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' Ano LXI Jaragué do Sul ",
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Pesquisa revela
d'e 'muitos

'empregos em
A Associação .Oomerclal ve

Industrial, encerrou sua, pes
'quisa sobre o problema da

mão-de-obre em Jaraguá do
'Sul e, que visou levantar o

'número meís exato' passIvei
de empregádos existentes' no
setor 'secundárió e ao mesmo

tempo levantar a demanda
provável, de residências, com

base na previsão' de criação
de novos empregos em 1980.
Questionários foram remeti-

dos a 425 empresas Indus- A entidade classista,
triais, comerciais e .<:Ie presta- preocupa-se mais com a co-,'
ção de -serviços existentes no munidade do que a !própria
múnicípio, 'de a.cor'd� com o Câmara de Vereadores, diri-'

, recolhimento d� .c0ntribuiçãõ giu em meados de fevereiro
sindical no 'ano" passado, ' ,po- 'el<pediente a Agência da Pre
rém, oe objetivos da pesquisa ,-Vidência Social de Jaraguá do
não foram, totalmente",älcança-, Sul� para tomar informações
dos, porque apenas 85 res- sobre o andamento do proje�'
PQnderam-na. 'E dentre essas to e construção do edifício-
85 �mpresàs" existe!," 11 com seele da Agência, na Getúlio
lTJ8is de 30 empregados; 17

'com, mais' de 50' a 100 em
, pregados; 17 com mais de
'100; 3 com mais de 200; 5

pom,mais de 300; 2 colT) mals
'de 600; uma com mais de
'1.300 e uma também _com mais
áe :2.900, tendo as demais,
menos de 30 f�ncionáriàs.
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POl' setor, a pesquisa reve-, ,das, áreas contrguas ao nos-

'?l,I'ps se,gW.rtes nqmero�,!lm so jQ).�el (dependente' ainda,
gt-t2�79: Allmentäç!o' (1.191), de remembramerito), o que
"Vestuário (5.Q41), Metalúrgico lhe possibilitou adequBda tes-
(4.555), Construção (619) e, tada 'para a Av. Getúlio Var-
Comér�io' (8�1) empregados. gas; b) :..._ Já estão em nossas
-.

mãof; ',OS '_ levantamentos pl�-
Em janeiro de 79 o qua'd�o nialtimétricos, sondagens ' do

geral ,de 'empregados rias 85 terreno' e outros ' elementos
empresas, acusava '1 0.492, sen� básico; _ a�tecipató�ios à

i
ela-

do 89mitidos no mesmo. ano boração dos 'projetos; c) _,
,6.01ô, totalizando 16.5081 pO-, Ao iguà! QU� em, 1979, li Su
réor, houve 4.251 desligamen-, 'perintendência do lAPAS, fez
tos, o qu� perfaz em 31-12-79, .constar na Proposta Orçamen
um' total de 12.257. tária de Obras para o, exercí-

oferta
novos

.

1980
locais vão enfrentar.
Baseado na pesquisa de

mão-de-obra, 'a Associação
elaborará -um memorial a' ser'

I 'poster!ormente apresentado às
autoridades competentes, vi
sando 'dinamizar 'a implanta- ,

ção' de novos conjuntos habi- '

taojenals

PR�DIO DO INÀMPS \

EM JARAGUA

Vargas, que vem se arrastan"',
do por vários anos.

Em resposta; a ACiJS rece

belJ os' seguintes esclare7i�
mentos: ,a) Ein 21-02-�0, re.:
cebemos, nesta Secretaria Re-,
g:onal, as' escrituras de �oa
ção por parte da PrefeJtura
Municipal de Jaraguá do Sul,

cio de 1980, recursos para a

elaboração dos projetos; e

constrl,lção 'do Ediflcio-Sede

dª Agência da Pre'{idência
Soci?1 nessa cidade, prqpos
ta essa, que está na depen-
'dência de aprovaÇão pelo Mi

nistéric da Previdência e As
sisténcia Social.

I

Essa pesquisa revelou, ain-
da, 'quanto, a evolução da ofer
ta de' empregos, que no ano

(õlassado foram criados
c
1.765

nov,os ' empregos '_ c!esci
m�to de 17% sobre (> inIcio

c:lo exerclcio _, enquanto, que'
pa'ra 1980, segundo lridicaç�o
etas pesquisadas, 'serão ,ofere
cidos 'nada menos do 3.405
!1{)VOS empregos, 'fato CJue O expediente esclarece que

preocupa e, demonstra 'a am-
'

não se pode prever, pel'os da

plitude do problema , habita-I dos arrolados, a data de iní

cionel �ue. a cidade �e Ja� 'cio daa obras.

raguá do S",I e as empresas I
..

'

Mar'lo SOUSa assu'me
,

'

presidência', da'
Desde os primeiros'

diaS de março, o Dr. Mar
Io Souza (vice-presiden
te), ascendeu à presidên-,
cia da Socieda'de 'de Cul
tura Artís�ica (SCAR) de'
Jaraguá do Sul, em vir
tude do àfaslamento, por
problemas de estudo,' do
titular, ,Rolf! Botho 'Her
man.,. ,A SCAR, segundo
membro da direto�ia, es
tá surpresa pelo grande'
número de alunos à sua
,'Escola de Música, sendo
!"uito 'grande, ainda, os,
Interessados em frequentar as aulas, deparando
a entidade Com 'um dile
ma,";'__ a falta de prófesso
res -:- haja vista ter so
mente três contratados;'
-As aula,s sã� no Sesi.

.

As atençÕes: da 'SCAR
estão voltadas para a Es-
cola de Música, aulas'
através de instrumentos

de c'orda,' sopro e tecla�
do,' com 11m grande tra
balho nesse, sentido, de
monstrando o �ntere$se'
qu� está havendo' pela'
arte musical.

'Contraditoriamente, o

Coral "

vem' registràndo
baixa freqüência e, nes;'�
se aspecto, apela-se palo
ra que seus antigos in!e-'
grantes retomem aos an-

/'
,

sa'fos, ao mesmo. 'tempo
que aqueles-,. qUe quei-'
ram demonstrar sua ar

te vocal, poderão se i�s-
crever com' qualquer
membro .da diretorja e

participar do Coral. Ca
,so não haja coJaboração,
poderá ,ocorrer, ao di$s�
lução do Cora�, o que
caracterizar!8 um retro
cessO nd 16 e�f"·' -'"

quadro artístico musical
jaraguaense.

o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE
) SANTA CATARINA
Fundado em 10 de maio de 1919

JARAGuA DO SUL

CapItal LaUI)O AmerlC8ftll, do

.otor",......

25/07 26103

8 9

1

37,PORTE PAGO
Jaraguá do Sul � DR/sC - 41,1totlzaçio n.o. 62

6
"

4'
Capital Sul,AmerIca.. do

..; ,Chapéu.Santa Catarina SEMANA DE 22 ai 28 DE MARÇO DE 1980 ,Número 3�019

Extinção de cursos causa�preocupacão I Aplicaçã? de .. reCUf$OS
,

','
_

' debatidos ' � "por,
Prefeitoso Pro.fessor Paulo Moretti ria, nu� eusto. proibitivo. para

o. ensino.; 3.) falta de estrutu"
física das esco.las, parà' dar ao
novo., sistema de )ensino a' eil-

jaraguaenses, ,foi apresentada
,na, última reunião da Associa�
ção. 'Co.merCiai • Industrial, su-

gestão, no sentido. de que Para debater a execuç� do;' logo. esses municíp10s execu-

naqUfHe perfOdo.' as Ind�strlas co.nvê'nio., que' foi asslnádo' en- tem todo o; planejamento. ne-

locais suspendam suas atividà- .te ó GoverlÍÔ F8deral;-.irávés cessário, as.� federais,
des, recuperándo. a8 horas çpr-' do Mlnlstériô' dos 'Tra��porIeS, airavés do. Governo do Esta-

'reSpondentes com antecedin- e Gov.erno do." Estaélo,
-

por :In-· do, "i�io. ."tendê-Ios, equitati-
Diante 'desse quadro., ficou cia eu após o. !Wénto..r. 'cOmo" termédio, da Secretaria dos ,'lamente.

no.s empresários, a
. convicção. o assunto é delicado, não.' se: Tr'ansportes! e' Obras,"

..

'éStive- /
)

de que a Lei 5692 adveio. de to.mou nenhuma decisão,'po-' ram. retinidos no Infcio. da se- Os documentos :serão firma-
fo.rma '

precipitada, r tra2'endo.� rém, espera-se o. pronuôcia-, ,mana em BruSque, Os préfei- dos éntre' as Pieieih.�, Go
inovações �vançadas em, ma-: mento daa' empresas/ à 'resPei-� ;tos"':-das' cidades d� porte mé-; (verno. "Fedéral �' �o.verno. do

t�ria d� ensino" esqueçendo., .to, ' .,',' J ,dio." de 'Saiital Catãrina. «r: ( Eshtcr� �, d� Sa�
( 'Ça�rina�

,todl!viaj .que o Brasil, é um '" ;... .,_ I'
-

c:orn a interil'eniência da 'ÉBTU
i'Pals pobre, 'itfnd�"que não CEJAS MOnVÃ • ,;? 1,'�,A',rreuiriió;'; PresÚfid�!.pelo.' ��icÍo-tiNER,' �ujÔs_o.bJetlvos
1p�t; on{l?��a�:�' c�,j;oaçaes MOVIMENTAÇAO '.r"," I ,(!iecretár,ó Esperidião" i'Amin :;'�rimbrdi�i�' J�oi ar' �O�jUg�ç�o.
, altamente desenvolvidas onde .. ,:,r

,

-'Helou Filho,::' dos ttä�sPbr\es �� esf�rço.sr parai ,,� , ,execuçapreSse tIpo' d� '��sí�o, .est� ,dari- Os Sindicatos PatrónÊiis 1 - e Obrai;'· àiácúÍiu; támbéní' a i'dO "Programa de Transportes
ido. ó�i!11o.s resultados, por fm;- CDL e ACIJS,· esÍiC) empinha�! 1-, reàli:táção I • ile inveStim�iw!oS ��ii��ii!bs ...,��.:,Êb�ia 'de,!ç� _

da �l;»undância _ (Ie, pro.fill- elos .- em' con8t�lr ,,:_(,'_' 'Ce�tro t "I urba�,ós\ na.���id�dés'�' de,: ��u-r (';��;�!l;stt�,if, "
é
r I, ':p.r.oal1lmats�onaJs '

�eçiaUzados. e da Empresarial de ilaraguá �

'do, ·'menau, .Brusque,L Chapec'o� Ja-I de
-

'Investimentos em Trans-

lexi's'tJ,ncia' 'de equipamentos e cSu� na :Ó&I,'ú1l0.· Va,rga.s.':D"la'n'te;,!rra.guã do 'Sul, iJ,otiwll'f_e, '�iClú- ,�.Pori�<··uffiR�"'�laléro{,de �o.u-... ..
�"._ r- J if

'f" ".- I. -

.

.

�

.

� - � l"':, ,. .,. r_/I(·r� l -

• .J. TC tI,

!f.n'��fàç,õ� < ��fatl�a��s, per.. ,disso, 'ém" r8Únlão.; �détifdi.7.se� '{ma,' L8srH.' .iuti'arióf;';·]lt�jaf,li "iros 'p,rOJet�Mi conexos e ,com
n'iitindo. 'a, preparação dos� jd- pela ÍídOÇiO, de ·'âfgumas .tIe-' -"bém(él:Hho."�volVlménto(,;êfo; plementares, �" r,assegu
�et.s,��nt�>'0e. !��reÍt'o J��nJc� dicfas,. tais comô:' A iêömiÍ;áio. ,-programá 'dé\l (tránspcktés"-<él-I r�r o. máxim�, :�7�, �,,!fiCio.s
e���lal!z��o., ��,�o. � n,o _ "'� Especial éncomendar a, elabo-. ,terna,tivoso ,em \Sánta Caí�tina.� sociais para' .. popula96es de
cultura 1"

" -

d b ""a: ':;:J' n,,�, ,.,�",q{,,":. t baixa renda,e Ir!iKfuçl9 do.:con-'"Á 1:11.-_ .:.....:, .�, raçao. a o. ra; início' do. re-� , '6�-"1 !'I."f.'�\,,,,,' , (,j,"" I

I : ",! r ""':'.'� � -

�",,>_' � í 'colhimento. das' H, 'co.rit;Ib�;Çà� .�" 'E�diio" Ámin'� r:�náljSou� :�Jlmg" � ,���,r..,4, p,etró-
,.::E"! ·�utno., �s P!!!:l'�ti� , te�t�,oJdinârias_.da&- empresai, 'detalhadamente" � ó I cónV'ê.tlo,) �Jeo, � � E��.'t ,segun
n'o. , do, l;_Ia�� I!P.lms,ctm.s�, '" � �para ",leYantarn�t9-J\:de ,furi- )em "conJuntô :'éÔnt ' ós }r�f�i�os: :f1��c}���,m"n,� o. ,:"re.rw,�io.,l' �ORtAS CEf!RAI:!.-��o !. ,,� f tetos P,�Ó��trUCio;,'+. entrega' • municipais;' ':�éflntndf qual ar ()! 'l" ;.:�r, I. $>,)! ,'; '.

,

: •

, ��� ,JA,sp ,_, l
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1

'
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'

r dos 'fo.�ários_ Cáuto.rizativ� 'esfratéglá dei a?�o:);ára, :q�e; 5.: j�t1,�er��t� ... r-�unlci
I _, �

.• ",,; ,'{':, ['i�'� f preenchidos até -dia 25 próxI- '�� FCUrt.o":'éSr,t�o. :"���; ,�e,( üp..l, ��� ,r.��. �� �ró-
'" EI1' virtu��", >:;�!I. 'rlj!láh�9är mo. e, co.nvo.cação. de assenj:-� (aplieados 68"'· rredUrsóS,wnele, _�i��:,��, .�) ��c,� ,Re-
dos Jpgos Abertos �'.!'t��:a,!gu, Jbléias�gerais, nl), �iníclo 1do' prQ�' 'previsto para'" à': ,exeCüçãó4':de; ,10, .i�is.tro. ,dOS

'

._)'ra�pQl1�!
do Suf" de 17 a'26 dé oUtq.. ,;Ximo.

{'

m'ês, � �_fo.rmaliz8r., i�' "acessosi'etãi'léls 'Yiirios, corre-� :1J!s�' .,��"(��,,pqrémbro. It objetivando. ,_dar ,!"sidr ";f9,m,açãó' d� ,c.""!11 -postéri4r' dores estruturais, vias. alim,n-: ;J�i ���, sr.:.. r�ni� �v�te
.,rIJ.t.........,�.,.D8 '1I?�08' co., 1"i'sr.I�ro,"Cfen�.'cfã,'.lef."", "ir' 't ".�IHf,ora.'"lt��91��1s âimi?"a-; '� os" ,'!fã!.It� � , J, .''o' compa�lmento ,m�p!ço.( d" � r: ,. ':t ", ,I :":':'.1 ::.

f
oçäo ele ... ire &rilbus 'dessaf'í � ., _

, ".
'

• , L:: , _

pro·g-'r'e"s-s''o< .,.'e tJ'Üa'�r'al·'gfiu(' �'·';'dl:D:� :.sj�J:I'-'� ���ad�'�
( "

':,' ��� ':�, -' ! �fa�:����;���:X;';:�:"Ehergia
.

açelerando o'
. �

. ,Q: t,' a!,�:,:' u. � :;Na':ocàslãO�"O���Í'eláfl� !�Si quê, 0." ��e cto, 'r����, !,:"u-� J ,..,. .." ; "�;' 'uh :';:- � :" �'I ,�Transpo.rt_r afitmo.ú � que "tem� nfclpal, VlCIo.r B.uer e o. di-O �residente das Centrais '�ão. do eum�men!o. de vá� 1pa�.,. P!�Áetä,das, • ,�om, ,a IflS�,.,.-, CH ;::elTlJlênhadö�ao máxImo.' es-! retor da. fa,.ANfA.,.I� �odes-ElétriCas, de ,��ta Çat�rina riaS, atos 'Jldminlstrabvos pelt ição i de' dóis" '-íraíWOimàd�, ' " " .,', :" I .,.!,�;,:W$r""., .. "

,
'

,
",'

, "-�",, __!' � , ",to ,< , � ,�� i',� \: �
" -tll_,'!i" "tat'ldo. com allCOßlIC.ência 'tran-! t� Silveira.(Celesc), P.ulo, Afonso. ,de governado.r do. Estado'e co.rrll- �d� �6�,MVA; ."ötällt!a.n�o,.33; "quila'e!convicto-�'éfe�qué"tlo.i ". ;

Freitas Mêlro, quando. 'da liva, reuniu a i!11prenu,Ao rnu� 'MVÁ?' äumentJÍldo siji)ãtaÓcfai- .�', _. .""" "

'-!.�!u";,'-u'\·' ,IR'} Ofí''*ln'i
• ft&_ da b ta nl·cl'ni..., para relatar .as'pect-� l''' -, ('" r .. "i' "�, 1" CIi.;> :0,.,1"; "t·

" ,_t::", f -'"
, " • ,," '. , 'fil.H,.. ::!<maugura_, ,no.va su es -

...v, . 0\15 ,mente o. fo.mecllnento. ener�-' ,_") •

,'li' ''-''',,:';1'''' .''-'<'' I ," , '

ção. rebaixado.ra de Jarag�� da ,o.bra" -.a�,an!a:!dõ t1!r aii' lt,íff .'.��,\::§eI'��,c.;ip.,g: �,.�,,/'e,;?�1i�' , ;,�,,-:,�a'"'C'":"·1-S'C'o,�" f��; i�� í'&���::�9',eC'm 'udo. Sul, qu�nta-feira" 13, �ca- bonstruída�.�; é:!a� tris_ et�J l,q�!. !r�}tc !ra!'\l"'in�, "ma!� o. "!t U. <� '" �,'. ":iln:.& tl-I�..
' -

. � . ., '" '

",� r', •! I '1 L '�lP �gr� desta,' cidadti'. "

l
"

p
P�:i.,4:;'", • -l!(F;

dor",ji.V\:)I.I"J"�
r"

------'---------------",.,.--....
, ',�cotii '�� ins�I�Ção.' �:I!�t;ada' "-(' ,.,0',:m',�ro 'e�il:;O'< ","

r

I,
_ _:_,

�., r'�'·i .. '.; , <, .. ,,1" '" ' � I' ',··-tr·�'O.,lf"Jaragu'a'#'· 39' rua' i,e!',' �_'t�c!�'!amep)� -.i:fe.ss._ �o.isl r�,"Ja<'!' ,..;.� ,rí'(;',) I, '''-. l i::"�,. ,',"
<

:,_ :_. ,

." "

" .,' :, .. '

' '. it���Sfo.!!'!�q�r.�-.-� �,,,,b_�ta�l '," c�-�;' '''!. ,-:, _. I ?"b' ··:I'·U
" '�".,

'

, ,-. I
� ç��. Ó�caliza,�a, n-,8,pfa' �a� PÓI:l O Co�lho Diretor �a'l' ':. !asl eira � ·�.o, � , em

,receberão, num, ina'ç'ã(q vor8l),� pratica�ente� qU!nJQpli-\ _ F!�{a�aq, ���,� A�.ep�a"l >_Ltsboa, �dlas ,U.,e 112 .�e
• .c(iii'�i -�ên'cla, 'disse o ,Pre- ço�s. çO,m�rC!,aISr"e "In-' ,r'abril; ,presen� rd,h,Facl!�c

PU"b II·ca' lsidente d� C,lesc� poj"_�ue a _ �l,Is�riais �e §anJa, Cata- .! na- IFeira' dei' •�nQover.

, ' fantig�· 'subestaç��, n� Presi- ,ri"!a,, ,--; 'FACI�� ":""""; ,esta.; :(Alemanh�) nO'�dla �6 d.e
,',

. �",': ':'; I, idenie ·Epit�cío· Pessoa étotal- �á .�unidQ, ,hoje" �áb;u.o, 'O abril; assuntos' tr,lbutá-
Dentro dos ,próximos dias, ca: SC-301 até o finar dó i�é'nté 'obs��etá,: :tinha �o.me�- .na �id�de, �e ' P.ol'JlerOd�" / rios� -( prev!den�lários e

'a empresa Engeco, de Joiovil-, perímetro urbano, Ponte }.ên,- 'r te 7.? MVA, agora já substltuí- "p�r� dl�c�t.I� .. �emas de 'trabalhis.tas,' açao empre-
Ie, contratada pela Administra- ,sil' Weg II. - lado' d!l ,Ãu� Ida:

-
, , interessEi do empresa- "sarIaI., "Uzaçäo da

'ção Regional da Celesc, ini- Joinville, ,Carlos Eggert, FrJel- ,! .M�lro.� ,;adiantol(". ainda ,que riad�
•

e da comunld�de economi� 'c�arinense.
drich Wilhelm Son:ÍeI1tíd,hl, a'Ssim que á carga exigi�, se- ca'a.rmen�., Se.gundo _o
Carlos Blahck" 'Carlos Mey, Irá, construída a terceira' etapa,' Pres�dente �édlO, Joao,

Adélia Fischer, Henrique Mar-, I cujo. pro.jeto. está Iconcltiido., Martins, estarão presen-
qiJardt, Francisco, Todt" Gua- '

prevendo. aumento. de mals tes cerca de trinta Asso-
nabara, Ponte Pên'sil' Weg II 16.5 MVA, pois, para tanto., ci��� C_omerciais e In-,
_ lado Ilha da Figueira, José,/ temos tOdas as condiçõeS. dustrials tle nosso Esta-
Theodoro Ribeiro, Mara.jó, Cam A Celesc apllQou _ verbas . .do, dentre as �uais a "91_
po Alegre, Alfredó Mann, He- '. carreadas do.' 'Estado. _ Cr$

fJ,araguá do Sul, desta-/
leadara

-

Borges, Uruguai, Eu: 24 milhões e 330 mil cruzei- cando-se'nos �suntos
gênio Nicolini, Lateral da Pro- ros na obra, além de o.utros 'a serem �presentados, a
cópio Gom�s de Oliveira, Fritz ,Çr$ 4 mllh6es para as' linhas co-gestão:; presença da
Bartei, ,6,ffonso

-

Barteh Tuba- de distribuição. e, se fosse pa- Facisc nal reunião bi-Ia-
rão, Vera Fischer, riscai Ver- ra ser construida atualmente teral do empresar�adodi Francisco Lenzi, Crlciúma, 'seu preço. .oscilaria 'em

'

, (
D'onaldo Ghering, 'Marina Fruc to.m,o de' Cr$ 66 mi-

'

tuaso, João Januário Ayroso, )hões e 400 mil. "A ------)-,------�----�----'!""""'--------
'Acre, Amázonas, João Carlos' subestação de Jaraguá
Stein, Domingos Demarchi, constl'Ílfmo-la C:o m',
Frederico Curt Alberto Vasel, ,muita economia;', reve-I' ,

João Franzner" João Planins� lou. Freitas Melro.
check, Antônio Estanislau Ay- A um� .,..rgunta da
rosa, Maria U. da Silva, Joa- reportagem, quan� a

quim Francisco d�, Paula e uma futura previsão de
Pará. ampliação, o PreSiden-

te da Celesc foi ,nfáti
co e con1licto' äô', afir
mar 0.' 6,.gão. poSsuir
nenhuma

, pr(!visio.,
pois o "consumo. ener-,
,géUco d. Jaragttá do

Sul, foge e superam
to.talmente as previ
s6es e estaUsticas
,"ma. garanto, assim

que ,a demanda de

consumo dete""lnar,
,Imediatamente InIciare
mos a Outra etapa do

,;_ represenlandó a 19a. Ucre
;_ partlcipoú à convite, 'de
reunIão com o empresariado.
'jaraguaense, I 'preStando. escla
reclméntoe sobre �'extinção.
do. curso científicO' ein Jara-,
guá do Sul, problema levanta
CIG em reu�ão. anterior do.' õr- '

9ão, cl,asslsta.' Paulo ,More"i,.
! \ -

hlsto.riou as transfo.rmáções
que o. ensino sofreu no Brasil
desde, ,a década· de '40, deten�
do-se na anãlisé da Lei' 5692
que entrou' em vigor IN 'rO,.
TUM em 1980, implicando 'na

'extinçªo. dos eursos, cieniíiic�; ,

clássicö; nórmal,
•

entré /dul��,\,
em to.do o plJís é 'a' 1��lania
ção ,do ensinO prófis$ion'âliz�.,

. , .' '�'r�'te a nível de Sêgundó graú; t
.

.! 't ç 1'"
�

"

u

Essa ino.vação., bö�'eiiféiidet
de,-P.ulo ,MoreItÍ tem 'iiié 'gr�n�
dee mérit� contud'ô;' a� i9�
las defro.ntam-se coin tr� 7gra�
ves problemas, diante dá" a�
pia pautá das ,profisiio'nlÍliía
ções contempladas pelä �élíada
lei,' qtie ultrapà_m ,

a c�sa
das setenta: 1.);" ca,êhéli de
professo.res

: habilitados' ""pà��
ministrar',o ,enSino. piÓßsslc:fria
lizante; 2)' dificuldade de 're:.
crutar 'pro.fessoreS' " entre oJ
profissiGnals liberaIs, 'ém'"vista

ciência desejada, , que ense

jasse} aos alunos uma prepa
ração. profissional efetiva.

,da baixa remuneraçãó que as

escolás' o.fer8cern, som'
'

conCli
ç6es d. ampfIi..Ji1i até �"Í)r-,
vel satisfat6rlo,:' o. que 'Implléa-

ciará a, execução do projeto
que prevê, a' implantação de

iluminação pública em trinta
e nove ruas do perlmetro ur�
,bane "de Jaraguá do Sul. Os

A última reunião do
COnselho Diretor da fa
cise foi realizada em Ja
raguá do Sul; no final do '

"ano '�ssado.
,

,A reunllo tMá inIcio
às 8 horas da manhã e

'será realizada rio Clube
'Pomerode, Cultural, Re
creativo e Esportivo.materiais a serem utilizados

,estão todos pagos pela mu-
,r_

'- _. I

nicipalidade, que dispehdeu
quantia superior Ei.' Cr$ 1 �i
Ihão e 480' mil, nci entanto"
segundo o Gerente da Celesc
em Jaraguá dI? Sul, Oswaldo
Lindroth (Bibe); '/já possl,Jlmos
grande parte desse material,
�m nosso poder, bastando,
�ina�; a complementação� so

licitada, em Florianópolis, pa
;ra darmos inlció imediato aos

trabaihos que, acredito, se dê
dentro dos' próximos' dias".'
Bibe -adiantou ,ainda que' �

Engeco, já tem a Ordem de

Serviço p�ra a execução' das
'obras ,que prevê a ampliação
da irurninação, púbUcã desta

cidade, âbrange�do' 'trinta' �
t:love ruas, num total de qui
nhent�s e, trinta e duas' lumi-J

l'

I .. planeiamento
e construcões Itda.,

',�
,

Muito "im'p_ortante esse ser

viço à coletividade jaraguaen-,
se, beneficiando milhares de

pessoas 'e centenas de famf-
,lias que 'se beneficiarão da

iluminação pública à' ser im
plantada dentro em breve. No
entanto, a par desses benefI
cios,

Ihá 'muitas lâmpadas às
escuras, quélmadàs,' a / espera

,

de reposição, em 'vias públicas
de mov1mento constante e que
merecem uma malar atenção
de quem de direito.

VEM Ar - à Rua Epitácio Pessoa, \tntre 'o n.o 85 • 139, onárias.

AS' RUAS BENEFICIAOAS,

, Edifíc'iô, , , Jaragu�r., '

As 532 'luminárias, terão lu-
min6sidade de' 400, 250, e 125
'W, respectivamente e:o núme
ro deias, em cada roa',

.

varia
de ,-,três a quarenta e' duas.
Serão essas as ruas' benefi-

Um empreendimento com a marca RB Planejamento' e
Construções LIda., R. Amadeu da Luz, 156, fone 22-4400

públi- pro.jeto".ciadas com iluminação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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An'·1·,'\e;'1r·s'ar'·I·antes. NASCIM,f,NIO'S',, Na próxima terça-feirá', 'Câmara de Vereadores'" - o' ·professor, 'pesquisa-, L dia 25, às 20 horas, no de Jaraguá do-S�I, pres-. dor e. hlstoriador -Iara-:

'

,;,

,Re�tl\luran.t�' . &lnuêlo, '

às lando hornén'ágens, as' guaense, Emílío' da Silvariàs��u
.

tli� �5:�2' ,':., j,

margens dá • "BR� 1 (}1, 'a-� mals. merecidas "pós-', 'entrevistado, 4a. feira úl� ,.,

contecerá a solenidade de -mortem", à Da. Helena. tlrna, no.t'Jornal do A'Imo-Osvaldo, filho de Osvaldo
-, ,'entrega da Carta Consti- Jourdan. Ruiz, falecida dla, ço", programa "Varieda-

Odório (Zoraide) Cardoso. ,>
• ,,

tutiva aO Lldns Clube de' 10, a ú!tim'S',filha yiv� até. des" da TV Santa Catari-Âraquari; que tem �.

como então' do fundador do mu- na de - Jolrrvllle.. Faloupadrinho, o, Lions Clube nicíp�o•.R��peitou-s,Et.ta01- muito sobre. nossa histó-'J'olllvllle-Sur: '

O· vice-Gô- bém 1,. minuto de sllên- ria,' como, conhecedorvernádor do Distrito L,;,10 elo.
". :" '� ':, '. que é, e dos dois livrosA�1 ê '2, Adernar' Lotln �scritos, . relatados' por'Frassetto� e Domadora, Jaraquá do, Sul piptan- -F'rei Aurél�p. Stutzer e pe-estarão' prestigiando' o e- .do bonito- no pedaço. Lo- lo .próprlo,

.
,

/ V:Em!o Ieonlstlco. Na prl- go, logO, ganha sua Agên-
jmeira quinzena deste ela do Senac, cujos deta-
,mê-ª, .ocorreu a fundação lhes toram-acertados es-

.

do Lions Clube de Mafra.' sa semana'. ' Com essa, o,

"\ Presidente Grubba, ' do·J

Recebemo� êo�vite d;a CDL, fecha com chave de
União dos Escoteiros do ouro seus dols : anos de
Brasil - Região de San- mandato à .testa do Clu-
ta Catarina, para a ses- be. Uma boa, realmen-
são de abertura da reu- te ...
'nião- do 'Conselho Regia- ,�( . "

nal da UEBISC, no próxi- ,

,'. l '

,mo ,dia 30, às 8h30min; no ',., /ti RB PlanejalT)ento e
auditório da'''''Câmara de" Construções, transando
Vereadores "-de Joinville. 'bonito no pedàço. Em a-

.

O convite vem· a'ssinado bril, eslá previsto o' início
pelo presidente � do' Con-, das obras de construção
'selho, Ramiro Heise. Gra.. do Edifício "Jaraguá", de-
,'rias! fronte a sede do Corpo

'de Bombeiros:" Terá entre,
12 e 15 andares e será 1)
mais' elevado. Continua-'
mos subindoL.

'<'

CORREIO DO POVO

A garotinha" Cynthiâ Simo
ne Witkowski '

Sra. Nair Elza Harbts Casul-
,

li, em Fóz do Iguaçu
Rogério, Loewsn
Sr.' Roberto Keiser '

Allda Mannrich, em' Atalanta
Guido PüttJEU

, ,,,. r
..

"
.

, /
'

..

- �� »�. - -

Fazem a,nós amanhã

Sra. rvlâ'ita Padri 1" _,

.

Sra. Hertha Henschel' M'ar�"
\cjua�dt,.' �m' Joinville

Marly H'àsse '

.
• ,,i ,I. .

Sr. Wilson Roberto" Schäffer
Sr.' Mauri César ,RadueriÍ:
,Sra. Paula lLuzia Steileiri; 'ho

iParaguai
Sra. 'Ma'ria Muelle,r Holler
Márcià 'Cizeski
Leonir' Buzzi, . colabo('ador de,
"A dómercial�_;_ ':.. ,,'

Dia 24.03

Sr. Alfredo Janssen
Franklin Fischer '

Sr. RigóbE!rto Behling
Sra. Lisete Veloso, Rosa'
Leon'ida K. Sasse
Maria' LuciiÍ Hl5rner

Dia 25,03

I,
Sr. João Cláudio' Braga t
S(. Jrineu "Bornhallsen� ne'sta

�

Sra., -Norma Müller Silva, " l

Sr. Mänoel' da" Silva " '.' �

Sr. 'José. M. Campestrini' :' :l
Sr. Va:léri.o" Karzmierski' , ,

'

Rosane Sasse ,- ",' ,_

Dia ,26.03. •
.' ",'

'

'it' • ' "ll

c
-

",'
...., 1 <

;.
_ Sra" Paula Mey de. Souza, -nil)

Rio, de ,Janeiro ".
'

Sr., Sebastião Silva
Sra. Anita Müller·
Sr. Luís da Silva

,."
, l

�
.. í'" �t... j' ...... -

·�,ti � �.

Jes� 'Ant�nip Br.unner" ':' •

Srl!· ',!�e!,e�,_Janko��i roh 13"
I;lisângela Fedi, ,:I r·d ( ,

Sra. Cecflia S. Lunelli'" f,. ,.

Sra.. 1«!elaide ,KfJnfeh,m
Ênio, Küster

;:_,' .

Dia 28.03

Sr. José Finta, em Garibaldi
Sr. 'Rólf

•

PöHlth ';. '

Sr. 1.iberto·' PO;ß�erening
si'; R�ihMjó 'Bogô '>.',

Sr. Gilinar' ionta� .

Erna -,

Kanzlé'r
Maria Elizabete Pedrom

"
'

,�, 'T'
.

',��. ). ,"Aos aniveráàriantes, o� CUni-
prirtleRfbs � 'de' nossa

'

'editaria"
social"..

.... • -.,;to....• "_ .....

Colàrá grau às 20 ho
ras deste sábado, no au
ditório da Casa, da Cultu- .

r,!, em JOinville, a jovem
Denise Luiza Marcatto,
juntam�nte. com Jacquelj
ne M,arie. l;Iailoni Pereira
é Osmar Pei'�ira JÖnior.
Denise '� jaràguaense, fi-

fJha do casal D!;Jrv�1 (J�t-\
ta) MarcaHo, eles, sempre
presentes nos nossos a
contecitnentos SOCiaiS,
sendo sua for:inaura pelo

. COl1sei'Yatório 'de
.

Música
"Prof.a Vany' Knall"" lia

qualidade de', � pianista'. A
formanda Denise, partici
pará .ao recital, por o.ca
sião da colação de grau,
inferpretando "A Brisa",
de Vany Knall; "O Guara
ny" (da: ópera de Carlos
Gomes) de J. Leybach' e
"A Grande Fantasia Triun- "

O Juv,ntus re'alizará
fal", de Gottschalk. A co- dia 05 de abril. seu tra-
luna, engalanada, sente-· dic�ona:1 Baile de Páscóa,'-se feliz em p'oder cumpri- com

I
início às 22h3Qmin,mentar Denise" pelo seu com a musicalidade de

triunfo ao consegüir o lau- .' "Os Schiav'ini". Uma cur-·
rél� no campo da arte e· tição, realm,e�te� àp6s a
da cu�b�ra. I quaresma:

'

" I l�" :'.'

. � i,' C .,
.•

'

- Nas�ú �ia 29;P2: '" ,�

,Adriano Aleixo"filho de Luis'_'� -_ \. .

Fernando (Guislene Müller)
Oellagiustina.

, ....

Nasceu .d��" 02.03
Luís Fernando, filho de Wal

ther "Albert (Maria) Balleck- s-.

<

Nas.ceram, dia,03.03 "_II -".

Rodrigo, filho', çle' , Osmar
(Marli) Gonçalves.
.Juliano Luís, filho de . Luís

C�rl�s (Marina) �Travassos.
I

, .' J' i J �

Nasc.eu di,à 0�.Q3
"Vqln1.i, �i!hp de Nilq (En,ir)
Mafhias.

Agradecemos, também,
·-ao Padre Antôni:o', da Igre
ja Nossa Senhora_ do Ho
s,ário, para a festa popu
lar ocO'rrida no' último fi
nal-de-semana, em Nereu
Ramos.

Nasce!'1 dia 1'0.03
Car�n�, filha de Moacir (Zul

· mira) Niq,\lela,tti.,
, Na��e�a.ri' cÍi�;'�11:03 '

Vanderlei, filho de, Valdir
· (Ruth) Zapella.

Marcos Roberto,
Nelso (Elides) Radol!.

filho de

Nasceram di� 12.03
j Wanderlei Rogério, filho de
Eleno (Lorena) Kleb·ber.
Tatianã Cristina,

.

filha de
Paulo Se�afin (Rosin��) Galiza.
José Luís; filho d,e Joaquim

(Rosália) dos Anjos.
Sinderlei, filho de Irio José

(Eliane) Bo'rtolini.
Tatiana Cristina, filha de Vil

son (Albani) Oussioni.
." kl, ,.,

Man:;elq, .

filho:,. de ArcanjO
· {Terézinha) de Oliveira.r: '('" ...... :..

•

'-O Centro Cívico .Esco
lar "Cei Emílio' Carlos·

Jourdan", do,Colégio São
Luís, fazendo chegar à
coluna, através nossa
'companheira de Irabalho,
'Mai.rian Viergl,ltz, sua no-

.

va diretori�,. por.outra, o

remanej�mentQ,de cargos
havido em virtude da'saí-I
da d�'presld�ncia de Ru
'bens César·. Nicoluzzi, a
tualmente residindo em
�,São Paulo, com familia
res•. A nova constituição
ficou sendo esta: p,rés.i�

· dEmt�, PàUlo, Ayrton Bu-'
chmann; vice-presidente,
Paulo

.

Roberto Wunder
lich; 1 à. secretária, Eluí�
sa Hertel; 2.0 secretário
Dieter Wagnenh.echl; te
soüreiro, Sérgiô, Ferrazzá;

· �ir�tor e,sportivo, Leafl
dro $chadek; vice-diretor
esportivo, Rogério' toma�

; zelli; dir�tora, social, Ná-
dia

.

Maria Mezadri'; dire-
i tora' cultural, Mairian Vier
gulz';' direfora artísticä,.
Maide RabocH; assesso-,

.- ria, .. Josiane "Niali�. Dorn
busch e César Arenhardt;.' coordenador do Centro
[OíviCo, Irm,äo Evilazio

, 'Tambosi e coordenador
'-geral, professor

.

Aloisio
.

Gesser. Nosso' incentivo'
à ess.es jovens e SUCE!SSO
'em suas reaiízações. ,

Começa hoje, em Rio
'do Sul, as finais do Tor
neio' interclubes de Lións,
com 'O Lions Club'e Jara
guá do ' Su.l· í'ntégração
participande na canastra
feminina; modalidade a

\. qual se classificara nas
, eliminatórias.' ,"

,

�

,Nas_c�u d.i� .15,03,
Marisa Rosana, filha de Wil-

son (Iris) Flaln.
\ ;1_ ,J. 'Nasce�am dii 16.03

, lIÍIorgt�a" filba, d� J�vel:lal
(Neus'a) Volpi.''-', ,�"",;�, 1

'. rvo�el fiI!la. de Afonso (I.ricí)
'Geisle;::'� "'''', _'- , " ,

, . Altalr;"fllIi. éle A�tô'lio ��,,

)" '
- ,,'.

ria) 'Heide!llann..
Nasceram 'dia 17.03 .

Roberto Bento, filh'o'de �Re�
nato (Maria) Bento.

,

"1.aristela" fiI,ha ,de .D9�enico ,

(Nesir Inês) Petry. .

.

II�' t --
.. t.' ,

'
..
'

Nasceu dia .18.03 ,
� ..� . n .. _" .. ."1-" ;to-'

, Rig,ardo, filho, de Nélson José
'(Ré_g'ia 'M,aria) 'Sc;;evßr�"

'

�,",.j .�- " .'., "'4 . ,....... ....t{'"'oo

, ,

NECROLOGIA' ,':
,!1' 1

'faleceu dia :t0.03

,D!rcélia Júpior,,' com' nOlle
mese.

'l7a1eceu dia 13.03
José Carlos Mauerberg, com

50.aROs.

Faleceram .dia 1-3.03
Hilda ': Augusta ,Hornburg

Kuchenbeç:ker, com 74 anqs.
Paulo Bruch Scheder, com

73 anos.

F�leceu dia 15.03

, �demir G!e,gplevy'itsc]1.
Fafece� dia, 18.03
Clara Bog.o, com 76 anos .

, � ,

Você já visitol,J a sim

pática loja na.' Reinoldg
Rau, 752? Não? Então d�
uma c.hegadinfla por lá;
na "PATUÁ", você encon

tra, chocolates e presen
tes finos, ,para, adquiri,r. O

,
'

'empreendim�nto, bem a

r.Josso· ,e�tilo,,· é dirigido
,

pela sipáticai sra.· E,liane
, Rodrigues" A coluna dá a

dica, pOis confe'riu· e, gos-
tou! r �

,

.,

I.PEa.A"
, .. ,

,
Em cada: gesto, em· cada palavra,

em cada flor, um carinho espec,ial para
vo.cê presentear e homenagear' um en-'

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

� ,',

kMODA 'ESTÁ CO'M'A NANETE, NA MARE

CH},\:LOE'Õrio'RO, 790, 'ESTE- É O END,EREÇO PA�AVOCt SE VESTIR BEM. ,

. l,.-..." I I,
,"

I

, NANETE TEM SUGESTÕES 'It;JCfHVEIS p�..

RA A PRçSENTE ESTA'ÇÃ�:'
. Decorações para casamentos - Decorações

para Igrejas ___; Decorações .,ara clubes - Arranjos '

, '

para festas - Buquês em geral.
PIantRs ornamentais.

, ,

/' 'Vestidos �) Conjuntos
Calças. . ,,' ,:1 Linha dé praia
além de tecidos para to'dos os fins. '

� ...
- I •

,

,. �(, i �
'" .. : I' O( l' '\ {. "!�-.'

,

I,',

Praça Ângelo Pirazera, 15 - -(ao lado da Prefeitura)89.250;..JARAGUA DO SUL Santa Catarina

,

,

LOJA NANETE, SEMPRE eRESEN�E PARA
TORNAR YOCt MAIS BONITA." ,,'

,.

CaJce e ,vista-se melhor

a��dere;a'
" neste verão oo,m a

.

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

Marechal Deodoro:'
" .

\ CI�jqI;R�LA,
. a m�lhor opçã:o para

suas compras.

Pare "este verão, vista-se."
na moda,' elegante e descon- .,

'traída: Passe ria ".. ;" ..

. çonjeoçi!�;' ':

DlLeli
'

ada. '"

Seu problema de roupa
sua já era. CIRO'S tem ii so
luçàó. Eficiente!

eiPttB
",·,L.A,V AHm, A ASÊCo.

"

, ;.. ...

O amigo .José 'Carlos
Rosa, feliz pela receptlvl
dade que

.

à Fi'ninvest, da
qual é gerent� vem, alcan
çando em J�liaguá' 'do :Sul,
filial solidificada e que a

loca grande número de :
· recursos. ,Des,de essa, se
t mima, ',os u,�l;I,ár.ios da Fi
I nin'!.�t $.!esfrutam do ,mais
revolucionário sistem� de
crédito antecipado do
,País, inovação no c�mpo
cO,mer.cial. 7 .. :

�

Terça-feira, 25, ,haverá.
reuF1iãO' festiva ..

� interclu
bes do, RQtary, Club de
Jaraguá do Sul, em Rio
dos I Ced'r0s,. com \ a . p re\..
sençq, de yários' casais·
.de 'rotarianos jaraguaen-·
ses. 0.0; Rofary, ,.ainda, a

� informação da. realização
de 18 a 20: :me,' 'i1Ibril:', 'em
Lages, da ,'� Çonferência
Distrital do 465, com a

participacão do. qoverna
dor Pier Lorenzo Marche
sini e, de rep'resetÍtantes·
de., todos 0'S clubes do
Distrito. Para t.?.. de,�abril
(não ,é .n:l:entira)� Ia Casa. .

da Amizaae promete sur-

presas. '"

.
I ..

'

i I' J
� I.. �., • J{ ._

.. Pela· passaQem de ida
de nova� día ·20;, a Sra.

-

Marlene, esposa dn En
genheiro Ari$tides Pans
tein, . promoveu lanche
com aSI !!lenharas do Ipn-:
che: acOßlPanbadas de

, seus escosos. HOII"�
.'

compare,cimento· _, macir.o
anteontem à noite de M-

• sais de nossa s'ociedade.
,

A coluna renova S(J!l!S
cumprimentos. '

"

O Saile. de ..

Páscoa do
,

Baependi será a pS de a

bril, COm ó. "Conjunto d,e"
Ritmos Society", de' Blu
,menal:J. ,.Traj�, esporte,
com taxa de reserva de
mesa' à Cr$" so. O baile
terá infcio às 2"3 horas e
aqueles' que desejarem
convite especial' para um
convidado não sódio.

'contactar com
'

a sec re

tarra:. ê adquiri-lo mediaD
. te taxa de Cr$ 250. Tá da·

do: o recado!·

. )

"-,' I, " ','

,

.' 5friig��A.al1�
" ,I

I ,� , t � I

i'

20 PIZZAS DIFERENTES
: ,LAZANHAS ,

.RAVIOlAS·

,Logo, logo, aquele
chopinho alemão�'

,Dê um pulinho' na Mal.
Deodóto, 364, e, veja as iricrí�
veis sugestões que o

'

: Lanznaster.

.
-.

.

�J
.

(;"

e' verifique as opções
para presentes quei s6 a

. - ,SUELI TEM, ".

,/, Av. Mal. Deodoro, 1085
Jaraguá do Sul-SC

I,

tem 'p�ra você,· para. o seu

requintado gosto. Só o L,anz
naster mesmo é' capaz de fa
zer cC?_isa igual. Confira!/' .

. Fundos Açougue Mahnke

PA,GINA .2

Reunindo' vártosêasats A Casa da Amizade,
da nossa sociedade, to;' iniciou atrvldades terça-
ram 'perfeito$ anfitriões feirá, sob a

-

presidência
quarta-feira à noite, o ca-. da S�a.' Realdlna. Stin-
sal amigo Alfredo (Ziida� ghen, que, juntamente
Günther, que·· blmensal- com Janice Breithaupt.
mente r�úrie, � �'.�ruftP, ,V�r�·�arcatto, �ibila �.mdas QU;,irt�s'\ Qa, r��lde,.n- ';\f,IT1�[lQ,Q.erfer e: ZIJds_Gun-
'cia de um" êasal integran- ther, foram perfeitas an-

te, para um alegre, e f�a�- fí�riãs. j:,stãp- de parabén.scobate-papc.
. . ", "

"pelo �1�Qr'�. e, qescontn:u-,
._.

do .jantar.; -. "

'j

.

Festejou seus 15�<än�s '�»'. ,;,:,�' ��:�,' �r
."

.

na última sexta-tetra; a ' ., 1··· ' .- �-I

jovem Joseane, filha do ,Um' beijão na CYnthia
casal Edson \(Loli) Dorn- SimP'ne, 'qlie'-hoje' come-
busch, no Baependi.' mera. seus três dninhos;
, ',' . "

Ela é' fi'ha de 'Wilmar, (Ma,

Dona Lila Azevedo, é�-; . ria Sálete) Wilk'oski � sua
posa do dr. MurUlo, rece- idade

_

nova ,ser,á come-
bell cLÍmprim·ef1tc;u�. pelo morada intima,"�nt�, en-

seu natalício, dia 14. Ho- 'tre familiàres.
'

Marcare-
• "

'''fol'h' h 'é mos -presençal . '

. Je; q�em �as9� ,)�}' , ; .1" ,', '. ,�, ,I,.. ;"
a elegante

'

.Sra. Ehan.e·
Rodrigues, dire�ora do
'''Patuá''; esposa

'

do
_
es

\ culáp'ió dr. Francisco Vi
eira Rodrigues,' A,elas, !;JS
cumprimentos da cO.luna.

"

lO Café das' Primas te
vê pó'r' anfitriã, dia 18, a
sra. 'llse Marquardt.,

. '

,

.� ..' "., I ,

Nos próximos dias 26
.

e
27, a Metarúrgica Mene
goni' realiza num' dos sa-'
Iões do ,Ba:eperidi, sua

Convenção Anual de l3e
presentantes. Já dias 24
e 25. de abril, a 'Marisol
estará fazendo súa Con
venção, também na sede
'do "azurra" .

A sra�' "ivorie,' espo�a.
:-do' sr.' RaLul Driessénl .re
'cepci�)I'OU e!J1 s';Ia' ��Iís
sima residênéiá, com um

'lanche, ás senhoras das
quartäs-feiras, "movimen-

,( �o quo a" exem�lo �� q�
tros; a'éada ct'la se soh
'dH'ica ein

i

noSsa, I socie-
dade.'· '" ,,' ",

Em matéria de b'aile, '6
Baependi também " déj.nq'O ' Ontem" 21, o Crube ín-
suas dicas: dia 19' de ju- ·tlmo"Màriegotti, teve CQ-

. lho, Baile de' 'Fériás com' mo anfitriã, a: sra .. Nilda
o conjunto "M o d e;'i n' 'Salai' St8:hling, 'espa'5a 'do
Sownd Six" e, dia 05 de Sr. Irineú, no Itajara. O

-setembro, Baile das, De- ',atual. prêsidentê dO" (;Iu-
" bl:ltantes, com "Je Reyi-

'

be é' o sr:';" Siegaid
"

(Hil
ens?', d'ê :porto Aleg(e� 'de) Moede!' 'e o mUJ)O 's�
considerada a melhor :or-

- reú'ri1e a cada 'dois' meses
questra do 'Súl do; País,' � p8:r� �m'. j_a�'tar. ,de , ��h-
com� 12 çomponentes. ' /ratermz�açaq. �., ,

-liii'- -

••• A�ORA ,EM NOVO ENDER�ÇO P�RA
MELHO,R SERVIR VOC!a:

.

,

:Rúa Estéria, Lenzii' esq14ina Av.' Gl!lúllo ,�ar9a�,. ..' sobreloja de Dalmar Magazin�..
'

,

, '

- Rua Irmão> Leandro, moradia e mais, ,uma .,constru� ...

ção 'com ,5 apartame!1tos� já all;l�acÍos, r�ndendo" Cr$: : ,,: . "

11-.000,00 mensais. Cr$ 300.000,00 de entrada e salqo, a I, 1 , �. � , \, '\ • ...._ - _',1 •

longo prazo. ".
.'

, , ;':l 'R"

:_, R. Euzébio Depoúy. , Vi,la NOVa,. ,rec�!f1-cC?nstrufda,
alvenaria, Cr$ 400 mil entrada mais finanqil'lrne!Jt!' Cr$ 3,2,0", .

'mil'.
' , "

.r .�.',.'
, ,

:_ 1:'1. Alfredo Mann, lat. R. ,Hufenuesler, madeira, Cr$,
600 mil.

"
. _

- R. 188, imeqiações Weg ,I, d,e, madeira, �r?ca, ,l?,Or, '

'chácara at�. 8 km do cen�ro: '., '. '.
,

.

I ' :."

_: R. Joinville, frente 'asfalt9, madEilira, t�rrE(no 420��,;,
Cr$' 600 �il.,· ,.

'!"' "", , '

- R 'Rio Grande do' Sul, casa mista, garagem, Cr$
370 mil e�trada'mais fln·�nCiam.ento .. ,G,r$' .1,.30��OO _,mensa!�.,

:__ '.R, Minas Ger�is, í 18, ca$B, mista,. 11'6m2, 4 dQrl11.
6$' 500 mil mais fÚlanciamento, Cr$ 1.4§0,00, mensa,is',_�, "r

,

- Schroeder, R. Exp. Osvaldo KalJ.zle�,>.195, 'madeira�, ..

80m2, terrenp 18,65��0 1":':' Cr$ 280 'r;nil, aceitan<;lo' , im�y�l.
em Jaraguá. .. , " • ',../",,'

-.-' 'Rio Mol�a, 2 Km da R. Walter' Mar�YElr�t, cas,á rn�;!,.
derra, t,erreno 3�x4Ó, ,apén'as 'Cr_$ 135" mil. �.

TERRENOS:,
-I

...
'. )

R: 29 de Outubro, 94, a 200m da Av. Mal. Deodo- .

ro e 100m do Colégio São �urs, 29m frente Plilra, asfalto, •.

Inf. fone 12-0510. Vende também com casa.

- R. Epitál?io P�l>sC1a, centro, área .6.992m2, vista

pano'râmica para o ·Rio Itapócu: Cr$ 286,04 o m2..
.

- R. Joinville, frente· para asfalto, fundos Rio ItJipoc,uö •

ärea 2.063,96m2'. Ide�1 p�ra c�nstruç'�o .alto padrão. Cr$.
67,8,OQ o m2 .. -,. I' I

AREAS ,

.

r,.
I '

� ...

R. Roberto Ziemann, perfl11etro urbano, área plana,,-
"apropriada para loteamento, 25.375m2, çr$ 88,00 o m2. ;

, _, Poço O'Anta, ,78 morgos, .500m3 madeira de lei. .

3.500 pés banana. Energia elétrica. Cr$ 350 mil.'

PRAIAS, TERRENqS
- Piçar�as, a 5Ó� do mar, vizinho casa Rainer WielIe.

4.0 lote antes da praia. Cr$ 300 mil, aceitando ve�culo em

troca.
"

,

� Barra Velha, ,centro, frente" para Av. Sta.·
Cr$ 350 mil, estudando condições. ,:,��_.

- Rio fv1�lh�, junto Paróquia N. Sra. d� L9�rde.�\ (gruta), 28.579m2 com moradia. ArE!a planp.. águ� crlstalma, tq
ao teHeno, ".lais ,30 variedades frutas. Cr$ 900 mil .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Técnicos do,

Gaplan/SC ..

visiialD /
, .,.

DlUnlClplOS ,

,illlplantacão
,�' PGI, em

,para
:do

81
eando os,núcl�os rurais
mais significativos.

As equip,es, ,durante
o trabalho nos municí- ,

• ".r' .\,'
pIOS, estao orientando
também 'os prefeitQs pa
ra a: seleção de projetos
e., atividades prioritá
rias, através, de reu
niões c'om represen,tan
tes de grupos das co

munidades e verificação
"in loco"', dos proble
mas,levantados nostrei
namentos.

- I

Massaranduba:
fin,ànçiärn,�rito" para'I

a, ',Cooperjuriti
º Banco de Desellvolvimen-,

to do Estado de Santa Cata�
(, '

rina - Badesc, acolheu, 'nos'
'primeiros meses do corrente

ano, pedidos de' financiamento'
,

de aproximadamente 172,3 -mi

lhões ,de', cruzeirós a 'serem
aplicados na construção dê, ,si-'
los e armazéns.

,Os recursos, uma vez via
bilizados os projetos, serão re;"
passados dOi Banco CeRtral dOo'

,

Bra.sil, 'através do Programa
Nacional de Armazenagem e

ben&ficiarão as -Cooperativas
de Produção, e Consumo de
Concórdia, Agro-Pecuária de
Saudades, 'Agrícola Mi�ta Ju
riti de Massaranduba, bem co

mo, as empresas Ceval Arma
zéns Gerais e Companhia Ca-

,

tarinense ,de Armazenamento.

Segundo a di/etorifl. do Ba
, desc.·8, capacidade de estoca-
'I �

gem de produtos agríc�las se-

rá ampliada em 86,6 mil to

neladas que permitirãó redu-

'zir, ainda mais, perdas quali-
tativas ou quantitativas da'

'produção do Estado,' assim

como, possibilitarão ,a forma

ção de estoques regulado,res,
em periodo, de entressafra. \

O volume de financiamento

determinará investi!11entos 910-
'bais de Cr$' 220 milhões de'
'cruzeiros e, segundO a dir!3to-
ria doI Banco, permiti�á, tam

bém, reduzir ó défi�it da 'capa-,
I cldáde de �nnazenamento pa

'ra prOdução agrfcolá dõ Es

tado.

PAGINA 3

:la, .

, .'

sene: treínemento
,

' ,Professores

Da. Helena· Jourdan Ruiz

, Vinte e cinco equipes
,técnicas 'ori'entadas pe
la Sub-Chefia de Arti
,eulação com·os Municí-'
pios do Gabinete de
Planejamento e Coorde
nação Geral - Gaplan,

, estão,desde o'dia 10 de.,
março visitando os 197
municípios', catarinen
'ses, realizando a tercei
ra etapa do J:)laneja
mento Global Integrado;

'. PGr, que s'era implanta
do no próximo ano em
todo o EstadO'. Dlirante
34 dias uteis,' estas, e.
quipes,' acompanhadas
de um técnico da Asso- NO VAtE, ,DO,
ciação' de Municípios, ITAPOcU
visitarão ás cidades ca-'
tarinenses, permane..

cendo pelo menos qua- ,� o seguinte o' rofei- .

tro dias na sede e nos ro ãas equi'pes técnica$
distritos mais represen- nos seis municípios que ..

tativos�' pará.: um traba- formam a Microrregiãp
lho de cam'po que con: Cio Vale do Uapocu: J�
sisle na' tomada de c,o-

. raguá do Sul, de 15 a
nhecimento da realida- 18 de abril; Massaran
de municipal e da_pre- duba, de 22 a 25 de a
feitura, quanto às' suas bril; Corupá, d,e 11 a 16
potencialidades e ne- de abril; Schroeder, de
cessidades, procurando f7 a 23 de abril; Gua,
registrar o máximo' de ramirim, de 24 a 29 dê
informações, sejam fru- ,abril e Barra Velha, de
tos de obserVações di-, 10 a 13 de março.
reta 'äu indireta, bus-

mos ainda uma vez revê-Ia. cios, aslm li o anúncio da Ca-
"
nal, falt�ram 20 cruzeiros, que

Em 1941 aq!.!i "teve, à convite sa Vitor na' rua Emílio Carlos lhe envIO agora, queira des

* Ten. Leônidas' ,C: Herbs- Jourdan, iss,o me causou uma culpar, Aceite os meus agra

ter, para ai Inauguração do Pré- sensação de gratidão, 'sinto decimentos por tudo �úe o

dje da Prefeitura e do busto estar tão avançada na idade, seu jornal tem feito,' engran-
f d· EI" b th J

. - •
'

.

d decendo a memória ,de meudan -, ficou tomado de in-. do unda oro Isa e ,our- mas nao me ammo a sarr a

tensa tristeza com o seu pas- dan Riliz, sua filha, escrevia minha modesta casa". -De No- pai, - o. fundador do Jaraguá
,

do Sul". Nesta carta ela mas- ,Para a concretlzaçio de tal
semento, no último dla 1'0, de para o CORREIO D,O POVO, v� Fribu�go, em 25 de setem- ,

' ,

d'ma fez uma 'revelação q�anto meta.. a eql,lipe d;;l Divisão e
'março, na Ilha do Governa- "A EXpRESSA0 DE UM AGRA- bro de 1974, ela co.municava , ,

"

ao' seu lugar de n:ascl'-e'nto,'," Ensino da 19a'. Uere,' reuniudor, no 'Rle; de Janeiro. Não DE,CIMENTO", "a expressão a mudança de endereço, "pa- III ,
' ,

..

d
-

"aeem
'

nh" e' f'lh' al'gumé!s vezes contestado' pe-
' ," sexta-feira ;Cerc.a de 25 pro-estava doente e de ,nada so- maIs smcera a emoçao que ra aco pa ar o m u. I o-e

- "
, fessores de 1a. séri. de Ja-fria. Apenas deixou de existir sentimos, eu e minha mãe, ao mais velho, Salvador, q�e pre- los, historiadores. A carta, em '

, " , " taguâ- do Sul e Guaramlrim,aos 96 a,nos, 7 meses e 8 estar em vossa cidàde". N!-"ry-' cisa da minhat companhia. O referência ela assina',como'He'-:
,

com vistas a -treiná-los na Uti-dlas, porque o seu calendário ca esqueceu a terra de seu sertão de Jarapuá me deu fi- lena 'Jourdan Ruiz e- acrescen-
Y

taec
"'.

I t "NAS Iização do Método, de Expe-.nesta terra havia terminado. nascimento. Escrevia com' mui- bra para chegar aos 91, com a com sua propna era -

, ,

A riências Criadoras para a' AI-Quandó seu sobrinho, Dr. Car- ta freqüência. Em 1° de fevé- uma' velhice co,mpensadora. CIDA NO JARAGU A 2 DE
AGOSTO DE l'883" C t d fabetização,' _sendo mais umelos Augusto Leal Jourdan, 11- reíro

'

de 1971, ela' escrevia do Acabo, de ler no se"" jon1al . ar a e ,

. trabalho essencialmente ,volta-n_ou pelas 7 horas da manhã Rio de Janeiro para o "Sr. .a nctícla; "Centro Cívico Es- mãe não se 'engana e multo'
, .,..

do à melhoria do ensino' ba-
Para o apartamento 1005,' em Eu,gênio Vitor, M'.D. Prefeito colar 'c"oronel Jou�dan", .não\ menos se contesta,'se ela mes- ,

r
'sicamente dirigido àquelesFloranópolis,' ouvimos a sua de Jaraguá do Sul. M�us res-' tenho 'palavras para agradecer ma ert'! a história em peSsoa. '

D H I 'N professores que, atl:8vés dó
_ voz embargada pela emoção peitosos cumprimentos pela tão elevada consideração e Assi,m era ona e ena. a

f
.

R t CI b bê-'ã-bá, concluzirão o aluno
e pelo sofrimento. Romp'ia-se o sua recente eleição, pelo que 'por isso peço.-Ihe que o faç'a terça- eira, no o ary u

d. -. nesta escalada de ativida esúltimo elo ainda vivo com a vejo o povo
:

de Jaraguá, do em meu ,",ome e no seu jor- Florianópolis-Leste, -ne Velel- I
,

'd Ilh em cujo curso a �du,cação éfamília do fundador. Outras ,de- Sul soube escolher. Estávamos nal, ao Colégio S. Luiz e às ros a a, _lcomemorilva-s� 0-

"D' I 't
' .

I "" M Ih" a meta fundamental.verão seguir�se, mas já ,de .no exercício 'eventual, na qua-., dignís!limas pessoas .que . com li" .

n emaerona , ca
: u er,

segunda ou terceira geração. lidade de vice. Ml:\s ela di�ia: a sua presença realçaram o' transcorrido a, 8 do corrente.

Dona Helena era viúva de João, ,"Não repare, o que lhe es- ato". Apesal' ' do seu ganho Nela se homenageou a prof.
6arroso Ruiz" um bravo espa- crevo, não' é prosa.: Desejo que não deveria ser muito, ela Olga Sra�iI da Luz e nessa
nhol de grande� conhecímen- para o Sr. uma admlni�t�a.ção sempre, fez questão de pagar homenagem se incluiu a nos

tos de 'engenharia mecânica, à moda "AndreazZa" e que o
.

a sua assinatura. Em '12 de' sa querida. Helena Jourdan '

cóm assinalados serviços, pres- povo lhe ajude e lhe dê �poio" fevereiro de 1976, ela escre-" Rulz. Na cidade, pess,oas e
'

fados ao Corpo de Bon1beiro& N� dia 15-Q2-71 'ela escrevia' via: 'Escrevo.-Ihe para pedir entidades generosas juntaram
do Rio de Janeiro. De sua neva carta e del90 destacé!mos desculpas de me ter engana- se sentimentalmente ao seu

união 'nasceriam três filhos: lO seguinte tópico:' "Leio o do quando mandei a ímportân- passamento. A' Rádi� Jaragu'á>

'C i d P té)
• I,' d "d d d' . deu a notícia em sucessivasSalvador Jourdan ,Barroso Ruiz,' orre o o ovo, a ?S anun� Cla, a an"" a e o seu Jor-

Elisabeth Jourdan Ruiz e' o edições extras e um comen-
'

,

\ tário ao meio dia. Nosso con-,CeI. José Jourdan ,Barroso
Ruiz. Dois netos formam na frade Gazeta de Jaraguá enal-

teceu a - extinta. O Prefeitolinhagem Jourdan-R�iz.. Como

professora ,primária e ,d�po,is
,
f:omo diretora de escola, ela deo.
dieou-se inteiramen.te ao ensi

no até que um dia foi sur

preendida pelá aposentadoria.,

,

Aos 93 anos' fomo� descobrir

Da, Helena na rda Souz� Car

doso, 652, em Nova Friburgo,
no Rio de Janeiro.' De lá fi-'

zemo� a- foto que ora, trans-'
formamos em clichê: Era, en

tão, o mês de fevere�ro de

1976, ano do Centenário de

Jaraguá. Pequenina, diríamos,
quase sequinha, perninhas ar

quejadas, ela' se movimenta

va com total desenvoltura e

um estado de I�cidez impres
sionante nos' fazia aumentar o

nosso espanto do que dizia do

Sertão do Jaragli'á, dados que
'ainda não haviam sido anota

dos pelos nossos historiado'
res. r;ra a própria história per
sonificada. Custamos deixar a

sua 'residência pelo muito que

queria nos dizer e, 'loje nos

frustramos, porq",e desejáva-.

Quem conheceu como nós

a eX,iraordirlária mulher' jara
glJaense, última filha ainda vi

va do fundador de Jaraguá do

Sul :__ CeI. Emílio Carlos Jour-

,

Quando do, cumpri
mento de atos adminis..

·

trativos pelo governa-,
dor do Estado em Jara-,
guá .

do Sul, 'quintá-fei
ra, 13, na nova Subes
tação da Ce lese, o Pro..

fessor Dolcídeo Menel,
presidente da ,A�s'ocia
ção dos Proêssores do
Vale do Itapocu (APRO
VAI) fez entrega ao G'o
vernãdor Jorge 'Konder
Bornhausen Q. ao Secre-
'tário da Educação, An
tero Nercolini; do "Ma
nifesto ao 'Govérno Ca
tarinense", 'onde a clas
se manifesta todo o' seu
,apoIo 'e aplauso pelos
esforços que ambo,s têm
desenvolviào� fazendo
da'educação "a priori
dade das priori�ades".

Victor Bauer decretou luto ofi

ciai por 3 dias" pelo, Decreto
nO 579/80 e o Presidente 'da

câmara Heinz BaneT; por' in
termédio de um de seus Edis

prestava a derradeira- homena

'gem .
à Don� Helena. Meslre

Emílio, da Silva; aut_or,'do-'29
Livro de Jaraguá do Sul" tam

bém externou o seu sentimen-
'to. ,",' :, ' ,

Sentimos &!lta. _separação, I

sentimos que tão boa amiga
.nos lenha deixado. Mas é a

lei divina e quem sabe se nQs.
'mesmos' 1l0S juntaremos' a ela

em dias, em 'horas. Morreu .•

I materialmente, mas continua
viva em nosSos corações. E

. cada vez que nel'a, pensar-'
mos, lá onde se acha seu co

ração palpitará de' grata ami

zade! Oremos, por "ela,

'BRUNHILDE E EUGÊNIO

Marçõ de 1980

!É a seguinte a ínte
gra do Manife!iôto:

....
.

\

"No momento em que
segmentós minóritários
do magistério,' estadual
questionam: o valor do
aumentO' salarial pro
posto à' consideração
da Assembléia L,egisla
tiva, ai APROVAI .:....: As'"

sociação dos Professo
res do Vale, do, Itapocu,
sente-se no d�lVer de,
em no�me dia classe que

(Foto arquivo do "Correio do, Povo")
�

1. .•• :tI

"

Se algo existe que preço e aplauso, de par certeza de
'

qUe ao Go
dignifica um Governo e com os cumprimentos verno anima o propól?i
um homem público é a 'de que este ma_nifesto to de proporcionar sem
valorização de uma' públioo quer sér porta- . pre mais em termos de
,classe que, antes margi:' dor.

'

'.
'

",' valorização pessoal e
nalizada e despojada A classe do magisté- profissional. Prova disto
de idealismo, vê renas- rio da região, que con-

'

é c projeto de Reclassi
cer esperanças e cres- grega prof�ssores' do ficação de cargos que;
çér perspectivas, pois muni;CÍpi'O de Jaraguá jà ánunciado, passará a
acredita no desenvolvi:- do Sul, Corupá, Gllara- ser objeto de estudos a
mento de, um trabalho mirim, Massaranduba e partir de agosto deste
reconhecidamente, hu- Seh.roeder c�esceu,. se, ano, para vigorar em
mano e humanamente proJetou e fOI valonza- 1.98t. P.rova,disto é tarn
reconhecido, qual, seja do graças a um gigan- bém a'recuper�ção da
o de dotar o magistério tf';SOO esforço que fluiu rede fís;ica das'es.colas,
da dig,nificação e d,o po- e refluiu da ap'resenta- em vias de execução, à
sicionamento' a, que faz ção do Relatório con- 'qual se juntarão, segU
jus, mercê élà patriótica' tendo subsídioS! ao Pla- mente, a qualificação do
tarefa de formar. géra- no 'pe, Governo' d.o Dr. pl'Ofessor, a correção de
çõés 'que se espelhem Jorge Konder, Bo'mhau- distorções que ainda
nas gloriosas trádiçõe$ "sen.' E hoje, aquele Gru- 'pérsi�tem na hierarqui
do ' passado

'

e qu'e se 'po de trabalho se:trans� f zação de cargos, envol
projetem aos alcandora-, formou numa ,entidade vendo Secretários, Au
dos ideail;; -do futuro. ,dá classe:, a APROVAI - xiIiares d� Dir�ção, Pro-

Associação dos Profes- fessores Substitutos e
No momento enl 'que sores do \tale do Itapor- PF-15. "', �

( ,

se proéessa' o 'balanço CIl - por cuja delegáção' Dr. Jorge Konder Bor
do prir:neiro anivérsário 'cum'primentam-6s o Go- nhausen e Dr.' Antero
de Governo do Dr. Jor- verno do ' Estado, . pelo Netcplini, em "que pes� ,

go Konder Bornhauseln, primeiro ano de sua vozes discordantes, que
nada mais justo 'do que· gestão. is;oladamente"' ecoam, I
reconhecer à extensão E, ao éns:ejo, deste a-, em alguns' pontos do,.
e a profundidade do ,tra- riiversário, de par com", Estado; nós, ag'ui, con
balho cjue vem sendo o agradec'im�mto públi-' tínuamos a confiar no
desenvolvido· pelo Dr. cq ao carinho � aten-- "seu governo para to
Antero Nercolini, DO. çãc oom que ,�'ág<?ra e dos, com' a participação
Secretário da Educa- aJinal, vem 'sendo dis- de cada. um".
ção. Nada mais justo do ting',uido ,o professor ca- , I

áue tributar a ambos a tarinense, como/hómem Jaraguá do' Sul, 10
sinceridade do nosso a-' e' çomo 'alma, temos a de mar'çode 19�O".

çongre'ga na região,
manifestar todo o apoio
e aplauso a quanto o

Governo dOo Estadó e a

Secretaria 'dá I=duca
çã'O têm desenvolvido,
em esforços e em ato's,

pa�a justificar seu pro
pósito de honrar o com

promisso, repetid'a/e in

sisteptemente assumido
de fazer da educação a

priOoridade das priorida-,
des..

Professores do Vale do, Ifapocu, lançam o '�Manilesto ao Governo Catarinense"
, �, ,

Vozes isoladas que se

levantarp, em outras, re

giões, Qontra o percen-,
tual do, aumento a ser

concedido, por cetto,
não se deram ao traba
lho de fazer um exame
introspectivo e retro's
pectivo do 'volume de
benefícios carreados à
classe 0'0 \ magistério,

,

no curto, espaço de. um
ano de Governo, marca..

do pela inegável atua
ção do Dr. Jorg� Kon
der ,sornhausen e do
Dr. Antero, Nercolini,

,

cujo empenho é 'fazer
justiça a tantos que tu
do merecem, a tantos
que tudo es�e�am em

respos:tas concretas' e
em reconhecimen1o sin-

'

cer.o.
•

É notório que o trabalho

bäsico da Educação ,COJIIeça'
'nlt primeirà série'do ,'-1 'Grau.

;

Dal a ,preocupação da Secre-
,

btrla da Educação e da 19a.

Uere em proporcionar todos

os elementos Indispensáveis: a
que esta tarefa se estruture

em bases sólidas" c,apazes de

cristalizar um processo edu-
-

.cativo voltado à iniciação nas

primeiras letras. ,..

Concurso
para 'Fiscal
da Fazenda
O Instituto Técnico de Ad

ministração e Gerência,

IrAG, comunica aos interes

sados, que até 30 de a�ril do

'corrente ano, estará receben

do inscrições aO' concurso pú-
- blico para F'iscal de Tributos
Estaduais (Fiscal dá Fazenda).

Os cand'id'atos interessados
..

deverão adquirir Junto às Agên
cias do Besc e "Manual do

Candidato" e preenche'r a fi-

cha de' insCriçãO' anexa, ao '

.'

mesmo. A ficha preenchida de

verá ser entregue nos postos
de inscrição, localizados nos

seguintes locai,s: Em Florianó

polis na Praça Getúlio Vargas,
I 15 e na se_çle das, Inspetorias
Regionais de Tributos, nas ci-

.

dades de Itajaí, E!luinen�u, Rio
do Sul, Joinville, Joaçaba,
Chapecó, Porto Uniãó, Curiti

banos, Lages, Tubarão, Criciú

ma, ,São Mig.uel d'Oeste, Ma
fra e A!ar'anguá.

(
Maiores informações

..
pode-

rão ser obtidas nos postos de

insorição referidos ,ou 'através

do telefo�e 0482-33.2001.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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! '! A•• .f.'ininvest S.A .. - Cré
dito, Flnanctamento ä 'In- •

,I vesnmentos,«. apresenícu
.�

•

""'t....., , .... ,,; "" ". '<>t' th esta-, semana -à -imprensa
Er� a .semana de 16 a '22 _ falta de rriercado"para sua 'Co:

•

Pelá' pr�sel'lte�'eaif81 'de-cltação pêdimos"aos�,:u. :r..� r

d� "nar�õ !d� '1950.' ui_na,·man'.: locação." Em .�

InciaiaÇ"o leite, '. senhores ã.õãíxO retaélonàõos que. compareçam • ! .'chete 'de pril:neira 'página fra. baixou de :1,00 pára 80"cantá- 'em n'ôss6 cartõrtc'pàta fratar-em, de assuntce-de-« I.! ' ,,-:---,-.------ \
zia umê1l,_grat� notfcik" o Srn. 'voir"·tuí -P�àdbção'-da:- ma�hã; c,

'séüs Intereêses: ."
.

" I
... ' .,.��, 'j;, I 'c" ... , ......1,0"0 �ESSOA: . tiPresid��t� da '�épúbnê::ä assi· e na dá 80, pàra 60, na pro." .

.

.
,

' " i
" .. ' '" � TERRAPLENAGEM· fi

nou on.em a Lei que abre o ,dução da tarde, ,segundo pu: '. '�ARTI-ÍUR' LEITH6LO,: R:"lrmãe: Le'à'l'idfo:"s/>'n�,
"

CONCLUíDA.
'

créditO'd�' c;.s 1!i·o.ooQ�ÖOo.öõ, blicação Cla �'A Cciniaréa''_ Fá· nesta. ÄRISTIDE'S"ÕO 'ROSARIO, R. Barão do ·Rio·... '
para a��iliar as ÉmpreSas 'Au· lecia no dia 1° de: março áos c .'

.

80'"
e:

""t" A" '''�'ON�AGA S A R P 'f
. r:;q.ram cqncluíd<;lE ,essa, se,.

'. j;I:'!�"S.o., "�,. ,.(1�,� a. :,,7' ,; 'Lo '.'.
'; .',

, .', re e'l-
,tarticas e Ferroviarias no pa- 76 anos, o Sr. Francisco Hrus- to Jose Bauer, s/n., 'nesta." ALFREBO\ l'RI'BESS,'•." mary§,l-ps, ,l!.e.r.vJgos, de, t�·rr.apl�-

gamento�!;Ij).. i!.l}º!!� __ �,Pt!$I!�t: _chka. O Clube Hípico ",Jara9uá" ....a" ...Jolnvllle••�stn., nesta,' !::ADISLAlYlI'JAGOBSEN;>. ,!;lage_I11.;.ju.Q.\o.�a"So_çil?dad,e E-
aos EmpregadO$". A 25 de elegia O sr. João Emmendoer.. R.' Exp., Gumercindo da Sil\fa','�'s/I'I., nestâ.1INER.;."'.

.

p'grtiYfi ,�0ã.o;íP�NlQ2, �I!l JtapQ:-
'março transcorreria o nataIí· fer,. ccomo seu �resid�nte.' O CIO PEREIRA,l.R. Carlos :Egge'rt;'s/'n., nesta."WAG-Á. l?l!.tlf\J;W,' n9. loc,al oncte., ß_erã;)cio 'dQ Sr.·;lri�eul,B�rnháQÍlen, ,: ,C.A. B�ependi elegi��,dia' 1'11.. "NERTRANSPOR-=t"ES ElcOMÉRCIO' LTDA., R�:Pau!. ',�regidpsJas ,dugs .J)5?\(!i&,can-"i'ridus.(rlãl 'e cfestaêa""o 'Oiiol'lt·l· '

.

para Pres"dent d H ' chas de bocha f·..·U ... , I.. e, � on�a,. ? � , ',10 Wagnerl �s/n,.' nesta.. '
.. "" .. ,,."',. . "'iio)Clals.,., para

co catarinense.:. ·uma guia se-;' Sr. Artur/Muller e1ipara PréSi. . ,I>� ,;. ", ,:
..ps �Ç>,gos ,�b�rtos, '�em .como

guro
.

neStà': hora'�du;'iddsa' da. dente o -Sr Alf ed 'K
�. � -

.

I' '; 1 '11.
-

o
,_ ,páti,O. ,de ,estaci,onamento., • r o ' rause.

Adet'lzira Piazera-de Azevedo _
.. ,

pOlítica':. Hoje, em 1980, a "No dia 14 faleC:Iã ,"vítlmà de I . ,;, r

Oficial Maior Hfa�a>}al)ro, serão ,,:pl,icadas as

imprei1sä 'noticia e' esfampa to- ',derrame� 'aos 37 :anos, o' Sr. ' ,,' 'I, r,
( ��r�as que a. P,:�leITura Muni-

:os �m.::que A leite é :�àdQ, Werner Buhr.' Orfálecido)linb"a: __...,;;.; ----_,-_---_---�. cj,Pa!"destinérá,,:',!i,'?,ociedade.
aos· porcos, por falta' de pre· -um gênIo '. muitcHexpansivó' e !-l,e, �x�r�o com .S.:g�ÇljetQ apr9-
ço estirri'ulänte:' Em '11950 tarn·: 'quando o provocavam, ele sim-

" va51.p)á. Jr,ansforroe..dq �m Iri
bém já era assim: "Houve es·' ple'smente "respohêJia: .

'

"BóoO. I' � (fll ,. pelo Executivo. e publicado
ta sel1J�na, na; ,prQfeitur,a. MU-,I bo". Falecia em

- 'Blumenau,' ,.�"�,aU.S8,
·

.....",.•.e..:,:� efeJ1i.t.. , O 'em' iJ·uIU'am.eú,t.n'�... ··.��.e��f; j�r�aC ,.u�.:,' ., :,
nicipafuma. reunj�o .,4� .pr.o- 'dona'''Malilde'Schreibêr, 'com a', -'" �'''.'

" .. � .'

-

',!'lI. l', ' I""
dutores. de produtos lacticínios "idade de '95· �nôs.! Prelnime-se; .f ,." j .0 , .. ;1, itUn', " iY ·t',.!. _._."", 'c, !�", cu;, , "'.(�i.1\

.'.:1J.�, 'I..i.
I" RE'GIS.",I .R·.:Oa fim de estudarem Urna saIu·' "que" seja a prlniêií"à mullfer ,.�, ',t� r 01\ ,., ser um ato isolado, um

.ção pa�a i'crise, que a!�ta, �s. 'nascida naquéJe munícípio, "fi- Prof. Paulo Moretti hábito ocasional, uma

ses fabricantes, da qual, há ex- lha
-

de ccolonlzätfór!s. ;S.fa .M -- '. tendência ,profunda,. um :
ceSso :.�e produção, ou. melhor, 1 �,.:, •.

I r � , ·!É erro fr�qüen,e prQ- . de�eito, h,abit,ual, .uma a-
,

'i) . ',".,� \ ;e,l .,. ceder-s'e a, um julga-
. ti�Üde SténeTraliititfà,'um H

�. "h' __::: HA 20 ANOS' "'.'�'* ',.;" j .. .''':-''''\!: mm mento a priori, sob efei- desajústamento efetivo,
.

I

"

<.' .. � .1.
... '..

,'. (; .�. " f�':i , ·;.'.;0 • to de estado emocional um eStado depressivQ.
Ama�éu Mahfud, como Pre·, _ de medicina, "cujo pr.ópósita é e face a circunstâncias ou. um fracass'o profis-

sideri!e ��,�I�beo.�e Itr!', �a-.. .'1 < de fazer a volta ao' Imundo, em que presente' e pas- sio,naJ.
ça e 'PeSCà nM�Í'echal Ron- _ ,de bicicleta;itendo;já. perco'r.ri·

I
sado comprovam sinto

dón";
.

subscrevia edital de ·do'T1S países, :cercai'de 60.000
.

mas ou',fatos cuja's C8_U- I ... ,;Falta de, tato, juízos'AGQ,"�pá';.;' a�;ec;lãçã6' 'do' rê.:' ""Kim,'.�·3.000 ,cidades e'\povoa. ,. .sas·exigem bma �nál,ise ..

\ incompletos, sanções
la��r���>é p'r�staçãp _.�� .. c0!ltas.. -dos em ·32 mêses�de'-eontínuas criteriosa para,. a fixa- p'recipitadas, critérios
� élteJ.���:t'o .. �residerite: de viagens. I A 'ätual-"vlagem" ini. ção de um ponto 'de vis.:' unilaterais, abuso de
Honrá, Presiden]e, Vice, .Ora- ciou-se em. Toronto, (Canaáá'), ta. ':-

__..:�_:.., [i�\, ,�uto�idade, faccionismo
dor, e Conselho Fiscal d�'du- e ,o ponto final sefá' a Patagô- ...

,

.
� p�lpavel,.dureza exces- ,

b.�;_� �T.�r��a ,�� na�se.�rtes
( nlar na' AJ'gentina •.'t'O.r'Sr.' Vi- Para corrigir

.

cintos '5ívà, severidàde� intran-
Frenzel S.A., •. publicava seu 1 tório.Lazzafis1custeaYà aI hos. errós, ,não""basta�impor sigênoia não podem tor-

.

bal�.;çÓ, a�i��do p;.. '·Edgar. -'pedagem;' com� Presidente da punições,::>'é 'preciso .. iI.'''' •
nar-se" fenômenos de

.. �. �rei(z,�t; ,.�, , téJlpe,lren.' ,'Câmara, porque, à.'municipa. vestigar-Ihes as ca�sa$. comp�nsação no trato
zel; Eugênio J..' da Silva e' ·Jidade-'não ".dera. ai desejada D,e outra parte,' ,(lii 'Clue .. de que�!Qe.s..., .", q,ue, q �

'. ,�!e, br�sileiro;1 solteÚo,' ope--

F'ranc' I'S'C'O"'c F';' FI's'c'her .....: 'Go';' - I "

I' se estabJ..lecer um' pa- compo·rtamento· hum''-an··o
. rário, nalural dé. Jaraguá dp'

"d" L'I' ti,'.e1, .. � c··'·!'J·lh\{':!'·'fjl>N",r-I, "r.eC8pÇao.a(Y)clclsbnque,�no
ra,lelo 'ecn.,tre' as aço-'es' deva ser J'ulga'do tam- Súl, domiciliado.' � reSident;'

·
, a: ..vr�s. u:l ��s�, er. :I��ia cêliäCseguinte,aeguia'rà'!'8lurne., - v

�ra formado por Wiihel� GII�, -nau.•0. Coronel NemO" Cana. imediatas e a causa.me- 6'ém com bas'e na inves- eml Rio da Luz 1I;'n.:f�te distrl-
àru�o ÍIIàhfike e

°

G�ilherme barroc:s.cusava, de • infHtrração diata. Por igual, não se- . tigação das causas�"" . t�, .. tp! �ifr.? .pe Harry Kreutzfeld e

� :�eit2:�t "� e'�ad� �OllP;d�va" comunlsla as 1 Comitês' ,; pró rá com métodos superfi- Edith Kamke Kreutzfeld. Ela,
«?" cicIlsta, colombia.no Willl!llTl candidatuta. Marechal �L:ott. ,ciais que s'e conseguirã' � Tudolßso�ê'difíéil1fia "" ,b5�il{�i�,>\ �?Iteira, :ndustri�-

.�Ar�I!,!l'>'ö��za�:(�e�;'-�ij'���i�O: ��:" . "' {'!? ", ·'l,�.;" ,n �i vencer tendências pro- prática; seja pelo efeito na, natural de Jataguá do Sul,
,\�.

-

. -.,

."'''�':I.�:._,-. ,ê":''T"_ t.J':. I�Htl"" � fundas.. �-!--.!� ,.� .. �;. \deque.se �reveslem�as domiciliada e "residente em
- �.' I

..: H:À"10 ÄN6s'� "; IIT..
r 'causàs� sejá "'pélà'1í'e- 'Bartal'do' Rio"C'erro, n'este' dis-

--Õ,t",e �,' "" ,.,
• .1

'Em muitos casos, tor- ,pendência de, fatores _ .. _ t�t�, .

filha de Wolfgang Kar�-- Na éd1çãb:,"de 21 dl:;"m�iço' missão.' comp.ostar·pelo Vice-.·; na-se, ,inclusive, nec.es� que devam' ser analisa-
.'.

'ten e·�Élfi'BaúmgliiYêfká;,ste�n.
de 1970� cOmentava-se·b"·'ca.; t Prefeito de Jaraguá d'o Sul, sária a análise psicoló; ,:dós; ã'êiúe�§e'àctesê'€'ó'"

- ,..,EditaL,nr.. 11.264-de,• .13.Q3.1980
"SO','<dä vlátUrEf pára a D�I.i9a�· l.sr. Eugênio Victor Schmockei, gi�a ..e caracterológica. absorvente envolvim.en- Valdir Luiz Spezia e Carin' �
'eia de<fPolícia. Depois" de' mui- tDr. Deobaldino, de"Andrade" A pedagogia da'autóri� ito a'que, .não raro, está �asse: 'I "ltã" lUta; porque ". se Ihtpunha

'I
assessor do Prefeito _, Munici- I dade não basta, porqu� ,ligada a pessoa a quem

. E;I�; bra'sileiro', solteiro, ser.. ,

'melhor; policiamento' da' cida· ,paI de Pomerode e Arno En. se não se conhecem as icompete'o poder'deci- vente" !la.tu�al de Jaraguá do
de It dlais.- 4'�'lnÜriicíp'iós-'p·ró. 'ke assessor do Prefe't H ausas d d" 6 '0

. Sul, domiciliado e residen, te na'; ,
. I o a· C

.

e pouco a la.,- �s ri •

ximos, (' o 'Ten. Hugo: �Ives rard Karmann, mde-t JoinvilIe,
.

tará obstinar-se nos sin- i
Rua Domingos da. :\Iova; n.esta

· GarclaJiê::omuHíê:"'ava'�'h�lver "ele i; que deveriam estudar a refor- tomas, fixar-se'nos efei- ; De quãlq�'e;J6rri)a, Ja! �:.. " .cidàit!e:�firh0, de" �eopoldo Spe,
· prõprió"7� ;'esCi'iVãO �ompare. ma do .estatlJtQ...da Fundação. tós. ,Seria �envolver-se ,prudência, em'" tais ca..

" ':;)�:iiá'ê"')Felori1ena Kammer Sps-
cido ii' Seérefarla 'de Seguran- 'Com a conclusão cré 'täis es-

" " num círcuio VICIOSO sos, sempre haverá de zia. 'Ela, brasileira, �oILeira, ,n-

ça, 'pärà:;i'êêeDä""l)''''Je�p' q;t.e, 'tudos, a s!!rem ainda realiza. quando talvez o começo ser uma experimentada dustriária, natural de Guararni-
de tão precário; acâbóü fun- dos em março, a cidade de . da solução estaria nb : conselheira, capaz in-, / ri!!:" neste Estado; ,domiciliad;:t
dindo a máquina na altura de :. Mafra pass,aria, a sediar a pró. -

_-exame sereno e, objeti� ,clusive'de impecl'ir"'"con-"' 'e··residente"'na Rua Major Jú-,
São Miguel, aquém de 'Bigua- xima reunião, em princípios' 'va das causas. seqüências funestas em

lio Ferreira, nesta cidade, filha
f'ÇÚ. tomanclo-se . necessärió' o ',de abril, tendo 'por a�fitriio; ;0"1 I .��";'" .

J 'i 'H ,idecorrêp..çj::l,.de _ ju,ga. •
de Elmo Sasse e Iracema

gulnch6 da .Inspetoria que' o . dinâmico Prefeito I;dmar Re- E, mesmo assim, tal . mentos�pr10ristiéamen- . Kie.kh()efel Sasse.' .

rebocou de volta à':Capital. E \' nê Evers. A "Tribuna C?riciu-, 'I 'j ���m� r�qu.�r muitapru- lte emitidos ou dubia- Edital nr. 11.265 de 13.03.1980
, o CP perguntavà at� quando a • mense" estampara protestos dênci�, a fim de se dis,:" ,mente prQlatados. Valdir Borchardt e

·,nossa sorte' poderia ;mudar;:A "de alguns,"prefeitQ.s.,.$u,lstas.,_O.�, .' Jioguir _,O A�e venha a:... ,Leocádia Pútka
. FIDESC\....:. Fundação Interm·u.

to PLAM��, ca.stJgava .�Ig�n� lJtu-
� ; " - - �� ..

Ele;' EiràsnélFo� soitei'ro, ope-
nicipal . para o Desenvolvimen-' rllcípios do Estado. Jaraguá, =--..;,..--------------;..:;.------;;;....-.-.....;;.;;;;;............. rário, natural de Jaraguá do
to de Santa Catarina, presidi- l'coino 70 arrecadad� de ICM Su'l, domiciliado e resident�'da pelo ' ex·Prefelt6 (Ie Säo constava em 940 lugar em ter- ' em Ilha da Figueira, neste dis-
Bento do Sul, sr: Otaii'\Becker, � mos �e;l ate�diment� «?on\ 3 .. ,r SINDICATO DO�S TRÃáALHADORES ,�:''.I lito: fiI' O de':Arn9, Borchardt
reunla·se em Jaraguá do Sul, ,obras, ·no v�lor de Cr$..... ,...... >t" i NAS" INDÚSTRIAS] METALORGiCASY �hl,,' e Hllda Wachflolz' Borchardt.
no C.A;1 Baependi; trazendo. _ 79.UtàO. Nem tudc)"era PAZ MECÄNicÀs E DO MAlI"ERIAL ELJi;TRlCO DE Ela, brasileira, solteira, indus-
representantes �e 18 municí-

• e PROSPERIDADE� em SANTA' JARAGÜA; DO SUa.::-':' " ç,. )_,.V "f�i2ria, Jl�é!tural ?e D�utor Pe-
plos. Ná 'ocasião foi eleita Co· ; CAT�RINA, como se dizia. , . � IJ. �:f�...... ..:.:,C;.,� :�r" '"fltinho, ,�est� �Estado, qomIciJi�·

" I
" , da .e residente na Rua Marià)

. ....... ,",'. ,�.;1E16'>.·,·,'t;aIí 'de:: (o".Dfi"0-ca'_

..çaiWO. -:" "._,.,' I"
U_lTlbelina da Silva, '1esta cidá-

.. '. -: ...
de, filha' de 'SiI�estr� Putka e

Àri;'Pútk["
-

.

11)<' frio pres,ente d.ditãl faço' saber qu�" s,e;râ , ..

Edital nr. 11.266 de 13.03.1980

.J,ª�lizaaa '1este Sindic�tof a eleição. para 'éO'm'po!:: .. • José Carlos de Arau;ó e Rosa

sição da Lista Trlplice â ser e:l]\�iada ao TRI- SibirinQ
. :

.

B1J�AL .RE�IONA� DO: T�ABALHÖ,�!dâ-'9.a Região ;' Ele,.' brásiJeirO', solteiro, tor-

para a escdlha dos Vögaise. Respectivos Suplen- neiro, natural de Prata, Minas

.
tes, representantes dos .empregad'os"mi JUNTA" .

Gerais, dQmicili�dG e residen

.,Og_CONClLJAÇ.\O E ,JULGAMENTO, D,E�JOINv'I:L:".� ••}:<n,a,;�ua.... �!:9�1�:�:s ��ntas,
LE} ficando desde já convocados todos os asso- \ nesta Cidade, ·fllho de Yolanda

ciädos a cq!11paréce(em�'O' 'prázo" pa'ià I:eglstro Alves dé. A'(a�jo. ÉI,�'. brasile!·
_ de candidatos será até 24 horas anterio.res ao ra, solteira, Industrlana, natu-

, pl,eito" a:ele,ição será realizada no dia 3 de a-
ral de Lontras, neste Estado,

b!iI do enrrente ano, na ;sede do Sindicato sito domiciliada e re�ii�;�!e np
à, Rua. JQão Pianincheck' nr. 157, .onde' fUl'lciona- �ua Arquimedes' Danlas, ne';-

,rá ·uma úRiGa ,mesa c91etora de voto.s, e no s'e- ta cidade, filha de Manoel

guinte horário: 13 �s 1� horas, ininterrupta- Teodoro Si�irino e Ro�alma Sj-
mente, tudo de acordo com os artigos 524, pa-'

• birino.

rágr:a10 1.° e 3.°, 662 pa�ágrafo Edital nr. 11.267 de 13.03.1980

,
1.0 da Consqlidação d�s teis dq. Tf.ijbalhoi. A.se-". Rolf Roberto Horst e

t
.

d E d d :'.,' Orsulá' Môell�r" ,��n,('cre ana:. ,a nti a e �o .seu'l expe:dieFilte. I�ormal,. ,"...• '_ . ., .' •

fornecera ,detalhes' aos inte'ressados. Ele, brasileiro, solteiro, mé-

., dic\), ,[lat(ural de Jaraguâ do

Jaraguá do Sul, 14 �e março âe-1980. Sul, domiciliado e residente na

�ua J;'adr!'l p,edro Fran',en, ne�

ta cidade, filho, de Roberto

!-I9fst � E;!vira Marquardt Horst.
Ela,' brasileira, sölteira,' secre
tária, natural de .Jaragu� do

',�,. . .:_._
� ". �!"'1

CORREIO /00 POVO

.... "'"

, ,'I

Confira c', .,a , -hlstóela.•_
• .j,.� 1 � ,.�J",,·.l''''., �. .

JJ.....; J� t),.:.· }oj '.:! _'
t s.

"n�'�; ;.,,>'" �

.

r

'

Der EVI'napoê'u�FiltZe"

" '03/80 "'i
.. -

,!�'" :'!1'1.'"tJ 'I ?)'t' "t'" �i,t."o;i fl� '!l"lv,'f '/1 "'

t)'r

" ",,'

...

.

HA 30, ÄNOS ..

EDITAL e' '
.. H.

. .

ÁíTrea MUller'Grubbá,
" -" Ofjcial. do Registro .Civil

do 1.0 Distrito da Comar�
ca d,e,::J'arag.uá(i'ido Sul;
E'stado de Santa Catari
na, Brasil. .

Faz, saber que compalI
)�!'<.' recsram "lern ...cartório, e ..

xibindo . os documentos
exigidOs pela lei a fim
de se habilitarem para
casar:

Edital nr. 11.263 de 13.03.� 986
Asnildo ,Kreutzfeld 'e'�", ';J
Rita Karsten

, '

!,

(caindo i,:"pieCIosa, fIIo� Ihando .a terf.21 ' que se
'. tornou (leserta e triste

. com o pranto que se de-
bulhava' do 'Céu.·' .' , �.

.

,
"r '.�.' -,',�' .

Uma .... nuvem: escura,
que, se deslocara do nor
te

" parª' ó sul, ofuscára
a luz �splendorosa da
lua que derramava, ,.com

I amor,. sàudação -à' te. r'r'a,
..

•

v·,Pingos' de chuva ba., distante. ! tiam com .veemê,ticia no

. '! . fir�am�nto 'muda.�a � telhado�·,s�ór�en�ô '

ço;,.rap,do.,e.o luar sumiU,. mo rágrimas que a 'iua,
co,no por, magia. detrás I l lançava, em protesto si-
ele outra é outras' nuvens .: lencioso. '" c, '.', '

"
,

que passavam apressa-' Nai:iã; mais tinha �eníijdas prosseguindo' sua: do!...
'.

caminhada pel9
.

espaço
celeste, de . lindo azul,
transformando-o, em den
sa escuridão.

O fir_mamel'!to ,$e rev�s
tiu de negre) e O trovão
longínquo se fez ouvir
amedrontado ' c'om. sua

.

'.,"
.

. ..

A mudança brusca de
, luz, em Jre_1(�s.'r .. ;a.marro� .

: os cor�_çêlés> ,q,u� �batia,", '

. alegres ao luar que ilu-
,

minava cada· alma envol-
. ta em doces e felizes.
lembranças�

I ,I
I

•

,Prof. Alaide 'Sátdá Amo
rim - Biguaçu - se

"
,

Cels'o . S Medeiros
� . Ptes'idente..

voz rQuca."-",, '

• .-
Tudo' se modificou; .. '

Veio a chuva grossa

tseu mals , ��9Etn:t�. \ßrodur:. + R�.í�\ �-=-'rstende..s,�,agor�

Ito
na área àe crédito ao ã. reqiao s,�1. 9.egf,.l�...gp o

consumidor - o Talão 9JIetor reqlona! ,A�:. emt
de .Crédito . �in,inv!st ,,�-� ,p�esa, Walt�[ �...�r!?� Af
Ipeclal. Resumido' de 'um dê Moraes, a slmpücídaç

tlOngo. trabalho- de pesqui-' de, eficiênci�, e �e�U'ranf
Isa de mercado e de pla- ça que esse Talao apre

jnej.a�Emtp'tl" �"" Ta��R ,?e� s�rita �ão, ,!as' razõ.e� báJ
,CredIto �sR�cla�" COnsl�- f SI9í\S i�a riH',,�e�eptlvldadEf
"te em um sistemá de H�.:·. que o produto .

vem, �nt
dito antecipado que per- centrando tanto peros
�mite _.fl,o"consurn.i.doJ, '�R,Ijn'1 q.prn?tHnid,qrps,. 19;!Jy:nto pe'l
prar.,qU,ais1qu.er . merGac;1o-.� ,!q'� ��,l�r,t��/ij; .t!ledl��s Ef
irias" ;p�gar hotéis, trata- � dentIstas , fafo. ratificadö

, 1 , .' �. 1 l,l- 'i " .1
mentols médicos ou de,n- > tampl1.�(Jpelot!'-g.er�n!�., d�
tário.s .e, p.ißc!a'j f�,e� :re-; fiMa�l�tel �r,a!;!l}p ,dq,ßul?
,tiradá� �m�

. :�:inhe,iro em' �H.,�,� F.'arlo�l? §P��'í awesj
,qualquer, ..das 80 agên-

.

centanqq�.!�ÇI�� .��� I.'t?ça.j
feias da Fininvest espalha mento ,do. Talão de Crê;
das por todo, 0.' �rß.sil:.". �it?.. t ,Fininvest . Esp�cia,�

Lançado em caráte:r vem nortear a fll:osdfla de'

exp:e'rtimeota.l- em ml;iiQ ·09 trabalho ,da., empresa,
.

bá

an�, pí'!Sl?P��\ Q .T�lãp P? ,�e�f!,a" l)��,", ,criat�vida?� �.
Crep'lt9 F:Hl.!n�est � E;sp�- ,P9 d.�s,et<? �!1. dlverslflca"-
cial já se encontra defi- ção do mercado.
nitiv:amente �., implantado! �., ',- � ' .. ""c

em todo o nordeste
.

do.
'

7 '-.
>-

• ...; ';nt ,:;/ [!"�'� 1�fl�
"l',

�

,

r; �.:.:::�.....;.,.:��� �_ �:. _".;.. .� ',1,,_t't) -\, � ,... �_._ � -:'�,:,:'r: Ir

Sul, ,domiciliada 'e residente 'nà

I SUl." ,dol]1icilia'CIo'-, 'e . residente
,Rua ·-'Venâncio 'cila"Silva "Pörtö;"

r em I Gariballll'i,. 'neste, 'distrito
nesta cidade, filha de Giga filho de Francise@', ..�Lénl'lert' e
Mueller e Edeltraudt Schmidt Maria Stenger Lennert.. Ela!
,Mueller. . t>r�sileira,,, soltei!a, .industriária, '

Edit?1 nr. 11.268 de 1 '3.03.198�
"

natural de Rio../ dos
.

Cedros,
. Va!dir João da.' Silva e neste Estado, domiciliada e re�
Iraci M'aria' Bisewski sidente em Garibaldi', nest�

Ele" brasileiro, solteiro In- m.�trit9�_fil,p_gA�,'p�mi,ão Fo�mi':
êfustriário; natural c!e A�iúna

•

gari e Violanda Formjgari.
/

'

neste Estado"cdomi.ciiiada ,e re:- EdItai nr..,.c·1-'1...274 de'18.0'3.1980
Jsidente na Rua Jo�o Doubr'l' Dirl!1o, F;r,ancisco".L.unelli e

wa, nesta cidade,.filho de João' Mari."",��rô��ca ,�� �iI':I�ir.!i .�: Egldib da SilVa e 'A�trcQilda oe I; Cópia ê'r�c�b,lga �çlo Oficia! dê
I.Souza CicirlfitJé'" da' Silva. "E'ta, JoillViHe; n�s'te Estado. ,ibrasileira! .§olteira,� II1dustr.�á-- " Ele,. b.rasileiro, ·--solteiro, me,.
ria, natun�J de, Massaràndub:3:', ' câniçÇ>,,��awral de ,Jar�guá dô
neste Estqdo, domiCiliada e Sul, dOl1)iciliado ;e residentê

, residehte, na RuaÜ ::Jó1ro I bo"'u-; _nesta...oidaCle, filho,. de !..orac!1brawa; nesta 'ç(dade, '.tifha 'de ·

..��ç;lIj. e Paulina
.

Floriani Lu:
Aloisio Bisewski e Olivia !<:uhn,' nelli. Ela, brasileir,a,' soUeira
Bisewski: --- -- impressora, natural' de JOinvil�
Edita� nr. 11.269 de 14:03.1980 j í�'1n�te Estado, domiciliadã
Osmar Antonio Sbarl;lelattl e 1 El.. r;e.si:gent� em Joinville, nesté
Ana Maria Felde'l1ann . Estado, filha de Orlando d�• . '1",

• r· ç,.. �.- J ."�

»
. Ele, ,brasiieiro,'" -solteiro, in. Silveira e, Maria da Graça de

.d�:!r��!, .��tur.l!1 d�. JaraCJJ.lá..d.o. ..9.�tr;.q Sj �i(&.,........��. " �
Sul, domiciliado e residente ná Edital nr. 11.275 de !8,03.�980
ßua..:.25_de�Jylhe.,""f}esta;-Cidat'e' Albr.eeh Boshamer-<e - • ,..... �
,filho de Olivio Sbä�delattl � Ana Stenger i
Ana Sbardelatti.; Ela, brasileira, l . Ele, braj>!leiro, �QltEJiro, la�

'., solteira, i,ndustrtária" natL[ral pe VradO!i !lé!tijral ß� Ç{bf.l:lt)á, nes!
Jaraguá do 'Sul, dom'�iliada e'l te Estado, dàmiCiliado e resi;
residt;nte na Rua ,loão· E.'ertoli, dente ein Corupá, neste Esta'.
nesta cidade, filha' de Arnoldo dO'; filho ,> 5ie Alfredo Boshame'�
Antoni,O Feldemann'-e" Clemem-

.

�e Pílt:llin.à:Bo:;;�amer. Ela, brd:
, tina Feldemann. sileirà; soltei'ra, do lar, natural
,Edital nr. 11.270, de 14.;0.3,198Q.c .,d� Jar-�9}.j,. íÍdor;\SUI, domiciliadà
Martim Pereira e .; e r�si9Elnte em"

� Jaraguá-84,
·

Luzia l:Ieidemann·".1 " "_J. .nc:lWe :�istritÇ1,tflllJa d�;{ Pßula
Ele," ,brasilejr0"Teyql,t€lir? !OPJlt .Ste.ng.er l� Ag,!l�z 110ck.or,ISten�

" . ' 1rano, natural dr Rio do, Oeste, ger. "

,
ne�te Estado"Q9IJ1icilia,qoíe.'·f.fk .�.qit�I,11];�.· t.1.�7,6 ße;18.03.1989
sidente na Rua 25 de Julho, Arno Butten�orff e iA!)�lia,Arntjt
nesta cidade,'filho de Celso Ele, brasileiro,' solteiro, lai

, Per-ejr;a ':e,l--: EIi·za' :, Pereira. Ela, yrad.o��i<nat_l}n:jl iclt:w JarJl9ll1á dó
. br�Sileira, '�oiteira, do lar na� , Sul, d0miciliado e residentÉ:l'
tur�l- de- RiO'"do ' Oeste-;- n'este

/

em' Gar'ibalm,' neste-'iCllstrito:
Est�;�o, Id9m�c!I!�da� e residente �f�lhro de,� .e�lo • 1:!4.t!,eJJßqrjf e

, na Rua Francisco Hruschka, Hediwg' B"lcker Buttendorff(
.

, nesta ,cidade, filha \ de Felino Ela, brasileira, Goltelra, do lar;

í
Heidemann e, BI�nd!ea �elde- natur�1 , d� J�r2"gl,lá do Sul, dOf

· mann. , .. � ... '. , ,miciliada."e resRl�nte em GarI!'
· Edital nr. 11.271 de,,17.03.198@; )aldi, J:u3S!�.!klislrito, filha dê
lIario Gesser' e

-

Ervino Arndt e Berta Baier
, Elsa Dell'Agnelo Arndt.

'

�
Ele, brasileiro, solteiro, ope· Edital nr. 1,1.277 de 18.03.1980

rário, natural ,de Luiz Alves, Jamesson Bezerra Montenegro
· neste Éstado, domiciliado e e Maria Salete Berti i

� re�:erit� na Rua
.

Walter ,Mar- , , Cópi,!!i recebida _d<;>' Oficial d�
, qUa�dt, nesta �id�d.e: _fHho de

i
São Bent�. '�cY.��UI�o��'. ..t. j

·

Jose Gesser 'e fnda Gesser .. ,

Ele, I;>rasl�le,ro...'Isoltell·o" .. Emge;
! �13i, �rasiJeira, solteira, domés-' ·nheiro mec�njco; -nahíra( d�

i
ti ca, natural de Jaraguá. do Recife, Pernambuco, domicilia-
Sul, domiciliada e residente � do e residente na Avenida Ma�

!na Avenida Mareéhäl Deodoro, " 'rechal Déodo'ro, nesta 'cidade, ..
� nesta cidade, filha de OVidlo, filfio de Jackson Beze'rra Mon-
· - .

) -

,.

'Dell'Agf,lelo e -Marial Pedrotti. ten�ro e Aljete Gomes Monte-
DeIl'Agnelo. <' .)

. '.

n;g�o':- EI�: b'r�sileí�a� �itei;a,
Edital'nr: 11.2.7'2'de 11.03.1980 'funcionária pública, natural· de
Celso Basl5ani ,: e �Iga Relnf:lrl •

Nov,a Veneza,_, neste EstadQ,
ÉI'ß, brasil�iro; '.solteiro;, mo� .,.aomJciliada e resid�nte en:' São

· torIsta, naturàl &l ..!araguá do. B:ento ao, SI,II, .• ,nßlste. '�stado,
Sul, domiciliado e residente filha. de Frederico aertl"e Jo"

� em Vil� 'Nó�a;;' héste "distri�, sepi�a Toldo'·ªerti.
'

� filho de ciôé;irífo o'J3a;s'anl é � ....

Maria Junkes Bassani. Ela, bra-

�
sileira; ... .soltei�a�i .. illd�striárja, . '_I • E, para,. que.- chegue, ao co

,
naturar de'��Güä�amiri'1'l, nEiste \ nheclmento de ·todos,. mandel

, Estado, domiciliadll:e :r�siéente •..•p��sar. p presente Edital, que

� em Vila Rau, ne,ste 'disnUo, fi-.. sé�á � �ubll,catdo pela Imprensa'
lha de José Lui� Reinert e �o- e em cai\ório, onde será afixa-

fia da Silv� liteinerf. -' ,.do durante .1� d,i�s.
Edital nr. 1'1'.273 de 18.03.1980

,
Se alguém souber de algu'm

, Mário Lennert li , ,,'�
...�,:, In,Pedlr1:1en,t9, acuse-o\ para os

Euclides Lurdes Formigar., fins legais.
'

Ele, brasileiro, solteiro', ser

rador, natural de Jaraguá do A OFICIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Seleção· Bolsasde

Clube 'Atlético

Baependi
... ,

.' Edital�' (onv�çãô .'

pelo presente, 'na forma de artig'o 29 dos
Estatutos Sociais, vimos convocar os associa

'. dos.d0 Clube Atlético Baependi, para a Assem-
" bléia Geral' 'Ordinária, a realizar-se no dia 27
de março de 1980; às 20 horas, na sede social
do Clube, na rua.Auqusto Mielke 466 para tra-
tar da seguinte

"
.

.

.

' ,:' ,

,\; ;(

:� ,

ORDEM DO DIA:

1. Apreciação do Balanço Patrlmonlal 'e
contas relativas ao 'exercfcio financeiro

e��errâao em 31 de dezembro de 1979.

2. ,Eleição do Con�elho Delib�rativo
3. Assuntos diversos de Interesse d� So

ciedade. '

� , \

.

Outrossim, esclarecemos que, na forma' do
artigo 29, § 1.0 dos Estatutos Sociais na falta

".de quórum reqular, .reallzar-se-á a A�sembléia
. imela hora após, com-qualquer- nömeso 'de as� IIn

sociados.

Jaraguá do Sul; 04 de fevereiro de 1980..
.

. �'l'

A DIRETORTA

" '

Deptô�': �e Arte-
CRIAÇAO DE LOGOTIPOS

'., l

CAl"ÁCOGOS, FOLHETOS,
,

"., ",

ETTQUETAS.
t

,
I� �,

/

-

/ I

'Viaçàó' ',: Canarinho!' '. .

,
"

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOES.

�.
.

A :'Canarinho" preocupa-se com a sua 110-'

como�a?, colocandlO à disposição moderníssi

��s olllbus, co.m pessoal especializado, posSi
bilitando uma viagem tranqüila;' rápida e segura.
,

! Pro,grame bem! 'Programe'CANARINHO - ó
· transporte carinhoso. " "'--_

JARAGI:JÁ DO SUl.
,

SANTA CATARINA'

, l

OfICina· do . Tibério
__;, de' Tibério \Hilário Muràra �

· Esp,:ci::rlizada �m Volkswagen, com serViços
de mecamca" retrflca de motores, regulagem

·
de carburador, serviços· de lataria e pintura em
qualquer marca de carro.

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - Fones: 72-0107' e
/72-1�59 - JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

,

\, Se' você, quer :'compràr ó'u ve'nder· um imó
vel, procure á 'EMPREEND'IMENTOS IMOBILIÁ
RIOS MARCATTO 'LTDA.

" '. r. '

A segurançá da SU� corlípra ou da sua ven
da, uma, garantia 'ségura 'de 'ihvestimentoA '

, ,. ,

1

'Empreén:dimenlos: /'Im�obinários',
,

�Marcatto:, · ';tlda., 'i
�. -. l .

Av. Mat.'DeodOro,.1.179 - fone: 72-0166
'

, ,

JARAGWÁ DÓ'SÚL - SC i',:
'

) ,

" "

__ •• _ ,!.o'" __ _.' .�" '.n _-_

�:Estudo
\
Esteve dias atrás

na 19a." Ucre, a professora
Dulce Maria dos' saniàs, da

Unidade de Assistência e

'Apoio 'ao Estu�ante, "di' Se- .

, cretariá 'da Educação, com a

finalidade de, junto aos Co

légios São Luís e Divina Pro

vidência, oriel)tar a seleção
dos candidatos a"':'bOisas de

estudo Clestinad;ls a alunos de
20 grau. :l '. l�

, .Essa professora orien'Oti a

comissão'" de'· triagem' dos re
querimentos apresentados.' Tai

,

comíssãO, preSidida 'pela 'Su
pervisóra Locar dé EdU'cação
e integrada peló 'Diretor' dp
Estabelecimento; 'represéntan
te dos p,rofessores e'de pai
de aluno não' bolsista, teve a

Incumbência
.

de aprova'r"1 ou
não -ee pedidos encaminha
dos. O' critérioJ para a' aprova
ção foi' (Iesde' 'à apresenta
ção dos idocumentos exigidos
até a comprovação da carên

cia, resultando daí a conces-,
são de bolsas nll) valor de

100" 80, 60, 40 e 20% so,?re

o valor da anuidade do esta-
I

Aplicações do BRBE crescem ,911% em 'Jaraguá
As aplicações do Banco Re-

i gional de Desenvolvimento do

E,xtremo Sul - BRDE, obtive-,

ram um crescimento no perío
do de marçoF18 a marçol79,
'de, 474 por cento na região
nordeste do Estado, enquanto
que as contratações com

I eni-
'

presas sediadas em �ar�guá,
do Sul foram, ampliadas em

,·977 por, cento, representando'
11,6 por, cento do total apli
cado _ em todo o Estado. Es
sa . afirmação' foi feltà à, Im

prensa quinta-feira, dia 13, em,
Jaraguá '(fo Sul, 'pelo preSlaen-�

te do estabelecimento bancá

rio, João Adalberto da Silvei

ra, durante a 'assinatura,!le,'
contratos de financiamentos

,com empresas deste municí.'
pio.' Silveira, acrescentou

.

que
nesse período o ban�o apli
cou eil! Sa,nta Catarina o mon

tante de Cr$ 842 milhGeS. e
994 mil c�zeiros e que' de
março do ano.• passado até p

dia 12 último, o' BRDE' já ha

via investido eerea de dois
bilhõ�s, 470, milhões , e:- 770

mil' cruzeiros.'

\

_ ,Informou I .ainda que segun-

do levantamento feito, em 29

"e f�vere!ro, o, Banco manti

nha, 'nas' empresas de Santa

Catarina, a quantia de cinco

bilhões 669 milhões , 996 mil

cruzeiros, "nÖméros esses' que
IT'pstram a ImPOrtância do

banco' no processo' de desen

volviment� econômico e Social
, de Santa Catarina'·'.

-o BRDE assinou três con

tratQs 'de tinãnciamemos, via

sist,&JIla Finac, com
'

o Grupo
Weg,' Marisol e Dalmar.

belecimento,

Com isso procurou-se fazer' I

Justiça e dar atendimento a

81unos comprovadamente ea

rentés, ;: á06' quais' a Secreta
ria da',Educação tem o miá_
ximo 'interesse, de proporcio
nar acesso. e estudos nas es-

.

colas particulares de 2° grau.
Com tal medida deverão ser

àtendidos mals de centena e,

meia de alunos'carentes, nu

ma Impottâi1Cia' qUe gira ein
torno -:de: Cí$ 500 mil; mais
uma contribuição da Secreta·
118 da Educação ai JaragH
e àJ região. -1 I

NOS COLÉGIOS

Em .Jaraguá -de Sul, um to

tal de 167 alunos serão be
. neficiados, sendo 111 do' Co
légio São Luís � (39 ren,ova

ções" e 12 ,�ovas)' e' 56 do

Colégio Divina Providência
(29 renovações e 27 novas).

. ,

.,,1,

Mobral: empresários
�,

podem.' :. 'Êxodo rural'

atu�á�lo, ,atf�Yé.$ _ .,,�o .IR \

provoca. fecha-
A Coordenação Estadual do . duz - ou modifica, as. opções t t'

Mobral em Santa Catarina es- pelos. incentivos fiscais,'
-

bem fllen 'q e fJ1po-
tá fazendo um apelo a todo...o, çomo _n�o ,acarreta' acréscimos rário de" 'duas
empresariado catarinense pa- de desembolso: se houve In-'

fa que .canalize para 8 Insti- dicação ao Mobral, o imposto � escolas'
tuição a destinação do Impo�-

.

a pagar permanece exatamen-'

to de Renda permitida pel" te o I)l�!mo. '.

,Quadrõ 18, itens 25 fi 26,' do I
Até ,!I!'I� declarações já

formulário do Imposto' de Re�' prontas a' indicação ainda pe

da, uniá vez que isso não pro-
"

de set' feita, pois não mod�
fica n�J1"lJm cálculo. A alíquo
ta está embutida no imposto

Considerando o reduzido nú-,
'mero de alunos no ano letivo
dI' .1979 e permanecendo es

slt pequeno número de ma-

'trcíulas no corrente exerdfcio
prov.Qcado pelo êxodo rural,'

que a empresa necessariamen- '

te" pagarão Acontece apenas ,o prefeito municipal Victor

que o ,Tesouro, ao receber o
Bauer, bakou' decretos, sus-

imposto, transfere os valores pendeÓdo 'temporariamente o'
funcionamento de duas esee-

a0 Mobral. , . \
'

.. ' .. , '"

las, Isola,das no Interif:)l' do
Grande parte das realiza-

ções da Fundação Mobral até
município de JaragJá do Sul,
con'dic;ionaridô,

'

contudo, que
I

o momento só foram possíveis
a partir de recurSos oriundos

tão logo exista número sufi-
-éiente mínimö -de matriculas

do IR. Seu orçamento de 1979

aumentou em 76% em decor-
que justifique 'seu' funciona-

,rêneia ,�e, aplicações feitas
mento, as mesmas serio rea-

beltas•.
por empresários através das

. declarações do' 1ft: O· presii
' -

.

de�te dr Fundação·, Mobral,
Arlindo 'Lopes Corrêa,' -em ar

tigos e declaliações, credita o
,

,sucesso de muitos ,projetos' ex-
, clusivamente à participação ,do
empresariado. foi. o. orçamento.
conseguido a pariir das des-

\

tinações' 'do IR ,que. tem. .per-·
mitido' desenvolver programas
de alfabeUzaçlo, educaçlo sa

nitária, cultural, de profissio
nalização e, mais recente, de
ação coniUnitária.

A IMOBILIARIA:VÀI�nl LTOÁ. 'oferf'ce excelente valorização
,

.
. ...

contra a' infração.

OS BONS VENTOS' LEVAM AO

,

VENDAS:

;'Q
Francismàr

T,

PRAIA GRANDE
,

.

(O Loteamento do seu futuro).

"

" ,r \
O seu lugar ao s.ol!· .h

'rmobilié.ria VAILATTI
..

Relojoaria
QUALQUER QUE SEJA A, OCASIÃO,
PRESENTEIE COM AS SUGESTOES

DA . RELOJOARIA AVENIDÄ�
-

Conheça as
.

sugestões �m JO,las, relógios,
pratarias e artigos finos para presentes e rece

ba o atendimento oom Q carinho que v. merece.

r
I

/' .

Av. Mal. Deodoro, 431 � Fone:, 72.,0038. :

JARAGUÁ DO SUL

, ,\

Você precisa, de um negócio assim, um lugar como este.
,

I,

ua Cei. Emflio Carlos Jourdan, 72 ':',fone: 72-0292 - JARAGUÁ DO SUL -'SC

;' ...

SANTA CATARINA

_r. �,. "'..,.. ...

Serraria e Beneficiamento > de

Madeirà,s ::�Rio Molha Ltda.
MADEIRAS IMUNIZADAS, F.ORRO, TACOS

ÄSscrALHOS, LAMBRIS, MEIA-CANA.,
Tudo para �ua casa, construindo \em ma

deira o' progresso de nossa região.
I.

/

Rua Curt Vasel, 658 - Fone:, 72-0550

�ARAGUÁ DO SUL
.

Sta. Catarina,
..... •

• ,.,j •

111-- '.

MARLlAN-EMPRIII!NDIM8NTOS E SÍERVlCOS' LTI)A'
---

" .,_.

,í r

I'

CRC.":";' 0712

CONTABIU,?ADE _ SEGUROS _' PROJETOS DE
FINANCIAMENTO _ C0t<'TRATOS E SERViÇOS EM' GERAL.

/

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79

Fone: (0413) 72-0616 - CalKa postal 83
" .,

,89.250 - JARAGUÂ DO SUL _ Santa
.

Catarina

.,

I .....;. SOM''AMBIENTE

Foto LOss
\. .

FOTO ..- CINE' '-: SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
.

MAIS FAM'oSAS MARCAS. .• ., ,

- FOTO REPORTAG"ENS

C1NE REPORTAGENS-

(.

\
'

"

. Construtora· �Ía-
.

Ltd�
CONSTRUÇAO CIVIl.:, ENGENHARIA E
.' COM�RCIO DE MATERIAl:

" ' DE OONSTRUÇÃO.

,Rua J'oão Plcolli, 94 - Edif. Carlos Spézia
"

!elefone: 72-0214

terraplenagem Vargas,'

JARAGUA DO SUL'"

O governador Jorge Bornhau
'sen recebeu em audiência no

STA; CATARINK,:
'

'Palácio Cruz e Souza, uma' co
\ mitiva de Guara�irim, que es-
·

t�ve acompanhad'a 'do deputa
do ,Nagib Zatt,;:rr. Durante o en

,,� contro, o prefeito Sa:im JOEé
,

'Dequêch apresenotu' ao gO'ller
nador diversas reivindicaçÕes
e falou sobre Bi formação do
PDS em sua região. Entre os

pedidos apresentad�, Dequêch
'destacou .como prioridades· a
construção de 'uma ponte sobre
'o Rio Itapocu, com 1 ,extensão
de 200 metros, cujo' antepro
'jeto prevê' investimento de Cr$
9 milhões; ínstaTação da entra

da do sistema; DOO nd municí
,

pio, uma 'v�z que S!3 encontra

em funcionamento apenas a 0-
·

peração sarda; extensão da re

d'água pela (raSán e auxílio de

Cr$ 400' mil 'para a conclusão
do Ginásio de Esportes,

- de IIdó Domingos Vargas -

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E'tRATORES DE ESTEIRAS'

'

-E-

Tubos Santa "Helena
,

TUB,OS E .ARTEFATOS DE CONCRETO
�M GERAL

'. Rua .:Joinville, 1016 - pone: 72-1101
JARAGOÁ DO SUL . -:- 'Santà' Catarina'

Trata-se da Escola Isolada

Municipal "Vítor' Konder"
"

criada pela lei municipaJ- an:
1'1 de' marçó de 1951, locali

�zacia 'em Ribeirão das Pedras

·

Bral1càs, éui�� alunoS passa
'ram.', à ,fréquentar Ia Escola
!, ,j ... 'I •

;

Báslç, José Duarte' Maga-
Pi!' iil/; .

Ihães, na Barrà do Rio Cerro,
já que dista aproximadamente
três quilômetros desse último
estabelecimento e, a 'Escola
Isolada "Henn'que Geffert", da
localidade de �eIa Vista, em

Ribelrio Grande do Norte,
rcrlads em 28 de agõsto de

· 1959. Os poucos alunos que
· frequentariam em 1980 esS8;

esco,la, passaram a frequentar
a Escola Isola�a

. MußÍciPal
General. Osório e a Escola
Isolada Est; Ribeirão Grande
do Norte, amba,s igualmente
distante cercà de três' qullô
,metros, daquela que teve seu

,,,fJJnc�nament9 susPenso tem

p,orariamehíe.

, , .Veja-se' por ai que o êxodo
rural manifesta-se de, fo�
marcante, a ponto da, muni-

, ,clpalldade
.
cfetermlnàr fecha

mento de duas escolaS, Slt"
bendo-se também que outras

po�erão ter suas
.

atividades

tempor�riamente cerradas fu-

" túramente Ror idêntico proble
ma. O homem do campo pro
cura a cidade em. busca de
melhor colocação profissio
nal, ,sveiando o meio-rural,
realidade, que o ml,lnlciplÓ vê

enfrentar nesse, 'seu desen
freado crescimento.

GN REIVINDICA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO 'DE SANTA CATARINA

Prefeitura linicípal de- Jaruuá 'do" Só1
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

"

'Divisão de Contabilidade,.
BALANCETE .• DO M�S DE "JANEIRO" DE'-1980

Até o mês ,Arrecadação
Anterior no mê. Total

RECEITA
,TITULOS

,
.

����---------
..-----------=�--------�����������SOM AS •..• ,................... Cr$. -,- 9.254.571,36 9.254.571,36 �--------------------�--------��----��--

(

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORBENTES

'Receita Tributárl_a _••.•.•_._�•.•
- '.".� �

Receita Patrlrnonlal -.--:---:...:...� ,...:: ""M
Transferências Correntes i_- ••• "ó';"'-'!01!ID

receitas Diver-sas • on ...C_7...,....�.:.�...�
'., .

/'RECEITAS' DE CÃPITAL

-,--- 935.336,81
,6.1.30,00

7.331,865,45
174.849,17

, .,

,�

. 935. 336,8� _

6.1301,00
7.331.865,45
1.14.849,17

806.389,93

2.694,52
4.331 .386,43

SOMAS i_,�Cr$

SALDO DO M�S ANTERIOR .' '{

'4.334.086,95 ( 4.334.080,95"_. _I , ,

Caixa , •• , •••••.•.••.•••
Bancos - "dispOnrvél •.••.••" •.••" _

,

Bancos' -

_ vinculado •••••••••••••••• '"

, -,-
I :,,-904.530,85

-,- , 3.146.571,06
-,- '994.778,77

-,-

-,-

-,-

"

904.530,85
3.146.571,06
994.778,77

SOMAS "' ; : l CrS'I �,� , 5.045.880,68

18. 634 . 532,99

====================================o=========_==_�_=-=-=-===· �====-=_=_=======

Transferências de Capital .". ."•• r.' ." ) -,- 806.389,93

RECEITA 'EXTRAORÇAMENTARIA ,

,

\
<

F+::-
, '.'-;;,

Depósitós de div�rsas origens '.'_.
'

'l
.

Contas empenhadas e a pagar •.•••••.
�l...o � 2.694,52
-,- 4.331.386,43.

TOTAL GERAL
,
.. crS -,- .18.634.532,99

,

5.045.880,68

DESPESA
T1TÚLOS Despesa'

no mês Total

Até o mês.
Anterior

DESPESA 'ORÇAMENTARIA
0100 Câmara de Vereadores .;. '_-"".,...-., I

0200'Gabineté do, Prefeito " •• _',

0300 Cepto. de AdmlnlstraçAo ..

0400 Depto. Edqcação, Cultura e. Assistên-
cia SOcial •• '" ...... :_. -:-:---·:....l�T....J, ,

0500 Depto. da, Fazendá '

... __ ••

-

.... _�...:..-:.,
0600 Depto. de Obras e VlaçAo .�� •••�_ -J

0700 Depto,' Agropecuário _._•._:...:...:....:...

'

0800 pepto. de Turismo _. '--:oio:-':-.,.:_

-,-' ,6.230,00
136� 162,62
290.768,9Ó

-,-

-.,-

-,- 3.421 . 908,33
. 354.925,50

1.340.902,54
141.500,00 '

2.029,80

"-,--

-,-

-,-

-,-

6.230,00
, 136. 162,62
290.768,90

3.421 ; 908,33
354.925,50

1.340.902,54
141.500,00

'-

2.029,80

SO M-A S .' :" Crt

DeSPESA EXTRAORÇAMENTARIA

-,-
.

5.694.427,69/- 5.694.427,69

Depósitos de diversas' origens ••••
-

... "':"'1 -,- 65.170,00

i /

-,- 6$.170,00 65.170,00SpMAS CrS
-------�------------�----------------��

SALDO PARA O·M�S'SEGUINTE
Caixa • :� ••••• � •• .- ••.. .- .�:•• r. - ••_�.. - •••-

•• ·.-.·�:l:,:tl 1.149.414,19
9.322.829,33

2.402.691,78

Bancos - 'disponrvel •• :., .•••• _. : ••••.0 ••• ) I
,Bancos - vinculado ..•

'

•.•••.•" .' ••••u ....._

.

---,---

( ,

1,.149.414,19
/ ,

.

9.322.829,33_
2.;402.691,78

S. O MAS ..•..•.....•• : ••••••.• M ,Cr$ -,- '12.874.935,3!? 12.874.935,30
-,"r � 18,,634.�32,99 18.634.532,99TOTAL GERAL ....• 1•.. ' ......�.. .... Cr$

rjb/Cont. da Pref Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de "JAN'EIRO" dé 1980

VICTOR BAUER
.

'Prefeito Municipal
dOA0 MODESTO SILVEIRA

.

Diretor da Fazenda'
, Renato José , Bdrtolini

.

CRC SC n. 5.4oo;;_ Técnico em Contabilidade

,

r

t J I

Emmendoerfer
I

ltda.

' .. '-

-,

Gumz' 'Irmãos --\ -S.A.
IND.; COM. É AGRlpULTURA

CGCMF 84.43<l.636/0001-63 - JARAGUA DO SUL' - SC

AVISO,AOS ÁCIONISTAS', '

Acham-sé à disposição dos Senhores 'acionistas, na se
de social da empresa, os documentos a que se refere o

art,
-

133 da Lei n.? 6.404 d� 15.12.1976�·,
A

. DIRETORIA
I '

\ EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBL�lA GERAL ORDINARIA E

EpRAORDINARIA/

São convldados os Senhores aclonlstas desta' Seele
dade AnOnima, para- reunirem-se em Assembléia Geral Or-

, \" dlnärla e'. Extraordinária, a' realizar-se no dia 26 de abrtl
de 1980 às 15, horas, na sede soclal 'da: empresa, em I;\io
Cerro, Km 14, neste municfpio de Jaraguá do Sul, Estado'
de Santa Catarina, a fim de

'

tomarem conheclmento, dis
cutirem e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

"'-"'"�i
1)' - Apreclação, discussão e eprcvação do Relatório

da Diretor.ia e -as Demonstr,ações Financeiras. relatlvas ao, ,

exercício social encerrado. em 31 de de�embro- de 1'979;
\.,

2);- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercíólo e a distribuição des dlvidendos;

3) - Eleição da diretoria e fixação dos respectivos ho
norärtos:

4) - Aumento do Capital Social de Cr$ 14.580.000,00
,

para Cr$ 29.000.000,00 mediante capltallzação da Correção
Monétária do Capital 'realizado' e 'de 'öutres reservas;

5) - Alteração parcial d'o Estatuto Social;
6) - Outros assuntos de interesse da Sociedade.

_. 1

Jaráguá do Sul (sq), 1,4 de março de 1980
,

Edelfraui ,BauEtr Gum� - Dir. Presidente
....

' CPF n. 066.570.959�53

Decreto
'

, N.O 580/8,0'
Suplemeht� e anúla dotações do Orça
mento i vigente

, VICTOR BAUER� Prefeito Municipal d�' Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina no uso,
e exercfcio de suas atribuiç5es, com base na lei
Municipal 'nU 761/79 de 31 '. de o'utlibro de 1979;

(

DECRETA:

,ART. 1°)'� Fica aberto um crédito suple
'" mentar no valor de Cr$ 490.000,00 (Quatrocen
tos e noventa, mil cruzeiros) para reforço dos.
programás e. verbas abaixo discriminados:

\
'

ANEXO' � QUADRO A
f

/
\

\ •
_

_ _

J

0603 -:- OIVISAO DE SERViÇOS URBANOS,
0603.09515751.015 -- 'Extensão
da 'rede de iluminação' pública Cr$ 490.000,00'·

ANEXO· II � QUADRO A '

0603 -. DIVISÃO DE ,SERViÇOS URBANOS
0603.09515751.015 '_ A. 1 .1 . O

Obras e' Instalações Cr$ 490.000,00

Art. 20) _ O .recurso 'para abertura do pre
sente' crédito suplementar correrá po·r conta da'
anulação 'parcial, do programa e verba abaixo
discriminaoos:

-

ANEXO I _ QUADRO A_ .

0501 -- DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.027 � Rêserva : /

'Orçamentária .. : . . . . . . . . . .. Or$ 490.000,00
t '

'ANEXO II _ QUADRO li.'
, "

0501 _ DIVISÃO DE OONTABILIDADE
,0501.99999992.021' ..:.._ 9.0.0.0 -'

,

Reserva de Contin'gência Cr$ '490.000,00

"A�TRIT
.

'K. SCHMAUCH
,

Diretora

ART. 30) -- Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções, ·em contrário_:'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
JaraQlIá do Sul, aos 31 dias do 'mês de março
de/1980.

,

ViCtOR BAUER
Prefeito Munitipalr

O presente Decreto foi registrado e publica':
do nesta Diretoria de. Expediente, Educação e
Assistência Social, aos 13 dias' do, mês m�rço
de 1980.

/
,

j: ",
'-',

Nove empresàs de Santa

Catarina já estão inscritas pa
ra partici,par,' no prõxlme mês

.

na Alemanha, da Feira de

Hannover e do Vi Encontro.
.Econõm.co T:euto,.Brasileiro,
com o objetivo de àbrir no-'
vas frentes do mercado ex

terno par� os seus produtos
,e eht atrair investimentos �s
trangeiros,\ para este Estado. Na sua opilJ,ião, "esta' é a

A Fefra', programada para o' 'grande oportunidade de os

'período de 16' a 24 de abril, empresários eatannenses aper
será precedida' . do' Encontro feiçOarem suas ,técnicas de

Econômico, que i ocorrerá nos comércio exterior" •

dias 14 "e' �5,' em'; Hambur'go.
'lo

J'
I í

"
_ Entendo· que é' através

do çonheclmento 'IN LOCO do

me.rcado e do aperfeiçoamen
to dos melos que se estabe

lece condições para 8J êxpor
taçAo. E a- Feira de Hannover
abre estas perspectivas..

"

Empresas
.·.expQrâo

.!

'7

A Companhia de DeSenv.oI-
vimento do Estado de Santa
Catarina - Codesc, está eeer

denando a partiCipação deste
,Estado nas duas' promoções
da Alemanha e· já assegurou
a participação

.

de nove im
portantes empresas,' que exi
birão seus produtos, durante
os oito dias da' Feira. No en

contro de Hamburgo; a' CO-,
, desc será, o principal ó.rgão
de atuação, juntamente com

as Secretarias da )ndústria , e

� Comércio e do Planejamento.
Através destes órgãos, o Go- I

�erno do Estado, fará uma

exposição 'ao,s empresários,
estrangeiros, do potencial eco
nômico de St.nta Catarina e

irá pr.opor-Ihes investimentos,'.
de forma' associada' ou não,
em diversos setores que cons

tituem a economia estadual.
O presidente da, Codesc,

,

Marcos Henrique Btíechler,
explicou que a participação

.

de �anta Catarina; juntamen-;
te com outros Estados, des
tes enntoS na Alemanha, de
corre, principalmente, da ne

cessidade que o Brasil sente
.

, hoje de aumentar suas expor
tações, como forma de mini
mizar 'es efeitos das Importà-·

, ..

,ções, principal�ente de pe-
tról99" que. pesam hoje con

sideravelmente � economia
nacional.

- Em linhas gerais, a nos

sa presença em Hannover po
derá significar um áumento
'do volume de' .negócios ÇÓIII
outros países, além da cria

çAo de novas opções de in

vestimento em n� econo

mia, ampliando-se a coopera
ção 'econômica' e financeira,

catarinenses '

a 'Alemanha
.

.'

principalmente. com' os euro-
'

peus. Deve-se também consi

derar. ,o aspecto empresarial,
� que as empresas catari

nenses podem utilizar o siste
ma. JOINT-VENTURES como

forma ,de viabilizar novos em

_preendime�os, acentuou' Bue-
fehler-.

As empresas" catarinenses.
vão mostrar seus produtos �
estandes a serem montados
nos dez mil m!iltros quadra
dos de' área que serão desti
nados aos expositor�s . brasi
leiros. Situado em construção
moderna, o pavilhão do Bra

sil, que levará o número 20,
terá ur"a' altura de' 7!80 me

tros e o' piso será revestido
de placas de asfalto e suá
capàcidade será 'para 10 mil

quilos por metro quadrado.
. As empresas eatarlnensee
qu.e· Irão Participar da Feira
dê Hannover' já estão ultiman.
do es Preparativos sob a

orle"tação da Companhia de

DesenvoMrnento do ' Estado

de, Santa Catarina, ql:le ,está
prestando assessoria técnica.
Para as empresas. ainda' inte
ressadas em tomar parte das

pr,Oinoções, a Codesc dispõe
de todas as informações, i'n-'

eluslve dos' manuais forneci
dos pelo ltamaraty. As em

presas Já inscritas ,são: Con-
8ul S.A.. de Joinville; Elet�
motores WEG S.A., de. Jara

guá do Sul; Usina Metalúrgi
ca de Joinvllle S.A.; Electro

Ágo Altona �.A., de

Blúmenau; Brastrade', Comér
cio Exterior S.A., de

-

Joinvil
Ie; Bolsa de -Subçontratação
Industrial do Estado de San-

.

ta Catarina, coin sede' em

Jolnvllle; 'FundiçAo Tupy S.A.,
de Jolrwille e' Codesc.

.
' I

CARROÇARIAS He
-

. .' H'Ornburg 'Indústria· deiCarroçarias' Bli�dadas . �tdà.
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS _ CASAS .. '

·-REBOQUES·-

r .. ��::RlAlI E
Av. Mal. Deodoro;. 1.479,

.

_

,

Telefone: 72":0144
JARAGUA DQ SUL _. s.d,

-I

(, '

. - Morettl, Jordan & Cia: Ltda.

VEiCULOS USADOS REVISADOS
Financllfmento 'pmprlo

BeUna II Lbo ,Branco .. ,. .•............ ' 1978
Se!ina II L Branco) ..........• , ... ,.. 1978
Belina "Prata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ,1978
Belina Luxo Marrom .. ,................ 1976
'Corcel L LDO Verde ' .'... 1978
'Corcel fi L Brànco : '. . . . . . .. 1978
Corcel " LVermelho �" _. "

. . . . .. 197,8
Corcel "Bege . : '... 1978
Corcel Cupê Verde :'.. '

'.

1977
Corc�1 Cupê LDO Branco.. . . . . . . . . . . .. 1977
Corcel GT Vermell1o. :...... 1976
Corcel Sedã Branco .

'

/. � .. ! .... '. ;. 1975.

,

,'Maverick GT Bege l.•.•. ,..... ..•.. 1978
. MavericK Cupê Marrom

. 1976
, M-averick Cupê Bran�o '.' . . . . . . .. 1975
Passat LS ,Bege , .. ;........... 1978
Qpàl.a Cúpê Branco' 1972
F-75�4x4 Amarel'o . • . . . . . . .. 1917
F�i5-4x2 Verde •................ -. . . . . "-976
F-75-4x2 Verde ......•...... '......... 1975 ,.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sesi:, JriJchá conhece calQpeão. Pesca, abre inscrições.
J.. � ,

Moleque "I tentará
,�omer' ,'o Periquito
"em,

.

Blurnenau ""
\ ..

,

Para um' publico que
deixou nas bilheterias Cr$ !
14.460,00, -Juventus e Joa- '

çaba empataram .sábado
à noite no Estádio. João
'Marcatto sem abertura de
contagem, em',parflda ar-

'

bitrad:a por Celso; Bozza-,

no e auxürada peloSt "ban- :
'deiras" 'No'rbertö BaIsa
neIli e, Rui Fari�Sl- .J.�go '

aparentemente frio, 0.1
quadro grená sentiua tal- '

ta de um' cenfro!avànte
nato que convertesse as
oPort\Jnidades

.
em

_ gol,
pois. que, pOderia ter sat
do com Um s?'dQ P'ositi-!
vo, uma vez que,

-

das 4
partidas realizadas,. em
célsa,. o JuventlJs .. apro- I

.

.

�eitou; �ornente cj;'lquel1ta
PRr c�nto dO,s pontos c:iis
putados, seja empate com
.� MàrcfliQ e. JoaçàQa,

'

'<;f��rota para 'o, rntéhlÇicio- '

rial e vitória' sDbre a Ca ..

çádorens,e e, o outro pon- ;

�p conquisté\lçló foj o ,e;!iTi- :
pate conseguido ante"ao,'
Paysandu, em Brusque.

[

,A�te� da roda,_qa f!.oolJ-.
tecida neste meio':'dé-se
Inana' (quintà�feihi); <> re-'

- presentante jaraguaense','na .

tâbua de 'classÚica-, ,_:
,

<( �

ção, posicionava-se. na '

,qua�a. pçsição,· c0m" �5'
pön�,s . ganhos,,) � .� perqi- ,

,çfo�;J aqo lad� ßà Cá_ç��o
,r�ns� ,e '�ar!0s,\ Re:n��X;
com três 'empates; 1 ;qer-
rota e 1 vitO'riá.; 3 gols
pró e 3 oontra, com s�ldo,
positivo 'de O ponto. A ar

reé�dação juventina, em
4 Jogos 'somou a 'irrisória

,

I

I

0\ deputado
.

estadual
Nagib Zattar, do PDS,. a
presentou projefo-de-Iei
na Assembléia Legislati
va do Estado, denominan
do de ... ·Palácio 'de Espor
tes Prefeito., Rodolpho
.Jahn"; o ginásio de, es
portes que acaba de s�r-,'

"Para:' 6 'empate de 'sá- construfdo pelo . Estado
pado' frente ao Joaçaba, na cidade de Guaramlrlrn
no João Marcatto, 10,JU- e que tem sua ;naü,Qura-,

4 ,�� "" t· 'i (',':1 ,
.

b
.

, ��ntus :!llin�ou com ,�e- ção marcada para re'l(e.
cão: 9c;1i.1çm, (�.'?rg� qllva

.

I
c'

1$ .,.
"

,

"(Adolar), Mauro ,e Cizo; Em sua justificativa,
Joe], Amido e Chiquinho;

.

dlsee o partamenrar que"C'aetàno, Adi' e·i"àto,; Joa- o- -ex-pretelto Rodolpho--'çába-: Juâréz (Peres); He-. \Jahn,".cqmo -polftlee' ou

nato, ,Júl1i9r, �chneid�J e . 'como industrial; prestou
Trouxinha; Miquimb.a. Mi "inestlmávels « serviços .: à
'e Luizinho; Tenho, Geral- .sua .oomunldade e por- ls-
dÓ,e Rota. ..', """<,,.' so merece ter ser nofr-e

perpetuado.
, .A ,homen'-'l.g;�m' póstuma' ./'

, ,O ry1ol�que, j;rave�s9, que lSie presta. ao ex-pre
.que anteontem à tarde", feito � afirmou Nagib _
;'0 "Pedra Arn�rela'.', em dando o'seu ilustre nome
Mafra, mediu forças .com

"

. ao ginásio',·- de ,esportes
, o� Mafra' Atlétiço ,Clube,. da cídade de Guaramirim,,

tentará, aiQda sem To.nho, . expressa a v,?ntadP- e o
"com�r" ,(> P�r,quito blu-

.

desejo do atual· �P�efeito.

mena'uense; no, fí,Aderpal :
' 5.alimIQe€jw:êcl'!., ;ôo Vi,ce

Riamos da Silva, pela an- '-Pliefeitc!l' José . P._ de .A
te p'enúltima ,rodad� do c guiar., dOs, veread0!'es.·e'
.primeir,?, turne:> do.To!neio da oomuflidade guarami
l'ncentivo,. amantW. ft �ar-, rense ..
,de', ou,. prov�vMn:IE:�nt,e, à
no,ite.'·\' .

! "

." \

quantla de e-s ,57.1QO,OO,·
sende Adi o principal ar
tilheir() com

.

2, gol$ e A-

.'rold�.!,a,�eg�ir, com 1 ten
to.

, .' .'
'

_ t "�I

,Com'o Palm�iras, " ..

r
'

.. \
.

; E ,n�
.

próxiin.a.. qú,arta
-feira,. 21 horas, -,n.o. ':Jpão
Marcatto", a' últifna parti-,
'(ja' em_ séú's �domíniós no

J?rirT1'el�à t�rnQ�
'"

f�eot(� ao

Ca�los !3en�au.x, clube, que
mantém um dos melho
res plantéis. do, Estado.
"f.onho poderá fazer sua,
estréia nessa 'pqr:.,ti:da.

.

� , 1
i..:.

�. ,

- 1
,

Salo,oismo ",' detio�e � �p()si'ção
'dia" j'I:',' assem·bléia '

)
.

.

o salonismo jaragUaense,' na Sul e o S.C. Corinthians Pau-
modalidade, de futebol dá �a- .' Essa parÜda foi �caracteriza
Ião, através de sua' entidade "da' por uma boa movimeríta-.
representativa, a WFS, telT) ção, que, lipes�r 'da equipe vi-

I previsto/ para ó corrente exer�' iista.·
.

cício, movimentação as mais!: sitänte desenvo,lver' alta velo
cidade em suas jogadà�, com
um

.

futebo,l objetivo", Jar�uásaiu na frElnte, atraves de Má-
,

rio 'Papp, com' gol . de raro 0-,
.',' \

'�.,

portunismö, 'placar que perma-
. ne�Eliu até' ó final do

.

primeiro
tempo. Na etap'a' fÍnal:--- Alceu)aumentou' para 2 a O à Jars

guá; po�ém, -

�eguidamente os

corinthianos empataram e ,so-,
'mente não conseguiram am

pliar, graças ào "são" Dal-
�

;- J. '!": " .' ,J'I, bérgio, em estado· de graça,
com 5 ou. 6 çlefesâs de vulto

intensas, realizando seus cam
I peonatos; participando do, Es-,

I tadual, amistoso�, ,

e t�einos,
convocações, observações, vi-

__
.....\ "

, sando os XXI Jogos Abertos de
Sarita Catarina, em Jataguâ dÓ
Sul, de 17 a 26 de. outubro.

"
, .

Muitas dessas posições se-'
I rão definidas dia 31'; qua�do
da realização de: uma asselJ1-'

I bléia geral ordl�ária,' às"20 ho-
l ras, no Marabá (Rua Jóinville),
� entre os presidentes e repre
'sentantes dos ·.cIUbes fili,?po�,,,
estando em pauta a' prestação'
de .contas e. p,areceI do ,conse- .

, lho fiscal relativo, ao exercício
: anterior; previsão das despesas
para' 1980; definição do calen-
dário 'esportivo, deste 'ano e

iníCid do campeonato'; além d�'

'ent�e dutras' acrobáticas, que
émpôlg�;a'm: q público' presen
te, ao "Artur Müller". O qljinte
to

.

jarag�a�nse esteve f�rma
do po'r' D�lbérgio, Mário Papp,
Tati (Nagel), Serginho, 'Alceu
(Jair-depbis' Davi)� Wilson (Kit
tÖ)'Ba�tÓ;;'for o· árbitro da prin-, '

assunto� gerais. cipal' e Milton Stange dá preli
minar, com o auxUio dos "ban-

,

Dentro do; próximos diás,. jfi "l:fE�irés" Nélsón Doe'ge e Alei
se' terá' a . bó<�frrma'ção '

.

ófibiaí . dêS 'BacHmann. _.
dá quais ágremiaçõ�s quê 'itão

.

.

A promoção,' em'sí', foi deficitá
tomar parte, nos .campeonatos

.

ria, 'não cobrindo' '-totalmente

adulto, juvenIl•.e i!)�Il%,pois <
as despesas, po'rém, não des-

é sabido, muitas delas, solici- motiv�ii os dirigentés 'nem lhes
taram afastamento temporário, tirofl o entusiasmo. 'A� chuvas
outras confirmaram, enquanto que cairam fortemente na ma-

que terceifas estão ainda in- nhã de domingo tiveram influ-

decisas' e paráI,tanto ,vêm seR-' 'ência" negativa e .'0S eS'pe�ta-
do contactadas' íifelçi' (!>fesiden- dorés, apesar,;rQisso mesmo"
te da entidad�iIVà'lério"da Cós- foram' -em ,bom' ;núrnero '-presti-
ta. giar a I promoção. Mas o déficif

féi i'nevitável, embora não -

a-

Empate e déficit

o futebol. de sal�p do Vale Alvará- de
do Itapocu' viveu· promoção', de 'Funcion�m�.,to
vulto no último domingo. Às 9
horas, .os selecionados de Masr ..A ,diretoria administrativa da
saranduba e CoruPá empata- LJFS, e,stá ,alertandp... aos' clu-,

_

.
ram pela contagem

.

mInima, bes filiados que até dia 31 de

seguitJ-se á �elfS'slmã aj)'resen- ,marçó�deverã.o··�estar' 'regulari-
tação de números de ginástica zados junto ao Conselho Re-
rítmica desportiva, por parte gional de Desportos (CRD),
da 'equipe I"� cá�pé'ã "d6s <'ase'·

"

preenchendo Ó� que�itos .

cons-

passados,
. de Blumenau e, o tantes no Bolêtiin "'dficiàJ n.O

. confronto prinêipal, que envol- 01/80, que está circulaMo.
veu a Seleção de Jaraguá do

A Federação de Nata

g,ão�d:04 �stado.dßi �anta.tidas ao.s. prof,e..s$o{es 'as me- men,to de aposiilas de Inicia-' Catarina '
.. (Fene�c) pro-ta�, d1'\_, WNE,b 9: � da PJI110;.Vi- çãÇ> Desportiva, atl(tisrrio; gi- moverá a partir das no-san�o. a ; uma'. conscientização nástica oUmpica,' 'handebol" ve horas des,te domingo,dos .. alun9�: de noss.as esoo,las basquetebol,

,-

vOliboi, peqÍJ�nos dia ,23, a segunda etapapara os Jogos Abertos de San- jogos, jogos recreativos, exer- do Campeonato Esta-ta Catarina, que aqui serão cícios
.

formativos e outros.
, ,dual d�_Nataç.ão� ,j.untor'ealiza�os, entre :t7 ,ã 26 ·de
as piscinas do Beira Riot A decisão da 19a't Ucre ,foi, 1, .CI.ube�, q1e Campo,. emIoutubro. p'ró>çimo. • bem rece5ida'-';pêlos'1 professe�! '.' .

. ' . _..
.

. Jaraguá·do Sul, com a
'

beuise 1igualrnente. ênfas!t c, res não habilitados (sem curso ,

espe�al à l'nicià'ção�De�pprtJva l' superior em educação fíSica) participação d;q!�:,*repre- f'
.. o.. • '" .. ,\

,sßOtalil,�e 10cal!'1_J,;y�a';'ecomo Ineta principal d'o c.orren- \,

qu� durante' OS\· cinco"'dias te� �
�, U'l'ljversj.,d�de,'.' l:_"Federalte ano letivo, segundo o Pro- "rão ·seus 'oolel1i�S'" '.licenéiados '.
, �çfe F.lorJanppol'is)" �lpi-fessor, Murillo dec:larou à nos- ,(formadós) co'mo' 'seus' pr0fes-'
'ranga e Caça' e Tirosa rep0!1agem. .

sore�; trahsmitlndQ�ihes o 'Crluito
G

.

\ , ..de conhecimentos' e experiên� ,(eiurnenaU);, e, ualra-

cas (Timb6).
.-

A Divisão de Educação Ffsi- 'cias adquiridos' no magistério'..;, '1.:;;:,(
ca e Desportos, para maior e-o_' "'êspe"éiaiitadö aê"àducaçãó"ffsí-- I' ..•. �1

,

.,
.
Toda a premia"'ão� se,.

", "� .

." '�'r: , ficiência é agiHiaçãb da Inicia- 'lca' e äos· desportos, (Ie"" uma
'.

�
.

. rá oeferecJda 'pela Pep-
.

Compareceram à reunião- {�,: ( ç,ãó: ÍJ.espor.tiv�, "pàra as moda..; . maneira gené'rica, I,' '"I 1
.

.

si-Cola, através de suaprofessores licenciadbs e vinte lidades de ginásticà olímpica, I- ,,:, ',' ":
fál5fica de Florianópol;'s,é!'oito não habiiitados, num. to- h'andêbol, vO'libol, atletismo e 1 As aulas de atualização, se-, .

.

'..
.. .'..,

" -corlsegl:!lida' 'esta :semâ-:..,tal'de
'"' -

quàrehtá'- . j:ifcifessort;ls 'basqu.eteôb-I,.� 'dispo:rá çle UIJI ! rão realizadas nas" de�n'dên-

I
.

- ,

'., na' 'e, Jna:,;).CIiOn.omett'.a;..qúe lecion,arão nos mUr,licfpigs . grupõ 'ãe .prôfess.o,res espécia-- . ,cias do 'Ginásio .de Esp�rtes.
.

d gern, trabalhará a equi-
. dß Jaragíiá do· Sulí Guarami- 'lizados; que compareçerão às r "Artur Müller" e na pista e

,
,

I 'po , ,I'l\& .e0f1ilandada1 :perosrim, Corupá, Massaranduba" e :aulas, na$),escolas para,' junto' - atletismo m'provisad'a 'Pe a ie- I"

I d !p-rofesso-res Kioschi' eSchroeder, dando-se, na opor-
.

com o, professor, ministrarem feitura Municipal, na_esp ana a

tunidade, destaqôe à várias 'ö- '. as>'aufas de Iniciação',DesPe"- aos fundos da .Igreja Matriz ,Dumas, da Escola Su':'
ã .... (. 250" perior de Educação Fr-rientações, taiSl€Omo. plapo rde' tiva;' prinQipalmente �m 'ginás- r São SebaS'ti 0" com.. me-

'.

",._: •

-d sica de· JoJnvilie.curso (para 1980, relatório de tica' olímpica,' pelos seus múl- "

tros)<� ênquantö que' a . o

março, número 'e horários das tiplos reflexos. Bae(!>'Sh'dI'}!pa-sãa; �}-I!\ refo'[frlils '''.''� �:�':-li" '. Jt
sessões de educaçãcrHíslQa...:... '.,{�., e 'melhoramentos' ....:. pdra' frei- . E· quanto a natação,
,incluindocse iniciação' despo-rti- Como o númera, de professo'- namentos dos atletas' <clà CME 'envolvendo.' dete.rmina-

.

" r:�
.

.' ,das. aHe,taSt-" está"se de-'va, exames médicos, deste de res 'nao habilita'closl é muito lo.cal.�,.- _
, . �, I '. ,

"s,enhal'ldo' um'" quadrosuficiência' física,' • Ei,' 'calêndá- ! grande, f28), 'cl DIFID, segundo :,,-, f>-' ". ,,, 1'1 �

II 'á '>I r.,ao,-m.uito .favorá,ve"as' rio das atividades desportivas o Professor Murill<;>,! real :z.ará ,',� Esse"l'curSO�ser �l:Iädo assim "
.

-

cores jaragttaensesfoe âmbito da 19a:'- Uere e'de proximamente um curso de a- .que a .. Secretarla 'dá Educação \' • I'
d
.' 'À' t" que, aJodo, çusto' pro-âmbito est�dua:1 ___;,JO!i!OS E,sêo- 1úàlização em cinco; dias, num er seu parecer e era C0mo

rates Catarinenses. total de trinta horas, para os ministrantes, os professdres cura-se contornar a si.,.
.

,1, ',,,' mesmos, com a! linàlidãde de' MuriHo, Rosen', Wa'ldemar; Cel- tt:ação,' muito; delir::ada__ , .......

Seguidamente foram transmi- dar à eles, além do forneci- ço, DUrVal, Dirceu e Almir.

GINASIO DE
ESPORTES "PREFEITO

,

R'ODOL�HO JAJfN"

I .� }'

'} �.

Zattar, teve i'rrestrito, a
,poio das i lideranças polí
ticas guaramirel'lseSi quan-.
do de sua "'asoensão à
Assembléia Le,gislativa,
daí a sua preocupação e
,seu Jrabalh01 em prool do
Ivizinho 'municfpio,. ".,•

" "

-

.,
w

J,," ",l '-;..'� ..
' ". ..

.

'-.

-. . "."'" � ...

._ 'VARJ.J;�180:
_'

DOMI,NGO O
TORNEIO INrCIO .

..

Com a partiCipação d!3 -dez
clubes oficia'mE'nte c'onfirma
eks o III Crmp60riatc) Var
zeano de Futebol-Varjão/80

-

'terá: sua largada amanhã, do
mingá, com 'i realização do
TorneIO Início, evento ,que
torno.u':se tradicional· desde
Que institllído o . .campeonato
em 1978,

.

Os chico Jogo� iniciais !:;J
ram sorteados quándo de, re
cente assembléia dos, clubes,
defermina�do-:;;e para às fi

I .

horas, Ferro::lo vs Rio. Molha;
8h40min, '\lila L6�zi x Sinpas/
,Js: 9h20m!n, . Ápua Verde x

Noroeste: 10 horas, Vila No

v!3 x Posto Moser e às 10h40

Figueirense x Figueirense
(Veteranós).. A,manhã,. tam

bém, os qrubcs d.ev�rão pro
ceder a entrega das carteiras
de identifica�ão do. -atleta,'
preenchidá I

e_ assinada, para
entregá:j/as a,o

"

coc;>rdenador
cio \/arjão/80 pa r� o, d�vido
cadastramento, bem como
saldar �. tax3 de inscrição
instituída pelo clube promo
te.·,

,

Os i"C"l0.'!, todos. serão.. no
ls.'ádio P ntônic Ribe,iró, na

Ilha da Figuo�im.
Rodadas Iniç',!l:!'

•

Já se tem" conheciJnento
das duas rodJdas iniciais do

Varjão/80, cuja largada pro
priamente dita, em busca dos
dois pontos:,'-"s.erä -dia 30 e

'prevêem essesijogos!; 9h30m,
Figueirense X :Rio Molha; 14

horas, Ferroso x Á'gua,Verde
e 16 h0.ras;' Noroeste x' P_0S- :

to Moser., E>it ..·06 de 'abril" pe
la segunda rodaqê e idên.tico
horário, jogam Veteranos Fi

guejrense x Sinpas, Víla len
zi x Vila NOV3 6 Figueirense
x Água Verde.

,

A fase"prelhnjnl:!r, set� com, .

posta de ql1ill2'e rodadas, ha
ja vista a assembléia, por u
nanimidade, determinar o sis- I

tema de, disputa onde" todos

j09E1m c;oritra,t<ídos; em ,uma

única chave, 'PerEi' a
.

semifi

nal, com seis classificadàs,
haverä a· ·divisã0 êm duas

chaves de',três,c ätravés ·de

sorteio,.'para- maior- rapidez,
nas disputas. - j,.,

o presii:lente da Feêlêfaçã�
Catarinense de X�crrez, 'Sér
gio P. Dàls�t$o; estarä a�nda'
no 'de'co-rrer de marçó e'ni Ja�'
raguá dö Súl . 'pãfé' visto'rlã?_
o locai 'âe�rQl'íE',à(.> pelá' Co�'
missã� Munícipal de'Espõi'fêr
(CME);"visehdo' "'as dispútàs':
dos XXI, JoS:ós A',bertos 'dê S>

A part!! d� r�,união, d.esta Catarina, de"1't e' 26 ä� ou::;'"

tarde, é possível já E!..defi�i- '. tubro. ÉssÉ(lcral'sei'á o Cen�"
çã() para iJiicic do Torneio a- troo ShaloÍ"{ein'Nereu'Ramos,'"
manhã, ou, no mais tardar e a 'comunicação foi feita aet·'
nos' próxirltÖ,'1' dias,.' Àldp' P�a- rJresidente .Aldo Prada, -do'
d�, adia�tou- qúe,: o' sistema' CJX; 'porém'se,in idäta'defini-

,

� .... : r' t'i(' ..
•

_ \..
\ a ser utilizadQ €. um contra ,-;,�

toqos (pretas, & brancas)"

atu.aliza·'" prof�ssqr�s �: ..,'c'.

,não - <.'·habil itad'os,

�-

Fõi"cbríh�cido ontem 'à noi

te, o campeão do Torneio 'de

Bocha ,do Serviço de Esportes
db Sesi, 'I'c:jüé" reuniu' durante
värlas séínanasiem torno das �
disputas doze equlpss, dividi
das em duas chaves de seis, \
classificando-se o campeão e

..

Na tarde erste sábado, às
15 horas, no Clubt) Jaragua
ense de Xadrez, haverá reu

nião entre aqueles que se

inscreveram pera o Tornaio
, �Aberto ,�Pr�fe!Ió Victor Bauer'
..,,� "Viee-F,!refail:o Sigolf Schün
ke", respectivamente n.os nai-

.

pes' mas"Cul!nO e feminino,
'quando· serão" definidos to

dos os' ,detalhes,. 'como em

parceiramerJto �(sorteiQ), de

signação da dEta··do infcio
das' disputas e tabela, além
de expiicaçõe& sobre' os ob-

jetivos.
,:-

ö ánúncio é dö presidente
, Aldo Prada, que está convo

cando para estA sábado, 'Jo
sé Augusto Caglioni,.,Alceste
Berri; José Castilho Pinto,
Sigfried Kreutzfeld, - Renato
.Piazera, ·Ademar. Fagundes,
Syd'nei Taies da Silv�, Oscar
Mendes, ivaldo ;Kuczkowski,
Leopoldo da Silva Filho, ,Moa
c;ir da CunhR, Roberto Cuba

D'Aquino,' Celso -Klosowski,
os irmãos Eggert. Luís Carlos
,Busana, Luíz Nlcolodelli, Ro�

gério Orídio Vicente, Marli
Marlene Caglioni. Cláudi�,Re
gina Caglioni Murara, Izilda

Behling, Ve;'?, D�rnbusch,
Lai� da Silva, e, alérii desses,
poderãó participar' da r�u
"ião �e' sff -irlscr"fNerem, inte

ressados q'ue eventuàlmeRte
não procederam du.rante o

. prazo su�s insci'içõCi!s �nos lo
cais amplamc.nte divulgados
pela imprensa local,

Difid
í

"."

No" último _.

(ga 11,. nas 'de

pendêncifls dei Centro Interes-'
colar de _Primeito Grau "Mário .

Krutzsch" (elp),; através da
Divisão. de Educaçã0 Ffsica e

Desportos (DIFID) da 19a. Uni
dade de �Cõõrdehação Regio
n'al de Educação, contando

qom· �� J?�rtic}paç:ão ,do ,Pro!,es
sor-Chefe Murijlp \ Barreto ,de...

.J" • '�.
....

Azevedo e (la seus assessores,

professores Roseli Ullmann e

Waldemar Spieker, houve reu

'l1ião cofu1:odos os 'profes'so- '

res de educação física dos 5

municfpios . jurisdicionados à
Ucre local.

I

�.. ',> �:�
.

,,-

.

vice de",cada chave. Essas 4

�qu�S ',:_'final)itas' jogar�J1l. �n�
.

tre sr· téi'Ça" quinta-feira e dn-
'\f � .. .

'"'! \ # �

Ó, '_
tem, conhecendo-se, o campeao,. ",,j

".,..
,

• " •

que representará, o 'Dun!ÇIP,IO
nas disputas do Campeonato
'Regi�nal cí�· Bocha, em Join-
viiie.

..

saindô do masêultno os clncõ ;
.

melhores tabuleiros que, :
posteriorménte SE'· Juntárão ",.

com es cinéo considerados
classe fW' {chm melhor pre-

,

paro- é treino' fi, nutria 'efapa
seguinte: esses' dêz ·tabulei
res farão'enfre 'sr um -torneio'"

I __
I

...

seletivo para apontar os .cin-' 1

co melhores Que, por sua

vez; entre si, r.ovamelÍt�, se
rão' conheci( (l� os três me-

'Ihores da ci�adfi. . ,',

Tanto no lT1&sculino . como

no feminine, EÜ: ,o' quinto co

locado' ser<i.r. conferidos tro

'féus e medalhas, pela Co
missão Municipal de Espor-
tef;:' a� r�.�.!.� ,!

"

-

'�).r .I' '�,.._; - (
•

y

Pot'óuffo lado, ratifica-se

que ,�. rê�nião 'deste sábado"
será às 15 h('�as. na' sede' ,

do Clube ';Jareguaerise" de

Xadrez: �a Rua 'E;\11r'io {êã'rlo�'
,

.

Jourdan, 103, podendo dela

partlcip.ar aquelé�' que tam
bém não se' inscreveram;
pois que ser'á'e-bertã' uma ex

ceção, pára- ambos" os nai:
'

p�s. ,,..-{�� ....rt'�"'� ,.,.

'lo
•

� 'y . � --:::
'

.. ").�I'IJ

- Presidentê dá
Fedéração êm Jaraguá

"

\';;- �. � ,.l...� •

•• 1 ..... _

Os jogos realizados esta se

mana, envolveram dl'� '1'8:.Me·
flegotti x Ind: 'Reunidas e":Mar

quardt x Köblbach: dlà 20, Ind.
Reunidas x Marquardt e Mene

gotti x 'Kohlbech e, ontem à'

noite, onde conheceu-se"o'ven
ceder, Meriegotti X 'Matquardt
e Kohlbach x Ind. Reunidas.
Bocha: inscrições'·
Na Agên'cld·tt!0"'Sé1Ho 'êlé';�á

raguá: do Sul, aöham-se aber
tas as lnscrlções para o Tor
neio de Pesca, que setã reall
zado , dia 'trinta do março' vln
do�ro, no Rio !tapocu. Elas
serão aceitas até dia 25, terça
-feira, com o encarregado de

esportes, no Sesi, inteiramente
gratuitas, podendo a empresa
inscrever quantas equlpês de
sejar. Faz-se uma ressàlvã pa
ra o churrasco dc encêrramen
to e confraternização entre $$

equipes, ondá ficou estipulado .

pelo sr. Zelgar Jósé Savi, o
,

. ! .

preço de Cr$ 110,00 por, pes-

.'

Cancha Polival�nle
-A cancha de E;sportes poli

valente do Sesi, em construção
nos' fundos da Agência,. !'!stá
,concluída, inclusive com ilumi
nação, faltando tão somente o

alambrado qu'e' deverá. ser çc
locado nos pr6ximos äias..

·

DISPENSA' DE
PONTO PARA
DISPUTAS

ESPOR'1'IVAS

Nota-Circular d'o' Se.,
cretário da Casa CJvil,
Nereu Guidi, informa so�
bre a dispensa de ponto,
concedida pelo governa
dor Jo'rge" Bornhausen,
para os V Jogbs Abertos
Regionais e XXI Jogos
Abertos de Sant� Cata ri
na.

Os V Jogos 'Regionais
serão realizados nas ci
dades de Porto União, de
18 a 22 de junho; São' B.

. do Sul� de 2'6 a 29 de ju
nho; Criciúma,. de 7 a 10
de .agosto; Blumenau, -ele
14 a 17 de ag:PJ�to .@l�ha ,

pec6, de 20 a.,. '24 de a-

gosto'.
.

.

- .'

_ Os XXI Jogos Abe'rtos �

terão lugar-- em �Ja'ragU'á
Q:o SI:II, ce. ,1l S '26 de '

outubro.
...... '.

.' t h 1.,:" ...

. -'

.\ � -,

TONHO PODERA
.

REESTREIAR
CONTRA O

,RENAUX NA -4.a

O representante de
Jaraguá do Sul na Divi
são Especial da Federa
ção Oatari'nense de Fu
tebol e que vem dispu
tando o Torneio Incenti
vo, classificado no blo
co Intermediárlo, joga
amanhã, em Blumenau,
contra o Palmelras Iq
cal e, às 21 . horas, do
próximo dla 26, quarta
-felra, faz Sua últlrna \ a

presentação err' ,.seu.s
gramac:tos nesse pnmer-
iro tumo, ,

'Jogo que, PQd'�rá,�e
caracterizar! oomp ç!,�
yital )rt;lport�nqi�h à, pr�
pria sorte juventina no

�'Incentivo", provavel
mente contará CO!l1 uma
grande força, à r�es-

. �réia do centro-avante
Tonho, o. "cabeça-de
-fé", cuja" . documenta
ção encontra-:se·. junto
aos canais.competentes
da FCF e CBF'para le
galização. V�rios �mp,e
cilho,s burocráticos e o

despreparo de funcioná
riós federacionistas; fo
ram fatores originários
na demora para Tonho
voltar & equi'pe,-:-espe
rança patente de gols,
ao lado,! de Amido, am
bos i Qevendo 'se consti
tuir,as p'e!ças ,principais
do ataque �rená.'
O último jogo do Ju

ventus na primeira 'fase
do Torneio Incentivo,

, 'ser-á- 'contra' ·0 ,Rio do
Sul, -no Alto Vare dó Ita-

jaf, dia 30. ' " '"

"

JUV.ENTUS ,PERDE
EM MAFRA

o Juvenlus· conheceu quinta
-feira à, tarde, sUa' s'egunda
derrota 1'10' "Torneio1Incêntivo",
ao ser batido em ·Mafrat, pelo.
MAC, pelo 'escore de 2 ·t�nloS
a O. Os demais resultados da

rOdada: Caçadol'ense OxO Pal

meiras, Jpaçaba Ox4 C. Renaux

Paysandu 1x1 Rio dI? �ul �. ,In
ter 2xO Marc;' Dias.

r

JARAGÜÁ SI;I)IA
,ETAPA DO

CAMP. ESTADUAL
DE NATAÇ-ÄO -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IT.R, sem
Os contrlbulnt.. em atraso

com ,o·impOsto· Térritorlal Ru�
ral têm prazo até ° próximo
dia 31 de março para saldar
seus débitoa ....atlvos aoa anoa
de 1973 a 1978, sem multa e
juros. A partir dessa datá, fica

de 28 de Janeiro ,: do corrente'
ano, e, com base neate ano",
o presidente do Incra, Paulo
Yokóta, �ixoJ' editai eselare;. -:� ,

I, '" , cendo aos
'

contribulntea que
' ,..

"

Ea�e prazo foi fixado por De- 'os !ermo.s' d�, re�oufica_çio ex-
" Por,executar os'lotea-creto Preaidencial, nO 1.766,.' CIUlßdO,' � multa e Os juroa , ,mentos Sandra ,Régi�a I

'

pel� lnadunplênci� estão sendo '

e " em descumprimen-envlad_� aoa devedores atra- to 'às ,diretrizes básicasvês, de três formas simulti- determinadas pela Pre-
'neas. diretamente para a resi- feitura Valmor Manoeldêncla ,do contribuinte, via (Ie Pa�sos' sócio geren-

- Prefeituras Municipais e pelos te d B
'

'I' E,.' a rasr Ia mpreen-Sindléatos Rurais.' Paralela. dimentos .Ltda, deverámente" a rede bancáriá recebe ser autuado, em inquéri-as gulas de cobrança; Os ter- .to..O pedido, de abertu-mos de 'lenotificação contém ra foi encaminhado pe-'.e indicativo' do órgã� arreca-
,

d' Ia prefeitura Municipalda er, local de cobrança e va- ao 2.° Dist,rito' PoliciaI.lor. "
,

Também

até
� divida suje,.. a execu�,
'�Iséal com os, demais acréScI
mos legais, inclusive correçio
�net6rIiL. I

, '

Câmara:
. finalmente·ulHa

sessão movimentada"

ContiOu'ando, José Alberto /

'Klitzke, ,levantou ,o problema o agora pedessista Âlvaro
"stilúde", '�estacªndó a vinda Rq.sá" criticou os programas
provável para Jaraguá do Sul "governaméntais de estimulo
do 'Profeto', Cura (que' este jor� ao agricultor, com a ,elevação
,nal ',"furou" na' edição anterior) indiscriminada dps defensivos
que trátará sobre saneamento agrícolas, em torno, ne 300%
bás!co ,e .levantou o preble'ma pois parece que, ao invés de'
dos dos 'hiospitais ,locais, que incentivá-los" querem acabar
acolhem em séus pouco mais ,c�m os colonos, juntamente
de: 160 leitos (155 em'79) toda a ,com os o'perários. Rasá de
populaçãp. jaraguaens� estima- ,

fendeu a boa alimentação, e
da e� 60mil hflbitantes, 'alé":! concitou ,compreensão e ,esti
de outros centros, uma vez o mula ao agricultor por parte
município ser 'pólo i'iiicrorregio- do governo,. para que encon
nal.'· "

tre alternàtivaS' que lhe dê con-

Lembro(J:'também, 'a constru- dições para "retirar da 'terra,
ção de 5 HospitaiS Regionais ,seu ,sustento, �'pois o que se
em Santa Catariná, 'pela Secre-" vê, o que' se verifica nesses
tinil;! da' Saúde; com vertiâ do ., interiores, é que para o colo
FAS e, nesse aspecto, sälien-" no não sobra nada, só a pa-
tou que, tõdas as forças' vivas lha".
do municípiö devEiriam'se!'preo
cupar em conseguir' verbas pa-
'ra ampliar os hospitais löcais,
dos 'governÇls estadual e fede
ral (recebem atualmente irrisó- '

rias quantias), usando-se; pa
ra tanto, os mecanismos ne

outros convidados' ,de Jr.uaguã
cessários, pressionando, para
que todos se unam no int)Jito
�e' que essas vefbàs ,realmen
te: venha:m, para compras de
modernos equipamentos, am

pliação do número de leitos e

Foi das mais intensas as

atividades da Câmara a� .. 'Ve-'
readorés de- Jaraguá do Sul
segunda-feira,

'

fato 'que" Jl!lra�
mente tem acontecido,' com
os edís levantandO. problemas

, diversos; relacionados, à co-
" v

rnunldada, ,O executivo, en-

/ viou para análise e aprovação,
'

projeto que o autoriza a ven
der': ações dá Celesc para im

plantação de obras no muní-:
cípio no campo" da

� energíza
ção, sejam na eletrificação ru

ral e/cu em iluminação públi
ca, conforme . expltcltou em
sua exposição de motivos. Ao I

total são 205,732 ações' ordi
nárias" ao preço de Cr$ 1,00
cada qual - certificado -de
propriedade 1.430.

, Na sessão, a , preSidência
'deferiu moção, endereçando
votos de' p_esar, a, família do

suplente de vereador Faustino
Demarchi, pelo falecimento 'de
seu filho, de Ü! anos apenas.. ,

. , .

. �

HOMENAGEM.
PóS��ORTEM '

,,'
,

":-<.,

,A 'moÇão apresentadà rece
beu en,d,!sso do 'líder do blo-,
co partidário, ,gove�nlsta, José
A. 'Klitzke, que reportou-se,
também, ,..sOllre o passamento
de Dona Helena Jourdan Huiz,
diB; 10 de' março, na Ilha 'd�
Governador' (RJ), 1j. última fí
lha viva até então' do fundador
do 'município, dizendo uma per�
da irreparávei,

.

verdadeira re

miniscência de riossa história.
EndereçaI! votos de pesar e,)
huma homenagem 'pós·mortem.
foi respeitado um i�ínuto de
silênciO' em s�â memória

"

'- . \..
.'t • -

CONGRATULAÇOÊS'"

J
,-

o mesmo edil congratulou
com a Eletromotores Weg, pe
lo exemplo ,que vem' dando

quantQ; a ,preservação do mejo.
ambiente, conservando" o nos

so' já tão' polufd;- R'io'ltapocu,
c0t:!!_ a construção de uma Es
tação de' Tratamento de Águas
Residuais. Disse, do bom sen
so <da diretoria que preocupà�
Se com a saúde, ao 'mesmo
fempo em, que lastimou a' fal,
ta de um Código' de Posturas,
uma 'vergonha, uma ve.rdadei�
ra ,Iãstima, ejs que o atual é
totalmente obsoleto, datando
de 1948,' lQtalm'enté' fÍ1ra �d'a
,realidade' atual, acrescento.u.

,
f
SETOR qE SÀODE

tot&l reaparelhamento, para
que: nosso corpo' médico ho
je mais de 20, possa at�nder'
satisfatoriament� sem ter que

"

soeorrer doentes em outros
centros, quando' registrados
casos: de 'gravidade (maior
O edil apelou para um� �Ção

'eficaz, exigir as verbas não"
pedir, pois o mu'nicípio' tem
condições para tanto.

Adiante, criticou a morosida
de em torno da definição, da
sede própria da' Agência do
Inamps, q�,e já tem terreno'
para tal, porém, tudo, está in
definido, enquanto que outros
municlples, economicamente,
inferiores, como São Bento
São F�ancisco e 'BrI./sqUe, con�
tam ,com sede própria, ,ao pas
so que a, autarquia 'em Jara
guá funciona em Drédio alu
gado, precariamente. São to
dos problemas que temos a

obrigação de levantar - d.i�
se - eitando a exemplo 'tam
bém do Posto de Saúde

.... (Tipo'
"B"), ."quando deveríamos in
cisivamente exigir a constru- ,

ção de um Centr� de Saúde,
dotado de todos o� equipa
mentos, ,principalmente Raio-X,
tima vez que já somos se'de
de microrregião' e' os Cen
tros de Saúde, segundo 'a Se
cretaria ,da Saúde;

,

somente

, ;:;ão constr,uídos, em sede de

microrregião, o que já somos".

, ,

O Ifder da oposição, Regi
naldo Schioch'�t;, hfprç'ou 'a's

, palavras de Klitzke e citando,
s certa altura "que o nosso
futuro é já, devemos' tomar de
cisões em favor da comunida
de que nos elevolJ ao posto
que ora estamps, cbmo seus

representantes;'. "'FEÍz menção
também quanto as linha; de

eletÍ'ificação rural e,' criticou o

grande ,número de ruas "às
escuras", com lumináríqs quei-'
madas, a espera de repOSição,
;'cujõ �'tra:balho nesse, sentido,
em sua opinião, vem sendo
aquém das, necessidades.

FOI questionado' na sessão a

questão do, lançamentO' dos
afluentes' nos rios, 'causando' 'a

, 'poluição' e '0 que se deve ou'
I

_

nao ,se, ?eve fazer para' tanto,
assunto delica�o e que deve
rá (assim, espera-se) voltar à
baila,

AGRICULTURA 'SEM"
INCENTIVO

"É preciso menos luxo e que
,se dê de comer a q1;lem tem
fome, mas isso' depende' 'do
próprio estfmu_lo ,governamen
tal. Não podemos combater' a

'

inflação Jazendo vistas" gros
sas para, O' galopante crescI
mento dos mecanismos míni-

. mos l1ecessários a, ,agrbcultu
,ra, única saf!:la' para o "equi
líbrid de nossa balança co'mer- ,

cial, a curto prazb", finalizou
Rasá.

31

o prazo para o

recolhimento das taxas de ser

viços cad,astrais� contribuição
si�dical _

e contribUição para
'fiscal pagos juntâmente coJ11 o

ITR, ,encerra�se a �1 de mar�
�o de,1980. I

De acordo com convênio fir- '

mado pelo --Incra com o siste
ma .baneärlo 'de arrecadação, '

:;. no estado de Santa Catarina
'. .,'

os contribuintes devem reco-
,

Ih�r juntô as agências'do Bra
'duco.

'Os contribuintes' de -.Jaraguá
do Sul, G��ramirim, Corupil,
Schroeder e Massaranduba de
velll recolher \..na Agência do
Bra_desco de J�ragIiT'e, para

eve,ntuais esclarecimentos, de-,
vem procu_rar a representação
do ,Incra mais próxima, ou as

unidades municipais de cadas-
,

tro,' mantidas pelas Prefeitu
ras Municipais.

VIABILIZADA·A '

IMPLANTAÇÃO
DO SENAC

\

Quarta-feira, na Asso
ciação Comercial rau
níram-se'-'ol Prefeit� Vic
tor Bauer,- Luís Antôhio
Grubba, p'residente do
CDL e diretoria, direto
res do Sindicato dO' Co
n:térciG Varejista, o pre
,sidenté dOo', Sindicato
dos Empregados do ,Co
mérCi-OI Varejista, o pre
sidente' do 'Sindicato,
dos Empregados ,do Co
mércio, juntamente com'
o' Professor Élcio José
Lemos, Diretpr 'Reg,ional
do Serviç:o Nacional de
Aprendizagem Comer
ciai (Senac)'; para tratar
sobre' a implantação' em
Jaraguá

'

do Sul, neste
'ano, de uma Agência
do órgão.
.o Diretor Regional do

Senac explanou as ati
vidad�s do órgão, os
cursos que desenvolve
e, seguidamente, o' CDL,
conjuntàmente com' o
Poçler Públioo Munici
pal, ratifica�am a reivin
dicação quanto a .im- .'

plantação de lim� Agên
cia em: nossa cidade a
tendendo unià justa 'ex
pectativa do comércio

< loJista, isso ,a nível mi
crorre'gional. O Prefeito'
Victor Bauer" mos�rou-'
-s,e vivamente interessa:-
do, dizendo quanto,
maior número de bene-

, fícios ao municípiá e

região, tudO' é bem re
cebido.
A Agência do Senac,

para Jaraguá do, Sul é
viável e fatalmente será
implantada, com o ór-
,gão exigindo uma sala'
para 'funciqnamento,
funcionários "e aparelho
télie·fôni'co ,para' desen
volyer sua� alividades,
crendo-se pelo interes
�e"demonátrado" que o
chefe do executivo es
tudará as, exigências
em ,conjuntá com o CDL
,e dará,�s�y' parecer fa
voráveL O Presidente
Grubb�, dO' CDL, garan
te,queJevará até o fim
para oonseguir a, Agên
cia, e, brevemente, se-

, gUl"ldo o próprio, ter�se
-á maior,es ,'detalhes. I

"
I

I
, ... l'

--------------------------�
PREFEITURA
PROCESSA
LOTEADORA

De conformidáde com
a Lei Federal n. 6766,

, de' 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre,
o parcelamento do solo
urbano; tornou-se pos
sível uma melhor fisca
lização por part� dos
poderes 1lúblicos e dos
'!Iunicípios na execução
dos loteamentos urba
nos. Além de fazer uma
série de exigências téc
nicas, a nova lei federal
impõe aos proprietários
de empresas locadoras
o cumprimento rigoroso
das. determinações do
município.

r Segundo d, artigo 50
- da Lei 6766, "constitui
,crime contra a adminis-,
tração pública dar iní
cio ou efetuar loteamen
to ou desmembramento
do solo para fins urba-
'nos,'sem autorização do
órgão competente, ou
em desacordo com as

disposições' desta 'lei".
Isto implica- 'em reclu
são de 1 a 4 'anosl e
multa de 5 a,50 vezes b
maior salário mínimo
em vigor.',

Assim, a Prefeitura
requereu a instauração
de inquérito,' a 'fim de \

que o acusado seja pro
cessado pela Justiça

, Pública.
\

"--,----------

PÁTRIA
TEM NOVA
,DIRETORIA

A - PÁTRIA Cia. Brasileira

de, S8$luros Gerais, � r�cen
Ie Assembléia elegeu para o

cargo de Diretores' os Senho
res Anton,io ,Am�ulY Silva,
dr. Carlos Fernando Priess e

dr. Mauro Ribas Filho. Para
assinalar',o e�ento, �; Admi
nistração da 'S,ucursal dé
Flori1i�polis, h'omenageoU!
os ndvos Diretores com jan-.
tares comemorativos, realiza
dos no dia 10, nos salõeS
do $ant,1i Catarina 'Country
Cll!be, na Capitál do Estado
e dia 11, nos salões do Gua"
rilni Esporte Clube, na cida�

.
de de Blumenau, ambos mui
to concorridos. A Matriz
prestigiou os iJ11portantes a

contecill\entoa com o com�
reci'!1ento do dr. Ara�ino Sa
lum de Oliveira, Vice-Presi
dentEt ,Executivo ã� Opera
çÕes, do dr: Mário_ Petrélli,
Vic�-Presidente(' Executivo de
Produç�o ,do Grupo Atlânti

ca�Boavist� e do dr. 4rm�n
do ,Er'ck de Carvalho, Vice
':'Presidentl!t de FiIi,ais/Sucur,
sais, falando na oportunida
de 'o, gerente ,Téc�ico/Admi- /

histrativo Paulq Ma.-tins Fi
,lho, o sr"Marco Antonio' Fer
reira Pinto, nosso diretor Eu

gênio Victor Schmoeckel, o,

,dr. Mário Petrem e �s dire
tores recém-eleitos Antonio
.Ámaury Silva, dr. Carlos Fer-'
nando Priess e dr. ' Mauro
Ribas F;lhd. ' - '

,

Esta' f�I�' apresen�a aos

novos d�retores � PÁTRIA,
, oa

,

seus cumprimentos, a
\ companha,do dos, votos de'

, ,uma profícuá, gestão à fren
"te 'd�' maior grupo segura
dor .do País.

Projeto
Jara,Duá,

-

'mod'elo
'-ao� 8'rasil
Contando c'om a pár

ti.cipação. de alt_as a�to-Irldades ligadas ao Se
nat, Fiesc, Departamen-,

to de ASsistência à Mé
dia e, Pequena Indústria
(DAMPI), 'através de'
seus departamentos re
gional e nacional, foi

/1
promovido semana pas-'
sada (11) em -

Jaraguá
do Sul, encontro com a

'direção e técnicos de'
indústrias desta região,'
com menos de cem,- em
pregados, no auditório
do Sesi, com 'o objetivode' levantar ,e debater
os problemas que en
frentam, de seus maio-
res interesses� -

,

\\Após palestras e 'ex
posições, decidiu-se pe�
lo lançamento do pro
grama de ação comuni
tária do Dampi, ó'rgão
da Confederação Nacio
nal da Indústria" 'a par
tir das conclusões che
gadas e 'apresentadas
pelos empresários jara
guaenses que,

,

no seu
devido te,mpo, ainda, a
presentarão suas colo
,cações finais ao Senai
local e ao Conselho
Técni�o Consultivo, des
t�cando seu programa
'de atividades de forma
geral, , para, posterior
m�mte, ser levada ao
Departamento ,Regional
do Senai em Florianó
poUs, com, a denomina
ção de Proje'to Jar�g,uá;
servindo d.e , modelo, às
pequenas e médias in:
dústrias brasill!iras.

,
As conclusões CIo en

,:ontro s�rão, o estereó
tipo do que se

, preten
'�e �mplantar, e, uma

prova eloqüente, foi da ..

d:a no Ilróprio !;tia, quan
do pequenol número de
empresários fizeram-se
presentes, provando an
tes de mais nada ,ser
necessária primeiramEm
te a m�ntal,ização e

conscientização do pe
queno empresário para
os programas, do, Senai
e �o Dampi q4e traba-,
Ih�rão unidas na forma
ção de mão-de-obra es

pecializada e, pessoal
habilitado no desempe-I '

nho de, Sl,las funções
dentro, dessa� empre
sas com menos de cem

funcionários.

o' pequeno 'empresá
rio jaraguaense e da re

gião (e isto aplica-se' á
todo o' testo' do 'Estado
e País); não viu impor-
'tância no encontro de
semana passada, COO1 a

participaçã9 de elemen
tos de renome nacib.
nal, daí ser o elemento
talvez primordial' a ser

atingido, para conscien
tizá-lo e mentalizá-lo so-

6re, a importância do
projetq, que está sendo,
lançado, pioneiro no
Brasil' e, pa'ra 'seu lan
çamento, segundo o di�·
retor geral do O'ampi,'
foi, escolhido Jaraguá,'
do Sul.'justamente P9r
ter-se certeza do suces
so' ,do, empreendimento.

A pouca participação
dos' empresáriôs" foi'
sentida pelas ,autqrida
des ,presentes, rtodavia,
'a�eita ante as argumen
ta�õ,es'da falta de cons
cientização'para os pro
gra�as; governamentais
de apoio', e' assistência
às pequenas e médias
empresas, verificado ,em
todo o País.

(
,

F O C a IIza:D d o
1. ---- O Secretáriö, de Bem Estar Social,

E�fdio MartoranO Neto, juntamente (c.om_,a. "Presi
dente da Fucabem, Ingrid' Zwoelfer de Tronco
so, assinaram semana passada um total. de oito
convênios com prefeituras da' r�gião e entida
des de assistência social. As verbas repassa
das correspondem aos recursos; ffnàncelrds des-.
tlhados pela Fucabem e Funabem, .referentes ao '

primeiro semestre deste' ano.' Durante o corren
te exercicio deverão ser repassados e essas enti
dades, um total de Cr$ 2.487.764,QO, benefician-

I
,do 1.800 menores carentes em, reqlrne ,de exter- e,

,

nato e seml-lnternato, A, Ação Social de Jara
guá do Sul, fo'i beneficiada com assinatura de
convênio nó valer de 'crS 100.560,00' e, no se
gundo semestre, será beneficiada corri nova

"parcela, de acordo com o .estabelecldo e' anun
'ciado por Martorano Neto.

2.· ---- Numa das recentes reuniões da Asso
ciação Comercial, um empresário levantou a

questão de retrceesso que está havendo,'no en-

,
sino de Jari;lguá' do Sul e: quiçá, em todo 'o Es
tado, com a abolição do' curso. cientifico. subs
tituído P9r outros semi-profissionalizantes. Se
gundo o empresárió, esses cursos dão pouca
-base àqueles que pretendem tentar uma vaga
na faculdade, no vestibulár, e, eltando. exemplo
local, "o jovem vai embora; em nosso caso à '

Joinville, onde eles, passam por; cima da Lei,'
permanecendo por lá e, nós saímos perdendo,
tendo que contratar profissionais formados de
'fora, quando pocieriamos formar 'os nossos e a

proveifá-Io!i! em no,ssas empresas", Esse posi�
cionamento recebeu apoio de todos.

I,

J 3. -- Esses c�urso'S ,profis�ionalizantéSi fo-,
ram criados pela I.,ei 5.692, de 11.08.71. Q' pri-,
meiro ano, o- núcleo comum, é unificado'à todos
e opcional nos anos seguintes, ou Administra-,
ção, Contabilidade' e Análises' Químicas (Colé-,
gio São Luís) ,ou Secretariado e Pedagogia (Co
légio- Divina Providência). Como- a questão é en�
sino, é de se perguntar \ às auto,ridades e" aos
próprios interessados, a quantas andam a" cria
ção do 2.° grau na Es:cola Básica Holando Mar�
celino Gonçalves. onde quase duas centenas de.
,alunos estão' "parados", sem estud,ar, I'ogita
,m�nte, a espera d� aprovação por parte dC) Con-,
selho Estadual de Edw;:açãO',' causan:d'o sério
problema.

'

,
I

4. - Assalto a bolsa popular! D'etemina-,
do taxista, domingo à noite, teve a petulância e'
descarameno de cobrar CrS 25,00 a �'bandeira
da" e, para rodar 1.600 metros teve-se que pa
gar CrS 46,00, verdadeiro roubo'� economia pO,:,
pular. rnquirido, 'disse que a "bandeirada" foi
majorada "pois tudo aumenta e assim não dá
mais". 'O sel;! ponto é defronte a Teles,? e b_reve-.

.' mente volta�emos ao assunto e, se possível, in
dicando o nome e a �hapa do veículo. O preço
da bandeira 2, "normal", é de 15,00 cruzeiros.
A municipaJidade cou os Órgãos ,controladqres
de preço deveriam fiscalizar atentamente esses

roubos, p,ara que ulTI não ,venha á prejudicar to"
da ,a classe.. \

('

5. --- E o cúmulo a critinice, mau caratismo,
e grossura de' determinado� presidéntes de' çlu
bes e sociedades do m!unicfpiO' que se. tem ve

,rificado. Somente para satisfazer,> vaidades, Pßs�
soais, cfiegain aO! cúmulO' de desacatar 'àos pM-,
prios ,elemento�-da imprensá, porque não viu'
seu nome no jornal,' exemplo que aconteceu
c9m o articulista /nó início 'dÇl semana �, comb"
"prêmiQ<"_, vamos colocá-los .na "geladeirà" pa,-.,
ra sentir o drama e aprender éj.s regras 'e'lemen'- ,

tares da boa educação.
> t

_' t;;. --:' As "casas populares" . que- a A.:- Gon
zaga vem construindo nas proximidades dª fir-,
ma,Waldemar Rau, têm g�rado' protestQs, pelo
descaso de seus dirigentes que não dão -satis_'

,. fação: não tem alvará e o que é pior, n,ão, en4
con.ra 'mão-de-'ob,ra qualificada, para o trabalhq..
E ;nítida a falta de' moradia em' Jàraguá do Sul,
to.davia, .'pell) .Fumo que a$ coisas" estão toman-
do...' ,

/.

. '7. - O,Grupo Folclç;rioo Bumba Meu Boi
tem apresentação neste sábado" no, períodO' no;-
,turno, no, Salão 'Kruger, em Pomerode, cujos, a-

,

'

certos foram efetuados no infCiQ' dar s,emanà.'"
POr outro lado, 'está confi,rl1Jcida 'pa�a: 'dia 29, à,
realização" no

.
Ginásio -de Esportes ·�Arti.J'r )A,ül-

'

le(', db cqncurso "A Mais, Bela Múlata de Ja'ra-:-
guá do Sul e' Guararhirim".

'

I
"

.

,

'
8� -- Os cOnierciários, ,estão querendo boi-

,

cotar ,a 'Serha�a Sindical, que será realizad� em
Xanxerê, de 26� de abril a 1'.0 dé maio e, em "

con1rapar�ida, pret�ndem realizar a 8.a reunião .

,da "clas�e, er.tre 1 �o "� 03 de ,maio, erb Joinvif-
'

I� e Jaraguá çfo SOl. Diz a Fed�ração ,.que só,
participará "quando a Semana, Sindical �dquirir
car�ter trabalhj�ta e, steixar a ,política' de, lado""

9 .

.::..:.. À Campanha de. Prevenção d� Aci,de�-',
tes ge Trajeto, deflag�aida de forma intensiva se,.
maIJa passada, mostrqu os �resultado�, ,iniciais,
causandp peto. m:eno�, pol�mi�a, o que. é fator
positivo'r,_na 'opiniijo po, :ooordehador, "Baldufno ' ,

Raulino., No çieco�rer ,,desta: ser1í:an�, 'hou�e, r.eu- ,;
ni,ãó, qe, áva,liação entre as empresas instituido-
'ras da ciirnR�.rha �, aqueles ,que ,a fizeranl ter
efeito.

"" I ' " •

.' '
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