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Santa catarina'

Esta declaração é do presi
.dente' !-uís Antônio Grubba"

: �o Clube dos Diretores' Lo
Jislas de Jaraguã do Sul;

.

ào
,anunciar 'durante a' reunião
almoço do órgão, no meio
desta semana,' reunião que
aecntecerä quarta-feira vindou�
ra't às '16 horas, na Associa
ção Comercial, quando se fa
rão presentes o Presidente da
Federação do C,omércio' Lojis
ta de Santa �atarina, Char
les Edgar MoriÍz e o Diretor
Regionat do Senac em'SC\
Élcio José Lemos, p�' tra:
tar j.l!stamente .sobre a implàn-
,tação da tão reiv\ndicada agên
cia do Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial em

nossa cidad�. 0_ Senac· em
Jaraguá, transcende de impor
tância extraordin'ária, tanto àj
COmerciários como à eomer
ciantes desta região.

Ano LXI - �araguá do Sul'

uma

do
em'

Sul-

Número 3.078SEMANA DE 15 a 21' DE �ARÇO DE 1980'-

CMS encetara campanba· sobre·o slÍneamelto do meio

I

Plesente à reuniãQ-almoÇQ,
também, o Presidenfe ,da Apae,
Jai� Mendonça, solicitando

. colalloração para com a en-

�id:lde, em virtude dós sérios
problemas que encontra, preo
cupada que está, com a cons-

. tru�ão da co�inha e da Qfiéi
': na 'protegid� aos �xcePcic�nais;

Na ocasi'ão, também; o de- Mendonça ressaltou 'que .

no

lega10 distrital da Sexta Re- final do ano passac:ro 8! A�ae
'gião, da Federáção dos Dire-·, contavtl com 32 excepcionais,
tores Lojislas de Santa' Cata- !laje, esse número- ascende à
rina, Udo Wagner falou sobre mais, de 50, se�do . que 30 '

a realização, dia 29 de março 'delell fazem as refeições na�

próxi�Q, do �. Encontro Lo-' proprIa Associação, 'em regi-'
jista do Norte Catarinense, ai me de semi-internato.
realizar-se a pa!1ir das. 8h30min

-trQ Clube AtféHco- BaepenCli
em Jaraguá dQ Sul. Tal En
contro, a exemplo do primeI
ro tealizado ano passado em

São Bento é pioneiro no Pais

e� nllmero de cedelistas reu

nidas duma,' mesma região e,
·

em razão disso, solicitou a

adesão maciça cios associados
do CDL' local, ressaltando a

importância �- o significa�o
do even�o. Alem' de Jaraguá,
participarão ainda Joinvi"e,
São Bento, Rio Negrinho, Ma
fra/Rio Negro'- e Canoinhas.
Toda a programação está d.,
finida e o delegado manteve
no decorrer desta semana

contatos com todos os CDLs

Senaq já·'
rea·lidade

" .Jaraguà

_, envolvidos, para
maior ( número

participan�.

atingir-se um

possível de

O presidente Grubba, pEtdiu
aos, presentes 'o preenchimen
to e entrega das !ormulários

OICM

( -

'destacando a contribuição de
cada empresa, para a eons

'trllção do Centro' Empresa'rial
.

de' Jaraguá 'do Sul (Cejas),
que terá ainda a participação
da Associação' Comercia" e

Sindicatos Patronais e, por
sugestão �e uÍll" assoCiado,
ap!ovou-se o envio de eon

gra'luiações a MenegoHi Vei
cules pela passagem de seu
quarto ano de controle acio
nário' da revenda Voíkswagen
em Jaraguá do Sul.

e a Criança'
suces,so eIn;
'Jaraguá

�,

e

APAE '

Acrescenta, que o. probféma
àtual é o espaço físicp e con

dução (16 'crianças necessi
tam dela na atualidade) e que
o Prefeito liberara esta semana .

. I .

.

Cr$ 250 mil (200 mil para
compra -de uma Kombi e 50.

mil para manutenção),' mas

que, esse
. valor será integral

mente aplicado nas obras,
consideradas

.'

prioritárias no

momento. Segundo Jaime'Men-,
donça�. a-Apae de Jaraguá do,

Sul tem promessa para rece-
. .

ber �o Estado 'Cr$ 500 mil

para construção de obras, con
tudo, nada veio, aineta. E 'des-,
tacou as contribuições que

recebe, sendo apenas Cr$ 20

mil da comunidade e os res

tant('s do 'comércio e indus

tria, a quem 'apelou maior

contribuição- e, apoio' à ,causa
em vista das, �ficuldadeS que
Item enfrentando.

A ,Comissão Municipal de

Saúde de Jaraguá do Sul, Vi
sando -sua reestruturação, rea

lizou reunião preliminar esta

semana, com a· ,preSença de

convidadOs,' pessoas' dá sede
do município que têm influên
cia e com habilitaçõ� profis
siorisis disti",tas; para ajud"
os men�s favorecidOs..

passado em Rio das Cedros,
onde notou-se a preocupação
quanto ao saneamento do

meio, meta prioritária a sér
desenvolvi.da neste 1980 na

região polarizada por jarao.
guá e, citando' exemplo, nu

ma� pesquisa efetuada no fi
nal c!e 79 em" seis comunida
des interioranas de nosso mu

nicpio, abrangendo, 392 famí
lias rurais, 23% não tinham

água tratada; 71% não tinham

instalação sanitária', 49% não

possuíem privâda com fossa,
100% não ,tinham f�a para

,UlC,O, 78% não possuíam es.

�oto para aglla usadas e ,98

''-.. .

por cente não plantam horta
liças no verão. Ésses núme
ros, alarmantes em certos, sen
tidos, foram .Ievados. em, con

sideração e" doravante, oS

membros-voluntários da Co

ml�ao Municipal de· Saúde
procurarão' íobter mEdos para
atingir sucesso' nesSa campa
n'la de saneamenfo- .do meio,
atraves da imprensa,' clubes

. de serviços, vereadores e de
mais órgãos da comunidade,
sejam. através de palestras,
cartazes e conscientização'
das crianças e, seus pais.·.

A secretária, da CMS, SOfia

Hartinann, Extensionista So
cial' dá Ac8�C em Jaragu'á
do Sul, falou sobre o Simpó
sio R,glorÍaI das CMSs reali
zado ,em novembro .do ano

'1 \

Tratou-se' igualmente sobre
a 'Comissão Regional de Saú
de, quo, objetiva assessorar

as Comissões 'M'unicipais, com

representatividade de 1 ou 2'
elementos _ por Comissão e,
dias atráso' h'i houve reunião,
outra deverá ocorrer dia 24_

\ . 'J.

'próximo/às 19 horas, em Glla- '

ramírilT1, no Restaurante da

Represa. A leg�lizaÇ'ão esta

tJt�ria da Comissão Municipat
de Saúde de Jaraguá do Sul
foi baslante 'dis�utida também

e. considerada "uma. boa",
pois dará condições de .se

,reivindicar recursos
_

à seus

progra""a� � pról das comu

. � ,. nidôde:' q�e se�retende' .atin
.gil', 'notadameote a$. mais ca
rentK.

. A CMS r,unir-se-á todas as 2.a

segundas-feiras de ca,:fa mês,
�a 'Assoc;iaç.o Comercial (ins
tala�ões gentilmente ,cedidas),
pOlém, dia 31 do corrente
'haverá uma extraordin'ária· pa
ra !ras:ar as diretri�es finais'
da campanha de saneamento
do

.

meio e ,apreciação das su

gestões, além' de seu progra
ma de atividades.

25/07 26/03

1

Participaram da reunião pre
liminar desta semana, Peçfro
de Almeida' e Sofia Hartmann

(Acaresc), Vara A. Flnkbein.er
(Súpervisora Loca Ide Educa

ção), Padre Alberto,' Jairo de

'" Banos (Rádio Jar�gUá), Capi- i,

'tão Piske
\ (Associação Comer-·

craO, Flávio José Brugnago
(Correio do P.ovo), Geraldo.
José (Gazeta);

-

Irmãs Mariana
e Lucila (Hospital' São José)
e' Dr; ;Glênio FigueirEtdo (odon
tõ10gó da Prefeitura Munici
pa!). -

JARAGUA DO SUL

Capital latino Americana cio
• I·

..otôr EIMdOo.:

1

8 9

Jaraguá do Sul perdeu segunda-feira, dia
'10, sua filha mais ilustre, aquela que ajudou a

fazer e. a ' cO,ntar a flislõria dos pl;imórdios do.
municip,io, registrados no 1.0 e 2.° livro de Jara
,guá: Hélena· Constanç� Jourdan Ruiz, filha. de
Emílio' Carlos (Heléna Augustinha Elisabeth Jú
lia Caffier)· Jourd�n, ele, fundador deste municí
pio, a 25 de julho de 1876, há 'qu,ase 104 anos,
pôrtanto,. :-' -/ �;..

,
�

QuintA filha' de"um' total de catorze do ca

sai Jourdan, Dona H�iena naséeu a 02 de agos
to de 1883, no inóspito Sertão do Itapocu, na ca

sa de Carlos' Walter (proximidades da ArYieg),
portanto, com 97 anOs -.ncompletos e a. úni.ca fi
lha viva até então . do fundador do municipio.
Seu falecimento deu-�e segunda-feira, na Ilha
do Governador, no Rio de Jan�iro, 'onde residia,
deixando iamiliares er, ém Jaraguá do Sul, laç'os
de amizade e de gratidão, saindo o féretro dia
11, às 10 horas, para o Cemiterio São Francisco
Xavier, no Rio de Janeír.o.

.

3

Fa,leceu , a última ' filha do
funidado.r de Jaraguá
Deéretado �Iuto -ofiei,al·

\ •

J.

três dias':PO.f;'-'

7

6 4
Capital Sul AmerI ,

cbaptu.

J.K.8. . inaugurou obras, em

lesc, Ipesc, Ucr�, CIP, me- justa".,
lhoramentos da "Duarte Ma- Seguiu-se o corte da. fita

galhães", auxílio para cons- simbólica pelo Prefeito Vic-
· trução de 3 pontes em con- tor Bauer e DeputacJo Octa-
creto armado,' Inclusão' de cílio, as bênçãos das instà-

J�raguá como cidade de por- lações pelo Padre João e

te médio, asfaltamento da . Pastor' Raul e acionamento

JaÍ'aguá-Corupá e destaque pelo vice-governador Henri-
de verbas para' Q Corpo de �ue Córdova do dispositivo
Bombeiros, Ação Social, que dava por inaugurada' a
Apã.e, �a�pendi, Juventus e nová subestação.

.

outros. Victor i apelou qqe",
.

No mesmo ato, 'simbolica-
com brevidade sejam .defini- ;�,ente, deu�se por �naugura-
'dos os valores é,iue o Estado da' a 19a. Ucre, �IP, Agên-
repassará ao município para cai do lpesc 'e os melhora-

;, realização dos Jasc, pois, �ntos da E.&.
-

JoSé Duarte
como disse, o tempo' Magalhães, 'n� B�rra d� Rio

urge.
. Cerro. Grande !'Úmero de

Paulo Afonsó
.

de Freitas autoridades fizeram-se pre-
Melro, Presidente da Celesc sentes aos atos-ocorridos
destaéou a inauguração da quinta-feira.
subestação de Jliraguá do PROJETO :�URA

'

Sul, obra que �stöu Cr$ 24 .
Está

.

camfnhando. a bom
milhões e 330 m,!, no enlan- termo os entendimentos pa-

to, nos preços atuais ascen- ra implantação em Jaraguá
deriam li! Cr$ 66,4 milhoes. A do Sul, cidade de porte mé-

, subestação est'á insta'ada dia, do Projeto Cura, 'Impor-
- com' 2 transformàdores de tantfSsimo sob tocfos os ân-

16.5 MVAI (etap'as 1 !! 2); gulas. Demais detàlhes da
com possibilidades dé am- visita governamental entre

pliar "assim que a carga exi-
'

outros· dados colhidos pela
gir, pois as empresas jara- re�rtagem em edição próxi-
guaenses superam

- qualquer'
,
má.
I'

'.

de escolas isoladgs e

tomam, treinamento

Numa série extensa d� ati

vidades que precediam a co

memoração do primeiro al}O
de sua administração, hoje,
Ó �ern.ador Jorge Konde..
Bornhausen e comitivà esti

veram anteonteht em Jaraguá
do Sul, inauguranllo obras e

· prestigiando assínaturas de

contr.atos de financiamento:
Inicialmente houve a alo

cução do -dirétor-preside�te
do Grupo Weg" Eggon João
da Silva, Saudando a prese':!
ça das autoridades naquele

.

ato "quando se efetivava. a
· inauguração da Celesc, para
atender o crescimento dé e

nergia de Ja�agu'á dó Sul,
apriodo novas perspectivas

·

para a classe empresarial' da
região e' para toda a popu
lação, a qual vê concretiza
da uma antiga aspiração ee

munitária". Eggon Silva des
tacou também a. presença
do �uperintendente do BRDE,
que prestigiou importantes
,contratos

' de financiament,o,
beneficiando empresas jara-

.

guaenses, no valor �e Cr$
212' milhões, sendo Cr$ 114
e CrS 67 milhões para' o Gru- ,

�o Weg, Cr$ 27 �ilhões à

Marisol' e Cr$ � milhões c'om
a Dalmar Çonfecções.
Seguidámente o prefeito

Victor Bauer ! agradeceu ao

'.Governador e Colegiado pe-
�, \ .

los h�n�fíc�s q�� tem J<a!
r.;tado a Jaraguá do Sul,. ci- .

tando a subestação, da Ce-

,

. A Prefeitura Municipal de Jaraguá do,' Sul,I • •
•

'

através do prefeito Victor Bauer,. conSiderando
a morte de Dona, Helena Jourdan Rui� deCre
tou lulo'·'oficial por três ciiäs, pois o fato veio en

lutar toda a família jaraguaense..

,

Dona� tfel�na' 'faleceu, seua' restos' 1110rtais
sepultados; poréms SUa m�moria será perpetua
da, porque. ela'.era- ,8 últ,irnà· filha viva do fun
dador, legíÍimo fruto" dessa fértil' e progressista
terra: que seu prõprio pai um dia profetizara
como' de grande futuro para cY Braéil, cuja, obra
,iniciada' por Jou,rdan,projeta-se nadonal e inter
nacionalmente. como Uille emergente potência
econômica, comercial e industriar.

Esteja onde estiver, Don� Heleni., a' graU- ...
dão e o reconhecimento do pOvo; járaguaense,
enlutados .que estamos como seus familiares.
que dejxou.

Professores
�-�----�--_!_---- 'reunid-asl{

l Deflagrada segunda-feira, em' pimha já deflagrada tem á fi-

to�o o Esta.do, a Càmpanha nalidade de 'conscientizar a:

"A Criança '9 o ICM'.' - Co- popUlação para os fins sociais
.nheça Santa Catarina", vem 'da tributação e consiste no

su�preenélendo em Jaraguá dó preenchimento de álbum I de

Sul, ,tanto é' que' são verifica- figurinhas que contam a histÓ-.
,

d�s ,fUas enormes na: Ag�ncia ria de' Santa Catarifla� que,
do' !;Iesc, j:>rincipal'mente da uma vez completos, poderão

;.garotach�, para 'troéat notas ser tr9cados por' cautelas nu-
· :fiscais . por· aibuns e ,figúri- meradas que ,cóncorrem a
· 'nhas. Ó gerente do' Bese 10- '. prêmios pela' Loteria' Federal.
"cal,

.

José. 'Amaral Pereira (Ju�, Também, rios 18 milhões",< de .

,

ç_a), disse ter saldo lá muitos enveiopes; contendo 108 mi-

:'prêmios como bolas, bonecas, Ihões de figurinhas (seis em

"jogoS d� toalha entre outros, éada envelope) existem 23.305
.

o que' vem motivando'e ao
<

vales-brindes entre os quais,
mesmo tempo, ratificando a . bonecas, bolas Ei aparelhos
acertiva da Secretarià 'dá Fa- ,de televisão.
zenda ao lançar a campanha" Uma ou mais notas pum ,va�
para e'litar' a sonegação do lor global de CrS 300,00, da..
ICM,'e faZer Com que o ',con- rão. direito a obtenção de .um

- surridor se torne um fisc�l. álbum, oú Um, envelope de
"

A Ex,�toria Estadual _racebe I figurinhas em qualquer posta
o matenal e rem�te ao Bésc; de trpca. Mas é sempre opor.,
donde é feita a distribuição tuno ressaltar novamente 'que
do!': álbuns' e figurinhas, no a Gempanha já alc,ançou' 'ab-

t ,�.
I

entanto, segundo o exator Pau- soluto sucesso, em J-araguá do
lino Pedri, os vaieS-brindes Sul � isso verifica-se pelo
deverão ser retirados na· Éxa- éilorme movimento' ql,le se r�
toria. e não no Besc. A cam- gistra no Besc.

JS
estatística e previslo � pra
zos da CeleSc". Sua carga
pode ser duplicada numa 3a.

etàpa, com a instalação de
novo tr;msfomiad� �e 16,5

.' MVA.

Q Presidente ..da Associa-
. ç$o ,dos ProfessOres do Va
Ie do Itapocu (APROVAI),
Prof. D91cídeo MeneI, entre

gou à ·Bornhéusen um "Ma
nifesto ao Governo Cátari
nense", reconheCendo o tra
balho e o esforço CIO Gover
nador e � Secretário '

da

Educação em prol do ensino
e do professorado cafarinen
se.

Jorge Bornhausen, o gran
de· 'ider político catarinense,
expôs em ,íntese as realiza
ções de seu govemo, em to
dos os .seteres, destacando a

educação como a prioridade
d,as prioridades, �'metil que

.

, levaremos até o. fim de I)OS

,sO ma'ndalo". Quanto a ver

,"bà Pará 'os Jasc,' o Governa
-

dor disse,/,'que dará todo o
, ::1'

apoiq,i;;-'que ainda' no decor-

_ reteie màrço fixará vaíores,".
, i�

,,' como ajuda do Estado à nos-
,

so município. Sobre política,
agradeceu. a victor B�uer,
um "dos primeiros � se ma

nifes�ar publiéamente à nos

so favor e .agorã�. juntos,_ va
mos constiiiiir' nosso partido
no caminl10 correto para In

trodJ,lZ!f 1:J.,d�pktoa
em nossa Páfrla, eConomica
mentê' . forte e sodaJm�te

.
tem sido

.

sistematiGamente 'E. nesse 'sentido, '61 profes-
.

Educação, Especialistas da

repetido pelo Sec'retário aa sores de "34 escolas isoladas DIADE e Professores' das Es-

Educação, Antero Nercolini, e de 5 escolas reunidas, esti- colas envoividas;
qua a meta é o homem, ao 'leram entretidos nos dias 1.1

qual i�cumbe formar e infor.., e 12 rIP «)Qrrente, no Baepen- Uma vasta. e variada agenda
mar, o que vale

I

dizer edu- 'di, dI" árite;' A 1'8. Reunião de de trabalho foi realimda:. in-
caro

' ,
, '. Pr�fe;.,res de Escolas Isola-' clusive com entrega" i;Ie Ima_

\
das' e Reu-nidas de Jar�guá do teriais; trabalhos manuais, pa-

Fiel '�c que preconiza Ner� ,Sul' e Corupá, com a finalida- lest'ras sobre 'educação trsica
,

coHni, à 19a. Ucre vem desen� de de oportuni:zar o planeja� eduéaçãõ religiosa e aduida
volvendo 'louvável trabalho ,no mento do ensino nessas es-. de visual, 'além de orienta
sentido de valorizar o homem coias, bem como o' trein&- ções, planejamento e oopeci
para, a partir dar, v�lori�r a 'mento para .utilização do m�- ficaçãc da forma de traBalho.
educaçãQ e,' para tanto, vem todo de experiê�cias criado.:
sendo desenv.olvido um tra- ras pata alfabetização. 'Táis

. professores, • de 'certa
�b_ajho slstémâtico .que' visa , _forma quase sernpre esqueci-
atingir .'de forma, gr�dativa � e . 'dos nas éscOrlaS interioranas;
segura, todas as, esfer� do A, coorder:aad�ria do enco�- :idenflfi��tí�s

.

co� os an�eios
magistério juris�icionado . à tro esteve a cargo da ·,Profa. da'S'ecrétaria "da Educação e

- Ucre . local, prop6sitós que' ,Brasflia G. 'Béltraminl. Chefe da, 19a' Ucre, se,ntiram-se no

nEste infcio de ano letivo ,se da' DIADE, el1VOlvEi�dO,' aind�, ��ame''';te valori�ados e- per
tem caracterizado'por r�l!niões. a,' ciiretora� da:' Uere" Iris Barg Jeitamente familiari�adós com

convocadas pela' lJnidatle,,' li �Piazera; 'Edeltrôdes" - B. 'R'i�-', ij ,egulp-e. administrativa dá
•

•. � ".,' , 1, t. 'i. ',.' ·t· (-�".�'" .

..!.' ,'�

fi�-de discutir PQntos de 'vis- tow, da DIVIG, Murlló a: 'dê 'Ucra >-que,' "Inclusive, almo-
tá, estabelecer'metas e viabi- Azevedo, do DIFID, Varal 'A. çou com o grupo, nas depen-·
lizar resultados. Finkbeiner, Supervisora de dências do Baependi.

plar1éiarn��Ató
e construções Itda."

� .'

VEM Al - à Ru�: Epitäcio Pessoa, entre o n.o 85\ e 139, o

J�taguá
Um empreendimento,' ,c'om,;a marca ·:R,�,..PI,anejámento e

Construções .Ltda., R.' Amadelll' da l�z)'-�.i1:56:_i�'fone 22-4400-
r .; .N: �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Está-se" coméinorMdó ��m.,'...mllltando na Rádio "Jar.a�uá. A- '; Fato'; rií�rJknte qué merece.,' , '_", " j..

todo o Pars, a Semana Nacio- padrlnharam o acoriteclmento um, registro todo especial, é

nal, da Biblio.t�cà. 'Integrando- religioso, Alibert .(Edeltraud)
•

�. comemoração das' Bodas de
-se às come";'oraçõés '-e Siste- Ewald, com recepção no Sha-, Diàmilnt�Õ"(6êr anos) d6 ��sal
ma de BiI)liot�cas pdbl;�as de ,,1011'e como convidados os nol-

r "LeopOldo (Êlviraj'Wagli�/' re-
" 1 •

, f " "�' • ,�I " 1. .('
'.

�
" \ • �

•.
, ."\; "'J", �

Santa Catarina, -:- .convênlo, vo.s .dr, Rauf Horts ,Elf úrsula : ,Slden,tes, e":J, .S��roed�r., 2.�-Fesc/Ud��CI.INb"'T�' es�á .pro-. "Müller;, ela nessa Miss-Cente-' ,merclantes abastadôs ,de' loh
movendo intensa programaçãõ. 'n�ri(r Q .j�a'mPJ��o dO",c0.lY,I)_!sta :g�: .�ãt�:, o' c�sál ,em 9��taq4e ;
no auditório da .ful)c;I,aç�9 .ea-;

, e da redação, será abençoado diá' 22 'de'
tarinense, de Cultura, em Flo-

'., , .., 1.>'(;'.

,���ç�;' >,�S;,,17��?m\n: p�ia
, rlanôpolls. A Biblioteca Públl- "tAs 'senhora:5" ia's' te�ç��:f�i- ,umao ,conJúgal, na Igreja Evan

, c;, M�nicipai '�l!h B�fbos�: de; ras d�' OÀSE '(S�';h�r�� �v�n�', I gelicâ"Luterana -da vizi�ha' cl-
Jara,qué d? Sy!, f�? parte, t,qm-, 'gélicas) ,p�om�veram' terça-fel- "dâdé. ·'Famril�rts'l e' o casá'r'd'�
bém,,,desse sistema' de blbllo-" \ Ja ,� el�lçao ,e posse da .dlre- diamante' festejarão ....

dê maneí- ,

te'c�;j ,P,úbji�!ii: E, por,.f�la[ nis- �,t�!ial' !�ci�llid'O';'� :,p:esicl�nci�. à' 'ra « ésp�cial' o 'raro, .aöontec]-
, so, como, ,está o seu' hábi�o sra, Ema, Wieie; .secretärla, 'mênfó 'no sâião '(�Vit6ria. O

p'el;; i�itur�?
-

." Iris -S6h��martz;. Tesoureira, I "Correio do Povo" associa-se '

, - �� .-, '-"t" � )lu .ft � ";.... =; ,,' �' .
� . '.;

"

!.'�"
.

. 4 ;, f �'d"

\ ' ,,'o '" 'j,: � , :? .,,' '. ,lI:'fa��an "M. ,.,H�n�chel; ,90R!le�' as Justas comemorações' e I

"" E.s�át,pQ,t.e.IJdo sucesso extta-, }�eiras::,G�rdc( Ra�swei!er" Gih cumprimentos, pelo exemplo
o,rdinário a, c�mpanha contra a, lian Hermann e pérola' Jaris'- 'dê duradoura 'Vida' a dois de'

ppliorni$3lile ,ern �anta"ICatari-1 sen;' Deí�g�daey: Nilda K��'zler LeoPold� ")EIvi�a) ,'VI!agn.�r,'
n�, inc!usiYEl;, c0(l1, �. participa-. e Bru,nhilde ,Passold. À ex�pre- sempre m"arcaç:fa pela hones-;

çã�, do, ;cier;Jtist�, inventor\da si,d,epta, Wally. (Muschi) '!�Jgt e tidade, 'devoção e espírito co-'
, v�cina,., Albertl.Sabin, No, Posto suas, c'ompanh�ira$ de direto- 'munitärio.

'

cj,�, Saúde de Jaraguá. PP, &ul, iria,'�s' sincer�s �g'radecirrien-
" , , l°; "

tem sido grande a procura de' tos ét�· Oase e à nova direto- '- Qwirta�feir�;' dia '5,' à noite,
vacil)a. ria, o empenho e o apoio dai no apartamento do Dr, Augusti-

"'>-" f \ -'-,-'-, ',h
"

•• col[!na, < ,', 1, '.' " nfio :�Nßnci), 'Bianchi, n,?' "A�a
'

1I'li,JaragOá-,do'éStlJf'mârdirá pre-' .'. +1" �ir(. l�'. ;'''; �'P"aol?";; reuhii'am:se parà tum'
�,sençl1l "du�al'!te o 7.° Ençontro Comemorando 9 idade' nova,

'

": jántar íntimq, cg.sais de nos�a
Cata'r,inelilseH'de Hospitais", mar- segwnda-feira,que; 'P8§sou; ,o; (mel,hor, '�oÇ.jed:ade. !=stàyàm
cada para o per[odo de 18 a 'reverendo P'astor Raul Wagner,' presentes, Márcio, Mauro Mar
,21 ,de abril, em Florianópolis.' da Comunidade Evangélica, catio e Sra, Hans Ge�hard'
Tal ,encontro g�e '�ebáterá -os' • coi'n''''os nossas' cumptim�ntos, \

Mayer', e, Sra, Aldo Piazera e

problemas da "rede' hosp'it�lkr ' " ..... _,J�,.' - .. ' I- Sr-a, Flávio Màrcatto, e Sra, Ivo
j .! '

deverá reunir mais de 300' par- '''--Ora 'cinco "

passado, a' sra. Ewald' e" Sra' ,e, AlfredO. Gdn-
ticipa,ntes' e, paralelamente fun- -Carla 'Haake Mayer, ,- recebeu fher' e ,SnL�, 'Esses casais reÚ-
cionar,á à 2a'.

'

Feira"Catarin�n-' amigas" no' :Seu primeiro lanche !nem-Sé" há 'cac:lã" 14 días '

na

se de Artigos e' Equipamentos '''de ,1980, muito" cõncorrido ipor residência CiI�' um deles,' pro-
Hospit�lares, com expOSição' de 'sinal, em sua linda 'residência' movendo alegre e c;lescontraí-
produtos fabricad'os no Estado 'l1á Procópio' Gomes. ' do ' bate-papo' e congraçamen-
e em' outras' uni:aadês.

'

---
.." , to, :co'isa "'difícil' em n,o,ssos· ,I. � "", ,:' "� "

O casal' amigo Jamiro '(MaLl- conturbados diàs,
; ,De' 19 a 22 de junho, o Clu-,

'

..al' Wiest em' comRanhia dos' ',:' '_'_�t
'

be dós Diretó'res" Lojistás de filhos, residindo' desde o início' A coluna também' endereça
"Jaraguä do Sul, estará, pres�n�

.,

do anO. na Manchêster Cafari- cumprimentos ao ,Marcelo, filho
, te 'a XIV Cori�enção 'Estad�al, 'nel"JSe, por força das ativida-, de. Udo (Margoit) 'Wagner 1)610
dô Comércio�. LOjlsta, ,no ceriho 'des emp'resariais do, Jamiro, seul nata!líciõ ocorrido dia 28.02

,

6e Convenções do Têatro C-ar-
- Agora curtem Joinville é sem- com ,festinha â,amiguinhos na

lo§' Gomes. • '" .. <"" ,
pre que podem esticam até residência 'dós pais. E ná 4a.

, ,,' •

Jara_,guá. feira, dia 12,' o garotinho' Ró-
'; Apó� este"jorríal denunciar

'1
__- , ger Muniz -apagou 'a primein'

,

e,m 'duas oportOnidades '"a p�e� 0-'0 ... 'Edson' Carias 'sciiulz \elillha,' sendo o acontecimen-
éàrieélade da velttâ "e" arcáica foi empossadÖ 'segund&-feira, . to também festejado. Rógér é

'esfação ferróviãriá, 'c esta réê:e- 10, 'c6mo Diietor I Clinico Öo filhó; de Lúiz (Mãrcia)' Muniz,
'beu' 'alguns merhora�entosJ Hospital' etMaternÚ:lade "J�ra- "O� cúmprim'entos aos ,ariiversa,

, melh�o�ando em parte seu' as- QUá, "eléito 'peio cOn'selho"'de, riantes:'" "-;

"'pech,:' Inclusive umá placa foi' Administração" do' ';os'ocô�io
' ,

colocada. Quem' �disse que a em 'reunião reanzada em m'ea- E por falar na nossa que-',
-"imprensa' r'Íão tem força? 'É' o dos de féver�'iro; tlentre três' '�ida' Jaraguá, terça�feira foi

'4,°. poder, tranquilamentê, . .' pr�fissionais em pautá. O car- lançado o "Projeto Piloto",
go foi entregue 'em excelen- tlenominàdo "Jaraguá", de

A Cia. -Melhoram,��t.os iniciou 'tes'··maes. ,,''''('�.' I., ,

rapoiö'� à peqi.J�na :e' �édia' in-pia �1.03" ", ' ,

, "

a 'construção do. novo conJ'un-'
� '" ' (", ---'.', " 'dústria, pioneiro 'lio Bràsil e

"

.' ,�i�ar,�o. A49�sto Konell, com
, ;';,tà 00 Hotel' Ei 'Resüuiráhte"-· Ita- Gilson (Terez';:t) Heusi, ele" 'que' servirá de �icemplp 'à to-
� �! a�'?:.s. • ','; �c � " • "f, "

,

'\" 'I'",Dia 02.03" '. , \ jara" que abrigará 55'�ovos- a� ex-gerente do' Bradesco .em do o País., O Sénai lócàl foi

.' Eri�l;l, Á!�e�" com, 68 an�s. , pàrtárri�ntos, d�ntró 'aos planos, 'Jaragi1á do Sul," hôje oéopan- peHeito" anfitrião e como ponto
Di�, 0�.03, "�" '

' 'dll; 'Companhia em' dotar'-Jara� do idêntico carg'o>na 'agMcla' dé;tóalÍt�:,,, o 'peq�eno número'

,glJá do Sul 'de� uma 'infra,:..'estru-, "de I Joihvill'e, ·feliz�s d,a' vida' 'i- eie ,empresá'rios "presentes.Maria Danna Lunem, com
" turä:hoteleirä� éoné:lizente com com,' o 'nascime,nto de',' umcf 9a-' 'Uma' pena,' prí"bip"almen'te em

\ 88 anos. -, Márcio Anders,on '

'0 seu' poderIO ecOrlômico:co- rot�. após longo'/ temp�' de"esJ t'l
se tratando de um projeto tão

mercial-inCiustfial Já
- ali Hotel pera.' É que o c"asal-' po'ssuià I 'pióneiro "'e "que "Ievará ao Bra-

Berri (Nela) ,"cÓntinua �uas 0- al"!tE;!rio'rmente'· três fÍlhO,s ho- sil todo'o "'ome dé 'nossa ci-
mens, Vale aqui o' registro Ei óad'e,
as felicitações

'

do VOVÔ" da

imprensa' semanária 'de sania
Catarina .

.. ,.

Aniversariam dia 13'

Basílio César, filho !Eie Brau-
, Iio 'lfrâci) Gaedfké. .,'

Dia 19.02' ,,'
: •• '}' 1"

Andréia Silvana; filha de
Luiz Carlos (Nelsi) Vasel.

"
"

, 'Zenild� Maria -Buzzí
Sandro Teccio Buzzi

�;' '"

b'
,

.-

�. ,
.

Dia 25.02

I Fazem·:anos hoje"sábado :.. Marcela, filh'a de Adolar, (An-'
gela Cristina), Klitzke.

.

Raquel: filha' ide 'jl Jurandir
(Jeahete) "Lömbardl, ,;:.

""" ,I

Cásià ,BetiUng: ' , ,j' "

,E;leane Re[mef,
Sr. Salim José Dequêch

.

Sra. Iracema F,usil 'H,

Sr•.; Antônio I;'edro Martim

,"'" ". " ,,',

'r.-t ,f." f:I t Jí, ,�.

"F'az�, ,anOs amanhã

:. ,',�,!

Dr. L'uiz, de, ,Souza,,.. Äo ·,RJ
,

..

Sr. "Célio' F.!engel 'i .. ,

• " i Sr. Ivo \'Siewert,
, Sr. Rudólfo -Brandt .<', '

',�Carla; filha de -LuIz I í=érnân
\ do (Marlene) prccoli.

-'

_n..,:
':t. �"

,

Dia �.03
t

Alessandra; ,filha d� Lauro;'
Lúiz (M�rCi) Nichelatti.;S;:, ��gusfO, Sylviô"Pr,ódoehl,

, jornàlista e escritor
Sra� Cleide Syrlene oGnçal-
vas.", �. '"o. 1" � f

. Sr. Jo� c;le Avil�" ,

Sr, Adalbertp Bertoldi,
Gérs�n L�êde'�

; i

, _.l,J,. � ",

DiÉf 05.03

" f •
';,' t.!"

, \ !.:
,.

Kléber, filho de Valmor Vi
'. ,cente (Ana'ir Nicolini) Meurer.
"'; Mauricio; ,.f.ilho de: Gustavo

tT(Ma�la Edite) :de Souza.
"

I 'e Dia 06.0,3 nO' ��i "

,Flávia" Leila,: filM de Flávio

"Fi,délis (Célia' Maria)' Stinghe.n.

Sra"�C��em 'Bo�Sler' Hoef� Teima., Helena, filha de José
- '"

,
' ."" e "

, (Maria- Lídia da, Silva) Brugfla-,

ner, em Curitiba '

'

Sra, YOlanda Ni;oí'uzzi Motta go. ,
' , "

'

Sr. ,.i=la�� Bey�r� e�, é�scivel' ;.,'

Sr,o W�lmir João' M�deiros
Sr: Wà!dir FOdi'

,
,

-
�. • • , '- l- t ,�

9and��; filha de. bI1ário., (Irani
Marize) Ristow;"

"

,
"

·t < I, _"

Sra� Waltra"úd {)ch!!lidt Xa-

Día 18.03
, "." , ! �t

:-"

, , Renê, f,i1hO" de Wilfried Jo
hann ,(Rosimar 'Kreis) Sehwein-
Ie, 't" ,.<.'

"

11 • ..i-_

- Dia, 08.03 '

: ... ,

Adrial]a, filha de Jerônimo'
,(Angelina) Pachewski.

,

/'

., Cristiana, filha 'de' Celso (Ana
Amélia) Sabin0.;

,('to
.

Dia 19.03,'

'\ ' .

Sr.:Alfredo Lan,ge, erri(Corupá
Sr" Renato José Wunderlich

'

Sr.' João Carlos Lange; e�,
Cqrupá '" ,', ;

Sr. Jo,s� Bruner, em Bela
,

Vista do Pararso (PR)
Dr Paul� floland ,lJnger,

,

em

J0inville

t' " .�'

Dia 11.03'
Eduardo; filho de Délcio (AI

cione' lucy)' Correia.
"';' .. ',\

NECROLOGIA I;

"

Dia 20.03

.i ,

�ra. ,:PO'ro�héa,Mielke, Moell�r
'" �J. l,npcênciQ Silvac>

,

Sra" Cecíiia,' esposa do,
,

sr;"Arno Benetia, '

$r, ,José,WatzkQ ,lO" " �,

Sr. Edgar' PiaZera, • em

Rio, .dO' St,J1;, q I'
\ SrCl. MiI,!:Ia F., Schütz,e
,Sra. Arae( Winter Sçhmidt
Nél;:;�m l.ipinski,". '

'

;Mari�no, ,
com,! ano.,)

"

!?ia, OS.�"
Cu_rt .,G.regQr ,Berçhtold, .com

56 �nos.�'
.

. �, '.J

Dia 07.03
I. ''''ê)

.
Rudolpho fick, çom 67, anos,

em Jaraguazinho.

'. '\,

Dia 21.03

I

",

,......y �tl.?, ...... ». .

.) Célia' Ródiigues, esposa do
sr. Raul V�; ':todii�ues , •

Sr. Manoel Henrique Karan; .

,res. em Curitiba
, Srá: 'Áenilda K. Beck

Dia 08.03

['t' ��rJan?i Satlrr, com 13 h.
Emma Kopsch Sctíüt�e, com

55 anos.

Dia '09;03
Olímpio Làda, com 16 arios.
Herculano Costa, com 46 a- i

'nôs, em Nereu R�mos�' ' '"

Sr. Elói' Zanotii
!.:

. [:. "•••IC,I.'.,: ••'.itl_1
.

I",

Em c_da gasIG, em cada'palavra,
:

em cada flor, um carinho especial para'
,você presenteár e homenag�ar um eli-
, te querido. A. FLORICUtTURA " IMPE.:.

,

RIAl:. ti'adu� tudo isso' à você.""!' ,,(

" .\� , � ��.

Decorações para, ca$a.t.entos. - Decoraç6ftS,i:i,'
,

para Igrejas - Decorações para clubes ...... Ar,ánjos
,c�., ',_ ." para festas ...... Buquês em geFal�- i_ "

.e. ii'; Plantas.omamentais.,' C," ',H, , ', .• '

;. "I � -'!_ ,!
:
\ ' ) '..

•
\ tI' � �

�raçà Angelo' Pilizera{ 15" - (ao Iaclo da,Prefe'itura)
89.250-JARAÇ,llJA ;DO, SUL '.

"�' ,"'Santa' Gatarina
,.. ",-,,,.,. .' - ,

_"' rI

"
'.' , '" ParE este verão, vista-se'

..

; SeU' problema de roupa , TI c ,; na moda,. elegante e de�c()n-
sua já,era. CIR()'S tem a so,.' , ,fraida. Passe na
lução. Eficiente!" :, ' '/ "

,

/7
'

,

, ,,1, ,,: ,'" .. :" UOlJjeoçães

"tp'��3"�:"- Su�4" 'acla.
� L A Y AN O' E R I A Ts Ê C O".' � e ver,if!que�as\ opções

, ,:' para presentes que,só a,
,

'J � ", " "' SUELI TEM.
'Fundos Açougue M,áhnke Av'. Mal. Deodoro, 1085

Jaraguá do Sul-SC

1em para você, para � seu
c

requintado gosto. S6 o tanz
naster mesmo ê capaz de fao;
zer coisa igual. Confira!

,

'�"a;;dé;�/a
,',

� ". '

.�.

-: � '.)

neste· verão oom a"'
Três lojas para, . melhor'

servir a distinta clientela;
duas ,na Getúlio Vargas ,êlna' ,

Marechal Deodoro.
'

,CINÔERELA" ,

. "','" I� I,) ,..,.... ,

a, melhor opçãO' para
suas compras.

Schraut, ela, inclusive também
Foi .iniciado dia �eis, o aJe- de idade nova dia 16 passado... Olivlo Aidrovandi e '''"'

gre café das \ primaS, da fa- ,:Se: Cibeily;i::tilha ,,:d� Aristides 'Teresinna IKuszkowski
milia Marquardt � primeiro '(Ma�lene) Panstein, rasgou fo- I Cópia' recebida' do Oficial de,

,encontro do ano ,f�,. I'!!i apra-, » Ih'ính'á', pelo"'�eu' segunc;lo ani- MÇl,ssaranduba;" neste Estado. ,

zíve!' r�sidência da- Sra. Onda, .. versAria;. \ - As, � cómem"orações'
Marqua'r�t

,

Wolf, que serviu, dessas datas, serão num dos;
p�r,a < aproxi,m4ar,. ainda mais a�, "prÓximos lanches das qúar!as-'
famllia, num reencontro de -feiras na residência desses

, , ,

casais que curtem a coluna,
, ,

Um amplexo à toCilos,
'

, 'nl

,

I

"
,

bras a "pleno, 'vapor". Ambos'
têm motivos" especIaIs: os

Jasc, no mês de outubro, em

l' Of

'Comemorou seu 'primeiro ani-'

• Versário, o pequeno Toran, filho
élo- êasãl"'amigo Salon, (Norma)

nosso municrpio,

Os cumprimentos' da colLina
pelo natalfcio, hoje, do Prefei
to Sàlim ·.tJosé· Déquêçh, dE!
Guàfamirim'!Ao""tuÍ'éo'�: noss'as
felicitações:'-

, .." í

Domingo último, , dia Q9, 0-

�crreu o batizado da garotinha
Tajanara Jordana, fillja do ca

sai Elis9q (Roseli) Tajes, ele

nosso, Galega 'de>,imprensa,'
coniraternização.

,

/

t
-

1.

c;JfFiigerlz�us/
.- 'r·

A MODA ESTA COM A NANETE, NA MARE
CHAL DEODORO" 790, ESTE � O ÊNDERECO PARA
VOCI: SE VESTIR ,BEM: ..

,

NANETE TEM SUGESTOES INCRrvEIS PA-
RA A PRESENTE ESTA�ÃO:

'

"':;"11,,: V&stidOs "

Conjuntos
�a",ç.�,�' 1 Linha de praia'
além ,de tecidos. para todos os fins ...

20 PIZZAS DIFEFtENTES
LAZANHAS
RAVIOlAS

L

r'

Logo, logo, aquele
chopinho alemão.

\ "

LOJA' NANETEr-'SEMPRE PRESENTE PARA
TORNAR yqcl: MAIS BÖNíTA.

..

4, ./ ",..( ,

) �"'_' "__, I

Dê ,um pulinho na Mal.
Deodor01 364, e veja as' incri
veis sugestões que 'o

\ :\

La'n'znaster

aos !�, ,1 Clientes".,
',.

. Levamos tao -cenhectmento-dos -arnlqos que,"o '

Sr. WALFREDO ROEDER, não» faz rnals parte de'
nossa equlpe de Reprêsentalites",Comerciais 'des"-:'
de o dia Ott03 p.p., Iporisso,1 não

'

nos�responsabi-;
.llzarnos por negócios ou comprcmlssos c assumi=

I, dos após esta 'data pelo' mesmo, envolvendo nos- i

,; sa flrma, " ,', ; ,'"tl! c,
"

,'rI." ("-� '::� ,I'

'l. ,li, i -: .. Bruns T,ratores e Máquinas LIda.

Inter�ssados no desempenho, desta funçãe
110 co",�rcio agric'ola, soliCitamos entrar em con

tacto com o sr. Torfbio Antônio EHsio,' em nossa

,filial na Rua Preso Epitáçio ,Pessea, 384, "" Jara
guá do Sul - SC.

",�: Brum�/rr:atores e ,NJá�uinas I:.tqa. ";' "'f'"
'J�

\
: ••• �, .,_I:. : i'., 11 .:,. � .:_ ,�'�.... \ ...� fê"�' ...., ' �-l.' 1'''9

I

;:r; .i

_ •._;., II

,
L

AUREA MOLLE� ,GRUBBA

Ta.,elião e, pficlal, do Registro Ide
t" i.Protesfoà J �

,

, EDITAL
,

Pelo pre,sente edital de citação pedimos aos·
senhor.es abaIXO r:�llilcio,nlildos que ,?ompar,eçam
em noSso ,�3rtór,io ,para tratarem de assuntos� de,"
,.selIS, iptereS!il6s,:.,', "

.. '" """',,'

Altair Américo, R. 250 Loteamento' Vila Sandra.
nesta. Daroldí Boni, Av: Mal Deodoro, da Fonseca,
636, ne�ta. Dit'mai- M�lIer, Rio da Luz, neste. Ede-

'

nir Ana Morceles, ,Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
9Ó3, apto. ias",' nesta.' Hildeberto Viebrantz, R..

, João Tossim, s.n.,· Córupá. 'Imahe .l;nd� de Plásticos
'

!-tda.,Av. GetÚlio, V�ugas, 670, Corupá.' Igeliásio
Manoel de Squ?a" R. Henrique Marquardt, 365;
nesta. João Jaci Pereira, Av. Getú,li9 Varg?ls, 518,
Corupá. José F"errari (Bar do Zeca), Poço �,rand'e;
Guaramlrim. Lirio·Veginii. R. Carlo� M.ayer, 63, nes-:-: ..
ta. Martínho, dos Santos" R. Julio Tissi, 365, nesta;,
Re'nato Toni, R. 15 de Novembro, 255, Oorup'á. �e,.
bast_i�o Manoe( _#zevedo, R-. 28 de Agosto, l?n.,
,Guaramirim. Vicente tytichalak, Barra �o Rio Cerro,
s.n., n�ste. Waldemár Westphal, R. Getulio Vargas, '

738, Corupâ:,Gabriel, Scheuer, Estrada Garibald,i;
84" nesta.

'

I

'l\ " ;; � , . - .

REGISTRO "'CIVI�',
Áurea Müller'Grubba,

Oficial' do Registro 'Oivil
do 1.0 Distrito da Comar
d,F de Jaraguá' do - Sul,
Estado "de Santa Catari-

.

na; Brasil,- ;
, .

Faz' saber que' compa
receram em cartório, e-'
xibin'do' os "documentos
exigidos pela lei a fini
,de se' habilitarem para

Irmgard SGhulz Drews.' :',:";)

Edital nr. 11.260 de 1{03:1980
\Á�istides Ifis Grat e"

, I:
, MariEI, Iracema Gorges';�",'

, Ele" brasil�iro, viúv�:\nâtUral'
,de Lui;z Alves, neste'; Estado,
domiciliado 'e:' residente ;em
Ilha da Figueira, 'neste' distrito,
'filho de Francisco João\Gràf;e'
Ávelina' Graf. Ela, brasileirà,
,solteira; industriária;,' nat\lral
de, Luiz Alves, neste Estado,
domiciliada

\
e residente 'e�

Ilha da' FigUeira;' neste distrito,
filha de Ràulino José Gorges e

Hermondina Morbis Gorges.'
Edital,nr. 11,261 de 12.03.1980

A{varo ' Straúb' e Elca, Pieske
.I EIE;" brasileiro, sOlfeiro,' ope
rário, natural de Jaraguá, do
Sul, ,domiciliada e residente em

Garibal'di, ' n,este'" distrito, filho
, dê' Antonio' Straub el Leonidia

casar:

Edital nr. ,11.257 de 06.0�.1980
" I

..' \

Eie,' brasileiro',' solt�iro, pre-,
paradar de máqüinas, natur.al
de" Jaraguá do Sui; ddmicilia-,
d9 e' residente he'stâ cidade, '

filho de Artuf 'Aldrovandi EI Te- j

'/. '

, I

dila' ÄldrovanCili'. Ela;' 'brasilei- Welk' Straub.' Ela, 'brasileirll,
�a, solteira, do lar, naturaLde' L s.olteira; do lar,. natural de Ja

Ma;saranduba;1 nEiste Estado, 'ra!;luá, �o' Sul; . dQmicijiada e

domiciliada e 'residente' em'-- 'r'esidenfe' em Barra do Rio

Mässaranduba; neste Estado,",Certo,' neste distrito, filh{ de,
fiihä de Stefano Kuszkowski e, Willy, Pieské' ,e Bilda Rubin

Jadwiga Wesolowski'; Kuszko- Pieske.

wski. . � " ". "\' ',Edital nr. 11.262 -de '12:03,191)0
Edital 'nr: 11.258' de 07.03:1!mo "Valmor' Stricker '::e, ,'"

Ingo' ;Krueger"ê Ruth Steinert
Ele, brasileiro, solteiro, in

d�striário, natural de Jaraguá
do' Sul, domiciliado e residente
em Rio' Cerro ,II ,"neste distrito:,'
filhO' de,Hartwig 'Krueger e Lau
ra Georg Krueger. Eia, brasi
lelrá, solteira, industriária,' na
tural ce Jaraguá do SUI,'domi-

\ ciliada e 'residente em 'Rio' Oer�
ro II, neste' distrito;, filha de

Arnó.ldQ Steinert � Dora Spiess
Steililert., (>j;m::'-, 11, '1,' �'"

, Editabnr.' 11'.259 de 10'.03.1980
Jbsé. V!itnanci9' S,tirighen e ,�

,

" Ortrudes -Drews "I ' fE�para .<!Iue ,chegue. ao!,,<;o-
Ele, braSileiro;'" soltei'r0,: Itor- ">l nhecimento ".de.,todos, lma,ndel

� n�iro, natural de Rio des Ce- '." passar o-Presente E,dital,:, que

dros,;' neste Estado;', domicilla- c' será-',publicado, pela Impr.ensa
.',do 'e' residentedern- ,iJoinville; ve:em cárt6�io;, onde' será afixa
nestei Estado, ÚHlio, 'de:-:- Artur ..1 do durante. ,15 "ias,,' ,i ",," ,�,

"'Stingher:l e Eleonora' StililQhen. Se alguém SO,uber, de� ,algum
Ela, brasileira,' 'solteir.a, ,. costu- '

-, 'In,oedirnento, acu,se-o para, :os
,

"reira, natural' de' Jaraguá do, "fins, legais", (' ",i
" ',' " c'

Suh dgmiciliada, ei residente
, em' Ilha da'Figueira;�neste" dis-

,' ... .!( .,'

Ele, brasileiro, solteiro, el�
tricisià, natural de Jaragilli qo
Sul, domiciliado e, r�sidente
em Jolnville, "este :Eststdo1t fi
lho de Ma,rlo Stricker e Aman
da Domb�ck Strlqker:' Ela,

,

bra
sileira" solteira" _!luxiliar de es-

, ,crit6rid, hatur;,al,de Jaraguâ 90
Sulf-domiciliada" e residente na

Rua I,.eopoldo Mahnke, nesta

cidade, filha de Olympio Pi,a-
, zetini:-e, Isaura"ZalleJ.la ;Fiia,ze�-

,..� . A- OFIGIAL.-
trile. filha de Elmo prews e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
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�Osstmatur� semestrat .•••........ ., .. Cr$ 16000
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.

.

,' \�

SENflORES PAIS: ZELE PELA SAODE'
DE SEUS FILHOS. VACINE:OS, »Ó,

CONTRA A PARALISIA INFANTIL UM
.

' TERRfVEL MAL QUE MATA E ALEIJA.
NAO -SE DE.SCUIDE! PREVINA-SE!

"
)

Serraria e Benefíciamenlo

Madeiras., \Rio
.,

MAD�IR�S IMUNIzADAS, FORRO, TACOS,
.

ASSOÄLHOS, LAMBRIS,. I\IIEIA-CANA. ,_',
.

"

.

Tudo para �ua casa, construindo �em ma:'
deira o. progresso de noss� região. _.

.

Rua Cur� Vasel� 658 - Fone: '72-0950

JARAGU.Á DO SUL ...:..:- St�. Càtarina

.',111
.

I..

· .,MARLIAN:'EM""""'IMENToS E SiERVlÇOS" -A'
.
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- ......
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,
; CRC __,. 0772

/'

CqNT�BILIDADE ..... SEGUROS - PRÓJETOS! DE
•

FINANCIAMENTO - CONTRATO,S E SERViÇOS EM GERAL.

. ESCRITÓRIO: Ave�ida Getúlio Vargas, 79

i' •

Fone: (0473),72-061ß - .Caixa postal 83

89.250 - JAMGUA DO SUL .:. Santa Catarina

(Ave'nido\
,

QUALQUE,R "QUE SEJA A,OCASIAO,
";/1

PRE,SENTEIE COM AS SUGESTõES
DA RELOJOARIA AVENIDA.

.

.. Conheça.�s, sugestõe�' _em jóias, relógios,
pratarias e artigo� finos para presentes e rece-

ba o, atendimento com o, carinho .que v. merece.

Av•. Mal. Deodoro, 431 - Foné; 72-0038

·

JARAGlJA DO- SUL
-

SANTA CATARINA

.'

Viação
\' i'f·

Canarinho
< l;R�NS.pORTE URBANO,

INJ'ERURBANO, EX�URSÕES.,
,

'

. A _"Canarinho" preocupa-se com a s'Ua lo�'

como�a<?, colocando' à dispo'sição mode'rníssi

��s O'tllbus, com pes,soal espe,cializadö, possi
bilitando uma' viagem tranqüila, rár>ida e ,segura.

�
�

.
�

.

.

'ProgramecbE?m! Program� CANARINHO - o
· transporte carinhoso. .

..),
-

JARAGUA DO SUL, •
.....:' . 'SANTA CATARINA

.,
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fantasma. ,

.

CARROÇARIAS HC �,

1

_

I

'.

,
Hornburg 'Indústria de

.Carrocarias Blindadas Ltda.
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
'-R,EBOQUES .;
ESQUADRIAS E .

MóVEIS•.

.

Av: Mal. Deodoro, 1..479 Telefone: 72-0144
.

JARAGUÁ DO SUL' - S.C.,

-
,

-
.

FOTO CINE � SOM

OS MELHORES EQUIRAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS:

FOTORÉPORTAGcNS

- eiNE REPORTAGENS

SOM �MBIENTE. '

'I. r-

Oficina· do· Tibério
- de_Tibério Hilário'Murara .:.....

, '

Especializada em VOlks)tVagen, com serviços

d.e mecânita, rétífic� de mO;l)Oires, regulagem
de carburador, serviços dê lataria e pihturà em·

qualquer marc,a de carro.

Rua Leopoldo o ,Malheiros, 67 '- fories: 72-0107 e
'

72-1;059 � JARAGUA DO ,SUL. S. Cat&rina,

, '

'c

Se você quer comprar ou vender\ �m Imo

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS' MARCATTO LTDA.'

'

",A segurança da sua. çompra ou da sua ven
�a, uma garantia segura de investimento.

Empréçridimentos
,Marc�Uo

ImobUiári,os
. .

, Lida.
Av. Mal. -Deoàoro, 1.t79 -'fone: 72-0166'

.
.

JARAGlIA DO SUL - SC.

\

Coóstrulora.· Seria �tda
/

CONSTRUÇAO CIVIL; ,ENGENHARIA,. E
COMéRCIO DE MATERrAl

BE OONSTRUÇAO.
.

Rua J'oão pj'colli, 94 :. Edif. Carlos Spézia
.

.

Telefone: 72':'0214 .

'

.

.,

JARAGUA DO SUL "STA. CATARINA
·1'

I.

. T�Í1apleDagem· Vargas
- de lido Domingos Vargas ""7

.

SERVI'ÇOS COM. RETROESCAVADEIRAS
.

E TRATORES' DE ESTEIRAS
.

-E--

.' r

Tuhos, Santa" Helena
'. '

I
TUBQS E ARTEFATOS DE CONCRETO

,'.
EM GERAL

, Rua JOil1ville, 1616 - Fone: '1?-11101
JARAGOA DO SUL -:-,- ,santa Catarina.,

I,'

t..

'pedido de infonnações solici-
�

_

,u
tando .à' Cooperativa de Eletri

. iieação Rural. do Vale do lta-

peeu (Cervi!), com . sede em

Guaramirim,. o motivo· do débi
to emit�do con.tra �os a�ia
dOE dessa. COoPe-tativa co,!,! re
f�rência a Linl;la Rio Natal/São
Bento é!o)Sul, sob a denomina
ção �e. "Parte dos Serviços e

Mat.eri�r 'da' construção do RA
MAL DO 'VETERINÁRIO" no

valor de Cr$ 1.1�9,89. �Iunk
pediu ainda se todos lOS asso

.ciados ou pooperados pagam
estä importância ou se somen

te os moradores da, Estrada
B�plandt; o vEiI<», t�tal cÍesses
serviços', e material de constru

çãp do "Ramal do. Veterina
rio" e o porquê (lesse tenno.
Tal p�tlido f� s�ncitaéro igual
mente à. d�reção da Erusc, em
FlorlanópoJis.
,0 mesmo vereador, eXPOndo

uma série· d!it considerandos,
solicitou. ao secretario Antero
Nercolini, ' da Ed.ucação, bem

Fomo ao Governador ddr Esta- .

,do; ,páta que seia criada uma

S'!perv.isoria "Local de Educa

çãc em Corupa. Sua' justificati
IJa: "Temos em nosso municí

pio aproximadamente 60 pro
fessóres dá rede estadual de

ensino, ma,is os professores
das éscolas municipais e parti
culares, que segue� as normas

da SEE, e, mensalm-mte, são

forçfJdos a se dirigirem â Ja,ra
guá do. Sul, para se l�nirem
com .' Supervi�o d_e' Ensino,

. cujas despesas correm por
conta de cada professor": O

. vereador arroíoú' as dificulda.
des dos proféssores, o fator 'e

c?riomia de combustível e até
mesmo a" desburocratiZação en

cetada
.

pelo governo" federal e

acredita Corupá posSuir'mate
rial suficiente ,para o desem.
penhé. da tarefa .(0, humano),
prestigiando, dessa 'forma, o'
cor�o dàcente .

De Corupá, a info�ação
ainda de que provavelmente
hole, dia 15, será fonnada a

Comissão Provisória do PDS,
. sende o I�der dQ b'oco parti
dário na Câmara (reconduzido),

;",..__----------------.-------t o vereador Blunk.
.

:' I Por outro. lado, foi iniciado

quinta-feira' o.Campeonato Mu

nicipal de Futebol de Salão' da

ÇME,. com 8' clubes divididos
em duas chávas e, para 0- ano

. leonístic� 80/81, Ortwin Her

mann s�rá 0,' f",turo presidente
do Llons de Corupá.

da Cervii "em

pAGINA 3

,

o vereador. Ernesto Felipe
'

..Slunk, líd�r do, bloco partidá-
rio do' PDS, .

na Câmara Muni
I

cipa! de c:;:orupá, . entrou com

Corupá

. '<.:'

FESTA EM N. RAMOS'

r

.

�
A comun.idade do dist,ito- 'de

- Nereu Ramos, em Jaraguá do

Sul, estará realizando nestes

diaa, 15 e 16 de marÇo, festa'
em louvor a Nossa Senhora do

Cara1fàggi.o, evento' que tornpu
-se tradicional no calendário fes

tivo' da comunidad'e católlqt'do
município. A programação. da

festa prevê
I
para às 19 horas'

deste ,Sábado .e às 8h30min
deste domingo, missas, seguin-

\ '

do-se após.completO, serviço de

bar' e . cozinha:, churrasco' dos

melhores e divertimentos, para
todos •

, A diretoria da �greja está so

licitando a colaborjlção 'i' de to- .

d�.

, ,

_ESPERAR

,�: ··'lAR·. Imóveis
•. : AGORA, EM NOVO �NDEREÇO 'PARA

MEL!"I0'R '�ERVIR \lOC�:
I

. Rua Esléria. Lenzi, esquina Av. Getúlio vàrgas,'
sobreloja de Dalmar Mag�ine.

.

CASAS: .

_ Necessitamos urqentíselrno de casas' em' alvenaria

dentro do perlmatre urbano, não Importando se já' estive
fern' financiadas: Possibilidade de pagamento à vista. Con-

.

tatos pelo fone: 72-0510•.

TERRENOS:
.

'

/

_:_ Rua Epitácio Pesso'a,· depois do Neves S.A: e' antes
da Casa -W. Rau: terreno de �Ox?2ms. Cr$ 150.000,00. I

. ...:. Rua Afredo Männ, lateral da R. Rodolfo Hufenues

ler, área de 606,80m2. Local de gran�e ."valorização. Ape

nas Cr$ 575,00 o mz, estudando proposta .a prazo:

,

_. Rua Epitácio Pessoa, 1'559, centro, área de 6.992m2

própria para contrução de residêncià alto padrão; vista pa

norâmica para o Rió ltapocu. Cr$ 286,04 P ,m2.
_ Rua Roberto ztemsnn, a aproximadamente 400ms

após a Cy�us, área plana e apropriada para lot�am�nto,
tendo 25.375m2, Apenas Cr$ 220,90 P mz.

I J
'

,

.

_ Rua Ney Franco, junto complexo esportlyo Baependi,
terreno 17x30, de- esquina; Há possibilidade de propostas

. " )
.

a longo �)razo .

PRAIAS; TERRENOS '

_ Rio Molha, antes da Paróquia N. Sra. de Lourdes

(gruta), magnífica chácara de 28.579m2" com moradia. 'Área'

, plana, áglJa cristalina' em todo o terreno para .,.lagoas ou

plscina. Pomar com mais de 30 variedades de frutas, ja

preduz'rrto; Diste> 3 km da Rua Walter Marquar(ll. Cr$ ..

.

900.00000. .....� .

.

_ 'TrêS Rios 'do' ,Norte, antes db Salão 'Alem�riha,' área
de 200x500ms, tptalménte plana, com caserão de 7 dormi

tóri�; ,águá, pastagem, etc. 'por Cr$ 21,00 o m2, estudando-

·se condições.
'

AREA AGRfCOLÄ:

:_ Poço O'Anta" 78 morgos, com mais· de 500m3 de

madeira de lei. Bananal de 3.500 pés. Energia elétrica. In-

formações pelo fone: 72-0510. ., i

----Depto.' de Arte-
CRIAÇAO DE LOGOTIPOS'

.

CATALOGOS,- FOLHETOS,,'

ETIQ�ETAS.
'.

""
lL

1. FOTOLITOS -

. GRAFICA AVEI\IIOA LTDA.

Organização Contábil "A COMERCIAI,j: SIC LTDA"

CRC-SC h.o 0048 ,

Téc:, Corit. Antônio José Gonçalves
.

.

CRC-SC n.o 7.786

Téc. Conto Yvonne A. S; Gonçalves
.

CRC-SC n.o 7.638
') I;�. .

\.
" '_ . ,

"

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con

t�bi)jdade - Serviços de ,l)t1arcas e Patentes - Fotocópias de la
.glslação Trabalhista e INPS ., Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.. ,'. -' II I.

Desd� 1944 a"serviço 'do proQresso. de. Jl;lraguâ qo Sul. IAv. Mal. Deodoro da Fonjileca, 130 � fone: 72-0091
'--�----

... -.",,'
-

, .....

/ OPALA,,80···

I

VALEU A\ PENA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Desfolhando o meu
.

:cad�r'no,' de netas
SILVEIRA JONIQR

/

.

:>.'J'�':""'''''T���'},

, A gent;) não fala prs não cair, em desgraça, mas pen-'
,

sando bem, não faz sentido es grandes örqãos dá divulgla
ção de .�anta Catasina unlrem es seus esforços para ó lan

çamsnto pela Editora GlobO', de, Porto- Afegre, de um livro

do filho de Erico, Vertsstmc. Obra que, por sinal, nem ori-

ginal é, mas apenas-a reunião de crônicas já divulgadas
e� grandes órgãos da ' imprensa brasileira. o. geste soa

assim come se a gente.' tízesse uma vaquinha para ajudar
a estadia do xá Reza

I Pahlevl, na Ilha Oontadora, no Pa-.
närnä. Ei chpver nO' molbade. Cala-t�, boca.' ,

" " .

'l. $:
\

.'

Quere avisar, fI, praça e aos meus amigos que, desde

20 de fevereiro, sou oficialmente o Jornalista Colaborador

número 12 da .;' imprensa catarínerise. Esse honroso tftulo

(e aqui, palavra honroso não tem nenhuma conotação irô

nica) me fo'i outorgado por dona Zulcema Póvoas Carneiro,
do Ministé.tie do Trabalhe, que despachou O' meu processo
de provtslonamento n o 04560/79 em ternpo �ecerde. Obri
gado,_dena Zulcema. Agera seu oficialmente um' [ornallstà
desempreqado, Çluem\ ,SEl,. habilita? "

"

, •

. ".'

'I
.1 ( --*-- 1,' f'

COrllO s�mpre façO', fui na semana passada a Gúara-
'mirim passar um dia inteiro' longe de mal, 1'6nge da ;'pelui
çãe, pertO' da céu, vende animais ,em cercades, arrez nas
várzeas, ma'ndieca b aipim nas terras 'altas, banana nàs en

cestas e depressõe's des ,terrenes e, gente simples que ain�
da mo diz: "Bem dia, seu Nerberte". Lá é

\

a minha Pa

sárgada. Um retorne ,i\!l origens, ,acompanhada dÓ meu fra

terno'amige Vale Silva, qué O' grande prefeitO' Salim De

quech sempre põe à minha dispesiçãe para percerrermes "

O' lindo município,' cujas e,stradas municipais, 'embora es-
'

\treitas c de terra, 'estão sempre cUidadinhas, cerne sala de

visit,a de ge�te pebre ,e caprichesa. Na paisagem tãO' m'i�
nha conheci,da uma faz,enda neva, cerri O' arai ainda ver-

me'ho aguarcjande a' semeadura. Um detalhe me ehama a

atenção: na modesta casa da faZenda, deiS ares cendicie

nadeS. ceisa que, nO' interier de Guaramirim, ainda' nãO' '

se usa. Num enerme.canil, quatrO' cacherre,s perdigueiros,
cqm

'

a peie luzidia, de quem cerne rag:ão balanceada. Per-

,�gunte aO' Vale: "De, que,m é esta fazenda?". E éle, pqu
ce. destro em ceisas qe pOlítica nacional (embera s!,!ja ' um

grande político municipal), me responde: "�de um tal

AlvarO Vale, deputado lá do RIO' de Janêito". Uma' hera
depeís encontro AlvarO', reupa de cew-boy, chapéu de abas

largas para se preteger dó sol inclemente, serridente e

amável. Não-nes conhecfamos- pessealmente,\ mas sUcumbi

à tentaçãO' de lhe perguntar que ventos O' ,trouxeram para
aquelas nessas bandas e ele me, inferma que nãO' resistiu

ao cenvite de tim amigO' para' criar' e plantar em Guarami

rim" onde pas'sa um mês eu 'dois por anO'. Garanto que

aca�a' abandenande a pelftica e.as letras.
,to I

'--*--

,Sebra topless tenhO' epinião fermada: se fesse mulher

nie usaria. Os seios são O' penúltim'o redutO' de privàcida- ,

de &> cerpe feminine. Encebertes são O' fruto preibido,., 'a.j . -_

, espectativa de belO' cem a imaginação 'arredendando ,fer-

mas; expestes nas 'praias e' nes passeíes públ_ices ter

nam-se iguais a esses, temates de 'feira qUe tedo münde

apertá pra ver se nae estãO' estragades. E ainda acontece
,O' case de"uma Silvia Bandeira, linda e meiga cerne uma

adelescente de Renoir, que não resiste à tentação e se

desbunda para o fetógrafo, mostrando ,aeis seinhes mur

chos, car�es, cerne es 'dessas índias que amamentam es

filhes pelas c�s!a's, ,

-,-*-,-

E por falar, em privacidade do cerpo feminino, me 0'-
, ",-I '.', \ ••

'

cerre esta: Numa banca' da Berges de Mede,ires, em Per-
to .Alegre, pergl,mtei se Já

_
�avia chegadO' o: "Playbdy". O

meço, ma disse. "Tá atrasadO', parece que a çensura apre- ,

andeu a �Jtima ediçãe .. .''. O gaúche que' estava a 1'i'teu la
dO' disse, cem muita' prepriedade: "Só se eles ,publicaram
�Iguma mulher pele' avesso, tchê, porque pelo' lado de fe
ta nãO' tem mais nada que,pQssa escandalizar a censura ...".

I

-*�
I"

/
/ /

Admirável munde nove: NO' meu tempO' lá em RiO' Bran- '

co, .uma famllia de cincO' pessoas, experientes nO' ferro de
'.

arrez '(aquele que -aparece na bandeira cemunista, com O'

nome imprópriO' de feice, qUe é de cabe lenge) censeguía
cortar, bater, abimar e ensacar' uns dez sacós, �e

.

ar�ez '

per' dia. Heje 'uma seifadeira M�ssey-Ferguson, 'erierme,
deslecande-se cerne um tanque do General Patton, mane

brada por um hómem franzina; corta, bate, abana � ensa7
ca 600 sacos per dia. Se, , a reça' ,nãO' fer mui,te grande"
ela acaba, a celheita" deita' e rela em meio. dia, talve�, em
uma eu duas heras. Se nO', meu tempo já heuvesse essas

,/" máquinas, talvez o meu últimO' livro se chi:unasse "Memó
rias de um MeninO' Rico.; .;'.

�-_._-
,

,

,

,

lá em Guaramirim e Massaranduba, es ,colenes espar,

gern herbiçida selE:�tivc ,para acabar com os inçes de 'ar

luz. Os pass�rinhos se eve�enam cem aqueles tóxicos e

morrem tedes de perninhàs para o
.

ar., Uma piedade. En
tãO' nós, ecóleges de calçadão, achames qve 'Isso devia
ser preibide. Mas nenhum 'de nós quer ir lã para es var

gedos dó Putanga, de Guamiranga, da Ponta Cemprida,
do Tabagi, de PerdidO', arrancar capim' de arrozal, com

água' até es ,tornezeles e sei de rachar nas cadeiras. Por,
'issO', temes que admitir- uma epç�o:'eu preservar es par
dais e rolinhas, eu preduzir arroz. Sai dessa, Jesé .•

--*-- '

Conquista
, ('

a

,Ao anunciar o- encami
nhamento ao . COngresso,
da emenda que resfabe
lece a �Ieição aireta pa
ra governadores e extin
gue, respeitando embora
es atuais' mandatos, a I

bizarra figura, do senador
biônico, o ministro Jbra-:
him Abi�Ac!kel; da Jus,ti-',

, ça, aludiu à futura refor

mulação da lei que rege
a propaganda' de parti
dos e candidatos através

• do rádio e da televisão.
Essa norma qúe em sua

1 redação' aluai - '-bonhe
elda COOl'O' lei Falcão -'
coriverteu ci debate polí
tico em chatíssima elfibi
çäo de dados irrelevan- O,.. calcanhar de Aqui-,
tes sobre a vida e, a le,s do sistema eleitoral
obra dos postulantes a brasileiro' tem sido, sem

cargos públicos, deverá pre, a presença do po
ser alterada, a fim �e via- .der econômico a

'

vrcrar

bilizar as demais medi- os resultados proveníen
das..

-

,

,..

te!! das urnas. Nesse con-
, texto, o direito à propa
giJnda política gratuíta
pelo- rádió e pela TV, s'ob
supervisão da Justiça
Eleitoral, é um marco tão
importanté qual!to, o voto
secreto 'ou a cédula, no
sentido de se cortar as
asas ao mandonismo de

;
uns -e de se buscar o ni
velamento das 'oportuni
dades' dos candidatos.

Não se sabe,
.

porém,
I se teremos .uma volta à
redaçã'o anterior ou' se
a lei Falcão será substi
tuída por uma no-rma;
que, ficaria a meio 'cami
nho da camisa de força
em que foi metida a pro
paganda pelo rádio e TV
e a liberdade do regime
anterior. Comenta-se até
a possível existência de
um "lobb,Y" das emisso- I

ras dê rádio e de televi
são, objetivando o fetor
no, puro e simples aos

tempos em que a propa
ganda era PiJga e/mais
falava quem mais dinhei
ro tinha -em " caixa.' De

qualquer ma'neira, seria

" ,

b�stànte improvável o r�
torno ao, uso daqueles
dois veículós de comuni
cação para as campa-,
nhas de nível municípal,
sob a álegação da im
'possibilidade Ide contro
lar-se ri alcance de suas

mensagens;" frequente
mente transbordantes dos
limites da

\

elrcunscrlçäc]
politica'em ,que eandlda
tos à Câmara de Verea
dores e à Prefeitura dis
putam

\

a preferência' do
eleitorado.

·'Toda: 'essa argumEmta
ção é irrelevante porém.

,
'

Ainda' estamos muitís-,
sim,o longe desse ideal.
Os ,candidat,os' apoiados
pela máquina oficial""7-
com sua cornucopla ,

de
empregos ,e favores -,
os ,candidatos det�nto
res de maior fortuna
com a, ,mobilização de'

/

preservada
( !

Iverbas que de uma for"
ma ou outra acabam fu
gindo à contabilização
,da Justiça Eleitoral
ainda tem maiores po'ssi
bilidades de eieição., Mas
a propaganda gratuita no

rádio e n�' televisão,
'

nos

moldes vigentes, anteríor
mente à lei 'Falcão, re

presentava uma - inegá
vel força para o candi
dato que nã� Unha a ofe-

.
recer,

'

mas boas : idéias
a defender.

Mesmo nas eieições
municipais, . o rádio. e a
TV - afinal, eoncessões
do E.stado em beriefício
de particulares - devem
ser usados, pois nas

grandes cidades o elei
tor praticamente não tem
outro meio de conhecer
os candidatos, e nas ci-
.dades pequenas, muitas
vezes' situadas em mu
nicípi'os de ,enorme, ex
tensão, somente por tais,
meios se consegue che
gar ao eleitorado resi
dente em bairros ,distan�
teso

Esteja a opinião públi
ca 'vigUaflie, portanto,
quanto às m�ClanJças 'que
se queira _ íritroduzir no

texto que antecedêu a

lei Falcão, para que o

rádio e a, TV, ao meros
nesses períodos,

.

sejam
efetivos instrumentos de
formação da consciên
cia política do povo bra- ,

sileiro.

'Geraldo Bonadio
,

J

assumirá liderança
A, constituição da Santivest

- 'reunindO' capitais das em

presas e de Geyerno; cem vis
tas à' reÇllização, de- empreen
dim�nfos estratégices plira ô
desenvelvimente do Estado, é
um acontecimento pieneire nO',

Brasil e diz bem da vitalida-.
de das empresas catarinenses .

A Santinvest terá um capi
,tal de Cr$ 1 bilhãO' e 400 mil

milhões, de qual 35% será

subscrito pE1las empresas em
'ações erdinárias cem direitO'

a vete e 65% ,peto Geverne
, em 'açõe� preferenciais sem

,

O centrele acienárie ,da Si
dersul que heje pertence, aO'

Governe do EstadO', passará�
para a Santinvest, nO' próximo
,dia 21, quando será real,izada

\ a Assembléia de Ceostituiçãe
da Empresa', ,no Clube 12 de"

Ageste, em Flerianópelis.
...

\
A Assembléia, que ,centará

cem a presença dOi Ministre

Ca�i1o Pena, deverá reunir as

100 maieres empresas de Es

tadO', entre as q\lais, também
de Jaraguá de Su'l, o 3.0' Par

que' Industrial de Santa 'Cata-
rina.

I'

\

Irineu José, R'ubini
,

,I •

'Angenir José da: Silva
;_, ADV«GADOS

Atendimento nas 'áreas de Direitõ Civil e Co
mercial� Direito Trabalhista e, Previdenciári'o e
de Direito Penal.

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM
,{

, ,

CO'BRANCAS

Av. Getúll'o Vargas, 49" - 1.0 Andar,
(em cima do Unibanco) - Feme: 72-O11�

• .... .' t_

direitO' a veto.
,

A primeira iniciativa da San
tinvest se�á a Sidersui, viabi
lizando assim; o ,�ãe àlmejade
cemplexe carbe-siderúrgice' O'

qual. entre empreges diretos,
indiretq:s e dependentel\ be:
neficiará cerca de 50 mil pes
soas. Além disse, abrirá trê's
nõvot e premis�eres herizen-'
tes para a ecenemia catari

nense, intreduzinde O' Estado,
.1a ,área de gaseificaçãO', de

carvãO', na área de redução,
direta de minériO' âe ferre à
base de gás .ae carvão e na

,área siderúrgica, na predução,
de t.ubes l[lem cestura." Será a

primeira siderúrgica',de' Santa
Catarina. 'Nãõ apenas haverá

u_m enriquecimento teenológi- VICTOR BAUER

cO' das atividades industriais'
Prefeito , Municipal

de Estado, com amplos reflé- ,A presente Lei fOi registrada e publicada neS!-'

xes nO' emprego de mã�dEl'" ta Diretoria de Exped'iente", Ed,ucaçãO' e Assistên-
,cia Socia:l, aos 12 diás domês de març'o de 1980.

e,bra especializada, ce;me ecer-
ASTRIT ,IK. SCHMAUCHrerá um, acentuadO' fÇlrtaleci- Olretoramento de,parque fabril cata- -!-_----.--------------------

rinense.
,

Os recurscs que e, EstadO'
irá celecar no empreendimen
tO', nO' mentante de Cr$ 910

milhões, irão �etO'rnar em me

nes de dois anes, através ,a',
arrecaélaçãe de' ICM que sei"
rá superior ,a Cr$ 500

'

mi

Ihões/ane,.

. .�- "

A IMOBILI�RIA VAILAnl �TD.A.· '"ferf-ce �lÇcelente valori�ação
,tbntra a infração.

OS.BONS �ENTOS LEVAM AO

....
'

"

'jar�,im,I�
Francismar

"
, PRAIA G�DE

\ (O lotE!.!imento do seu, futuro).
- ,

VAILÄTTI Ltda
,/

Imobiliár.ia

Você precisa de um' negócio assim, ,im fugar como este.

o seu lugar ao soH

Rua CeI. Emflio Carlos Jourdan, 72'- fon 'e:' 72-0292 :._ JÁRAGUA DO SUL - SC

VENDAS:

PAßINA4

/

... .:... I ...·•

DECRETO N.o 579/80

f
.'

M
.,

I 'de JaraVICrOR BAUER, pre�.elto unl�lpa
, gdá do Sul, Estado de Santa Catanna, no use e

exercício de suas atribuições �ue lhe confere o

item XXIX do Artlqo 70, da Lei Complementar n.

5 de 26 de novembro' dê ,1975, �,
..,/

Considerando o passamento da Sra .. HELEN�
JOURDAN RUIZ, ocorrido no dia de hoje, na CI-

dade do Rio de Janeiro;
,

'

, Considerandó que 'este fato vem enlutar toda
a tarnílla jaraguaense que está I�gadá por laços
de amizade e de gratidão à extinta a qual era

filha do' Coronel EMI,LlO CARLOS JOURD�N, fun;
dador de Jaraquá 'do Sul;' ,,' "" "

"

Considerando a necessidade de cultivar a me�
mória daqueles que fizeram ã nossa história, ,,".,

'I '��'CRET�:
," (

"

" I"
\ Art 1.0) :__ Fica ôecreJàdô LUT?' O�ICIA� no _

'

MunicípiO de Jaraguá do, Sul por três dlas ,em fa

.ce do falecimento
'

da Sra. HELEN,A JOURDAN
RUIZ ocorrido .nesta data:, \

"
.

,

, Àrt. 2.°)'- Este De�re{ó �n!r�rá em vigo;r .n�s- .

'ta data' revogadas as otsoosrcöes .em contrarto.:
,

;., I' PaiáCio da Prefeitura Municipa:l de .Jaraoua
do Sul, aos 10 dias do mê,s de março de 19�0.

VICTOR BAUER '

P(efe,ito' MUI')Jcip'a,
, ','

() presente Decreto tooi r�gtst�ädo ',i: publícadt;
, nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis

tência Social;--80s �Q dlas do 'mês de março, ,,}:le
1980':

.

". ,,'

ASTRIT K SCHIVIAUCH'
Diretora

LEL N.o 776/80
, 1;1" i

, 'Autoriza á alteração (1'0 Contrato, de Em

preitada com a CONSTRUTORA MARNA

�
LTOA., e dá �utras prpvidências.

VICTOR BAUER, PrefeHo Mlmicipal de Jara

guá do Sul, Est;:tdo de Santa Catarina, no uso' ,e
'

exercício de 'SUéilS " atribuiçõe,s" -

Faço saber a todos os habitantes, deste MlI

n'icípio que a Câmara de Vere�dores ap�ovou e

eu san'ciono a ,seguinte Lei: .

- -, f,

Art. 1.°) - Fica o Chefe do Poder Executivo

Municipal autorizado a alterar o. Contrato de Em

preitada celebrado em 25 de junho de 1979, entr.e
a PREFEITURA MUNICIPAL e a CONSTRUrORA
MARNA LTDA., 'pãra construç'ão das pontes em

concreto armado sobre '0.5 rios JARAGUA, DO
CERRO e ITAPOCU, objeto da Concorrência Pú-
blica n,O 03/79 de 23 de março de,1979. _,. '_-�

) Parágrafo único ,,_ A autorizaçãO' Orla concs-.

dida r�fe�e-se a reajuste cqntratual sobre 'Os Valo-.
res inicialmente contratados,' relativa aI cláusula

terceira 'dq Contrato" nas �eguintes proporções:
a. 40% (quarenta :por cento) sobre _O' valor, da

,

ponte sobre ,o Ri'o Jaraguá, excluídas as par,.
celas já pagas. ' ,

b. 40% (quarenta por cento) sobre o valor da,

ponte sobre o Rio do Cerro.
c. 42%, (quarenta e dois por cento) sobre-o và--

lor da ponte sobre o: Rio I:tapocu. ,

, Art. 2'.°) - As despesas decorrentes ,da pre�
I,

sente Léi, correrão' à conta de dotações próprias
do orçamento !vigente.

Art. 3.0') - Esta Lei entrará em vig'o·r na data
de sua publicação, revogadas as disposições, em
contrário.

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do,Sul, aos 12 dias do mês -de março de 1980.

,Decreto', proíbe adesivos
,

-autom,óveis'·nos
O president� da Repú- \ condicional ou, na cate-

blica báixou decreto proi- goria profissional, os que
bindo o uso de inscri- tivessem, condenação por
çÕes, de caráter publicil" crimes éontra os costu-

tário no, pára-brisas e mes ou o patrimônio. Pe-,
em toda' a eXtensão da Ia' nova' norma, quem,
parte tr�seira dos', vêícu- houver sido condenado
los, be", como tornando por crime de trânsito', ou
mais rjgidas� as exigên- tipificado na lei antitóxi-"
'Cias para' a obtenção de' co, ou cometido crime
c'ertificado para 'Q 'exer- em" estado)" �e'embiia
cicio das funções de di-' guez voluntária, ou culpo,,;,
retor e instrutor de auto- sa, produllida por álcool
escola, que, agora pre- ou substância de efeitos
cisarão passar por um análogos,. s6 poderá ha-
"exame psicotécnico pa- bilitar-se se estiver' judi-
ra fins pedagó'gicos". çialmente reabilitado, is-

,

O decreto altera tam- ia é, dois anos' após ter

bém a regulamentaçã'o cumprido a pena.
Cio Código Nacional ,de O regulamento aprova-
Trânsito e institui', a Car7'; .' d� .,ermite que o' interes
teira Nacional de Habili: sado' na' prestaçio de
tação permariente, sem, exames de habilitação
fàtografia do PortadOr e

' "

se i'nsc'reva e�' qualquer
em modelo único para" unidade da Federação,
todo o P�ís, à ser

� esta-
�

indepenll�nterrtentê' dO
belecido pelo ,Conselho 'locar de dom,lcllio. Os
Nacional ãe Trânsito. exames õe saúde para,
Pela fegislação ,ante- habilitação t�rão prazo

rior, não 'poderiam habi- de validade definidos pe-
litar-se à condução' de lo Contran (provavelmen-
veiculos automotores con te hamplià1l0 de quatro
denados em liberdade para seis ou oito anos).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a história.. �

,1

Der EV' �tapocu-Fri�e
"03/80 "

HA' ,30 ANOS

Em 19�0, n� 'semana' de 9 Onj6m como hoje, em políti-á 15 de março, o CP saí� às ca, tudo está.na esma ,coísa.
rUas cÓI." 'um protesto contra Nada mudou. Em BJumenau'
a �obrança de mllis de ses- ababava UlPs greve, voltando
�enta cruzeiros pelo registro os ,�e.erário� "�o ,serviço p�e-
e" emplaéamento das bicicle� mados (?) pela, necessidade".
tas, que Já passa,va "das raias

'

i,.4 Gar�ia, s�undo 'i�formaçãodo tolerável,para "torÍ1�r-áe '�m' dos jornais,' iéve um' prejuízo
vi!rdadeiro, aVapço n.a econo- superior ,a um mill)ão de cru
mia

.

�� I)olsa', dos qué; 'não; zeirQs.' Ö' Préfeito "Waldemar
podem comprar automóveis". Grubba, sancionava a Lei nO
Na épóca' um autQmóvel era 61, estendendo até, � Igreja de

'

�mpJacado com pouco mais ,Santo Antônio, eil,' Neréu Ra-
de 10,O cruzelrQS e ,daí a g�ita mos, a rede d',e ii

. -

, ,u,mmaç,o'gene,rallzada. Com, a crl'se' do !b"'," d
'

,
,

pu ea
, a referida 10cali,dad8'..

petróleo, qualquer dia as biei- Ano,Santo. Peregrinaçã�" a Ro-
cl�ias,' passarão ,a s�r all,o m�. "Do, Mpnsenhor Helder,:
novame r d

> ' •
,

. .'
n e

ó' os,, trl�u,ta,dor�,'I' c:âmllra, secret,árilo! Geral da Co
oflcfals. Nada há, a acrescel1- ,It}illsiio NaciQnal,'C:Jo Ano San-

, !ar no quadro político de ho- to, recebemos úma circular
Je. Em 1980 reClama-se contra

.

com instruções sobre apere-
o rolo compressor do Presi-, grinação Qficlal Popular a Ro
�nte Figueiredo, à nível na- , !fia ,�m fins de abril deste
,c,lonal e do Dr. Jorge Kónder' an�: 'No ano de 1980 D

Bornhausen;. à nível éstadual. Ivo I:-0rscheidet anuncia 'a' v�:
E�, 1�50, dizia a nOIíc;la: "De_ da' 80 Brasil de SlIa :Santidade
pOlS 60 CeI. Macedo, Soares, João Paulo ii, pilra J encerra-
GOve�nador do Estado do Rio,' mento, do Congresso i Eucarís-
tambem o Sr. José Varela, Go- tico no nordeSte do Bra�1I
vernador do Rio Grande do com visita de 12 dias a ou:
Norte, acaba de deixar o PSD, tras regiões do Pais.,
passendo- a.,.unir-se a ,UDN".

'" HA 20 ANOS
ITodos Ja se preocupavam os meio� obstrucionistas. "Ohá 20 an09 com o problema, deputado Federal Lauro Car-da ,comunicação;' "Depois das" neiro de Loyola, tendo emrecusas -do Presidenté', -da Re- v'Ista", 'a's h'" enc entes em �antapÚbli('A em' ceder um' canal Cat�ril'!a, enviava te'egrama,de irradiação das Sessões cia Informando que o Banco do'

Càmara, o Sr. �ulran Doura- 'Brasil havia bai'xado instruções .

do, $pcretário de imprensa do "prorrogando 'os empréstimos'Sr. Ju,celino Kubitscheck, dis,:
_
agrícolas, das áreas atingidas '

se que .riá as�lnado, "desde � pelas cheias. Na Câmara Mu-
I
c

'que, a oposiçio cesse, à cam'" "

I'
,' .•

nlclpa o prefeito enviava' o
panha obstrucioni�ta ,à votáção: relatório anual .e; tendI) em
da organização indiciária da vista o "sururú" quando da
Mura capital. "Algo piuecido 'eleição cJt!' Mêsa ,para o exer-
se passa ,n,8 Câmarà Munl'cl'- "

'd 1'9
,",,;

"

CICIO
_
e ßO, iam a.cesas as

pai de,' Jaraguá do Sul
-

onde' di
.

" ,

'

, , sCllssões, especialmente do
�" ,vereador ' Eugênio" Vitor f

fáto de nac? terem sido apro-Schmockel fi demais compa- viidos 0lll "alan,ceies desde Fe
nheirQS de banca'�a, apresen-" vereiro 'de 1'959, pelá' recusa
tOll projeto de Resolução afim , sistemática' de' Cf' t

'

dé S ,,, "
ocumen os,

.que as' ".�e� fossem ir-
'

(
para elucidar a perfeita a61i-

radl8d�s, ,para q'!e ,?, povo to- 1.' cação dos dinheiros públicos,
masse conhecilnerito, dos tra- . .

Prévlam-sl" vivos d�bai�s que
b�lhos de,�us rel?r!Sent!n� naquela legislátura empolgava
teso O proleto! levanlou vivos as compactas assistências. Fa-
debates e" nlo podendo, por lecia no dia, 13, na localidade
mollif09 óbvios, a representa� 'de Rio da Luz, o estimado ci-
ção do ����' e, o Prefeito ir dadto,Carlos Ferdinando Rahn,
contra uma m�lcação tão jus- íntimo amigo do fi",ado Artur
,ta, passar�� a ��ár de iodos Müller, fundador deste jornal.

.

.;,.:\"

•.. HA io ÁNOS
' t

Em 1970 vinha da Capital çoncorrida reunião da Comis,
dn' Estado a 'nolí�ia d��di,;�r- s,ao MtJnicipaI de Saúde, n,o
'sas reClamações,' transforma- Forum local, para 'acertar as
das em m,an, Ite,stos, c,om re'la.- di t'

'

.

,

"
'

, re rlzes que deverão nortear,
, ção ao' ap'roveilarneiito 'd''ei alu'_ '

a, pl\óxima campanha cQnfra anos nó Cúrso CiEl�tiflco
"

do vermi�óse no'muniCípio. O De-
Institulo Estadual d; Educa- legado de P' I' .

S H' o ICla, r. ugo',
ção. Segundo se rev�rou -C'e�c� Alves ,Garcia, dava" conta ,êÍe-
de 41.10 ah,,"� "'ficarã� '�em q.,.e a polícia local ,déveria re-

matriculas,' este �no' no' ;,c'urs'o', '

ceber ,uma viatura, c,om o que
científico. Hoje, na Ilha' da Fi- ficaria assegurado maibr efi-
gueira. cerca de 150 alunos, ',ciência dos mantenedores d�'
inscreveram-se para um curso segurança

.

da ciãáde. O Jar-
!lot,urno q!le aind�" não_ e_tá dim da ,Infância ,"'Pestalozzi",

, ' funcionàndo, com sérios riscos completava ó no mês em cursá
de perderem um ano de ;aula o seu 2Ô9 an!)' de existência, I
'que já 'esfá em

-

meados de
-

Integrando o complexo de at'
março! .sob a ,COO�di!nação do

_ vldades da, C6munidade -Evan�
Pref,eito Munic'I'p'a:),' Sr. H'an'...' 'él' L

" '

" .. 9 :ca uterana de Jaraguá.

'�,eFhal'd Màyer;'.' ·.realizava-s; \ �'do'" Stil. ' "

-

� ..,."..." ... .

.,," Rotária··
"O QUE () ROTARIAN.ODEVE TER

, -

PARA DAR" , ,

'

�, �.,,',:

� ,J, �
v "', ; ,

L
. '" -"� ..

1

�Uin ,pouquinHo do qu'e !,tem,rerebido; , J":
l)m !POuCO mais do· que lhe' p.edem';' >'

Uma boa parle de �i prô.priq;
,

Uma pa)avra de consolo ao desv,onsolado,;
Um� pal�/vra afetuosa �Q seu c.o'mp�u'heiro; ,

!-!m gesto de carinho ondé não houver, pom": ,

, . preensão; '.'
'

.

,

',,' , ,

-", 'Um pouco de ânimo ·ao desalentado;.,

-...:_ Um sorriso' cativante'. ao seü 'semelhante';'
- Um constante motivo de �Iegria ao seú. ami-

go'; I "', .:' é'�' �', ,

'

Urri curnpriry,:íento çort,�S" e ..amável aos cir..,-
<::unstantes; " .

"

Um pe{manente exemplo d� dignidade e �ii,.
ca' ,

'

'''_:'' '(J;' '_. � I
.

;
.

i _

...

, ,Um pouco .de atenção e ,�erviço a, ,ayo� ,d�
• . su� ComUnidade' '. "

Um espaço â'e'.t�m:po p'âra 'serVi;'a� seú' Ro-
,tar)' C!�b; ".r - ' .>0,."

_

-, � ExemRlps "de..tê e cõnfianç'a em Deus.
'

,_.
,

,(Contrib. Ide "Rodízio", jornal de
'ó ,.,"

•

.,'\;" .,rot�rla,no para rf)fari�rlo). �.

"

•.•

( ,

Aborto:
E. se fosse você a, ,vitima? (2)

Ferdinando Piske
, r

Mesmo dei�andO de lado essa concepção es- '

pfrlta do nascimento e da vida, toda criatura es

piritualista, isto. é, que acredi,til e aceita a 'imopa
,lidade d� alma" entende forçosamente que ao fe-

.
to es�á ligada uma alma desde os primeiros mo-

men�o� da ,fec!Jndação do óvulo; alma al1si9sa de
. voltar à, vida fisica; alma neçessitada da vida fí
sica, e, portan�o, merecedora de ampare, lesp�'it�
e pr,oteção. , Se não houvesse essa necessidade,
para. que nasceríamos�n�?

, .
r

,
Diante. di�o é ímperlcso .consultar a própria

consclênclas.' e se fosse você, a tua' alma, na ex

pectativa do regresso ao mundo fisioo - .ou do
ingresso, se preferirem? - Que faria você, que
pensaria ,você, como sofreria. você ante a terrível
visão da, violência' a destruir o corpo físico em'
formação, o único instrumento, o único meio que
tinhas de satisfazer tão transcendental necessida-

d�?
.

Agora você já está aqUi, porque teus ,pais não
recorreram ,à violência para impedir teu nasci ..
menta. Nã\l violentaram o direito do ser .indefeso
que eras nÓI, ute�o de' tua 'abençoada Mãe •.

'

, .

,
Você. desfruta, agora a vida,' aproveitas, tudo

o que ela oferece. Mas' com que direito; em nome,

d�. que mOral, queres negar o mesmo. direito. a
outras almas, esperançosas de nova caminhada
terrena?

" ,

"
Afinal de contas, se é· crime, se dá. cadeia,

matar um ser humano já nascido, seja em que
idade for, porque legalizar a matança, de forma
cru�1 e desuma,na, de seres hltmanos em forma
ção e desenvoh!imento· no útero da mulher?

..

Tudo evidencia que ,o' .argumento,mais, forte'
das ilusttes damas que defendem o direito 'de'
abortár, ou seja, livrar as mlJiheres pobres (?)

-

áé '

uma ,prole nu.Tierl)Sa,' sujeita a pássar fome, é
•

mera demagogia. Porque, a próle .numerosa, na
,

ausência' de condições de vida condignas, é fru�
to da ig.norânci,a •. E o remedia, da ,ignorância é a

instruçã'o, a educação. Instrução e Educação é.
obrigação do Estado - governo e ,comunidade,
em esforço cpnjugàdo.

"

O, remédio dá fome, é ° alimento que, sé

falta,r, se supr� produzindo mais; mas ,nUnca a

matança, com ou sem requintes de crueldade,
com, ou sem ,a proteção ·da lei, de, seres in(Jefe-,'
sos. Os que cOl1testam isso, öeveriam dar exem

plo de suas convicções, começando por matar os
"prõprios'fnhos, irmãös e pais; mesmo que fossein
ricos -, como são -, já seriam umas tantas bo
cas a menos a consumir nossos preciosos gêne
rOs alimentíc,ios. Afinal de conta�, tem d�, haver o
senso da Ic,ígica (em toda, é, qualquer cIi'SCU$!;'ãQ.
Num assunto destes, de tamanha gravidadeFen-
'tão, ,não se pOde ficar na b,sé do '�faç� o, qu,e
digo, mas não faça o que faço". '

,

"

'Ás 'defensoras da' legalizàção do aborto '

e!s

tao' aper!i!s, fugindo da sublime 'missão' �e ser
MAE,. Para elas a' vida vale apenas pelos prazeres
que oferece, principalmente os: sexuais, e

-

aí 'a
criànça e' um esto!I"Vo 21;)solutamente 'incômodo:
Có'otudo, à falta de uma criança para cl,lidar, prol'
leger e 03ducar cristãmente, sentem-se morre-r de
tédio. Daí partirem para 9S movimentos' femlnis
t�s tendentes a Ii�ertarem '

a mulller. Liberfação
do' compromisso do' casamento,' livremente I\SSU-i

,Inid,u mas, como se vê', '$el!l preparo psicológico,
'sem o ,�nteDdim�nto de que o' matrimônio slgni�'
fiça e' implica: renúncia, compreensão, tolerância,
'Sacrifício mútuo_s, perdão, um constFlnte dar-se ao.

olJtrQ, amar, a�r, amar•••

LIVROS EM' APRECIAÇAO:
, '

TR,EM DE FERRO
J '. .. 1< � �"..'.) &

'.: ""

..... -::;.

"Ä�Flerrovia no Contestádo
,ó '., "

,,� ( ,; ,�

mé.

':,: ·Censo de ,popu'lação de 1980 � . começarão e íerminará
,

. denlro 'dosLl;�prazos'
.

fixados I '

ó cronogr�ma, iniciando dià

�� �,� ,�et�mbro"':J 'Todps os .: :';.<��j
,dados estarão . coletados até

. INSCRI'ÇAO DE

, �' final de, outubro e PéJrl!l is-
' RECENSÉADOFtES

so serão utilizados ;120 mil Jessé Montene) a�uncio':':
recenseadores,<

•

em i�do o 'também, que estarão abertas
País. a, inscrições para ca�didatos'

, O Presidente do' Instituto'
." ,Brasileiro de Geografia e Es
I tatísti�a, Jessé Monteno, apÓs
des�char com o Ministro Del
,fim Nelto, do'

, Planejamento,
< ..

anunciou que "o censo de po
pUlàção �e 1980 será reallza-:
do no prazo, de acordo, com

- Á par,lir �i�o, podere
mos divulgar os dados de po
pulação' totalizados, por. muni

cípio e uoidac;le da Fed.eração,
.em janeiro, de 19$1 ...,. _afirmou
ii_sé,Montello, .aerescentan
do que ,cónsidera "essencial

,o cU!llprimento dos prazos",
tanto ,que ,s.9�icito� a? '�inis
tro Delfim Nelto a sua fix;ação
,�través de decreto, a.ssinado,
pelo Presidente João ,F!guei- I

,

redo. . <' , �,
I

popui.�çÃO E EMP'RJi:SA J
IJessé, Montello informou que

no censo ,de população, a rea-,

lizar-se nos mes�s de' setem
bro e Qutubro, os recensea

dores, levan'tarão, '_ também 'os
., ' p�d.astro� .das empresas, .apro

veitando que. percorrerão, to

do o País.
- A idéia.é facilitar o tra-

, . r '( ,

balho, dos censos de nature-
za 'econÔmica. _:_, Industrial,
Comercial, Agropecuário e de

·t .� .. II""' ...

,e Servi'ços -' qu.e s,erão realiza-_
.
dos em j�neiro, de 1�81, mas

obten,dci dados., relativos ao

ano de 1-980, disse o Presi
'd�nte do IBG';;.

Até junhq de 1981, Jessé
Montello 'espera poder obter

.os dados ampliados relativos,
a sarário, grau de escolarida

de, etc.

A dOtação orçamentária
prevista para a rea!ização de

todos os Censos � 'de Cr$
16 bilhões, prevendo�s� que

,em ,1�83, estarão ,totalmente"
concluídos.

.a recenseadores entre os dias
1° e 7 de� julho" deste. ano.

Serão feitos testes, exigindo�
se basicamente que os candi
datos tenham 1° grau comple
to, mais de 18 anos, e que
conheçam as áreas que deve

rão' percorrer, tanto' q�e o

IBGE vai procurar instalar um

posto de inscriçãõ em cada
bairro.

Osalário é variável de acor-'
,

do' com o grau de, difi�ulda
de, do recenseador, mas não

seri! i",ferior a Cr$ 15 mil, pe-
lo período de 60 dias. Há '�I
gumas áreas onde o trabalho
serä mas' difícil; como na

Amazonia, por' exemplo, mas

o IBGE a�egurará que todas
as providências esti!jam to'ma

das para que o serviç,o seja
executado, dentro do prazo.

.
CÊNSO M'AIS COMPLETO
.:_ O Censo de 1980 será

" \ ,',.

bem mals completo do que os

anteriores --. informou Jessé
Monteno. Tanto que el'e pre
fere çlassificá-Io como Censo'
de População e, não Cens,o
DeJ!l0gráfico, já qUI! serão ob

tidos dados, também de cara
ter econômico (nível de �en
da não só de salário mas

Cooperativa IgrícoJa
. Mista lIajara lida.

i � .! -

.
.

'

I

�,TAPOCUZINHO

,

A Cboper�tiva Agrícola Mista Itajara LIda.,
corri sede' éril' Jal'ãguá do Sul-Se, comunica que

,

o Sr.r Lauro' Stéhlbach, transportador de arroz,
'extrav,iou as Notas Fiscais de- Entra�a, pàra fins"
de transporte n.o '007078, é 007082, Série E-1,
em três vias.' P�rt�nto, a Cooperativa' não s�
responsabiliza pelo' transporte da mercalloriá
casualmente realizado.'"

,Jçrraguá do Sul, 03 de, março de 1980.

CURT OTTO WELLER
Gerente

também de capitaJ), através
de questionärio ,pormenoriza

.
do, inclusive com c:ondições
de determinar 'a renda n!lcio
nal.

O Censo compreenderá dois
guestioná.rios - um não
amostra, mais simplificado,
que é o'Censo propriamente
dIto, CC)fß oHo' perguntas bá
sicas sobre'numero de fiJhOll
cOndiç6eS de hábita'ção,. est�
'do civil; etc;' o OUtro, de amos

'tra, mais espeCífico';' Com 57

perguntas, que obterá' dados
sobre sálárlo, grau" de escola
rÍdadé, tempO!· de esludo, etc.
O primeiro' quesllonário será
feito a todá a :população do
Fais e o segundo a cerca de

,
25% 'da população (de quatro
mit�qul!tro 'domicilios, m�dia).

,
_.Além disso� o Censo de

;"'980 será 'mals completo em

relação· aos anteriores, pois
indicará, por

" exemplo, sobre
8 fertilidade da mulher brasi
leira, a mortalidade' infantil, a

fecundidade da 'mulher (atra
vés do método. dos "filhos
própriOs�'). -

.

TUDO PRONTO
As dificuldades e os proble

mas naturais de um trabalho
de5sa envergadura ioram' to
talmente superados - asse

gura o Presidente do 'IBGI;,
JeS&& Montello, que informou
estar tudo de acordo com o

programado para o Cooso co-

,

'meçar dia 1° de setembro.
- A questão mais comple

xa, a imp,ressäó dós' formulá
rios� mais de 4,5, n.ilhõês, já
foi' resolvida: dentro de 15

,l
dias esta'rão totalménte pron

,

tos. Depois disso, serão en

viados às 850 agências do,
IBGE (uma das quaIs: encon

tl-a-se Instal�dà em Jaraguá
do ,Sül 'rio Edifício da Comu

hidcde Evangélica Luterarul),
em todo o País; e redistribuí
dos aos 'mais de 4 mil Pos
tos; um em cada município
,brasileiro. Posso garantir
ciisse Jessé M'o,ntenc>" - que
t..�o éstá equacionado para a

rea,lizaç�o do censo de acor

do com o programado�
,

- Pata \ que seja respeitado
o' prazQ de 6,0, dia$ para co

leta de todOs 'os dados, foi

eiUmàda: a populaçã� brasi
leira em 'cerca de 125 milhões
de habitàntes" Admitindo-se

I '

que cada, recenseador' recolha
os dados dEf mil pessoas; per
correndo 20Ö domic�lio�, três·

ou quatro por dia, serão ne

cessários 120 mil reCenseado-
,

res.' Dai a fixação, d�sse nú

: mero �elo iBGE; Ó, 'que real-
, '. 'mente p'e�mltirá' ci 'c:u��rimen-

to do prazo estátielecldo, fi-

06Iiz01J' Jessé Monteno. ,(Asses
soria de imprensa" do Seplanl
PR � Correio' do Povo!Jara-

guIá f;fo SUl)'. .

':
.

f,

Nancy'
no

I >-'
\

, ,

'.'
'

..
,

• • •

'.q,uer, IDIClar";S'e

jornali�lDo
.'

'
.

mo, amostragem do qúe sab� fazer. 'Como
somos daquela � escola que J)ossúi: um cora-

,

ção de mãe, porque sempre cabe'màls um, ,

acolhemos com simpalia a' pretenção de

NANÇY cMARIA DE �ELO e, sempre que

algum espaço possa ser' reservado para
, seus trabalhos escritos,' a lagora apresen

, , tada"é futura.' jornafista pode' contar com

'8 nos�' boa vontade.. ,. ': ::; -;,(' ,

A seguir' estampamos o poema, "MEU
.IRMÃO", pr.oduziefo por Nancy: " I,

M�U IRMAO

I .',

Volte e nje olhe, me faça criança,
•

Me puxe os cal:1élos, me pegue á mão,
Mas volte,...e me .olhe, me teça 'outras tranças,
Me I,eve no teJ!lpo, não me deixe não.

'1\1eu� h'mlto "'venha depressa;'
\.�

Anles
'

que' aterra-: gire 6utra vez,
.

.," .
. '. ., .... � · .. ··c·

E eu me perca e me
,
esqueça,'

L

por .favor, venha agorá ou' nunca talvez.
...

.
n -,

,,":
� i;� ,(

Aqui onde estou, me sinto perdida.
Olho para todó� 'ds lados,
�ao há ninguém,:, estou �squecida,
Presa no chão 6öm os p,és atados.'

Pelas ,mãos do:.nosso colaborad�r, dr.
J'osé Alberto Barbosa, DD. P�omotor Públi�
co da Comarca de Jaragu� do Sul, acaba
mos de

I
receber um, trabalho da lavra de

NANCY MARIA DE MELO, pernambucana
No 8fa 8 de "märç'o de dibjnda�:iê dos campone-,

'de Pan�las de 'Miranda, profess�ra do .1.0
1980, Nilson, Th6.mé,' jOf-' ses da região Sul�dö Pa;.. --. grlJ!I".pElla.,E$çoia '. E,l!tadual de Petrohna;

.

nalista, membro do Gen- ranã, e Norte .de. Santa_.. _.desde 1975 e ,também notista e arquivista·
tro de Pesquisa e. Desen- Catarina, levou-os à vio.. peló' SENAC, desde 1976/1977. Deseja ela

vohíimento' ida FEARPE '9 'Ie'ntas' Idtas.' .'..

"

"",enveredar pelo jornalismo, com crônicas

Pesquisador ,cadastrado Segundo o autor, o Ii- paulistanas e manda o poema abaixo, co-

no INEP/MEC ,lançoU' ,na 'vro é resultado de mais
cidade catárinense de uma exaustiva pesquisa,
Caçador o seu 'segundo levada a efeito pessoal-
livro, com o título ,TREM mente, dentro do rigor
DE FERRO - A Ferr.ov'a da metodologia dentí.fi-
do Contestado, lança- ca aplicada à Histôria.
mento a nível estadual. "Durante mais de dois
O livro em"" quéstão, ., anos direcionei minha.

num _prir'nei,ro ,.manuseiQ, ' atenção ao tema em pau-,

i." "

t ."'. "0

•

nos parece" tr'az�r mais
_
ta, por considerar os tri:-

ai'gLlma 'luz ''no uMcfvimén- lhos como os fios con-

to do 'Gontestado""ou da dutores da Histôria do
Guerra Campônesa de· ,Meio-Oeste", traduzindo
1912/1916, que se entre- informações verd'adeiras,
laçam por, tOqo' o

.

País, autênticaS'; extraídas de
desde a Revolução Far- 'fontes' originais ,pril1íá-
roupiha ate Canudos, en- rias".
volvendo João Maria, Oportunamente deve-

i' 'Monge d� Lapa '� de So- ,remos comentar (> Trem
f10caba que, em pereglii- 'd�, Ferro .:...:: -ÄrFerrovia
nação pelés �ertões es-, no Contestado.' Anteci
palhoU' . bonqade ,e José :padamenf� os parabéns
'Maria, o:faTso,morige que;, -ao J'ornalista 'Nilson_Tho
aproveitando-se da cre-

.,

Volte meu irmão�' ..

Meu' irmão onde está' minha mãe?
Onde .estão todos, ,onde está nossa casa?

Po'rque s6 é 'lJoite e não raia a manhã?
Não' canta;''6)�lô e' não'bate as asas?

,
"

'Meu fni1ão,
•

meu irmão '\;�Ite. ' •

.Estóu girando na �urva do; tempá 66m' (,
.; '{""

.

mundo ,j
•

" "'):
'

E�ou' me perdendo nessa juventude;
, .

Por, fàvor, me a,çorde desse sono pràf�ndo.
·l\!Ie leve embora paía' o· nosso passado,

, ... ;� �'I ".l,.-. � "
" .: i

','

. ':
Nossas cavalhadas, no�so chicote queimado... Eu quero você, de novo ao, meu la90,
P�g�e min,ha �ão.

'
" ,'.

Pegando' niih�a 'mão, me levándo de volta,
Eu quero 'você do meu lado. ." �i9EJ quero' ter de '�cvo aquel� p�ssado '

Depois quero morrer s6, sem escolta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
__ I '

__

- Considerando o' reduzido número de alunos
.no ano" letivo de 1979, e permanecendo o

pequeno número de matrfculas no corrente
exercrelo,

. provocado pelo êxodo rural:
-' "Considerando ainda que Ia EB· Prof. JOS!:

DUARTE MAGALHÃES dista aproximada
,metlte 3 Km, dando condições de treqüên- .

ola aos alunos;

SEMANA DE 15 a 21 DE MARÇO DE'1980

,
,

, I

,

� PAGINA.!)'

Prefeitura de Jaraguá do Su,1
"

'

'Suspende temporariamente o funciona
mento

.

das atividades da Escolá Isolada
"VITOA IKoNDEA"

'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina,' no uso ,e
exerctcló de' suas atribuições' e,

DECRETA:

Art. 1.°) � Fica suspenso, -temporarlamente, cl
'funcionamento das atividades da Es'co.la· Isolada
Municipal VITpR KONDER, na localidade de ( Ri
beirão das Pedras Brancas, neste Municrpio, cria
da pela Lei Munlclpal n.? J, de 10 .de março de
,1951. ','

.

Arf. '�.O)' - Tão logo exista o número .sutícl
entê de matrículas que justifique 'seu funciona-
mento, a mesma deverá ser reaberta.

.

Art. 3.0) - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revoqadas as disposições
em contrário:' .

Palácio' da Prefeitura Municipal de Jaraquá do
Sul, aos 05 aias do 'mês de março de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito

. "-�nicipal
O presente Decreto foi registrado e publicado

nesta Diretoria de, Expediente, Educação à Assis
têncla Soclal,: aos' 05 dias do mês de março de

, 1980.
'

,

ASTRIT :K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N.o .575/80
I

\
.

..._

.

Outorga permissão de uso do imóvel de
propriedade da municipalidade, localiza
do à Estrada Ribeirao das Pearas Bran-

,

caso

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá' do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
exercício de suas atribuições,

DECRETA:,
\

1 .

Art. 1.°) Fica permitido o uso do imóv:el
constituído do terreno e benfeitorias;, de propr;ie:' .

dade desta ml,micipalidade, situado à Estrada Ri
beirão das Pedr�s Brancas, à FIRMA GRANJA
GALLlGÃO LTOA., sediada neste municrpio.

Art. 2.0) - A permissão ora outorgada, é feita
li trtulo· precário' e gratuito, pelo prazo de três '(3)
anos.

Art. 3.0) - O· permi'ssionário obriga-se tão so
mentê a utilizar o imóveí para refeitóriO' �e seus·

operário�. 1

Art. 4.0) - A Prefeitura Municipal reserva-se
o di'reito de revogar a presente p,ermiss,ão" sem

indenização a qual.qu7r tftulo.

Art. 5.0) - ,Reverterão à Prefeitura teçlas' as
benfeitorias e obras efetuadàs no imóvel pelo per
missionário, sem qualquer indenização aó 'mßsmo.

Art. 6.0) - Este Deoteto ·entrará 'em; vi.gor na
data de sua :publicaçãQ, revogada$ as disposições
em contrário.

I
Palácio da Prefeit,ura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 05 çfi� do. mês de março de 1980.
\ c

, ..

VICTOR BAUER
Prêfeito . Municipal

Ö presente Decreto' fof registrado e publica
. do ne-st� �Diretoria/de, Expedi"mte, ,Educação 'e As
sistêncià So'cial, aos 05 dias do mês de març.o
de 1980.

.
.

,

)

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora'

\

\.

, DECRETO N.° . 577/80
.

. Abre "Crédito especial".

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exerclolo de suas atri

buições, com base da Lei Municipal N.o 775/80. de 04 de mar

çe de 1980,

/,

I
DECRETA;

Art 1.°) - Fica aberto úm crédito, Especial na importân
. cla de Cr$ ,15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil cru

-

zeiros), destinado a conceder áuxflio financeiro nas importân-
cias abaixo discriminadas às _seguintes entidades sediadas

neste Municipio., come se�úinte classificação:
.

8. Clube Jaraguaense de )(adrez : Cr$ 350:000,00
,

b. Ass'ciação Recreativa Weg "Arweg" , ..
' CrS 1.300.000,130

c. Sociedade Êsp. e Recr. Vlelrense crs 1.800:000,00
d. Clube Atlético Baependi Cr$ 4.000,000,00
e. Assoclação Atlét. B. do Brasil Cr$ 1.500.000',00
f. Beira Rio Clube de Campo Cr$(1.300.000,00
g. Sociedade Esp. João Pessoa ..

' Cr$ 900.000,00
h. Soco Esp,. Recreativa Menegotti Cr$ 2.500.000,00
i.) Sociedade Rio da Luz I .. ,. . . . . . . . . . .. crS' 900.000,00
j) SalAQ 'da Igreja de Nereu Ramos Cr$ 150,000,00
I) Grêmio Esportivo Juventus , . . . . . .. . . .. Cr$ 500.600,00

, ,

-

I ,.

TOT A L . ' , . ..
. . .. Cr$ 15.200.0eO.00

0400, - DEPTO. DE EDUCAÇAO, CUL:rU-,
RA E ASSIST. SOCIAL

,0401 - Dtvlsão de Educa,Ção

0401.08462242.t;l44-Auxílio a dfversas- entidades para a realiza

ção dos XXI JASC.

4,3.3.'1-Auxllios p/Despesa de Capital .. ". I Cr$ :l5.200J)oo,,00,

I

Art. 2,°) - Para cobertura das despesas do amgo ante
. rior,. ficam anulad�' parcialmente as seguintes dotações do

orçamento vigénte:

ANEXO I - QUADRO A

, I
0601 _ DIVISA0 DE OBRAS

0601.03070251.004:ConstruçAo do anexo da

Prefeltu ra I•••••• Cr$ 1.000.000;00
Ó601.16915751.0'l0-AquisiçAo de Imóveis ...Pr' 3.9Q0.000,OO
0602 - DIVISÃO DE ESTR. DE RODAGEM '

0602.16880332.033-Amortização e Encargos da
.

, �}.

Dívida públi.ca Cr$ 2.300.000,00
0602.1688531UY11-Pavim. de Rodovias Cr$ '2.000.000,00

.

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.1691Ó.332.036-AmortizaçAo e encargos da

Divida Pública .
'
... , ..... Cr$ 6.000.0ÓO,OO

TOT A L .' ç;r$ 15.2QO.000,OO

\

.

ANEXO " - QUADRO A

I

,0601 - DIVISA0 DE OBR�S
-

0601..03070251.004-4.1.1.0-0bras e' InstalaçõesCr$ 1.000.000,00

080� .lQ91S751.010-4.2.1.O-AquislçAo de Imóv.Cr$ 3.900.000,00

, 0602 - DIV. DE ESTRADAS DE .RODAGEM

0602.1688OS32.033-3.2,6.1-Juros de dlvi-.

da contratada .,
..... Cr$ 900.000,00

.

0602.16880332.033-4.3.5.1�Amoi1ização da

I

\ ".
dívida contratafa Cr$ 1.40b.000,ba'

0602.16885311.011-4.1.1.0-0bras e Instalações Cr$ 2.000.000,00
0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
0603.16910332.036-3.2.6.1-Juros. de dívida

contratada ..... ,. Cr$ 2.000,000,00
0603.16910332.036-4.3.5.1-Amortizaçlio de

dívida cóntrátada.. Cr$ 4.000.000,00
)

TOT A L � . . . . . . . . . .. Cr$ 15.200.000,00

. .

I· .�

Art. 3.� -:- Este Decreto entrará em vigor na data de s�a
publicação, revogadas as disposições e,m contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do .Sul, aos

05 diàs dó mês de março de . 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito' 'Municipal

O presente Decreto foi' registrado e publicado n�ta Di

retoria de Expediente, Educação, e Assistência Social, aos 05

diás do mês de março de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

. \

DECRETO N.o 576/80

Abre "Crédito Espe,clal".

VICTOR, BAUER, 'Prefeito Munlctipal çI'e' Jara
guá do Sul, Estaao de Sarita Catarina, no uso e

I.
exercício de. suas atribuições" com base na Lei
Municipal n.? 774/80 de 04 de março de 1980,. .

'DECRETA:

Art.' 1.°)' - Flca aberto um Crédito Especial
na Importâncía de . Cr$ 145.616,18 (cento e qua
renta .e cinco mil, seiscentos e dezesseis cruzei
ros e dezoito centavos), destinado para+investl
mente na aquisição de um sistema telefônico NEC
KEY S'(STEM, modelo 150, com capacldade trríàl
para 0'5 troncos, 11 ramais e 02 enlaces, para a

municipalidade, os quals serão adqulrldos da EN
TEL - Engenharia de Telecomunloações Ltdá.,
com a seguinte classificação: .

0'300' - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
I 030'3 - Divisão, de Serviços' Gerais
030'3.0'5221341.018 - Aquisição de um sistema tele

.

fônico NEC KEY SYSTEM, mo
delo 150, com capacfdade fi-
nal para 05 troncos, 11 ramais'
e 0'2 enlaces.

4.1.2.0-Equipam. e mat. permanente Cr$ 145.616,18

Art. 2.°) ,....:_ Para fazer face às despesas de
correntes do artigo anterior, fica anulada .parclal
mente a seguinte dotação do orçamento vigénte: ,

,

ANEXO I - QUADRO A

O'5O't - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

0'50' 1.99999992,0'27 - Reserva Orça-,

mentária .... Cr$. 145.61'6,18
/ '

. ANEXO II - QUADRO A
\

,

050'1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0'50'1.9999-'9992.027 - 9.0.0.0 - Reserva

de Oontln-
gência Cr$ 145.6'16,18

Art 3.°) - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrárlo. .'

.

,

Palácio da Prefeitura Municipal-de Jaraguá do
Sul, aos 0'5 dias do mês de março de 1980".,

.

VICTOR BAUER.
Prefeito .

Municipal
. O presente Decreto foi registrad'o e publicado

nesta Diretoria de Expediente, Edu_cação e' Assis
têncja Sopial, aos 05 dias do mês de março de
1980.

.

.

ASTRIT ,K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETO N.O 578.180

Suspende temporariamente o funciona
mento das atividades da Escola Isolada
"HENRIQUE GEFFERT".

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do SlÍl, Estado de Santa Catarina, no, uso e
exercício de suas atribuições e,

,

Censiderande o reduzido número de alunos
no ano letivo de 1979, e pefmanecendo o pe�
quem) número de matrículas no corrente e

xercício, provocado pelo êxodo rural;
Censiderando ainda que a EI MUNICIPAL GE
NERAL OSóRIO e

.

a EI ESTADUAL RIBEI-
'

RÃO GRANDE DO NORTE distam entre a És
cola' Isolada HENRIQUE I GEFFERT, aproxima
damente 3 Km, dando� ,condições de' frequên-
cia a0S alunos;

,

DECRETA:

Art. 1.°; ...:.. Fica suspenso, temporariamente, ,o
funcionamento das atividades da Escola fsolada
Municipal HENRIQUE GÊFFERT, da localidade Be
la Vista er;n' Ribeirão Grande do Nerte, neste Mu
niçípic, criada pela Lei Municipàl n.o 1� de 28 de
agosto de 1959.

Art. 2.°) � Tão logo exista o número sufi
ciente de matrículas que justifique seu funciona
mento, a mesma devsrá ser reaberta.

. Art) 3.0) - E_ste �'ecreto entr,ará e":l v�g�r _na
data de sua pubhcaçao, revogadas as d'lsposlçoes
em contrário,.

'
.

Palácio da Prefeitura Munici:pal de Jaraguá'do
Sul, aos' 05, dias do mês de março de 1980.

VICTOR BAUER
f Prefeito, Municipal

O presente DecretO foi registrado e publica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação e f::.s
sistência SoCial;

\

aos. 05 dias' do mês de
I
março'

'de 1980.
ASTRIT K. SCHMAUCH'

Diretora

Estado mante-
..

.

.' rá .alunos
excedentes em

:estabelecimen
tos particulares

·

, De acordo 'com o Plano de

Ação do Governo de : Jorge

Konder Bornhausen, que re

serva ao setor educacional a

condiçio de, prioridade �a�
prlorldad.es,. tem o secretärlo

,

'Antero Nercollnf, através da

Unidade Operacional de Apolo

e Assistência ,ao Es,udante,

dado seguimento ao Progra

ma, de Asslstênçla 'ao�-
,dante, que busca ,propotCro
nar ao aluno" caren�e ·de re

cursos financeiros, condlç6es I

favoráveis à continuidade de

seus estudos.

Deste .modo, Já ne corrente
,

ri d Educa-
ano, a Secreta a a.
!ção, sensivel a toda uma �e-
'licada problemática. rel_!lClo·,
nada pom o, estudante cata-

.

rinense, está efetuando, atra

és dos colégios particulares,
: dlstrlbuíção de formulários

para requisição de bolsas de,

J estudo
a nível de 2° gra,u.

EEsclarece-se haver a SE

reformulado o decreto que.�':
gulamenta, qU,er 11 slstemat.

ca de concessio. de bolsas de

estudo de 2° grau, quer a ma

tricula de ,aluno de 19 grau

excedente da rede' pública es

iadu�l, dond� se ressaltam os

seguintes' ítens:

DAS BOLSA� DE ESTUDO

DE � GRAU
.

10 __ o preenchimento. do
. fO�ulãrio não Implica na au

lom'átlca concessio de' bol�a;
20 _ é condlçio essenCial

�para concessão da bolsa q�e
o candidato comprove ser ca-

te d..:.. recursos financeiros;
�n �

.

ao _ não poderá ser atendi-

do com bolsa da SEE o alu-

ue 'Ii seja beneficilirlono q , 'o

de 'Outro tipo de. bolsa; 4 -

o valor da bolsa será- fixado

d� acordo com o grau !Se ca

rê�ciá do candidato e as pos

sibilidades financeiras da,SEE;

50 _ 'o al,uno ben.eficla�o
com uma bolsa de estudo te

rá "Irelto à renovação auto-

mática da mesma para os

,anos subsequentes, desde

que continue economicamente
carente, nlio usufrua de outra

bolsa de estUdO e demonstre

ba.m aproveitamento escolar

(deste 'modo, o �Iuno bene

ffclado em 1'979' com uma

bollla de estudo, tê-Ia�á au-

\o-natlc;lmente renovadá em
.

1980, 'desde que obedecidos

requisItos Já citados neste

item); '60 - ó pagamento das'

b-olsas ser' efetu'ldo direta

mente ao esta6elec!mento de

ensino.

DOS EXCEDENTES DE
! '

10 GRAU

10 '_ os alunos de 1° grau,
na) faixa etária, ,aos 7 aos 14

anos, comprovadamente exce

dentes da rede pública es

tadua! serão encaminhados a

estabelecimentos partculares
de ..nsino; 2° ....l o Estado,

através da'�ecretarkt ,da Edu

cação, assume ln!eir? respon

sabllidade pelo pagame,nto da

aruldade; aprovada pejo Con

selho Esta..jual de Educação,
dos arunos encaminhados' co

rno excedenteS da, rede púbß
ca; 3° - o sluno ,!v·:ede�e
matriculado

.

em estabeleci-
· mento.' pa�lcl!lar nil) ,pod�á
ser contemplado com outro.'

. tipo de bolsa de estudo para

pagamento' da �nuidade'esco
íar' 4° - P pagamento da.

I an�idades . 'eré efetuado pela
SEE diretamente aos

. estabe

lecimentos_de ensirjo; 5° -
'

nenhuma importincle relativa

-a matrícula ou anuidade po
derá ser cobrada do aluno ex

cedente; 6° -
_
o págamento

de anuidade em um ano leti

vo nlo Implica na'renovaçlo
automática dessa sltuaçlo' no

ano seguinte. A renovação' fi
ca, pols, sujella. à\ 'construçAo

.

de que o aluno continua ex-
·

cedente da rede públicã esta

dual.

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�'e� .. "·l.lassweiler:,�::�é' '�"-nO�ame-nfe�,"\- rt�$�4eJ;lteiJ
.< .... , ;: 1 ,"I '. r/\ ..;,. .;:: � 1} t.', ,

.

•
' V t � ,.

,

• .1

'nlUnicfpio pölo de' mícrorre-, o presidente Rassweller anun'; saranduba, e a provável nãol'
'gião quê, á dada dia,' vê es-; orando' nOVa séde para a Liga, participação de clubes filiados,
'morrecer' al:'Eintidade máter do: "na-rua Jacdb: Blick:' ocupando e LJF no Torneio Norte Cata
'espOrte-rei, �äix�ov�os Ibrasnéi-' duas' ,salas jul1tb' a" fesldêhcia ;,;rinense; cuja reunião,' preilml-,
r06 q&e' somos.' De quem" a, ',dó sr; ;RaUlinÓ'�Neckei.';' nar deve têr;' aoontecido�,esta
"'c,.lpa? Dos clubés'que nãó'éo- " .2. , "

semana entre presidentes e re-,

laboram com a Ligà {tod� I'e::; CampeOnátos ", �
presentantes das Ligas �oin-

gra há exceçãô) e da própria,; ,
' . .'. -c- ' "

vilense, Jaraguaense e Corupa-
'também, que dÉ!veria:,agir com, .. " falt�-de 'colaboração apre-; . ;.,ense,,,�1 • ,:' ,

, '.�

maior' rigbr."!
.' - ,-,'

goada pot Mário Vitó�lo Rass-: .,,,;,: r, .. ,. 1-:1 d.".'
,

. 4.,_, oI' i \..,� t �

�, recua
'1 Com c;lez�sels" clubes filia- ..da 1973 na presid�r'lcia da Li�
�:dos, porém, som-t;nte com a ga Jaraguaense de Futebol)
t 'parti�ip�ção'l( ,ae: úepreseAtan- '"permänecefá 'par ll:maiS
� tes�.:dQ< 1 ; JlIventuli,-. 'ßaep!3ndi, '"an'os. "

tiSeli;lto, �a,.a!iiuá>.",Fab�il,\"Estrel-"
;:Ia EfKohlbach, Ja ,Liga Jaragua-,.
�,ense de Futebol realizou .sexts- ,

;,-teifEil �à noi.t� ',em (sua àedlt,j,a' ,ç 0,,0 presldente Rassweiler, I an
-assembléte geral ordinária que tes de sua reeleição;'! sexta
"lel8geu a nova diretoria admi- '.feira,' não escondeu seu' desä-
nistrativa da entidade;' bem· �co- nimo pelo atuar estágio do tu-
;ino tratou de assuntos correta- tebol jaraguaense, originado
'tos a-s ativldáCfe's, dös clí.!béi�'" pelas crrt1cas"que ã"(igá recé�
E como ponto de realce, foi a be,' desestlmulando para um

rova reeleição de Mário Vitó- trabalho mais consciente, cita�}[rio Ralisw�iler, por aclama- cio COIJIO exemplo, a, ,falta de
�ção, an,te� o reéuq, de Alberto renovàção n'O ;prõprio' quadro',

� Taranto que já houvera aceito administrativo da'entidade e ai
· antecipadamente o cargo, no desorgãnização interna dentrd'
,entanto, houve 'revertere"à 'UI-' 'dós próprios clubes;' à exc&-

,

'tima hora'; originado per :úina� ç:ão,"Jclaro, de alguns; confor:
"série 'de contratempos' él(pOs� " ine êitou. ' ,.

'

jloS, pelo próprio. E',Má"rio,�' des'"
" ,�

� ,! ; ...,.t', .\ . ,',1 ,�'.'.).(1•.• ' .. t .r," t· ;.( , •. f. J-a -r,

ILageanos' SUrtäm Sílllçä.4Ie;!fat�'guá·Ys.Corinthiaö,S: é�o salonismo.ctim ASS�f!1�!�i.�;.
'M()leque� .,-eiD,·'seu' rór�f,;totar ·nesté' ��lJi��'.:�,i�;, ·"A��r�:;,:'MijJI�r. ·d�,b�s·. ",,:.��9: _'",

�
,

.0, ,pú�nC9"do esporJe da bo- ,d�b�, e po�p'ã. }�e�� ;41rbitra�al . SE,L.E.Ç�(.»): , ,'","'" _��. L...... "C 1,... 1'" Em assembléia -dos clubes Simpas; 9h20min, Agu,a v.erde·

','-";v,,,o.'. ., '_ I, ' .. " ",:�f".t!rJ!.j, -

, ,- '" ,

I,a p.esada te�a!'J'Jllanhã, aomin- por Sérgio Luí� da Silva, au-, PREPARATIVOS
-

':,realizàda terça-feira. à. Floite" x Noroeste;' 10 horas; Vila No-
� ,

Ô
� - �

\

l'" lo-
'
... , éi;', t �;..;.;-r;..,H..J"",t;.. . '. .

"",'r',e'
r

.u,to"
· �, �.:.. ,. g��,I'!O �in!Ísi� detEi!portes Ar- ,xiliado;p�r ,AicidesHBac,,�ann,: f'�" ":., ' :, i' �tI r.a sede ,do -,EC' Fígueirêhse,. va x P'ostó;Mosér"e'às .; ....

,
" \'

" .' t!,lr Müll,r, ��Allraguá do"S,JII, e,; N�son D� J? a, prlnc:1ea!, .,,�., ,�; • .,' , .';'-.lL;
da Ilha da Figueira, foram de.,' '10h40min, Figuei'tetil:je· (titula-

i �$,' .t ,atra9,õ"; especiais, dignas de .e���e � !SeleciOnado ,I���I ,�C>0! ° selecion{ldo jaraguaense tinidos os déstinos d'o,.m Cam- res) x Figueirense (vetera-
I i Fátalménte"�6mingq' riãö' foi: tönv, Ädê�;(Cíió) é "TIáto. INTE�: g�and�, pr�oções, "propor- "Timão", Milton; Adolar, :S,tan-' "d�' iUt�i:,oí' de' tJilio" d�...éomis� peonato \tarzeano : d&\ Futebol' nos), Já a largada do Varjão

t dia ióaea bom ã gaiera� e' à"e;:' 'Plfnio; doão' . Carlos', Pedro 'l:iQoadas graças aos esforços ge .no :aPii� .ç,�m
",

os ·!nesm.OSI '. sã� Múnicip�1 de I;sport�s ini� ,-;-'" ,)I_arjão/80,' jconfirmande-s�, será dia 30 de mareÓ,' cufà' ta-
r quipe jllvêiitinä,' :, quanao, pelà Ênio, 'Eduaräa e biademi':'; Bim�"

'

dos dirig�ntes da,Liga Ja'ragua- auxiliares, <Ia" p�rtida _
an�eripr. •

clou esta seman.
.

os
.

treina- a partiCipação' de,dez "agremia� bel� da primeira rodada e as

!'terceira rodada do Torneio In- Paulo Roberto 'e Vanúsà; Da- � ense de Futebol de Salão, A Ingressor foram colocados jun- mentos ,.p�ep�,�I�ric?�,oaCJ,1S" lpCl ,ções;,- ·número ,considerado' subseqüentes está' sendo ela-

i,centivo'; s�gunda fasà_,'foi'äe;- ii, niel, Jones':e Sil�a: "Norberto' domingueira .terá início às 9 to as principais empresal\' do' Jogos Abertos de Santa Cata- "muito bom" pelos promotores::, borada pelo promotol' e opor-

� rpt;:lda pelo' Internaéional de 8aisanelli foi ô árbitro, inexpe-
horas da matina, com o ,con- mu�icípio e região, estando à rina, no "Artur Müll�r". �sses uma vez que, segundo houve-, tun�mente será' 'dhii:rlgada peia

;Lages peló
"

plaC:8II" mfniril()' 'riente que deixóu-se infl�e�- fronto ,entlie 'os selecionados � ven�a tamb�m no .Ginásio de 'trein�, �egurido' o cronog��II:na 'ra declarado em váriás oportu-, ilTÍp�ensa e entre�ue 'àos clu-

'uma verd' _j. •

"'i'" ',',,' ,,"', p�inci,,1IUI1is,de Massara,nduba e Esportes à,ra,zãQ de C.r$ 50,00 'elaboráció pele" Coordenador n�l'o'Cl�des"o presl'dente-Lufs AI-, bes partl'c'lpantes'q'u6', ein: nú-
,,'

, aoelra InJust ça", não: (;:ar demasi�dairiente 'pelos' re- .

ror , '

,
'

I
-

pelo que O_, J,uventus' kpreiu�n�' clamós dós' jogadores ';.di'std- de Corupá', seguidamente, ha- por pessoa. � L,ourivai 'Roth
...enb';i-g���. '�ser�o barto, Oechsler, '�pafoa�este ano mero de dez,' pretentam que

�·;toú; mas;' pelo que' o Cóiorado :
., bl:lifldo vários càriö'es:' am�re-' �erã nú",�ros de ginástica rít-

. ", às. segundaS-feiras" da� ,19,às preferimos qualidade ao invés� se estabelecesse'" uma Única

�serr�n,o '.' '��i�OU �e. ,apres'ent�r, }dS� �A' ren'da-;"s'ubíu:;': foi' ,par� ,
,
mica desportiva, .. com a ,apre- , �" . "�{�o�;" quã��t.�elr�s,! �as de quantidade,' em contraparti- ',chave de diipotà� 'C"oIT(rlOve

(decepCionante), nada mostrah-' 'Cr$ 14.360 bo.
"

ê "',,,'!,' sentação .. ,do .. seleciona�o .de OS CONVOCAQ,OS -,' 21 às "23 horas ":' �of sã:�a� da: t�mbém, tomanda .-ii; menos: rodadaS" na PrlIÍ'l�lrá:"; fase, fi-

�do'd&-'produiivo ao 'P.ißIi�o, d� ,.,', " •• ! Blumenau�;campeão dos Jogos ,"
dos, das 9 às 11 horas. A par- tempôde disputa".' ,.",!,

"

('ando dess,es, seis'parà'a fase

�Cr$'14i313d;oo qu� fo,"ao'Está- Nó' próxim'ó ano, 'é pröváv�1 i Abertos .. no ano passado e, às ° técnico Alcione Simas," tir deste sábado, 1§ Sie m.arço, ()" '

; .. H.,f,." ,:,', semifinal e quatro' para a fi-

Idia'João Marêatto; :embora te-' . ii extinção' do p'rofissionalism�: ' 10h15mil'!', ,o, confronto ,reunin- co!,!vocpu,.nove elem�n,los, para' '<,.o� )n!���dõ:s Ina. �I!rtl�ip'�� 'Na"asseró�léia, aprovou\-se a nal, donde os dois primeiros

',' riha� �ma, �,�'il?� "1�thór.' ',,,,. '

.

,e'm,"J'araguá do' S41 se 'se pe(-;
do, II Sel�ão, de Jaraguá e o. comporem, o seleCionado con-' dOs tremam,ntos da "seleçao' regulamentação, taxas' e.;'defi- colocados disputarão' (, Otulo

MUIto embora a forte caní- durar,essas "astro�ômicãs" ar-' Sport Club, Cor�nthiílns Paulis- ,tra ó. ,Cõrinthians: DalbérgiO,f de t'Utebo(de''''sálio e q�� es- niu-se uma série de pontos de 1tI80 numa série melhor 'de

.culà� tenha infitienciad� �o r�-', reéàdações e ,," "maciçõ" á- ta, campeãp de .7,9, do ,salonis-' Roeder., Alc�, Sergin_ho. Tati,: 'Iejam �ratica�ó o refé'rido ':n-, considerados pendentes de in- tr?s' partidas> ,e
"

,mo 'da paftidà, te,!é '�'eqUipe j' poio dó' p(lblico:
. Pô'r"'incrív:l' mo da capital bandeiran*e•. " .Nagel, .f?avi, Ja,ir e, M'ário Papp. �o'rte:� de�e{äo s�''8presé�lar teresse das agremiações. parti- .,,' "v

1?_c�J !nai?f d9mTnIo � n�s' 'à�� �Cjue Po�Si:/ parécer,�.' há múit� Desses, noy� elementos sairá-�t i�.ao· �OO:denad�r, �ú' sU�r!,i�r: ciP!Vltes, be,mf'comf!) feram en- " '

'

.

çoes, até mesmo maiót cô1Jcá�: ':gente tiran'do 'partido 'dessa ." quinteto �n�� 'l1:1�dirá forças com,' d.a m?��lidade, ,das � \�� .10 tragues as carteiras de identi- Segundo decisão ,a� assem-

,tenação nas jogadas de ata- caótica situação finanbeira e o
Essas, promoções esJão .mo- ,o campeão pa.!Jlisla da tempo-' horàs. na mesmo local d�,t.!ei-: dade 'da-'atleta '(:lara preenchi- "bléia� até a data do "Initiun",

que 'porém os t d
' npp,olizandQ' .as' 'atel'!ções do rada pasSada, que ontem à nOi.. nam�nt�.�,' ,.- c>

# t',

menta" ,.ß , dßfjnidas,. a,s;, datas os 'clubes dev�rã& . apresentar�"'",�w,_,",.J.,•.�,o<.��em.a.E1I�, .. a. •. ,-,e• ..tt9t...tie..9��rfe,�",cj���a.i!.'� pu'bll'co"mantedoespo'rtemal's
",

"> , .. , .. �� ,�.(,,!l.
gol senao f� f .. I� jogou � SãQ" Francisc� ,do par'a ,','a ',Il;t,rgad'a ,�o no.am.·peona" "a's 'ca,rte' Iras' das' atietas, preen-

,

, �<" ,acos, oram tO,tal-, terpretação àqueles que enten- '
.

"I, v ",I

�e'1t� de;scali:�rados, a �xc� t ..�dérfm'�i�iQsipuaç��, . ��', praticado no' Brasil, com pro- ,Sul, hoje joga em Jolnville e E durante-o Campeonato Ci- to bem como � do Torneio Inf� chidas, para que se dê vazão
.çao,: de uns,poucos" que mui.tó :,,�

,

. ,

"
' m�ss�, de' casa, cheia, isso pe,,' amanhã, em nossa cidade. tadino de Futeb�i �e Salão, cio. Do Varjão/80, 'Parti6ipa� ao que ficara estabelecido.

exigi�am ao arqueiro Plínio. EM BRUSQUE
lo menos,no ,dizer, dos, diri-

,_ _�e.v�r��/��r ��serva.d�sr:,ouiro� 'rão; Figueirense (titulares), Fi- Ql,Iestões de arbitragem, indis-'

Chances
, .. tog.ic�l1)e(lte ,ho,uve- gqntes salollistas que acredi- É esperado o, ,co."pareci- elerl'!ent� .p��lcipan��s; que gueirense (veteranos), Águ'a ciplina, premiação,; formulas

, {ªm, mult9:,mais aO ,�':M.Qlflque � ... N'� :lJleio "��;ta .. s�n;�n'a; os..
.t�m no suçessQ" pois q�e o mento m;tciço"do público e da

. r.'ãl?, ��::!i!"m 1 ,P�,rt� ,nd,,�' r,�ação Verde, Rio Molha,' Noroeste; de di�'putas, foram todas defi-

Travesso",� qqntu�p, ."q ..ve,lba . ,!Jrl[ln�s �iv�ralT) �,ua";primeira objetivo nãq ..é o finallceiro e "legião corintillna. ,
dos 28 pré-convocados.e cha- Viia Nova, ,Simpas/JS, Pç>sto rtiElas, também as abrangentes

máxima dq, ,fut�bQL,.de ,que ,�P!ese,ntação, fo�a qe Sefls.,do-, ,:S�..m, o prom.o�ional , para des-' Do sucesso' dessa, promo- �ad� � Íliteg�Í'en; �'seleClo- "Mose�._Vila Lenzi e Ferroso. passiveis'-de má ,"·,interpretação
c.uem não faz toma, novamen-

.,.

d 8
. �ertar o,in,ter�se flo,jarilgua- " çã,o, ,depen4�rá, as, .futuras, já, naC!,o�po",�s,: o oble,tivo·,H,p�ífi-, .. " que f,uturamen,te"p'dderão """rar,rry}n\os Jo_ga.n QT em 'rlJsqj.lean-' , .. ' " -, . . "'-

"
..,t,�, r�,ve,ou�s.e, qu�n.,do, o. .pon- t iOd P

", ens!!!, p�ra ,ils,.collJpetições qu� �pr�vistas", como iii ,vinda do co é formar um :'quadro forte ;. contusão; h'ajaJvistà que o pen-
, ,

e ao I er, aysap9-u'�·,9ue,.. :,do- estão por, .,.vir, prl'ncl'palme"ntA mpeã 'h d" -
-,' �b : 'I

'

,', I' '.', I��W} ,dir�i!o. DaQ,iel, ap.ó�, boa ".IJlÜJgO ,derfo.to,u 1(1).' ryJáfrai Atléti- ' ," ,
.. , '"I c,a p..gauc o, , o campeao, ,para" rl,�ar pe, osi p.r T'7W�,s u- Essas equipes participaráo sarnento únill:()" é>realizar um

tram d t
" "'" , ". ,e qllanto aos �Q�OS Abe",.rt,Qs. ,car.ióca, �ntre ,outras,.e,,"uipes gares, pCrincipam,'énte,,' em se, .

I r' d'
. 'Camp'eon"at,;.,;ta"1 ,"qu'e' a'tr'a'l:a e,," 11,.; p,;, a Ilque, iJ;1tE!'rnªli:iona- ,,!'c,o ç,I,IJ..b�.",,�o, ".P",ed;�,l:I •. A,m,a,r,ela _ ", ., c ao TorneIO n CIO, "la, 23, Vln- '"

,. . ,T ", _". I de renome ,nacional no fute- 't�atando "cÍ��' Jasé '�rem' 'em � ,

;�',1J9',,, �Pr..0�li!itandQ: JaiQlf çole- :�(,���Wt�do' .final: ;1, a 1):" " �,
" "." >

• • ". ,douro, com a seguínte' pro. . ao mesmo tenipo"fnarque pela
ti:��,_d� d,efes�, ,iurel')1ellSOu 'vio-

A preliminar entre Massaran- boi, de �Ião; , 'Járl!�eu�,._��: S�k�
" .. ,

'graníaçãö' 'oficlál '�em sua pri� disciplina e caráter "'ilibadQ._ de

)�:n��m\r.nte ;?2 9o,tJde,};4eeão, ':�p�E .�Or(f�'A "'P�',:, ,�.",: ,.","�' �,- "1 rÍleira fase, de acordo'coin e 'c.tleta.c;;e:dlrigent�§,áoS":clubes
P? çanto .�,u,p'erio'l:: direit!),dn-

..

JOAÇABA \'
,

, ,A , sorteio efetuado na oportun\� participantes,-deritro'·'das finali-

�cl,u�ive fl!ra.r;.lpo. a re,de., Esse;'
. '" �" ....

dade: 8 ho�as; Ferroso x Rio dades prescritas no regula-
,foi P'!at!c,am,�nt§l o ,úOico"arte- '.' IS.,21. �o,ras;deste; ,s!:Íbªdo, Molha; 8h4Omili, Vlia LÉmzi k
i���e a 'Qo.l d�, eqUipe :Iagearia no "João MarcaUq", p Juv.en-
,dllrant� q� �

90 minutos. O ,ten- tus tem, ,Q,4tr.O • ".ditrci� compro-'
to foi marca�o aos ' 40 minu-,' m's"o a t I b"" I"�,, , ,n � ao ,y,o,í!.ç,a a, ,al;1te-'
tc� ,�a .R'rirt:J�ira,fase ,e, na,pos-, Yi!?,a:d� qe.�P,oinI}IJl1l)laCflr,do e,n
t��!�!1 �l1';,ig!.e'1.ás,!,',Jl�'�de,sespe-, tre as duas, diretorias. Nesse,
r9! Partlrafll p�ra. ( o :�tLldo: ou período. 9�;: qyarEjs!!lª, f1-" ,uma
llada", onçJe notou-se, a displi- ótima opção para presenciar o
,cênçia, ,Gie .certp� ,jß!!J,�do.res; 1 >_e�p�t(l�,ulo, já que, l?ãq parcas
ali�da" á fªlta "d.� condiciona-' a� p'�omoç&�s) I)elisa,' época e

I!le,nto fíSico:_.,(um alerta,ao pre-,
'

,e Joa.çal;la, J�, reßIrn,eQ,te \"uma
,parador. Am<:>. Deretti)" ,mas na- .d�s .I;),oas E;lqtiipes. - desse ..Tor-
dá, adiant,ol,l" ficancto a�-equjpe "rreto,

,vi�itante :com 9�,;,iol,lros',;da�vi-' ,; ", _,j ',:� ',;,)!,!'�� -r':

tqria" ime,recida, . pe.I'o" ,q,pe'., a-I E "'uarta:,fel'ra a' t d. ... ''''I , .. ;,,!I ,;. ",ar, e,i no
, pr�sentou" F,�ustraçã()t to.tal"da' -':'�,��ra .�marela,", ""a cidade
,'pequel)a,:torcida" . 'e,' ':di'" f 9,e:l'JJ.af�a" o �:l'JJoJ�que. -rr,aves-

" 'MA'C
\.

d"�O" pegaMo, ",·_;:\Jem;:Jogp ,
e

,difícil prognóstico, haja vifita a

,,.!tel!1Ej �ivE!I!da"',� :existel'l�e ," en

h�� J!s; djJ� agr�n.:!ipç�.es�l:' \;

" '

\, , .

, �; t 'f' •

SHuaç:lo críticai

'" ..

t .....\!"��. j(.i
'>,<, ,JUVENTU.S,� �ecão; .OçJjlliJn;
Mauro, Jorge ."..silva·) e..;Ad9.�ar;
Chiquinho, Aroldo�e :Joel;'&ª�

, Tt .)' '!1\:� .4,lil' ..: "'(.0·" ) .... l� ! .. �•. 1 �:'\ �\. �
..
f't t,f' :�l-

A Prefeitura "�o MUnlcipah<d&
Jaraguá do Sul está expedind�
oficio-circular a todas' as de_"
',mais cO-Irmãs 'catar.inensEfs a"
'imprensa', estadual:':'a-OSí'cllÍ�eS",

· e emldades; 'dahdoc' c,bnheci�
'mêritö'�

,

'sObre '('1 'a, formação:: .d�
,,' COrniS'são:".Mtinicipal" de !Espor
tes e ComiSSão ,Central!> Olga
,n.f2adora' 'dos XXI �JOgoS1'iAber_
tos de" 'Santa Catarina-;, ,que
trabalharão uníssonas""na 'pro
moção do magno evento poli.
esportivo� catarinense. ISso dá-

que 'os municípios tenham"cõn-
,<dições: de manter ,r contacto
éom a"CME e CCO,',hàja vista,
de ,17 a 25 de' outllbrO'jb,:O inu
nicípio "sediar 'Iósli Jasc. "

,

, '

,;� .('<t· n�.'" -5. �!"' . .lj";;';�. ,'/' !'

",!),::Os órgio&JJ<1cltados têm' os

,,�seguintes ,ené.ter.eç�mCME :(Av.
"Getúlio Vargas;l ,503 - :Fone:

72.102:1)�'CCO ,(CIP-Centro -In

,teréscolal'" ,de ',Primeiro 'Grau

"Máric, ,Krutzsch", ......- ,Av.; Getú-
" no> Vargas, 830,: Bloco A,! Fo
ne: ,'72-0350' ou 17-2-0433, com o

-se em função, também, para sr. Presidente).

;' - ... ,

Ramos e Conselho Fiscal

Guido 'Fischer, Waldemar Ma

Iheiro e Alfeú Gärcia.' Albérto

Taranto continuará responden
do (leio pepäi'tâl'ííetito.: de Ár
bitros. i, , , , ,",,_ ,i ':,;,,"

. Mário, qu� foi secretário da

LJF de 1971 a'1973 e presí
: dentá: .de- ,1973 ,; àté aqUi, com

Mário frisou: também das di

ficJldád�S' I fin�nc;eirás ,que a

lJF 'tem, diiehdo' a subven-'
. -t, ,

. f'l � , �

ção anual recebida. da munici- ,

palidade s��, Ó ponto d�, equí-.

líbiio-da baiança" i fi�äncei�a,
pois que, os parcos recursos

'recebtdos dqll �I�b�.s" origi�ã
rios dãs taxas, nem, dão, ,para'
pagar"o.alu�u�1 '��,;i" �ed�; �::o':
que é pio'r,' têm, ciubes ,que
iiãó pagam ,ás" t��, algúns
att 1

êóm dois anos de atraso. '

A tàxá mensal tem o, valer ín

timo de' crs 80,00:'
•

• ..
<

'\ • t:" �

/'
>' e

para. este\ anô, ê provável'que
;nem o'corra'" a; promoçAô", da

, "Prímeiróná" 'pelos comentá-,
rios' que ouviu�se, porém, não:
há nádä de oficiai, alnda�

--Uma" dás causaS: ,:os Jasc: �

'�"'� fambérii"tlda' cômo' cerl'ä: a

'filiaÇão 'do 'Cruzeiro;:"de Mas-
'

mandato 'novo de mais três

Weler,' fez-se ver, pois que, de
, Na" assembléia, 'que serviu há- muito não é' mals reaiizado'
pare,' demonstrar" (> 'éiêspre�tf-� �o Gamp. da '2a. ÉÍivisãcf "'de '

'{!ie' 'dos' clul)�s 'fniádos p�ra: ,;l'Amadores '(a Segundaria) por'
'com sua a�tidà'de' 'foi' aiert�doj ielta. de clubes .interesSados e,
.�,�' lo' -,H,.' i�' �!(? \:;." "./, I

aos presefites j)ara a renova- ;
.t· I ". .� \ , "i' _ I" '"

� \, fi '

•
J

,

ção' dos Alvaras de FunCiona-
"menta junto ao Con�eiho' Re- '

;'gional de'
.

Desportos (CRO),
'cujä' data �e�píra 'diá"31"áô' c,or-,
t, �. � : "ri)i. o "_ tr (. r\qt $<:, !
rente. E alem diSSO, a mensa-

lidade' para 1!ssd/'foit )eleváda
"pf:rt.' Cr$' 2oo,bõLJmeriSais, éóm
'i' i ,i (", . I'i i J .:' �I�I r;.

.

�

�. ;�noYa'� . Dlretori�! tof

Eleita par,,�<:lamação' aotel a.
anos, ao aceitar ,.� sua -reeleí

çli_o" foi enfátlco,";'em'., afirmar:
""Ião-Sei se- levarei minha ges-"relutância e recuo de Tarantel

à presidência, alegaf'l�o" prol:JJe-j tão até Q,fim"�""""",�,. f",:'"

,ISSà'" logicamente'!:, pren<le-se
ao que expusera anteriormen

te; as dificuldades, falta de es

tímulo desâl'llmo"iI:e as crlti

c�s.' I�felizmente é o "quadro
que se -apresenta:" /!II reporta
gel� do ·!mais.'antigó" 'foi a

única a docUmentar,.,a aSsem-/
bléia. ,�, (": ':!,'"

ma.s diversos ,que lhe -tomam'

'jfltegral",�nfe o ,temp0,'J, a. as-;
sembléia r�conduziu, :�â(io'fyi�
tório Rassweiler 'para mais um,

perfodo de três anO,li : !J. Jestal
de Liga, ficando na vice, ree-�

! �'�J � .. j: ,., �: �� I,

·"'Numa análise' frii:t, da situa-

çãc, o estado é rea:lment�,-crf�
tico é desestj,[11ulaçlor, � ponto
de� se se� cootirip�r ne�s,e, ;pon-

• . 11.: I -J l�' _ ...... • ... ,. .

to a entidade 'pod���" G�rrar
suas portas, o que, convenha- \

,r:no�, �eria ',I�ti��v,�1 ,p��� um

I�ito t tam,�ém,,, 9.�mar ·�ar:!zler"
Secretário - Celso Juppa, :re�

,
'

...., ,_. , "" 'I
soureiro - Lourival Silveirq;

'define "·�··1€)

'\(arjãa/80
;:.

I

,
'.'

•

,� : � i :!' .�'""j

mento.

�. ';_' '.j;�-,_..;; �. ,:. �-!i' -,I ...

T..·b 'I
.

d r::e" I S
' , , er.Ii"l una I �') '.' ":"'" e \

k :.�on a .'n;'� . ; ',� ; '. ' "� '1�<â�dí!. RI .

,e.$al.ä�,��.:',:; �os:;::��.::::aQb� milhõês' .Fer(�$� "Bem�wi'c proJJlJy.�� ��s�vais
·í '. ,,$',� ,' .. ::, • � ,', "7'" .!'1

'Ji'
"',.",,', '"

I
"

�" " ."."" ..,: o final-de-semana es..:: das,,,5!Q m"l!r,Ji.çípi()� e re-

'., ' � .:: ,�,,!,

:

( "�,uO ; ,�..:,:,�t.;" uv,en uS.. ':�'., n_"." ,i. '"f" porti:vo' tem reselV;ado vá� 'gião, reser:vando-;:se ��prin
'I .,',.", :;;f� ! ,I "

'�', ''c. '",; ;..,.' u ':', , �,' , ... ,.:� ; , .. '. ,('fi,;,
, ,rios ev:eri.to.s 9PctQnai� cipal deste sãbado a pe-

"'. �, <. "",_ , b .�., u\' n '". ",_,,' <
' aas jaraguéu�ns�s,.inipianl leja entre Arweg e Jara-

Na s�.mana; d� ,1.0 ,a.7 de, destacando três itens, _que .devol!,lçã�m se�sã.D, de Of? \ do cpm., f�st!vai�, . espo.r,ti! guá �C,;e,> n�,.. pr:eUl)1inar
, março do corrente, o "CQr- dizem de perto ao problema de março do corrente. VOS a partir das 14 horas, de amanhã, Figueirense x
reio do Povo." estampou na', 'Í:fa- Iil>eraçãe;,,'da"verb'a (o' __>< 1 ,( do, Ferroso e,.da .Bemavi;' 'Ars�maL (Joinvill�) e. F"er-
primeira página, artigo sob o <O, convênio foi assinado em 27' 3 - Que o Tribunal de 'jogo envolvendo Juven- raso x Palmeiras (Joiln-
título "Ditrcil os dois miihões ·l,qe.�julnp ,qe 19(9»do:, Juven- � /conta�, n�� c�iou (lualquer ! �, tus:� 2'o����á;j:���21 ��o& �,ViIJe) j";t����9�h:!lN)artidia
do -Juventus", dande centa

'

,tus paracon$trução' 'd� sua� impass� no julgamento,; e sim J) ras aeste sábado 'no Es.,. de honrá.' irófeus está-
do resultado do telefonema,: arquibancada em concreto c�n��át�� f!rreglJiaridad�s n�" r> tádio João Marcatto pelo· rão ein dTsPll�,;���com
havido. entre o Presidente ,armado: processamen,tö 'Sól'cifarido":s.... : 't Torneio 'lnçeotivoc9., alTl.�7j ;P�I'JlPJg!O servi'��:-.:a�,b�r:e
Antôni� ,José Gonçàlves e o correção das mesmas, o que .

;.' nhã, a promoção J:lo Giná-, _res:ta�r:ante." .t!:�'\. c�;.-
.

Secretário Júlio César, de ,1 - Que o' Tribünal de: --'äté tío)� ni" foi -feito (o gri- .
sio de, Esporte.s' � Artur" -;1J';�•. ;"" d�' 'o, ',' ";''''�i "

Cultura, Esporte e Turismo, Contas do Estado de Santa f6 é ,dó ôriginal).'" • ';'. � Mü-lLer, com a apresenta'!; Já, em J,res:j.·,·Rios do
dois dias antes.' Como hoje Catarina não faz recesso de '. � ção 'da Sel�ção ;; de Mas'"ro) �'Orf�l "9 Estádio !�'O Nq-
fazem dUlas llemanas- que o '

� final e inrcio de exercfcio. Esses 'os esclarecimentos ;; f; saranduba e de Corupã, va Aliança a, A.R. 'Betj1j-
dito ahigo foi publicadO, rde_

,

, ,
" fornecidos pelo' dr�, Nélso'n

'

�, ginástioa ,rrtmica, dßspor-", ,das .M�.;_WU�b�Jm, faz tam-
vem aqu�les que acompa-. 2 - Que quanto aos CrS Pedrini, Presidente' do TCE, : (l. tivfi B, 'a, atração., r,eyn�n-;� ';bém .�é,u fes.Uval;, Qe�fyte;-
nham'

I
o notic.iário semanal �.ooo.ooo,oo

�

(dois :mílhões aCéroa"db ··epis6dió' q).Je já '. 4; do a Seleção.. pe ��aljag\;lá� ,"hP.!. e ,��c,haf,;com 30 eq':M-
do "mais antigo", ter�m no-' 'de cnizeiros), destinados ao encontra-se polêmico, uma r 'I x Corinthians Pal;l,l:is�a.�ii<lJ,"'§" p,e!?,,,�:Os boch6fHos teré1_o

, tadó' '!que o articulista fez' ',�r�rnio �sporiivº, J,uventus, ',vez 'qu� 0c-Çlube orçou e pla- ' ;J ainda prazo' para lnscr�-
mençãc{ao Tribunal de Con) de Jaraguá dCt' sur. com 'ls ,<

'.

rie,ibU a obra' sobre os dois {:1', .No., entalilW;,; ,tl,P .guß se !vE!rem:.;�ua��,;:eq'!-ii.R��,'.�o
tas do Estaao� _erroneamen- '. empenhos relativos, estão ín- 'miíhõê� já na: ép06a da a� �r�f.ef;e a ,festivais esporti�:: "lyalor de Ç,r;$�;6gQ!QQ ,pjlra
te ter citado que a libera- ,clufdos na Relação de Res- sinatura do convênio, encon- �, vos, O Fe'rroso (das fun- disputa de uma novil�a
ção dos recursos deve-se ao tos"fa Pagar n.o 9 - Contas I trarido-se'f!ttõje'fotall'nel'lte·de-�." ", diçõe.s, ,.da", W�g, I &, Uh ..mü;lEiira, 21 po'rcos, _2. car-
impasse cri�do .

pelo. TC e não Processãdas, a qual d..eu fa,sado em fl,lnç�p dos au- realiza o seu no 'Estádio neiros, 2 perús e 2 mar-
seu recesso de final-de-ano. entrada nb' Tribunal de Con- mentos. de material de. cons-

.

do·Figuél remse, na (Ilha da, ' -recoso Os. futeboli!:itàs 'te-
:
._, 'I' tas em 21••de :janeiro.;de' ,'trução iS mão-de-obra. Talvez;f ,_ ,�f'iQußir'a, ®JJ1 grande: nú- rãó ém �disputa' 'õ� tradi-

Pois bem. Nélson Pedrini, 1980, sendo processada e,a a ·verba 'dê: "para ( cobri,f, a �,' IT ., nte'rOJde.'�uipe�"cpnVida- cionais troféus.,�
Presidente' dq :Tribunal de ,13 de ,fevereiro baixada à metad� do planejado; isso, ' " .; ,

'

',":1' 'U'" _

'

�

" Contas, inteirado do conteú- CAF,CA bm d,ili.gênGia" p,âra se':f0r)iberadd logo, proble- I

do da nota (veja-se também COrrig!r, irre�ula�i�ade�. Em

I m: qu�, ,ia
bem da verdade, D� 1,1 A 2� D,E O�T;.,UB�9 ,.r ;q:I, "'��fC

po'r aí'a'força dé�Renetra�ão at�ndlmento.a diligênCia do, n�o é. só do' Juvrntus, po�s �, ,'j;'" .• '( ,!LiI't-: ·'t,?l "�" ,ti
de jornal, interiorano junto Tribunal de Contas, a CAF,CA ,que, s,egundo, informaç:5elr,v <.... ,! • .... ,: "":'ih1iif <':. �, ,)'. ":1i1H'lt, .,'

as esferas estaduais) ende- lern 29 de fevereiro, solicitou outros clubes, 'rec�beral1'll f'l'Ef, '".,., !h • ('EM, JARAGUA DO 'S,U.L 'Il') m� co::. :
reçou lidireção deste jo'rnal, ·ao Tribunal ' a' devôlução' do' . 'qllenas parcelas' e [encon- ,

• , \ . " ,',',,' ,',>' i l.H�' 'I':)!" ,t f/:
ofíci?, de, �sclarecimento n.o processo, tendo o Egrégio' tram-se ná mesma situação
1566/80, d� 06 de ,março, Plenário autori?ado aquela do clube grená. !

r'·

r -'>..'\\�. !o..... ' ,

PREPARE-SI;: VO,C@ DEVE PARTICIPAR !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'PtoJeto.: de
Pornerode'

,�CERVIL
COOPERATIVA DE' ELE.TFUFICAÇAO RURAL

DO VALE DO ITAPOCU ,LTDA�
- '.A programaçãO .

que 'CUIIII
pri� � governador Jorg, Kon
der BOt_:n!lausen em ,visita . a
20

,
municipios catarinenses,'

ser:n.alJ8 passa!fa, teve seu

ponto alto em· Pomerocle, on

de, .após atOll de assinatura
de' convênios com o municí�
\pio que transarorrerl[lm no· Clu
�e Pomerade, o prefeito Hen
riq!Je Drews Filho,' do ex

MDB; maniféstou-se publica
mente em favor do PDS.

Edital de Convocaçã.i·
ASSEMBL�IA G'ERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Oooperatlva de Eletrificação
'Rural do Vale db .ttapocu Ltda., CERVIL, usando
de suas atribuições, oonferidas pelos Estab.jtos
Sociais, convoca seus ilustres àssociados para: As
sembléla Ger21 Ordinária a reallzar-se; na .Soeie-

.. dade Atiradores Dlana, sita � sua 28 de Agosto,
1',399, em GUàráJTlirim,_nç:> 'día '31 ,de março- de 1980
às 08 horas em 'primeira' convocáção, com a pre
sença de. dais terços do total' dos assoclados. Ca
so não haja nürnero le'gal para as deliberações, a

. Ässrerribréia será realizada no mesmo local e -data
'em seçunda convocação às 9 'horas' com a pre
sença da metade mais, um do número total dos
associados. 'Persistindo a falta de quórum legal a
Assembléia será realizada no mesino 10'cal e data,
em terceira e última convocação às 10 horas com
'a presença ce no mínímo de dez assoclados,

ORDEM DO DIA' .

.

I

.. 1 .
.....:. Relatório da Dirétoria ,e parecer d�"Çon-·

. selho Fiscal;, . ,," ":"

2. - Apreelação e aprovação ou não do Ba- -

lariço Geral/80 -:" Demonstrativo de �eceitas e

Despesas;
.

I

3. - Eleição e posse da nova Diretoria e-De
legados, pata o exercrcío de 80/83; ,

,.

4. - Fixação do valer da verba de repre
sentação do senhor Presldente ,e cédula de pre
sença para os demais Conselheiros,

I Guaramirim, 12 de março de 1980.
KLAUS LENNERT

Presidente

, '

. Mal de: ConVocação'
.

-Pelo presente; na fo,rma do artlqo 29 d�s
Estatutos Sdciais, .

vimos' convocar os associa

dos do Clube Atlético Baependi, para a Assem
bléia

.

Geral : Ordinária, a realizar-se no dia 27
de março de 1980,

-

às 20 ho.rà�, na sede social
do Clube. na rua Augusto, Mlelke, 466, pera tra- '

, '

. "

tar da seguinte No �izinho I1I\Inicipio, últi-
ma etapa de suà' viagem de

serviço., o governador Jorge
Bornhausen recebeu pedidos
de cónstrução de prédio pa� I

ra a Delegacra de Polícia e'
Cadeia P6blica,' de .

três safas
. de aulas nas escolas isoladas
estaduais e' de asfaltamento

d" Rodovia Jaraguá-Pomero
de; c:om 25 quilômetros. De-'
terminou à Secretaria de Se

gurança e Informações a ini
elar providência. '

no sentido
do prédio da D�egacia e Ca
deia Pública e à Secretaria d�
Educação proviclências para: a

co�trução das três s8Jas de
·aula e autorizou a Secreta
ria dos- TransporteS e Obras,'. \ "

at�a"és do FEAIt, a conceder
Cr$ '600 rri� ao município, pa-

,
.

,

,
1�

2.

3.

ORD'EM DO 'IOIA:

. Apreciaç,ão dp BalalÍçg, Pat�imênial ,e
contas relatlvas. ao exercíclo financeiro
encerrado em 3\ de dezembro de 1979.

.'
-".. ..

Eleição do Conselho' Deliberativo

Assuntos diversos de interesse da So-
ciedade.

' .
.

, ,.

Outrossim' esclarecemos que, na forma do

artigo 29,' § 1.�:dos EstatutÇ)s Sociais, na fa�ta
de quórum regular; realizar-se-á a Assembléia,
meia hora após, com qualquer número de. as-

.

sociados.

Jaraguá do Sul, 04 dá fevereiro de 1980.

A DIRETORTA

,

CADERNETADEPOlPANçA.

��
.

-

,.:�f:
,

.

-',

'., '" .(

UM ÁLBUM QUE VALE POR QUAtRO.
"A Criança e o ICM - Conheça Sant�'Cirtarina" é quatr,ó vezes gostoso.' .

Um: colecionar figuriIjhaS é 1.ÍII\ divertimenfo emoclol).ante. A sensação de ir
preencheI;ldo.o álbum, a troCa de figurinhas, a stirpresa caQa vez que se abre
um envelop�. D�is: esséé,um'álbuin muitoespecialparanós: ele conta, em
120 figurinhas coloridas,: a história, de nossa terra, de {lassa gente. O que nos

J tOGa de perto, sem.falar que:yale tambéw como material d� pesquise!! escolar;
Três: só evn participar dessé;l promoção ,você já est�: 'colaborando para que 0/
Estado tenhamais recursos para aplicar no desenvolvimento de Santa .

CatariQa. Quatro: se isso ainda nao bastasse, 'você pode ganhar prêmios
maravilhosos. '."

OUiASÓ OS PRÊMIOS.
"

Tem as,surpresas que vêm de\'}tro dos envelopes. Vales-brindes de bolas de
couro, bonecas, n'liniboxes, jogos de"dama e moinho, jogos de toalha de •

mesa, jÓgos de toalhas de banho, bicicletas, televisores: ao todo são 23.305'
brindes. E tem também os grandes prêmios: Cadernetas de Poupança &SC,
Com dep6sitos, que vão de Cr$ 25.000,00 a Cr$ 350.000,00. Com um
póuquinho d� sorte vóCê enche o QoISö.'

.

COMOvoct PARTICIPA? '

'.

� simples:�de giaça:Cada Cr$ 300,00 em notas fjscats e tickets de caixa dão
direito a �in á1b� OU.a um envelopé com seis �gUrinhás, Pode ser uma nota
«;lU� ticket só de Cr$ 300,00, ou :vário�:CI,Ija soma alcance este valor.
Vamos lá. Peça sempre suas notas fisCais e tickets cU!.'caixa e depois troque
por ßgurinhas. Você tém muito a ganhar.

•
,

'

,

/

'I.

'"

j

Engenharia -da
�

�Jaragu,á
pronto

.>

em 180 .dias
1'):1 assistência a sua rede' viá
ria.

Quanto a rodovia asfaltada
_.' ) .

I ligando Pomerade a Jaraguá,
.

do Sul, disse que o projetó
flna.1 de engenharia já foi ini

ci�do e estará concluído den-
'tro de 180 dias, garantindo.
.
para tio logo. fique concluÍ
d,o esse projeto a expedição
do 'edital de licitação e o iní�

cló das obras. Essa. declara;'
çãb 'de Bornhausen cónverte-'

�

'r .'

se numa realidade, esperanço-
.

sa às classeS, 'reivindicantes
dos dois municípios, quan�
ao asf�liamenio. dessa histó
rIca rodovia, atualmente com

traçado .! sinuosõ e estreito...
\ f':'

principalmente I na serra que
divide o, territ6rios de Jara

·guá e pomeroéle.
. .,.,.f,·...*"'I!I\!l'""',....·q;,,,,..·l

Morett I. Jordan & C ia: Ltda.

VEICULOS USADOS REVISADOS
,Financiamento próprio

"

Dod'ge Dart cupê -' amarelo .. � , , 1972
F-75 4x2 - verde .. ' ... : . . . . . . . . . . . . . . .. 1.975'
Maverick cupê - branco 1975
Chevette L - bege ••.•..••.•...••....... 1978.

.' \
F-75 4x4 - amarelo �." ..,'." .... '.' .. , ,. 1977
Corcel II L - bege ".... .,'. .•. 1979
Oorcel cupê - branoo r : 1�75
Corcel sedan - branco ••........•.'....... 1975
Corcel II L - branco " .. .' ....,. o I•• , , • • • ••

. ,1978
Chevétte � amarelo .•.•••••.• r.; 1974'

·

Belina II'. - prata •• ,: � • • . . . • 1978
Volks 130-0 - verde •••••••.•• "lO • • • • • • • •• ,1975,
Corcer cupê .;;. branco •• .r .. � . ..• . . . .. . . .. 1977
Volks 1500 - amarelo 1972
Volks 1500 - bege

-,

:..... 1974
Ohevette GP - branco •••••.•••...

'

.. '. •. • • 1977
-, I. .

Corcel II LDO - verde . 1978
Opala -cupê .. branco ••.••.••.•••• '; . . • • . •• 1972
F-75 4x4 - verde '......... 1977
Brasílla - vermelho •••••••••••••••••••••• 1916,
Corcel II t.DO - branco •••••..•••..•• '.... 1978
Corcel II GT - branco ; ..•.•.. :.. 1978
Corcel cupê - verde .•.. .' .•••••• , .. '.' •... ,. 1977
Corcel cupê LDO - verde •...••.•• :...... 1975
Corcel cupê luxo - branco •••••."....... 1977
Corcel L - vermelho' .. , o •••••• ,. 1978.
Fiat 147 - amarelo ••••••••

'
,.. 1979,

Selina " L ;,. verçje .... � .. • • • • • • • • • .. • .. •. 197�
Belina Lx. - amarela . ," .•. : . • • • • • . • . . . . . 1917
Passat lS 3 portas -. bege ••.••.•....... 197.8
Beiina II LDO - verde ••••••.• : •...• �. • • • .. 1979
'F-75 4x2 - \Jerde ; •.••••...

'

••... '. 1976
Opala cupê - azul ••..••.•• �. 'i' ....-: •• '. 1974
Maverick cupê - branco .'•••.•• :........ 1'976
Maverick GT - bege champ••• , .• ,........ 1978

·

Belinà H LDO - branco ;... .•.•• 1978
.

, I
Belina Luxo - marron ., ,..

-
.. , ,... 1976

Corcel II - b.ege ......••................ 1978
Corcel cupê - azul ............•.•...••.

< 1917
Corcel C:' Lx. - verde ...•... ,. . .• • . . .. . . . .. 197a
Corcel GT - vermelho .•........•........ '1976
Coroei 4 port. - branco ,.. 1975
Maverick cupê .. marron ..

' : ,..1976
Chevette LS - azul 0 • • • • • • • • • • • • • •• 1978
Chevette GP - branco .•...... ;,........ 1977
BrasrJia - azul ..•......•....•.. :....... 1978
Brasília - branco :... 1977·
Fiat 147 - Bege- .............•....... 1. • •• 1979
Dodge Dart - marron .• � •......•.... '. . . • 1972

, \' \

JUiZO DE DIREITO. DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

Edital de (ilação
/

.

. o Doutor:Marcfrjo Cardoso 'Finger, Juiz, Substituto da
Comiirca de 'Jaraguá do Sul, Estado (de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc... .

.

·

' FAZ SABER a todos quantos o presente ediatl de cita

ção, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conhe
cimento tiverem e interessar p�ssa, que por parte de �L�
BANO R08ERTO BACHMANN e s/esposa 'Emflia Tecilla',
Bachmann, brasileiros. casados, residentes e domiciliados
na localidade de Ribeirão Molha, nesta. Comarca, através.
seu procurador Advogado Dr� Luiz C. Pav�n, foi requer.ida
uma, ação -Je u'sucapião, para aquisição do imóvel a se- .

glJir transcrito: "Um terreno situado na localidade de' Rio
.Molha, com a área de 152.4001"(12, sem benfeitorias, fazen ..
do frente em 227,5Çl. com, o Ribeirão Molha, fundos coni
três linhas de 180, 161 e 34m 90m terras devolutas, extre
mando pelo-lado' direito '«om 569m em terras de Ardulino '

,

Hilleshelm' e pelo lado esquerdo �om 762;" em terras de
'

.

Hermengarda Cagllonl, distante a 500ms da.Gruta Noss,a
Senhora "de' Fátima. Na referida ação;, foi· proferido o· des�
pacho do· teor seguinte: "I.':_'Cite-se' na·· formà do ,'inciso
" do art. 942 do crê.,. sób a advertê�cia do §' 1.0.desse
mesmÇ) -dispositivo. " - Cientlfiquem-s.e por carta a Fa
zenda P(lbllc� da União, do Estado e do Municfplo. III .."...

Marca-se o dia 24 de abril p.v., às 15h30mTn, para' ter'.·lu-
·

gar a audiência' de justificação da posse. IV - Advirta-se .

do- que se dispõe no art, 943 do CPC. no tocante ao pra-,
zo para contestar a ação. V - Not..se o MP. It-se. Em, ..... "�i'

27.12.79. (a) .:_ . Hamilton Plfnió 'Alves - Juiz de Direito�'. .

E para que 9hegue ao· conhecimento de todos interessa-'
dos ausentes; Jncertos e 'desconhecidos, foi �expedid� 'o

presente edital que será publicado na forrria da lei e ati- r

xadb no lugar ,de costurrie, 'correndo .0' prazo de quinze' �

,(15; dias, para contestar, da intl,mação da- decisão que dEr' ;

clara!' justificada a posse, sob pena de não S�do c::ontes-··;,,:
\ ..

tada a ação, se presumIrem como verqadeiros os fatos
articulados pelos requerentes: Dado e passado nesta cida�
de e Comarca, de Jaraguá do Sul, aos 02 de janeiro de

.

,1980. Eu, Adolí1ho Mafhud, Escrivão, o subscrE!vi.
\'

. I,.
Marcirlo Cardoso Finger

Juiz Substituto
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