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_Chapéu.,

Técnicos e' agricut,tores jaraguaenses Difícil os
no "Dia de Campo" da Empasc milhões
Com o, propósito de mos

,trar às a�toridades, fécnicos,
lideranças e produtores' ru-

; rais, os resultados de pesgul-, '

'sas que vêm sendo desenv�I.
vidas pela, Empasc - Empre
sa Catarlnense de Pesquisa
Agropecuária, com as cultu
ras de arroz irrigado" 'man
dioca, fruticultura, tropical,
olericultura, 'além de traJ)a-

_ ..«
lhos com bovinos de leite e

/

O Serviço Autônomo Mini
cipal ,de Agua é �sgoto (Sa-!
mae), de Jaraguá do Sul; en

trou com pedido junto. a Pre

feitura, Municipal e Conselho
Interministerial de Preço�, Qb
leth:andQ 'obler autorização
para ,majoração da tarifa, de
água e esgot.o, revelou' fonte
CIo Samae local. Atualmente

'

'está�se, ,no eguardo da auiprl
'%ação, nãÓ' se sabendo, no'

eniiuito; qual' o pércentuai de

aum,ento,", '"olém, é posSivel
QU'. o CIP autorize um' rea·

'J�ste médio de 35% nas ta-
'

ritas. como ocorreu' COlJl a

Ca.an ,(dadoa não fornecidos
,

pttlo ,Samae), Inclusive com

�felto retrQalivo, cobrado a'

partir de 1° de dezembro de

l� ,

,
• A ordem do CIP, é de que
os. consumidores resldencias

,da Casan de taxa mínima aíé
..! 15m3lmês, sejam aumentados

,em apenas 20% e as demais
tarifas de cOlÍsumidores äél

ma do mínimo terão um au

mento progrel!sivo 'de' f,orma
que, na mé(,n�, Q aumento da
receita, da Casan'seja de 35%.

"é próvável que :o CIP majore
'

, as tarifas do' Samae, nas

·mesmas
,

bases.'

: 'REoi: DE OISTRIBUIÇAO
_

, ,

/\

.

fOl'rageiras, a Estação Expe
rimental de Itajaí, realizou

terça-feira, <) terceiro 'Dia de

CampO", evento' de n�túreza
!écnicó-clentífica que

.

obJeti
vou fundamentalmente 'facIlI

tar a comunicação dos agri
cultores com os técnicos.

--

COLHEiTA EM
"

MASSARA.NDUBA
"NOVA SOMBA,�,' ,,-

, Voitalre' Mesquhà çésar,
" �

_>_.

"."'"
- 'I '

,

-

disse 'ainda' q�e no 'próximo
, O 'Samae 'Instalou essa, ,.-' dia 1:1 de,março, a Empasc
mana, ,uma nOlla bómba. com 'p,roce,derá. a:' Col�!!itai "de : ex
capaclda,de __ pa,ra retirar 60' perlmeritol!. de, arroz ,em Mas-

.Ime��_ .por aei!undo que velo' saranduba, de. d!ve�a� �ua
j��ta!-s! . a,: 'o1ítra':

•

'Implántada lidades . qllan4<> !nt�,o �erifi
,no'�'''liéio, dõ' �nó. pm fiubsti- 'car-sé:�o :quáís' qu� melhof se
'I�IÇ�� ,-á'�� a,pll�a8,

"

com '�pe_: . ädaptam.' a� !e,g�o: .� ,Aê.a!e�c
, �a�: 3� metros�' por segundo � de jaraguá' do Sul, p��tentle
ã� 'cápaclda�e., ' I::ss�s' bom-,

'_

q'isti n�v:a' leia : '�fa,., agri_C�lío-_,
bá� ,_virão, s�p�r�r' algun� obs- rés acompar,liem . ê�se t!�ba-
téculos l!"conírados pelo'-ér: lho, de' grande importância
gão. para o setor orizícula.

. tes do 'evento.
""

DA REGIAO DE

JARAGUA
\

dois
do

Juventus
<,

Na' manhi de quinta-feira,
o presidente Ant6nlo J.osé'

Gonçahies" do Grêmio. Espor
tivo Juventus, manteve con

tacto teléf�nico com o secre

tário JÚli.Q César, de Cultura,
. Esporte e Turismo, acerca da

liberação da. ve�ba _ de dois
milhões de cruzeiros que se

rá empregada, na
<,

construção
das arquibancadas do Estádio

João MarcaUo. Júiio César,
segundo Gonçalves. disse 'que
a verba está a disposição dos

- clubes (outros também não

receberam toda II verba des

,tinada) Junto a Caixa Econ6-
'mica Federal, todavia, o im- '

passe foi criado ,pelo _Tribu
nal de Contas do Estado que
não ,libera', os recursoS em

virtude do' recesso do final e

início de ano; onde reglstrou-
_

se a�úmulo de trabalho,. ori
ginando a .morosidade na li·,

. beração das verbas. '

-

O secretário Júlio César,
no 'entanto,

-

para cessàr a

"grita" dos dirigenteIl de' clu
bes que "estão me pegãndo'
no pé", já manteve COritlito

com- -o> ,govarnàdo,r' "org. K.
"

Bornhl!usen, ,procura"c;lo" '

en

contrar uma' f6rmula que so

lucione o inlpasse, uma vez

que seu oi)Jetivo é solucionar

definitivaménte o problemà.

'NercQlini'
� autoriza o

2.° gra�/ em
Schroeder

Após rêcebor p'arecer favo�
,rãve! e aprovação do Conse

lho Estadual de Educação, o

secretário Antero Nercolini,
da Eciuc,ação,- baixou a p�rta-
"ria nO, 70180, de 20 d� feve

reiro do. fluente, autorizando

o funcionamento do �'gr�u
junto a Escola Baslca '(ag�ra .

Colégio Estadual) 'Migüel' Cou
to de Schroeder, nas habili-
, ,

. �

tações em técriico em conta-

',bilidade e técnico' em se.cre-
.

,

,tllriado.

A InfonnaçiÕ é do deputa- '

do Octacíllo PecÍro Ramos,
adiantando que este ano hã
,120 vagas p,ara o n�cleo co

mum, ficando as habilitações
corno optantes quandO do -'ri

gresso no segundo ano.

HOlANOO GONÇALVES

O deRutado Octacílio disse
x'

ainda não ter nada de ,con-

'cret� acerca da aprovação do
curso de 20 grau Juritó' a"E��
cola

'

Básléa .Holando Marceli
no 'Gonçalves. na Ilha da Fi·

gueira, apesar das co�stantes
gestões dos órgãos educacio
nais e autoridades do municí

pio. Tal fato vem causando

apreénsao, jlma vez que' !1'ais
de' centena e meia de aluno. '

Itlscreveram-se preliminarmen�
té' para cursar o, 2° grau, es
tando hoje desorientados

quant!) _ a�, f�tui'O, uma� vez

que as' matriculas 'e mesmo

aulas nos ,colégios fo�am .n�
'cerradas e IniCiadas, .' preju�
dicando a/continuidade

'

nor

mal dos estudos.

Número 3.076

.Reajuste
no valer. do

A programação elaborada·
em conjunta pela Empasc e

,

'Acaresc, entidades vinculadas
à Secretariá da Agricultura e

do Abastecimento, teve infcio

T ·f d às 8h30min, com recepção
ari a e aos cerca, de quatrocen.tos vi-

,,'

d ".sitantes que ali compareceram

agua evera para participar dat>. ati�idades,

se 'r' malorada'
"

,geguindo-se a apresentação
dos trabalhos que vêm sendo

I' S
-

conduzidos pela Estação ,Ex-
'

pe o 'amae perimental de Itajai, enfati-

zandQ os produtos cultivados
nas regiões especlaimente
convidadas para o encontro:'

Itajaí, Jara!;!uá do Sul e Rio,
dÓ,-Sul.

'

'No Plilríqdo' matutlne, logo
após a abertura do evento, os

agricultores e técnicos agríco
las, :divididos em grupos por
área de interesse, percorre
ràm' detalhadamente o com

portamento dos 'ensaios e�pe
cfficos 'a çada produto.
Durante a tarde, além das

,
palestras e á�dlo-visuais, hou"

ve- franco debate através de,
mesa �edondà, envolvendoau
torldades, pesquIsadores, ex�

tensionistas' e produtores,
buscando esclarecer e en

cQntrar soluçõef. para �" pro
blemas irierentes aos - produ
tos observados' na tentativa

de haver uma Infegração mais

êstréi!ta entr� pesqui�adores,
extensionistas e lideranças ru-

'

rais, objetivando, melhor de

nnir a pr,obl�m:ática agrope
c.lrária, das regi6�s participan-

- Da . região do Escritório Re

gional da Ac�rp,sc de Jaràguá
'do Sul, que compreende de

zoito municpios, participaram,
do evento ,cerca' de duzentos

produtores rurais, dos quais,
O Sllmae procedeu este ano ,21 do municípIo de Jaraguá

a exteneão, das' redes de dill- do Sul, que'�artlciparaa,1
.

ati-
tribuição de água 'nas 'ruas vamente do 'Dia de Campo"
Presidente Epitáció Pes,oa, e

.

com 'aprov9ifamento exce-,
'" ,I'

Ilha da, Figueira: e Alberto
.

lente, onde inclusive trouxe-

$antos Dumont (lateral da', .'
ram experimentos de várias

Rua JOb1vlllê), e tem
-

em pr();;'_ culturas pesquisadas e '!:fesen-
jetos; "a" cúrto 'prázo� 'várias yolvidaS naquela Estação Ex-

,

, óutràs' riovai w�oes. "';..'
, ,perimental da Empasc.

,

,

Os ..: agricultores jaraguaen.;
, Quanto ao

/ ;,egundo, réser- ses

-

que fóram a Itajaí em

;;&tório, o' R�2,' no Morro do enibus especial cedido pela
Cáníão,' eatio sendo proces- Prefeitura Municipal,' estive-
'sados os' Bt! !viços de' t�Po- ;am acompanhados do Exien-
grafia por funcionários' da sionista ,Local, Pedro de' ÁI-
Fundação Sesil que, em con- meida do Extensionista de
vênio com 0, 'Samae e 'Pré- Crédit�,' Valderl Sartorl, do
filtLira rcôristruiriô o' reserva- Cóordena(lor de Agricultura,
t6rlõ, éujos :materfals;- 'p.íte -: Alcides Peixoto, do, Coordena
'deles; 'já;::-fotilm- ädqulrldo$l. A "��r ,de' PecuárIa,

'.

'Dietmar
cÚiitruçiö" desse reservatório Kurt e do Supervisor Reglo,
e'stava' previsto s.eu Infcio para 'l'Iai da Àcáre�, -Voltaire Mes

fevereiro, contudo, c:fê,.se :que quita César, qú� fornéceu es-

'neste mês os' trabàlhos �jam
r

sas Informãçõês' à: reporta
,efetlv8rnentê ' 'iniciados,' 'tlen- '" ge�,' d.o "mais' an1lgo"� _,

,

fro' do tust:> 'crçäritentário de
• seis' milhões de crUzeiros:'

-

\
' .

contrato

das pontes
Na' sessão legislativa de se- ,

·

gunda�feira, o executivo mu

nicipal enviou ante�projeto de
lei, autojjzandc-o a conceder

E'ulI}etlto sobre, o contrato de
empreitada" firmado entre a

Prefeitura ,Municlpàl e a Corra
.trutora Mama Ltda, que cons

trói, no município, três Rõn�'
tes ein concreto armado, em

virtude das elevações de
custo de pessoal. mão-de
obra e matéria' prima. O au

mento será da ordem de 4D%
sobre e-s 2:643.175,00 para a

ponte sobre o Rio Jaraguá,
40% sobre Cr$ 1,894.730,00

· para a' ponle sobre o' Rio,'do
Cerro e, 42% sobre e-s ..

5.530.560,00' para a ponte so

bre o Rio Itapbcu, ,em Nereu
Ramos'. A municipalidade ao·

aceitar· as ponderav6es apre
sentadas

.

pelos diretores 'da,

Construtgra, levou em consi-

_ c'eração, também, as Intem�

péries climáticas que vem

prejudican'r:'c. sensivelmente as

obra's.

o,: contrato para _a constru

ção das três pontes, fora ,ce

lebrado em 25 é de junho do

, ano passado, e' o aumento de

seu valot, exclui as parcela$
já pagas, segundO o ante

projeto.

Na
.
mesma ,ses�ão legislati

Vã, O edil Alvaro Rosa, reque
,reu envio ae 'oficio ao Minis
tério da Agricultura, contes-,
tando os absurcio's auméntos

,que alguns defensivos. sofre
ram ,em menos ce meio ano"
em alguns casos',., superior

..

Ei,
trezentos 'por cento· e com

previsão para novo aumento,"
treve, entre 35 e 4Ó%. Apro:
'vou-se igualmente em primei':'
ra votação, ante-projeto que au

toriia o Executivo a ,abrir
crédito. especial. no va'lol' de
3r$ 14S.616,H(

.

destinado a

aquisição' da um sistema te

lefônico qom 5 troncos, '11

cànals . ê � enlaces, que será,
implantado junto ao ex-mer

cado 'municipal, servindo à
vários órgãos; e, tamb�ém foi

·

aprovado o ante-projeto que
concede auxflio financeiro à

diversas entidades, no -valor

de Cr$ 15 mPhOes e 200 inil

para apl!caçãó no programa

preparatóriO aos
'

,XXI Jogos
Abertos de Santa Catarina.

ESCO,TEIROS
REINICIAM,
ATIVJDADES

-
):

,0,15.° GrÚpo. Esçotei-
110 Jacóritaba de Jara
guá do Sul, reiniciará
às 14 horas deste sába
do, suas atividadés des';.
te ano, 'quando em 'sua'
sede, . escoteirös e 'sê
niores realizarão o pri-'
meiro encontro de ,1980.
Por outro ladO', kln'te do
Grupo Esooteiro está a

lertando' aos lobinhos,
;'que 'suas atividades
não reiniciam hoje,

i

e

s'im, somenténó' pr6xi:'
mo'sábado" d�á. 08 de
marçó, na sede, próxi
mo aó Posto Marcolla,

Para cumortr uma série de atos adrnlnlstra
tivos comemorativos a passagem de seu prirnei,,;,'
ro ano de governo, !() chete-do executivo esta
dual, Jórge Konder Bomhausen, acompanhado
de comitiva, vil-ã no próximo dia 13 de março
à Jaraguá do Sul, permanecendo por um espà
ço de quarenta minutos, aproximadamente, den
tro de sua maratona" ce visita às principais: ci-'
dades catarinenses.

.

Bornhausen inaugurará oficialmente naquela
data a subestação rebalxadora de Jaraguá�do
Sul das Centrais Elétricas de santa Catarina,
de 12.50-0 'KVA, localizada na Tifa da Pólvora:

Ipara onde se dirigirá e, na oportunidade, tarn-
,

'

bém, procederá a . inauguração, de forma slm-.
bólica, do Centro Interescolar de Primeiro Grau
"Mário Krutzsch", 'o AgênCia do lnstltuto de 'Pre
vidência do Estado de Santa Catarina, (Ipesc) e

os melhoramentos dá Esco'la Básica José Duar-
te de Magalhães, da Barra do' Rio Cerro.

Essas lnauqurações estão previstas para ,às
16h30min. _

'
.

, Após cumprir essas. atos admlnlstratlvos, o

mandatário estadual segue à Guaramirim, para.
inaugurar o Ginásio de Esportes .daquele rnunl-,
clplo e daH s,egue à Joinville, conforme seu cro-.
nograma de visitas.

Bornhausen
'e fica 40

dia 13
JS

vem

mm em.,

IPESC i'.

.

A AgênCia do Ipese em �araguá do Sul de-
.... verá entrar em funcionamento após sua inaugu:
ração, dia 13 de março, segundo.' informou seu'
titular, vereado,r Ena Janssen. Na próxima ;se
gunda�feira, Qia três, Ena toma posse ,como a

gente, no gabinete do presi<;lente Albino' Zehi,
às 16 horas, em Florianópolis, onde permane- ,

"

<rerá ete () f.na-.1,�rin�i'O' _106petfé'i� ..,i.

çoamento.
.

.

Tra�alho sobre '_ Corupá recebe'
reconheci'm.entt -�t Legislativo'
A Çâmara de Vereadores de Corupá; vem' de en

viar ofício à direção do "Correio do Povó", tornando
púplico o agrad,e'cimentci e reconhecimento dos eoru

paenses, pela publicaçãO, em s'eis capftulos, do traba
lho "SI'eves Anotações sobre O Vocábulô Corupá", oe
autoria do Protnotar P(lblico da Comarca de Jaraguá
do Sul, dr. José Alberto E:sarbosa. A proposição foi do
atuante vereador Fri1f sto Felip.é- Blunk e a fntegra do
oficio e esta:

' .

"Em' atendimento cl solicitação do, Vereador�Sr.
Ernesto Felipe Blunk, aprov&da por unanimidade nesta
Casa de ,Leis', vem o Le'gi,s,latiVQ corupaense manifestar'
seu agradecimehto, bem como '10 reconhecimento' ,por
mais um relevante serviço prestado pw este tão honra
do Semanário, à. Comunidade Corupaense, quandtõ da
publicação da matéria sobre o Vocábulo, CO�UPA

"Este histórico merece nOssa especial, atenção,
pois passará a fazer' �)a:rte do histórico' de nosso Mu-
nicrpio:�',

.
..., ,

"Sende o que se me apresenta pªra o mOmento" a

proveito o ensejo para reiterar meus protestos de ele
vada estima e distinta consideração, subscrevendo-me
mui respeitosamente,

Albano Melchert - Presidente"",
,Somo's gratós -a Câma.ra Muriicipal de Corupá e

estendemos as manifestações aio Idr. ,Barbosa, pesqUi-
sador, autor do excelente· trabaÍho.

'

CARTA SIMPLES
CUSTARA

, �rS 4

PALESTRA S'OB.RE
IMPOSTODE

RENDA, P. FfSICA
7

,

A tarifa da carta sim':
pies passará a Cr$ 4,00
a partir ,do' dia 10 de.
março e não mais a

Cr$ 3,90 a partir de ho
je (dia 1.0),segunclo ba
via anunciado um fun
cionário'_· do Ministirió
das Con:iunjcações�'
.com isso, o aumento

será de 25% sobre a a

tuál tarifa de Cr$ 3,20 e

:não apenas 21,81% co

'mo fora anunciado. A
'tabélá 'vai' '\7igorár','até-a
'gästb, quando os ·se'rVi
: ços postais terão novo

reajuste ..

o Agente da Receita
Fede'ral em Jaraguá do
Sul, comunica aos in�e;.
'ressádos que haverá no

próximo dia 03 de mar

ço, segunda-feirà, pa
restra sobre Imposto de
Renda Pe§soa Físicà,
no auditório da Associà
ção Comercial e Indtis,:"
trial de Jaraguá do SlIl,
,a partir d.as 8 horas da
manhã; ministrada pelo
Fiscal de Tributos Fede-

-

rais,' Dagoberfô Oscàr
Mõckel. • O pál'estrante
abordará todos' os as

aspectos dó IRPF'.

Presidente'
da Fiesc,

. convida para
Encontro

, ,

"O Presidenle da' Federa
ção das IndústrIas �o Estado

de Santa Calarlna. tem o pra

zer �e. convIdar· ã dlre�lio e
técnico,s de .SI.;'8 Indústria, pa

ra particlpare".1 do,�ncontro
que se realizará: n� .dl,a: ....

11103/80, ne auditório dó Nú

cleo 'dQ Sesi, da cidade de
, 'Jarag�á do 'Sui; quandO,
a ,presença do Diretor

, 'Gerai do t?enaf,
� do Diretor

,

Geral do OepaÍ1all1ento de As
.

slstência à Média e' Pequena
Indústria (OÁMPI) da, Confe
deração "Nacional da I,ndústria
(CNI), !ier�o debatidos assun

tos ,d� maior interesse para as

péquenas- indl,istrlas jaraguaen-
$es e da região". A confirma

ção dõs participantes cieverá

ser dada atravéa dos ,telefo

nes 72-0722 (Senal) e '72-1044
(ASSoCiação' Comerclal).' O

,Infcio dos ,trabalhos será à.

9, hQras. ,

-----�--------------------__,

Domingo: 16h:'
JUVENTUS

X,
MARC. DIAS

-----------------------------

CO,NCURSO. "A
MAIS BELA MULATA,

DE JS"

, O Grupo Folclórico
Bumba Meu Boi com o

apoio dos órgãos de coo,

municàção' speial do

municipio, promoverá
no próximo cUa 29 de

març'o, prpvaveh:nente
no Ginásio de Espor-
tes Artur Müller, o Con
curso "A mais bela mu

làta de Jaragua do Sul".
Trata-se de uma p�
moção 'pioneira -::-que a-

,pontará, através de um

júri formado por '�muJa.;
tólogos" a "l11ai$ bela"
do- município, ' já tendo
várias inscritas. As que
queiram participar _

do
concu.rso, .

deverão ins
crever-se

.

ÇOI1) o prtesi
dente do Bumba Meu

Boi, Malloel Rosa, ,o

Manequinha.

Após o �oncurso ha
verá baile p_úblico de

cónsagraçã�, ou no

1Ç0hlbach, ou' no Bota

�ogo.

.

MASSARÀNDUBA
," RECÉBE

. Cr$ 320 MIL: /

Em SOlenidade .. reali
zada '4a. feirâ, na Sécre
tar.ia de Cultura, 'Escor
te e Turismo, os prefei
tos de Ponte Serrada,
,Monte Castelo, Salete
e MassarandubÇl, rece

beram cheques no va

Iar de' Cr$ 320 mTI cada
u'm, relativos a primeira
parcela de um total de

- 1 milhão e 100 mil cru
zelros que càda uma

'receberá para a cons

trução de seus módu-
100S esportIvos. Santa
Catarina foi contempla
aio ano passado com 8
desses módulos.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CO.RREIC) DO POVO

.,BODAS;,: ,� DE',
,GJIi fhierm:e' 1rre'stini �

0080-

, _
Sr. Bênício Rogério' Pedi'i

�-�=�----�--------.;...--.;...;;...-- ',>lsr. C:rlos Rufzê�, 'em Corup�,
-

Sra. Márc'i'a' Mara Horst
• "': ...-. ,', /'I" fi, .1 .....

Denise, filha do casal DUr'lal :
(Jutfal) �arcaUo' "

S'ra. Leoni H'o�nllürg
'"

��.o .Ri�t,au �úniw .'�,: :'
-Simon� Terezinha Schwartz

'.

- Maria Súeli Radtke',1" ....... to' fF J;.\.., "

Ie, é que adquiriralTl mais 'um
da contribuição germâriica no imóvel, que' é onde at�almen-
desenvolvimento desta região, te residem.; A sensação de
o que é não faltar à verdade, possi.iir terras nas várzeas' do
mas é forçoso se reconhecer rio Itapócuzinho Eira misturada

, - o granâe -papel dos, italiáno� com o cresciment6" familiar,
e 'ítalos-brasi1leirosr "no' desen- ,já relativame�te nuinsroso,

I, volliimen1a, desta terra. Em ou- ma� que pequenos e incapa-
"tra opor:tunidade :deveremos zes n'ão conseguiam "acompa-
�aboräar esse assunto, da--!mais . nhar os' pais na árdua, missão

h alta relevância 'para, mais u�" de, des9fllvar o terrenó...
.

1, capftulol' da "'istória, ,de Jara-, _ ° tempo, como'melhor', con- ,

·,.guá·.Jäe Sul. ';, '

s�lheiro do ,casal, enc"arregou-
,

' Hoje n�s, öoéuparemos com ,se de fazer creséer 'os 'filhos," . -,.'

.4 ,

!:..as �'já transc'mrridasl' 'Bodas de 11 "ao todo
.

todos'''' vivos e'" - .�.. -:;. I

� �

lOuro" 'dó, ca�al prestini." •• '. '.' eom a-..sua-',,,,articipàç'ão "co�_ : Mário Nicolini, sua11esposa 'Otilia Ersching 'Ni-
l" '. o'

'-dA
• .

OI V" Ed' M"II' "1, '�Gorreio 'db· Pevo"
.

,,- '_ , GUIt:.HERM.E 'PREsrlr\u, �'nas- seg'uir�m �obrepujar os
� ';lai�- .

colini, a' aca. emlCa ga olgt e. son' u er,
sente-se honrado em

ceu em<\Blumenau\ 'em 25-05-08 res problemas e dificuldades. aprbveitaram a semana de carnaval, para uma vi- "

R" G d d S I I poder cumprimentar o
filho de Baptista Prestinir:·na-. "De conquista -em conquista �ita,ao ,lO. ralJ e" o .�,�p�.r� amp��o� n--;a nu- Dia 07 de março. j9V1em Roberto Oliveira
turãl'�dä -rfá1ía e ";de Clê'menti�

�

atingiram ··rélàtiva�'estafj(liäa- meros,a famUia Nicolini, _que la ....se estal:ieleO'eu� A
'e '-"� - ,.

D'Aquino'," pelo extraar,.
na Zanghelinl, natural de Blu- d'e econo-ml·co,. '34 ne'tos' 'e 3 foto acima mostra um �confecimento familiar da I B hl'

�

.. � raCema e lOg -c:linário feito....

que, janta..
·

menau. Muito, _ jovem ainda;' bisnefôs permitiram'" uma 'fe-' _ f�lI)ílil;l Niçolini, elT! Garibaldi� onde o grup,o 'é.la- ,
. Sra. YÇlra Springmann, ,em .

';mente com mais dois"vi:-
junt�rriénte com

_

os seus pais' Iii" cele6-ração, �-Iouvando' à.J' , ,deadq, pela "Nona," Am�bilà.le Relo "�ono",.,._VitÓ- L" ,,- Florianópolis'., '. : , -toriesos'"dentro de dias'
pas'sou a residir-na'localidadEi" "Deus" pelàs"�lilaravilhas, ope,ra- '! ' rio, Nic9lini! Mári� aprovei�qu. pái"a,�o�h�c�r Gq- Sra. E'CIelt�aud', Rolfn '/Hermann,' déverá' Iniciar' as suas
de. Poço d'Afita; no h0J'e mu,-' � das _.,�t'o' ·Ibn'go· dos a.n6s de vi�: .

. ribaldi" �rechim, Passo . .Functo, Bento G�mçalves, C á
.' .

• . . " '.' ., ,', '

l
em' orup :;.,

r fu,nções.\;"Pärabéns,·; "

; nicfpio' de Corupá. Lá nasce� dá a' dÕis"'·,I, I �.: '

r
, ': 1 �C;al(ias ,e" yera,t'lopoli,s, �ntre. ��i�as�0!J.tras jnte- Néls0n Morbis '

I ""i,", -,,;; '. n ,: ",.,,,-,,'
ra MA�IA ·PFlESTINI, no äi� Emobionàdo�, cumprimenta- ress�l:1!es cidades gaúçl!as� ;'i -,l�:O:J;I:t ;§: r:',' José Renato :de cárvaihO . " ,

..�f, ,'"' '>;� ''''_ -;t' \
,"10 de: março _c;Ie· �911j fi.lha· mo�' o' grande' 'c'asal PRESTI-: l,' .;" "Aos nataliciantés, as. nossas 1 JVIARG�RE:r: Qk-." ' ,

v, de Bortolo PrestiAI, é DO�i�- ',,�I pel�s 'Bodas' 'eie Ouro.:', ':"'�_.,i"";;;,-!-",;,� """",_,;";,,,__;;;.o.__""'_,;i;;,ii...................;.;_,,,:.' felicitações";' ,,,

.

- ..c�A;E��CHJ�q�" m.,.

.

- ""I·<,

, -de
Mària· Preslio:i'

-,

• i' ,·iiI.
�COS'DE UMA �,'

'BODA ,DE ..OURO

r �
't-" �

Em�'hota social de edição ga Bucci, amb6S '';at�rEtis''da
anterior- dizfa!llos dos Insfan-" Itália. Desnecessário será;fdi-
tes ...cada, vez mais raros o :fa-' zer que o namoro, aconteceu
tc- ,dE!' UiTI casal comptetar" as ent're' os dois e, após as ju-
-suas ,bo�as, de- áuro. ,'e quai' ras de -amor, intercalado' com
.. não foi .a 'nossa surpresa quan-, 'as -llcenças ,para' 'um' ;'fllturo
do �da visita que AOS fazia to matrimônio ,entre-Il� dp"as' f_!lDr.... 1ionório - Tomelin, jara-' míllas, pOFque. ngorosos

>

e

,guaense, radlcadc na Capital' muito controlados eram os·

das Alterosas, ao cernentàj-se ; namoros, da- é.po�a, o, casa-
a ocerrêncla- de duas bodas, mento aconteceu peraQte. o
de ouro, uma em Jaraguá do, Juiz Dis.trital, p Sr. Francisco
Sul �'outroa -na vizinha cldade ':Dutra Júnior, em ?2 dp.Jev�,
de.Corupá, quando pedla-soll-, reiro de 1930, na�pequ.enil;a'
cltamente para acrescentar

.

aldeia de Jaraguá que. s� se-
. mais uma -etemérlde 'em favor ria -elevada a vila em 26 de
de, nosso município.

.

março de 193:4. Por ai pode-

'l'$oubemos, então, não obs- se imaginar o que era .cornpa-
tante os afazeres. f' os pre-, recer ao errtão 20 Disirit� d�

,�parativos dos , filhos, paJ;Ç1 bem comarca. d� Jolnvllle, ,para sa-

assinalar a acontecimento), - crl:!_mei)tar' o casam�nto �� CiVi!'�
,

voltamos a �fjrma!,�faro. filara perante o Oficial do Registro
". ,os .,AQSSOS dias� QQ... tr.l;lns- Sr. Venâncio da Silva Porto,'

"
,

-cUrso, das bodas de our.�, do que como dono de um c�n:�
estimado �., .. benquisfo .dllsal junto gráfico fizera o, COR-
GUILHERME PRESTINI REIO' DO povo �irc�i�r pela

." MARIA ·PBESTINI, .•festivamen-, primeira vez.' no di,a .10, ,de
te comemor.ado n(i). :sábSdo maiô de 1919, 8.ob a. gerên-

, passado, na , localidade ,jci'ra-. cla ide ,se,u auxiliar, Artur MUI, ,
,;.;.--' ,J • r- - • � Vfl

... guaense �e It�pocuzinbo,: ou - ler.
,mais, . préCisamente, na ..

' emer- -, Na. época do �asal}le!!to já
. gente.• futura cidade de Santa'

.

'haviam fixado' residênc,ia" na,
,

" Luzia . ." >
.'

,.,'
_ 'localidade de Itapo;cuzinho �--.,

, Fe�,' felicíssima. mesmo, a Santa 'Luzia e os ,primeiros),'
. "leml3ran�a do,' Dr., Honório To- - .'

anos oe vidal_ ,conjugal, foram'
.. meHn, que gratuitamente en- marcadoª pela passa,gerl'L pe.
trou'-"Jlara o· rol, �a . notícia, grand�s difip!lIÇjadßs financei;'

• mas:,que " certamente - .räzões ras, eis que)' o inr�lo- �e d�r��
inaiores de ... amiz.ac:!e, e, pen- pelo trabalho na lavourá, eie-

·

querença ditaram aó visitante 'cutados em terreno.s arrenda-
,éssa .s,úbi.ta ir:lterterência' -em dos e que �ram- desbravados.

'

fallGr' de uma' .prestante ,/rmí" e, preparados para à cultivo
·lia a".qu.em Jaraguá :'óo ,'!Sul péio, uso ':exci�siVo 'dqs- Q.raços
tanto ,deve. ,: • .' .: ; 1 e nada máis..·

.

Aliás, a notícia que orane" Por volta. çfe :t935,1 cóm al-�
vamos· aos 'no�sos millÍ,ares gumas economias penosamen-
de leitores, já devia' ,ter ocor- te guar.dados, conseguiram
rido. Já, estava na hora dá se adquirir do DomíQío, Dú:na
comentar. algum fato .impor- Francis�.!i" o �eu' pr�prio

.

pe-
tante na reg'ião densarnênte daço de_ chão que- ainda pos-
habitada.' por descendentes de suem, ��ito' 'férti( emb6re
italianos .::_ 0S. Italos-br-asilei- bastaot�' a�ideAt�do. F�i �m
ros, comó queiram; para se 1940, c;fez ano� �pós' ,o· ;'sim;' ,,' � .;,,'

ferir o problema da coloniza- produzido' perante o Juí:z Dis,�'.
ção do múnicfpio de Jaraguá trital da ·Comarca de Joinvil-
do Sul. "Muito é de se falar

,
'"

..

""1 "
"

, O cliClfê'fiia O instalJte em que (,
casal Geza' Rudolfo Fischer e Olga�
Mey Fischer, se entregava' aos vol
teios no salão de baile, dias antes die

, completarem 'os seus 50 anos de vi�
da matririfonial, festejados com muito
brilhantismo e alegria,' nas depien

. dên-cias de festa do Clube Atlético
')3aepel\di, no último dia 23 de feve
reiro de 198.0.
.'

'
.

...,.", •

j�
-:. -

, ,
. . -

.

MARIO NICOLINI VISITA PARENTES NO,
, , RIO GRANDE DO sue

D'Aquino, um
�a�e�, �nos �::�e

-

sâbaió �'g,ran-dé J
� ,Ja' seg&nêla feira de

Sr. Victor B. E;mmendo.erfer , vencedor carnaval, 18 de fevereiro

',sra. Paula, Bael.!mle'� _� r,
! de 1980,':0 Dr.. Honório

sr, Osórlo Joslt Schreiner 1 da maratona Tomelin fez ao nesse di-

• s�. Boni��I�o "�Q�rn��n ,r, ".!J;b,- "'\B"S·
'.' retor ligeira visita, a'pre-

. .- :,>pt� /}Ifr..��o BI�pc�,� '." r, "\:JO: ':.l . ,,�'� tando os dias próprios
, '��', E���on�.Orla�d9 C""M�lIer ,,)21 •. f< '.k do ,prolongado' feriado

Sr. Waldemar Reeck 0i"t., ." <'I '

•.
-

•• ,," ,. -ç-r "carnavalesco, para rever

,', l"�r�� �,anete ';�rã��o�' -:' : �-

'I.li Ate 'J),ar�Cé' um' a'nún�rl" "�, seuS' �rogten,itores.·� Dr.

,i ?-, c::iof(Je.rt.l� -grande'feito
' JT�m�!In, fez,,:se .ac�mpa-

,.' . espbrtivo�, Irias' 'ô que
nhar· de seu

._

Ifmao e

am���� ',� 'I1ÖS leva'li aselm 'escre- _

cunhada, ccasiao em ql;le
... " . '�,', . :Yei\' e-'plira r.essaltar um ..

..., lembro,! "a ,jsQà"vid� em

Vilmàr Maurfcio Lj_ckfel�, � -" fatÓ de excepcional 'im.. Itapoc�z�nho .'e, 1?s;�stu-,c�J;�: M'a�i�é� L!_an,e 'M.· Sc�UI\Ze portância .de Um jovêm� dos teltos
_

em' Ja�ag�a do

:. sr.. WaJdlr' "'{àJh_aftJ9, ,e�! que afetou profunda:' sur, �:m�e'e?nclulu o' c��-
Curtiba j' mente a ·vida'dâ'fám-ilia:. �so tecnlco de contabln-

,Sr: J��O G,it011a, n:a Barra 'do
f "0,' BancO do Brasil' co- dade, a primeira turma a

Rio Cerro
, "m,'o faz' éõm-freqÚência',' 'se,' f.ormar· pela, E

... sco_la
Sr. Pedro ,Baellmle. T deS

- ' recruta "jovens' 'Para as e�nlca e emerero ao 1,1'Sr: yYiI§O? Sçhm�tz < 'súas ',atividade's b"ancá;. ,., LUIS, .em 1957
..�d�.o�ado

.
Sr. Àlmi,t zan�lielini, em São

riaS é, o núlTiero dá con- . .L_c?mpetel'lte, hOJé es�� ra- \1

São Bento do Sul
.' correntes' a tais -concur- clicado !Sm Belo Horlzon-

"q
Sra. 'Y�rà' Ballóe:k Vargas 'f d'
< _ o -, � , .'",� . � sos'geralmente é. eleva", te,- como p!O essor e' Ire-

Wander_ Lyls Buzzl
do e 'as decepçpes dos

-

tor._executlvo· �B;. �N� ...-

que'não:afcänçam é ain� �U�I�O de_Negoclos e. Ad ..
"

da maiór. �or isso se ,'mmlstraçao, �anten��ra
'destacam' os 'vitoriosos, '''cI� Faculd�d�· d�, Clen-
os jovens aplic'ade.s' nos élas ; ��mlmstratlv�� :e

estudos que ' via de re.. Contabe�s. E� ,outro �Io-
gra aboc,ánham, - as me:. cal publicamos - o artigo
Ihores" colocações - e ENSINO:. QUEST4Ç)' �E
merecem os louros do CO�CEIT�,-" .

de -autoria

esforço: �".. �.
-

" " do Ilustre. Jaraguaen�e,
" ;y;'" >, c,

.

que deverá dentro em

':)" ,'e;. br�ve implantar alguns
.

projetos nesta áréa. Gra-'
, tos pela visita'.

Aniversatiânles'

.,' ..
-

l

Dia 03· d� . março

B.eatriz Mehler
"Sra. 'Clara Albus'
sr:' Ernesto· Silv�

-

- ..... ,� .... !-01 .1 ,.

Cláudio, filho do casal. Dr.
-

clàYton (Magda
-

Pfeif-
�

f�r) -'Karam; em Curitiba
Sr. Oldehir Dal Ri

'

Sra: 'ArÍésiá' 'Bortolo'ni Daí l1i
Lddima1- Fu�i f>

' ,

S{a. Elisabeth ,Vjeira •

_j Sra. Iris. Langa Engelmann
�_-Sra. Lúcia. Luiza� Albrecht

•

N Bogério.: Jackson' Raéluenz
Joãp Alves Pereira
'Inês Foch '"

r,,"'

Dia 06 de março

Sra. Eleonora' Luz, ·em Curitiba�
Sra. Juliana K. V. Coutinho"

� Aldo' Mannrich, em ,Lages
Ana Cláudia, filha de Libera

to '(Hilda) Ronchl
, Almir Lipinski

.

,grrqg�r1ztzus
(!Ioh-'r:- _

.
.

- 20 PIZZAS DIFERENTES:'
.

.' lâ;.l��,· .'
..LiAZANHAS � ",

_ _.! '�. 'aÁvious
'" ',;" '�.f.�, 1",\,;" "�P;-

.

í LogOi, logo; aquele
1-,.". chopinbo. aiemªo.

,Praça Angelo. Piazera, 15
.

-, � (ae, rado ,da ,Prefeitura)
89�25n-'JARAGUÁ ,Ba SUL·'...,.r-- '

" Santa'Catarina

, '

'j' V,o! ...... \It Q �< �
,

'

í'- ,_ _"'; -, •
" .' Pari esté.·verã9,· vista-se; .. ,�

, <. 'Seu problema de, roupa f,
-- :.. na ,moda, 'el�gante e. descon- "

sua. já era. ClAO's tem a so-� ." '\" traida.'Passe -na' .� ":,

", .' lução" Eficiente!
"" .'

/7 ,,1">1" '� rH' '. ,; "',
�

, �,_',l, y� �onfo,_:��e� .:: ",��:, �
�: "l3ueli:: L?ida� ,

,�

.' Calce e'vista-se'melhor�
� ,

:.Qildêi�ta 1

'

�- f,.. ,.... 11 �

�� J .. J."_ •

;: .• " - neste 'verão. CIOm a
Três- lojas ,para melhor' �.,

,servir a' distinta " clientela, '
duas na,Getúlio llargas e'na

-

'

Marechal, Deodoro. ",'
.

- '.
-

-

OINQERELAj
i

� a 'mél�ó.r opçã� para
.

'suas compras.
I?únçlo� 'Ä,çoy_glie Mahnke .

�,�'

, , e \1er:ifiqu� 8,$ QPçõ.es ";"

'·)_p�rª�presente$' quec-Só a:· ":

'�( .

''''''il SUELI, JEM. p� �
Av. Mal..Deodoro., :l.O.as�,., ...:< "

Jaraguá do Sul-SC

, .

Dê, um �pulinho -na ,Mal.
Déodoro, 364, ,e veja as incri

veis-'sugces�ões que. o � ,:."
:
.. H

'1
'>

�
..� f ",/" ;:;.'�' "-i-:_ �

.

. i ...
'te

. f'"
-

,- ,.......,

tem P!ir!8' v�cê, pa�á "'o seu

requintaöo gosto. slS o "tanz-
,\ .,.., �;, '> • ., .' "'f-.

....

naster mesmo e capaz de fa-'
�er çoisa ,iguàl." cobfira(

.

, Foi' o' que aconteceu
com 'o jaraguaelÍse- Roi.
be.rto Oliv�ira O'Aquino,
que lenveredou pela car
reira bancária e, no

concurso d'e _mais de
uma milhar "'de concor

renfes; em Joinv'iUe�' si
tuouse 'entreos 'jaragua
,e'nses presentes em' ter
C'eiro' lugari ' 'o' 'que lhe

, I vaIE!' escolfler -á Agin
"

. cia em'.que' queira' ini
, 1 :·eiar a sUa atividade pro

,

'. fissional e 'que, pelo ób·
I via mais 'que ulúlante.
"deverá ser ii Agên'ciâ:do
-Ban'co dQ "Brasil c:h:�sta
cidade. "It· h .' <

PÁ\3I�A 2

, "Dr� i� 'Hoß,ÓJilF
.

�',

TDlÜeUÔ�

'Nuceram diá 15:02
•.• _, _

� a

Jackson, filno O.e Kilíal'lo, (Irá
rElci),,"Decker. *, Maril�ia, _f!lha

. de' João Pedro (Valtrudes Sie·�

,fert) Maurício..
.",-

Nasceram: dia 16.02 c •

. Beatrlz,;ifilh;', d� IVQ, (Betina
Weegef Goulart_. * ,Josiane, fi

, lha de Orlando. Rosa (J�riete)
da Silva; * ,JoslaJne, filha de

" Egon Edmundo (Esoldi) Dürks.

'. Quem. está, .feliz- da
fi " ";" ,,,' ", '

• .•Nasceram 'dia 17.02 '?_ • '"
vida' é o seu progenitor,

.. Thal\,!s Roperto, filho de .Lino
. 'dr� 'Os-ny Cubas 'O'Aqui-
no�" compet�nte' cirur-

' josé ' �Marl�lle' BbM) Stoinski.

gião dentis.ta em nossa
Jàison Luís; filho de !,edro Ni-

úrbe, que 'vê o seu lfilho valdo (Maria) Campregher. *

distinguido entre os fe- ROS'ilm/eri, filha 'de Waldemiro

lizes ,aprovados,' fe'lici- (Rosima Leitzke) Klejn.,�* 4ane-

'-dad&: essa que, fambém
�' ... ne, filha de �oberto',(lld�), Sch;-
.r. wart'Z: ..

' ,.�i� ,,'

passou a ser uma cons- ,_ -

tante nos ',sie;ntimentos
'

....
"-' ",,-o'oe'" ::

da mamãe't;recê e 'de • Nasçeu d!a".1:8.92.�, ,•• '

.:. ·)'�....C._;; 'Ji;
.

··h ,.r.
seus' irmãos. o ,

�

""! ti' .'t , i. .�Vh. �

_--IIIIIi---..----..---..----Iil!" ..-----B!II-�...--.---------. .\ Margare;t,., seri! sl�r a,
.

"Ir.
. .;, -. �.' '" ,

't'
Pr.il)st�sa·4° 'Jmpério,,§ri-

,

',' ,'.� Ileale.II.'Il.Ir.I.l'í:.I.�..

·� .�: . 'A MODA E�TÁCÓM A NÂNETE, NA MARE- �âll�C�! ,. ,ß_1ais. urna vi;'

,
..'

,
. tQriosS' estudante Aue

, - CtiAL��j:OpORO; 790,. ESTE_I?� O ..ENDERECO 'P�R,A ,.,..s,� J,o�n:í,à,-. ,OQ,·,.ê,.'u,rs.• ,o,,: -.dé', '\]OC�''''SE�VESTIR BEM. '

.
�

,." <
;

• i ... 'c" ,. ,
.'

" "

�iI "Em cada 'gesto, e-m' cada palavra, , , "I JM.' ..... .... �
-

, .< �'. '" '1. .;Letra�, .-da l}mve�sl(J.ílde
em:léadâ flor, um carinflo espeçiat para ',_ '(. '\,;'';; ""to, \,,'j', �"'.-' '" Eederalj,do J?araná, no

, "você presenleãr;.e homenagear'um en- _. NANE:rE TEM SUGESTÖES,INCRf'\lEIS, PA- �fÓximö 'dia 1} ci�, �ar:,
te querido.' A 'lFb,()RICÚL.T-URA'� IMPE- RA A PRESENTE ESTA'CAO: .'" ,> :�: .',:.' .1< ' .,' ço de 1980.; Margaret ,9

"

; RIAL traduz tudo isso à, você. '

-

'! •
'

� oft., � p.. ..;",. '" filha·do nOSSQ· val,orõso,
''i' .

- , ,

.:.. al!ligo e e�-Expedici�..

�-Decorações p.ara· casamentos ....,. Decorações Vestidos Conjuntos nário�J'or'\We Erschhl9 e

para Igrejas'- Decorações para clubes� Arranjos -

'

" ." C�l���� . I,inh" rd� pr�ia I' de Lídia Sc�mitt, E·r.s-
,}'.r;

-

. t �para festas _ Buquês em geral. _ �.·:.;��ltl1J de tecidOs para todos OS fins.
'...

ehing,'residentes 11 Raa
. -

,

Plantas or.,amentais.
'

.. :.;, , •.� ,
.�:' -, .- .. "';':. '" t Mal. Deodoro,

, n.o 3:17,
• ,

.' " .
,'..,.'

'

r,r:sta c'idade. A fornu!,,-'�' � ,-" �Lq':'{A_!'-iA�ET.E, �EMP'R'E:�P8EßEt:!TÉ 'PÃRA da-em tetraS:-E!,ßrtugl,fe,As
TORNAR VOC� MAIS BONITA . I so..·

,

" h',. ".";' � li .' participará· dàs' solelii�
dadas ,constando às 19
hotás êlOtdjà·l1.:rd�p;tar
ç.J, de l\IIi�ll:a� em ,A,ção
d, Graç.ls;:jfna "Ça�la
de Nossa Sen\1ora do
"Ca limo e.às .20, boras a

'sol:erlft ce�i�ôDia de, Co- "

laç�p, jde,: (i rau, ' n.�H $.ala r1l
dr. rHolJ1ero.. ·-ße,I;B�rrj)s, "Nasceram dra 23.02'
no 1.0 andar, do Edifí�
cio>D. Pedro .,.I,··"A rua
J��!,!!ral. C,f',l'Inei,r.Q, n.�

,

460" el1\.-l�uritib��" [
, ,A !IIIarg�r�t , ftO'$ p"i�
�s feliçitaçq,s ,dea_t, ,ço"
luna pelo brilhante feito.

-Márcio �Ad'ré,Ailho (:Ie Wal

deí)1ar;,,(Elcida) .M�as,_i _..,,.

Nasceram dia 19.02 ",,',
.

9s gêmeos André Ric'ard'o e"

Ale��oGre, César, .filhos' de In

go José '(Larsen) Kr,ausé. *

_ §chir!ey;' filha.' de.Günther (Hit
,�Ii,f�g,argl· Passoldt :; Ivani� filha

,
de R0rtlualdo, .(Roseliléri, Rop€-

c.; la1o):; Cjlmp!goUo:.",tl, ,:' .. I'k
."'-

"'" Lo, ab. ·�;;l., :.�.,,: �t}ih .��"'.�,(

· ,,,,tlasç�u di� 2().(12 ..;- ,it; .

.•�. l . ,Edinaldo Lufs, '. filA0, oe Ro

·
,. liI.alet (Edilillle,( ßntômia) / Eggert,.

\ ,

�:� pt;,. 'I-�'
-

��.;_ M�!: ql\S�·ir" •

.

�
, NI!.�C;�J:am, dja 21,.02 . í _ � .

'-,.;' M?rct�h, filh!iLde 'Adplar (Ehn-
,

�e). HorQburg, �..,Aline,·fU,ba de

f3.ogériQ (Mà. t,:urdes Bartei)
.. A;.Fogaç�.,g;� .A,lml'liqa. * Ulian; fi

.dh�de �!={e!lfridA$ofiah Busch.

.�uís ,G4�tl1v.o J�nlor"t..fjlhOi de

* Lu\&. ,ß,USj€lYOL,:(lol,lrc;,{e.s é,Berto-
10Ui) .Iv.'!üller.:'; ,'ti,,.;;; O;;,i,'\;

(

�,� Nasceram-dia -22.02
"

Fábio Q�ar,. jilho ae Paulo

�Cezar, (Oélia "Darem) Cardoso.�
Danl�I';1 fjlho, �e ;Evaldo (Maria
de Lurdes Ribeiro) 'Bettq)nl. *

Evàrson filho de' Ollvio (Ber-
.

�. 'r" ,

'nad,ete .Francener) Vicente. *

�Gise1é;�filha de GecUlsalete
�"rí) Vertuoso. * Schella Apa
recida,

.

fi'lha ,de Arno (Miriam)
Kocl;, �'* Ana Letíci'á/filhà de

Arno (Miriam)"Koch. i'" Nádia.

Terezinha; filha-"Je Wtlls Carlos

(Marli'.'Mdria) Voelz. * Ad'riana
;- Cristina" filha'de Ademár (Lou,r
tcfes) ,Neitzel:' ,

.

'" �Cristi'ano -José, ,filbo de' Cãn
,dido (Clara ·FllSi� de Patlla:

.

*

-DeRise Marcia, filha· dá ,Urio
�, (Irene) Lago. *, Roberto, filh()'

, "de Mallrito (sa:ndrâ) de Araújo..
,tobeila,., fil!:la.. de

• "derjla�, ('Í'ereti
nha) Erdlilann. * Carmem' Súé
li, filha de Curt (Ursula) Drews.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Piçarras; frente para Av. Nereu Ramos, entre Praia
das Palmeiras e Hote'l Candeias, a 90m do mar. Cr$ 200

mil, metade a vista e saldo a prazo.

"',L,AR -Imóveis
... AGORA' EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHO'R SERVIR VOC!:

Rua Estéria Lenzi" esquina Av. Getulio Vargas,
sobreloja de Dalmar Magazine.

TERRENOS:

;_ Centro, _frente para ruas José Menegotti e José Em
mendoerfer, 2 lotes conluqadcs. Região nobre, vista pa
norâmica. RARIDADE I

..:.._ Rua Joinville, frente para asfalto e tundos para rio
Itapocu, a 250m da Av. Mal. Floriano. Area" de 2.063,96m2,
própria para construção alto padrão. Apenas, Cr$ 678,00 o

metro quadrado.
'

- R:.Ja 225, entrada logo após Dalmar Confecções e

antes da Kuki, terreno de 15x28,5, -beira rio. Vista panorâ
mica, região calma, local ideal para construção de fino
gosto. Cr$, 150 mil, estudando-se condições.

- Centro, rua João Doubrawa, a 200m da Jorge Czer
niewiecz, 25.000m2, ideal para indústria" chácara alto pa
drão ou loteamento. Apenas Cr$ 120,QO o m2. BARBADA!

CASAS:

- Rua Joinville, frente para asfalto, logo após Bebi
das ,Max Wilhelm, 3 dormitórles. Cr$ 600 mil, estudando
-se prazos.

- Rua 188, entre ruas Antônio C. Ferreira e Pe. Al-
berto Jacobs, imediações 'Weg I, moradia quase nova. Tro
ca por chácara ou área até 10.000m2, distante até 8km
do centro. Também vêí1de por Cr$ 450 mil.

- Rua José T. Ribeiro, frente pani futuro asfalto,
a 120m da Procópio �omes. Casa de madeira em terre
no de 1.890m2. Cr$ 800 mil em condições.

- Rua Irmão Leandro, moradia e mais uma constru

ção com 5 apartamentos, Já alugados, rendenâo Cr$
7.500,00 mensais. Cr$ 300 entrada e saldo a longo prà
ZOo BARBADA I
- Rua Euzéblo Depouy, Vila Nova, casa nova ere

material, 'estilo modern�. Terreno 15x38. Assumir fina�cia
mento de. 320 mil e certar mais Cr$ 400 mil em condi

,ções.
-, Schroeder, centro, lateral da Castelo Branco. Casa

de madeira em terreno de 15x30. Apenas Cr$ '130 mil,
aceitando veículo em troca.

- Rua Antônio C. Ferreira, n. 1444, casá de madeira
em terreno de t6x31. Cr$ 260 mil.

'

- Rua A. Frederico Vasel, final, magnrfica' residên- .

eia em alvenaria, 4 dormitórios, bçlnheircis azulejos até o

teto, churrasqueira, etc. Cr$ 900 mil, tinancíável pela Cai
xa ou Bradesco.

CHACARAS

- Ilha da F;igueira, Estrada das Aguas Claras, a me-

nos de 4km do Centro. Área de 47 mo.rgos, com 2 la- ,

goas, árvores frutrferas pastagem, plantações, étc. Vista
magnffica de todo o Vle do Itapocu. Aproveitável para sf- '

tié, de alto padrão. Cr$ 420 mil, metade a vista e saldo 'a

longo prazo.

PRAIAS, TERRENOS'
- Barra Velha, centro, frente para Av. Santa Catari

na, área do costão, 330m2, Cr$ 350 mil, estudando con

dições. S'EM COMENTÁRIOS r

I DE 17 A" 25 DE OUTUBRO ..:..... XXI JASC

EM JARAGUA DO sue

PREPARE,:,SE: voea DEVE PARTICIPAR',!

,

C-O-R-U-P-A fundacional no orçamento
, 1

O Ptlefeito Adelino Hauf-'
fe, de Corupá, esteve dia
14 passado na Capital do
Estado, tratando de di
versos assuntos ligados
a administração " munici
pal, destacando-se a

construção de uma nova

delegacia' de polícia,
construção da cancha de
esportes, implantação da
rede de água da Casan,
que deverá localizar-se
na localidac:fe denomina
da Braço Esquerdo, on

de an.tigarpente existia a

represa 'da antiga Em
presul. No local, está
sendo efetuado tevanta
mento. Acompanharam' o
Prefeito Municipal na

quela viagem, o vereador'
Ermínio Morem, profes
sor Hermann susenbach,
diretor do 20 grau e Adol-
fo Langer.

-

2
O Legislativo Coru-

paense apreciou dois
projetos de 'lei do Execu
tivo Municipal, um que
concede aumento ao fun
cionalismo público e ou

tro, concedendo auxílio
a éntidades de ensino no

valor de50 mil cruzeiros,
os quais 'foram aprova
dos. Na Câmara, ainda,
o vereador Ernesto fleU
pe Blun'k; apresentou 'in
dicação para que o Pre
feito Municipal entre em

-eontátc com' a COHAB
- Companhia, de' Habita-
ção de Sania Catarina, _

para saber das possibili
dades em ser efetuado
um plano de fíabltação
no município, visando
atender a' classe operá
rla, tendo em vista a fal
ta 'de moradia verificada,
'bem como é alto custo
dos aluguéis, causando
dificuldades aos coru

paenses de baixa renda.
Os vereadores Alvaro

Ottomar Pett Ie Ernesto
'Felipe Blunk, solicitaram
resposta à. Celesc acer

ca _dos pedidos feitos em

, outubro do ano passado,
com referência à \eXten
são de energia elétrica
'no município - pontas
de linha. Tais s'olicitações
foram formUladas à Ad
ministração Regional de'
JÓinville. Também a Erusc
foi criticada pela morosi-,
êlade êm suas obras e

pelo alto custo que 'os
colonos estão pagalldo.
pois a Erusc revende a

energia da, Celesc, fatos'

ExploSão, demográfica e suas conseqüências
Segundo matéria publi

cada na revista Veja, de
16.01.74,' intitulada "Até
quando cresceremos", e

xiste uma previsão, de

que a população mundial'

atinja cerca de seis a se

te bilhões de habitantes
..

no ano 2000. Caso ocor

ra uma Elueda, na taxa,
de fecundidade, dös anos

2050 em diante, oontare
mos com uri1'a população
de 13,2 bilhões. Segundo
uma previsão da ONU, se
houver uma baixa aesace

leração do crescimento,
'estaremos nos anos 2050,
2100 e 2150, com cerca

I ...

que não animam os agri
, cultores a permanecerem
na lavoura.

O Secretário da Educa

ção, Antero Nercolini, a

nunciou na última assem

bléia da Associação Ga
tarinense das Fundações
Educacionais, realizada
em Jaraguá do Sul, que
o 'plano estadual de edu

cação para o quadriênio
80/83 prevê a inclusão do
sistema fundacional no

orçatnento d_o Estado. Es
se é o primeiro resultado
das gestões feitas junto
g'over�ador Jorge Bor.

nhausen por parte das

/' fundações, em busca de

soluções para seus pro
. blemas financeiros e, o

secJ1etário .da Educação
pediu a todas elas que
coletem elementos sufl
crentes para a aprecia-
'ção individu�l de cada
caso.

'Segundo o secretário,
a decisão sobre este as

, sunto estará sendo con

çretizada nos próximos

3
O/S'ecretário dos Trans

portes e Obras, Es'peri ..
dião Amin Helou Filho,
que nutre grande slmpa- .

tia pela região do Vale
do Itapocu, . esteve em

Corupá .quinta-feira, dia

21, visitando as obras da
SC-301, trech'c) 'Corupá�'
Jaraguá do Sul,- acompa
nhado do Prefeito e Vice
d� Jaraguá, além do �fé
feito e Vereadores d'e

Corupá.

4
O vereador Ermínlol M'o

retti, de Corupá, é o no

vo presidente" da Coope
,rativa Agrícola Mista lta
jara Uda, cujo' mandato
é de quatro anos. Moret�
ti 'substitui a Hilberto
Frit:zke, que foi eleito vi-

,

ce-presidente. CAMPANHA "O
ICM E A CRIANÇA"

Todas as instruções de
trabalho e procedimentos
.com relação a campanha'
"0 ICM e a Criança -

Oonheça Santa Catarina',',
foram transmitidas pelo,'

.

seu coordenador, Tarqul
no Pádua, ao pessoal que'
fará parte do centro de
controle.

'

A finalidade da promo
ção é de conscientizar a

população para os fins
sociais da tributação. Os

partlclpantes que preen
cherem um álbum de fi-'

gurinhas que conta a his
tória de Santa Catarina,
estarão concorrendo a

brindes de pequeno e

grande valor como. bolsas,
de couro, bonecas, mini

-boxes, 'jogos de' cama,
[oqos de toalha de mesa

e banho, bicicletas e te-
\

tevlsores, além de cader
netas de poupança Besc,
com depósitos que variam

de Cr$ 25 a Cr$ 350 mil.

A Campanha deverá
ser deflagrada a partir de
1.° de março, hoje, com
abertura feita através da,

imprensa pelo governa
dor Jorge B'ornhausen e o

secretário da Fa2;enda,
Ivan Oreste Bonato.
As notas fiscais dos

. meses de janeiro e feve
reiro já' estão valendo pa-

,

ra troca por á!buns e fi

gurinhas - cada Cr$ ...
300,00 em notas fiscais,
dá direito a um álbum e

um envelope com seis fi- '

gurinhas.

5
Em Corupá, apenas

duas sociedades promo
veram atividades carna

valescas, sendo a Socie
dade Atiradöres e a So-�
ciedade Ano Bom, tam
bém conhecida corne .

Salão Novo. Tudo trans
correu sem incidentes.

6
Estiveram em Videira,

representando o Lions
Clube de Corupá, o vice

governador do Distritó
L-10 Oto Ernesto Weber,
Presidente do LC Coru

pá Enos Klug e Domado
ra 'e CL Ernesto F. Blunk
e DM, 'por ocasião da 3a.

,

Reunião do Conselho

Dístrital, ocorrida no úl
timo final:de-semana.

7
'Dia 14 passado, con

traíram núpcias os jo
vens Wigando Millnitz e

:Aurea Claudete Blun'k,
de tradicional família co

rupaense, Dia ',13, ani
versariou o sr. 'Bertoldo
Franlkowiak, Presidente
do Sindicato dos Traba
Ihaaores Rurais de Co

rupá e também Presiden

t_!! eia SOC. Esp. Ie Recr.
Hansa H1,Jmboldt. E dia
18, festejou idade nova,
a sra. Delurdes, esp'osa
do vereador Ernesto F.
Blunk. Com, QS cumpri
mentos do 'Correio do
Povo."

de :11,5 bilhões, 15,8 bi- A regularização do rit-

Ihões e 16,1 bilhões de mo do crescimento demo-

habi�antes, respectiva- gráfioo com aquele do

mente. No caso de haver que é naturalmente dis-

uma desaceleração mé- ponível, diz Hannes Alf-

dia, atingiremos u'ma mé- ven: só pode ser conse-

,dia de 9,5 biliiões de ha- guida, em princípio, por
bitantes _ no ano 2050, acontecimentos violentos,
12,3 bilhões no ano 2100 fome, epidemias, guerras .

e presume-se que esta ta- e catástrofes- naturais -

xa seja mantida no ano'- _oU por métodos sociais -

2150. 'Se alcançarm9s 'educativos, informativos e
uma forte desaceleração legais -.. todos, porém,
do crescimento, _obtere- impopulares e malquis-
mos uma populaçao com tos. Porém, para aqueles
8,3 bilhões de habitantes o,ue consideram condição
no ano 2050 e esta taxa indispensável para o mun-

permanecerá estáve,l nos do melhor urne. popula-
anIOs seguintes. ção bem 'dosada, distri

bufda de acordo com a

potencialidade natural
das regiões, c importante
é conscientizar as lideran
ças através da comunica
ção educativa, tal oomo

,

hoje já se conseguiu no

campo da preservação
do meio ,amb!ente, para a
formação de grupos ati
vos a favor de movimen

tos, medidas e posturas,
como o Planeiamento Fa
miliar volun�ário, que -re

flitam na dimlnuição do
es'pantoso \/p:ume da po
PUIRÇão emergente. E na

verdade, do resultado
dessa c"onscientização é
que dependerá o mundo
do futuro,.

AUREA MOLLER GRUBBA I

Atimar Oberthur, Estr., Bracinho, s.no., Sch
roeder, SC. Antônio Pedro de Ol'iveira, Es,trada
Rio Cerro I, Km 7,5, neste. Benvindo Fiamoncini,
Rua Bolívia, s.n., 'nesta. Clemente Franzener,
Estr. Guaníiranga, Guaramirim, SC. Flayio Ro

que Numa Lenzi, R. Gel. procópio Gomes de
Oliveira, s.n., nesta. João Oracio da S. Filho,
Estr. Quati, s.n., Guaramirim, SC. Q'Delrci"a Lan
ches Ltda., Av. Manoel Ribas" 507, nesta.

Re de Jaraguã testeja na

anos de RI

meses. Mas, enquanto is

so, outra forma de coope
ração está sendo feia pe
ló Governo do Estado; já
estio no Gabinet, do Pla

nejamento, projetos ela
borados no sentido die uti
lizar o sistema fundacio
nal em serviços para ór

gãos públicos. No período
de 25 a 29 de março, ce
mo primeiro passo.de in

tegração do sistema fun
dacional com órgãos do

governo, técnicos das fun

dações- estarão partici
pando, no Gaplan, de um

seminário de treinamento

. para implementação do

Projeto de Planejamento
Global Integrado (PGI),
projeto que envolverá um

trabalho nos 197 munleí
pios do Estado.
Por outro lado, o Mi

nistério da Educação 'e
Cultura, enviou a todas

as 18 fundações catarl

nenses, ,elementos que

propiciarão a leias conse

guir .recursos federais já
para os p"r6ximos exercf
ci·os.

terça' os 75
No dia 23 de fevereiro, sá

bado último, o Rotary Inter

nacional comemorou o seu

750 aniversário. Fundado em

1905, em Chicago nos EUA,
essa primeira associação de

clubes de serviço do mundo,

conta hoje em dia com mais

de 18.500 clubes em mais de

150 países.
O Rotary é uma organiza

ção de homens de negoclos

e profissionais, unidos no

mundo inteiro, que prestam
serviço humanitário, fomen

tam um elevado padrão de

ética em
-

todas as profissões
e ajudam a estabelecer It boa

vontade e a paz no mundo. O

Rotary (expaQ.diu-se para as

Américas do Sul e Central

com a fundação de clubea, no

ano de 1919, _ Montevidéu,

Uruguai e na Cidade do Pa·

namä,
No Brasil, o primeiro Rota

ry Clube foi fundado em 1923

no Rio de Janeiro e, em Ja

ragu'á do Sul, em 1952. Atual
mente existem m�is de 2.700-

Rotary Clubs que contam com

mais de 81 mil sócios em 39

países latino-americanos
Por aí percebe-se que em

75 anos o Rotary Internacio

nal cresceu pàra tornar-se

uma rede mundiall de serviços.

FERJ PRESENTE

A passive] transforma

ção que vai sofrer o ves

tibular em julhG, em San

ta Catarina, será discuti
da em Florianópolis nos

dias 12 e 13 d'e março, no
"Seminário de Estudos
Reflexivos para Modifica

çôes em Cont':lirSOS Ves

tibulares" promovido pe
la Associação Catarinen
se das Fundações Edu
cacionais (Acafe). Nesse
Semi'nário, bem como

dlas 25 a 29 de março, a

'Fundação Educacional
R e g i o n a I Jaraguaense
(Ferj) estará representa
da, participando ativa

monte, como membro-in

tegrante da Acafe.

O clíma:x das comemorações
deste ano será a· convenção
internacional de Rotary que

se realizará de 1° a 5 de ju
nho de 1980, em Chicago, a

cidade de sua fundação
' '

pera-se o comparecimento de

aproximadamente 20 mil pes
soas dI! 100 países.

RC JARAGUA DO SUL

FESTEJA

Terça-feira vindoura; o Ro

tary Club de Jaraguá do S-ul,
em seu vigésimo oitavo, ano

de existência, comemorará a

data, promovendo reunião. fes

tiva .no Restaurante Itajara em

ato solene que contará com a'

presença' do Sr. Egon Schulz,
ex-governador do Distrito 465

e atual secretário distrital, que

,palestrará sobre "Rotary". O

presidente do RC de Jaraguä
do Sul, Januário Stinghen, es

tá convidando todos � os asso

ciados e membros do Conse

lho Diretor para O· aconteci

'mento do da 4 próximo
Por outro lado, quando da

última reunião rotária, esta·

semana, o lotariano Mário Ta

vares da Cunha Mello, suge..

rili que o ano de 1980 seja

excljusivamente rotário, para

marcar a passagem, dos 75

anos de existência do Rotary
International.

SaUm quer' Fontana como - presidente
do PDS catarinense

Os Prefeitos e toda a clas

se política de �m modo ge

rai, estão apreensivos quanto
aAndefinição de se haverá ou

não eleições municipais este

ano.

Na opinião de Salim José

Dequech, c:!ever-se,.ia haver

uma ação mais aguda, por

parte do Governo do Estado,
no sentido de organizar a Co

missão Estadual do PDS, com,

a eleição do Presidente e de-
/

mais memb, os. O Deputado
FiKreral Victor Fontana, um

dos mais ',otados de Santa

Catarina, es�eve visitando ,Ci
Prefeito, quando· o principal
assúnto verson sobre a situa

ção política atual, notada

mente no Estado. Fontana,
disse que estava visitando os

prefeitos e veread,ores com a

finalidade de conseguir' apoio
para sua eletçao como presi
dente do Partido Democráti
co Social.

.

Sobre esse assunto, Salim

foi categórico ao afirmar que

o referido � deputado conta

com- o seu irrestrito apoio,

por' conhecê-In e principal-'
mente pelo t,aba!ho realizado

como secretãrio da Agricultu
ra e Abastecimento no gover

no de Konder Reis e, tam-'

bém, pela sua sensibilidade
política, multis veze! demons

trada.
Acontece que o senador

Lenoir Vargi!ls Ferreira era- o

presidente da extinta Arena e

tem, possibilidade de pleitear
outra vez ri c.argo.

.'

Salim José Dequêch é de

opinião que d€ve haver uma

renovação,
-

pais estamos vi-

Tabelião e Oficial do R�gistro de
,

Protestos
- EDitAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
\ em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

' ,

vendo novos tempos e a men

talidade polítlCla evoluiu muI

to' nos últimos anos. O,Se
nador Lenoir, sem desmerecê

lo, disse Salim, já está ui

tr�passado�' pois de há mui

to milita na política e Já está

na h�ra de dar lugar para os

mais iovens
Há necessidade de que o

presidente do pilS seja um

homem dinâmico, aberto ao
.

diálogo e qUA tenha sensibi

lidade política, requisitos es-'

tes, que Victor' Fontana preen

che perfeitamente, além de

constituir numa peça funda

mental para a consecução do

Plano de Governo de Jorge
Konder Bornhaulien, que é um

politico hábil e pOt isso mes

mo, 'devem falar 'a Il'esma
. IIngua'.

Lenoir Vargas Ferreira é um

grande' politicc-, aflrmo.Q o

manda·tário gllaramirense, que
merece o res('ll"ito de

-

todos,
mas agora os tempos' são ou
tros e' seu lugar deve ser

ocupado por outro, que possa
dar ainda mr..ls ao nosso par

tido, para que este seja efe

tivamente o l1Iais forte,. obje
tivan�o 'com Isso que Santa

Catarina sala desse ostracis

mo
.

e que 'lenha a ocupar o

lugar que lhe é devido e que

foi relegado, justamente por
haver políticos que não, sou

beram usar sua força, tato e

sensibilidade r.ara que Santa

',Catarina. seja. nacionalmente

-reçonhecida, como um gran,
de Estado em toda a sua

plenitude".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:

rerraplenagem Jarg�
, .:'"". � .�

de lido Domingos Varga.s
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SERVICOS COM RETRQ ESCAVADEIRAS
SERVICOS COM T.RATORES, _DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartei, 181 - fone _7_2-02Q8,
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Tubos' Santa, "lleleoa-
TUBOS E ARTEFATOS ['IE CONCRETO
Rua J�lnville, 1016 - Jaràguá do Sul
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�'''� """ I

" Especializada em Volkswagen, COm serylços d.e
,,�ecânica, retifica de mot�,fes, 'reg�lagem d�')�àr
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.t.• - -;- �:.:. tf.!!"_ ':I .,: �f1.�.... .,.� �

Conheça 8's� inc'rJveis sugestões em.-j6ias,'� re

!6gi6s'�"- pfãta�ia 'e':ärtl{jGs fihos' para' presentes.
Atendimento com o caril)ho que vo'cê merece.

Mar.· Deodoro, 431, fone: 72-0038,
. 1(00,..... 10:_ "I '_ .. SC.._- ,.;.." 1t _.� •. ,.�.
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'li

;'. �'Od·'a' �r,n,it�� ': .,.ß.gnfirä ".
a t)l�.wrl��.!", ;�-:-,.:':;;q�t7;'!á:':: �;;;:':c;:;.:

cançalt-:� ;; . ..;J�IU" .i1sb li" f l< ,'� ,ll�, �VI lt�poclV�J�e " ;Q nc \tlJ frl:;r, I}
lijornalista J,'lceu Manoel Bley, .eu diretof'7proprietário. No

U ' 'I 03'-80 mês,· de fevereiro ,�.o.r�,J.a " !1'I�o.ll.én.�I' ins�a,'Iªção". ,d,'.âj·.,. faculda,.;' ,

.

''il'_, �{j' , ,.f I C,!;I� '_ ,. '1 \ • (:''t�., Il," pe, L.'
'

, • � 't
"}.ir. :"1. . u ,. " ,

"". Mano�L VItOr �
,

,

-� .. �- �"'. 1• .,.."... -de de Medicina,de Santa Catarina. Era diretor do "Correio
,

.,_
�

""... � "'J� • �:�
• ,(hU ,(, .;� ... ::.' "1"3(. �NOS ,.,!, ';'0;,il:' ,t,;,;><:!j -1',t.;:. � C,-,,,,JI; • .do Povo'" Eugênio Vitor Schmoeckel. No dia '20 (de feve,rei�A.� ,

�'. ". '-:':10 ";Il"'l� ".,.rll�.Ún�' 'ro dEJ?196�conte.ci�' enlace' matrimonial do dr. Reinol-,
·$":�f";' •.1'" Jr:� �i�1,�::.uf15 \;:� \ •. ,

,�; ""'''.-ê "-;'" ,,�
-.

-

-

"'I

N . d'
, � - '" .. 1 "_w h" do Murara',<e :rherézinha Bértoll e o CP estampava exten-

�(-. ,���!"a�: ..� ,�4; �e fevereiro a ��iC? ele,:, m,arçPJsI!t:
. ,

,
•.;ít,!,1950, ,o Cf ,alm�,a PJlll}eira página abordando a crise do

sa nota soci�1. �_-:rQ!ip,eltQ.�f.-fldre Donato Wi!lm_;,'agrad.;,
i�'J arr�z.-_ "A, V!?Ie..�t�'b.aixa do à,r.1;9z,' nfts zql1!�J:prpdJllº.ra§,

.eta I'a.;toaosô_,"'os que_;cQ.oR!U:.aram na construç.of da nova,'

� , r. que.!!ae ';S8. rJusll(lca se� tão gran�t.,,,m,,ora estejam«)s -na Igreja' Mrrt,�i��· ;S.'llc:;�tr.e�â, . de Nereu Ramos ve'!.c!� �_� o,,

'_ ,�pOCJl,d! ,safr!,,,parece, mais um�..:. man,o,-?ra,. ,�p.eç�lªrlQ,ra... primeira pa-rtida melhor,�e' três do' Torneio Preso EugêniO

d d
-c ,

-� 'Vítor S�hmoeckel, da Liga' Jaraguaense. de Del!Portos�. A. :..
tO .��gl:�np�expol1a�ores-do.q,.."e um�i.,q��da.J��t!!r"J".ç�§�.,., "''I) ····�ar,' J i)r,., -'\:'''l!'

'

.. II-' .,

•• ,IWJe é assi!!" assim tam,bém :J� era. h4,,3Ibal}os. (' ,iT�nnh. j.-8:D: cm Pé rÓ "'II. de Côrupá,. tsagrava·seJ�mpeal) d«!'"
"nado 9 arl,l!va",y�i 'entrar el'll pma fasp 'mai,' ,aQltàdar; �t;;

Primeiro Campeonato-Ollclal; �e ,lIuvenis dä.:':L.J.D. - No

'at'\ c:al!,� �a suces�o, com,.:; a definição dos partidos para os
: 'dia 20 de fev,erelro o CP estampava artigo sobre o cen-

" ;'��u�: c!'EdidliJ,tos;:e O-.��esJdé,nte da República, Ge�eral Eu:' so Torácico,- realizado' recentement�nesla -=:cidade:",O :arti'" ,,,-

r: .. ri,co�DuJr!"" rec�b!a elU �udiênci�..,o,.êfI.!'P.utª�9"yflenis� .;.II/I!X i
go,-ao"lnvé�,,�, JlaIr_çQIJ)-""ojituJp,.�AB8EVGRA�IAS,�saiu-,_ ,-

Tavares do Amaral e o Prefeito de Blumenau, sr. Frederi- ! como ASEUGRAFIAS, e o alto mundo intelectual local fi-

�, co Busch. que com·-o, chefe' da nação�confeFenclaram-so-. ,[ cou escandalizado com o ,fato. Desm�ntir era Il!'possfvel
bre Interess_es do, Vale do Itajai. Desde 20 do co�rente à

t porque estava impr�o e o�jeito"fol�assumir a "gafe". O

meia.nc�it�, os ��tados Unídos" romp'a reJaçõ.�� diplomáti-
.� redator, furio,o com 'i'·t'1!.C.9ptecid�t !f';r: lima' notai UM "R"

cas co� a �U!l!ária, país "s,atéllte "�ar �!i'�s"� �a-�âmarà' ! PROVOCA ESCANDALO, assumia a culpa e concluia con- .

Federal continuava 'Intensa: a �iscussão .

40
-

pr()jeto de lei I
solado: "Com a nota' e as escusas, queremos ter o mérito

que inanda_os,.,empregados particjp.arem .oQs_lucros das f de poder reconhecer p�$oalmente/:' �rrqM�o "erre". Um

empre N I i Õ b
• A i extenso artigo Informava, a passagem do 25.0 ano de exls-

sas. !lte e ç ,es�, rl�anlcll� os t�,balhistas levavam
grande.. vantage� sobre os demais partidos. "Baixam o pr�

tência do INCO, banc.o dos calarinen,e.s, ocorrido no dia

ço d� gasolina�e_aumento\i'IC)dô.-quérosene". v.oltaram à
,23_de feverelro.de.ts!�O.,. � \<;·'�U';':õ 0I- .",

Itália os navios apresad� no Brª,-siJ durante a g�erra. No-' i
. --' , ,

vamente sob a bandeira italiana o "Augusto", o' "Tebro", o
'

••• I:JA 10 ANOS

"Laura;.l:aura· ... 8'-0 'Antonio. Llnocelle'.
,I 'A última f!dição. �e:..fevereiro'itra;r:ia a· notícia do novo

• •• HA 20 "ANOS � t.·. ,

: livro de Augusto syl�b' Proéfoebl, pr�fàciad& po'-O. Afonso
Em 1960 o semanárlQ Jc:säva': recebimento. do prl-

' Niehues, Arcebispo !';�tropo1itanQ>.� .A_�'E�SAGEM SOo, -

, I CIAL PE AMOR. Iniciáva-se a 'CAMPANtfA DA FRATERNI-

':----�--':-----_"l-.;...-�----_;. ..;;._I DADE - "Ser Cristão 'Participar:'•• J�sé Castilho Pinto
. escrevia QUANTA CRUELDADEI••• 'condenahdo- ó carioca

�Aluil!io _dQs_S�tos",,�r !ralllÚop1!ar_r u_us_filhos ,eil)' uçhur·
�

rasco humano", revoltado por não ter podido matar ii sua

esposa. Leila M.aria Silva, filha do casal Erne'sto (Etelvina
Ferre�;;)' Sih,��subm�tfa.se a·�ames ;estibulare';'""'� 'capi
tal paranaense, vencendo as provas na Façuldade de FI

losofia,' onde -opto 'pelp �ur,o cre' Química' é: co�; distin·
ção as prov:as presiadas na, Faculdade de Farmácia e Bio

quí!"i�a d� ��\v�r,�dad� ,�eder�1 ,�:q, Pa�rá'l �! ,I�,PS '"ateni
, dia reclamos, ,das., cl�s,�e�;;c9J1serVadoräs_,=e ".I)ro�etia:

_

õ seu'
, fUllcionamenb parA o mês de junhõ, It 'Cél' Emfllo Carlos

.

...... .. ! .
.

v
-

� _ _:'\�. '.

, Jourd!iln, no prédIo do, sr. Roberto GriIhdberg; o Prefeito

Muni�IPál, sr. Hans Gerhard Mayer �_9,'V�C?e-p.��feito Eugê

n�o Ví,t�f Sc!,!moec;kel" e�am recebidos'-no "dIa ':2'6 de feve

'relro, el1\..,audiência� �lo Governador Ivo Silveira, onde tra-

I t�vam 'dé'-aisLln(os' àd;ni��\j.ativó� 'do _'�unJc{pi�'>�iuê',�niãó'
....� .... � �,:--S.!' .-o-'�"r- . -o ." �I f .. l_ � � tt ..... �. 1..,:" .....

governavam. � aSSinatura do Correio
.

do Povo custava

NCrS. 10,Ôo:elr�l,e!pp'I�� , av.uls�;;er� ve:f.�� �or '��rs<l
_o,�.gt_4�i_'·"::- t"\ :ei ::�,.r:' �l·l _"!l-õ_

� (�... :. I ". � U ,A,..."'"

�,

"J4 _

� ,A. vo�", é I!:B�!av!!,.,! �1!i�a
od� ,�lJ)\ç�q, '..2, c,pn.du_!05 ttl�
trice�� que..se IlU!{�� ,a� . ���
tldões arlmiradas, ,que ouvem,

haurem, recebem, guardam n�
f�r�p.;.utica. d�J'rtt' q�-: �.!!!�ol�
� absorvo, e, deslumbra•..,

_..IIo; o( � • :=_.J,.....:.: •• t,.;.e ... lo"" "'",
Foi IS60 que viu Frank Sina-

'trr�o sub� �(! p�ic.o 90 ,�l!�a-
canã ,que ,o esperava. movIdo'

I
_ t"'"""_ ,,�. ,,' �

C'I.�
• '.... :;:-"-l!J.,)

",ela falTla, p'ela no;vidade e pe-
..... .Iv u� ...i"\ !G�l�' tltlt'l' 1 n

lo�vlor; do espetáculo Inédito.
'o

' C���r�qu�,: _'ãpespr dá' s�a I
lôngavivêndâ, não conhecia.

• - l..:_ ��.•�;... """,,,. 1. � .

o Brasl!, . (e, gu�_..!alvez ainda
'.. ,(. '. �, '

guardasse �e'-, nossa Pátria. a
lembrança dê �abràl .

n'ó de's.
cQbrimento), s6 acreditou no

·

sucesso quando -deparou co�
ã" céíiä;- '8�";újildãó �unê� ':co.
n�ecld� em

'. número 'iim toda
a"sua vldá. o' calor, o entuslà...

,

Iri'õ�' 'ii"presen'Çâ.do :'Ílrasl" pelo
self' povo, aquelé povo {raneo,
latlno-ãmericano, 'VIvente, sãdio
e fiel. ao Jeitö éfé 'sua civiliza·

.

ção galopante. E sua boca, co
mo-a' única forma· de 'saudação
"mais ou menos' cortez, reben

tou da absurda fr,leza".d�� tima
conduta inexplicável, excJa-

;, mando: "My Göd!"
- _ ,

;;- Ele se espantou. Ele, que

r tinha evitad'o o contato com a
"

ter�a, ,c�m a sua gente. t�men-
do o��eceio dos Improvisos' e

•
... I�of I ".,,\ �

"já indisposto com uma Impren-
sa Incômoda, mas que lhe se

.' ria; sem dúvida, um painel de
• propaganda, exilara-se em si �tel!di.mento nas áreas de Direito Civil e Co-
:: mesmo até aquelé momento., merclal, Direito Trabalhista e Previdenc!iário e

,

E a sensação nuncª, conhe"t,' .,:--'tle Direito Penal. -. ' "+,,
- -

" �

..

cida, o majestoso '"'es��ãcuIO ..

-I ,�.�� - :� ..... �

nunca c�nlle$l"'J.�or::e�. 0�tr�1
1 Pais, Ih! fe�'\êr que:o M�raca;,

1
nã ,�g,,>espoFte;"��9.a�p� do pé;
e da-':.��ola; exi$tia�também 'pa"�

I 1"\( ." '\� �_ . - ...-- ,
_

·

ra..! gloriflc'àção' da itQz na9, "Ç 'Isó p'éj.a-� 'bota" dos 'totrif!ibS�, '�. '1>::.f

Ilnt,rpapl��air._-9��os·�a���-. '��r-�-------------------------------�:;��--���--���--����----�--------------�--���
natos, mas também para o e- ,.

_'
'

. .,-,.,,;- ';' ; I .,',' .
,
_', ' , ., \.

: xercicio da art'7,�do fôleg,p, da, E.·
, ,�- - ...

'H" e,:1�v � '" ' "', ',' ',1,11 l;i. ., ,"
•

'voz, com a múslcá; õ�êantor,
.� n�lDO: , queslãdr ':'li� �'� da'"" J' :;��:conceito'

, o público e o acontecimento. ,"

I Não se tem n'otícla ampla
" '; .'" ' "",

•

I de suas Impressões sinceras
HONÓRIO TOMEUN da, com, oS.sa!ários.pagos, aos pr.ofissian�.is, que ministram

,

sob.re .. 5' que ,v.lu e senti". pois N
' •

i , o"ensino. ;; .. 'l",O ,l'! .__.; ,,,1.,,_,, ,., 'í ,'" ,''','

, _,'-
uma .manh� de, '!laia �

de 399 A.C" na' Eliéia, tribUnal "',' ,Em:>lodaS3as ,ár�a�"JCle . trabalho:em ,e�onom:i�.; liv�e, ,a_
I
que apenas se preo'cupou com' �,·p�pu�ar �e .,t.;tenas, 'Sócrates' é acusado p:or Meletó de,pe- ,'lei da oferta, e procura regula o mercado 'de salários.

, o problema da sua retirada dir dinheiro por educar os jovens. ,._
,

quase precipitada.
•
c que a sociedade· ainda não, s!lbe d,ah�!J:l,port�ncia �" '

'_ 2:2d�s C:9nhecem o�.fina� do, julgamento d� Sócrates. i l educação. Todos procuram
.

bolsas, concessões, descontos,
. Mas,.• d� .!l.l11a cousa temos Hoje muitos s,e voltanl _contra o' ensfriO""pago,

'"�"._.-"

isenções ,eti,,�, e. colocam ,a edy,caçã,p ,e.�o ;_en�in9" n,'o últ.i- "_.'
certeza: ele vollará� de repen- Os século -.� -,;, ... . . ''J':;

,

. s n ..o conseguiram' uominar a erâade....de' mo -plano-do'IOr,çé!tn�ntP';,jIa'mil.iar, o� .,peªsqa!." .". ,',,�
te reaparecerá, sem alarde, §lue �e como deve ser I

-
, -.

. ,.,; ,
, "pago por qUfj ·,razao absurda a mio" Educação não ,é sequer ente,ndida como ipve§\t.irnEilntQl[� �

sem taxa de pagamento, para'
,_ llI,stração êÔ'�msino' nâo"l'deva recebe('cjuinhão· do 'benefi-! • Q_ prQpr,io g�v�rn� nãp., ºistingue,�d�llP�sa_ d� inv��tjmenio,',,-,

"viver o Brasil", sentir-lhe a, • c1ádo? .' �"

• � • ' �,

, quando, s5l, tra.�a _de e,d,4ça,ção, mas sabe distinQuir, � � b,em"
alegria, o sistema, e = ex:an� Sóqrates receceu a cicuta, m'as�a sua últ(ma lembran- el'!'l :outras ����h I , ,;::'. l (:'$ ,,'\; ;l,'
são comunicativa. sa er", '

....;. ça foi ,e: de dizer a seu fiel Cristão: Recorda-te qu� deve-" O� grandesicAn!r;o,s t,nbanos seJ.�,,Q.,J,.élP.)?re.ve,, ,a, ,socie-", ,.

melhor. que esta .teirá �é 'o c�, ' 1""
mCls um galo a-Esculápio.

'
:)' "1 "

leiro do mundO' e a Páiria do: �.
.

" -,' d�de de cl,I.Jtura, pre,'-lista para �"pró�i!11� ,d�clilC!a.. or;Jde �ç-
• _, ""

O mundo ainda não viu outro homem a inspirar tantd' dos, ter�o' educ�Q�(rd�, nível su.p�ripr., '-i. )' "r- ,;
, Universo.

'I' ,.�
�õ> IOnJl� do caminho da' civilização e do pensamento. ; 1

!':Ião será e_st�Y!11 .des�J.� sa!J94x.�? p'or .,!,uf i!ll}it:�r o: '

"

•
I ';>....... ', '" ,o 1 \) J�"Nf)stas Últimas-�!3emanas ten'r\o Hélo muita matéria so� ��esso a l�nt,a g,ente;? l.': ','" __ _ -" '��

"',
. ,

Coluna �Retár.ia bre os problemas dei ensino -(não falo aqui d� educação Não �ertá'r P!ef�rrye,1
__

�m de�efrypreg��o: instruíd9, do

_ "A

mas soment� �as instituições q'uê a§sumem a responsabi- que um desempregado, ànalfabeto 04 insuficientemente �-:_
"i'

•

�
lidade do ensino),' ,�- : ,.",,:,".' ducado?' �- �.

"- " , , ,

'>;<-�qAR
.

Entre ,os alguns qu� "fàlam e'_'sindicatos que se mani-'
iili C�!7;lo; se" reJ�;ria à esse 'pro�leTa\, eITl cr��)Ga'20: pi'ö�')'

fe.stam: três pontos gostaria de ressaUar:... _ I fe,ssor Souza Júnior: o mais temrÍfel pro!;llema humano é o"
I � O AI-S, n decreto- 477, a lei '288, éomo.responsá'; daJr"�ssa i.�p.U!tal dirigíd� 'por in�tif1io�...

-

��� nad�:'teniã:,�
" l.kJ. V'e;1� '�J9 '�s.t'r�itâ'l)1'en!o '{lo :es�aço�U[li'l;6!srtá�IQ. ',' ;." . ria de uma massa educada..

. . ',� ;,1
')'�." �',�j ''';' C ',"

'

" ;,.;' C •

..

� -.Ora a �scollJa particular é uma émp'résa,,'orá.;e�:'f'
•

"

:':::: 'l;Õ � "- Á,c_ql.:Jal�da!de do ensino', 'atribuindo-;' à ;iniciativa· tá�provâda .$u'a péssima condição"-eccinômipa.
' .

v_No particl:Jl�r, e MS seus dirigen'tes, a'baí:1Ca;' r��ização. '

"i: uma 'empresa' quando resta é:ôm�' a1ternatív? -::-=: quà:
,Pt. '

, ,

.. 1\.
�

� ; "

se m�çr.�br:a ·�:�ps ql'9 n�o , passam' ncis vestil>Útáres dos
3 - Os empreendimentos de 'ê�sin�, ora lucrativos' ofiéláis"�slabélecirriehl�. ',que pensarTlent(;: 'curto' täl racio"-

ora deficitários,
"

'

crfliör É. à ce(lueira ê1en�ncian;do 'êegu'eira. �Na asonia pfr�-'"
tAl çada, um qesses pon,tos. pabem considerações parar:

. , b]Tcà)stu9a 'a: elite, de
.

dlnhe,!F6;, ' p�rque ,,�os
'

gJsibs '�bm"0
inrci� file cQ.nvers� sem qLib fel extinga a sua crítica, apre- i '<?UrsinhoS�hpjé',���o�'imfis:�ne�oS·9's·' qlf.e', -a �r6i:)ria:;"«nWefsi"�;"
ciação'e revisão de conceitos,: .aqui

.

expostos. '. � dade"pâgd-,"'"'' <;I, !.. ,! Ho , "�'I'"� ,- : '"I. "
, " ,,';.H," 'I;. r, .,

I - O AI-5 e o\-)tros documentos legais da espécie de F. uma simples questãO. do 'momento 'dô'''dispênaio''-'...:.:'
'fáto fêtiraiif alguns�pYofessores da universidade. ...._,,""" gastar mals e muito, 'shtE:1S d� ingressar na universidade pá-

'. • -Mas-<daí�oncluir.·se, ,qye impe�ju. a.. ul'lve,�siQ,aqe,.p� ra consegur-Ia de graça, depois:,: \ ,(;�; .,r- ., ',' "

'

• P!ogr.�i! � ��cl�r� q!lase todos os que ficaram dentrÇl ..' P9r o,pt!� !ad.o não .h� diferençg' nenhúma' 'na' J:!jteligêrí-' :
dElla incompetentes.

'. .' . . ,. "'.'" '--', i � cla 'do estudante de "u�ivàrsidâde oficial
'

d&' ':Uriiversi,(lade' l-'
, ,t,i" ,.1' ,;;.

- ,�i, .��,. h. l' , ,,h . ., "i' '_-1111 ! . Rarticular.• São'�s·p)'ó'prios teste'S"'vêstioúlá'res"que' prótiam' ;"
.

.. '", 'o. Al-S Jamais- {impediu 118 ,competência: s�rá que os
. é'ssä' verc{adé:" ". � ':"L (I ,.', q, Lr; *�', )t�_,-·', " "',."

que prosseguiram no seu trabalho universitário eram fOéloJ
," � /� ,��co'��RartfcUla!.�'-d'item a �eguir, quando querem-fá.:!r,.,

os menos afor,tuÁ!'idos..de conhecimento? )

.

.�
... 'lar�q�Jé 'é inviável"ecõ'nomlcam'éntê,' para tfeséJar' 'o,-féhsint»)',;

,Se o foràm. isto sim, os capazes lutadores, desem�
.

'gratuito'. �,� ,i� ",'r,;"if�;,; ""f'J:t
• 'J baifrh�a'não a espada da sabedoría. e da.,ciência os que fica-I .

l

�

/'

:. 'Ora :é iucrátivá, é uma �mpresa ce sucesso) "lorai''é�

ram em campo, e em guarda, para chegar à abertura no-I :um,a- poöreziÍ'oàe fãzéi:dÕ:\ ,�". �� ;10" "Yl 1._',;, �c3'

vamente e para demonstrar a todos os brasileHnos que ai
" A 'üniversid'aäe particUlar não se entrega à sorte., dos,.

lV ; Hbe'rda'de: é passrvel.' Qu_e :temos) ,qons'ciência bastante pa-; cöriien1arístas: ,!{' ;', �.;' f I ,. "i"', '.; rM • .I,,,�. - ,"
,

ra -escolher os 'rumos. da'p�trh�!; sem submetê-Ia ao com-
:-,' Os"profissôres qlÍe� hójJ diaiõgam'tacbido sa'fa[ia�' ,dê.. ,

prometimento de id�ologias cuja 'dominação só vem senefa. " vem' se 'Iembi'ãr "Que isto é �ossrvel graças'�à:, sua :,existên'!j.
'possrvel pelo uso' de

-

exercitõs vermelhos, --.-
, �, " i' élã. "00' cöhnirid," t�riám'qu� discútlr: come d: Q0vernQi' me-�

"

��,� Estes 'que ffCarãm riã u·niversidâ.d.e cõnS'eg'uiram '_resgá-; ,_. ltiot'dizêndo':U;com 'elés miesmas; _-'" _-''-_-o. ,'\ \'-.;' h';'''''<�fj··
tar a pátria, que aceitou o pensamento' 'e a librrdade c0"10 ,,' �.,�! ", !' '," !,1. e"� '".�;.I; h .};;1:1 �,�",,' ",�

,'�, -Stras- forças mais, podero�sas. p:'.. " .
( .'

, ,� 'bom lembrai' que ce;'1.S00.000, universitários brasi-c

, 2 - A qualidade do ensino não depende do, reitor, do, leiros, 80% deíes pagam s�us' estudos e mantêm �assi�,
,

diretefr da "faculdade. nem do diretor do' colégio. "aviabllldade ,de um sistema\ educacional que·' culda;�m�l)ú-',
tJ; "'I o,. � � .. f ...� i .j �

.

Depende do professor, Como qualquer empresa, a eS...
· mero' absoluto de 1.20.°.000 I estudantes del,(lIvel _ sl:Jp�r.iQ.(';;

, �çp,!a_ çpn,t�at':l\��s ,pr�!�Ss9r_�,�; ,9ue estiverem' �isponrveis, ,�� 'Pbr' qu'8''';setá-::qu��:tanta génla.;"cuida de. t�p 1'ouc,o�;{

.� ,�os �lsp�nr\7eis: s�o, o�"que !az�"!�� q�alidade à� ensino, s,� destes' 300,Q"00 imivérsitárlo� de enslno�' gr.atl:litp.?, H&M�rá,·,
é boa ou não a qualidade, eles, professores, estão se ati'l, 'sem dúvida uma explicação) lutar pel:o' .gratuito,,,, Ill.esmo,

',,:"'búinda-o.. valor"qlie�quiserem.:- ',.,
.,

• ,.
' que por uma' mli!iOr-lal' refiti�ada,'i éoum kJrabªlhp c;pimpensa-,

• � • __ 7· {�-"!l i -lO f

Em' geral se diz que a qualidade Ido ensi,no éo.sbapiXr'paj' '�: ,: dor. Rabioci.n,..�r é algo

que,' eXige,' e),sf"o,.r,.ç,,0":,, "
,', � ..,' 1"1":"Não po.ncQrdo,·ê;�!Í.em,_cfllic�rdo�:!,:,a,,!!!inha escola

, "

'

• _. .
"

fessores são bons e o resultado é. ,bom. � • * O autor: é_ �dlr�tcu
. ·ixe�l!Ii.vP. Cla;1�N)\ • 'r.' .y'nliQ.od.

- --, '.

A�-qú'8Stäõ'-de"qualidade' está - muito ',estreitªmenté liga� Negócios ê Administração. �',- , " _,�
•

" , ; ,�... ;,

"';, j
ToéfO" o homem aue te pro·

. ,� .

curava, v�i, pedi���,,!lI�uJ1lll coi;
<

•

sa:
..... �. ,."\,l,. �

O rico abc�mecido. a ameni

dade de tua conversaj k, I

Ó pobre o teu dillhelriw
'

O triste um consolo;
.

'ti '

. O dé�1I um estímulo;

� que luta u�Í\ alUda' mo�a� •

.'

Todo homem qU:-� .t��(b séá,":
ceríamente há de" pedii-:te al-

,
. '

.., $I'-:!!W 50Isal...... , �,,�_ ._•• � __

E tu· ousas Impacleniar·tel E
• tudo' ousas 'pensar'que-Isso é

um fastídio! Infeliz! A leI oculta
J

.'que {reparte �isteriosàmente as

excelências,
,I
dlgnou.sé iUtor

gar·fe o privllégio dos "Privilé
gios, o bem �os �ens; a prer

rog�fi1l'a dts prerrpgatlvas:
"DAR". Tu ptkles dar.t

,

, Em lodu �s horas; de qU��'
<

i" f!--felto um dia, tu dãs, ainda,
.. j';ttile:&eja um ,�o�riso. alnd.a que

_''' ieJa um apet,to de mao, ainda
que &eja umá palavra. ,'de alen

tg., :Em todas a horas "e gue
- é �felto�um. ciia,�lu te assero�

Ihqs a �LE" que não e senão
• -doação p�rpétua e perpétuo·

- Ci�regalo. •

»1?:SI Devias Cair,de joelhos, e, di·

':Jli7%e .. : '

,'.;.._J
Graças �eu Deus porque

poss� dar! ,Nunca' mals pelo
meu semblante padsará uma !

.

,�I �so'mbra dd ImpacIência! Em
.' r ..

'

..; yertlsde, e.p verdde: vos digo I

,

. qde mals 9ale dar 'que rece

ber!
�

·
(Boi. do 'R,C. de 'Piracicaba,

Vila Rezende. SP -,Distr, .462)
BRASIL ROTÁRIO

....
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SEMANA DE 1.0 A Ö7 DE MARCO DE 1980 PAGINA 5
,

Incre; ;. "I�TR:II 'sübi#
�

'ÇÓ��'n base� I.
•CÁRRoÇARIAS -HC�

f 'l:tQInh,�xg� "� Jndg��tfJ��
f

'9�
tCa��oçpri�,�' "

Blindadas- .:Lfda.
*' -.,..,_. '... �- .� -
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..
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..
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�.
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.t, .
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,,�Fotó

t �-

� �?,!"� "f'ÓJ;P; R��ORT�GcNS" �, ,

:f/�;: � r�,8�E':R�P��i'Á��N, '"

fi i\"! .

�H, '; .' "t .. f,l. '\

�-"'-I;-
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'

•
.' k t �

... ! ,.,...,�. i· ';i alrt:.� 1.. �"ií���l

"'tiS lI, ' I

.. U9f!!

REGISTRO 'CI\lIL�
"

I Áurea Müller Grubba,
,Oficial do Registro< Civil,
:do 1.0 Qistrito da Comar
'ca de Jaraguá do Sul,
; Eistado de' Santa' Catari-
,na, Brasil. ,

I
Faz' saber que compa-

1 receràm em', cartório, é
,xibindo .os documentos
: exigidos 'pela lei á fim
i de s,e habilitarem para
'casar:�' �

Edital nr. 11.240 de 14.02.1980

Gervásio Carllnl e
Dorli Gascho'

é�'

A el�vação do valor do Im- ,

posto' Territorial'Rural se deve,
segundo Inform!!, o INCRA; �m
grande parte às alterações ve-'

rificadas nas declarações dos

contribui"tes preellchidas no

ano de 1978, por ocasião do

recactastramento rural.

o que aconteceu foi que em

1912 hoUve um recadastramen

tó rural e, a partir dali, o tribu-,
'

to a ser pago pelo próprietá-�: 1
'rio sofreu apenas um pequeno, i

-aumento, devido à minima cor

reção monetária anual. Entre-;'

tanio, eln'-19'78 I\ouvelum ßOvo,;:

rêcadastran'iento.· Foi, éntão, í
apresentada nova decláração'
com

' dados atuallzödoä;' pelo;:
. próprio éôntribuinte'. Esses da-,I
dos' forám utilizadOs' pela prl
meir� vez- para '0 lançamento
dorlTFf emf1979;�Os cbencien....

tes de diMensão,< • proàôtlVida..r·
'de, locálização 'e dê conClições;
sociäis, 'qúé serão! aplicados

80br�'i�',��ij��{a Ii�sica, (�!am,
portanto; alterados em relação
a 19781�:u��F"t

-, :'

,

" ,I __ ' '":,0
'Ö: Inéra eScl�rece ainda que

foi constatado que houve uma

'í1t�lor: preoeupaçãó npor; párte
dos proprietäriós -rurais em .de
c':lafa� vàlórés' 'mais' reâis 'de
iuils terras.

"é-.,
• ',"t

Ocorreú tàmbém 'O' 'latO-' de

'�umeÍ'�!S ·."roprietá'fos decla
'rarem altos preços de suas
.• ""

.......

,1 .... :. . .,0
.... � _ r.; •

terras para melhorar' seus ea-

dastroS 6aiicáriós ou áté mes-
'ni� c6rif- r8'"ceio de' désàpro
. pria��� 'i:h� s1.à's· fazefidàá. Co

rno- � !'rR �-c:alcúlado coin ba
se no ;,aRir declarado dá' ter-

0.
•

.'
'

",', I .. • I

ra, é ,videnfe' que o tributo foi
muito màiliJ elevádo.·

-

•• \ I ...... , ..-

,
O fncra, admite ainda que

em �Iguns ca'SQs isólados pode
ter, h�vido �ros o'pera�lol\8is'
que teriam Induzido à 'cobran

ça de um Imposto excesSiva
mente 'elevado, e indevido•. É

• uml;l IJjp6telle, cOJ;ll,udo, Elxtre-,
.ll1amen�� re"lotª.:. '�J '

. ,

O esclarécimento foi presta
do 'pelo Incra â· propósito de

criticas ,felfas por proprietários
rurais que se m'ostrararn- sur

presos' eem u majoraçã� sofri

da: pelo total do ITR It ser pa
go�

Em, termos globais, "para o

Incra, a utilizaçãoaos dados do
recadastramento deve ter ger�

'):

I.

�
,

•
,. Äpíique seu capital em ini6veis_, onde a valóri�ação é,ponstante

,8 o ·retomo garantido. Adquira ainda hole, seu lote no JARDIM,FRANCISMAR
da IMOBILIÁRIA VAlLAlT8 LT.oA.Oancker Lessm'ann:' Elá, brasi-,

brasileira, solteira, aúxiliar de

escrit6rio,';natur!!J de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente

Rua Amazonas, nesta cidade,
filha 'de AÍiel'io'Soardelati fi' O�
tilia "'fieira SbardelaÍi." ,

'.

Edffafnr. 11.245 deo25.02.:1980
'Liomar de P'àula"lf"" ", ';0 ,

GinêU Sch'ináuch
"

..

Ele, brasileiro, solteiro, 'au'�
' .. xiIiar, de administração,. natu�
ral de C!!ritiba, Paraná,. domi
ciliado e residente na Rua E-

pitácio Pessoa, nesta cidade,
, . "J filho de Maria de Paula. Ela,

Ele, brasileiro, solteiro, reti

ficador, natural de Järaguá do

Sul, domiciliado e resiçJente
,

em Nefêú Ràmos',0neste9disÜi-Í
to, 'filho de Deodato Carlini e
Irene Fischer Càrlini. Ela, bra-

'sileira, solteiraf; hidustriária,
natural de Jaràguã do Sul, -'do-'

•

miéiliada e residehtê em Gari: � ,

leH.!)., .

'.,' ", . ',I'

Edital,nr.•H.243, de 2·1.02.1980

Helio Mario·Wolf e

Alzira Modr-o •

Ele, brasileiro, solteiro, pró
jetlsta, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e re

sidenfe' 'na.Rua, Henrique Mar

quar�t, nesta cidade, filho t de

José' Francisco WoIf. e�Artg�lina
MartIns WoL Ela, brasileira',

solteira, balconista, natural de

'Jaraguâ do Sul, domiciliada e"

residente em Estrada Nova,
neste'ldistrito,. filha de :Arnoldo'
Molilro e Lili, Modro. _ _ �

EdItai, ,nr. 1·1.244 de 22.02.1980 "

Silvino Lessmann e ,�� '.

Jurema Sbardeiatl, "

Ele, br-asileiroj -solteiro ..., fun
cionário pÚbiic,o, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua ' Proc6pio I Go�

mes, nesta cidade, filho de
Waldemar Lessmann e Elvira

brasileira, solteIra" auxiliar de,

escrjt6rio, natural de Jaraguâ
do SUi, domiciliada e 'reslden-

•

te na::::Rua '" Epitácio," Pessoa"
nesta cidade, filha 'de Walfrido

Schmauch e Neisida { Klitzke

Schmauch.

Edital nr. 11.246 de 26.02.1980

Al'ltóilio Jacinto Pedrottl e

- ',Aíido Krenke'e Elia Schumann,

E par� gue _Çhegl!e �o <:0-
nhecimanto de todos, mand�1
passar o presEtn�e Edital, �ue
será public'a�o pela Impre1sa
e _ein cart6rio, onde será afixa-

.

do durante 15 dias.

Se alguém souber de algum
In,pédimentö, acuse..o para �os
fins 'legais. "

A OFICIAL

Segün'do" Informa o' ",nstltuto,

, ",

, CRIAÇAO 'DE LO'GOTIPOS'
-, f ...

CATÁ['OGOS, F"OLHETOS,

ETIQUETAS.,
_'"

"

FOTßLITOS - .-

GRAFICA AVEI\11DA LTDA.

R�a C�I.' Emm� Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-02-92, -' JARAGUA DO SUL \- SC:

OS BONS VENTOS LEVAM AO

... 1_ ....

I •

baldi, neste distrito, filha de Reli Schwarz .,

Conrado 'Gasciío" e' EII§a,lieta " Ele, brasileiro, soit�iro, pe�,
Mueller Gascho.' .� <

. �:..' �" � dreirö,' 'natural· de- Jaraguá do

,Edital nr: 11.241 de 21.02.1980 Sul, domiciliadO "e residente

José Murara, e Diva: Trevisol
< j'é� Nereu Ramos, neste- distri-

'Ele, ÍJr'àsileirS, 'sôltêfrci;' ope- -to, fil.ro de Paulo' Pedrotti e

rário, naturai de' Jaragua" do Otiliá' Stinghen PedroHi. Eia,
SUl, domiciliado 'e' resiCténte -leira, solteira, auxiliar' de es-

em Nereu Ramos, neste distri- crit6rio�' natural 'de Jaraguá do

to, filho ide Moraes' Mür'ará' e Sul; domiciliada 'er esidente nà IVirgInia ·Murara. Ela; brasileira,' em' Três' Rios' 'dd Sui,' '!'leste '

solteira, do iar,. natural _qe 1!>1- distrito, filha dá Lauro Sch-

caré, neste 'Estãcfo, dÓlJ!ibiliada -Harz e Lina 'Walz 'Schwarz.

e residEmte 'em Nei'eu Rarhos, Eäital nr: 11,247 de 26,02�1980
neste distrito; filha de" 1;lfsio
Trevisol e josefina Trevisol: 'Eie, brasileiro, ,solteiro, ia-

, _. I _ �.
� "

�

Edital nr. 11.242 e 21.0�.1980 vrador, natural de Jaraguá do

Natalfcio Antonio de Oliveira e SUi, domiciliado -e 'residente

Jussara Julletà Paoletlo, em Rio da Luz,' neste distrito,
Eie, brasileiro, solt�ir�, plai- filho de Alberto Krenkê e Alida

naao,r,
'

naturai de Jaragúã �o Geisler 'Krenke. 'Ela, brasileira,
Sul, domiciliado, e_' residente sÓlteira, do <lá;, natllral 'de' JaT
em JóJrÍvilíe,' neste .Esi�dÓ, fi- raguá ,do Sul, domIciliada e

lho de Antonio João de Oliveira
-

, resfdente ein Garibaldl, "neste
e Hilda Felicio, de Olive.ira. Ela, distrito, filha de Rod�ifo' Schu-
brasileira,' solteira, do lar, na- mann e Aliza Triebess Schu-

tural de Jaraguá do' Sul; domi- mann.

qiliada,e residente na ,Rua_,Joa- Edital 'nr. f1.248 de 27.012.1980

quim-:F.r�tlciscod e Paula, ,nesta Antenor Ernesto Luçolll e

ci�ade" filh,a, de,,zef{eri!lD ,P�o- Dalva Brandt
lettá e Veneranda GadoHi Pao- C6pia recebIda 'do Oficial (Ie

I Itajaf, neste Estàdo.
. Ele, brasileiro, soiteiro, ban

cário, natural de Laranjeiras,
,Luiz Alves, neste Estado� domi

ciliado e residen,te nesta cida

de, filho de Ernesto Luçolli e

Virginia Olga Luç�iii. Ela, bra

sileira, soi,�eira, comerciante,
natural de; Ribeirão do Ouro,
Taiá, neste Estado, ,domicilia...

da e residente em- .Ltajaf,' nes-
te Estado, mh_a de Mathiàs

\

, Bran�t f:t Lauraßran�t.

• t .'

�-'
."

.'•• l_

"

_.. '"':

, -(

nas

do alteraç�es!'1Vàs vezes sub.. I e�ciência dá exploração e! em?

tanclais, no .Impost� devido, e cOl1$eqüênc!a, o ,montante �
o cf�o��lmé�to ",po'," par1� � pjgaJ;;,. De_a, Jorma, quando
do eoritribúinte,::: ckUprôCisSo,j, 'hQuvet reçJiijm.@çJo é porque!'
de cálculo do tributo, g�rou houve realmenle �erro e não

grãnde- quantidade -de reclama- porque o éontribulnte não sa-

ções. be as razões que conduziram

J --. fE.� u.. ç J,�; ��.�., 'Jii,Ji -,,.o�4ulDeQl�..d�UJlb�Qt ....i.>;"J

'. Cl?m o' novo ITR, esse tipo
'

de 'problema será bastante' mt- Esses el!clarecimentos alo

nimizado. O contribuinte, terá Importantes aos contribuintes

'condições de saber ,antecipa- "" do Vale' do ltaRPcu, milharel

'damente qual o'montante do' :i del�s.LEliJPtu...dQ' "mais antigo",
iimposto devido, das' ded�ções uma nova é:ohtribuição.
pela utilização 'd� terra -;.'p�la;; , 1.

_�;'I': q,. � .,- ""r
t:,.: "�E �,L4L /'�' U) .) )-q�. f('r,.*i('

8rasil� 'q,uase, .� ,O; 'J'mU' �:'iuSindi&atos'
,'_' _. ...f}- s-:'>, i!� 'q�e"... .Jf1�, ;;,;1 t� , -�'-:: 'Ç�. "''_' .,'

Na' edição de dezembro da nalss r.úr,ais,,·OI,l�seja, atuallt!elil�
'revista Fundição,- um ße seus te; o Brasil tem 4.227 sindica-

�articulistas .esoreve que o nú- tos de trebalhadores., contra

mero de sindicatos de empre- 1.766 por ocasião da Révolu-

'gados,
que era de 372 em 1930 ção de 1964, isso sem' contár

caiu verti,ginOSament&:, em 1946;' t, as'
-

Confederações e Fegera-
aumentando para 939. em 1946 çõ�s" bem como nas entidades

taté atingir 1.766 em 1963. E congêneres que abrangem as

�quinze anos ap6s, as estatrsti- categorias econômicas e os
.

cas assinalam a existência, no profissionais liberais. O núme-

Brasil, '_ de' menGS- ,qu.!;!:-2,09j- .' ·r.o, <.após: as _devJdal:!' somas, a-

,sindicatos de categor'ias pro- tingiria 7.664 entidades ,sinöi-
fissionais urbanas e 2.136 sin- afirma o articulista.

j'dicatos de categorias profissio-

VEICUlOS USADOS REVISADOS
. Finallclamen\p 'R.r�rlo. ;�'. 1:;"

",:1 -
-', l .....

F-75 4x2 ver.de: �,:.. :: . .- : :-. 1975

Maveriçk cupê - I;>ranco .. ','
o o 1975

Chevette L -'" bege ."-:: : ,'•.lt .""': . :.�. :"'. .n. '" 1978

Corcel II L - bege ,. o o •• • • • • •• 1979

Corcel cU'Pê - branco ·,;·.. ,.,•. ·l.:,..; ...!'. 1975,.
Corcel sedan - branco ...•.• o • • • • • • • • • •• 1975'
Volks 1500 - marron .. o •••••• , •••• o. • • •• 1973

Ctlev�t'ª-; ª1!I.€U:�kL ::; ... '! ·.-.',.:;;-õ '!: •• '.� �-:o�, 19!�"
Belina'" - prata •• o o o ..�-:-'o-::-�·.--: o 0---:":':' 1978
Volks'130n - verde ••••••.

-

•.•• �r. • • • • • • • •• "1975
Corcer cupê - branco •••• o. • ••• •• .... • •• 1977

Volks 1500 - amarelo •••• o .' •••• " ••• ,..... 1972
Volks 1500 - bege ••

' :'... 1974;
Chevette GP - branco ••••••.•• '

•.••._. ..

'

•.
: 1977

Corcel It'LDO -"verde ''-'•• ;:-••• � .'; .,.�:':-.••'. 1978
,. ...

...�., ...... iil ... ii" _..._ ....... � ...,.. ,....�:!..

Opala cupê - branoo ..••.....•••.••.••• ;
,

1972
F'"75 4x4 - verde '...................... 1977

Brasrlia - vermelho •• '.

'

••• -!_.'.' •• ' '�: •• :••••
,

1976
Corcel II LDO - branco..... .• .. 1978·
Corcel UGT !'b,r:anco·. ::..••• '.' •. ;,.\.,.;�.;;.','. ::-;. 1978

Corcél�cupê -- verde' ••• � ." ..•••• " .�•• "0 ',0 �"1977
Corcel� éupê ,I.:DO - verde:_.• ,:,;.. I•••••• '.-". : .�. ,'" 1975
Corcel cupê luxo.;; branco •••••• , •... :. .•• 1977·
Volks 1300 - azul •••••••.•.•.••.•••..•• 1973'
Fiat 14] • amarelo� �, Iö ,,- 1979�
Be'lina "II L .;. ye:rde •• ,; • ;:.'�:�.••• 1.�.�.4���4 •.! .;. • 1978
Belina Lx. - ·amarela� •. ::-'.. : : . ::."'. .' .•�.. ,1977
Passat LS 3 portas - bege 1978
Belina II LDO - verde "

•.',' ••." ,.' •• , .•• ',' • • • • 1979
F-75 4x2 - verde .•... '-'-. . • . • • . . . • . . . . . .. 1976

Opala cupê - azul •. '
•.• ; •... , .;... '.. .. .. 1974

Maverick cupê - branG�::".". :-ó'-. � • : .-:' ••.•• ' •• ' � 1976
Maverick GT -' bege char:t:JP•.• ,. •. .. .• .• .. -1978
Belina II LDO·-.b[ªnco �..... 1978
Belina Luxo ..; ma'rron 0 •••••• ';. o •• ,� : : •• o 1976
CorcelU - bege ;,0 ••• ß. '.0 •• ><o ::':t1.: ;'r, o . 'o. 1,97�
Corcel ��upê - azul o .. ; . o o . 0';:" • o .'. 1977
Corcel C.' Lx. - verde ,0 ••••••• o • • ••• 1976
CorCel GT - vermelho '. o . o. o ... o .. ,. 1976
Oorcel 4 port. : branco o ... : . :, o: :"': .,:7'-

'

1'975
Maverick cupê' - rriarron .::. � o ••••••••• :, 'i 976
Chevette LS - azul i::�\'.:e:\;.: .f:�'. o".'. :.: ��' 1978
Chevette GP, - branco •..... '.' .. : •.. o • •• 1977
BrasJlia - azul '. '

..
- •.; .. : .' .• � :�. "; . I r: . o • • •• 1978

Brasflia - branco '� o ••••••• -.' .- ••• � o • • •• 1971
Fiat 147 - Bege , � . o.. 1979

"Dodge Dart � "niarflon �.- :r. ,j ',". :"; · N�" , 1972
"

·YALEU " ESPERAR,

"

Faça uma assinatura deste Jornal e acom���he .

,

.. ..,1 �
a hist6ria d� nossa cidade. .

II

Passe a. passo.-:, r I

"CORREIO DÓ ,POVO", há 60·· anos· esc.revendo
,

"nossa hist6rla
'

Assinatu�a ,peJo <fone: 72-0091 011 na

Mal. Deodoro, 130 (redação).

. �.

MARCIO MAURO MARCAn"O

Engenheiro'Civil

'I'
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C'ORREIO DO POVO

,LEI ,N.o 769/80

Re�onhece' de Utilidad�- Pública a Asso
ciação de Pais e Professores (APP) da
Escola Particular "JARAGUA".

VIOTOR BAUER, Prefeito Muni,c'ipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina no uso e e-
xerclclo de suas atribuições.

' , '

Faço saber a todos os habitantes deste Mu·
nlcíplo que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a se�uinte Lei:

Art. 1.° - Fica reconhecida de Utilidade PÚ
blica a Associação de Pais e Professeres (APP)
da Escola Particular '�JARAGUÁ", oom sede nesta
cidade de daJarguá do Sul.

.

, Art._2.o - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. ,

Palácio da Prefeitura Municipal de J'araguá
do Sul, aos 22 dias do mês de fevereiro de 1980.

VICTOR ßAUER
Prefeito Muntclpat

A presente Lei foi registrada e publicada nes
ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 22 dias do mês de fevereiro de
1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

LEI N.o 770/80

Concede pensão à viúva de ex-Servidor
Publico Municipal é dá outras providên
cias.

,VICTOR BAUE8, .Pretelto Munlclpal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina ,no uso
e exercíclo de suas atribuições.

�

Faço saber a todos os habitantes deste Mu
nlcíplo que a' ,Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0) .:..... Fica concedida uma pensão à 'se
nhora ANNA DUNCKER PEDRI, viúva do ex-Ser
vidor Público Municipal - HENRIQUE, PEDRI, no

valor eqüivalente a 80%
'

(Oitenta por cento) do
salário mtnlmo reg,i6nal, mensalmente, a partlr do
mês da vigência da presente Lei.

Art. 2°) � A pensão a que alude o artigo an

terior, será paga somente enquanto a benefi
ciária permanecer na condição de vlúva,

Art. 3.°) - As despesas 'de,correntes da
concessão da pensão correrão por conta da Do
tação própria do orçamento vigente.

, Art. 4°),� Esta Lei entrará em vigor na data
de sua, publlcação, revogadas as disposições em

contrárlo.. �,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 22 di'as do mês de févereiro der 1980.

,VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

I

,
A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de, Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aös '22 dias do mês de fevereiro de
1980. ')

,

ASTRIT K SCHMAUCH
'Diretorà

'

LEI N° 771/8,0 ,

Ratifica o Decreto N° 570/79, ,de
28-12-79

'VIC;rOR -BAUER, Prefeito: Municipal de Jara
guá do Sul, Estado der San.ta Catarina, 00 uso e
exercício de suas atribuições.

FaçQ saber Ei toç1os os habitantes déste Mu
nicrpio que a Câmara de Vereadores aprovou e
eu sancIono a seguinte Lei:

,

'.

Art.
-

.10) _:_ F ,ica ratificado o Decreto' NO
570/79 de 28 de dezembro de 1979, que suple
mentou e transferiu. dotações do Orçamento de
1979, no valor de Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzei
"08).

,

Art. 20) - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação;- revogadas as' disposições
em contrário;

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 22 dias do mês de fevereiro de 1980.

VICTOR BAUER

Prefei,to Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes- ,

ta Diretoria dê Expediente, Educação e Assistên
cia Social,' aos 22 dias do mês de fevereiro de
1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora
/

SEMANA DE 1.° A 07 DE MARÇO DE 1980
----------------------�---------

LEI N° 772/80

Ratifica os termos do contrato de een-:

,cessão para exploração dos serviços' de
'

, transporte coletivo de Jaraguá do Sul.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de ,Jara
guá do Sul" Estado de Santa Catarina, - no uso e

exerclclo de suas atribuições.

Faça saber a todos os habitantes deste Mu
nlcíplo que a Câmara de Vereadores aprovou e

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10) - Ficàm 'ratificados os termos do
Contrato de Concessão, para Exploração dos Ser
viços de Transpo,rte Coletivo de Jaraguá do Sul,

,I firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa
Viação Canarinho Ltda.; com sede nesta cidade
em 07 de dezembro de' 1979.

Art. 2.0 --Esta lei entrará em vig'or na data
de sua publicação, revogadas as dlsposlções em
contrário.

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraquá
do Sul, aos 22 dias do mês de fevereiro; de 1980�

VICTOR BAUER'
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de ,Expediente, Fducação e Assistên
cia Social, aos 22 dias do mês de fevereiro de
1980.

,.

/ ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

LEI N.o 773/80

Reconhece de Utilidade Pública'8 Socle
dáde Jaraguaense'de Canaricultura e Or
nitologia.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jára
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercíclo de suas atrlbulções.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
/ nlclplo que a Câmara de Vereadores aprovou e

I
eu sanciono a seguinte Lei:

'

- Art. 1 :0) - Fica reconhecida. de Utilidade PÚ
blica a SOCIEDADE JARAGUAENSE DE CANARI
CULTURA E ORNI10LOGIA, com sede nesta' cl
dade de Jaraguá do Sul.

-

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data

Ide sua publicação.
.

,

Palácio da PrefeiJum Municipal -de Jaraguá
do Sul, aos 22 dias do mês de fevereiro de.1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi 'regi8t�ada e publicada nes
ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 22 dias do mês de fevereiro, de
1980.

'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

• .Lt.
craraguá Tabril s.a.
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

CGCMF 'o. 84.432.426/0001-04

EiaI· de Convócáção
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA' E

ORDINÁRIA·

Convidamos os senhores acionistas desta sociedade,
para a Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária, a rea

lizar-se n'o próximo dia 26 de março de 1980, às 9 horas,
na §ede social da Empresa, t Rua Jorge Czerniewicz, 590,
nesta .cidade de Jaraguá do Sul-SC, para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:

Assembléia Geral ExtraorCllnárla
1.0) - Homoíogação do aumento do Capital, conforme'

autorização da Assembléia Geral Extraordinária de.03.11.79;
2.0) - Alteração do artigo 5.0 do Estatuto Social.

Assembléia Geral Ordinária
1.0) - Leitura, discussão e votação do relatório da Ad

ministração, Balanço Patrimonia'l e Demonstrações Finímcei
ras. relativos ao exercíciQ encerrado em 31.12.79;

2.0) - Destinação do Lucro Uquido do E�er.crci();
3.0) - Aprovação da nova expressão monetária do Ca

!)ital Realizado;
4.0) - Eleição dos Membros do Conselho de Adminis

tração e Diretoria;
5.0) -'- Fixação da remuneração dos Administradore;

para o, atual exercrcio.
-x-

AVISO - Encontram-se à dlsPosiçA� dos senhores a
- cfonls,tas na sede social da Empresa, à Rua Jorge Czer
nl�wicz, 590, os documentos a 'que se refere o art. 133 da
Lei n. 6.404 de 15.12.76.

J.araguá do Sul, 20 de fevereiro de 1980.
O ;Conselho de ,Adllllnistração.

PÁGINA 6

Dom Ivo explica
campcmh«

.0 sloQan d.a
.para.esle ano

"Devendo contribuir para fa
zer do Brasil não uma socIeda
de estática, mas uma comuni
dade justa com oportunidades

, para todos", foi aberta a cam

panha da fraternidade 1980, ee
mo tema "eucaristia e migra
ções" e o -slogan "para onlle
vais?". A câmpanha deverá es-

, tender-se por, todo ° tempo da

quaresma e recebeu do Papa
uma mensagem na qual todos
são exortados a corresponder
aos _apelos de conversão e d�

, partilha de bene.

segundo Dom Ivo Lorschel
ter, "é justo, portanto; que a

Igreja de, todo o Brasil 8e o-

cupe de um fenômeno de reper
cussão nacional e de expres
são muito significativa mesmo

numericamente: "São mais de
40 milhões de brasileiros que,
ao longo dos últimos anos, .8e

.

deslocam de seus munlciplo�
de origem".

'

Explicou que a Igreja se o

cupa das migrações porque
"são um fenOmeno que envolve
as pessqas� as famílias e as ee

munldades, trazendo--Ihes, com

frequência, Inúmeros proble
mas; tem eausas e consequên
cias gravíssimas para cuja so-

.

,Iução todos devem colaborar;
a exemplo de Cristo todos os

crist�os' devem ) estar abertos
aos mels carentes entre os

quaiS se enco!'!tram certamente
muitos :los migrantes; e por
que a próprIa Igreja é peregri
na na fé pára o reino dI.) pai
e, por' Isso mesmo, �je�" '1\:

maior !'onftlbtlidade para lS

qUA se desl:»oam presslonedos
por necessidades b'áslcas de

sobrevivência, com caracteristi-

cas de desapego de lugares,
,

de culturas e até de pessoas".

Na solenidade de abertura,
presidida pelo presidente da

CNBB, Dom Ivo Lorscheiler;
,

pelo Núncio Apostólico, Dom
Carmlne Rocco; pelo Secretá
rio-Gerai da CNBB, Dom Lucia-'
no Mendes, e pelo arcebispo
de Brasília, Dom José Newton
foi dito que as migrações,'a-
,Iêm de serem um probleme
multo sentido pelo povo nor

destino, constituem também
,
um fato nacional. Isto "porque
em todos os Estados brasilei
ros se dá uma mO�imentação,
de pessoas do campo para as

__
cIdades (êxodo rural) ou em

, busca de novas terras".

COMUNIDADE EVANGilÉLlCA LUTERANA DE.
JARAGUA DO SUL.;

ASSEMBL�IAS DAS PARóQUIAS

ConvocacãO

Como fruto da campanha dis

se esperar ' que todas as- pes
soas "se conscientizem da

problemática fi façam gestos
concretos em favor dos migran
tes mais necessitados (acolhl
dã, ajuda é orientação), para

lever as causas mals protun
das que dão' orIgem às migra·
çlies desordenadas e compul-
86ri...••

·'Pa'a onde vaIs?" - disse,
E , a pergunta que devemos
fazer "8 cada' Irmão desfavo

recldo, 'que deixa a sua roça,

ou choupana e parte em busca

das periferias' das grandes el

dado, e de novas áreas de

grandes atividades na esperan

ça de uma, vida, melhor". "Que

cada.um de nós - exortou o

preSidente da CNBB - se co

loque na sltuaçAo do mlgranle
e descubra quanto é importan
te que todos colaborem para .

o surgImento de uma socieda

de fAlterna, na qual cada um

tenha tudo o que , necessário
a suá dlgnldade,!ie filho de

Delll".

Os, _Pl'esidente� das 'Paróquias' Apóstolo Pelo.
dro, Apostolo Paulo e Apóstolo Tiago da Comu
nidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul,
c?nvocam todos os membros votantes para reu
nirem-se em Assembléia Geral Ordinária que te
rá lugar no Salão Comunal à Rua Professora Es
téria Lenzt Friedrich, 78, nesta cidade, no dia 16
de .març�_ de 1980, com lnlclo às 8 horas em pri
meira .e as 8h30min em segunda convocação, pa- ,

ra deliberarem sobre a seguinte
'

Ordem dó Dia:
1. Leitura e apreciação dos relatórios dos

Senhores Pastores';
2. [eitura, discussão e aprovação das contas

relativas ao exercíclo de 1979;

,I,
.

! �: Ä�����sd��v:;:��itérios;
.Iaraquá do Sul, 21 de fevereiro de 1980.
Marcus Mohr - Presidente da Par. Ap. Paulo
Roberto A. Adratt .. Presido Par. Ap. Paulo

,

Walter Hille - Presido da Par. Ap. Tiago.
----X---

REUNIÃO ORDINÁRIA ÓO
CONSELHO COMUNAL

- CONVITE-

São convidados os Senhores membros do
Conselho Comun�1 da Comunidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul, constantes do Artigo
32 dos Estatutos, para reunirem-se no dia 16 de
março de 1980, às 10 horas, no Salão Comunal
à Rua Professora Estéria Lenzi Friedrich, n. 78,
para deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia:

Ainda
...

1. Relatório da Presidência Comunal;
2. Leitura, discussão e aprovação das contas

comunais relativas ao exerc,rcio de 1979;
.

3. Eleição da Diretoria;
4. Nomeação' dos membros das Diretorias

das Obras Assistenciais da Comunidade:
5. Assuntos diversos. ' '.

Jaraguá dö Sul, 21 de fevereiro de t980.

Irineu Pasold
Presidente

Olívio
Arnoldo Alexandre

Nossa intenção confes
sa não foi a de macular o

templo,sagrado da intimi
dade pessoal do sr. Olivio
Nobrega, a quem conh
oramos sobejamente, tal
vez, até melhor que sua

própria tamllía.

Tanto isto é verdade
que relacionamos sua

morte com fatos, históri- I

cos e poHticos que per
tencem ao domlnlo públi
co.

BOTA.FOGO -FÚTEBOL CLUB� !

, Barra do Rio Ceno
,_

',', 'II
Edital de Convocação
ÄSSEMBL�IA GE'RÄL ORDINÁRIA

Pelo preS9f'lte, ficam 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 às
9h30min em 1.8 oonvocação, e não hav�ndo
número legal, em 2:a e. última convocação às
10 horas para a discussão ao seguinte:

1.° - Prestação de contas ref. ano de 1979
2.° - Eleição da nova diretoria
3.° - Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, SC, 21 fevereiro de 1980.

A D'lRETORIA

Omitimos, a propQsito,
e sua trajetória por Garu
va, onde durante a' sua

gestão, ocorreram fatos
delituosos.

-6 procesg;o crime que
nos move- o genro-ªdvo-
,gado do "de cujus", re

presenta uma peça de fi

na ,sensibilidade familiar.
Respeitamo-Ia.

Se a vida política don
flitasse com a personall-

, dade social do cidadão,
ninguém se salvaria neste
Brasil de ,maus poHtioos
e bons cidadãos.

Pela vivência, que te
rnos com as coisas jurr
dicas, quer por -força do
nosso trabalho, quer co

rno .membro do Tribunal
do Júri, de Curitiba, não
aoreditamos' que a Justi-"

'çe acolha como "crime"
,fatos de-origem poHtica.

Está dito em nosso' tra
balho inicial que "como
gente-gente Olivio' foi su

-

per", n_ym tácido reconhe
cImento de suas virtudes
sociais.

àe -a ilústre--famflia, jul
g�da atingida, desejar
poderemos incluir no li
vro que estamos prepa
rando 'sobre Garuva, 'um'
caprtulo especial.

.

Jamais tivem'o:s- medo
da verdade, pois escrever

,

'ê um ato' oe CORAGEM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

y, ':'::.':; ; HX!-(frez�:�iSâr:rdO Jã :�s'���epa-1< . Sem. apresentar aparente�i tra�ftIho .. da, dlretnrla de fute- gUeJ�a, �.,��f' :,�'�kJl ��ebra iKnisS; Diretor Soc'ÍiI' -, An-
,

. �. , �.' I '�!'rtfantir.' "A'!, 30 lugar,' "

" ratiyosparalos�X!XI uogo's,A-.: �.nt� nenhym proble�a .. de bolnme ,vem envidando, �ad08 �ot, p�lrte, C!9 ,F.,gu���gs� }ocal� selmo Pereira'; Vicp-Social - Um3�tn!ereS'SRnte. amlstP�o,�. ��;:d;a�r."oonllü.<", E'óralll.; oito ("beTtos 'de'�antif<?atar'lna, ,em
IL -o�dem !í�i��:;'�!fl�t��niclt;_� �e� O_S esforços, o"J�tlvandO� ar- de um� 'Iopg� �����<"I?Vifla deA Horácio Marlinl, �osé !.In? df l1ata��fol reallzado ã: Ad'o

'

médalhas _ 'con,quistadas das' �Järág'uã .?o· S�f: de �,1� 11' 25�. <uma incogll_lta�'para 'o-pubhçq, mar a melhor equipe pass:Jvel, 36 paljldas, �o �ç�uz. de lVIalta" Krause e Adem� �ter;·'Se- último' sábãGlo em Jaragu ::
. o

'. d'sputã' r' der'outubro, t'>frä!in:tballzä'í! o

"

, '
. c

'''I'''�'' J:. B '. ��.:.....' .', trinta à seis em, I, .

l'o iaFagua�niefu�<GFêmiG,..espor.. �.tanto..,é:,qlJe;J>cootra� alguns ao derröta-Io por'-2 ã:"' ...Ncf cretário - "'A\I�\ ,,:� r,ug- S�I, }UAtooao Beire. RIO, çomJ, ' ,'. ,... ''''rornêio'';A;beTtô' dê"'"J'a'taguã��,tivo Juvenlu8":';inlcta ... 'aniän�ã;
,

jo�adoi",wde..iotàj!).lCas08 t de período matinal, enlre trans) nago; 2° Seçr�
ó'

'"rEd''j''' a�'partiCipaçãq dó seteclona-' _ .'.' , .'

Ic;li- ' "dó�"Stil", nos'náipes"'fnásôuli-
•

à9"46' horas," sua'''Participação t t Jor_ge ,SU,a, Harpldo,'J·"Wilson poÍ1!dºr�S, �lumen�uelJ.se e'· Souza; Dir'-tpr �� ��" , •• '��ni� do ,'I'ocfât :'e 'po Clube Esp�ria;h �",J Q.• téGA!e�B�:::'n��;'�-:stão no":S feminino; räe'stiríádo -ex-'o_ "no" '�Tol'neiO'- ,'lncentivo-/80'" .
� e .:tp')!n!1o,..,.a{énhde promover Catarinense nãQ sah'am'do ze-I - Isidoro 'kons;, Vice de Pa'" .

de 'São "Paulo. Oompetlção retor:a �o v,..... ,.,' alasivamente para . anxadrls-; qI:!ItJre'-!.n�."clupea::Aãtl: jpªrtici� 'n!� ..(�to \l9..•d.o\;çMtrq�a�Jltei'To- rq'f r,,1,car i���!lco a,o illegis-j trimOnio /""1 .'t����o':;'fagún- ql]�' abriÚ. a temporada do "es- dir.igindo agrç.aec,me��: e��� �tas" IbéaisJAs Mseri��es;es-��pal)tes nas-... ·T.,aça" ..�·().u.lib" e, ."",olto,,,,."mpr;8st.,,do.. lun.tG.tao\Re-,. tra.,d,o,·"'J� nj) pérloc!o i:(a,),arde, des, LUíS.-;r.,Scrb,ewfsld,,"f. '1dré' .

p'ori<> 'mãis completo' OS fara- pais dos atlet�s. que P
'tão'ãbertas", 'áté_�:p'ä9;'m.arço

.
.

" .;- ...".
. 10 ,

' .

-, -

�, .�vJ. .'

.

" . :'ral'l'i "aos vJsitantes por., ,oca-
• :'p,�ta'kI d!,]'CBF;�',ePf�entand� fitqaux. �;,!J '.1 !?!: li [ii. ,e 1

1

�ntre Ó�. V�teranos do Figuei- Souza e JoãorKnl�; ....�!Hl� li guaenses, cO[l�egUiram 9!to '_. t' . d último fi-· 'para 6 feminiflo e<>'f5-rcle mar-
, Ijl� Clqbe -.� N'áutiç.o.: M-ªrcíliC! .�i}" "'10/1 't,tj�Tß �!JJ} rense�'e os"do Estre!.la" O'Alva lho Fiscal EfetlvC)�-: 'J,2Si �a. t, das trintas 'e se:s medai_has. sUio do amis os� o

..

d" 'ço_para'\õ riiäscuFi rio', junto a_
i i.

O .I' t
.

E ê d tnal-de-semana, permltm· o :s-
... �ia!'J�de Itaja�: • _.

.,J l'anto.. a t-j)éulic]paç_o (da .(I,,1,!ís �Ives) ....:SégqidallJente, va.nello,. smar. ·"!,!.8,< 09., lO em disputa; fato considera,o'
- Loteria'Esp-orti'1a, comopre-

,
.'

'J' .

-

'se intercâmbio de r,elaçoes
..

'

::-::;. ;, ::.::.� - .; - �!l . '1���i��1e.O�� �.p'!erio:� plan-
-

eis titulares dei Estr.ela D'Alva, nlo Kaiser e Pest�o

SChll1ICUtl' , "muito, bom" pelo técl'lico, muito' imPortante" ao próprio' sidente�'Aldo,� pradaç.<no con-.• ..,� p té,cmi�o-�p.p�rvisor "",:paulô '1!�I!�-i>� tU'n. Jn�ó91.!!'â'; ,gp�� 'já vencera", • "õ,s� V�t'ianos� do Conselho Fisca! ,�uple�t� .,...' �, Arizinhö e' sua assistente!l L!� : '" i" 'tõ da' ., natação. sl:llt6rio dentãrio do dr.. Ivot �!I.'!.aí:;.que, �!a'i;!I�l;®ná via- :�aill'm,�l"�I{Cq,!l�u��, l1!er!,!�e o Cruz de' Malta, 1 o'&' 0,',.' na Nélson Balkerj,>., ..orla�d�, RI: . � gia, Braun,. d�ublée d.e a,let� . �e�en:���:��a:i melht:l'r''';indivi-'' Kaufmann, ,à ,tar.cfe"e; no p_e-J.,i<tu 1\0 ,��'" �e • J;mejI[Q"; para ,f.P�!t e I� p�sligiamet'!Oe da-j partida�'d� "'f;hd�:'ÇQ;y, gQls de beiro, Arno S.chmjtz_.�,,08ma� (e I professora;' considerand@-se' '. 'Jara�u
. ,. .:

e 'santa 'cãtaril'la. r-íddo noturno, após,.:.às�1,9h-
" éro!id!,nçi�r p,.r�gjsitQ . ..d� no- '1�,,:,e!,, r.'!�It'!�al!.1l'"tei,l!eJ In-' Aluisjo' e' liJetl)! o esquãdrão

.

Pedri, Alfonço ;P,e��r e,.,

�i-ll o 'poderio' do adversãrio [quel 'd�!lm�n;e_ � " . .. '_ ,_ _ 30min,- no.• Clube J.aragua�n-,
,

••��:a!leJ,!ls;�ettt!l, cl)nfia.nl� nu- "A�r��lp,,,pe!p ..�I?�e-,d_efsua .prt'l$ipal ,sfg, FJgue!r�ns! "que-'
.

valdo Müller; ,�,,,,!�a�!�rJ pQssúi 1180 :nadadores categoJ .. HO�E TREINO. "",,:�' se de Xadr..ez.;na ,,,sede, Sita<91� 1?p'ª,,�tP.te,el't'tJIção� <lt�seus. j.,çidedtt IH�!.QI"a�'l ,!; '. :: bróu li !I).v.�n�i�!lid!l�� d, 36 t,e - 'Braulino e
.... M�nol�1 Cae� rizados".5 técil,COS e uma ;pis-: __

, naAua Emfli.o CarIQs" Jour-.�gwan�.l!do..s, Xe.ritipª"d.o.: prln- "�";' ,�.•" .......r.'·"ld:.'.'>l�; ',S e C't� partidas do Cruz' de' Malta, •

tano; Ma�saglsta � Jqsé Kam4! cina
·

.. térmica para trei!'larn�n- .

d
I dán. (eio'e Jaraguã)•.. : . �,.

-_.. �
, . -

.

,

I' ': Na manhã 'deste. sãba o, a'.r·�cJp'lm.eJi\\oi1 gr�de ..c.LispQ$ição
.

'" CA:ÇADORENSEq ':'_:
'\1 'vencendo Q quadro rioluzense mero

/ "':"f.o. "'ó.. �� 1 ,tqs, exclusiV3.
.

gárö,tadã volttf novame'lÍte 'às. �,o,,,,�, _ l -, '_:�'it.-;espírijo I �@i.:��J .m:Q,�rado ".���! ''11'.141 "<'f(�(q!l �tI { por 2 a 1. -

_' �
e

• '1 '.

f't em Ita ,,'o,. CJX, .s.egunao Aldo, Pra-'; 9uaD�0 da c;I�rtRlll po ...:.:Jlllole,. "Oi': ",8i.��l'h!!ras��' I!r:.Q,]!:!J!IlI' 4a.
. -��". "

ALMIRANTE, Dít;'·� � . .';. O!3ntré ess.as .180 atletas, iOS'
.

piscinas,. d;s_t� e� a
. etição-' da, reG"Glnl:le.cendöl':o,iirabalho

-

'j-aí . realizando comp -

_

, ,9!!e�.!rª,v�,i?: .:p,Pmingo.;.í' noi-' J!ftir.il da9}�!!, �t�o .. ·ltJoäp., ,Mar- NOVÃ DIRETORIA SAO CHICO melhores do clube que P9s-..•w '" _'. b" 'lta""''''r'lm..! Clube e esflDrÇo'O da f aqministraçao
C I

.

2
(d

•

)' lí .

ó'
.

36
.

treino 'c mo"""
rt

:' te 'para o� aIOS 'Renaux, . .,cc'ttO"i!liem-Jflrq9ut;!);�Querdo" Amanhã ommgo sui mais de 50 mil s CIOS;;' ,

d Ia cidade .mul'ilicipaL.:para:..0' espo e,:", a. O" em· Brusqu9. ,

".�,s ....�rep.�, 4,;'en".,f,(e.n.t�!f'! .:..".·cã,çã. Em ã�se·m"b.léi�" .. ei E,sporte 'o "Ribeirã9"r volJJ1 a, �er 'pal� viet-am, :competir em Jar,�g.uã de campo", a�ltl� 'namentos ',..unanimemente.. }iresolveul,ho-
-

•. "'-"' .' o .. '-t
_' , ,o· i, 1., ,. (";"ú. .

... .... .- ",

ii Miá Esses. rei ,

•• 0"':
-, ...

::.... L�: -'" ,. � t, dQr"l,ls�·��la' .:;segund.a·1'o�ada Clube Figu!!jrel!�e jªlegeu sua co de ��I� ;gr�nc;Je� j ,��petá-I �. dO; Stj)" <cPl1t�a��2 nadadpGes, po�,. :.� riiinhö' são' .muito
• 'menílgear.;:'::� Prefeita et,Yice

•

,Paulo .sil'!.I!.�on:l ',Um plan-. � do. r I .�·J,ncl!ntivQ�{� tl�é')(f'lInanhã, .,nQVIl;dirétoria", � ,pala ""andato culos, op'ortüniQiJde 'eih_'aue o, "locais � ,apenaß.,\,Esse amislqso' segtmdo' � ,

d' sues de Jaraguá do SUl, deDomi-
- ,",,'e �

'OV �:'"; .:::W! '",'""�,, -., .U . v '

, portantes dentro e. e -

.

tel c�eio :de limlta.�ões, .f�r?,a- além de Juvenl!-l_s:-"'}hj��íIiOj . ße u!n, ario: "p'-:e'�id.ente .de Figueire�sr� :",r�f�c��nfla �I;::"�.o \, se!iY..iu,:� i�ual!)1��tei para .a�a-, )m .. " trat:Jälho de prepa� ;mfhdo .'dEb.Tomelct", Aberto�, d� ,delltro Cj,sM:,,�JSpOl)lblhda- Dias, jogam, \ ainda, C. 'IAe- � Honra - Antô'ilÍo Ribeiro; Almirantel"!E9,:", pa����pe,��en,go, ,liaçãQ.'I�;!l-içp{lg_!�ãc orgâlll�c�, �u��a _,de as competições
• .'�Prefeifd ,Victor, �aue.r.\'.I.para

.

'"
des financei_ra$ �o clube.. que naux!li: Rio do Su!.. Palmfiras "Pre�id;�te ·-·:��-::_L,uJ�.; �Iberto campeonaJ!? aqt.'!f!�r"" �e ��o. t d0�'tlj!\rt�gY;,ae!l�e'i," que r�t!'r:, raç�o. I,para

9nte'- Ó ano e a ..categor.ia ..maspulino·.e de
..�sãQ_ Pc:Wc�!S S1jga 8���It p"assa:" .!�P�Y�lJdu�, ';�,oaçab_a'lX lliter> Q,s�hl�";".'.'l!ce-Pr�!i!dente - Francisc.õ" ��'5�u� :quf ;ti,r-'J,à ; nam I)a :ativjdªG�s após a� fé--: O!�C�I�_. ,dur', , 'ari. os . U�gci� " Tdrneio Aberto ·�Vioe.,prefei-gern, esperit tllzet'"b,oa. .figura .' ,n.aç�,·n.na!"•. ,e"'.I·M.a.fra.,.·�,.Ga.ç!bdo- Feliciano .Ven,tIJrJ.·, Dir�tor Fi.. Jaraguá. c.om'"'. suas eRuipes "!liAs �•. cem�base, nisso, Arizi- pnncIPll:lmente, P

'1 d ' ma
- to Sigolf SEhünk.e'!, Rara;a:.ca-

/ ' _.!Ir -. • - ..
�'

�:::";! ,:'. V.lI:, '
�.'. T· '!'J' ••• ' �."

, •

'b
' ,

P r óiJtro a o; a -

no "Torneio Incentivo", como nre�§!•. '(i' ,'" '0 ti:' -::� � nanceiro - AntOnio ':Kniss; j)rincipal.",e '3�e\�r!nr�s. RRoiu- 1í >nhg1�e i�r,9!1;l'Yil'l!:lJii.o, prep��n- PI. .:r�.os� .0
aliiatla .....em . F'lorla- .

tegoria.Jef!linino;. """. ,;..1'"
de ,resto a diretoria e situar-se. 'a�, i;f e d�<)'t" '11'- 1.' �cr. j Vice-Financeiro - Alido Cam- namente' o Clube d� nh�, r:- • do;::J.lro' tt�flb.!ll�p para tr'1ma- -

- ��� �:�, ",r� , 'Fà á rimeira"" i",� .'"
-

.. ,� i,í, .J,' "'il:tl tl ,I.,:
no bloco in·termediário, porém: .. EM BB.IJ§�U� ""i�"1 �

tribuh'á a visitá, mdo Jogar menta intensiv') dentro de,l era- . nopolt�, no LI, P
.: E t To'da<là',pr-emiaçãEl dOt�:ror-

'f"�"""""I"!'(i·.·,� ...:>·ti!,I'·� " - _. �,� .. -
�

-

• -
,

t do Campeonato' sa- I.
J'q"ClpS: nã�. taltarJ��!;;,�spirito.. e �I(.·I"H • f ''\' "ln.::-", em São Chico. da.especialldade, para· �Rri: eapa�

Nt
_ 'onde o Bei-' 'nei0 ... eOriStand'0 d.e:::tnaféus e

..dã. luta",� ;cfisà.e,t 'J!rez�!�profis-: �t,�;RtJr, t';�aganl�to don rlfem- •

morar a form3 ffS!C'8 e té.cni-·
. ,�uat

.

de
�_

a aç�o.,. "

'sença
;. .m,edalblfs .serãll.fomecida pe-

slanais e olio amadores fó: ,�pré��1Í1!'0 do centro-al'ante eTo-, Eutsâl: ,6 �Já . _ JlAR.lÄOL8,0 ..� , .. __ • " , • ca·'de-.cada-'nadiador:- 'Muito �'ra RIO nao marcara .�:. 'na' Ia Comissão MÚÍ1icipal..de Es-ram colékadoS-<ft disposição do
• nl!ll�,' .;9ol��Qrr-daA'.9uipe t'.na'

'f.... ,.

m
.

Anteontem à noite houve importante também, foi a expe- Mótivo: .!�It� ée. c�:b����dO� rporte�"(GME);' E, paral.havertrenaéfor, c::inco dos' quais ju- ·'�,mpgr'-�l!nQa�dar�o.�s'Mole- _ cO.n Irmara reunião preliminar entre diri- riência adq !irlda, contra ad- mento· físico 'e,
�ma maio'r' mgtivação, nãoC", vehis:;: PerôlG';. Ze'Cão,«,Odilon�

. :-rl$l��Uflrl:lYessak.l!).goul· domingo' par'" t·'.C,I·,p�a.ç,a-."0 .

gentes de clubes que dese- versãrios de', maior quilate ',' v��b�;�,
_

" ,se'rã cobrada nenhuma -taxa,'·'Jprge.Silva, Mauro�:!CI�o. Joel� \e.- 'loi!!,! fr.eJlt�ao�,C,�Renaux,
,

'

_ iam participar do' III Campeo- " íé'Cnicõ� eq;7.paradõs�éntr�: :os', ' .-

-

e, tamlrém;mã'(}�"'pàrticiparão
, _"""-i

'-
.'

, ,'" E:'Segunà,a-felfa "'ertderra-se .

L'

'" Adolat,�.' Adi,.. Téltot,,�, Haroldo, 'fleÍ1); 'liI.I}Is�uei.:Pilra;'M)i qliaHper- . "

C nato Varzeano de Futebol- melhores do Brasil. t r
l

. � os enxadristas A.�Ptadä, ICO,) Ch' no amp'eo- I b
'

o' Gurso de.nataçãd,·consan- ".

Wilson (vindo. ',de b.ag�s�, I., 9,e� �r.:,�üa. Q,,�ttenJoS:,'8ssina- � ,.... ,._ _ '" Varj�p.'/1J9, .n�.!i'fI� .,daçç.\I".e,: � .'e'M:';i\ .�;:..I 1..3, ,!;., "
. .• Wálter,

.

Ri'cardo ,. e ,,,,arcos
,

'� •

. cio 'de 'aprendizagem bãslca.'
quinho, T,onlnho. (de São' Bor� '.,lad.o!,pof":'B.rJ!lndáo;e :R�pê um nato/SO' ,-

.

quando ässunto!,. d,� ,imDC?r�.â"�.-, "'1' M_EQf.LHAS , ' . Mafhlld" consideradas os me-. - r: �, ..

'Nôvidades estão para' 'surgir,
d

ja), Caetano" T®hoy;.. Emílio,
.. tlem��adaeJ�!rIpP>-::,E) "L1ventus cia foram tratados. A priOri,

.

Ihores tabuleires da�eida e,
.s Z... M '

.

.-. ,
...

V
._

.

t d ."f"'part.i'r. d. a.' 'próxiinà s."emana,·
- �ogérlo,,. amara,.: ",,' arcos•. " nt.q!��1-b ': 'l1qila' ,�'tdisposição, .

pensa-se em Inlcl�r o arJao "

As med_alhas conquls �',as. .

g
'.'

-

rt
....

·
.

egundo-' a re-' '-de'momento." "'� i"e.;;Nanico•• 3everã {ai"." inte� "trgM'.r�'I�·'lI"vejá:.!lel "pirifo' de A partir de 1980, a Liga Ja- dia 09 de março, com a rea- pelos integrantE's._do Beira .�. nesse �espo e,�s .. 7 ,_� _"' ",)"grar O:'tplantel, o excelente zar luta, mas baqueou"ante: um raguaénse de
-

Fut�bõl-de Sa- lização do Torneio Inicio, pa...;': Rio; 'qUe
-

formal'l1'·í�p'or e>tt�n-: ,,�prta�e� �p�r�u. , Aguarda.se Q' participação.. gueiro,;;,i�üster, 'asslm, que re- adversário reconhecidamente Ião passa a contar com 14
ra dia 23 iniciar o' campeo- são -o-.sel�cjor.ado jar�gu?en- _, maciça 'dos enxadristas jara-'gressar�ccíe-"Braslia, onete está mals forte e melhor esquema- clubes filiados,. sendo_a A.A. nâto'"p;opriame'nte dito; O"nú- s'� 'for�m :essa�;. 100r[! livre,

.

'i-fORARI.O DÉ
gua�mses. i ,: " ,ingressando as fileiras do :,ti���p; PllEWalecenC!0ila lógica. UAibanco a ,"novata", .eis que -rri�!Ô ;�máii�.o: dé J.partici�a�� I, j4;'enil,l�B�!, ;tO-lugar p'ara Li- TREjNAME�TO

_� .l 'I' '.ii ,'� '1'"
exército', nacional. "I"Diretores .;.,A.s,. �EquipeS·. "JU'lENTUS {- está providenciando seu .r:egis- tes; este �no, será de 12 equl-, gia 'araun; 109'!' livre, int;:tntil,' ClcLlsM'Ol ,t-t.....

,
,

,
.

,
.

,... '

Na' pr6xima eâição, "0' pro •

• juvj•entinos,,·' irão .providenciar
c' "P�ôlo,'lQdUQ!), ;;�Mauro,> Jorge - tro ,junto aos- ç·anals "compe- pes. -':-��.:.' ,

. �

"B'''" 2?' lugar, Katleen Hens-v

b" ',.... t os �

.." 'fe'�ssor Ariõvaldo .fa.rá' publicar t

junto <ao-ê'Baepend" o-"ácerto uS.i!va"l'e, ��l)....(! (Adola;);, iloel; tentes, o JetlvanaoriulspU ar
"ch.el; ;tOOm peito juvenil' �

B ,
. Estão abertas 'igualmen e,

,

t t o � .'

.

100 "'neste J'ornai os_ horários ofi- , ' ,.

d

'-'para a vinda da KÜ'ster ao Ju" ,:;\"�di cf!"ato) '<$."Haroldp' (Rogé- campeona os n6$ e an 'FESTiVAL 30 lugar, Cristiane-Donim;
no' Sesif 'com"o"coordena or

.

.� c",��
, .

.

'16
-

'r I' c'iais de treinamentos dos na-
t'

.

ventus. rH'io)il��hiqu,inho, ;
" Ca�tano' e �

.

-Mcllr próximos dias 15 e -

. m livre jlJv�nil J�B' mascu 1-
'Âdemar- Lotin' Fr-asse ',0,' ms-

,', "", N • t g n'do fonte .

.

')
..

Id F dac.lo.res, n'o entanto., ria se-
.

EQ1jIi�f(�lnh.o)DCA�LOS'RE- o en.an 1), se u
03, G Ferroso EC (da Weg no 10 lugar, Rona o ruc-

'" esses' crições pára o"cicllsmo, para
E . além desses< ,elementos, � ,NAUX,;�-:",;�jJuJtandir;. Liçoj Nél- d� entjdád,e, seis equipes já fará reaUzar fé$tival �esportH,o' o' tu��o;' 1QPJ11 .liyre, j�v�.nil ;'f:..;'". ,gfu�da�!�ir�, . �i� ,�3, .. .

" bicicletas �classe �'especlal"
,-< outros. pOderão"v!., a s�r con-, 1.;.�9,n!GNar�jS& e, MOUf.a;. Re!nal-' confirmar.am participação, Ja-

no" "Ribeirão",�'com a pãrtici- .. 3': lug,ar. ,Ci'lstiai)�. J;:l�fen.ues- � trel�a!'1�ntos ��rao, .�m�lad�s 'é',\"passeiol', parà::fo(maçãotratados "egun"'o o d'lretor d J'" I\i I d ) D' e
. 'rita, "Arweg, M�negofti, .Urbano, ...... !'d 'd'v"e'rs'a�s --: agremla' '. 1'00·' , {'tl'1'),'n'fa}nt'll .1"B" para, todas as categon�s. ,s -, ·do.'sele'''c·lon·'ado'que represen-

, � u"
Q, at"tr \.ca a ares.,.;8! irC u

'. paçaC?,., !'. 1.,,' ._. ,. ._(,�. r. .ler, ... '

m rR1.I_�.-!-.."(.l'I"t .1','" .";, .. I(;�f� rd"':" li' ""'Comparecer'
Raul, Rodrigues, para suprir. ::'lÍPftu'�.,E!ér.gio),;,r!Jah:,,,tBrQn�ão, tlnibanco' e IBreithaupt,-? en- ç'àes' é1a"'Í'�glão:, O' presidente lO lu'9ar Fedia --Konell; 100m 1':!.�C!'t?s. ever o

.', �;:' tará o município <naS<.dispu-carê.ncias ;êm· algum,' setor que' ,�.,e,_ Hel'lnh",,-l,Pe.dê)·.· 4-. ,marca.ção quaiÍto 'que outros ouo não' to- �1'lo A. Eisenhut, do Ferroso -'t' f' til "8" 20 h1g'ar;': Hô" Beira "'Rio, n'o � p�rrodo ,

da
tas "·dos�'JA$C.·'Além éI� trei-

o" 1''''�\,' "'..
pelam an '.

h; .Jf ,1 i' r 1.".j(;!:tl:' ·<,".·t "," •

evenlualmente "ossa a vir
.

d' ••

Ibn' ,(ram'''contactados'' ':'OU' .d'epen- •

o andados estão ui .

B e 100 m me- arae .�,'a'm�ent"s", .. l1est.o- ,�re.vlstas
r

.

.

O prImeir?, ,�g�, ru�qu� se
e seus cm., -

Adriana raun" 't, :;. 'ud �<:I ..�.� ,'.. '"'" 1:1 .. '" OI , ',...·"o.correr",tqc:làvia, tambéin den= foi cóntestada pelos juv:enti- dem de suas diretorias, ou, timando os,.;prepa;ativos para, .. " várids provas-"�anlnrvel 'Iocaltroo cia p8'drãb Lflnanceiror do ''''l\9ltj al�;gandi: , ..imp'edim�nto. ainda,· confirmaram ·Hcencia- p' e���to e�póriiv�.
'

",.
-

__ , (l-,�" ... >I••",...� .,. 'Ii:.... t11- ";�'lrr ' .. 1;., l"";"';f�: "":� .:t. êl\régfonäl jS'àraf-aefinição dosclubed""'� "'''' II' .."e:'"
-: :, I,'. "el·' "". � mento. Além dOfi,jã contirma,-

�'I._. ,.�: :.�'l "',,,,",. '. '�""_". ,d.',:' .t ."',ho,.,
.

I.' "'ó 1 r 'melh'Ores pedalistas_
"�'o '-'''-,I -., •

_. 1"'1' 1..' rOMH"" � dos, 'a s.ituação dos demais, .

ä"
.

b I 'rr'lstas
- ", � �,." _"

. 1;;, �"'c'i'lt "�;l� "�·",�r".,

CM'E" '�d'
, .,.. . ", ", �

"

oC'!l' Q O
• 'ti'_: OONl'RA,Ó M:AR·cnlilO'· ,'.':��. '. "i'� i"",. ·0'.' ••

·

.•1 até o�mo.mento é. e.s1a: .Besc .'
. :- ,CÖQ,r'" en.a·. ,OI:, CIOn·V;, __.: '""r.":::'1 13 ';,' ?�',Ll, ..d.�. I II

t1,;V:J ,,' ;' '" ,:::
'CI'" �t;;pel!.t(�av�ntE!j ,1T;Qnhp,' es_' e 'Indústrias Reunidas, depen- .' �

• .o,'.' ... > ;, ,'c.- "in:", ,', t. 1, I' , , '," " , , :9'
., Amanhã," às 4 da tarde, o ,pe,�"�çílS.:"d�· ·g·ols. do·. •uv._entus. dem da Qova_diretori<a�a ser

','. '

'

. 't Os coordenador.es oficiali�
..... ',' ,'"

-

. Na próxima>segulÍda�teira, às· tadfos Initiais e lodi2'.er'l.d'os� pla�,.; ";� _., , '-_ ,.,"
.

J,uventus ini.cia:r"sualift.'ärlicipa- " ... nest�. t......porada·. ,p,od.es.. nãoG. fa- eleita·; , Emm-edoerfer e, Olipê;
.' .

d na reumao raallzada -se-
c,... ,,"_; -,..

19h30mh,,: nas "depend'êri·di,a�.... nos"da' CME'�'f ná?pfépanáçãô ....za ,'1sl' ",.. :
.' çAo. no ';Incentivo';, ,mostrando, .

-, z·er.·sua,'reest.réi .. ,
••·.·,.n.Q".panl·da não haviam�' si(!o .�contactªdas

..
.'

t mana 1 Rassada ..Jã come.ça�, \' A C 'o·, .

M'u-nlclpal de
.... n .'

'do Cla(j�"'Atlético 'Baepehdit o - de� àquipes'l)a:r�� repres�11 a[JHI:. ,,, ,I, ... ,,, '.'
,

.' omls ·

..

suas novas' I,,-caras "',Cforcida, de do'mingo ','ante;:; 'ao, · ...Ma."cílio' ,'até quarta-feira;" Riô Molha e
-'., _

.....! "
a.... a mOVimentar-se, .. p,ara. e<:' .. d"�Ja·'arg-O'''' do Sul'

'"
'. '

dóofd�nadör "'ido ·-de-,.;ârtamen,. "'tlá(a'gaà "<ab" Sul,·I/durante as. ,r' ",,,,
� '.. .,

.

'." o,. O· sportes, e .. ,

enfrentando a� Mareilio Dias',,' D·la.s,,,,� ,,"'ue "'eu,�in'ioires.so' ·esta". 'Kohlbach, ,..,'Indecisos;· confirma� .

. .,..
" _

'

.• r .

Ab formaça-o' de' sUas eqUlp�S.I, - >; .

''C'o'm'" os·' coordenado-
'<o ,.. � - ... ..

tió ae bolão da 'Comissão MiJ- ''''disputas dos "'XXl""u1:>ges', er-· �..
._ ,

.

reUniu-se,·
.

em partia'; qU9"MUitO" prome� condicionado a, registro Hun- rão participação ou;>.,nã:o, e,

"\
� ."

(J') coordenador de bola0, parai rés de �modaíidâdes- �portivas,
.

,

'AABB M tto ofl'cl'almen nicipal de Esportes, Dairß"So- '�tos 'oe 'Santa' Catarma ase,' .'
-

reu�
té· àqueles l'que dorem: "conferir to ,a CBf, antes disso, a Ube-

.

e arca' .', -

.

25 d t b �'m' �taBto' além:..>de... marc!!-I�,� 'i .
. cohsiatando"se"·�" á"'" flagrante

'

. • .
.

-..
-

.

'a'm à L'lg� 'a: pre·· 'go 'real'lzarã reunião com a de 17 a e ou u ro" e, o c:., '< - " "

f.·.·
, _I _

�j no •.• ..oãol,Marcatto... ' cOm, uma ra-ção d,fi �"�""pà'Sse ·'lu,Ílio. ä' J.te co:,"umca-r. Q' '. -

'. ' .

."
• "n'la--o nara- segunda- em�" pr!'J "p're>ocupa"ça-i:/f'<d"s -esmos quan

,"
.....

,

finalidade de manter os con-
. nosso mumciplo. � ,"

.

�"., ": o,, .. ,-

d' s
., lU.

.

.

equipe formada por alguns ju: SER Caldas, '-'de "Càxi'dSt do tensão de não ,pa.rtieiparem; ,�, - � �., � -.. ->V.,. �- ., '. viamente estã convocan o o
to a arregimentação de atle-

venis "'er.'remanescenles� de Sul, para. onde rumo!:! nq fi- das competições esse ano,
',_Ja\lA,."" w *,,,Q.• ,,........ !ii '';:' I •• jS:u.. :O"n:u::nw ,1 lIll'seguinte..$'J"'QJ91i1!�,YIS� . .I:f!i Wie-

tas, �aterial, horários éWlocais
.- planléis 'anterioreS','" 0'\ "Mole- . »:ar do :an:j)"passàClô;'! finda a; J.,; .;: " .r:....<;:-'"'__ .� 'f

. 1 � , 'Ie Rose Werch, Gládis .(?offo,
para treinamento e, principa�-"que,.navesso'JI"l:om 'uin plan" ,partici�a�ã�' ?ON:Jüiê.,tu.s I not A A.A.' Breithaupt, que ain-

.'l'aranto dever"-'-,' s'e"';()tDO:V';A; !, :'''S�f,�iNyi�lel:·E!Or��nda EJllmen�.. mente, �uanto ao aspec�,o fl-'--o tel barato� 'TIulto dele,não se Estadual .... Càs'b seu§�'é:löcl.lI"eri�1 da ,fião,\90nfirrlJo�,>,d�, !?rma. I�
, , a I' -V.

doerfer, Edila Emmencloerfer, na'nceiro,' haJ'a vista' ,8 "erba
- j

... t r+"- -

se ilf.'" 1-·J�t�·":1 ... "'.: e,��p.trU
.

. pode exigir';, n'E!)J1':zá-'P'fópria ; tos fo'-:am' !Ilféladbs!) "(malériaf oJ�cj.ab!?uEH·p.a' �1,cJpa�a� �;! r-; . ,

'p ·d t d LJF Carolina Lessmarm'/ Hild51 sa��. orçamentária, ná, op1niã� da'''Ltoreida,'·.quel pouéo 'prestigia o .: redigida ,no� 'tnelf),iêlé�ti sema�l gundo Sérgio 'Kuchenbecker, -;�' >";1;, ,-;,. resI '

�Q eh" a �l'
.

_ , , ttt'r a 'J' . se.;> :!.rraudi;'- f'I�I"!.��treJy �,Alvina 'quase totalldad�, -estar for� de
, dutebor ,'prolissionálke 'Ô'!espor� ..:. na) 'e :re9lsiratlô9 '1, temp� nal tem 99% de possibilidades de

!l.";·1 '�'�'l t �. tos' F�, ('�llJ • f;l- KI'ß..Il�fftl!d.3 LiLiM���fmfrghaus! ,·realidade.
.

. \ :
t • d"

.

'.. '" � .. ".

1 participar, pois t,udo depende,'
th iA use t e

e e em s"J �":Súa terrá,'rnas o FCF e'CBF, ronl1(1'Jog�r.ã,· ca- � .,'.

I I. ::0 atual'diretor do Departamento'd�:�l\rbitr9st1,d� ,",iga.�r,,; ,\:;;GrJßtterRi�to",!, 1;:l� a ,!Z'ra.l. e' Nessas reuniões, no ou-s
importante é r<'lbótar"'fé" no .

;so contrário,' nlo:! ", "', •
' de· reuniãO' ,entre ,os- at etas., ,

.

Jaraguaense de Futeból, .0 sempre., e�fgr&J1dQ'! \ deJ'pQrUsta _"'_ elt:Sibila; ,Demar.Ghl, Man I� um ,grande despreparo �aque-
". ;� , ... _.",' ,;..1" � 1 Na rel,lnião óe diretoria,,)dá

-, .

- .

'K a'use ,j3eatnz '

ca"gos'
�, "'�. ,.:_ , ! Alberto Taranto, deverá ser conduzido' ao po�to máxim.:o Wiest, Màrglt

. r, ',,', "."��s �,�.e •. � ocu,��m��!. I

.�_
---���"!����""-,,;,---""----------l próxima terça-feira, jã se terã

11 da entidade em substituição a M'ário Vitório Rassweiler, Leitzke, Arno Henschel;- ,111ser '!êltavês' é, também, ,a moroslquais as equip�'S'1 .p.�,�iC. ip".ant.es . , -

,.
.• "' R' I cenato ., J.. CME/P f' 'tui na a.s,.Ii�m,'.b.!éia que acontecerá dia !J7�de.,.març.o, sexta-fel- 'Bastos;:,.,-Re.t1o"):!.re..ge, �.. dac!e:"n�.':tiga.'Ç.ãu. reei -,dos campeonatos acju to, JU� .

H

ã Soar,es Curt � .... vi quevenil' e íHfàrftil. "opb'rti11i'�men- ra vindõurà, às 20 horas, na sede da Llgá�.- ,.,.. 'Schünke,'" J� :0.;.);' "

..

' ra/C\,O ce" ce-versa, o,,

A aluai'" diretoria reuniu-se no Inrclo oCIesta semana . Mohr,�' Néls0f1 Tarnawskl, Val-
vem causando apreensão, pe-te serã, realizàda' assembléia'

-

W' te Ge '

t
, co� os clubes € divulgado o com a presença de Tarán\o, e o consenso geral:.pela.lar-. .,dir" Bruch, Ralner Ie,' Vir�' 1-10 .:.p�ú�� t���o.��u�:se em,i

_ .' ga bagage�, e conhecimento do futebol, foi de que o a:- raldo Werninghaus,;\ 'aind�, 'a thspO�lçao. Quant? a_;, �.c!d�n�ãr,!�,"l��,�P!oI'!lRÇ��� ,da
'_� luar �1.li'erQf'dp� D.�p�rtalriento·dàlt'AtbitÍ'ôs,.assõmlss8'.!.á pre- WaIz,i Adém'är aB.ra��§�p:��,_ :novidad�s no setor �esportlvo,LJFS·cpara hJ60. l' ).� " sldênéiá cargo que'-st&undo ilJformaç,Öes :" Alberto ta� 'Adalberto ij'à<:obi,r1:i.UlZ·; RiSt, segunda-feira serã,o contrata-

ranto pr�pos-se a a�eítát. 'A ascensão de 'T�ranto ao pos- Walter Mahnke, ,.Cildo�Kuhn, • dos 'pela Prefeitura, os pr.of�-·tiJiH1ã'ltim6' d L�JI,':'" ·fti'äl ,grande'�prêOcupaglo; . iprincipaloJ . ffngf:jf\Pl!lfl &;lmlofn-ar'*lor1ilburg. sores Durval Borba Neto, LI-
ment� ,dQ fJre_sld�Dte. .,R$lJsweiler, _q�l!..tm. divers�s, ,��o�i�!�_ gia Braun,

I
e Waldir, Gie$.�

•

e,
a;firm9UYa,::r�p,Qrtag_.m�não"mal•. tPtetender s�a í:eeleiçã'o, -::-: Esses- bol6nistas, _17 pelo, ,,:en�uantC!t::_i��j- ��to!3m In!cla-porém, ,,@Q,�"lregatia tQ)·cal'go "n.1l,J., ",j9.8 ,de iaveptureh'os.:. . �ífâll)é' fêminirl6 e 18 pelo mas:' das 4a. feira.!,�arde �s 0J"as.

E Taranto, certam,,nle,- pree!tçl:!erá��l;lacuna, 'CQJ1,'l Os-

II' 'êulino, 'd�veÍ'ão�;ccjmpa(ec�r a
,da, no�a pi�t� de, atlellsm� do

mar 'I<anzler assumindo ,de novo a. vice-presidêncla. 'Uma 'ré\Írtiäô�lae s'êgúrida�feirai oca- rà'â"epêllàl cbm ,prazo de con-atiíude coere"t��:Hlnjlro\"aceita�à áos atuais Idiretores na 'sião em que' serã ! apr:esenta- clus�o para 5 meses. \ para: su-escolha de seus sucessore\. Mário Ftassw�lIer� segundO o do o técnjco da modàlidade; luit 00 t'dcàf �d�U t�einamento,p�ópri;o, não, � aS8,�mlrá nen�u?, càigo�' tod�vlà, �ã�;�� a;") ..,
Mtra"Heosch-et.·, É opottún�;o ·��,,�sil�Ó,s�!d�.r��M�r�!�a .;úmafastará da entidade, . dandd toaa< a�C'obertiJra e apolcl ne- � re�istro '8é qüê �i;:OS' cón�(1ca- "Pisllf'provlsórla .pfrta �elOos,cjlssárlo.· I 1 .fs;êf" i' � u� do�.não!fS·ãoiefíitivdS, POI':1>()U- . nâCi!�planatla'!' nos f(ii1�s da

� assémbiéia-que' escolfierâ"á nova dlretprJa ,da-.tigä·· ,," �r�/ qil�rõs '.P'9dêfãot sàr cha- .Igreia \Marrl:Es:·S'e,baSfiló•.E 8

J�rag�aense'de�I���e�ÔI �er�:$extã-f.��a,'às:20horas, lIâ mados para ihtegra� _ a� CME;.;:-,�eg�n�,cr" ,o p�esidentesede, ie, para tal)t01 �tadbs os�cl�bes filiados· estão rece- equipes até' a formação defl�" " ...Hr��ch��, ,de.,!�r_él tun�lona� em...".....,..""""",bendo a ci;'cular ·cfe�cónvocação� r ln <

'rÍlliva;' dó' seleciônado para os sua sede própria, a partir de .

Jogos Abertos. 4a. ou 5a. feira.

, "CME
. AGI,ZltIZA

It � <,;.<
•

� �.' ".,�.• �.",.; .... :>"

'.:1_; J�� f ••1

�I:,!':;'-"tí •

iA � :;n1,HJ,' _;)��/��n� i • "'HS �r:. f",_� .,:,�..,..; ��

,"" I >nA a; l..:-h. , ...1:uoo< \1 � ;; ,'r' It;
'" '�-s; t

. -". �,.�""Pr�a,�ªlldo::.se\ 'àsr..clisputas; rlga;';foi 'praticamente um jogo'do
. Camp'�onato� '.�itadi.,p dei . aentre�afi séliçiea de Jaraguá

t:.lit��ol $I, �Ifíc�i'{ ql.!e devet� :do,:Sul ii de.�doimrille. _ i}"
.i�lclar-se na �ltIma semana d '.1 .• r·,'" �

'

.
.$.. .',< r.

'. ",ar.Çp�_o. GtêQ1.iq-;Jar.,,,, c:léfron '�, OjGrêlnlc)'�8F1ta ....refi1buitá a
tou-se sexta-fel,�,;�ltinu!.' c;_om visita, }1�ö6 'ibga� diá' 22/3,' emA.A; Tupy, de JOinville, �o Gi� ��JÕinvlllej:'posSiVeimeritt, também'n'áslo ct� .E'P9J1e__itlQl:.. -v,erchJ �'.?öIJ':�ualeqúipä ,,�énil. ':' � I

'J.. dª.:,�.BB, d.,{r9tan���Jh por. 1 xO i .•�.,. _�' � ..�l" '''' .' 1 ! I.d '," e,,,"�ol- Jt ��eq.....WilS9n"il�stos· J Po'r outro"ládo; será �aliza-�('Wo).fr?i o,jrllitro;mganéfo asi
.

'do ne�tê"flriàr dê· séhiaria, 0'[;, e9�ißes_,�ssim:, .tAR!TA<"""'! Os campeo�atO"'lnterno dêO'Pêsca,
... ,��IC!� ,�!!Jgil1hoóJ!AIÇ.eu, "Mário; tao CanlÇC) aa;:tàrltá, �óJ" � �ar-:,",��PP.õ� :T�tl.t.J'écnico.l'-'IAlcione' t.i'ficrPántes Pbr:'" equipe, "fendo,ß§·,.$irnas. TUP� -�Carlito, �o� lôcat"J"Rio l1a'poeüzirihó,,Filho, Claudinno, Ribas e Bar-, nas proximidades da empresa.

'NOVO� AR'BITROS
",ô- ·("'l�.\M..hí� � tlllr",tIt

_ O, !;>..€lPªtlfllTlen_!o dª Ârbi�,
'tros da Liga Jaraguäel'lse de

fiFutel:lol �6,e f(Salão, l-;Perdeu es

.l$e, ano .ç>;�f�OIlCUlSO· Ql:5S::t-�f(ji-.
,tros VOln<'>Y"lRcd'ri'gtJeS':):EEtnan��
de dos Passos. Mãrio Proch
now e Rainer Wiele (esse ain

d�Jião �eo:oft14;'�dc%7 i
.

't�&avia,t
seis novos . ingressam, nas

.,p�s�oas .. de Si�!llá� Luc\l,t, AI-,
'_berfó -r,e,fanto,,'" ,-IJúryal_Nasei,;.
',' playa !:A���{Járãt,,�,1i�J,.y, WU,If�'
e Ivo ÄlçJrovandi, e�ses_. dOIS

, 'I'
.. 1 !- '. _! It.

últimos pass"lm a Integrar
DA a partir desta semana,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



HeRt- realiza :�' o �,--:(ntOtltro:<L
- Microrregional de EdQ�aç��

No desenvolvimento- _das ta

refas, .cometidas :às Unidades
de Coordenação Regional de
Educação,' cÔ�be: especifica
mente, à,19a. UCRt=, com se-

,de em 'JíuaQúá dó Sul, pro
mover o I Éncó'ritro Micrórre�
gional de' Ed'ucação, envelven

do supervisores 'tocals e dire

tores de colégios, escolas bá�
slcas e grupos escolares.

:ô su�ra:éitàdo Enco�tro,
coordenado pela Profa, Bra

sília ,GastàJdL Beltrarriin'i,' Che
fe dà� Divisão- de En�inÇ>' e su-

pervlslonado pela' diretora dá'
19a. ucre, Profa. :Iris Barg

.; Piazera, teve' igua,lmenté a

participação de. toda a equipe
.admlntstrattve dá, unidade ja
raguaense. ,

Dado o volume 'de informa

ções a ser fransrhitido e a ne

cessidade ,de se adequar' a

direção das .escolas ao pla
nejamento' do ano letivo de

198Q, o Encontro -envolveu nó
'diá 2f, a' supervlsorla local de

Guaramirim, com [urlsdíção
sobre Mass-arandliba e Schroe,-

Rede estadual tem
calendário ' escolar

",,'defini,do

Segundo o diretor da Uni

daos Operaci9n�l: elé Ensino
da SEE, o' ca,!endário esco

lar de 1980 te�n! duas inova

ções 'fundamentais: a primeI
ra, no que diz respeito ,às

ABRIL: De 1° a 7, Campa- ,atividades que deverão, ser

nha Educativa da Alimentá- rêalizadas /pelas Ucres, cujas
ção e Saúde; de 1° a 15, Jo� datas serão determinadas", de

gos Escolares Setoriais (cate- acordo com es neéessidades
goria" juvenil); de 10 a 17, de cada região, facilitando-se
eleição e !)(),3se. _das direto- assim' a reahzação dos even-

rias dos - Centro's ,Cívicos Es: 'tos, 'tanto para os professores
colares; 'de 16 a'30, Jogos éorTio para o pessoal técnico

Escolarás Regiónais (catego- e, a segunda a inclusão de

ria: juvenil),'� r,eunião pedagó�' eventQs de outras unidades 'da>
gica de 1b e 2° graus,' 'con- " Secretar,ia, 'como a' Unidade

ser�� de dasse e' planeja� .' Operacional de Educa'ção Fí-

,mento dos "--Centros Cívicos siea e Desportos, por exem

, Esbolares. '

'
"

'Pio, possibiiitendo aos profes
sores de Educação Física fie

todo o Estado, um" planeja�
mento '!lntec'pádo de SlJaS'

, ações.

A ,Unidade Operacional dl�
Ensino da ,Secretaria de Edu

cação, definiu o Calendário
Escolar para o ano letivo de

1980, contendo' toçlas as ati

vidades 'de alunos e professo�
res, durante o,s 216 dias le-'
tivos do período diurno 'ê 181

do período noturno. As 8.4las
para' os alunos de 1° e 2°

graus da rede estad,ual de en

sino, cemeçam na, próxima
segunda-feira; dia 3 de março
encerrando-se o pr.imeiro se

mestre em 30 de junho, 'No
dia 10 de agosto será ,inicia

do o 2° semestre, cujo en

,cerramento o,correrá no. çlia
20 de, dezembro.

CALENDÁRIO

O calendário elaborado pe"
Ia Unidade O'pe_racional de
EnSino �a Secretaria da Edu

cação, prevê para março.: Dia

3, início do ano letivo; de'
1° a 31, atualização de regis�
trô escolar, eleição, e posse

,

de, direterias das APPS; de 3
a ,,15, exames clínico e �bio
métric,o. dos' alunos; de 15 �
30; jogos Escolares Setoriais;

.
dias 21 e 22, Conclusão dó
Planó . Geral da Escola e Pia

nos dá 'Ensino .:_ 1° e 2°
'--:

graus' e, 'dia 30, encaminha·

mento da celeta oficial de

19ß0 à 'UnidadE! 'de Do,cumen=-
tação e Informática da�Se
cretaria 1la_, Educàção.

,MAIO: De, 12' a' '18, Jogos
Escolares Catarinenses,' em

Florianópolis, havendo, ainda,
reunião' pedagóg'ica' de 1° e

2° graus' em, datàs' a serem
, determinadas "pelas Unidades
"dá Coordenação. Re�iQnal' de"
Educação.

,JUNHO: De 1° a 15, Cani,�
panhá Educativa

_

contra In

,cêndios e <'de' 2,1 a 27, Sema
na 'do, LJvr.o, ,Ilavendo, àinda
Const;jlho de, Classe ,e a rea

lização dos ,Exames 'Supleti�
vos de 1 ° e 2ll graus.

JULHO: De JO a 31, 'férias,
para os alunos;

,

dias 1.0 e 2

àvaliação 'e rep!anejl:!mente
das atividades; da 15, enca�
minhamento à UNOE do rela

tório' semestral; dê 1° a 31,
,

treinall)ento ,de re,cursos hu-

manos ß dias 24 e' 25, VII
. Encontro .Regio.nal 'da Unida-'
'de Operacio'na,1 ,de 'Ef'!sino
'com as l:Jnidades dá Coordê-

'

nação ,Regional d� ,.Educação,
'havendo' ainda as dlsputas'dos
Jogos Escolares Brasileiros.

AGOSTO: Dia 1°," reinício
das 'aulas; ,de 1° a ,31, Jogos

,

_ r

Escol-ares Seto! iais - cate-

gorias mirim e infantil.

SETEMBRO: de 1.° ai 30,
orientação profissional á Jo

gos Regionais (infantil e mi

rim) havendo ainda Exames

Supletivos, conselho de clas"

se e, re�niões pedagógicas.

OUTUBRO: De 1° a

Campeonato. de Futebol Den

te de Leite; óe 11 a ?5, Pro

grama Contribuinte do Futuro;
de 21 a 28, campanha antit6-

xico.

NOVEMBRO: De 1° a 30;
Campanl1a do� Natai ,dos Lá-

zaros; de 10 a 1.5, planeja-
mento da matrícula para
1981; de 1<> a 3�, Campeona

. to Escolar Dente, dé Leite, fa-
se ,tinal.

.DEZEMBRO: De 1° a' 10,
renovação. da matrícula, de

1° grau' e, inscrição, 'para a

1a. série do 2° grau; de 11

a 13; renovação dá matrfcu-

�
la do 2.0 grau; de 27 á �1,
matrículas novas para o 2°

grau; diàs 18 e 19, avaliação
gerá'! -da escola;< de 15.'ii 19

,test� ciásSificatórlO'pará � l'a.
...

.....:"-:r••• ,,'.

série do 2° grau e, dia 20,
encerramentó do 'ano letivo.

� J _.
"

',' , _

'

,

, ',As medidas. determinadas
pelo secretário Antero N�rco'
Iii';!, faz partt) da sua ação
('e äescentrallzar as ações

'--,todos os setores da Secre

taria da Educaçãa, dando aos

seus auxiliares lTIais diretos

,áncargos e r,esponsabilidades
que visem, "eneficiar 51 traba

'Iho des ,professgres em todo,'

o Estado.

,

AULAS, SEGUNDA-FEIRA

No próximo dia 3: de 'mÕ.r-

'ço, 'segunda-fHira serão ini-

ciadas as aula.') para a, rede

estadual de' educação, em to

do o Estado. Em Jaraguá do
Sul, no. entanto, o ,Colégio.
São �urs, ' aa ConQfégação
Marista, inicIou suas, ativida�
,des letivas" ,lia 25 e, a Eséo

Ia p_articula� Jaraguá,.,clia '28, '

quarta-feira.,
' v'

, ,0, outro:' ,colégio particula'r,
o Divina Providência, s,egue o

mE!smo calendário das ßSco
las, !ia red� estadual, - foi,cian
do as aulas tâmbém, na se

gunda,feira,

Na ocasião foi ratifi
cado ser o empresárlo
Jeäo Lúcio da Costa"
candldato únicó ,'até o

presente para ocupar o

cargo, de Governador
do Distrito L-10, gestão /

QO./81, a partir de julho
próximo, ele que tivers
sua candídatura lança
da recentemente' em
Canoinha�. Joao' Lúcio
terá seu nome homolo
gado quando da reali

zação da XVII· Conven-

A Divisão de, Inspeção foi -ção pistritàl do L-10, ,de
reservada- a análise de assun- 25 ,a 27 de f.bril, em Jo-
tos relacionados co'tn' <do- inville e, para 'tanto, já
cumentação escolar de pro- vem montando seu Ga-

fessores e alunos, a par. d�. binete e' consultando

aspectos aspectos administra- , nomes em vários Clu.;,

tivos, indo desde relatório até bes do
.

Distrito para
a preconizada desburacrati:z:a- compor, os cargos /de
çao. assessoramento,' vice

-governadol'ia, secreifa-
Ã Divisão de' Ap'oio, Mmi,

-

ria,' entre outros.

nistratfvo a tarefa de tratar da

,Previn�m:-sl!i, zelem"
'

pela saúdé e bem
-estar de seus filhos.
(Colab._ deste Jomal,'
para, a, Campanha).

�'El11presàrio 'do. Ano"
·pod,e, sair em: ',80/_,

der' e, no dla 22" a .de Jara

guá 'd'o Sui,', incluindo Oorupá,

Diversos t;lsstÍntos,' de inte

resse da educação e da ad

ministração foram anallsados,
, com vistas a': proporclonar às
Escolas da re,gião uma série

de elementos lnforrnatlyos, vot
tados ao bom çlesempenho
das atividades letivas de 1980.

No suceder dos diversos Itens

da extensa agenda; coube à

Divisão' de EnsIno' a explana-.
'ção de . ternas relaclonados

com o 'planejamento geral,'
bem como das metas. propos
tas para o presente ano le

tivo, incluindo-se ainda as

pectos relacionados com o '

funcionamedto dos Centros

Cívicos Escolares, da Assocla-'

ção de Pais e Professores,"
além de cursos, concurses e

campa_!lhas a terem' lugar E!m

1980.

31,

diSTribuição de material esço

lar, regularização d'9s imóveis

pertencentes' ao ,Estado, dO,re
gistro do patrimônio e do ser

viço de protocoio.,·'
Ã Divisão de Pessoal, o exa

me dos aspectos legais' liga
dos às nomeações de funcio
nários,

'

aó cadastro de pes

soal, atualização de fichas

_funcionai� e a' indicação.' de,

professores s,_ubstitutos.,
A Divisão de Educação Fí

sica a incumbênéia de· orien

tar es, senhores
- direto'res

'

cõm

respeito à ,legislação federal

e estadual que ;�volve 'tal
atividade, além de focalizar a

p�ssoa do prefesser: de edu

cação flsica em 'sí e seu en-
"

, .
,

'

.

v,olvimento, ,com a esco,la e a

comúnidade, .mormente neste'
ano em que Jaraguá do Sul

promove os XXI Jogos Aber-

'tos de. Santa Catarina.' ,

.

Os trabalhos 'e á partiêipa-'
ção de todos os 'Chefes de

Divisão da----·'19a. Ücre foram
sis,tematicameilte 'acorTlpanha
dos por ,s\la diretoria, cuja'
interv,enção, segundo o "mais

antigo" apureu; se fez mar

car durante todo o transcurs

da reunião., quer emitindo opi-
'

niões, quer transmitindo esc,

cJarecimentos.

Ao final dos trabalt{os, teve'
Iygar uma, avaliação da reu-'

nião, que ,S�rvlu para demons

trar uma perfeitá identificação
de propósitos, entre os pre�

sentes, 'a par de elogios fei

tos à organização com q�e a

'19à. Ucre, pmr,noveu 0- Encon-'
tro, numa peifeita �intonia de
'níonstrada entre aqueles' a
quem está cenfiada a direção
e o, funcionamento. aa 19a."
UGre.

�

Numa das" últimas reu

niõ�s da Àssociação Co-
, mercial " e, Industrial de'
Jaragu,á do' Sul, ,foi 'suge-

'

rida a in�tituição da esco

lha, anualmenté" do "Em-' '.
presátio do Ano", cuja"
diplomação' serviriá de

,

pr�exto para.· uma reu..'
,

nião de 'confraternização
da classe empresarial do
Vale do Itapocu, aliás,
considerada muito im

portante-para' "quebrar o '

gelo" atualmente existen
te. Em' virtude de' ser as

_sunto "delicado", a deci-,
são foi adiada" no intuito
de que outras ' opiniões
sejam ()uvidas a resp�ito.

, \

'No final�de�semana.
passado,

'

Ii.eões ' ,'e De
inadóras":dos Llons chi
be Centro,' Cidade In-

,

dustrial ,.e Il:'IlegFação,
de Jaraguá do Sul, par

, tlelparam ,em Videira,
da III Reunião do cen
seiho Distrital do L-10,
num total de 12 casais.

JOGOS
lEONíSTICOS "

""""_c��r
O Distrito L-10 A-1 'e'

2" que tem como vice

'governado:, Ademàr 'Ld-, \

tin Frasselto '; e que tem

como integrantes ós
Lions Clubes Jararjuá
do Sul 'Cidade Indus
trial e In\egração, Cam,.

po Àlegte.'" Canoinhas,
Papanduva., Joinvi1lie
�Sul' p Joinville-Norte,
Araquari e' ::;ião Francis
co do Sul, terá neste

sábado, reunião, em S.
Fràncisco do ,'Sul para
a final dos I Jogos Léo ..

nístic'Os, com à' parti,ci
pação dos LC Papandu
Via, Jaraguá Integra
ção, ,Araqa.�ari e, São

Francisco, rias mOdali
dades de .....canastra,' bo
Ião 'e futebol de, salão.

Na oportunidade se

rão confiecidos os cam':
peQes nÍ!ls respectivas
modalidades e naipes,
que irão para a ,finàl'
do's I' JOg"3 Leonísti�
cos, de 24 a' 26 deste
mês, em Rio, do Sul,.

, ATENÇ,AO "

'SENHO'RES PAIS

"-,,,:}j�
,Vacinem seus filhos

'

contra a poliomielite
(pasalisia infantil),
procurando os pos
tos de vacinação.

SITUAÇAO
ECON'ôMICA
A Associação aCÇ)mpa

nhará- doravante a evolu

ção da' situação "econô
mica financeira. do País.
detendo-se em especial
no p,roblemli:! creditício
dos banc�S', cujo agrava-

, rtI'ente poderia trazer se
'rios problemas àJlnaioria
das empresas do' parque
fabril jaraguaense e pot
e�ensão, catarinense. Se
necessário; a entidade
ton �rá posição, ' ,para
pleitear as medidas, jul
nadas úteis para apre .. ,

servação da normalidade
- de funcionamento dó nos

so setor fabril' e comer�
eial.

aumento
,
':', empregos'
rio f!1ün!cípió

de,

"

A Assoclação C-omer-
ola]' e lndustríal de Jara
guá do ,SUl, dlstrlbulu
meses mrás, mais de
quatro centenas' de
questionários sobre .u'a
pesquisa de mäó-de-o
bra.. junto as empresas
do parque fabril local: e,
§e'gundo fonte da

'

ptö
pria, somente cinqüen
ta -havlam <sido remeti
dos àté

'

0- ínfcto desta
semana. N,o,entanto, a

secretaria-executiva da
entidade' selecionou os

de vinte empresas com

mais de cinqüenta tun
clonárlos 'e o cômputo
dos' dados acusou a e

xistência de um totál de' ,

5.648 empregados" em

31 de dezombro do a

no passado, sendo ...

4.166 homens e 1.482,
mulheres.
Houve, durante 1979,

segundo, ,os dados apu
rados, 2.4Tf admisões,
sendo 1.699 homens e

778 mulheres a, no mes

mo perrodo, nessas, vin
te empresas, seleciona
das, ooorreram 1.602

, �es,ligamenitos, ,1 A 31
homens e,471 mulheres.
Estes dados, porém,
não: acusam/desempre
go em Jaraguá do Sul,
uma vez que.se trata

apenas ,de, 'mudança de

emprego', de melhor

colocação profissional.
A pesquisa até áqui,

revelou, igualmente, a

previsão da criação de
1.295

_ novos� empregos
neste ano de' 1980, nas
20. empresas que devol

v� o quesUohário. E
esse, aspecto preocupa
muito os dirigentes, da
Associáção e dos Sindi
-catas Patronais, princi
!palmente �por sel!_s re.,·

flexos sobre o, proble
ma habitacional,' sabido
que- é das carên,cias
que se/registram ..
Corr�ção

Ne)' mês de fevereiro,
as empresas ehquadra
das na categoria�ec6-
nomlca da t:on�,trução
e do Möbillário e as do

Comé�cio yareji!!l:ta, de

Jaraguá do Sul, deverão
proceder à correção sá
íarial de todos ,os seus

empregados, 'nos 'ter
mos da l.ei 6708/79. O
Governo Federal fixou 'O

índice nacional de pre
ços ªo càn�umidor, pa
ra o semestre julho a

dezembro de 79, �plicá
vel, no caso, em ,38,7%,
donde (esultam 'os se�,
guintes' percen'tuais a

,serem Observados na

correção dos sal,ários:
até 3 salários-mfnimos,

/. 42,5%;' de 3' a 10 'salá
Tios-mrnimos, 38,7% e,
'acima de 1 O �eláöDs, ..

'30,96%.
'

, Apreciações

A entidade que;reyne
'os empresários do V'al,e
,do Itapocu, reunida se'
gunda-feira, apreciou
erivj1o: de otlcio á dire-

I
ção 'da Viação Aérea

5·1Paulo SA � Vasp, a-

'poiando reivindicação
da Associação . Comer
ciai de Itajal, para ,que
'essa empresa' faça es

cala ' no , aeroporto de
> Navegantes com O� a-'

viões que ,fazem a'liga
ção São Pa,ulo-Florian6-
polis. Decidiu-se igual
mente peta envió .de ofí
cio ao INeS :_CIAPAs)
inqagando ,sobre o an.

damento do projeto -da
cOIJ�tr�ção d_? seae pró
pri� do órgãQ, em Jara
.guá .do Sul' e', à ESCT"
sobre 'a an;pliação' da
Agência lecal ,dos Cor
reios e Telégrafos.

'

. Prefeifô
"

, .quer J

.

procesear"
idrnällsta,'

-

advogado . � ,

prometer.
� público ' ..

"Correio do Povo" os SeUS"
'

'I,,,
'

opcrtunos ,reparos" ao 'artigo
:: O prefeito ll1u�ic,ipá_l�de

do', proteàsor Renato Bar-bbsa ,"

At It." . ! I
-.

·0
sobre <t "chacina ocorrlda 'em'

'a an ,a" ,llIlanoe .: ,.,ael

Jâraguá ria famigera-da "Noite" Alltunes, c�.n�rato", .

O ad-

dos" Tamborés 'SilenCiosos':: ,-v09,ad,o A.�açIO: Be�nªrdes
Você foi fidellssimo ao re- p�ra p!OCeSSar

. p'esf9aS -

latàr os 'fatos, dos quals pai�: acusadas de ,d�_turpar a

'tlclpou como' litfer -ir:ltegralis- '" SÚ� irn�ge!'l :petar:tJe:, a� o

ta: que era. Pretendi 'es.crsver: ,p�..,ião 'ópú�lica,;. quando
uma carta acprofeseor Rena- ,da·traml�açac EUulgamen-
to Barbosa,

-

mas não o 'fi2;,
to .do processo,- cOR.tra

'porque ignorava detalhe dos � presidente do Sindicato

outros episódios; embora ti-
dus Trabalhadores Rurais

vesse absoluta certeza de que
de Atalanta,. OSÍinio C,...,i-
"liett!: no qual, de acusa-

o meu primo Ricardo nãp ha-
dór," O prefeito' ata_l.anten-

via sido morto. nessa nölte e

nem nas' crlcunstânclas. rela-
se passou a acusado.'

tadas.
Para começar, o prefei-

to quer processar -o j�r
,rialista Víl$on Ronan�Tur-,
nes, diretor-redator' do
jornal do Jornal "A Re�
gião"', que publiCOU a

,matéria denunciando o

prefeito Manoel Inácio
Antunes como autorde
uma trama para envolver
a honestidade 'era honra

do presidente do ;Sindica- ,

to dos TralJalhadores Ru-'
, 'rais de Atalanta, na adi

,çao de 17�' de 'novembro
de 1979� Posteriormente,
segundo .divulgou o ,sdVo=-'
gado do prefeito pela im-

,

prensa estadual, dará en

tradà no Fórum de Itupo
ranga a mais I duas ou

tras n'olificações:' uma

contra,..O Promotor públi-:-
co, Dr. Fiórello Nones'e
outra' contra o advogádo
d� Chiquetti, dr. Hélio,

Scheller, por ofensas in
seridas no texto das ale

gações fina1s do proces
so, onde o pr,efeito é cha- -

mado de corrupto, entre

o,uti'âs coisas.
-

No último dia 8 de fe

vereiro, o advogado'én
trou com uma Notifica
'ção contra, o p_romoto.J
Público da ComarCa de

'liuporanga" sendo a refe

rida Notificação "arquiva
da" no m!esmo� dia, po�- .

que, em -que pese, a' in- ,

teligência e' o brilhantis-,·
mo 'do' advogado do' sr.

prefeito, esqueceu que o'

'Promotor Públibo n�o po
die ser processado p,elO
Juízo da Comarca, mas

somente pelo Tribunal 'de

Justiça, 'conforme 'deter
mina o artigo 87 do CÓ-_

dig� de' Processo �enal.

Florianópolis; 20 de fevereí
re de 19.80.

,
"

Meu, Caro Emílio Silva:

Acabo de ler' no 'excelente

\Nunca fui integralista e is

so m-e põe absolutamente à·

�vontade pára dar o meu tes

temunho de que aqueles, po-
,

bres, colonos que se, engaja
ram no 'movimento de Plínio

Salgado' não sabiall) o que era

,fasci�mo ou nazismo. O qué
,eles sabiam muito bem é que
o Brasil' ia mal, na crista de

uma iminente guerra civil, por
falta de definição de um go

verno fß,lacioso, que hele- fler
tava com PUnio- Salgado' e

, amanhã ia para ci ralanqoe
disputar voto.s !i0 lado .de Car-

lo,s
.

Prestes. 1

Desprezados nas colônias

,qnde trabalhavam, sem- estra

'das e sem esco.lAs. faltoiJ-lj"re
muitas vezes 0-' remédio pará,
curá-Ips da malária e

\

das

vefminose�, mas nãO' falto.u a'

humilhação de ,serem amea

çados de tomar óleo de ríci-

no, per não saberem fala:( 'o'
português'

.
e. - sup.,emo

.

ri'cH
culo que.. ta"t) se�'-praUcou
nas colônias alemãs deste

Estadp! � por não pod�rem
cantar corretamente a imen

,sa, difícil e enroleda letra do

Hin'o Nacional Brasileiro.

Por todas .:��� colônias ale�

niãs havia os esbirr0() da lei,
vigiandO" essa po.bre gente

" ,-'"
que, num -momento., se

. viu

proíbidã de falar a única lin-

gua que conllocia: a alemã.

vo�ê 'cita, com: muita pro-'
priedade, os fates aconteci-'
dos numa única noite, em' que
a polícia investe contra êen-'
tenas <Ie oolo",)s desarmados,

'

mata dois chefes de família
e fere cente[la's; volta a citar

a morte do jovem e cul�o Ri

cardo Grueriwaldt, num' assas

sinato frio, 'em súa farmácia.
'praticado por um �agente da

lei, porque a vítima, num jor
rial que' dirigIa, publicou, co

mentários que criticavam a

, polfcia de então'.

Talvez o sargento que pra
tic::ou esse ,crrme tenhà sjdo
'punido; Trogflio Melo respon
deu pelos seus atos nos fri

bunais, mas 'o mandante, ou

pelo menos aquele, que acc-'

berto.u todos esses" Clesatinos
é hoje nome de Fundáçãó'
destinada ·a propagar' e ensi,-
,nar denldcracia.

, -

,"
.

,Grande e estranho é e_ste
miJndo, meu dileto Emllio, Sil

va:
Com um abraço do

Silveira Júnior

Na manhã, dp dia, 13, o
direto.r,:,reda�or ,do Jornal
"A Região", reeebeu ,a

n-otifiéação, para que "ex

plicasse s",as reais inten

ções ao publicar 'a ma

téria que -' segundo o'

advogado ..:.. deturpa os

'fatos".

"Porém, tanto o jomãlis.. ,

ta como C) advogado de

Osrmi'o, que támbém foi
notificado; 'nã-o deram as
/explicações 'solicitadas
pe1õ prefeito, por enten
derem 'serem, e,las, . éles
'necessárias, pois a Jnften
ção única e exclusiva' foi
a de' mostrar ao públ�co
os fatos como 'realmente
aconteceram. '.

�'. .o'
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