äia 2'8 vindouro a

data para o, pagamento,
sem multa, da primeira
parcela dOI Imposto Pre
dial e Territorial Urbano,
dos contribuintes situa
dos no perímetro urbano
'CIo· munlcfplo, - centro e

nos balrros (Ie Nereu Ra-.
mos, e Barra do Rio Cer
ro. As demals parcelas,
vencem em

-

maio, agosto
e novembro, ,respectiva
mente. Todavia, o contri
buinte, que saldar as qua
tro parcelas integralmen
te até dia 28, terá a tftulo
de 'desconto, 10% e -os

contribuintes' viúvos, apo-'
sentados e aos- que esti
verem em gozo de bene
flclo previdenciário há
mals de um ano, cuja
renda não seja superlor
ao valer de um, salário
mínimo regional, devida
mente comprovada, será
concedido o desconto de
20%, . devendo, nesse ca

so, OI recolhimento ser

processado na tesoúrarta
da murilclpalidadê".

-

. ,

Por outro lado, alerta
-se que os carnês. estão
sendo disfribuídos no se

. tor competente "desde a

semana passada.

ISQN e Taxas

o Imposto soõre Bervi-.
ços de Qualquer Nature

za, segundo o calendá
rio de tributos, tem ven

cimento àqueles tributa
dos pelo ''rJSS 'MENSAL"
a cada dia 15 do mês
subsequente a receita, ao
passo que aos "FIXOS",
a primeira parcela 'pode
rá ser paga 'até 31 de

março e a segunâa áté 30
de setembro. Quanto aos

Alvarás: de Licença para
Localização elou Renova

Ç90' estes têm, idêntica.s
dátas-õesee para os trl

bufos pelo' "ISS FIXO", ,

sendo todavia necessária
a observação das datas-:
-llmltes fixadas.

E dependendó
'

ao suces
so, a LJFS partirá para pro- .

moç,ões mais arrojadas ainda,
. tentando a vinda do Interna
cional (Porto Alegre) e'Gra
jaú Country Club (Rio de �a
neiro), respectivamente, eam
peão .gaúcho e cariocal79.
Quanto a vinda do Corin-'

tliians, dia 16 de março, es
tá-se tentando duas. camisas
do alvi-negro, ae algum jo
gador fam,oso, para sorteio
no dia da apresenf�o.

FIGUEIRENSE x

CRUZ DE MALTA

Em circular aos contri
buintes, o poder público
jaraquaense solicita a

'compreensão e o apoio
para a observância da
data final de entréça.e o

preencfflmento correto
dos dados solicitados,
haja vista a responsablll
dade e o alcance social
que traduz, em I)enefício'
'do' próprio .municlplo.

.

J
, \ I,

. O Calendário Anual de
Tributos' slaboradõ" pelo,
Departamento da Fazen
da da PMJS, estabelece

J
I

Câmara de V'ereàdores de Jaraguá ,do Sul

.• Termo de homologação do Concurso 'Público Noo 0'1/80

CLASSIFICAÇAO
1.° Lu-gar -' Inscrição n.o 02 ._..;. Méélia: 68,26
2.° lugar - Inscrição n.o'03 � Média: 63,80
3.° lugar - Inscrição n.01 - Média: 53,86

HEINZ BARTE!,.
, Presidente

IDENl'IFJCAÇAO
,

1.0 'lugar - Inscr,ição n.o 02 - RUY DORVAL LESSMANN
2.0 lugar - Inscrição n.o 03 - ALEXANDRE MARCARINI,
3.0 lugar -'- Inscrição �.o 01 ;_ CARMEM REECK FACHINI

\ '�

José Alberto Klltzke

P�esidente

'/ Joio Modesto Silveira

Membro

Na farde deste aomingo,
n'o Estáaio Antonio Ribeiro,
na lIIia aa 'Figuelra,- estão
previstas C1uas pãi'iTtfás amis
tosás para o período ãa tar

de, envolvendo o E.C. Figuei
rense local e o G.E. Cruz

. de flalta, ae Rio da Luz I:

Ess�s prél,iós têm 'reservado
atratiVos especiais -motiva
dos peTa ' grande rivalidade

, existente, aqueles que forem,
assisti-los, am�hã.

ATA' DA ÀEUNIAO DE IDENTIFICAÇAO DE PROVAS ,E PRO·CLAMAÇAO
DOS RESULTADOS, DO CONCURSO POBLICO N.o 0118Ó.

Aos vinte dtas do' mês de fevereiro de hum mil noveoentos e oitenta; nesta ciCiade de
, Jarag'uá do Sul, mi Secretaria da Câmara de Vereadores, com a presença dos membros d'a Comissão

I Examin�dora, em ato público, foram iqentificadas as provas do Concurso Público; n.o 01 i80' c�lJ;I QS
seguinte.s resultados:

'

,

o campeão-paulista de 79
virá a Santa Catarina reali
zar amistosos em. São Fran-

"

cisco, Joinville
j

e Jaraguá,
com uma' delegação d� 15

elementos, cabendo a Liga
Jaraguaense de Futebol de

Salão, arcar CO!1l-parte das

despesas, prevendo-se um

desemBolso em torno ae Cr$
40,000,00, com esfil6ia', apre
sentação e almoço. O!l in-

-

gressos, já definidos, serão'
vendidos a partir dos próxi-

-

H.o Inscrição I Português �I Conhec. Gerais
"

Datilografia' I' .

Total I .
Média

,

50,00
Escrt. 33,60

70,00 161,60 53,8601 f Oral 8,00�
_.

I ,

41,60 .T.otal: ,

"

Esclrt. 76,80
204,80 68,26'02 , 51;00 Oral 7,00 70,00 .

/
.,

'Total: 83,80 ,

\
,

.

. '-

Escrt. 46,40, -

'I 03 �, 68,00 Oral, f7,OO 60,OQ 191,,40 63,80
I ( ,

,
-

Tot!!l: 63,40 "

,

,

-

.

-o Vereador HEINZ BARTEL, Presidente da
Câmara, de Vereadores de Jaraguá do Sul,
Estadp de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições 'e
.

I.,

-

.Oandldato aprovado:' RUY ,DORVAL LESS-'
MANN.

"

Considerando que foram respeitadas todas as

dtbt'osições pertinentes a Ooncursos Públicos, HO
MOt.OGA ;()I' CONCURSO PÚBLICO N.o 01/80, da'

� . .

Oãrnara de Vereadores de Jaraguá do, Sul, que'
objeuvou selecíonat candidato para o cargo de
AGENTE ADMINISTRATIVO.

.

Oomunlca aos lnteressados que as provas es
tão a dlsposlçäo, na Secretaria da Câmara, du
"rante o .expedlente normal para serem examina
das, bem como os outros documentos pertinen-
tes ao Concurso.

.

Deterrnlna, que se faça a nomeação do can- 'Ididato a partir da publicação .deste,
Gabinete da Presidência, 21 de fevereiro de

1980.

NOVOS ARBITROS

Desde quarta-feira, o De- I "

flIf

:-� Estado de Santa Catarina

, Após a proclamação dos resultados �m que f�i considerado aprovado o ,can.dida�o' S.e- '

nhor RUY DORVAL lESSMANN, inscrição n.<> 02, o' Presidente da Comissão Examinadora determinou
'que se lavrasse a presente ata, que lida.e achada confo�me, vai devidamente assinada, ju�tamente
com os demais documentos, para a deviâa ho-mologação pelo Presidente da Câmara de Vereadores. deJarag"Uã doSul."

,

Batlfica as netas dadas pela Comissão Exa-
minadora e· presta os seguintes esolareôlmentoä:

Candidatos inscritos 1 ••• ', 5,(dll'CO)
Oandldatoe presentes 3 (três)
Candidatos ausentes ' \ 2 (dois)

,.._*_

Carla Schreiner
Membro

DE 17 A 25 DE OUTUBRO - XXI JASC

EM JARAGUÁ DO SU[.

,
I,

PREPARE-SE: VOC� DEVE pARTICIPAR ! '

"

\

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JS

S O I i c i tac 'ã o :
,

TENDO EM VISTA AS REIVINDICAçoES \DE
RECURSOS FINANCEIROS QUE TRAMITAM NA

, ESFERA· FEDERAL, ENCAM1NHJIDAS POR ES- �

TA MUNICIPALIDADE, VISANDO A ELABORA-'
çÃO E IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJE
TOS DE IINFRA-ESTRUTURA,' A PREFEITURA
MUNICIPA'tc SOLICITA' ENCARECUYAMENTE A
TODOS OS' PROPRIETÁRIOS' DE VEfCUCOS A
MOTOR, RESIDENTES' E' ESTABELECIDOS NES
TE MUN1CfPIO QUE, NA.�POCÄ. DEVIDA, RE
GISTREI\II OS, SEUS VEfCULOS EM JARÄGUA
DO ,SUL.

'

O NOMERÓ DE VEfCULOS REGISTRADOS
NO'MUNICfPIO � FUNDAMENTAL NA ELABO
RAÇÃO DE QUALQUER PROJETO DO SISTEMA
VIARIO MUNICIPAL. DAr A NECESSIDADE DOS
SENHORES PROPRIETARIOS' REGISTRAREM
OS SEUS AUtOMóVEI;3 'OU ,CAMINHOES EM
JARAGUÁ DO SUL.

'

Jaraguá do Sul� 18 de fevereiro de' 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito 'Municipal

..

AVISO
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE TElE

COMÜNICAÇOES "DENTEl", AVISA AOS�EXE
CUTANTES D0S SERVI'CeS iDE TELECOMl)NI':
CAÇOES QUE .3{03.80 :� A DATA LIMITE PARA
O PAGAMENTO DA "TAXA DE, FUNCIONAMEN
TO" - FISTEL -, SEM ONUS At>ICIONAIS E
QUE O PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL,
ACARRETA INCIDt:NCIA OE JUROS E CORRE
çÃO MONETAR1A NA FORMA DÄ lEGlSlAÇ·ÃO
EM VIGOR.

MArORES, INFORM�ÇOES NÄ DIRETORIA
REGIONAL DQ OENTEL, A RUA SALDANHA
�J1ARINHO; �:,A, TEL. 72-9675- E 22-51'37, FlO-'
RIANóPOLlS - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•

-.�eME:: ��= I!fioilient'e�"'"
','

,

I

ge�te "de "casa" �'

\ '

A. �omissão Municipal de Es2
portes de Jaraguá do $U,I, rea
tivada cbm a' áêsisfriição

.

pol
parte do governo municipal de
seus,membros, através de por.
tarias; desde já procura estru�
turar-se, objetivando o cumprio:"
mento de suas finalidades e,
nesSe sentido, realizou duas

reuniões, dias 15 e 21 do cor

rente, acertando detalhes quan
to a' particIpação ao município
nos, Jogos Abertos, em quase
todas as modalidades.

X�Xt ·JqVf,tUS�:;: íoar;;:do,íóor::_toià
·

"! b ' ��:Renaux" :iem":í};�: BrUSque':�I�,
,) "

' , " �"', ,

d" ntes) Jorge SIlva (za-
PlU'a pagamento do reemprés- Iflge ,

, ,<' .ic: ,

' ,
, ;,. • villdo de São Bor)a),

'Ih 'd' timo do. centro-avante, "To,nh,o,' guelfo" '

se, que reunirá rm ares �� �- (, er' "
"

" --' .: ,

M Adolar Joel Tato, Chl-
tIetas em nesse munlctplc.l'de a'rtiiheíro da equ,ipe, J�a, temp!>- auro""

,

",'
t' .' E

•

1'7 'a'�25' d'e" ou""tu',bro.
'

, rad« passada o" Juveritus 10- qúinhcl, Tonho, -Haro do, mt-

, '. 'I' Ad' Rogério Zé Mauro,
gará -amanhã à nOite em Brus- 10" I, '

que7�;ntra: o Carios 'Renaux,' "

entre �utr,os "e'rl testes e que

'em', p�éjíô'''q(ue s'e"'irá' també:n 'ainda serão "c'ónti'atados; prln
, ,

",

t
' I' esquerplira' àvàliàr a real situação do cipalmên�e '�m. I.�.. ?r�fl Cl 1-, �, , •

'd rido
�

que �do ar
�Iantel, principalmente dos no- do, consl e�a

_ n

'

v�s contratados. Á" diretorià de, sendo novato,
-

nias um �ogador
futebol que vê� tratiallfandb de futuro, não �stã suflclente-

em silêncio, conseguiu demo- mente maduro para o Estadual.

ver Tonho a voltar a praticar
«) futebol, já que :hõuvera de-'

,sistido do profisSió�alismo,
constituindo-se nuin' ótimo ré�
forço, ao ,I!,d� do P,��t�-de"l�n
ça Har�ldo, ,considerado um

verdadeiro "craque", vindo do

Pelotas � que ,�i�.ha, fôgan�o I

;"pel,a,das�' e,:" AJraq�ar1'. ao la

do do própri� ,Tonho, ambos

'�arcando gols 'ã torto, e 'a di

reito", segundo um dos di,rl
g�ntes, fato, que evidencia em
••

.r
_

• (
•

esperanças no ataqlle grená.
;'Estamos aprovéitando 'os

remanescenles de'plantéis pas
,
sados e com os novos, cremos

, poder ficar, no blôco Interme

,diário, �ão' pensàr 'em g�lnhar,
� campeonato, mas pelo me

nos representar acidade". 'o
Juventus conta em'seu planter

•
�� � I

com Perôlo, Zecão, Gari�a,
(que, vem impressionando ps .

,

':.. ,. ,.

,/

taz campanha
rias junto ao comé�cio. e
indústria do mumcrplO'.
Ajuda finance!ra também

é acéita", para juntar-se
aO' que a 's(()cied�de pos
sui em" caixa e aquela
'que' seTã 'I,iber,ada pela
munic'ipalidade; no valolr

de, 1
.

rTiilhãô' e 800 mil cru
zei'ros. Ate juiJho, o pavi
mento térreo (meta ini

ciaI) estarã' cOncluído,
iniciando-se ar a constru

ção das pistas .�� ,b?,lão .

.::' �':'.,- �"
. i

'" ..�
"

. ._1 i( -'ilt� i;{,..;. [, '.�.,._' ':,:,1: J.;�ç'.j � ..:(,�.�

'Corlcijrso --,- '��Símb'oI6
.

para �oS:"
"! ;, ;,� j� ���SC�", termina, .dia 29

M

Catarina estará aceitanao os

trabalhos 4'refereritesri a.p cQn-,
1};� l..l'

�

...r ". J �''''J �1"
curso ána um älmbolo para 'os

Jasc/BO, destinado exclusiva

mente à p,eSSO'8S que residam

gn{(JJárágJát dó Sul, conforme
o regulámento "p�blicado' ri'a

• )'-; Oi '�f ;.. -�l _.�

impre��a local.
), .:.. � .. , , . �_. I � J:� '!l.

,

COORDENADORES, I ';I,At�Làs. 17: horas da, prôxlma ,I
, ,

t -, sexta-feira, dla 29, a, Comis- '

'o:A Comissão 'Municipal ,Ide S�O' Central r OrganjzadoFa -idos �
Esportes, em reunião dirigida, .>: XXI Jogosr " Abertos .da-Santa �
pelo presidente da, CCO, s�- ,1" "., A" '.1

ta-feira, Jez ,,8, lndic;ação de vá-
)

rios desportistas para funcio- '
,

"arem cómo, coorde�adores,' J'UY'en·l'u'.,.S·''-'' "e"slr'e"'·ladas modalidades esportivas, "

com a finalidade de formar as

'no TorQ81·0
'

equipes e serem os [nferme-
,

/

diários para díriglr os ,atletas I
..

t"-aos locais de treinos, podendo·
I
neen IVO

cada coordenador recomendar
um elemento,técOicQ para trei- :;unfrentand,o, °nar sua equipe e as neeesslda-
des maferiais, segun1fc) Sigõlf ��J /, -�, .,'Ma-rcl'II·'o' :'

'

..

Schünke. Naquela-, ocasião" con
'

.. , '. .. ,

tand� com a- patficipação de

alguns membros nomeadO$ à

Gê Neves" que dirige 9 con
.

curso 'revelou·' a reportaçem, .

- tiâver" recebido multas pergi.m- ,

'tas 'éle pessoas interessadas
. . I .,

em participar e igualment� "só-
licitou que os trabalhos sejam

v entreques na Secretaria da

Prefeitura Municipal até a da

ta-limite, a fim de que a Co

missão' possà julgá-los lo�o a

pós o término do' referido con-

curso.
-, ,'"

'. '-�

Nenhum trabalho havla
'

sido

entregue até" terça-feira, se-.

gundo o coorde'n'ador do �on
curso e responsável pelo setor

�o'cta'- dos Jogos Abertos, em
presárlo José Carlos Neves,
todavia, acredita que entre '10
e 15 serão apreseritados para
júlgamento através' d� éomis
são· JUlgadora que designará,

, 'o'
� -", ,I ' �

• \ '.-"

pessoas com conhecimento, e

conceituadas.' 'Trjs
,

trab.alhos '

se'rã� escolhidos, sendo que' só
:,' ::','

-

._-. "L.o f,
será áproveitado, 'a(Íuele que
se classificar �7:. P:;:im�t�o' lu':
gar, m�s seJs autöres', pel? or
dem de clássificaçãó, recebeM
.. .,i-"'- J�. '( .', r.,. ' •• I
rao como prêmlo.s, respe�tlva-
mente,'CrS 1'5, 10' e 1)' mil: '

'

�". ,1) !�. �.\ J:. ,.

"
I

No Torneio ·,Incentivo/SO, o

Juventus enfrenta ao Marcillo

Dias no Esfàdio João Marcatto,
fazendo sua estréia dia 02 de

março. A, tabela
.'

de jogos foi

co�siderada lriuito' boa pelos

dirígent�, que-�credit�m a e-

quipe, poss� desempenhar um

bom papel.

Com grandes responsabllida
de�, a ,CM'E�' interpretando pen-

o
_

I
!.

s�niento da CCO, ,embora dis-
tintas, tem por filosofia, a vaio-

..I
-

'l

rização áó elemento da'casa " CME, foram indicados'os coor-

promover ,o reto.rno de atletalf dena�ores, 'algunsainda a cõn-
jaraguaenses hoje radicados firmar: coordenador de futebol
em outros centros, C:ãsos I de de . salão, Lourival Roth-enber-:
Santino Ritta, Walter. Sonne., ger; Bolão" Oair Bogo; nata-
nhohl, Alceu • Fernan(J"êi, entre ção, Sigmar, Benno( Lucht; tiro,
QU,tros. A CME "entro da SUIit Ademar Duwe; 'atletismo, Gui-
filosofia, iniciará, fäffitmn, um do IFisclJe,.; judô; Adolpho Ma-
trabalho ae base, trazendo a- ,fhud; baliquete, Dou9fãs. Stan-
tletas n�v9s e formando equi� , gei boçha, ,Alb,rro:,. Ma'io'chi;

,

pes com gente da, casa,· pre$_-I " xadrez, Ivo KauflMftí1iflênis de
,ti�iando-os e fazendó�: parte, '(I11esa; Solon.. $çhrautfiCciclis-
dos Jasc:r em termos eminente-, � mp, Ademar Lotin, ,Frassetto;
mente, "al;l1adorista, ,

"ao contrá-
.

: ,tê!,!is.de campo, ,EwafcJo Schie-
,

rio, do pretendido por ,muitos' we e ginásticQ,' ,Amadeu Ma
desportistas que desejam �a con, fhud� ,Algqmas modalidades, ti
tratação, de eh�m.en�os.de . fora 'Ie veram �', confirmação;, ae s�us
J)i!.ra� fOl'lÍ1ar' nC)ssas equip.es. 'i coC)rdenadores ·,no" decorrer

COMISSAO JUlGADORA

h .. "!.< .... " .....�:."- ..,� :.I' ....... J: lt

O I�r_êrri<? Esportivo �uven
�u�, em.. ��u décimo-q�!;lrto ,ano
de:l existêrtcia 13. quinto como

'integrante 'da Oivisâo J;special
,..., .. "'-',: )... -.

da Fede,raçãQ Cafarin,E;1nse de

Futêbol� iniCiá sua ilJtElrvénção
, �:9!?,/Ior�n.eib' -lnsentivQ1BO, 'on- .

frentando no dia � de março,
rIO E�tádio' 'Jo�g

-

Marca,.,t!o, ao

, CI�be·!.NáüticD .. ,Marcflló" Qias, '

I,):} • ..,L.-",;.toO"
•

í.. •

pe fltaia}, ;,
Essa ê, ,a primeira'

)_ .-�,. .... - • ,'Hr" ,....... .. k
•

vez que o ,�'Moleque ,Traves-
" s�" 'estréia, �rTJ,., ,casa: �esde
�r ). � � .. ij,:.; ...

I «i{!J� !l1cl�ldo .pa D,ivisão� �spe
cial, em, 1976" fato q!le ppderã

,

;er .deêisi�� .:-

ciu�nto m.ais
�

im-
,'J '

..... t.,:).-I, ...... I

portante ao próp,ri_o clube "e à
'

",=,,�;. • \. "I' l't J;�.

torcida ,grenã. "

',., .

1- 'A ,_FéF: ê�
J

�ss'e�blé!à' !�ali-
l zaçfa quinta-feira da ,semana,

" • I ",'
" �: . '. , "pa��a�a di��,199U ,:a. :ltij&el�. do ;Q' Presideryte da. ÇÇO, ..Sigplf ", NOVAS',REUNlõD pri']leirR."tu[.9Q;. �g��d,�lJdo .in-

,Schünke, .i, frontalmente con-, 'Tanto a CME quanto a CCO 'teiramente aos dirigentes do'
tra tal fato, uma, vez que, con- � terão reuniões semanais e pro- 'quadro Io.cai, eis que, Jilém de

fo;m,e di,sse", !,!OSSO. objetivo é " ximamente, já em suas sedes, faier sua estréia em, casa, na
�,.

, .,;' �,1<
I ') J

nãO.,pensar em, ganhar os Jasc _ no, ex-mercado' municipal. An�,' tarde de domingo,. aia,2 de'

pC)is para tanto I'!�C) tem_os con- " ,teontem, porém, . a CME reu- março: ioga outr� duas segui-
i",,; t. .

{ .'

dlções dia,nle de' Blume!1i!u,.· niu-se com os coordenadores '�!ls em se�s domrlJi.9�' l;ium
�oinvi,lIe ou ,Flórianópol!s e .,., no BaependJ" 'traçando - as Ii- total de cinco em, casa dQs, n,o- :

sim competir, co� ,'um traba- i' nhas de, ação para por-em prá-
I

va' jogos'do iur�o inlcÚil;- � ta- ,

,í ,,., ,�

lfio de JJase sério, pa�a QQe em, tica seus planos e' 'na terça-
"

bela tem a, seguinte programa-
competições fu,uras Jenhamos;" :-fei�a ,próxim." 'um!l; nova esfá

I \ç�o: '"
"

'-,.', i"� '�}" I, �
equipes, e qão some�te duran� d�te.rmináj;la� ilest!i;-f�ita ,já com

"lo

te OS,tJog,os Abertos. E nesse; ,a presenç'f de: �t1e",s"convo
s�ntjdo, citou caso do recebi- ,cados pélos coora�adores ou

, m,.nto Cfe convite, �e u.m� eq",i- " mesmo àqueles:;, ,C1ue, 'queirâm
pe, se oferecendo a vir, a dis-, ::.. tomar. parte, D� , � Ir,inamentos
putar: por J,araguá ,�o 'Sul, du- em qualquer uma, -das modali-

-r!Jnte qs Jasc" todos , e,st��an- dades. A, ,impre�sa ,citadina te:-
tes, ,em trocl). do" pagamltnto , ,�á nesse ponto, papel prepon- ClI
de uma,

...
citada >,quanti�, consi-. derant� no chamamento ,dos 'a- ,i, ,;,. b .Dl� ,Q.;3' ,'" �l ".

derando .o�lm�,..�e."descabid� tlelas, e e�· outro local 'desla ' , 'j l;'aysan�u x Jpaçaba' "

e fpra.,�e cogit�ç(o ,,,,o ;. " edlç�o" forne,cemqs \'.d�tallies ,,' �llnte.rnacianal 'x Mafr� •

: ,;1\.' "" ,,' ,:" ·acerca' da reunião. de 'quinta- ,:�u�eDt�J,x Caçadorltn:se
-feira última. '" i9íirlpS Ren.ílu)5:, X ,M. Dial'l

".ßi<?,do ßul x, palroeJrafil -

A tító'lo dê' colaboração' à

CCO, a Comiàsão' Julgadora
que escolherá; os melhores 'tra
balhos devéria ser fórmàda por

elementos 'com partiéipação a-

'paulo Silva' é' o 'téénico e

supervisor, Amo Deretti o !lre

parador físico e, "Sargento"

desempenha as iunçC5éS de

massagista e, roupeiro. No Ju

ventus Ioda a 'comissão técni

ca 'é polivalente;' prevalecen
do a filosofia <fli diretoria de

futebol, quao�o assumiu o

comprpmisSo ,de continuar

mantendo o clube no Campeo

nato Estadual da; FCF.

tiva 'nà co'múnidade e com co

nhecimentos' sobre a m�térl,a.
Assim, em' nossa opinião, indi-

'carfamos u'm eiemento ligado
ao setor industrial, um aö setor'
espórtivo, ufu' desenhista-artrs-

'

ti,�o, um elêmeMto: dá imp�en:,
�-'. I • 1'\

•

sa, 'úm polrtico e Um represe."-
tante da comunidade, para a

"'tingir a' massä e "despertár o

lntere'ssé dei' povão. Cremos;,
'seMá uniä ;1Jscólha a'�ertada,

•

envolveRdo
'

'l'épresentàntes' de
, ,

vários 'segri1'e�tos' da' 'socieda�
de. Fica <> registro da fsuges-
tão 'I 'I ,

-

,'J

t
'"" ... ,J�f

• �- I i'

Nos .,Jasc anteriores, ps ,can-
O,'): � l' � i \ ,

.

çursos foram, sempre a nível
"'1 - t

-

. �
,

')" �
I

estadual, "porém, procurando
diferenciar e dar oportunidade,

. ;.' I .. ',
-

'I �... • I'� j. .'"

ao próprio artista da terra, a

eco, resolveu, vedar a partici-
, '

pação somente aos res'identes
éin Jaraguá� do 'Sul,; numa ma.'
ne i rà"de' 'desperta'r com anté':
cedênciá -

o entusiasmo 'do" jao:
raguaen'se para a magna co'm-

, petição pbliespor!:iv,€l :catárin�n.:
"

• , " ,

ri I 'I •

Vieir,eose"
A SoCieaade Vieirense,

da Rua Jolnville, ,deu ir,H
cio Ei construçâ� aê sua ,

nova sede sócíaJ, com ,12
pavimentos, lo'cal, onde
serão co'hstturcra�, ,quatro

Bel·'ra RI-o'
;

_'"rece'p.C.,·0"0:,'3 "pisfàs: de bola0' . qUe s�-'

:. -. ." rão ufHizá(ias du'ranfe' QS

, ,,°0
"

,Espe'rl-a', ,'.Fcomr"" Jogos Abertos;' E para a-

celerar aS obras, a dire-

li
· loria fniciou'·'_a."ê'arifp'ànha

cömpeti'ções �. oJe � .' ,�(> ferro, cim�nto e ,tijo-
lo, qUé consiste' na anga-

. El'!.çont�a-se des<!�"qntem, em 'OlJ'TRAS DA ,NArA1ç�:' riaçã,q ,çlessa� ,mercado-
Jaraguá do l?ul, delegação, do ,:o,--':";;�__,._";" ,
Clube Espéria, d� São Paulo,' No dia",2 d�, março ,�stá pre-

' " "

L A R I
'

.

para um, amistoso, de natação vista para Florianópolis a pri- �".' , ",:," ::
:- ,-'

rn,olV�lS
'I frente -ao selecionado jaragua- meira etapa, do Campeon'ato '�.
•

ens�, nas piscinas do Beira Estadual de Natação,. onde .0
. :.:'AG'oAA"EM Nhvo ENDEREÇO�P.A� �

Rio, com as competições se Beira Rio ,prpvavelmente nijo l
'"

. , .

a f �(� _\-; ·�?f:}�i:ME[.HOR; SERVIR voc'a:� �':�.
iniciando às 9 horas. Ao total Irã partiCipar em VlrtU e de, a- t , ,I,,.L 1 . ,

I"
, •

s�rão dispu_taeJas ,.1-4 provas cte' tores adversos, impeditivos. '1;
Rua 'E;i'rlâ�t��Zi, eJquina Av. :G�f�licf varga,s,

100 metros cada qual, em 4 e.s- pa�a � "p�6xim'�" m'ês,- também, sobreloja de Dalmar, Maga��l\e�
tilos (k�aWI,' peito, cösta e'bor- estava

c' pre�i�ta" ,� ,apresent,a-.. ,- -
' . -

:
- , '.'

.
" , ,

'boleta), n.as categorias Infantil ção em Jaraguá do Sul do CI;u- "

"A'" e "B" (de 9 a 12 anos) e be Banco República de M9n-
Juvenil "A" e "B" (de 13" a-16" " tevJdéo, 'mas, 'estando .em",p�El-

.

anos). _

•

,parativos �a'ra" os SUlameri�a-_- � • '

.• "'I} . ! nos ,fiéou pkra "Clporfu'nidádes,
. Éssas" pro�as f�rã� inícib próximá a viflda dos urug�aios

, nêste sábàdo, à� 9c; tíorii�: entre à nossa cidade,' todavia, I
o

"·/{à&ád(jies�'dós��êÍ��s:CI�ges.? Ca'PP�s :d�.,�ál,!,o�ad�,:�e•.P�n
_ Espéria (clube que possui mais ta deI Este, deverá 'confirmar

""de"�160 rriii'" 'sCS'ci'os) veio co� p'o�'-es�es�dias sua'�vindã/para
,�,IT1�_ d�féb�ção'férf'1àd'� por 3f' aprés'er{tãçã-o'.�ias 15 e""16' �,e

. atletas, 1B senhoras e 6 ·ca- ,.m,a.[çQ:'I�l}l�ê i"rh�hlf1���"r! ri-, 'st�'is;"'�staridö j,O�P�d�dos na va interesse em rea(izar' amis-
re�idêncléi dos"átlehrs faragua- toso c�'rTl ó' Beira 'Ri�.

' ,

;'ims�s, :�' ���' hotéis��� , cidad�. �OS jASC
'1-, -.: ,�". ,

,:, '. !
� ° retorno dos, paulistas que _,' _ '''' T " "

vêm sàldâr',c���romisso co;;' _O Beira Rio', que sediará a-
. ,. ':a

.

ida 'äo' i3éira "Riô-ano 'passa- I��, ��, tê�i,s �� ,: '�i�p� !am-
, "do' a"pauliééiä"�stá" dêtermina-. bé�.� n��açãQ ';durB;nty os J;o-
':�?' ��r��l �mlinh�.:�·��':��to �a "qos ,Ab!)rtos, "ä��er� r��eber
realizaçao öesse Il)tercãmblo, par..ai)dur��t�, ..

a servana! a�qui-
reveste-se de grande importân- bancadas metálicas destinadas

.

desta semana:

.:t ,"

�"�'.' "'�,t" "".'1, to�.I'�' ......

DIA 2.3:

C. Renaux X Rio do Sul

Palmeiras x Paysandu
Joaçaba x 'Internacional
Mafra x Caçadorense

,Juventus x Marcmo Dias

,,' TERRENOS: ','

I .. ...::_" Centro 'cónfluêncik ruas I-iel'eodoró' Borges,· Eugê
'nfo Nicolini à'Uruguai, ár�'a de 5.115;55m2, fracionável em

11' lotes residenciais. Ar�a nobre, altamente
'

vaiorlzável.

Apenas Cr$391,OÔ o' tn2. ;
... �;: • ,�l !. ..

': :
- ." ..... r');'"

-

� �: ":1
"

I ,:. I '

':"";"'Rua Ney Franco; junto complexo' esportivo' Baepen-
f'di, 'terre'no"11x'30, de i esquina. Pode ser 'élst��adö prazo'

longo.,' " ",' ,e

Técnicos dá .SCEr em: JglÍá'-j'i,B 25 :: "J-:������p!�:�"'
, ,",' , .. ' , '" ,�; �"vltnJus, x Illte.rn�ciol'!al

�as no município para os : ��r.}e�" Renau.� ,>,<' Ca.,ç_ad,!>rense
, Jogos Abertos. 14 vinda I' :, Rio,,do;-Sul x"'M. Oias "

'desses erementos ificou ,I , ..
F!almeiras x �o�ça�a,

decidida dia 6 p'assado,
quando aqui esteve o dr.

,

Javio Cãsar, Secretário de
Estadio, determinando e

pl'omovendo seu <apoio'" e
. do governo'estàdual p�ra

,

os Jase que t1!r.ã'o COITIC)
�ede Jãragüá do Sul.

j� ,,'" ....-.... '.. f
, r- \ '

"Deverão vir, a 'Jaràguá
do Sul, na próxima' segun
da-feira, dia 25, técnicos
da S�cretaria ae Cultura,
Esp6rte e Turismo, àcom
panhados do Diretor da '

Coordenadoria de 'Espor
tes, dr. fUlton Pereira, 'pa
ra .cOmpanhamento, aná
lise �ê "orientàção' dó cro-'
nograma de obras qu�-;
\eStão' e' irão' ser construí-'

}� •. i:;... ,) "',::
'

;.'
'

....) (} i
.. ; f. /'

,i!! (, J:?I� gi�_ 'j ,.,"
� SPays,ndu x

I J�entu�
I }.n����acio(1al X. Carlp_:; tHe�aux
'1 • �pa2aldore:l1se � Ri? .90.sul
" ,t? � !'A.��cfl_io qias ?' P�,lineiréfs

"

/,1'; JJoaça,b� _X Mafra .'

,- Rua Ántahlci Carlos Ferrelrá, esquIna 'rua Onélia
.' Ho'�st, I

área "de �Bx34, terreno alto, 'frente para' futuro as-

falto. Äpenas cri' 333,00 o m2. •
",,' ,-.-

'''.''1 :_'Ii
, ...:.. Bua,Epitácio, ,Pessoa: dep.oJs çle. Neve� S.A." antes

Casa W. Rau; te�reno: de ,20x;32. Çr:$,1235,00 o m2.
- ,

..:_ Ru�'JA:lfredcf,Mann; lateral da ROdOlfo Hufenuessler,
'área de 606 801JJ�. Área de grande valorização. ApenasI .

i. ',0 • 'I- 't., �,' , :"
'

• 'f' •

!.-." \ 'I'
,

Cr$ S75.00; o mg� estudando proposta � pr�/). .

,

- Centro, 25.000, m2, rua João Dou;brawa, utili�ç�o
industrial, chlÍcara ou residência alto padrão. Vista mag

� • nifica.f' ApenaS Cr$ .12q,00 o m2.

�
, •

,-. I _-' " 1

'".'" l;'t "i 'DIA� 1�,3:,�
-

.,' ,I.

"Carlos "'Ren'aux X' Pay�aiidu
Rio do Sul x Internacional
Marcflio Dias x Caçadorense

Palmeiras,. *.MaJra, ...

Juventus x Jo�ça6aSalonismo ,éstädual'� 'conta:
novos ,'.', di,riuentes,���,

cia
...
ao e�po,!� qye, _ te'lT1\ r�v,e:- ,

lado mais atletas e conquist�dm
maior número, de medalhas, Ç10

I .municrpio,� 'principalrtiente _
em

sé. tratando de- preparâÍivo aos

'.�Jasc, neste' 1980,' ein Jaraguá
da Sul, de 17 a 25 'de o<utu-

Lao� ,1?:,&lip�,...c.\!i.B;. �.i'1lI?I�{l_tª�ão l"

devera ,ocorrer, em outubro
com

, �'localiz�ção,;1 claro".nas.. 'J ,�,..', 'I <to

bordas da 'pisdna. N�sse às-
. i" , ,�o S.llJélJléÇ".RAS \ 1

. �.

pecto, como ainda há tempo, ,', > �
,

- Trê�,,'DiQ,_S�do Norte, antes Salão ,Alemanha, área�não .s.eria oportu.no a çonstru- ( \. . "-f" '2"OOX500rrr.", 'totarm�nte ' plana" com casarão, 7 dormitórios;
- çpo de arquibanqadas.. erYl' con-
$;reto ar!1'1?do" possibijitançio�.

'�'águ!!,,'p�stag,em; e,tc. Cr$ 21 ,O(H)..:ro�, ', ...es�ud.�ndo-s,e con�

sua ocupação 'sempr!i'l.quando
• ,':'·,<iiçÕes:::. .'

.�", ': "

realizadas ••prolpoçõ,es? , . •
,. 1"

�� ;Rio da Luz Vitória, 231.B90m2 (91 margos), com
,

moradiaem enxaimel, � ranchos, sendo'dols'de 2 'andares;
�ú'estÍll,fa pàrà tabãco, luz própri�' (turbina), pastagem, plan
::} tações;'ágúa abundante; lagoas, eto. Apenas- CrS 2;59 o

;-: métro' quadrado. BARBADAI
1 31 ,(

,

,
'

DI� i9.3 ' ',: '

'Paysàndu x Rio do Sul

Internacional x M. Dias

Caçadorense x Palmeiras
\ " ;, ',Jôáçaba: x C. ,Rehaux

Mafra x Juventus

Concorrendo em chapa do Damiani. Tribunal 'ele
'única, os desportistas Justiça: Carlos�essi, SíI-
Hans, IWerner', e Wilson, vio Machado Sobrinho,
Coelho ,foràm eleitos/ r:>or 'Carlos Ribeiro ,; dos<' San
aclamação, sexta-feira," '_ tos, nton' Simas,· Mário
durante a assembléia ,ge,. Olinger e Carlos Alberto
ral extraordín-ária, presi- Siridakis .. Suplentes - 'É-
<;lente .e, vic.e" ,reSRectiva- dio Nunes de .. Souza, Jbr':
mente, da Federação, Ca- . \ ge Nestor' .Margi:tridà e

tarinnse de.. Fufébol,' �e -M�rio edua,r:do Laurinào.
.

Salão, pa�a q oiênio ,. . .• À Liga Jaraguaense 'c::I'e
80182, com a presença Futebol de Salão, Piahte
de representanfes·' de li,. ), da', . impossibHida�e 'de
gas e clubes lEfo"Estado " seus c::IirígeAtes em parti
que atenderam a convo-. cipar Ela assembléia, no-
cação do então presiden- meou um procurador pa-

t: .Fausto Silva, qúe cum- ra representá-Ia. I �
pnamantlätb"tämpãõ"é'bm -'-e e"Ssá n'Õvá" elltalaria,'!
a morte de Ramilton Ber- aQteontem, reuniu-se pa-'
reta. Os demais cargos ra elaboração, do seu ca-.

, d� ·di,r��orJª: Conselho ,Fis ,;, lemdário-,. baseado 1'10 da
L çal ;;-:- João Lúcio sàca.. " C6FS ..Ã princípi01. ,opt6u
.luy,;" 9�va'-ào Olinger,� O!'" ",.s�', �r:>era ,tealiza9ão no

, donc,o Gonçalv�s,�,Afons� >fi:mês d� . marçCl'; "de um,

l Celso:, COf�êa .e Luiz, Flá- .1 ,:Tor,neial.! âe�,;y,erão, já a- ,

yio de, A;zevedol. :S�plen- ,,� .,cer.tado, . íFlßlusive c:_om'
' ,OBS,:"'::", Quetur.f1a ;.ôomeça- 1

'tes;-- .Antô.ni'o�Nªscimen- ! ;_,. datas,,�.t�isl "!'quais "O'S ..de- .: ;tá Jogp,.e!ll"" seguida, "obede-"
to Sob�inho" Joaquim A,L '�fma�s evento;s 'fi>ara,.,e,ste a-,' cendo "a ,iiwersão;.! 'nQ;mando J

•

rantes de gem e"'Ternan·· no. de jogos. ..IlI•••••••II�iI.MllIIII••••

bro. )r-1,;

t.

DIA 23.3
.

MarcHio Dias'x pàysàn<lu
'Caçadorense x 'Intefh'ácionat

_� _. .... ....._1...,.,..;...

Palni�lfãs"IX Jliventus'�·

Rio do Sul x Joaçaba

, ti .pa�9s,�f;{en,au� ,X M.a.fra· ,CASAS
� .. � .._-_,: ." .'!� $. R. 'Jt."('" .�

.

::' - Bua José.,T Rjbelro, a 120m da Procópio Gomes,'"
:. to .... f, 11" .....I' • It. I h. ....

,

frente futuro asfaltá. Area de 1.890m2, casa de madeira.
CrS BOO m�, em condições. \-

--_Rua Euzébio DflPoy, VilaNova, caªa nova, de ma

terial, enl terreno de 15x3B. Casa ainda em construção, es
mó modê'rno. Ven\do pronta ou êomo: "te encontra. Inf. fo-
ne 72:.05,10:

'

••
DIA 26.3

Paysandu x Caçadorense
fnt'ernäêiõííé.t'x Palmeiras

"Joaçaba. x -MarcHio�Dias
Mafra x Rio do Sul

Ju\réntüs ;i' éãrlosúReriáUx
.

'lÔIA 3o.f"'''� )

Internacional _x Paysandu
,.�pálmeiras �"C., R�n�4!)(
Caçadorense ic.. \loaça6a'·
Marcílio Dias x Mafra

Rio, dó ,Sul ,x'Juventus:

- Rua Alfr&do Mann, lateral- rÍla�
Roddlfó' l'Iufenuesler"

càsa, de madeira,' ótima localização., Cr$.150 mil entrada é
saldo 'á rCr$ 3.9ÓO,00·mensais•. fi",anciáment�.�

"

- "

"".. -��u�' Ir�ão, Ler�,�rq, reSld�n�!a '��m' ..Tai!? cons_tru�
ç�o, de ,5 apartamentas, lá alúgac{os. Terreno de 14x32-. Cr$

"
: SOO !"lil"entrada e saldo possibilidade financlar.'8 'Cr$"':';

. ,3.900,00 mensais.; Aluguel ora c?brado:. 9r$,i ?,.500,00 for�,
, a ,casa., '

'

• • " ,",-;� � }.lt pI,/ � -;:0:: -:. ""; j')H� �1 \t_� �

.'
1
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'SEE' distribui
área da

"Costuma-se dizer .que as

leis morrem; mas que es livres'
scbrevtvem: lsto porque nos li
vros está .!a ;'imagein de passa
do, está o comoromtsse do pre
sentes, está a alma do futuro,
Com isso, enríquece-se à cul�
tura, difunde-se a infermação,
é:lrcetça-se a lorinaçãa.' Sãe

cenhe'cimentes que se' esten
dem,' são necessRiaâes, que se

atende, são conteúdos que se

entendem. QU'e 'a lnfluênçla se

ereta destes livres que fioje
são distribuídos sobrevivam
como a bagagem de conheci-

- mentes a engrandecer a cultu
ra 'de nossa mlcrorreqlão".
CO,m essas palavras, o protes-

'

sor Paulo Morettl, Chefe da Dl-
,

visão Adrnlnlstratlva da 19a.
Unidade de Ooordenação .Re
-qlonal 'de Educação, iniciou
suas .palavras, ao secretariar,
a pedido da diretora Iris Barg
Píazera, os trabalhos de dlstrl
bulção de livros dícfáticos, em

ato concorrido" realizado no

Centro 'Interescorer de 1 .
.0 Grau

"Mário Krutzsch", sexta-feira
última.

E com aquelas solenidados,
também, a Secretaria da Edu
cação encerrou o seu roteiro
de dIstribuição de livros didá
ticos às escolas reunidas e

grupos escolare� das redes es

tadual e municipal em todo o

Estado, atingindo a entrega de
604.702 livros para 1.164 esta- ,

belecimenlos de ensinO'; Sendo
1.015 da rede estadual' e 149
da ni�de municipal. '

LIVROS plDATICÓS
Os cinco municípios sob a

jurisdição da 19a. L1ere, (rece
beram na oportunidade, atra-,
vés seus representantes, .....
10.191 'livros e 290 manuais
destinados aos professores, be
neficiando 3.730 alunos. A dis;
tlibuição por município é esta:

Corupá, 436 alunos, 1.864 Ii-.
vros e 60 manuais do profes
sor; Guaramirim, 702 alunos,
1;891 livros e 55 manuais; Mas
saranduba, 687 alunos, 2.198
livros e .102 manuais; Schroe
der, 76 alunos, e, 132 livros;
Jaraguá do· Sul, 1.829 alunos,·
4.106 livros e 73 manuais do
professor.

OS TRABALHOS

, A solenidade foi aberta' �eJa
diretera dá 19a. Ucre, Iris 8.
Piazera, formando a mesa '!;fi-

'

reto.ra dos, traoalhos com o

Prof. Hilton Amaral, Secretário
Particular do secre!ário Äntero
Ner.colini, impôsslliilítàã'o: de
participar, represenfan'óo a Se
cretaria da Educação,' Prefeito
Victer Bauer, Prof. Esmeraldo,
Chiodini Supervisor, ae Êduca
ção de Guaramirim, II:riRiichen
becker, vice-prefeito de Massa
randuba, Mário Zanella, presi
dente da APP aa E.B, Miguel
Couto, de . Schroeder, Yàra A-.
parecida �nkbeiner, Súperviso-
ra de Educação cfe Jaraguá do
,.( .

Sul e Prof.. DolcCOeõ Menel,
Inspefor Municipal oe JS: Di

retores, professores de estabe

lecimentos, vereadores e conVio.
dados prestigiaram' o' evento .. -

Na oportuniàade, usou da

p�lavra o Prefeito Victor Bauer,
em nome de seu municfpío e'
da microrregião do Vale do Ita

pocu, como Presidente da Am

vali, externando agradecimen
tos aQ Prof. Antero Nercolini e

ao' governador Jorge Bornhau
sen, transmitindo. todo o '3t3U

recerohecimento e colocando a
JI

nossa microrregião à aisposi-
010 do geverno estàÕliaT"à to-

1D�191,
_;'19.a.

,

livros' . na,
',OCRE

dos es órgãos d� sua adrnlnls-

, tração direta ou "indireta'- Se-
,

�. guidameryte .f�lqu., o represen- ,

, tante da SeE, Prof. .Hllton 'A-
'

maral, dizendo do 'significado'
do evento e estar cumprindo a

última etapa de _distribuição de
livros didáticos, através de ma
ratona estafante realizada em

apenas dez dlas," nos municí

pios-seóes das 15 Ucres do
Estade

Amaral ressaltou igualmente
a lrnportâncla do progräina do
MEC integrado comasSEEs,
de alto alcance soclãt; dando
condições ao aluno carente
dentro do enslno-aprendläädo,
estabelecendn igualdade com

os demais. Acrescentou que
fufuramente serão entregues
módulos (todo o material para
0\ enslno-aprendlzado), graças
a um convênio entre a secre
taria e' o Ministério dà Educa
ção e Cultura, módulos esses

que também serão vendidos à

quelss que possam adquirí-Ios
destinados ao alunato d� faixa
etária de, 7 a 14 anos.

Adiante discorreu soore os

programas e mefas. da S�cre
taria da Educação, afirmando'
h.avel atingida quatro metas
das s:ete prioritárias previstas

.� para os quatro anos de gover
no àe Jorge 80rnhausen: 1. -
O problema <ios "designados",
que envolvi� mais de 500 pro
fessores, hojlt somen't�-'S 'ou 4,
que terão breven;Jente suas

questões resolvidas; 2. - A
Lei Pó de Giz; 3 - Restaura
ção oe toda a Rede Física'

ES-Icolar, em três etapas, até mar-'
ço df.: 81; 4. - Concursos de
Acesso. Em junho ou julho, se-

-

gunda. Hilton Amaral" a SEE
abrira o concurso de ingresso

,

ao magistério e �diantou tam
bém que já está organizado o

Plano de Ação ,80/83, parte
dele iniciado e em execução,
bem como será reestruturado
todo o quadro funcional. e as

quinze Ucres. N'a' sua opinião,
a administração do dr. Antero
NercoHni será a melhor de to�
dos' os tempos.

A soleni�ade foi encerrada
com a. palavra ,da Professora
Iris 8. Piazera" registrandp o a

,gradecimento e o reconheCl-.
menta da 19a. Ucre à SEE, p,e
lo at9 da entrega (}e, livres dl-

� dático� aos estabeleCImentos.

AULAS, DIA 03/MARÇO

A 19a. Ucre, elaberou seu

cronogràma . de atividade�, .

,constando do' seguinte: dias
21 e 22.02 - reuniAo na sede
da Úcre com a partICipação
da Diretora, Chef;s aa Ucre'

" ' \ ,

superviso'res locais e direto-
res do� cOlégios, escelas bá
sicas 'e grupos escolares vi
sando estabelecer airetrizes
pa'ra c Planejamento Geral da
Escola e do Ensino; de 20 a 24

Planejamento Geral aa' Escola,
envolvendo a aámlnislração do

estabelecimento; dia 25; todos
o� professores efetivos deverãe

.

reiniciar suas' afivídades nos

estabelecime�tos em que esti
verem lotados, para participa
rElm do Planejamento Geral da
Escola e elaborar os Planos de

. Ensino: dia 1.� de mlarço, apre
sentação nos col€gios e esco

las básicas dos professores
que escolheram aúlas eXõed.en
tes e, dia 03 de, março, infcio

, do anc letivo, quando t�dos os

alunes das escolas estaduais
deverão se ,a'presentar nes es

tabeleclmentes em que efetua
ram sua matrícula.

Erusc;
linhas de'
eletrificação
rural

'Na Cämarao'arrte-projeto
concedendo '.'

-

auxf io
"

para 'OIS JASC
Com uma exposlção de

móÜvos bastante definida,
o execútivo municipal
mandou, para aprovação
na Câmara de Vereado
res, 'ante:'projeto de lei
que lhe faculta a conces
são de 'auxílio flnarrcelro
à diversas entidades, a

bertura de crédito espe-
'

cial no valor de Cr$ 15 mi
lhões e 200 mfl e assina
tura de convênios' com as

beneficíadas, para a devi
da estrutura aos .Jocals
onde serão realizadas as

cornpetlções e promôÇões
durante os Xxl Jogos A
bertos de 'Santa Catarina,
na semana de f7 a 25 de
outubro, em Jaraguá do
Sul. Esse ante-projeto deu

. entrada, na sessão <Je se

gunda-feira últlrnaê, pro
vavefmente na próxima, iá
irá a: votação, notando-se
a definição por parte do
executivo quanto aos' re�
cursos que serãO' aplica
dos na construção da no
va pista de, atletismo do
Clube Atlético Baependi:
Cr$ 4 mill1ões.·

,

.
"

Vieirense, Cr$ '1tmilhão -e
,

800mil;' Baependi, Cr$ 4
milhões;' AABB, Cr$ 1 mi
lhão e 300 mil; Soco João
Pessoa, Cr$ 900 mTI; Me
negotti, Cr$ 2 milhões e
500 mil; SOCo Rio da Luz
I, Cr$ 900 mil; Balão da
Igreja de Nereu

-

Ramos,
'Cr$ 150 mil e Juventus,
500 mil. Ess,es auxílios se

rão, apllcados na constru
ção, ampliação, recupera
ção e reformas das sedes
sociais e demais depen
dências, bem como a re

cuperação e' aquisição de
eqülpamentos esportivos
das entidades beneficia
das com vistas aos Jase.
Outros aprovados

Nada menos do que 5
projetos foram aprevados
na última sessão, do le
gislativo jaraguaense, leis
já sancionadas pelo exe-

.

cutivo. S'ão' elas: Reco
nhece de utTlidàde públi
ca a Soe. Jaraguáense de
Canaricultura e Ornitolo
gia e a Escola Particular
Jarqguá (sua APP), Con
.cede pen�ão a viúva Sra.
Anna Duncker Pedri, Rati-
fica o Decréto 570/79 e

Ratifica os termos do oon

,trato de conc;essão para
exploração dos serViços
de trans,portes coletivos
em Jaraguá dº�"

em'
� ,,.-' f ••

marco
"A partir' de março, a

ERUSC '"":'"" Eletrificação
Rura.! de Santa Catarina,
iniciará em todo o Esta-

.

do a implantação de li
nhas de e�etri'ficação-' ru
ral, agora dentro da nova

estrutura que implanta
mos -no órgão". A declara
ção é do Vicê-Presiaente
da Erusc: presentEfii'õ'Se
minário para "refeilos e

Vereádores ocorrido se..

mana passada em Jara-
.

guá do Sul sobre âãpJica
ção do Planejamento Glo
bal Integrado, quando: da
palestra ' dQ economista
Sérgio Sachet, assessor

econômlce dOI
.

'Gabinete
r
do Planejamenfo, a res

peito dos Progfinnâs- Es
peciais do Gap,lan, dentro
da área do, PJ'loenergia.

O Vice-Presidente da
Eru.sc disse que durantel
o goV'erno de Jorge Kon-

.

der Bornhausen, serão, a-
, tingidas pelo' programa
oitenta mil propriedades
rur�is em SC, tOdaviSI, á
pontou a falta de material
c;omo fator impeditivo de
$ua ação no campo. Até
fevereiro,' a Eruse dispu- .

nha de 440 milhÕes de re
cursos contratados, cujos
materiais para o' atingi�
menta do programa foram
Ii�itados em. agosto do a
no passado, pOrem', como,
houve demanda' 'âÕêl1tua
da originou na '(Iemora
para entrega entre 120 a
150 dias•.

, Atualmente, a Eruse já
está recelJendo o material
para futura c'ontráfa-ção
de mão-de-obra. Nesse
sentido, o órgãQ abriu To- .

,

mada de Preços para en

·trega das propostas afé o
final �este mas, para con
tratação. de servIços-para
à execução de levanta
mentos topog,rificos (pia
nimétricosJ ii]ou projetos
eletromecânic'os de reâes
e lin,hfls de distribuição

.

rural, com recursos origi
nários do contrato (fé fi
nanciamento entre o Ban
co do Brasil/Eletrificação
Rural de Santa Catarina/
Grupo Executivo de Eletri
ficaç'ão Rural e. Ooopera-
tivas.

.

Tendo o matérial à dis
posição e contratado os

serviços, estes, segundo'
o Vice-Pr�sídente da E

rusc, serão iniciados' no
m�s de março; abrangen
do todo o' Estado r e ces

sando, consequenteinen
te, as constantes críticas
de inapta, como vínhamos'
recebendo, acenluou.

,E quanto as CoOperati
vas - temos a Cervil -

Cooperátiva de Eletrifica
ção Rural do Vale

\
do Ita

pocu. com sede em Gua
ramirim - de 75 pará. cá
foram implantadas no Es-
'tado oito novas, que, re'

conhece, não estão aten
dend.c satisfatoriamente,
contudoJ serão reestrutu
ra,das para dar a devida
atenção e garantia aos as
sociados.

Num total de Ci'$ 15 mi
!hões e' 2ÓO mil cruzeiros

.

são as segufntes as enti
dades beneficTaâas: Clu
'bo .Jaraguaense Cle Xa-,
drez, Cr$ 3'50 n1Íl; Ãrweg
Cr$ 1 millião é mm mil;

-

_' 1 extinta Arena e que pos-
I. samos m�lhor atender à

O Prefeito Salim J'ose nossa comunidadé, refe-

Dequêch . participou da rindo-se a seu, mu.nicípio··

primeira reunião d� ano ,e que Santa Catarma ve

da Câmara de Vereado- \ nha a ocupar, realmente,
res oportunidadle em .que o lugar que ,merece no

de� a conhecer sua posi- contexto nacional".

ção, diante' do novo qua-
dfo político. Afi.rm'ou que
vai int�grar o Partido De
mocrátlco Soctal, de sus

tentação ao 'Governo, em
virtude do apoio que vem

recebendo . eto governa-'
dor dr. Jorge IKonder Bar-

.

nhauseh e por acreditar
no Programa desse Par-

·

,tido. "�s1amos juntos com
'o governador.....Jorg� Bor
nhausen é tudo, faremos

.para que o PDS fseja aln
da mais tOrte do que a

PREFEITURA
X

PAVILESTE.

A Prefeitura' Municipal .de Ja•

rag�á do· Sul, deverá nos pró
ximos dias,,, rompe� o contrato,
com 'a Pavileste, empresa ven

eedora da concorrência públi
ca para asfaltamento de várias

ruas do perímetro urbano do

município, em�virtude' da de

mora na 'execução do� traba

-lhos, não condizendo .com o

crescimento do municípíQ., fa

ta que t�m causado gr�rídes
aborrecimentos a administra

ção municipal. Tudo é uma

questão de dias..

------------------�----,--------------�--------

oficializa'CME
abre

coordenadores
inscriçõ'es para atletase

ser.

AUREA MOLLER GRUBBA,
'

. Tabelião e Oficial do Registro de
Protestos

-, EDITAL -

Pelo presente' edital de citação ;pedimos aos
senhores ab�ixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tr�tarem de 'assuntos de
seus interesses:

"

,

.

Adelaide da Costa, Rua JoinviJIe,' 676, nesta.
Edir Siqueira;' Rua Bolivia, ,s.n.o, nesta: HUda
Terezinha da Silva Oliveira, Rua Joinville, 64, nes
ta. Nelson" Tribess, Estraáa Benjamin' Constante'.
s.n., nesta. Servo Terrapl. e Destoca Jo,vata Ltda.
R. Campinha, s.n., MassaranCluoa.

'

detecta
,

analfabetos:
\

•

0.

"

até abril �o corrente, ,segundo
a supervisora Jussara Vicent�.
Os locais ainda éétão indefi

nidos. A SupervisOra do Mo

bral, está efetuànéJo um com

plefo levantamenfö lunfo as

principais Indústrias do muni

cf:plo, objet:fviando detectar

quais os funcionários dessas

.A Comiss.ão Municipal
de. Esportes <,:de Jaraguá Na reuniãO', decidiu-se

,
do Su'"preparan.do-se aos que a partir de março, os
XXI Jogos Abertos, reu- atletas que praticarem
niu-sc quinta-feira à noite, qualquer uma oessas mo-
sbb a 'presidência de Fi- dal,idades, poderão ins'-
dél1s Carlos Hruschka, 0- cr,ever-se junto a CME,
casião em que foi oficiali- no ex-mercado, municipal.
zado os coordenado'res No entanto, insC'rições pa-
das quinze modaliãades ra o ciclismo -poderão ser

que represenfàrão o mu- feitas a p'artir de segunda-.

nicfpio naquefäs competi- -feira' e durãnte todo o

ÇÕ€lS e tratado assuntos mês de março, com. o seu
de sua competência. São\ coordenador, no Sesi, pa-
os seguintes os -coordena- ra ar: categorias especial
dores: 'futebol' ,dE:!, salão, e passeio. Para 0S, -enxa-
Lourival

. Rotheriberger� dristas, também, estão
bolão, Dair Bago; nata" abertas inscnçoes, gra-
ção, Sigmar Lucht'; tiro, tuitas, para o torneio A-
Ademar F. Duwe; atletis� berto de' Jaraguá do Sul,
mo, Alberto, Taranto; ju- até 10 de março para o

dô, Adolpho Mafhúd; vô- feminino e 15 de março
lei. Balduíno Raulino; bas- para 10 masculino, nà'se-
quete, Douglàs Conliado, de do Clube Jaraguaense
Stange; ginástica olímpi- de Xadrez (à noite), na

ca, Amadeu Mafhud; tê- Loteria Esportiva Ei com o
nis de campo, Ewaldo .' dr. Ivo Kaufmann; em seu

Schíewe; ,tên,is 'de mesa, consultório, à farde. Nes
Sol'on Schrauth; ciclismo, ' ,

se Torneio,' serão classl-
Adernar Lotiil Frassetto; ficacos 10 faBuleiros, po':'
xadrez, dr. Ivo Kaufmann; rém, não partIciparão 'os

bCicha, Alberto Maiochi e ,considerados .classe "A",
handebol, ,Rudolfo Ges- !5 masculino e 4 fer;Tlinino,

.

e, posteriprmen'te, ,os clas-

".

,
,

.Mobral
A partir de março, o Posto'

Culiura! do MobraT �'';fa'rãguá.
do Sul funcionará em novas de-·

pendências junto ao ex-merca

do municipal" que esrã reée
beitéfo· os últimoS m�lhoramen.
tos, para abrigar, alem do Mo·

,bral, a, Secretaria.. da Ämvali,
Posto de Identificação, Biblio-

teca e Agência do Ipesc.
O Mobral que eSIa Oematrí-

J

cuias abertas � aois cursO!!,
tem previsto o' inícío aas aulas

de Educação' IniegraCla (equi�
valente' a 1a., à '48. série) ·no
dia 1.Q de março 'e' êle Alfabe
tização, a 1.0 de a6riJ; no en

tanto, serão aceitas matrículas

indústri.as qU,e I não sabem ler
'.

e escrever, das quais vem. r�
celiendo colaboração.
Por outro lado, o Balcão de

Empregos dispõe de v.agas p�
ra J carpi-:,teiros,

-

êf�méstic�s,
servontes, ajudante'geral, ope·
rador de máquinas, operador
de retífica, mecânico de manu-

do

sificados recelierão trei
namentos, orienlações:.c e

participarão Cle outros
torneios classificatórios,
para a escolha CleTíníliva
do 'selecionado, que re

presentará <O município
nos Jogos AlJertos,.

Quinta-feira. também,
. toram, abordadas várias
questões relacionadas as

.

atribuiçÕes de cada coor

denador, seu poder de a':
ção, bem como, a 'pedido'
da presidência" cada qual
"deverá fazer levantamen
to de suas necessidades
materiais, para que a CME
possa se antecipar ,e em

prestar da Secretaria de
Cultura, Esporte Ei Turis
mo esses equipamentos

. ,para tr,einos das; equipes.

Tratou-se igualmente,
sobre os JO'gos Regionais,'
em São Bento do Sul,
transferidOs de agosto pa
ra o 'final de junho, épo
ca imprópria a algumas
J;I1odalid,aaes, por, exem-
'pld, a natação, conside
rando ser São· Bento uma

das cidades maiS f,.tias: do
Estado. Questão de segu
ro coletivo para os atle
tas durante O' mês,de mar

ço e entrega do' projeto
do futebo I de salão pelo
seu coordenador, 'entre
outros assuntos, merece
ram larga . discussão dos.
presentes, "notadamente
pot que é sentida a falta
de [experiência tanto dos
coordenadores como da
prõpría diretoria executi-

· va da CME nesse início
de trabalfioi.
Haverá nova I reunião,

quinta,.feira, 19 horas, no

Baependi.

)

municípi.o
tenção, m.oças:auxiliares, coso

tureiran e motoristas ãe lrans�
I

porte, para lotação nas 'empre-
sas do parque (abril jaraguaen

. se. O Balcão de Empregos fun
I ciona das 8 às 11 fioras" Junto

a,o Posto Culturat do 'Möbral.
Informaç3'es de fonte do Mo

bral local dão conTa ão- (fesla-

que, por parte da. Prefeitura'
I Municipal, de subvenÇão ,no

.�
valor de 30 mil cruzeiros, para.
manutenção de / suas ativida
,des, fato que' vem ;ã1iJjcar o .

,grándte apoio ' do 'Prefeito Vic- '

tOt ,Bauer' vem prestando 20'

ôrgão, bem como ,às demais

entidades do município.

, O'porfunizando' , a o.ca

sião, estendeu convite,à
todos os vereadores a in

gressarem no PDS, .,es'�
momento em que os bio

coa partidários' estão sen-
. do formados nos legis'la-
tivos. Finalizando" De�'
quêch disse textualment�
que todiOS que quizerem
serão bem vindos; pO,is Q'
PDS é uml partido do po
vo e, como, tal, pretende
atender os interesses e

anseios desse povo. ,o
Partido Demo.crático: So-,
cial deverá' ter a maleria
na

'

CV. de
' Guaramirim,

uma vez que vários edís
já se declararam tavoré-
veis. .- -

"

-2'-

O primeiro mandatário
guaramirense 'enviQu ao

Legislativo, vários-,proje
tos de sua autoria: Projeto
que visa a assinatura de
convênio com. a Universi
dade Federal de Santa
Catarina; para aquis'ição,
de onze vagas no Colégio
Agrícola "Senador Gomes
de Oliveira", de .A:raquari.
Essas vagas ser:ão para
joV!ens residentes em Gua
ramirim que queiram se

formar como lecni'co A
grícola. Cada vaga'custa
rá doze'mO cruzeiros pa
ra o ano letivo que será
corrigido de acorQo com

'. a 'legislação vigenfe para
os anos tetivQ_s de f981 e

1982. Outro projeto que
denomina de "Estádío Mu
nicipal João Bútschardt",
popula.mi,n,te ca:»nfi:ec.ido
como Estádio, do Seleto, e,
projeto-de_'tei que aeno;"
mina de "Esc'ola Munici
pal' Augu�to' LemiKe Jr"

. na Estrada Jacu-Ãçu, km
5, no entroncamento da
Estrada "Perdidos". Au
gusto Lem:ke Júnior, foi
praticamente o unlco

construtor radicado no

município die Guaramirim,
responsável pela metade
de todas' as c'orfstruções
do município, bem cômo
muitas casas noInterior.
Segundo o Prefeito· em
sua mensagem à Câmara,
"parece-me justa, pois,
,sob todos os tít ... los, a ho
menagem póstuma ora

proposta" •

-3-

A mun,icipalidade gua
ramÍl1ense firmou convê
nio com o G'overno do'
Estado,

.

através da Secre
taria da Educação, para a
construção de uma Esco
la Estadual na localidade
de Barro Brancol• O varor
do convêni'o é de 170 mil
cruzeiros, num, . total de
300 mil orçaClos para a

realização aa obra, cujos'
serviços já toram inicia'
dos e o prazo de eonclu
sãó é de trin.ta' dias, de
vendo ainda' neste ..ano
letivo entrai" em. funciona
mento. A escola e do' tipo,
padrão; contando com
uma s'ala âe aula, ál1ea de
recreação, assim, como
outras dependências e
sanitários.

-4-

FunciQnários da 'Prefei
tura já inicia.ram os traba
lhos de 'calçamento da
rua João OssowSlki, c'uja
previsão é de 2.100 mie
tros quadrados de paraIe..
lelepípedos. Assim que
esla rUa estiver concluída,
outras serão '�neficiadas
com essa espécie de pa-
vimentação.

.
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