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laneado
Vale do
Oto Ernesto' Weber e Curt
Marquardt. Delegados à Justi-'
ça Eleitoral: Teodório Werner,

o

Ademar Jark" Sílvio Lennert,
Actjalma F. dos Reis e Adolfo
L. Baeumle.

PDS
no

..
<

Conta,ndo com a patticipa
ção das lidéranças políticas e

,

aomunitárias' do município,
.

®8 deputados Octacillo Pedro
Ramos (estadual),' Pedro "Co
lln. e Victor Fontana (federais),
este último na qualidade de
coordenador para a, região nor

te de Santa Catarina, para as

micllorregiões da AMVALI e

da AMUNESC, foi constituída'
quinta-feira, dia 20, a Comis
sb . Municipal ProvisÓria do
Partido Democrático Social
(PDS) de Jaraguá do Sul, se

guindo-se orientaçõ88 emana

das da Comissão Diretora Re
gional Provisória do partido
de susténtação às h,osteS go-
vernistas.'

'

EM CORUPA

Na última quinta-feira,,' dia
20, 'por volta das 9 horas, ....
tiveram reunidos es Uderes po
IítlcOa d6 município com a

partlclpaçio do Deputado Es
tadual Octacílio Pedro 'Ramos
• o" Deputado Federal Victor
Fontana, coordenador do PDS
'na região; pa'ra tormação do
novo partido .... Corupá, o,'
qual-ficou assim cOnStituído:
Prefeito Municipal Adelino
HBufte. Presidente da Câmara,
Albano Melchert, Pr.idente
da ,ex-Are�a, Professor Walde
mar Schultz, Secretário, da �
Arena, Vereador Ernesto' FelI
pe BJunk, Vereador' Ermínio
Moretti, Vereador Alvarp O.
PeU, Alvim Seidel, Waldemlro

, Haude, Waldemar Linzmayer,

,"

�ocial de Guaramirim, qu� fói
constituído sem que houvesse

quafquer espéCie de problema
cOl'ltl,!uando as lideranças per-
'feHamente Integradas e coe

sas em torno do partIdo go
vernista.

oficialmente
Itapocu

Por outro lado, segundo o

alcaide guaramirense, a' situa
ção na Câmara de Vereadores
quanto ao �vo 'quadro polí
tico não poderia ser melhor:
Todos os vereaClores da ex

Arena já se comprometeram a

integrar o PDS, além' da ade
são do vere-ador Valeriano De
vegilli, do ex-MOS,' -para o

PDS.

Esta é a, Comlssio Provlsó-
ria do Partido

,

Democrático

EM .BARRA VELHA

A Comissão provisória do
PDS de Barra Velha, eleita na.

última semana, tem a seguin
te composição: José dó Pa

trocínio de Oliveira (pr8$iden
te),- Orla'ndo Mello {secret'á
rio), Pedro Gasino de 8!>rba
Coelho, Getúlio BIUencourt,
IIdegarc;f Hess, Osmsr Ramos,
José Máximo Reinert, Ademar

, Josíf 'dos PassOs, Reinaldo

Wacholz, Valter Francisco Ré

gis e José Brugriâgo. Para de

legados da Justiça Eleitoral

foram escolhidos Germano Sel

ke, Ademir Pires, Valdir Tava

res, Aloísio Sedrez e Nélson

Borges.

"Vivemos 'numa
Tal qual praticamente a tota

lidade dos sindicatos brasilei
ros da categori,a, o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de

Jaraguá do Sul, com sede ,pró
prla na rua Leopoldo Augusto
Gerent, vem enfrentando situa
çAo financeira quase ínsusten-

-

tável, com inúmeros encargos
a saldar, recebendo" em troca
dos benef.ícios concedidos aos

associados, através do Inamps,
em ,c,?,!vênlo" subsrdios que.
permitem o pàgÍUnento de so.
máote a 'metade d�s en�rQos
devld�.

A, declaraçãc;> é:do presiden
te Hilbert Fritzke, quirita:feira,
,dizendo ainda que o Sindicato
oferece aos, seus quase dois
mil associados, e dependentes,
assistência odqntológica; médi
óa e ambulatorial, executadà
pelos Drs. César Lauth, Carlosl

Emmendoerfer, João Biron e

Rolf Horst, que dlspendem em

torno de quarenta horas sema

nais, dentro de suas respecti
vas áreas. E além disso, o STR
de Jaraguá do 'Sul mantém con

vênlos com outros proflastenals
, garantindo, dessa forma, aten

dimento perfeito.
O Sindicato dos Trabalhado

res Rurais,' distribui, também,
medicamentos através da Ce
rne (Central de Medicamen.
tos), gratuito, porém, defronta-

, -se' com o' problema da rEmova

-ção do estoque que é feita

praticamente .uma vez por ano,

'fazendo com que não seja en

contrado o medicamento ,reco

mendado para o tratamento

'das moléstias. Todavia, suprin
do -ein parte 'essa carência, ,o
Sindicato' mantém convênio

COm ai Farmâcllls Catarinense,

·situação
Avénida e S4ely, pagando 20%
do valor do medicamento, fi

cando os restantes 80% à car-
'

go ,do associado. "E' uma for

ma que até certo ponto minimi
za a situação", argumentou o

Presidente.

Para os profissionais (médi
cos e dentistas) que atendem
no próprio Sindicato, são dis

pendidos mais de 50: mil cru

zetros mensais, fora 9S rsmé
dias necessários, manutenção
dos equipàmentos, atendentes,
além dos encarg'os' sociais,
13.0, férias que,' juntos, ascen

dem mensalmente a mais de

Cr$ 80 mil. Desse totál, o Inam
ps que mantém convênio com

o Sindicato, paga mensalmente
CrS' .41.300,00, sendo necessá
rio, um desembolso de �aproxi
madamente cem por cento, do

próprio Sindicato e de seus as-

as arrecadações
e fevereiro, tiveram um cresci
mento superior - a cel1:l por,
cento ,comparativo' a 'i'Cmntico
'pelíodo do ano pässa®, con-

do Jaraguá
A arrecadação do Imposto

sobre Circ,�lIação de Mercado
rias no município de Jaragull
do' Sul, nos meses de janeiro

Repetidora do

ICM em
forme o mapa levantado pela
Exaforia Estadual, registrando
superavit.
Em janeiro, () municípiO ar-

Canal 5�
de que a comunidade jara
guaense chegue a um acordo
com o proprietário da repeti
dora.

planeiamento
e construcões Itda.

, �

VEM Ar -:- à Rua Epitácio Pessoa, enlre o n,o 85 e 139; o

Um empreendimento com a marca RB Planejamento ,e

Construções Ltda., R. Amadeu' da Luz, 156, fone 22-4400

Edifício

quase
soclados,
A situação é realmente ruim,

disse F.ritzke, embora que ex

tra-ctlcleímente soube-se que
oe convê�los serão reajustados
a partir de maio. O Sindicato

.

não cumpre fielmente suas fi

nalidades, os dirigentes sindi
cais, em sl, porque não somos
caso isolado, mas fazemos par
te de um todo, não podem de
fender' verdadeiramente a

classe. Ficamos cada vez mais
asfixiados com os problemas
relacionados a previdência so

cial, o que nossos associados
mais necessitam, é' não damos
a devida atençãQ ,aos prob!e
,mas enfreotados na agricultura,
os preços pagos ao produtor,
o que os vem desestimulÊmdo
- 'acrescentou, - 'e provocan
do o êxodo rural, fato compro
vado pela recente publicação

:_.' t,

Jaraguá

CERVIL 'TEM
ASSEMBLÉIA DIA 31

TRABALHOS
VENCEDORES

RECEBEM PReMIOS,

•

No próximo dla 31,
segunda-feira, a Coope
rativa de Eletrificação
Rurai do Vale do ltapo
cu (CerviI), que tem �u
risdição sobre à quase
totalidade dos munlcí

, pios pertencentes as

microrregiões da Am-
'vali e Amunesc, torá
assembléia junto Cl So
ciedade Dançante Diana,
em Guaramirim, com to
dos os seus associados,
para apreclação e apro
v=cão ou n-ão do bala-i
ço gerall80 - demons
tretlvo de receitas e des

reses, relatório d'el dire
'torta e parecer do ccn-
selbc Fiscal; eleição e

posse da nova dIretoria
,�delegados par� Ci) e
X' cteto de 00/,13 a, :1-
xacão do valor da verbs
de representaola lia
o rf'� Idente.

-Em cerimônia simples
ocorrida quinta-feira à
noite, na Prefeitura Mu
nicipal, foi procedida a

entrega de cheques,
aos três prlmelros colo
cados no concurso pú
blico "Crie um Emble
ma para os XXI JASC".
° coordenador' social
da CCO, José Carlos
Neves, após discorrer
sobre a disposição das
argolas olímpícas do
trabalho vencedor, so

brepostas, ,disse que,
diante dos comentários

I
havldós, consultou o

Manual do Departamen
tOI de Educação f tslca e

Desportos; do MEC, en-
contrando guarida."O
importante é que as co
res estejam certas e as

argolas olímpicas, em

número de cinco, que
representam .os conti
nentes do globo, terres
tre: estejam entrelaça
das".
Segundo Gê, foi isso

que orlqtnou na demora
na entrega dos oheques,
Seguidamente, foi e

fetuada a .entreça de
cheques de 5 mil cruzei
ros à srta. Adalgisa�Ma
ria Arald'i e Dénís Ro
berto Kopeaki , (empa
tados em 3.°), sra. Már
mara Gonçalves; 10 mil,
pela segunda coloca
ção e, Ernesto Jürgen
Joesting, Cr$ 20 mil,
por seu trabalho haver
sido escolhido o v�mce
dor dó concurso.

insustentável"
no seu jornal (Correio do 'Po

vo), onde duas escolas Interio
ranas foram obrigadas a cerrar
"temporarlamente suas ativida
des por falta de alunos, pois
seus pais, sem estimulo, pro
curaram a zona urbana, na bus
ca de um emprego que lhe fa
cilitasse seu modo de viver e

que dê .austento à sua famílla,
Esse caso, Inclusive, I�a

mos a conhecimento, na reu
nião entre presidentes de sin

dicatos rurais, esta semana,
em Joinville, comprovado com

um exemplar da, publicação.
Todos sabem que, a realidade
é essa, garantiu Frltzke, mas,

quem vai mUdá-Ia?

O quadro sindical 'rural, br,a
slleiro, precisa de maior apóio
e de uma revisão no programá
governaméntal quanto a manu-

tenção dos convênios, provi-

denciando os reajustas dentro
dos (ndices inflacionários e sa
lariais, o que não vem ocorren-.

do, pois determinado convênio

flrmado com o Sindicato dos
,

Trabalhadores Rurais de Jara

guá do Sul, dentro da área
de assistência ambulatorlal,
por dois anos permaneceu inal

terado, Obrigando o dispêndio
de recursos do -própriO 'S'lndica-

'

to.

Todavia, a 'par dàs dificulda
des encontradas e da situaçAo
crItica encontrada rio' setor fi
nanceiro, o sindicàto repr�sen
tativo da classe rural jaragua-,

erise mantêm seus compromis
sos em dia, graças a uma ver

qadeira "ginástica" que femos
que fazer para equilibrar a si

tuação, concluiu Fritzke. (F.J.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
, I

Ani,yer'S8'riaotes
An;iversariou dia 28

a sra,' Edla 'Schulz. '. _

Fazem anos hoje, sábado

Dr. Donato Seidel, em

CorLpá'
'

O jovem Florival Fische�
Sr. Evaldo Mayer
Sra. Marla salete O: ian�
ghelini

FI8Jz$m anos amanhã

'Sra. Cecilia, Rówe Lipinsk i

Sr. Marcos' Junkes

Sr. César Dias

Sr. Júlio Gadotti
Sr. Ademir Fodi

,.
'

• >

Dia 31 de,.março,

Sr: yV;aldino Mayer, em-"
Curitiba

'

Sr. Walter Schützke, ellJ

Corupá
S,r. Ursula Steilein aran

denburg
Sr. Aluísio Junkes

Valdíria Martins

'Dia 1.0 de abril

Sra. Onda Nagel Zan
ghellni,. em Corul?á .,

Sr. Germano B_uttger, ((.!lI
Joinville'

.

"

Sr. Rudi M'üller,' em Corupá
Leonette Lawin, em

Nereu Ramo�'
Márcio Adrianõ' Ewald
Elfrida Harmel
Daniel Simon
Jair A. M_aba

Dia 02 de abril

Dr. Aroldo ScÍlulz
Denise Fischer MartitiS

Sr. Theobaldo -Hagedorn .

Sra. Màrize Rosane Bal-
, lock Lescowicz'

Dia 03 de abril

Sra. 'WaltrudeS Tomasellf
,Alétina, M�rta TomlélSelli,

.

Sra. Cristina Zapella cKlems,
em ItapocLÍzinho
Aldo Bàrt�1 .-'

Sra. 'Astà Splitter
Sr:a. Iracema Tomazel"

li Bassaln!
Júli� Roberto Rodrigues

Dia 04 de abril

Hermínio'Glowatik'i, êm

GaribalCfi
','

Sra. Terezinha 'S. Bignéri
Sr. Cláudio Winter

'

sr. Mal)fredo' Hornburg
.

"Os nossos cumprimentos
aos aniversariantes"."

HASCIMEiNTOS
. Q [araquaense Arlindo I' Nasceu di,a 20, passa-

, Sar�ii; esteve sásado pas- , do, � garõti .

Cintia, nö'
sado em nossa � cídade. lar, dós amiqos joinvilen-
depois de passar o 170 se,s Carlos (Beatriz Hein-

ano' de sua filfla em Ourl- zelmann) t.uckow, Cíntia
tlba, nó dra"ânt�rior. 'S�:. velo juntar�sê .à .famllla e

lai e sua dign� espôsa es- fará companhi,a, também,
tão. tora de' Jaraquá do ao lrmãozlnho' , 'Rodrigo ..

Sul há' 11 anãs e há 2 a- Os cumprimentos da C'O-

nos e meio' ele desenvol- luna.:
, ve 'atividaâ:e.'i em "Par�na.;' �

,

-*-. _

guá, como competente
gerente do 'Banco 'öd' Sra- ",,_Có�pl�t� ,seu ,�p�imeiro
sll, Por s,ua destacada 'â� anlversário, segunpa-fei-
t'ividade;"""ä cid�ade' o efe- ra, o garotinho Cristiano,
gey o homem "Desfaque filho do casal Silvestre
do Ano". Em Jaraquá do (Sônia Regína) Panstein.
Sul esteve para rever a- A comemoração será
migos é parentes e 'não àmanhã, no: Beira' Rio,
deixou de bater um gos-' 'com as felicitaçÕes des
toso bate-papo na "bo6la ta edüorte" sõ'ciâl.
maldita" da cidade' _:_ o

" ,

;_*...::_
Bar O'Delícia, onõe rece- A anfitriã, em grande
beu jn�ú_meros abraços de " 'e's�ilo, do lanche das se-

admirad'o:res e conheci- nhoras na última quarta-
dos. ' feira, foi a elegante sra.

Vera Marcatto;. erp, sua'
resid,ê.n'C�'ia..

Nasceram di� 10.03,
Os 'gêmeos Marcelo Jorge e

Mát'cio 'Luís, filhos de Nivaldo
(Maria)' Winter, ' ,

Nasceu dia 12.03,
.

"

Marcia Maria, filha de Or
Iando

, (Maria de Lurdes) Mar-
tins. -'

'

,

.} 1 '�L """ '''�

Nasceram dia "14.03

'F:61biane Karine, filha de G�i
do Francisco (Lori) Schmitt.

,Marciano Eliás, filho- de Os
valdo (Severina) de Silv.eira.

Nasceu dia 1.7.03

,I �_

Jean Carlos, filho de Altino
,("-acy) Wagerlkneshl.

Vilmar, filho de

Küster.
Reríelda

Nasceu dia' 18.03

!,� -. � .' !
� : '

O bom mineiro Djair '

',I'_;

Pe'reira, Exterisionista "da " �*_;__ ::-

Acaresc, resp,onSável pe- Nó dia '25 do, corre:nti3,
lo Proj'eto Gado Leiteiro verificou�se um impar:t9'n-

, na região, 'c'Om,pletando te, acontécimentÓ na' ci-
Ism�E!el, filho de Isaias (EIi-

15 anos de extensão ru- dade de Rio Negro, :cida,sete) Lorencetti.

Cibele, filha de F' rãl, sempre dedicado ao ,de gême� q� Mafra, divi-
,ranClSCp trabalho que abraçou. Ao i sa do Estado do Paraná

(Enedir) Vieira. .

, DeJ'air, os cumprimentos com Santa Càtarina, após
. Kir:Ofl José ,filho d 7 �Alguel

da colun'a. os sangrentos, eventos de
, (Ângela) dos Santos. '

' ..

_*._ "Movimento/ do .Cé;>htest,a-
do" ou da Guerra Campo

',A' nossa Weg, sS:rnpre , nesa de 1912/1916. Mes
atuante e l1l,Jm crescer' ire Emfno' da Silvâ, autor

,que honra o setor indus- do 2.° Livro' de Jaraguá.,
trial jaraguaense 'e bra- um' dos mais jovens mú
sileiro, ,marcando 'pre- sicos (hoje à be'ira dos ao)
senç,a na, instalação' ,da durante, anos residiu em

. �antinve�t ,- SalJta' Ca- Rio f'lJE1'gro'�noã'- come'ços
tarina InvestimentoS! ,S.A. do século, �oi alunoi de '

,juntame,nte com' outras Cristian Buch é com ele

quiQze empresas catari- tocou nas Bandas, "Buss-
, nenSes. A >,união do "em� m�üin" e "Froscn< além
presariado e do governo, dI? outras. CristTan � Buch,
fará' bom que .até 1984, no dia ;25 d;e , març,o de
Santa Catarina tenha sua' 1980" compl�tou o seu

primeira _ siderúrgica, a 100.� a'10 " d� . yida, com

. Siders_ul.· plena saúd� e isso fez
com 'que o Prof.' Emílio da
Silva e 'o-paránaense José
C�stilho PintÖ se locomo
vessem ,,,,até, a histórica
cidade, ,para o abraç'O
Fraterno, em contatos
éom all;ligos e á_utorid'�,
des que certamente� não

Cristiane" filha de CI�udi� Fa.leceu dia. 19.03
(Ivani� Evangelista.

deixaram de as:sinalar
.

,",
_ I', t?O impórtallte efe,mériçl-e,Israel Luis, ,filh9 de Ivo (Luf- , .

. 2'a) de Paula.
.

,
• ,

Gil Verít�ri, ,com 10 meses,
i" efo ,brusql,le,nse que se

,

,transformou em rione--
de

,!=aleceram dia ,20.03 I grense, ligando· fraternal-
Andréia Pereira, com 9 ho- ! 'mente O Estado ae san-Ide

ras.,
- I ta C�tarina :ao não me.,.

,

,
Ricardo Jorda,n" com 70 anos

I nos Importante Estado
I do Paraná. Goube ao nos

I so 'diretor a honra de en

I cabeçar um cartão d'e fe
Fábio Alexandre Voelz, com i licitações ao Sr. Cristian

3 dias.

I -BliCh, pelo seu centésimo
,
ano de vida, aconteci

"

.mento raro a ocorrer em

nossos dias,. Nesta nota
Antônio da Silva, com 70. a- repetimos' o que fizemos

constar no cartão de fe
licitaçÕ'es: ,Que Deus o

abençoe <e c'Ontinue' fluin":
do generosos aias de sua

Vanderlei Kohls, com um! grata existêncía I nesta
,dia, ·1 face dà terra e no meioAdolar
José Flor da Silva, com 101 de sua digna famíJi.al.

-*-

A!liméri, filha de Aroldo (Ur
.�,ula) 'Engelmann,

Célia, filha çje Haroldo (Trau
di) Ki�sling. '

. ,
- ., ,". �,...

Nasceram dia 19.03

.Jorge Fernlardo" filho de Jo�
ge (Madalena) F�eiberger.
Marcelo, filho de Joel (Ro

sângela) Santan�.
Fábio Alexandrf;l, filho da

José Vitório (Aldina) Woelz.
Ivone!, filho de Alvino (Erica)

Karsten.

HECROLOG,IA

Nascerâm dia' 20.03
'

,
� �

,
.

Andréia, filha de Dalci (Io�
landa)_ Pereira,
Tatiana, 'filha ,çle Arlindo' (Ma.

de ��urdes}�'Kausler.
Clarice, filha de Valdemar

(Iracema) Zem.

Nasceram dia 21.03

Jaime Franci'sco, filho

G?ld!no (Maria) Ros,riiak.
Jaçkson Alex<!:fldfá, filho'

de Udo (Noema) Kuester.
-

! ••

Nasceram dia 22.03
Faleceu dia 22.03 '

Nélio, filho' de Nflsqn (Uria)
'Krueger.

, Moacir, filho de João (Valde-
.

, liria) Domingues. Faleceu dia 24.03

Nasceu dIa 23.03

nos.Alexandre_ Àoberto, .
filho de

, Marcos (Armelinâa) NeuíTll8lnn.
Nasceram dia. 24.0-3 F:s!lecer�m dia 25.,03

Josilen.i, fjlha de Osmarino
, (Maria Alves) Rosa.
,Vanderlei, filhQ de
(Rita) Kohls.

anos,

.i••le:::�1s':::�:::� CIi-'
entel� que a partir,do mês de abril;; eSita
remos atendel'ldo em nosso nlOiVó Êmde
reço, na Rua Reinoldo Rau, 626 - Jara
guá do Sul.

.

"

A MODA ESTÁ COM A NANETE, NA MARE�
CHAL DEODQRO, 790, ESTE e O ENDEREC" PARA
VOC� SE VESTIR BEM.'

,. "

"NANETE TEM SUGESTõES INCRrVEIS PA-
RA A PRESENTE ESTACA0:

.

. f.:!'Jaragu,á öo, 'S'!II, sem

�er�uma }estiyi#ad'e, c.<1",
memorou . ,quar1a-�iraj i..
dia 26, seu 460 ano como
muntcfplo ,c-�mwícipado,
poHtica .e admin:istrati�Çl:
mente, A data ; passou
completamente despercs
bida!

" �- .�f; t ,-'-

No d'ia 26 de -al:?ril, ,CO:!1l
início, às. c2P 'J)'Pras, na

Corn.ynidStdel:�·E;v�n"géUca,
estará .se .apresentando
em Jaragúá do Sul, o,Co
raí Ars Sacra, de Blume
nau, sob a regência do
Pastor Frank . Graf. .E a

16 de maio" está progra
mada a Tradicional Fes
ta Anual, precidida com

um Torneio' de Bolão en

tre firmas.
-*- "

"

o A redação recebeu �o
Aracoaräj, ao J�lanaJtQ -

.

Uni prograrrl'a '

de Gpver-
t.:),

.

I. .

no , que trata de coletá-
nea dei discursos profert
dos pelo ��I)era_l 'Eigu-ej
redo, de 5.1..,78 .a 1.5,3.79,
desde que teve seu nome

Indtcado pelo' Diretórlo
Nacional. da.,;Arena como
canotdato ".;oficfal :3 pre
§ijd�Dcia ,d�a .repúbllca, "8-
té quando recebeu a fai�a
presldenclal das mãos. de
Geisel. A elaboração da
coletânea, em. forma de
livro, ,f9+ da Secretaria de
Ocmurrlcação "Social, a

través d'a Subsecretaria
Ide Relações Públicas.da

Secretaria de Projetos Es
peciais.

_,.�*-.
A coluna' recebendo

convite do Grêmio Espor-'
, tivQ" Juven.tus, par� o

"Baile.,d'e Ale'luia", dia .5
ele abril, c,om .início às
22 boras, em sua s'ede
social. A. '. ·rnUs:ic'ilidansl
do enoontro, soc'ial estä·
r,á a cargo de "Os Schia
vini", com venda de me-

'sa.s antecipadas no Res
taUiante Shalon.

._*-:-
O Lions ,Clube do Co

rupá, já t.em sua direto
ria constituída para o ano

leonfstico 80/81: Presi
dente, Ortwin Georg Her
mann; Ex-Pres. Imedia
to, Enos Klug; 10 Vice,
Ivo, Tureck; 2.° Vice, Paulo
Sarti Gàrcia; 30 Vice,

I

Hermann Suesenbach;
Secretário, Donato Sei-
d:e�; 20 Secretário, Oto�
Ernesto' Weber; Tesou
reiro, Teodoro, Werner Na última terça-feira,2° Tesoureiro, Walfredo 25, o RotarY Club de nos-
Gumz; Diretor Social, E(- sa cidade esteve partici-n(3sto Felipe: Blunk; Dire- pando ,em Rio dos Ce-
tor Animaqor" Oscar Max " dros de reunião interclu
Seidel; Vogais para 1 bes, bastante aescdntraJ-
ano, José Pereira. Costa dà, embora o calor, acen
e Marcos Wulff e, -Vogais tuado, nadá 'agradasse.
para 2 anos, Ce,lso Ân- Se fizeram presentes ca-
gelo Alquini e Bertholdö sais de Timbo, Blumenau
F.R. Frankowiak:, A 'infor-, e outras cidades,' desta-
mac,.ão é do Le'ão Donato cando-s:e no 'éncontro a
Seic!el. pàlestra' do; ex-governa':.�*- .

dor Rui Willecl(e" de Blu-
A Comissão Municipal menau, qUe eviãenciou

.
de Saúde de Jaraguá do

o 750 ano de Rotary In
Sul, reúne-se segunda- ternacional, comemorado
feira, às 20h1Smin, no dias atrás. E em nome
auditó'rio da Acijs. Em do RC de Jaragu'á do
pauta, assuntos &obre a S I
Carl1panha de 'Saneamel1-

li, o Dr. Mario Sousa,
em brilhante improviso,to do Mei'O que se pre- saudo'u os presentes na

telide deflagar com ,am- interclubes.
p!ítude, para ati,ngir-se
as comunidades ,interio� -*- .-

... '}

rimas' mais carentes. Quinta-feira,. a pequer-,
_,..*� ,rucha Beatriz, cOl)1pletou

'O companhe'iro Mário seu primeiro anive{sário
Gieland, ' ex�fllnoion'ário e, em comemoração, s'e'us
da Rádio Ja'raguâ, ass0- 'genitores Tommy (Sara
m)ndo esta' semana fun� tJlattar)' Pruet, recepc,iQ ...

ções na Rádio Difusora íiaram intimame:nte . em,
de Rio d'O Sul, após en- sua re3idência. .

tendimentos havidos. Má- -*---
rio estará na programa-- De casamento' marca- ,

ção g'eral, cóm ênfas:e no do para breve a nossa I
setor esportivo" inclusive "Miss Centenário" Ursu-
narrando jornadas espor- Ia fv1üiler, com o esculá-

.

tivas. SLicesso! . . . piá, jaraguaens:e ·'Dr. Rolf

I-*- Roberto Horst. '

.

'

, -*- , .

O tradicional, �'Café
das Primas" r da próxima
'semana, quinta-feira, se

rá na restdência da Sra.
Inge Hasse.

,
,

.. A .volkawa-geR: já ,está
preparando a festa do
lançàmento do novo, mo
delo da empr=esa -'·ó
carro GOL - dia 05 de
maio, em Taubaté. ,O Gol
é um' carpo 'peq�éno; de
duas podas, .

'com dese
nho, moderno, que' vai
concorrer na faixa do
Fiat. Seu, preço deverá
ficar entre' o qa Brasília

,
. e do Fusca. Equipado cl
motOJ 1 .300, o n'Ovo mo

del,OI deverá fazer mais
. de 13 ,quilômetros com

um litro de gasolina e

terá motor dianteiro.' Se-··
rá também a álcool. De

Jaraguá, há, gente na fi
la esperando- o niQVO mo<'

delo... � ."

, Rasgo�. folhif1ha; dia ,25
a Diretora' da: E.B:' Ro,,:,
land Do�nbuScn:i sarete
Espezirn, esposa do aml

" gQ-,Alciyandl'1o ,Espezim,
.

Comi_ssário de eolícia:-em'
! Jaraquá. do Sul: ,Em. .co-
, memoração, ,,'Of��eceu re---..

� cepção a amigos' .e pro-
,

tessores em sua resídên-
! ela. na nolte ' de .terça-
! feiJ.�,_tengp, :s� destacado
o Umestr�cuca" Alclvan

; .dI9•.Par�béns e· felicid'a-
des. " ,

-*-, ,."

';-' Não .poderla passar
despercebldo ' Oi ,':Iílíver"
da sra. úrsula steltaln
esposa do Sr. Rolf . Stei
lain, no próximo dla 31.
Ela receberá suas ami

gas professoras em sua

re.sidência ,para ,juntas
C0memQra-rem a, feliz da
ta . .cumprimentos. ",
-,,'" -*-,

A, pai'tir<de abril, a· Flo-
ricuifura ,: Imperial, esta
rá atend'endo sua distin
ta clientela' em seu no

vo endereço,' na Reinol
do Rau"626. '

-*,_;,
Duas figuras conheci

das na cidade desapare
ceram nO último final-de
semana, vítimas de afo�
gamento e.desastre avia
tório: Pomerode e Mó,
mo. As famflias: enluta
das, as condolências des-
te jornal., '>

-*-
Recepcionand'o neste

sábado cedelistas de to
do () norte catàrinense,
no Baependi, o Delegado'
da 6a. Região, Udo.,Wag
ner. rim pauta,

- ass,untos
importantes do mundo

lojista, com m�is de meia
centena de empre$;ários
participando:

-*--.

. ,� .

.1.<

,,-os "NOSSOs
. AGRADECIMENTOS

, Deus quis que cinco
décadas de feliz 'conví

-

VIO conjugal nos' fOsS'em
destinad'os'.
, No 'ded'orrer oeste meio
século, -unimos as nos

sas vidas e, com amiza
de, carinhQ e a:mor,' se
t:ßeiamos a ,'< cordialidade
n� c�m'PO- da 'gente jarçi
guaense.
Os frutqs

. desta se

rpeadura, foram co:lhidos
através das' dádivas do
Oriador que, com

/, sua
. Jinfini�a "llem�vlo,lência,
propo.rcion'Ou 'O

- inesqu'e
cível encontro de g_rande
parte dos amigos que,
verdadeiramente" nos são
caros.

Na ,emoção e na eufo
ria dOi acontecimento, nao
foi possível qualquer ma

nifestação 'de nossa par
te, entretanto, cabe aqüi
e agora, "e'xpr�ssar 6s
!;IOIS,SOS profundos e sir
eeros agradeciment_ps pe
las homenagens recebi
das no dia memorável
das nossas, "BODAS 'ÓE
OURO".

....

Jaraguá d0 Sul, Março
de 1980.

Géza Rodolfo e

Fischer

.....

Olga

./

Vestidos Conjuntos
, ,Calças Linha .de praia

'- ',:: , - além de tecidos pata todos os fins.
•• �: ... � ..... "."

"'.
J
•.,

., .... �"". ," ,,"l _

��oraçõ�s ,'paia casam�ntos - Deç'or�ções
para Igrejas - Decorações para.clube� - ,�rrar,jos,_,

_ para fesia
..

s - Buquês em gera!.

,

.

P,ant�s ornamentais.

Calce e vista-se melhor

Gilderela
..

. ne$t� verão oom a
Três lól�s para melhor

s,ervjr a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas' e nà '

Marechal Deodoro.'

_, CINDEREL�,
a melhor opção para

suas compras.

Seu' problema de-"rqupa
sua já �ra. CIRO'� t�m,a �o
lução. Eficiente!

'

..- __ "

... :

. e"il�"d�B '.
·l A Y AN DER·' A A' SÊ C D � ,

AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabelião e Oficial do Registro de
Protestos

:-, EDITAL -

.

Pelo presente' edital de cit�ç�o pedirfJo� aos

s'enhores abaixo, relácionados qúê _ compareçam
em' nosso'cartório para tratárem' de 'as§l!-ntös ,d�,
seus interesses:

-

>, '

',' ANTONIO BRANDÃO DA 'S; DO MAR, Rua Wal: ';
,

demiro MailJrechen, 16, nésta:' ALDO" EMILlÓ'
WELDT, R,odovia' SC-301,; n. 529,' nestá: 'éJRÜNO'

� LAN(3ER; A/C Olaria' Bruno Langer, s.n., ne&!a.
EDIR SIQUEIRA, Rua Bolivia� s.n., ,nesta. JOECMA,
TERRAPLENAGEM tTDA., Rua �arâo do Rio Brano:

;
co, 805, nesta. LlDlO' 'SILVEIRA NETO, Rua Mal.
Floriano Peixoto, 134, nesta. MÀDEIREIRÄ E, TER
RAPLENAGEM 'tTDA., Rua Major Julio 'Ferre,irá_,"

. 319, nesta. OSAIR PAULO CLAtJMANN,_ Rua Júliö""
Tavares da CU"nha Melo" nesta. RALF �DUNCKÊ, :

'

Barra do RiJO rC'êri.õ;"s.n., nésta. V'IÓTOR LErrZKE,
Ruá Lateral João, Butscharçl, 126, nesta.

,.

,

I
�'",

.

20 PIZZAS DIFEReNTES
LAZANHA$
RAVIOLAS . "

,Logar, logo, ,aqúele ,

chapinho' alemão.

e verifiqUe ás opções·, � ,

para !presente.s· que:só a' "'�
_

., SUELI TEM.
' _,

"1 Av. rMál., DêOcioro,'f085
-- -

,�

J'araguá do Sul:SC

tem �parà você, para o seu

requintado gosto. Só o Lanz-'
-:::- ",' naster mesmo é capaz de fa

, � -ier c:oisa- igual; COnfira! .

� _
4 _'Fund'O$ Açougue' Mihnke '

,
,f!

"

, ._,' .

'1 •

,

'Adalzira Piazera de Àzevedo '

Oficial Maio'r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São' Paulo,
.

Rio de Janeiro, B. Horizonte, Salvador e Fortaleza

,Este jornal não se responsabiliZa por artigos as-
sinados e nem devo,ive originais.

. (

,

Os benefícioS' do proje·
,to governamental também
se estendem' aos alunos
de primeiro e segundo
graus, aevidamente matri·
C4Iados" que terão des-,

; conto nas passagens die
.; ônibus da o'rdem de 50%,

mediante aquisiçãó' de
I

passe mensaí, durante o

'período .escolar no traje
to de sua casa até a es;..
cota.

\

O projeto 'estabelece,
ainda, que o serviço de
trflrisporte . roao,viário in
termur:rieipal de passagei
ros. será planeJado, e)(e
cutado, fiscalizado e con

trolado pela 'à1Jministra
ção indireta. d'o poder e
xecutivo, podendo ser de
legado a empresas parti
culares/ sob a' fOlrma d.e
concess:ão,

'

autorização
ou permissâo.
o se.rviço· concedido,

autorizado ou permitido,
'deverá ser executado den
tro de padrões adminis
trativos e técnico-opera
'cionais, �cujas n'ormas se

rão baix�da�. ,através de
,

Resoluções d!a entidade
competente.

.
,

Pessoa' jurídica lerá declaração.

TREINAMENTO,:

O
I Agente da Receita

Federal em Jaraguá do
Sul, está convidando os

contabilistas e aos de
,mais interessad.os, para
assistirem, ao· treinamen·
to para o preenchimento
da'declaração do Imposto
de Renda Pessoa Jurfdi
ca - Formulá�io I, a rea·

teite
um'

Em r�união com o pre
sidente da Confederação
Nacional da Agricultura e

o Ministro Delfin' N�Ho,
ficou decidido eliminar-se.
a classificação db leite
em diver,sos tipos, unifi-:
,cando e 'aumentando o

,teor de gordura pa.ra maiS
de 3% (três por cento).
�� informação' foi pres:a:
da pelo próprio presiden
,te Ida CNA, acrescenta!1-
:do que a medl'da garanti
rá melhor qualidade do ..

.

produl'o, beneficiando o

consumirJo·r é. permitirá
melhor Gw:aJidade ao pro
du�r, E.�t;mula·ndo a pr(':l-'
'diJção. Este estimulo; se�
gundo o presidente da
'eNA, terá 'reflexos ime
diatos sobre o aumento
de oferta do produto, a
tendendo à preocupação
.do . Ministro Delfin Netto
de garantir o abasteci
mento.

lizar-s,e no auditório da
Associação Comercial e
Industrial de: Jaraguá do,
SIJI, nOi dIa 1.0 de 8bril
vindouro, Com início. às
15 horas. As inscrições
,poderão ser feitas na DRF
desta-cidade, Av. Mare.-.
chal Deodoro, defronte a

Casa PÇlroquial.
.

J

,

SO terá
tipo

A existê!lcia' 'de diver
sos tipos de teores de gor
dura.:. no 'eite não estava
beneficit,ndo o consumi
dor, que muitas

-

-yezes

consumia pr�druto de qua
lidade infer1or, pagando
o preço do. tipo rt:1elhor.
Com a unificação dos teo
res de gordura, o Gover
no poderá' efetuár 1igoro
sa fiscalização, garantin
do o consumidor.

A �Ieva�ão dos teores
de gordura permitirá aos

'produtores obter um' pre�
ço' justo e remunerador
pelo leite, o- que é funda
m.�ntal para atende.r os

objetivos eto Governo d�

ga'ra9ti� .
a ?�pliação .

da

produça-o r;�Clonal. O C(iil

sumidor, �or sua vez, não
será prejudicado pelo au

mento, pois ete ser.á ape
nas um p.úa 'todo o ano:

I

deProjetos para desenvolver \ cidades'
Até Ç) final ê::Ie março, a

Sub-Chefia para Polítlca
de Desenvolvimento He
gi'Onal, do' Gabinete de
Pllanejam�n'to)e Coôrde
nação Geral, Gaplan, de
finirá e levará a Brasília
os projetos executivos
para o desenvolv_imento
das cidades de pörte rné-
"dlo, 'Em recente: rsunlão,
realizadà na 'Capital Fe-

. deral, os técnícos tlverarn .

detlrridas as proçrama-
,

,

ções das cidades e foram
Informados de que estão
assegurados 54 milhões
de cruzeiros,. como' .apolo
financeiro do CNDU, a

fundo perdido para o pro
grama. Ag.ora, os projetos,
estão sendo definidos pa
ra serem apresentados ao

·Ministério do Interior e

Secretaria. do Planeja,men
to da Presidência da Re-.
,'pública, recebendo a a

provação do próprio pre-

,

-sldente.
porte médio

«

ville, Blumenau, Lages Cri
ctúma, Tubarão, Chapecó

O programa que bene- el Itajaí. incluem-se, alrr-
flciará

. diversas cidades da, nà relação das cida
de Santa Catarina, tem 'i-.I· des de porte médio, Brus.. Inlçialmenta projetos básl- que e Jaraguá �o S�I.· .

cos na \ área administrati-
va e de planejamento mu- VISITA
ruclpal, sarreamérifo bási
co, habitacional, recrea

ção e lazer. Todos estes
projetos começarão a ser

desenvolvidos, ainda nes
te ano, be:neficiando -Joln-

ção técnica com o CNDU,
. na área ,de planejamento
.. urbano. A -aqêncla enviou
seu técnico, ao Gaplan,
para seleclonar, ,em Flo
rianópolis e cidades de
porte médio, eTemento

..humano capaz a'e ficar
três meses no Canadá,
participando, de, estágio
em planejamento de cida
des de/porfe medio'. o, es
tágio deverá ser realiza
(fc;> a partl r· do mês de a

bril.
r

. We'g Illsea de
à . Santa

A W�g!Asea Industrial zeiros.
Uda., com sede el'(1 Itape- I

ceri9a da Serra, no' . Estado· - A Wef! Máquinas tem

de São P.aulo, com capital I como ()I�jetivo a produção, e

de 210 mill1ões de cruzeiros, comercialização· de: a) Má-
0\

'
•

- Os planos de expiinsão
e desenv�lvimento previstos
pelo Grupo Weg para 1980 e

1981, exigirão. recursos aa

ardem de um bilhão' de cru

zeiroS: Tais plános se con�
tiluem; principalmente, na am

pliação e modernização de

.

'

seus parques fabris, imobili-
,

, zações fixas, capital de airo
e integralização 'de capit'.ll
em Guas subsidiárias já cons

titufdl1s: - Weg!Asea Ltda.
e Weg Máquinas S.A.

São. Paulo
Catarina

quinaselétricas para corren

te trifásica," com tensão, até
6.600 voas, potências 500: a

7.600. CV; b) .Alternadores
assíncronos de corrente tri-

. fásica, tensão até 6.300 volts,
potências de 01-.260 _ a 7.300

KVA; c) Máquinas de corren:
te contínua,_potências de 36
a 5.700 KW. A tecnologia da

Weg Mácjuin�s S.A: será for

ríeçida pela Asea, cabendo a

Weg. I;Idmini.strá-la .

Adiante, o diretor-presiden
te do Grupo Weg, concluiu:
'''Recebemos com muita. sa
tisfação a notrcia de. que o

BRDE -'Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul aprovou efetuar um novo

financiamento com recursQs
do Finac, na 6)rdem de Cr$
,114 milhões d'estiríados à

,integralJzação do ,capital de
.

2015 milhões de cruzeiros da

Weg Máquinas S.A.

"Pó ,de" Estrada' para
.professores e alunes
Já se encontra. na As

sembléia L egislativa do
Estado de Santà�"Cätarína
projeto de lei de! autoria
do Executivo dispondo
sobre o servlço público

.'
de transporte rodoviário,
intermur:lic'pal de pass1a
gei ras e institui'nd'o mais'
um benefício ao professor
público estadual, .que é o
"Pó de Estrada". O proje
to estabelece Çfue "o pro
fesso;r

. públiCO estadual,
devidamente credencia-

:: do, tera direHo a deslo
camento gratuito no tra
jeto escola-casa e, vice
-versa".

Quando da vlslta governa- sendo 55% do Grupo Weg e,

mental à Jaraquá do Sul ,em
'

45% do Gru'pôAsea. A Weg!
meados' deste mês, ? diretor- Asea lndustrlal Ltda, se, de
-presidente do Grupo Weg, dlcará à engenharia de sls

Eggon João da Sllvaj, profe- temas, montagem e assistên

riu discurso, destacando a ela técnica, além da produ-
/

presença dos visitantes: ao, ção de .cornponentes elétrl
mesmo tempo ressaltando as' cos, eletrodomésticos e ele

inaugurações. e assinaturas trônicos, com vistas a. 'atuar

de contratos de tlnanclamen- no torneclrnento de sistemas

to', beneficiando ·empresas ja- industriais completos para

rag'uaenses. Do seu discurso, indústrias siderúrgicas, pa-'
extraímos a essência, onde pel, celulose, cimento' e rnl

se demonstra o trabaIhQI cons neração. O Parque Fabril

ciente e planificado do Gru- Weg!Asea atualmente fun-:
.

po Weg (que participa do cionando no Estado de São

Conselho
.

de Administração Paulo, está .em vias de ser

da 'recém-implantada Santin- transferido para Santa Cata

vest), demonstrando, tam- rina. A admlnlstreção ficará
( bém, 'a máturidade de seus a oargo da Weg e a tecnolo

dirigentes. E' óportuno a 'di- \ gia será transferida pela
vulgaçãó de jrechos'âo refe- Asea da Suécia, para absor�
rid� discurso. ção por tépnicos brasileiros,

- Permitimo-nos' lembrar
às aLitoridades' aqui presen
tes que a Eletrotromotores
Weg S.A., empresa com ca-

'.

pital genuinamente nacional
e a. empresa sueca ASEA, a

pós longas 'negociações man

tidas em 1979, se decidiram

pela c;onstituição sob a for

ma de "Joint-Venture", de

d'uas novas empresas no Bra

sil, sendo que, em. ambas, 0_
capital brasileiro é o prioritá
rio.

'.

- Nesta data ... , estamos
I

,firmando contrato no valor de

Cr$ 67 milhões com recur

sos' do BRDE, via ,sistema
Finac, com carência de 24 - Esta cidade do interior

meSes e amortização em 72 que é Jaraguá do Sul, orgu
meses. oS qlJats se qestil1a- lha-se de sua 'perfqrmance
rão à integralizlWão de par- nestes últimos anos, graças
te do capital subscrito' na ao trabalho sério, honesto,
Weg!Asea Industrial Ltda,. consciente e eficaz, ofe.re
Por outro lado, a Weg Má- cend'o em suas i indústrias,

, quinas. 'S.A., será instalada' comércio e serviçes, cer.ca

em Jaraguá do Sul, com ca- de 13 mil empregos, pa�
pital social de, 205 milhões u�a popu�ação total calcula

de cruzeiros, sendó que 80 da em 45 mil habitantes. Fo

por cento do Grupo Weg e
.

ram em nossa cidade cria-

20% do Grupo Asea. dos no' ano de 1979 cerca
I •• ."

de 1.8QO novos empregos e

estão previstos para 1980 a

c�iação ,de pelô menos 3.400

nOvol? empregos, dados �stes
levantados pela Associação
Comerci!!;1 e Industrial,' em
reêente pesquisa feita junto
às empresas jaraguaenses.

-
... A nova empresa

está pleiteando a participa
ção acionária do· Governo do

Estado de Santa Catarina a

trávé� dó Procape no valor

de 57 milhões de cru:?:eiros
sendo que, esta participa
ção terá um retorno para o

Estado em apenas 3 meses

através . do ICIy1, I

já que o

Grupo Weg p�evê arrecad'ar
em1980, 220 milhões de cru-

- Isso nos demonstra co

mo' são importantes' às inau

gurações que hoje aqui acon
tecem, com o prestígio do

excelentíssimo, Senhor Go

vernador do ,Estado, na ante�

-véspera
I
do 1.0 ano· de, um

governo profícuo' e esclare
cido";

Troque suas notas fiscais e tickets,de caixa por
fi�nhas e·álbuns"ACriança � o ICM - ·Co�éça·
·SantaCatarina" nas ()gências do-BESC�',' ,,'

,,'

,: .

('

Senio tiverUlna agência do BESC na sua�idade,
troque naExatoria. E boa sorte.p�a.você ..

Esteve em visita ao Ga

plan, um representante
da Agênç·ia Canadense de
DesenvolVimentö'JrnJema
cional,' órgão, que rnan=r

térn convênio de coopera-
"

\ I.LAR Imóveis
... AGORA EM Novà END-=REÇO PARA

I

MELHO'R SERVIR VOC!:

Rua �stéria Lenzi, esquina 'Av. Gefú�io V'argas,
.

sobreloja de Dalmar Magazine.

/

"
\

CASAS: .

Rua Irmão Leandro, moradla e mais uma constru-

ção com' 5 apartamentos, já alugados, rendendo Cr$. � ....

11.000,00 mensais. Cr$ 300.000,00.de entrada e saldo a

longo prazo.
_
_' R. Euzébio Depouy, Vila Nova, recém-construlda,

alvenaria Cr$' 400 mil entrada mais ·financiamento Cr$ 320

mil. ,
' ;

_ R. 188, imediações Weg I, de madeira, troca por

chácara até 8 Km do centro.
.

\ .(
_ R. Jolnvllle, frente asfalto,' madeira, terreno 420m2,.

Cr$ 600 mil. .

.:._ R. Rio Grande do Sul, casa mista, garagem, Cr$

370' mil entrada reais�financiame�to Cr$ 1.300,00 mensais.

_ Rua Alagoas, de madeira ocrn 108m2, edificada em

terreno de 900m2.

TERRENOS:

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

ro' e 100m .do Colégio SM LuIs, 29m frente para asfalto.

Inf. feme 72-0510. Vende também com casa.

_ R. Epitácio Pessoa, centro, área (:l.992m2, vista

yanorâmica para o fUo Itapocu. Cr$ 286,04 o m2.
.

.

..- R. Joinville, frente para asfalto, fundos Rio ItapocU,
área 2.063,96m2. Ideal para construção alto padrão. Cr$

678,00 o m2.
_ Loteamento Jardim do Sol, Rua "A"" terreno .f4}(32m,

Jaraguá Esquerdo: Cr$ 100.000,00 .

AREAS'

Fi. Roberto Ziem�nn, perímetro urbano, área· plana,
apropriada para loteamento, 25.375m2. Cr$ 88,00 o m2.

\ PRAIAS, . TERRENOS.

,

- Piçarra�: a 50m do mar, vizinho �asa Rainer WielIe. I4.° lote antes da' praia. CrS 300 mil, aceitando velc�lo em
.

troca ..

- Barra Velha, centro, frente para Av. Sta. "Catarina�
Cr$' 350 mil, estudando condições.

CHÁCARAS:

.:_ Poço D'Anta, 78 morgoá com 500m3 de· madeira de

lei e 3.500 pés de banana, Cr$ 350.000,00.
'

-- Rua 309, a 200ms dá Rua Walter Marql,lardt, área de

42.493,75m2, com casa de madeira de 105m2. CrS 900.000,00.
.

� Rio Molha, J�nto Paróquia N. Sra. de Lourdes (gru
. ta), 28.579m2 com moradia. Area plana, água cristalina to-

cio terreno, mais 30 variedade$ frutas. Cr$ 900 mil.

'. '

/ /

.. I

" /

ICM
Com você�r1iciP.:él1do,
SantaCatãrinavai ficar'
tái�melhOr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMENTARIO DO FATO
� ---:-'-,

' .. t:-"__
PARA ONDE VAIS?

'

'L�iO";'impr:::o,:�:o:uel 'COIDO salvar (".0
'''0 Br�8i1 j Olpaís das migra-,·

.

!"Br'-as'l-1' se� fa'ze)•,!tões, Mafslde metade da po-.. ,::. �'.,' '" " '"'' �...& _..

.

' ;lo'

pula,ão é,'compC)Sfa-.-de.des- :'II l·· {>r.·.· <,' ,., f
,"" ,._ l�' � ","'"'

�e?dentes 'de: estJ.angeirQS. que <,<' io ,"
. , " "

• orça":.·'· 'i .

t

'." .!,
• �

,Iml$'�am desde' 150, anos'/pa.,j. ;<'!"":'�'
'

,. ,"')., ';' :�,�.�
ra ca. SAo de todas as raças,- c' \ -SILVEIRA"'JONIOR'

,

pov-ns, culturas e nações. Del-.
r ': �

.xaram',tudo, .tert:as" costumes, .e ' ,11.1.', Comparo ,o Brasil com esses doentes crônicos "que
amigos, . parentes,. 'f' fíngouas ,.. ", fi!?�m, ��os inteiros numa 'cama entregues à sanha

-

dos

muitos.laté a prTpria religião. �. ' c�ra��eiros: 1�'Dá um ch.á de limão com Melhorall.p,a '-ele,
Vieram em busCa de um lugar' l' dá. y""chá de e.rya sidr�ira, dá .u�.-purgante-ê:fe, mimá 'cc;»m
novo, -; diferentes, 'onde é pos- -c: �,sal, ,amargo, faz uma massagem com 6leo' elétriéo:' manda"�
.ível reconstruir e- melh�r.ar 'a �ss!t malàndJ'O trab�lhar•••"

' , (, ',',. ,"".;1 ::
vida"., " �, \ _

Isso prova que o Brasil é
I . O Brasil é assim -. Todos sabem que' está doente, nln-

uma Cfádf;;a"vegeta'ld�-Deus, 7 'l,gUém
.sabe co..que padece, nem c'c/I)1Q curá-lo, mas todos .•

uma terra .otíma, onde, tudo .' têm. ��a r�cei.ta infalíve! r:ara a�abar com os, seus"sofri-
cfá, onde' o sub-solo é tam-' ,mentos. InclUSive eu. Nao há 'noite em que não encontre

bém o repouso ocul� do ml-
'

..
uma solução para reselver os probiemas. do Brasil: A da

nérlo CObi�do, para tudo pro- ,;.. noite ,passada foi a Seguin!te: ,""

ver 'e 'criar, em grande e es- , -;-:-*-
peeial 'confronto de exuberân- '. . •

• E.u acho que o Brasil deve ter uns dois mil conselh,os
·(dos. ESPO!les, do Petróleo; da Culfura, do Folclóre, do

Cé!':Vão, da Energia,. das Eeleçomunicações, etc. etc.). Eu

propunha. II criaçãG de mas um: Conselho Nacional das

�riorid�des. Para não ,confundir com o Co�selho Nacion��
d� PeJróleo" ,a sigla seria jCONPRI' (assim m,esmo com N

,an·tes do P,. para jä cpmeçar errado). .

. -:-*_;_ ,tt

Esse Consel�o seria quase um superministério ... De
re$to. ele seria interministEhial, ·com represent�ntes de to
dos os Estado� e de todo§ os Poderes, com 214 automó

ve-is.oficiais, cen,to' e' oito secretárias, 55 procúrador9s; ,28
assessores de planejamento' 71 telefonistas, 84'�'l,Ilheres
para servir cafezinho ... já falei nas datilTgrafas? Duzentas.'

�,

e dezessete. O resto do quadro a'li��te coin�'etari� de.
pois. Por medida de ecónomia, os 214 chápas !j;ancas

. seriam móvidos a álcool. .; ,

<

.1 .. _

;:0f.\��'Q.,DO POVO

cia 'com oU'-QS" países.
.

temos i longàs "steppes,
imensoS �esertos. t·

A migração interna' é
no anseio de alcançar a me-',

ta da paz e do progreSso, ou

de uma sobrevivência, estável,
'

tal' ciOmo o aspiram' ·�s levas�'
de' .imigração;
Se o' estrangeiro vem ao

Brasil' como uma aventura, e

com issO colabçora para agra-'
var as migrações . de nacio
nais, aqui se instafando ao

Deus da�, r�_ culpa das penú:
rias que' sobrevêm a quantos
se movimentam_ sem ,destino,
não é do 'Estado 'ou nãó é
apenas do Estado. A eSte <.a-·

,

baria, sim, . partir para uma

solução conciliadora, tan,o
quanto possiveI, aproveitando
a distribuição,do 6em comum,
para

. prove� o. campo, assistir
� '��ra� o, homem d�' solo,
de onde pode"" surgir os r�-
cursos que facultem r�par1ir as
riquezas.
Ao

' .

�ue s� instaii 'na -t�r
ra com as 'PossibiJidade�'" de
uma visãO proéfJiiva e hon�s�
ta, o' Governo .

facultaria os
meias de progredir, como já
o fez em, muitos casos, dis
tribuindo �menlés,' material
de

. cu.tiv_o � até créditoll pa
ra novo impulso; ou a sua

condiçã,lo de jgnorância não
o faz senão um' pari� em m(/-

vimento.
"

E se a mãminalizáção j so
t:iaI ocorre, provem dos pro
blemas do desemprego. E en

,tão surgem outros males co

m., a
. desagregação da fami.

lia, menos em ßb�dade 8-',8

natural delinqüência qúe· disso
provem.'

O. ,extremos -tocam .os ex-

tremo'a. ,E, no dcaso os es-

trangeiros,. isso Ocorre porque
o Brasil, tido Pôr nco, os'
atrai. O mesmo sucede den
tro do' país, com os migran
tes nac_i:ínai9', pOrque o Sra.
s_i1 tem, ta!llbém, todos os sis- f

tem-as 'de' pob_feza 'decorren
tes �à-�Mnsidaãé dos climas.
Não fl' cul� ao Eslado' que o

nordestino. procure' o Sul co-
, I '" .,.

mo não, 'é culpa do Sul ire-
senvoJver�se' por que lhe é
inais';áCéssíve' a ecologia do
ambiente. �.

E a Igreja .�iz no text�Lde
sua campanha que '�se sou

benn� ássumi�-.'aecªusa dqs
pObres �.�o� níigriult�, ,� çom
eles n� comprc;»metennos pe
la reconciliação (sic), a Euca
ristia $e tÓrnará um ideal dl-

... .'. \ '.. �
\

. .

namlco" que �\�� I�va ii fra-
temidade". I I

A própria Igreja, ,de há mui

� �,.em várioS . �etor�',de
a�'ãq, ..pPd� Hat -: 9 ·,exemplo,.

. porque pOSsui meróS de' atra
'çAo Ca�is�lica' para dese.n
volver os seus recursos e 'dis
BO decorre ..ue são então nu

ni�rosos os: instiiutos religio
sO�-'de ,8uistêocia ltocial ';hOs-

"l
' -. ,

pltafa� e ec:lút:ativos que, em
tal Propósito coIaborain �m
o Esta� e, ao lado, dele, t:ea-

1.�m . aquilo mesmo qu. r,co
. mendam. Isto é: Rse 'n()� Ii-

•
' � t 1.' � li '

mltarmos a repetir a Euearls-
tra' sert. ,nos comprometermos
pela causa da

. 'recónêlliaÇlo;
estaremos profanando o cami-
nho para a morte". (CNBB-

CF/�Oh . '. ' ci "'.�.

Ent�o, que Rrnguéin seja
culpadO sozl�o,

..

e
,.

às 'iratos
sejam dadas para q ...e Q c�m

promisso de. reconcllikç�Q e

fraternidade em Crlstó, seja a

nossa própria Eucaristia.

'Não' "

nem' ..

feita

t �... I

"Nenhuma obra federal seria iniciad� se� � áprovG' do
CONPRI, que teria que ser um órgi� ágil:�;m trinta (fias
os projetos seriam aceitos, ou rejeitados. Como há inteirá
independência .administrativa dos'Estados e MunicípiOS, o, t'
PONPRI só opinaria ,obrigatoriamente -sobre obras da es

fera federal•. Se o Governador do Piauí quisesse fazer. um
, ,novo estádio de 'futebol para 200 espectadores, pode-

,

ria livremente projetá-lo e fa�ê-Io, contanto que. não. rece- •

besse nem um centavo de verba federal ou de qualquer
outril ,�rigem' qu� não a orçamenfária do seu Estado. M'as

.•se, pool contrário, dependesse de verba repaSsada do Gó�,
ver_J1o Federal oq dos seus agentes financeiros, ter,ia que,

, sl!bmeter o projeto ao CONPRI. Se não fosse aprovado
n�o haveria qualquer auxílio. o' mesmo aconteceria' co�
,as Prefeituras. Quer fazer fonte luminosa? Pode fa·zer, mas
com ,o seu dinheíro. Não com: o Federal ou com repasse
de agências finan�eiras federais..

-*;_
Por sl,la vez, o CONP�I, ao aprovar ,uma obra, teria o

,compromisso. de estudai ·a sua necessidade; a sua ordem
de prioridade e, sobretudo, os 'recursos a serem emprega-
dos.'

,

,

Esse Conselho' diminuiria o descompa� q.,e' �iste na

'programaçãQ"äé -obras públicas, onde cada Ministério 'ca�
'. d� Estado, cada Prefeitura, cada Auturquia -'é 'um' l,I�i�er�o'- i

que' enxerga apenas a· sua ãrea� Por isso, J�Ja yet:b.a p.a-
ra o Hospital, das Clínicas, mas ,o Conselho ,Nacional. dos..
Esportes libera um bilhão para treinar os nossos atl�s
que 'i,r�o. a Mos�ou,. de onde-, provavel!llente trarã,o uma

tacin'ha de bronze."

1 -'-*-

,-,.
E· quem há de dizer o' que. deve ser feito primeiro? Só

naturalm.énte, quém� c'onh�ce todas as obras em andamen-

_ �o: nos diversos níveis: fede�ais, estaduais, autárquicas,
municipais .. ·. Porque'para o Prefeito, de Santa Rita do Pas
"sa'7'Ouatre ai"obra' mais' urgente do Brasil é exatamente

. _

termihar: O· 'ooreto para a retreta d� "Lira Passaquatr,en
,

'se'''; E' ele-faz muito -bem. O 'universo delé são as divisâs
ido seu 'município. Mas acontece' que esse coreto, não vai

� "_se! f;i,to co!fl a contribuição dos hon'r�d�s
-

passaquatr�n-
-'"",-

.

ses; o que o prefeito quer é uma verba federal para ä
'

sua obra. Então que se submeta à ordem de prioridade.
�-.

'( �,
Vemos todos os dias o resultado' desastroso dessa

falta de
.

visão geral, das prIoridades naciol')ai�. O governo
nAo tem'.dinheiro para fazer uma ponfe para '0 �coamen.
to ,do _ârroz ��s I

p!a,nícies' . goianas ou . uma. estradinha para
que nao apoê:freça, a cebola' das margens do São Francis"
co, mas o Banco Central �em dinheiro para fazer uma sede

faraônic�' em Brasília, onde ,só o logo,tipo dessa, hpnrada
instituição finanéeir.!!, visível apenas de ai/ião; porque lo
calizado na cobertura, daria para construir 'dez pontes pe
ló interior do Brasil.

�- ,

Está ai a minha receit�. É 'só' tomãr com "Dóril' e abrir ..
!

\
a

. porteira ...
,

;Jot,

"Foto Loss-
I'

, ,

FOTO CINE - SOM
... fi

. �

J '(-. II _ "
�

,

OS ·MElHÖRES EQUIPAMENTOS, ÁS
MAIS FAMOSAS MARCAS.
,

,'"", "
, '

t•. ,/ ..
"

, ) I '-, �

..;;.. '):OTO REPORTAG'ENS
(" I,, '.

CINE REP()RTAGENS

- SOM AMBIENTE.

- .,' .. �

Der EVI' ltapoc.u"fJ:itz'.;1.;��l ':""oQt
03/80 ; """

.

,
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,

'

��.;3Q. CANOS , ", .::- .,,\'t
c

"', �!��
�',"t .. � '.;; � !'.." t f_". _ -.; t, • •

" l'
.De 23 a 20 p!') março' de 1950,' ai -edlçäc " relativa ,-,aou"

',: p�rfõd6' citado,' vinha cô;n inter�s�antes informações que :
i.'

éram verdadetras notícias- que eram 'avidamente' absorvldas>:

pelos seus leitores: A R.'V�P.S.O. �"'Àêd'e Vi�ção,"Paraná:'i;J1
-Santa Catarina era duramente' questionada' no 'tocante .ao .r.

, tomeclrrrento- de vagõ'es, deixando 'os íavxradores äe"lex�'
,

,

':" pórtar mtttrarés-de. toneladas de banana para D<'Rio: Gran- "

" . de do ''Sul ErArgettina ·05 apelos 'etám simplesmerites:..'ig�'" 0#

norados-,e os vagões vazios passavam pelas éstações '(te\-"

Sananal, Jaraguá, ,Nereu Ramos,. Oorupá e Osvaldo Ama

rat e eram .tevadcs serra acima, sem qualquer explicação.
Ou melhor,. o chefe do tráfego apenas dizia.l; :yá. s_e, q:l1ei-
xar ao gbverno! NãO temos vagões! �stou fartO' disso.! Co

mo o feitiço costuma vira� 'cqntra O: feiticeiro, hoje a rads

deve pessuir. muitos vagões, fQ-as quase ringuém se vale
,

.

desse' meio ,de transporte e os prejuízos devem ser de '

arrepiar os cabelos: Celso� Lopes, do Hospital "Jesus ,de,
Nazaré" entrava com uma ação ·contra o vereador Germa

ne Gessner e Paulino Pedri, direto·r-gere'lte do "Correio·

do Povo", responsáveis pbr uma publicação' no. dia 31 de

março de 1949. O Dr.. Arquimed'es. qant�� apresentava a

queixa crime'e o Dr .. Luiz {Ie So.l,Iza_ entrava co'm petiç�o
" 'bem', fundam!'}ntac;:la, requerendo a' pre:õ!crição do crime. im-

putado as vítiams. OJuiz Dr. Marcondes de' Mattos, ba-

" seado ,na-Lei de Imprensa acolhia as razões'e decretava.

a prescrição'. A Casae Eurico' Bruhns era envolvida em cha

mas

\

4..p'rimeira hora da .,.!padrugada d� 19 de março, amea

çando atingir o antigo "Hotel Rex". Brunhs e sua família'

estavam "em",Pomerode.e· a empregada tinha ido' visitar <>ua
, � t...

familia. O Ten. Clavo Rech, delegado de poljcia e. o es-

ctivão' Osmaf.,Duarte,· compareceram ao loc,al e' isolaram
os es-comb�os, A, peritagem·foi feita pelp··Sr. Alfredo Krau

se, �Ietricista e Adão ,Maba, co;stÍ'�to'r.• A "oja estav�' se-
• � .1. .... - '" '1-

,

,.;.. •.•• � '.01

g'urada em ,Cr$ 665.000,OO�
., , .

.-
..

�.,... -

". HÃ 20 'ANOS' ,

.. l ', • .;.<!""r';.r- r

Estava em pleno andamento a Campanha _do Estado

S.E.U TALÃO VALE'UM MILHÃO. Após,Vi';t� .a�,os,·o Esta-
.

,do inaugura o ICM e' a Criança, visaodq ,o, Gontrole e ele

vação. da arrecadação do Imposto sobre a: Circulação ,da'

Mercadoria, Uma Comissão Parlamentar de Inquérito era

constitufda pela Assembléia' Legislativa, para verificar os

estragos, ,pelas enc.hentes dos dias 1, e 2 do corrente. A

notícia diziE,l que os deputado estaduais foram recebidos

J10 ,Hotel Central, houve um grande banquete pago pela
Prefeitura, a presença de muitos políticos e a ausência dos

principais interessadps, os represeÍl.tantes classistas, co-'

,

mo a Associação Comerciar, Associação Industrial e a As-

sociação.. Rural. Um deputado telef0!lavB; ao CP pedindo a

presença (lo diretor, esquecido que foram por um lamen

tável lapso da municipalidade". Logo_ em, �egui?a t�I,�fo
navam os deputades Altir Weber de Mello, do PSP e

Tupy Barreto, da -UDN, deplorando· terem transformado em

política, um acontecimento completaf!1ente apoHtico e des-

'tituíClo de Qualquer interes!>e ,político�partidprjo", .sEtn,ão;. o
interesse de servir as coletividades duramente atingidas
por inevitáveis catástrofes". O CP transcrevia noticia veicu-.
lada no. Rio, informando que "foram nomeados p-ara os qua

dros da Prefeitura do Distrito F.ederal 'a Sra. Maria Luisa

Gomes, para o cargo de assistente de Secretaria, padrão
:,'''N'.' e, o Sr.. Paulo' Cesar Lott Duffies Cauceglia, para /0
cargo .de Registrador padrão "K". A primeira nomeäd\'l_é
irmã da Sra. Sara Kubitschek,' espesa do presiden'te' da
República. e o segllnd�, sobrinho do ex-Ministro da ':Guer
ra, Marechal tJenrique Duffies Teixeira Lott, (candidato 'à
presidência da ',Repú�lica .• '

".i!
. .

HA 10 ANOS

Na edição de 28,de marçQ. dei 19?0, o CORREIO DO

POVO, almejava à todos Bôoas ,Festas de Pásco·a. Na

Câmara Municipal_ os vereadores qJ,Jeriam saber dos crité

rios adotados pelo Estado na distribuição dos índices de

�clJ?&ÇIQ. �08 munlcr�IO$ no. ICM. Na Praça Rod�viária
�ra i';-a�gurado modernb abrigo' do Pont� 'de Táxi, '''em

-_ moldes ,1L�rçlad.�i[a,mente modernos e, ao que se sabe, não

. �
existe no E�tade de Santa C�tari��, �enhu� 'tipo Cle abri-
go que ófereça 'tanto conforte) ;aos '�suáríos e indtÖ'ristas."-'-'

Nascia no dia 21 Fernando Tadeu, filho do Dr. Alfredo

(Zilda Inês) Günther, afilhados de casamento do npsso di

retor e Dona Brunhilde. Paulo Moretti escrevia na coluna

O QUE VAI PELO LIONS o. artigo - Ser ou não Ser Pre

sidente ...!.....' Euclides Emmendoerfer, Presidente do Sindi-
, cato _dos Trabalhadores nas In�ústrias Metalúrgicas, Me

cânicas e do Material Elétr-co ide. Jarag�� do Sul, comu

nicava aos Empregadores o desconto do Impesto Sindical

em favor da entidade classista, O Papa P-{iulo VI dirigia

gem especial ao Brasil, \ concluindo _por' _Qizer "que a pre

sente· Campanha da Fraternidade, sirva, a tudo .isto na di- /

leta Nação Brasileira, a, com votos de 'prosperidade cres·

cente e irmanamente desfrutadocs, por togoS' os,seus, filhos,
enviamos nossa Bênção Apostólica".

'
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A vista jánão alca!,ça ,os b�ns tempos do
,

colégio;' o's duvidas já nao escutam as gargal�a
das sadias e puras, provocadas pelas bobas pia-

, ;

das de salão.'
.

,

Ah; '; quanta sau�ade! �. •

,

Túdó ficou cedo demaiS, multo velho e Ion:
ge. ·A. única prova da e�i�tência desse tempo �
a melnória� Sim, a memoria ,d� cada um a lem

brar uns dos outros.
Costumávamos seRtãr ne 'càl�adão da Es'

cola Industrial situada num quase planalto 'de

onde se vla·toda cidade. Para' nôs filhos da terra

aquela era mesmo uma g�anê:le cidade, �endo-�e
em vista o tamanho das vilas que nos Circunda-

vam'....
·

f'>' ... _,� !.'·:�·,l" \,.�: ,"
... �.j 11, \

' I

�'\i:':./ji�"i�·' I
',� �

I I,"

_ Hoje' tenho vontade de rir de todos aqueles
nomes engraçados que 'tem aquéles' lugareJo�.
Sempre Eluiz saber ,'0 por,que de cada ,um, )a O.�I-,

gm e muitaS' vezes deixei o meu pai, irritado'.com
tantas perguntas a' r�speito. "r '" '-"

Ainda soam engraçados, após tantos anos:

Judí, Pindorama, Jurema, Cruzes, Prata, Neve�,'
Calçado, S. Caetano, Cachoeirinha, Queimados

e Lajedo (cidade onde m'o,rei e. estudei até os 17

anos). Puxa vida, como estão longe �e mim" ago- .

ra e como <foi bom ter tudo' aquilo. ,.

/

Conseg'ui descobrir muito, P'ouco .

a resp-"ei�o
desses lugares tódos. Não por fálta' de fonte

de informações, não senhor!' Hávia muitos se-

nhores respeitáveis, cheios de boa vontade para

me fazer acreditar nos mais ardentes e �elodra-
•

niálicas narrações a re�peito dos' tàis nomes,
,

Mas, quando me dispu'nha a acreditar, logo, i. ou

tra narrativa súrgia, funêlamentalmente contrária.

Me per(:Jia, sempre, sem poder argumentar é' nem
mesmo discordar sob pena de ser' ',severamente '

pU!1ido, qualquer jovem, adolescente 'Ou. criança
que tentasse desmen,tir um daqueles ilustres se

hn·ores. Ah, os pernambucanos '(particularmen
te)! Tão cfieios de criatividade e bom humor. Ah,
meu querido povo!

.

_"
Não obstante, consegui , 'algumas explica

'ções que me pareceram s,incera até mesmo ve

rídicas .pela un..a�ímidade de narraç.ões, c'oinci-
, dentes. Como o nome da minha terra natal: la

jedo! -� "Feita :S'obre as pedras" "Sol� de pe
dras"; "pelas s�as inúmeras. pedreiras�' .•• Con-.
cordo ·com todà� por constatar'8> veracidade de

cada afirmativa. Também aceitáveis foram àS ex-
.

plicações sobre os nomes Jupí e, Pindorama:
.ambaS denominadas pelos' índios:que ali, habi

tavami Uma característica, marcante', até. hoje
fundamental para'os nomes desses' lugares' (Jupí
e Pindorama), são, as� formosas palmeiras, con

servadas ,aind�..

I

Outros nomes também de, �ign,ficados acei

táveis como Jurema ,(terra de 'frondosas. j14remas
.p�etas); Prata (com, famosos "olhos d'água." cris
'talina, 'dáí à'denóminação do lugar. Ainda se .res·

salta·· !l)elá' ·fertilidade do solo, .responsável. 'Por
, ...b"elos"plantios de,-banan�l; 'mangueiral�(e que be

las mangas)'além de' jaqueiras, pitombeiras, goi
beiras e; umbuzeiros. É quase um.éden perdido
nos �réjos 'pernámbucanos.· Os seus "olhos d'á

gua" são iJlseçáveis e 'Os povoa,dos vizinhos se

abastecem deleS, durante O< -longo 'verão .Há ain
daum que revelarei, nã'Oi pela significância do,

nome, mas; por, ser terras dos meus, avós, pais,
tios, enfim, toda a árvore genealógica de minha

família alimel1tou suas raízes nessa terra .seca;
terra lavada de sangue;' caatinga pura. E por ser

berço de'�tantos' corpos' assassinados a chama-
ram: Cruies-:!

" 'd ",' '.. '\ '.

A população ��ssa pequena ,'esqueçj�a ci
dade (se é que se PQc;le cflaQlá-la' de cidade'!) por
incrível que pareça, são parentes. Todos paren
tes. Atualmente só a _ca�ada mais.vel"!_a 'perma
neç� no. lugs:r. ,Os' jovens arribam pa�a, ,o sul,
vindo a maior parte para S. Paüto;'

.. -

.

�. o passado 'de volta! "- 'Sobrl:iram"muitos
lugares ainda, com os nomes' -mais ,engraçados,
com ,as mais estranhas características. Guardo
muita coisa viva na memória, tantos lugares, cos
tumes, superstições, até marcas superstite à. ci
dade grande, s convençõ� sociajs, à desvalori
zação dós'antigos vàlôres, adquiridos pelos nos

,sos antepassados com '. muito sangue e muita
garra.

Irõnicamente nos. julgamos desenvolvidos,
modernos, adeptos à era tecnológica. Isso por
que estamos vedados, o progresso nos' obriga
a' olhai sempe 'pa'ra" frente. Mas se pararmos e'
pensarmos o que foram e o que nQs deram' (ah,
doces lembrançá$'!) nadar 'co'íÍstruímos. 'Na'clà! fi ,

,

O. passado vo!ta e ,s,uplanta Q novo. O passa-
do sabe 'se" imp'or à'o novO' ,pélo' que" encontrou,
pelo. qu� de.scobriu•••. Por �r pioneiro!

.

';'of '" _:.� ",' �.' I. I ,�'".,
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CO,NSTRUÇA,O CIVIL.:, ENGENHARIA E
COM�RCIO DE MATERIAl::; ..

'

. DE
.
CGNSTRUÇAO. 1

.

'. ., ,

,I Rua João Plcol'l!i, 94 - Edi,f/,Oá,rl(!)s Sijjézia '",
"

. 'Telefone,: 72-0214
.

� < ,'"

JARAGUÁ DO SUL. ,'IESTA., CATÄRiINA'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO,

,Gumz Irmãos" S.Ä.
IND., COM. E AGRICULTURA

,;-_-

CGCMF 84.430.636/0001-63 ___:: JARAGUÁ ço SUL -;- SC /

AVISO AOS ACIONISTÀS ,

,

Acham-se à disposição dos 'Senhores eclonlstas, na 'se

de social da empresa" os documentos a ,qu� se r.ef�r� o '

art. 133 da Lei n:o 6.404 de t5.12.�976.
•

1

A. DI,I;U=TQRIA ,

EDITAL DE OONVOCAÇÃO :' '.
'

.

.

,
'. I'

ASSEMBLÉl� GERAL O�DINARIA' E,
• E)(TRAORDI".ARIA! _ � ,

I 't-,
r

' ,.'

São convidados os 'Senhores acionistas desta So�iJ:
- dade Anônima. para reunirem-se em Assembléia Geral Or
dinária e Extraordinária, a realizar-se' ne dia 26 ,de abril

,- ..""
de 1980 às 15 horas, na sede social da empresa, em Rio
Cerro, Km, 14, neste munlcíplo de Jaraguá do Sul,- Estado

.

de Santa, Catarina, .a fim. de tomaram conhecimento, dls
<cutlrem e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Apreclação, dlscussão e 'aprovação do Relatório
da Diretori'8J e as Demonstrações Financeiras. relativas ao
exe�cício, social encerrado em 31 de de-zembro de ,1979;

-

'"

2) - Deliberar. sobre a destinação do lucro 'líquido' do
exercício e a dlstríbulção dos 'dividendos' -

I'
" ,

,

3) - Eleição da diretoria e fixação dos respectivos ho-
norários;

, ,I. �
,

"'"" '" ti'� ":; "� 'ii.. ,:.:, (,.:, .(01. �'"

, 4) - Aumento do Capital Soclal de Cr$ 14.580.000,00
pára Cr$ 29.000.000,00 mediante capitalização da Correção
Monetária do Capital realizado e de outras reservas:

5) --;- Alteração parcial d'o Estatuto Sodal;
6) - Outros assuntos de interesse da So'ciedade.'

J,araguá doS,ul (SC), 14 d�, março de.1980
•• e-

Edeltraut 'Bauer Gumz - Dir. Presidente
CPF n. 066.570.959-53

, ..

_·Oêpto.. de Brle--
It, ," '!- {'Ir'... r"'"

CRIAÇAO ,DE LOGO,TIPOS ,
•.�; •

t
,

.'

CATÁI:'OGOS, FOLHETOS,
.;. .... ,. .

\ETJQUETAS.

�.,,- ,�.fOJOLIJOS' -
M' "

,', GRAFICA AVENlDA Ú·DA.(�l.:�;..... I .

í

Terraplenagem Vargas
, " \. "

,

-:- de IIdo,pomingos Vargas"::" __

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
'E TRATORES DE ESTEIRAS

-E:-

, Tubos 'Sàota
.

Helena
TUBOS E ARTEFATOS'DÊ CONCRETO

EM G.ERAL.
I

" Rua JQinville, 101'6 - Fon'e: 72-1101
JARAGUA DO SUL _:-l Santa C,atarina

'III . "

MARLlJlN-EMPRE8NDIMENTOS E SERVIÇOS' LTiOA;
--- '-'.' .'

\

,CRC - 0772

CONTABILIDADE r SEGUROS - PROJETOS DE '

FINANCIAMENTO - ÇONTRATO,S E SERVIÇ�S EM GERAL

. \ . ,"
1

ESCRITóRIO: Av��lda Getúlio Vargas, !�,
.'" ;.

� J. 1-

Fone: (0473) 72-0616 - 'CalKa ,postal 83
1··Jo'�, .... _.{

89.250 .. JARAGUA DO �UL ..:... Santa' Cáta�ina
.. " i!

/

SANTA CATARINA

'Viação r� C.anar,inh�o
� � .fll ....... � � �. �I I,: /'

t,

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANQ, EXCURSÕES.

A ,íCana��h�:' preoc�p�-:� com �. sua 1'0-
comoção, colocando à disposição modemrssi

��s Ötlibus, com pes,soal especializado, pass i-
, billtand9 uma· v,iagel1l tran,qüila" ráp[dé;l e .�egura.

, ..

"

r•.�, \' I

Programe bem! Progra�'e êAN,ARINHO - o
transporte carinhoso. ' , " "

'_ _
'

� ",
� .... o", L

JARAGUA DO SUL

I

/

SEMANA 'DE 29Úv1ARÇb�a Ö4 DE ABRIL DE 1980

Dia '31:
, I

as novas moedas. d'e �. § €;

da moeda' m'ais recente
de Cr$ 1,00, com o uso

'de aço inoxidável como
matéria-prima.:O diâmetró �

.

da moeda de Cr$ 5,00 se': I

rá de 22"milimetros e pe ..

so 'de 4,5 gramas, já a de
Cr$ 1 0,00 t�rá o diâmetro
de 24 milímetro·s

'

e 5,35
gramas.� .

.

,

Banco Central de s'ubsti- ,

tuil\ por cédulas da nova

famJlia rr: a mesma a que
pertence a nota de Cr$
1.000,00 '- aa que estão'
em circulação de crs '1�'OO
Cr$ 5�OO; Çr$ �10,QO; Cr$
50,00; 'Cr$ 100,00 e Cr$
500,00.'

, .

As newas moedas me

tálicas de- Cr$ 5,00 e Cr$
10,00 começarão 'a circu
lar no próximo dia 31,
mas o Banco Central' ex
plicou, que as aluais cé
dulas contínuam, a valer
"ainda pair muito, tem ..

.

po". A. moeda de Cr$ �,OO
. traz' impressãp referente
ao café, enquanto a, de
.c-s 10,00 tem representa
do o -:napà do País, sim-

'

,'bolizando a, iI,tegração
'viária nacional.

'\

'No outro làdo,' ambas
as moedas tráeem o sim-
�bolo- do" Banco \Central e
do Zimbo(':_ concha uti
lizada como moeda no

Brasil-Colônia e -terá di-
.
mensão pouco superíer a

I
I'

r-

,-< Á substituição. atingirá
Com a mudança- 'da I ainda, as, atuais m.oed'as,

Casa da- Moeda para as
.

de Cr$, �,01; 'crS- 0,02; I.,

novas instalações de San- Cr$ '0,05;, Cr$ 0,10; Cr$
ta Cruz, o Banco Central 0,20; Cr$ 0,50 e as grat;1-
,foi forçado a adiar, por ·'des de Cr$ 1;00. Porém,

,

tempio indetermiado, o para r.eduzir custes, o B.

lançamento 'das cédulas Central poderá insistir na
de Cr$ 20,00, Cr$ 200,00 sua proposta' de eoctinção'
e também de Cr$ .....,...... dos centavos,. d,sde que
5.00Ó,00. Também sofreu haja parecer f�vorável' do
atraso a.programação do Congresso Nacional.

OPALA··SO

VALEU \ A PEHA, ESPERAR
\, ,

\

contra. a, inflação.

A 'IMOBILIÁRIA VAILATTI LTDA. 'oferf'cE! excelente valorização

'OS �ONS VE'NTpS LEVAM AO

/

...

laQ,
Francismar

"
' PRAIA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).
.-

VAILATTI Ltda
, -""

.
-

, J
O, seu lugar ao soU

,
,

I

Você precisa de um negÓCio' assim, um lugar como este.

,
.�. '

Rua CeI. ErníHo. Carlos Jourdàn, 72, - fone: 72-0292 --"- JARAGUA DO SUL :,_ SC
, ,

JARAGUA DO SUL:

'Oficina do Tibério Relojoaria

10,

,

I

PAGINA 5
o"

!

NOVENA PODEROSA 'AO MENINO
,

JESUS DE P�AGA
"r.",c' •

'Oh! Jesus ique dissestes: peça e receberás.. procure' e

acharás; bata e á porta se 'abrlrá: Po'r lntermédlo de Maria

Vossa Sagrada Mãe, eu, humildemente, vos rogo que minha

, 'prece -seja atendida. (menclona-se-' o pedldo). Oh! Jesus

que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu nome1Ele à-,
.

tenderá. Por intermédio, de Maria Vossa Sagrada' Mãel' .eu
"

humildemente rogo ao vosso Nome, que minha oração se

ja' ouvida (menciona-se o pedido); :Oh! Jesus que 'dissestes:

o Céu e a 'terra passarão, .maaia minha palavre não pas

sará, Por intermédlo 'de Mária' Vossa Sag'rada' Mãe, ,eu CO",
F
fio que minhaotação 'seja ouvida> (menciona-se o pedido).
Rézar três Ave-Marias ,'e uma Salve Rainha. Em casos ur

gentes ,es�a' novena deverá. seÍ' feita em nove horas e man

dada publicar, por se ter alcançado uma graça.
E.A.1!l.

,,
I

, ORAÇAO' AO: OIVIN'O ,ESPIRITO
SANTO'

-

-Espírito Santo - Tu -que l'(I",e ��clareçes em J�do .�
iluminas todos os caminhos para ;9\Je,9u fi1inja 19'1mel,Jdçfeal.
Tu que me dás '0 :d.om d'iviro de, pe.rdo,a�i9 II'Tlal .que me Ja
zem, que em todos os ,inll\antes de mlnhavlda estás çoml
go, quero neste curto.dláloqo . agradecer por tudo, e .con

firmar' uma vez rnàls que não -quero separar-me de Ti.

Por maior que seja ia ilusão material, não será o míni

mo da vontade que sinto /dEj um d'ia estar contigo e com

todos os meus irmãos na Glória Perpétua. Ag�aaeço-te uma

vez mals.
, (A pessoa deverá fazer, está oração 3 dias sequidos sern

.tazer o pedido. Dentro de 3 dias será ,�Icánçada a graça,

por mais difícil que seja. Publicar assim que, receber a

graça).
E.A.B.

I

,ritmo, de
industrial

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JESUS DE PRAGA

Ob! Jesus que dlssestesr peça e receberás, procure 'e

acharás, bata e a porta se abrirá. Por ínterrriédlo de Maria,
vossa S'agrada Mãe" eu bato, procuro e vos rogo que mí

IJlla 'prece seja at�ndida. (menciona-se o pedido). Oh! Je-'

sus, que dissesteS: tudo" ql!9: pedires ao Pai em meu nome,

Ele atenderá, por intermédio de Maria, Vossa Sagrada Mãe,
eu humild�mente rogo "ao Pai em Vos�b nome, que<minha
oração seja ouvida. (menciona�se o pedido). Oh! Jesus que

dissestes: o céu e a terra passarão, ,mas a minha palavra
lião passará. 'Por intermédip ç1e Maria, vossa Sagrada Mãe,'
eu confio que minha·oração seja ouvid'a. (menciona-se o

pedido). Rezam-se três Ave-Maria e uma Salve-Rainha. �m
caso urgente, deve ser feita em 9 horas. Mandar publicar
a graça depois de alc,ançada.

(M.E.C.)

Diminui o �
-

expansao
O ritmo de expansão,

da . indústria· de' 'transfor�
'mação c,ontinua caindo,
sendo que o·' índice cal·'
culàdo pela. Fundf'ção
,!BGE para o p.eríod9 de
12 meses encerrado em

janeiro último foi ode , .......

6,7%, en,quanto que para
igual período, t�rminado
em julho �e 79 o índice

. era de 9,36%" AsSim', em
.

apenas seis' meses, houve
uma reduçãó de 2,66 pon
tos no. índice anual.

Essa' tendência - de con

tençã,o d� setor industrial

está sendo acompanha
dá de um - crescimento
menor do indice de pes.
'soai o�upEido ,na produ
ção. ,0" último dãOo divul
gado pelo IBGE, no RiQ,
r.evela que o hídice 'de ja
neiro li dezembro de 1979
foi de 2,40%, enquanto
que seis meses antes o

índ:ce anual era de ........

3,(12%, uma diferença,
'portanlq, de 0,62%.

'

Outro fato importante
revelado pelo .'

IBGE é a

c'àriti�Uidade do' processo
de' concentração "indus
'trial: . ao . contrário do que
previam as autoridades,
São Paulo ma.nteve ,sua

lidérança na· produção in-
·

dustrial 'com uma ,xpan
"são de 7,33% enquanto o

crescimento nos' outros
principais Estados foi

.

in
ferior a ,5%. Pernambuco
foi ulTià exceção cerm um

cresciment() de' 6,07% �
·

'mas o Nordeste corrio um

todo registrou uma ex�

: pansão' iríe�pressh(a de
.

0,55%. Já na região, Sul,
�astante inlluenCiad,a 'pe
lo r,esultado de S�Q 'Pau-,

·

fo, o indice foi de 8,65% •

.. _

- i -. ,

\ .

Avenida ,I.

I

- � Tibério Hilário'Murara -
'QUALQUER QUÊ, S'EJA A OCASIAO,'
PRESENTEIE COM :AS SUGESTÕES

DA RELOJOARIA AVENIDA.,·,'

'Especializada em Volkswagen, com serviços
I de mecânica, retffica de mo,to!res, ,regulagem
de carburador, serviços de lataria e pintura em

qualquer marca de carro.

I

Rua Leopoldo"Malheiros, ,67 - Fones: 72-0107'e
72-1059 - JARAGUA DO SUL '.._

, S. C?tarina

Conheça as sugestões em -jóias,: relógiàs,
pratarias e artigos finos para presentes e' rec'e
ba o .atendimento cam o, carinho qUê .V. mer�c�.,

\

.
Av. Mal. De�oro, 431 - Fone: 72-00.38

(",

Se 'você quer comprar ou vender um imc)..
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA-
'RIOS �ARCAT:rO ,LTDA. ,:'

,

A:segurança da sua compta ou da sua ven
. da, u�a garàntia segura de investimento.

SÀNTA CATARINA

TécnicOs d'o 'IBGE 'a
,

' credita'm que a' te"�ência
,de queda dos íiiaices, de
produção industriàl', e'de

!

pessoal ,ocupado. na pro
dução será mantida' até o
final' 'dêste ano; éaso' ,o
,governo não 'altere as me

"didas tomadas' párà' redu-
zir a inffação ,e o déficit

,c
�o I?alar�ço de págamen
tO$•.

..

1 .�.

Serraria
,.'

e" Beneficiamento

Madeiras Rio. Molha Ltda:
_., " '

MADEIRAS' IMUNIZADAS, FORRO', TACOS- I '

ASSO-:4LHOS, 'LAMBRIS, MEIA-CANA.
.

\
�

.

Tudo para. sua casa, construindo ,\em ma-"
,

deira o progresso de nossa região.

Rua 'Curt'Vasel; '658 - Fone: 72-à550

.

... ,

Áv. Mal., Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

E'mpreendimentos Im,obiliários'
'. ":' M,arcatto' 'Ltda:' .

•
!

. JARAGUA DO SUL - SC
I

JARAGUA DO SUL
/'

-:- Sta. Catarina

. Acrescentam' 'que' só
"

um dêsemperih<r'e,xê�len-�
fe dás exportações

....

da
..

m,anl.lfaturados impedirá
que o índice de produção "

industrial se situe ao final
do ano abaixo de 4%.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

AD alle'"
Der Emsl hat so echoen geschrieben

,

, Und ist trotzdem zuh{aos geblieben r
:

,
'Das K�pfwen hat ihn sehr bei:fraengt,
,Zeitweise das Denker sogar .eingeengt
Kein Essen und kein Trank hat Ihm geschmeckt
Mitunter lag er in dem Bett versteckt.

'

Weil,: Emsi krank,. hat Bandinha sich geschont
Denn nur fuer, Bier das Spielen\ ja nicht geseh,ont
'Denn nur fuer Bie; dàs Spielen ja nicht lohnt
Nun muss ich Manches grade biegen \Sonst helsst és gar, der Emsi'wollte !uegen
Versuchte ,mich wohl als, 'stuemperhaften 'Kolonist
Doch nie 'als Buchfuehrer oder dournaílat '

War Ladenschwengel viele 'Jahre,
. .,

Verkaufte den �lJride.tl die verlangte Ware
Bin heute so ein oller Mann'
Der grade oben Futter holen kann . l

, Was gibt �s Schlimmeres auf dieser Welt
Als dass vor Langeweile nichts mehr gefaellt?"

I.'
Es stimmt, dass Hildegard, die Urgrossmutter
Mit WOhne macht goldgelbe Butter, _.
Doch ist seit Lange� nicht mehr passiert.
Dass sie der Kirche das Geld kassiert
Sie hatte dafuer noch keinen Dank
Bezahlt wird nur noch bel der Bank
Weil, wir beiden Alten gewoe'mllch' sind. allein,
Liessen wir das Feiern gaenzleih sein
Die Hsrven halten os nicht. meHr so aus .>.

Wenn voller Leute wird das stille Haus
Nun sei der Dank ali denen noch gesagt
Die trotzdem Unserer haben gedacht
Briefe, Karten,' manch ein schoener Blumenstrauss
Sandte man uns mit' treuem Gedenken Ins Haus
'Weil auf der Welt" nichts stille steht :

Mán Wieder' an die Arbeit geht
Bis dass der HERR uns ruhen 'laesst clie Haende
Er schenke-uns ein friedlich Ende

'

-

Corupá, im Maerz 1980

t,

H�lmlith und Hildegard

Passion
Es, ist 'vollbra�ht __,. der Mens,chheit schwerste Stunde
Verging in jÉmem Sc"rel auf Golgatha.
Noch f1iesst das Blut, aus Jesu offner Wunde
Und zeugét, was dort Schrec�liches geschah.
Der Gottessohn ist tot, die JLienger fliehen,
Und mit de� Meister ging' der Menschheit Gluecl<:'
Und Judas, �on der Hoelle ausgeliehen,
Gibt ihr vali Reue seinen Leib zUrueck.

Oie Kreatur versinkt in tiefe Trauer,
Die Schafe laufen ziellos" wie verirrt,

,

ElA dunkler f1immel. deckt die Welt, ein grauer,
Als ob es niemals wieder Fruehling wird.
Und doch -.:.. sieh auf zum Vater voller� Glauben,
Kamist du des Himmêls Sterne a!Jch nicht sen'n, ,\ ( �

Lass dir trotz allem nicht die Roffnung rauben,' ,

Denn auf den Tod folgt ja das Aufersteh'n.
'

Rud«;»1f
.

Hirschfeld, Sã� Paulo
....

Decreto '

n'.o 581/89,
SUPLEMENTA E' ANULA DO�AÇõES '

DO 'ORÇAMENTO VIGENTE..
.

, ,

VICTOR BAUER', Prefeito' Municipal de Jara
guá do Sul, Estado, de Santa Catarina, no uso, e'
exercício de suas atribuiç'Ões, .:com· base na Lei
MunicipaJ n.o 761/79,' de 31 de, outubro de 1979,

DECRETA: " I
, . 'I

Artigo 1-:° ...-- Fica aberto um crédito'suple-,
mentar no valor de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil

....cr�zeiroS), para retorço dos programas e ,,-erbas,
abaixQ ,dis9rimihados:

,

ANEXO I - QUADRO K
0303 - Plvisãoi de Serviços Gerais ,

0303.03070212�01 Ô - Manutenção das Atividades
.

da Di:visão d,e Se'rviços 'Gerais' C,r$ 60.000,00
ANEXO " --:-'�QUADRO A

0303' ,_:_ Divisão de Serviços' Gera'is -

_

0303.030iQ212.010 .. ,4.1.2�0 - ,EqUipamentos e Mae

I
terial Permanente ',�"""" C'r$ 60.000,00

,

'\

Art!go 2.° - O recurso' para a:bertúra do pre-'
sente crédito suplementar, 'correrá por conta da

anulação. parcial do programa �'verba abaixo
discriminados:

.

ANEXO I - QUADRO' À
0501 - Divisão"de Contabilidade
0501.99999992.027 - Reserva Orça-

mentaria '. '. .• Cr$ 60.000,ÔO
ANEXO, II - QUADRO A

•

0501 Divisa0 'de Contabilidade
0501.9999,9992.027-9.0.0.0 '':' Reserva de '

.

IContingência'" ... :....•......

'

Cr$ 60.000,00._ ,

, ,

Artigo 3.0 - Est� ç:>ecreto entrará �JTI vigor'
na data de sua publicação, revogadas as disposi;
ções em contrário.

. ,

.'
. .

';,
,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá,;
do Sul, aos 21 dias do mês de, março de 1980.

VICTOR 'BAu'ÉR
Prefeitoo Municipal "

,O presente Decreto foi reg'istrado e :publi�a
do nesta Diretoria de 'Expediente, Educação e

,Assistência So'cial, aos 21
.

dias do mês die 'março
de 1980.

., ,

,

( ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretorá

'

"

)".'

r

\
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,

SINDICATO, DAS INDOSTRIAS DA

ALIMENTAÇAO' DE JARAGUA DO ��L

, (

. 'O p'residente da entidade supra" "leva ao co
nhecimento dos associados que se echa aberta
na secretaria do Sindicato a lnscríção _

dos can-
didatos às 'eleições para Vogal e Suplente dos

empregadores, na Junta de Conciliação e Julga
mento de Jolnvllle, cujo prazo se encerrara às
·18 horas do dia 1!: de abril de 1980. \

Para a lnscrlção, o.s
.

candidates deverão ob-'.
servar o estatuto nos artigos 661 e 962 ,d'a CLT, '

podendo.obter junto à Secretaria todas as lnfor-
mações 'a respeito. "

. "... '"

,

.

As eleições, de acordo c01Tl. 'Oi Edital de Con-'
. vocação que sa acha afixado na sede social, se-,
rão reatizadas no dla 1 e de abril' de 1980, no. ho

,

rário das 12,às 18 horas,
.

'Jaraguá' âp Swl, 25 de março de 1980
, 1, ...... -

RODOl-FO HUFENUESSLER
Presidente

.\

\.

SINDICATO DAS INDOS'TRIAS
DO VESTUÁRIO DE JARAGUA DO SUL

" 'A,V I 5',0'
I

O presidente da entidade supra, leva. ao co
nhecimento dos associados. que se acha aberta
na secretaria do Sindicato, a lnscrlção dos .can
dídates às eleições para Vogal e .Suplenta dos

antpreqadores.. na Junta de Conciliação e Julga':'
mente de Jolnvllle, cujo praeo set encerrará às
18 t,oras do dia 15 de abril do ,1980. ,)

Para a inscrição, os candidatos deverão ob
servar 'o estatuto nos artitos 661'

.
e 662 da CLT,

podendo 'obtet ju'nto à Secretaria todas as infor-",
mações a respeito., ,

'

,

As eleições, de acordo com OI Edital de Gon
vocação qlle s�ßcha afixado na sede social, se
rão �ealizad:as: no dia 18 de abril de 1980, no ho-'
rário' das 12 às 18 h.oras�

/

jaraguá do Sul, 25 de' março de 1980
DORVAL MARCATTO

Presidenle \"

SINDICATO DAS INDOStRIAS METALÚRGICAS,
MECANICAS E.DE MATERIAl: ELJeTRICO

DE JARAGUÁ DO SUl

AVISO
p'

.,' O presidente'da entidade supra, leva ao co

nhecimento dos associados que se lacha aberta

In�a secretaria do Sindic.ato a irSPfiçãO.' dos. can
didatos às eleições para Vog�1 � Suplente dos

empregadores, na Junta de Conciliação e Julga- .

mento de Joinville, CqjÇl prlazo se encerrará às'
'

18 horas' do dia 15 oe abril de 1980.
,

Para a if)scriçã,o, os candidatos deverão ob
servar ° estatuto nos al1ig08 661 e 662 da CLTi
podendo obter junto à Secretaria todas as infor-

mações a respeito.
.

As elerções, de acordo com Oi Edital de Con
vocação que se acha' afixado na sede �ocial, se
rão realizadas no dia 18 de abril de 1980, no ho-
rário das 12,às 18 horas.

'

.

(
, \ .

J,áreguá do Sul, 25 de março de' 1980

-EGGON JOÄO DA SILVA
Presidente

'

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA CONSTRUÇAO,
E DO MOBILIÁRIO DE JÄRAGUÁ ao S,UL

"

O presidente, da entidade supra, .Ieva "ao co

nhecimento dos associados que- se acha' aberta
na secretariá do Sindicato a inscrição dos can

didatos às -eleições p'ara 'Vogal e Suplente dós'
,

"empregadores, na Ju�ta de Conciliação e Julga;
mento de' Joinvill�, cujo pr,SlZO se enGerrará 'às ",

.

'18 'horas. do dia '15 de abril de 1980.
'

i
I

Para a inscrição, os'.candidatos deverão 'o�-,
, servar o estatuto' nos artigos ·66t e 962 da CLT,
podendo opter junto à Secretaria' Iodas as i'1for
maçõ,es a respeito�

As ,eleições, de acordo com OI Edital de Con,
vocação que, se acha afixado 'na'sede sOclál, se
rãb realiiadas nó dia'18 de' abril d�' 1980; no. ho-
rário das 12 às 18" horas. "'.'

'. J.araguâ do Sul, 25, d� ,março de 1'980
, I

,\

WALDIR OCTÁVIO RUBIN I "

Presidente J

/

neste Estado" domiciliado ,e re-

sidente 'em' Joinville, rieste Es-'"
tado, tl'lhd de Aqu9:lin�' Báis�
nelli e Paula -Balsanelll. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar de

escritório, natura de �Jar!iguá
do Sul, domiciliada e residente
na Rua l'v1a�ina Fructuoso, nes
ta cidade, filha d� Dornlnqos /'

.

Pelis:e ' Luzia: 'Fagundes Pelis.
Edital nr. 11.284 de 21.03.1980
Celso' M'ário Casas e

Kathia Horst

Ele; brasileiro, solteiro, pro
Natalia Avelino ' [etlsta, natural die Blumenau,
Cópia recebida d� Ofiéral de .' neste Estado, domiciliada e re-

.. F;l.io Negrinho, neste Estado. sidente em Blurnénau, neste .

Ele, brasileiro, solteiro, ôperá- 'Estado; filho de Domingos Ca.-

rio,-natural de Rodeio nesteiEs" sas e Emilia Schmitz Casas.'
tado, domiciliado e residente' Ela, brasileira, soltei'ra, profes-
nesta cidade, 'filho de Alceste sorn, nlat�ral de Járaguá do
Berri e Catarina Berri. Ela, bra- Sul, domiciliada e residente na

,

' STleira, solteira, do lar, natural RUr! Joinville, nést� cidade, fi- ,

de Ri? Negrinhq, neste Estado, lha' de Werner Horst e Elzira
domiciliada e res,ldente em Ri.o ,Brey Ho,rst.·

, Negrinho, neste Estado, filha Edital 'nr. 11.285 de 24.03.1980
.

de Frandsco Manoél Avelino, e 'Ademir Flor da Silva e

Elvira Avelino. Zelmira Pedrem
Edital nr. 11.279 de H}.03.1980 Cópia recebida do Oficial de '

Elias Gonçalves e Rio dos Cedros, neste Estado.
Marlene dos Santos Ele, natural d� Jaraguá do
Ele,' brásileiro, solteiro, in- Sul, domiciliad0 e residente

dústriário, natural d'e Mafra,
.

nesta cidade, filho de José da
neste Estado, domiciliado' e re- Silva ,e Thereza,Clara da .STIva.
sidenté na Rua Joinville,/ nes- Éla, natural de Rio dos ,Cedros,
ta cidadt;l, filho de P9dro Gon- neste Estado, domiciliada e re-

çalves Sobrinho e/Madalena sidente e":J 'Rio ,dO_;;
'.

Cedros,
Gonçalves. Ela, brasileirá, sol- neste Estado, filha de: Severino
teira, servente, natural de -Tim�, Pedrelli e Erminla PedreHi,
bó, neste, t=stado, dbmiciliada Edital nr. 11.286, de 25.03.1980
e 'residente na Rua Irmão Le" Ivo Aluizio Stingh�n e

andro, nesta cidade, filha de Eunice Hariemànn Após 11' anos, em, . ._

Geraldo João dos Santos e A- Cópia recebida'. do Oficial de, 1553, chegava em Sa�
nesia Mal�eiro �dos Santos.

.

> Guaramirim, neste Estl;ldd.
'

Francisco' do Sul a expe-
E;dital nr. 1.1.280 de 21',03,1980 Ele, brasileiro, solteiro, indus- ,dição maritima dê Juan
,Olavlo �acque, e trial, .!Tatural de Jaraguá j. do Salazar y Spinosa, tra- "

,Salete Pianeú:er ,Sul, domicÚliado e residente na· zendo Diogo de Sana�
Ele, brasileiro, solteiro, me/- Rua: Angelo RUbini, .nesta cid'a- bria, a quem foi confia":

cãnico natural de, Indaial, nes- de, filho de 'Olegario . Stinghen do O eumprimento da
te Estado, 'domiciliado e res i- , e Tereza Scheuer' StinghÊm.

'

missão de séu pái, im.;.
dente em JoiAville, fleste Esta- 'Ela, brasileira, solteira, d� lar, " posta por Carlos V.
do, filho' de Francisco Jacques natural' d� Guaramirirri, neste·
e Ivone Jacques.' Ela', brasilei- Estado domiciliada e residente,'
ra; solteira, costureíra:, natural em Gua�amirim, neste Estado,
I
de Jaraguá do Sul: domiciliada filha de Haroldo' Hanemann e

e residente em São João, nßst� Elv,ira J<;uhl'! Hanemann.
distrito, filha de Vito PianezZer Edital· nr. 11.287 de 25.03.1980
e Maria qampregher Piane�er. J Sérgio Lourenzettr'e
,Edital nr. 11.2a'1 de 21.03.1980 Dirce Regin� Demarchi
Eriberto Machado e Ele, ,brasileiro, solteiro, bal-

, Ivete 'Forte ,conista, natural de Jaraguá do
Ele, brasileiro, solt8:iro, o�" Sul,' domiciliadó e .residente,

rário, natural de Anitapolis, em Santa Luzia, neste dIstrito,
Santo Amaro da Imperatriz, filho de AÍbano Lourenzetti e

neste Estado, domiciliad'o e, re- .. Maria da eosta' Löur�nzetti.
sidente na Rua Ca:rlos Eggert, Ela, brasileira, solteira, balco-

.

nesta cid�de, filho de porvali- nista, natural de Jaraguá do
no Machf<l0 e Ä,llair: $i1va Ma-' Sul, domic,iliád'a e residente em'

chado., Ela, brasileira, solteira, Sarita Luzia, neste distrito, fi-

industr.iária, 'nafural de Barra lha de Urbano Demarchi e AI�
Velha, nest�Estado; d�micili�- z_ira Pavanello Demarchi.
dá e residente na RUa Carlos. ' Edital nr. \11.288 de 26.03.1980
Eggert, nesta cidade" filha de José Jaime da Luz e

Catulino Forte e Rosa Silvá Marina Santos
'

Forte:
_. ,Ele, brasileiro, SOlt'ãiro,/tor�

Edital nr. 1.1.282. dê 21.03.1980 neiro mecârJico, natur�1 de Rio
Aurélio' Lopes .e

.
do ,Sul, neste Estado, '-'àomfci-'

Carmelita Ca�06o. liadO e residente,,' em Estrada
Ele, brasileiro, solteiro, pe- Nova, neste distrito, filho qe

dreiro, natural ",de Jaraguá do - José' da Luz e Ro�ena Antupes.
� Sul, domiciliado e residente J EI8I, brasileira, viúva, industriá-
na ,Rua José Te0doro Ribeiro" 'ria, ,nafural de Tijucas, neste

nesta cidade, filho d,� .Amandio Estado, domiciliada e residen-
,

'

. Brigido LOipes e' Stllfia CeCilia te ,em Estraqa Nova, neste dis-
, Lepeck Lopes., Ela, brasileIra, trito, filha de Miguel Marc�lirio
solteira, industriária, natúraLde Caetano e Manoela Anatoila
Doutor Pedrinho, neste Estado, éaetano. ,

don1iciliada e residente' na Rua
.

E �a;a que chegtle, ao co-

Franc!séo Todt, nesta cidade, nheclmento de todos, mandel '

'filha ce SebastIão Oar.dOs� e 'passar.o presente Editai, que
.

, I

ÄtI;Jl!sta Cardoso..:
'

será publf.ca<!o pela Imprensa
,E-..:,:tal nr; 11.2l!:�, çie 21.03.1980 e em ,cartórl�, I?l'Ide será afixa-
Alelonl Joio Bals3f1ell,1 e do 'durante 15 dias. .... ;

'"
Janele' T�r�inh� .Pelis Se alguém souber de algum
Ele, brasileiro, solteiro, ele-l .In,pedlmento, acus�o para os

·0

SINDICATO DÇ) COM-�Rél'O VAREJISTA
DE JARAGl1Á DO

.

�UL
"

EDI-TAL
.

ASSEMBLJ:fÀ GERÂl EXTRAORDINARIA-
f

. , '

.

O presidente da entidade supra, no 'uso das
"

atribuições que lhe são conferidas pelos estatutos
e pela legislação slndtcal vigente, convoca os as-

.'
soclados quites e em condições de votar, para par-

.

tlclparern da Assembléia Geral Extraordinária a ser"
reaüzada no dia 18 de abril de, 198.0,' às, 20 horas,
na sede social, à Av. Marechal Deodoro dá Fonse
ca, 348,,2.0 andar, nesta cidade, a fim, de delibera
-rem, por, escrutínio. secreto, sobre :0 pedido de fi
liação do Sindicato à federação do Oomérclo do
Estado, de Santa Oatarlna, concedendo poderes à
diretoria para efetivar, a filiação. \ c

'\ "

Na falta de .número le'gal pára tunctonemento . (,

da a:ssebl�ia,(\em primeira conyocação, ", a mesma
" funclonàrá às 21 hO,r:81S, com a presença de qual-
.quer. número de associados.

' "
,

,

, '

Jaraquá do Sul, 25 de março de 19B(j'
" ,

BRUNO BREITHAUPT
Presidente

,

I

Aurea .Müller Grubba,
.Oflcíal do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Oornar-:
.ca de 'Jaraquá do Sul,
Estado de ,\ Santa Oatarl
na, Brasil.

Faz saber que compa
-recerarn em cartório, e

xibindo os documentos
eXigi,dos pela' lei a fim
de se habilitarem � para
casar:
Edital nr. 11.278 'de 19.03.1980
Helder Inaeio Berri e

tricista, natural de Guaramirim, fins I€gais.

SÄO RANCISCO
DO sut, - BERÇO

" DA CIVILIZAÇAO
'SUL-BRASILEIRA

,.

A: Alexandre

Exatamente há 476 a

(nos,- em 5' de janeiro
de 1504 - chegava na

baía da Babito,nga, em
São Francisco do Sul,
em Santa Catarina', o
primeiro navegad'or
Binot Paull11ier de Gon-.
.,eville - e dali levou
consigo, para França, o
primeiro índio, brasileiro
a ser levado, para o ex

,terior - Iça-Mirim, filho
de Arosca, chefe da tri-
60 t,upi, que habltavam a

terra francis,quense.

Segundo
.

o historia
dor Gustavo Barroso,

. Binot ergueU a segunda
cruz de ínac;teira em ,ter-

-

'ras brasileiras; no local
chamado Ponta daiCruz
e na qual ,se gravaram
os nomes do Papa Ale
xandre VI, do Rei da
França, 'Francisco I, �G
Capitão Binot paulmier
de-Goneville e de todos
os seus eompanheíros
de aventura, além d� lI,in
dístico em latim, de au

íoria de Nioo'lau Lefé:"
vre, que era o letta�o
de,bordo.

O, na!egador espa
nhol João Diaz de .Solis

. feria sidq ,o segundo'na
vegado'r a sulcar as á
guas plácidas e pisco
sas d� baí�,da Babiton
ga, em 1.515.

,De passagem por São
Fr,ancisco .

do Sul ês!ive
ram OS céleJjres , ex;plo
radores de plagas, Se-.
bastião Caboto (1.526) e
D. Alvar Nunes Cabeza
'de Vaca. (1.542)•.

'Dessa expedição, en
tre ,1.553.155, nasceu na
ilha francisquense, Fer
nando de Trejo y Sana
hr,ia, m"is farde ordena:.
dó Bispo de TuciJman e
fundador da Universida
(Ie de Córd06a, ;na Ar-

gentina.
.

D. ",'Fernando é o pri
meTro .filho "ilustre de
São· Francisco do,. Sul.'
Quando A'ntonio Fer

nandes óbteve ,
'. uma

"se�mari,a" para 'povo�r
a ,.vUa, já existia em S.
Francisco do Sul uma

capela 'sOb a invocação'
de AN. Sen�ora da, G�a
ça (1.642);,

./

Mas a povoação foi
definitivamente fundada
por Manoel ' LQl}renço
de Arodrade, em 1.658,
e diga-se a bem da ver-,
dade histórica que foi a
primeira fundação dura·
doura ein "terr�s do sul
:;lo Brasil.

E assim começou a

História da Civilização·
do Sul

.

Brasileiro que
tem em São Francisco
do Sul á sua legítima_'.

,

raiz.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.;ORREIO DO I'OVO

. Ju.veRlus .. ,COQl .. reforç_s no ,returno
,,_I1-_ ""

Ô�'JuveÍ'ltus, embora' perri.á
necendo 'numa po,lçio nlo
muitei prlvllegiàda na tábua de
cla'Sslfica\iio, 'face' .exátamên
te nos jogos que reallzoú sén
tlr'8 falta de um "homém
gOl", encerrará domingo sua

_ participação no priineiro, iurno
do· Torneio 'In�entlvolS0� en
frentan� no • Estádio', Alfredo
João Krieck, em Rio do Sail,
I) representante da Capital do
Alto' Vale dó Itaiaí, após ter

enfrentádo em seus domínios
.

aníeontem ii noite ao
'

Clube
Atlético: Carlos Renaux, de

Brusque;
...... -.- ('".

Nesses . j6gos <, realÍzados,
contou com úíTf: 'plantêl rêclu:'
zidíssimo e sempré�om"Ó 00:
mero máximo de amadores
permitidos

-

pela' legislaçio' es
pPrtiva numa' 'equipe'. piOfi"
�iónal; ou seja

.

qu�iíro; sem

banco na maioria 'das 'parti
das"e com' o seu' onze" jogan
do na base do 'sacriliCio;' pois
que, em várias 'partidas, al

gunS atletas
�

jOg.ram lesiona
dôs, colaborando'-'com":o cclU�
be." ,

'"

}'"";' .

No enfantó;"'Jessa ",' sifuaçio
d.ver4 ser minimizada, cóm' a
contratação de novos elemen
tos, quê êertàmente teria con

dições de jogo à partir do
início do returno, dia 06 ou

09,'de abrjl,' provavelmente e,
inélusive 'o centrO-é,lv&nle' To:'

'

'nhóf:deverá reestreiar na equi
pe, "solucionado

-

os impasses
burocrátiéos 'havidos,'e que
determináram."; 'nessa "novela';,
agora em seus capitulas -fi�
nais'; , segundo' o Ipr6prio Raul
R'odrigues. � ",'

'

Raul, H1eve terça-feira em

Jolnville,
•

maritendd r entendi
mentos com "a '. diretoria . do
JEC, objetivando o· concurso
de Gilmár Ferreira '. {Glliiiàrzi
nho), Gilmar Bim e Amur, es

ses dois últimos, donos de
seus pr6prlos passes. Segun
do o diretor juveniino, h'á

grandés possibilidades de Bim
e-'Amur enver.garem a camise
ta grená' do representante ja
raguaense, substanciais: reter
ços, dentro da filosofia im
.pla,ntada peta departamen\o'de
futebol que inicialmente arre

gimentou forças' "da casa", à

exceção' do' zagueiro Jorge
Silva,' o único contratado de

"fora", além de Haroldo. Ago
ra, para 10 'returno, a equipe
será reforçada, haja vista con

forme ,declarações· dos que
comandam o' departamento de

futebol, "vamo's melhorar e
hos preparar para o Campeo-'
nato Estadual que, é o que
nos intereiJl!a mais' d� 'pertá,
quando estarao entretidas' na's
disputas as cinco equipes que
disputaram a Copa' Brasil, ,Ta
ças OUI'i)i e Prata, -sejam' elas,
Jolnville, Figueirense, Avai,
Crlciúma e Chapeooense".

"

'.Afora esses elementos cità
dos, o po.ntei�o ,esquerdo e de

.

lança Tito, encontra-se em!
periodo de testes e 'vem agra
dando, credenciando�se' a que
o· clube o contrate. O que efe
tlvamente· devltrá OCorrer. Por

ai, verifica.se a preocupação'
dos diretores" aqueles pouco'
mais de meia dúzia dum gru-,
go de vinte e cinco, em re

forçar o plantei, para tentar

melhorar sua posi'çio
no seguinte _e desta

aProveitar as chances

no tur

forma

que
surgirem, :visto que, ,honrosas

·,r

,VINTE EQUIPES
N'O TORNEio DE
PESCA DO SESI f

>yUm total de 1,6 e,mp�esas
e .20 eq,uipes se inscr�ver�m
Para o Torneio de Pesca do

,se,rvlç�
,

de' Es.:-ortes do Se

s" Agência, de Jaraguá do

Sul, que' será ,realizado ama

nhã, em Guamiranga. ,A cíe-I,legsçãQ .sairá ,domingo,' às
7 ,boras �a manhã, do, Sesi, ,

r"!,,aando ao I,ocal. do, ror� In�io, prevendo�se, I!eu .;início
para às Sh30min.

t,
J' ':

-'1-:::-'" \

Segundo Sérgio
Silva, EncaregadQ de ESAAr-•

� I - .I) . '"j.."r. .. �

tes, o referido Torneio terá
dÚração, de' iris' hõras é,
findo 'o prazo,' será claisifi_'
ca�t, individualmente b ínliior
.,eixe fisgà�o e,' por equipe,
o maio,--número de p�b.tes
fls�ados (peso).• Às empre�i
�s pa'rticipaní�s são as, s��
gÚinles: . Maré:atto, Jarita,'
.'

' ) •
"o

I
, '-I .. ( .� l ... \

Metalúrgica Lom!Jardi (2
equipes), Menegolti (2); ivlàr-,
quardt, Seria, Mecânica Já;
raguá, Marisol, Jaraguá Fa-
i '. '. J4. � 1

. •

'

'bril (2), EI4j!tromotores Weg
(2), Kohlbaéh, Cyrus, Indús
trias Reunidas, Frigumz, Be
bidas Max Wilhelm e Esto
fados' Mannes. o."

KO'_'LBAÇH � º�".)
CAMPEÃÓ,

Os
.

bochófilos pertencen�
tes a 'Kohlbcah S.A., foram
os éám�ões" nei CampeOna
to dir Bo;;h�" �' Sesi, eit-�
cerraêÍo . rio finai' da sé�a'na"
pasSada. Em segul;ldo Jugar
ficou( 'li "�e\:i�o�tr' e em,; t���

,

ceiro, lndúst'ias Reunidäs:
\,. ,

•

ti.' •. , t

O' local das disputas fOI
rias canchas "'êià i.É: P�I
meiras, na Vila Nova.

A Kohibach, na ctlialiHãde'
de '�mpeã; paÍ1icipo� no,;"

. domingo 'dê; To-rneib RegÍó_'
nal if�' B'otihà, 'êiri J!óiniÍilld �

... �". "'. .' ,

onde conseguiu'o vice-êâm-' '

,�"hâib; cujo' campeão foi'
à Tigre ê MóYehl� Cimo de
Rio Neg�inho, 'na tlnceir; �_
'.içio.·

,.
�

�, :t:

JASC.: PREFEITURA
DIRECrONA

MAIS RECURSO,S'

Com '�s"ater'lções, voltadas
para· o brilhantismo dos XXI

Jogos Abertos de Santa Caro
tarina, em todos os seus

campos, a municipalidade
jaraguaense vem de enviar
à Câmara de VereadCilres,
dois projetos de lei, dire-
cionando mais recursos,
aJravés a co-ncess�o de sub
vençãc)' ao' Beira' 'Rio,' CME e

para pagamen;to ' :aé despe�
sas 'advindas d'ós' preparati-
vos. • , " I'

- 'Um dos projetos' define'
em suá' emen�ta; . a;" cdhces-'

� sãO- de subvenção ao Beirá
Rio Clube dê Campo '(à na""
tação), no �alor äe 'cem mil

cruzeiros, objetivarido dotar
o ciube �dos hicu'rsos n'sces"
sãrios à' súà parti:cipaçã6
nas éompetições esportivas,
quê cubra suaS despesas' e
para alguns 'melhoramêri!ós'
a serem intróouzidos no seu
parque esportivo. 'A natação
dôo Beira 'Rio não' h�uverâ
'si'do é'ontei'Ílplacia com re

cursos financeiros órçamen
tários, para 1980, haja vista

que quando da elaboração'
do orçamento, ,a sede dos
Jasc/80 não, tinha sido de
finida para Jaraguá do Sul.
'Essa \,medida' é justa e

,sobretudo corretiva,

',' Outro projeto, prevê. novo
"I 'auxflio à CME, em 350. mil

cruzeiros, 'para as suas, ati

vi�ades 'e maior, agiJização'
'para os'i J�90S, ,J,l.bertqs e,
além disso, á."destinaç.ão� ,de
2, mil�õ�s é 850' mÍl �rlizéi-

. r.os para� suporte 'finaÍlcElirq,. \-: _ ......

,�s despesa� qUi! advirão
com, os "Jasc, �'São medidas

co'mo', estas' 'que dàr�� 'a�
,col1diçqes (Íecessária,s �'para
'que

I

o nos�o ,municíp,io jus
tifique as, SU,as, áspirações
em qespontar tamb�m no ce-

,náriq e.�poft'ivó de panta Ca
tarina, O'l:!ndO'; tameem, ullla
:demonstr.ação ,4e matur'idá�
'dá e consciência esportiva
atra;és de uma infra-estrü-,

. tur.a ,c.Ondi�ente", justifica o

Executi�o em sua exposição '

de motivos.

exceÇões, a8 equipes que

disputam o "Incentivo",: prati
camente se equivalem. .

• Aqui mesmo, ne "Joio Mar

catto'; nas. P'lrtidas' realiza

das, viu-se
'

muitas:' , equipes
'�pedindo" . para tomar gol, no

entanto, com 'um plantel limi
tado .. e em -posições Improvi
sadas, foi inclusive derrotado
e empatando seguidas vezes,

jogando melhor, -faltando ,jus
tamente a finalização. Isso se

rá corrigido com os novos ré-

,
. .forços que advirão,. garantem
os diretores grenás.·

,

PERIQUITO -,ENGOLE
MOLEQUE

., Domingo à noité, em Blume

nau, pela antepenúltima' roda
da da primeira fa'se' dio "In-.
centivo/80",'

,

o Júve�tú� 00-
nheéeu sua terceira .derrota,
para o Palmeiras," por 3x1.
Bfâuliô abriu, o ínáréàdor,
Eduardo (contra) empatou 'à
favor do "Moleque Travesso",
enquanto que Lenilson e Ro

vani, na ,segundá etapa com

pletaram o marcador. Minutos
'antes �a' marcação do pi'imei-
'ro gol palmeirense, PCizo per
deu uma penàlidade máxima,
que, se

.

Cionvertida, fatalmente
mudaria o panorama da· 'párti
,(la, fazendo ocm que o ,"pe-
riqulto"
'queh•

engulisse o' '!'mole-

�_ I ...

:'Anteciritem ,à noite, n� "João
Matcaito"," : o' "'. representante
jaraguaense defrontoúI�e<'" a�
teC 'aC" Carlos Rêi1aux e 'neste
domingo joga em Rio do Sul,
contrâ o Rio

.

cio S�I EC, no

encerramentó éla; primeira fã
·se Cio' ToinelQ lncentlvo.

Tupy ,e . Jarita'

empatam

JoinviUe

em

Jogando. um .futeboll e
fjçfente: .objetivo" a ,equi:
pe de futebol de salão do
GrêmiO' Re,Creativo jiuita
empatou a" 1. ,. gol oom a

A.A,� ,Tupy,_sexta-feira, em
Joinville" tentos 'assinala
dos pOlr Mé\rlo Papp (Jari
,t�)"" ainda. "no', primeiro
te�po .e� "{Valdir (Tupy), na
etapa derradeira. O quin
!�,t� Q,e� l�a'Röcuz:inhºl bar
�e. q>q ,selecionado- jara
gu'aenl:j:e �a TuPY é a base
do .. selecionàdo· 'd.e· JQ;in�
ville) não' contou com 'Ai
q@u;eJaii. jogad�res cQn-
siderados �itul�res. .

') 'As equip'�s: _,Járlta' -
Oswaldo, Serginho, Na-
'gel, Mário Papp,
(Benê); Tupy -
Ribas, Barriga,
Waldir (Cláudio,).

Alcione
Carlito,
Filho e

Por ocasião daquele jo
go. dirigentes da SER Ti
gre procuraram manter
entendimentos iniCiaiS
com mentores do Jarita,
para -'realização de :dois
amistos,o,s;, em Jaraguá 9

Joinville, c'am' às _;'equipes
titular e juvenil, segundo
Ivo dos;Anjos" do Depar
tamento de, Fútebol de
Salão,�do Greja.

CANASTRA

... ·.·._t.!y

",.
.' ,-'

•

'.. V' ' .... It·
"!'�., •

�

!

A liga Jaraguaense de
Futebol' de Salão,' de acor
do com a convocação dõ
presi_dente Valêrib da Cos
ta, realizará segunda-feira
dia 31, às 20 horas, as
.sembíéta 'ordinária, nas
dependências do Bar Ma
ra'bá (rua'uolnvuté),' pata
prestação 'de contas do
exerctcío passado; apre
sentação do plano finan
ceiro para 1980, apresen
tação do �alendário para
o corrente ano e apresen
tação e discussão

_

da 'ta
bela oficial 'd� c'ámpeo
nato de 1980.
Quanto a questão das

contas, o Conselho Deli
berativo Fiscal, reunido
terça-feira à nolte, na se
de da LJFS, apreclou-as,
julgando-as perfeitas e
com louvor, devendo em
razão dis;so, receber apro
vação unanime na assem
bléia de, segunda-feira:
Já quanf9 ao cálen'c!ário,
a rEfpott'ágem' apurou que
muitos clubes; ainda não
se definirani, no entanto,
o 'presidente da entidade
deverá resorver a' ques
tão até segunda ou ter
ça-Jeira, mesmo que O.
çampeonato ,

tenha (seu
início provável para após
21 de abril.

'

É certo que para este
ano, os jogos sejam' re'a
lizados às' sextaS-feiras 'ei
como o número de clubes
participantes provavel
menTe será inferior à a
nos anteriores', é pensá
mento' realizar a cada ro
da, dois Iogos pelo Cam
peonato Adulto e 'pr'éOmi
nado 'Por um do Campeo
nato, 'Infantil,., dando-se
desta forma maior motiva
çã,o e comparecimento
de' público aos locais de
jogos. O Campeonato' J u
Venil terá� dêfiniçã"ö';[ahl
bém, segundá::feira, toda
via, o fator cá maibrià ôos
atleta estudarem no pe.;
ríodo noturnol, deverá o

riginal em estudos' pàra
se sa6e'r qual'o dia da sé.;
mana mais'a:propriâd1o pa-
ra real(zá-Io. ' .

Tod'os os "eluDes filia
dos têm a obrigação de
tomar parte 'das deliberã
çöes da assehibléia. •

J� está 'em ,a�d��e.llto .o
,

'

Campeonàto Municipe,1 de Fu
febol de Salão da Oomlssão,
Municipall de Esporte!; de Co
rupá, 't,endo sido realizadas já
três rodades.: Está sendo dis

putado ein duas, chaves, com
, turno e returno, segundo o rê�

glJia���t�"do Càl11peonato,' Na�
, primeira" rodada, Juventude "

1x5 Volks \'l Grêmio Baeumle
4xo. Kohls; na rodada seguinte,
Klasslc, 2x1 Baeumle e Detroit

'4x1 Bamerlndus, Anteontem,
�Ia terceira rodil-ga, Jogaram
�aeUmle x Volks e

'

Bamerin
dus x 'Kohls,
Tabela completa'

É e, seguinte a tabela de jo
gas do, referido' _ campecnato:
Dia 03.0.4 - Juventude x Klas
sie e Grêmio Baeumle x De

troit; dia 1Qi,o.4 - Juventude
x Baeumle e Grêmio .Baeumle
/x' Bamerindus; 'dia 14.0.4-
Klassic x Volks e Detroit x

Kohls'. Já p,elo segundo turno,
jogam .dia 24.0.4, Ko�l� x Grê

mio Baeumle e Volks x Juven
tude: dia 1.0 d� maio (inr�io
às 15 horas), Bam�rindus x D�-
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troit e Baeumle" x Klassié; dia

0.8.05, Kohls . x Barnerindus e

Volks x Baeumle.: dia ts.os:
. Detroit x Grêmio Baeumle e

KllBssic x Juventude; dia 22.0.5,
Bamerindus x Grêmio Baeumle
e Baeumle x Juventude; dia

15.0.5, Kohls x Detroit e Volks
. , '. �.

"
... �. �....... t

x Klasslc, Dia 05 âe junho irii-
ciam-se os jogos flnals, reu

nindo no prlmelro jogo, o 1.0 '

, lugar da Chave A x 'o ae lu
gar da Chave, B, e. seguida
mente, o 2.0' lug!!.r da Chave A
x o 1

..0 lugar da Chaye 13., A
decisão do !rt�lo' está prevista
para 12'de junho.

.

Definiç�o. "

do'Começou O futsal em,Corupá,futsal -dia 31 - .

"',
"

.
,

I
,

o Chefe do Executivo gua-
raínirense, Salim José De�

-qu?ch, baixou o' Decre.tp,' nO;
OS/80, de 25 .de março do

:..corrente, nomeando os inte
gr�.ntes da ComiQão Munici�
pai de' Esportes para ,o· biê
nio compreendido entre 29
de marÇl� de 19S0 a 29 de

marçO' de 1982. o atUalc ·vi�

ce-prefeito de Guaramirim,
José· Prefeito de Aguiar foi
nomeádo Presi"e1tte da CME

,e, juntamente com""os de
maiS companheiros de'dire
toria, procurará de forma di-

a nâmica gerir o _desJ»'>rto ama

� dorista do município, tendo,
pa,ra 1980, a participação
n�s ,XXI Jogos AbertQ.s de
Santa Ca,tarina (Jasc), em

Jaraguá do Sul, "nb mês' ci�
outubro. I

,
'

'São esses os elementos
nomeados à, Comissãq Mu.

nicipal de Esportes, por de
creio ,do Executivo: Presi-

I
dente - José' Prefeito de

Aguiar,. A't >vic�'Présidenie �,

Mário Sérgio, Peixer., - Secre-.

I tário ...:... Osinaf
"

KIi1as;-'T�
�?ureiro .....

'

.Ivti < Rangh'ettl, �
,

.Coordenador de Esportes ..J!,

Jogos Regionais e

Abertos

Corupá está ultimando 'os

preparatiVOS para participar
dos Jogos Regiollia{s 'em São
Bento do Sul e Abertos em Ja

I'aguá do Sul� Par� tanto'; a CME
nomeou o desportista Wàlde
miro S'i!và para responder pe
lo comando técnico do sele
cionado estando" já programa
do um Torneio Intermunicipal
entre Corupá, Járaguá ao Sul,

Massl:\r(iJld!J.b�, G,uiiram(rim e

Schroeder, cujas partidas serão

disputadas todas as segundas'
feiras no Ginásio de Esportes
Artur MQ.!ler,. em cQ!'}juoto com,
as demaIs CMEs da região" sob

o patroclnlc ga c;o�issão Mu

nicipal de Espörtes de ,J,araguá
.do SUl.

-'Izídio Carlos Peixer, Depar
tamento Social e "de Putlli-'

.

'..

Bol@o e Tiro i(lo Alv9

A CME- de Corupá irá promo
ver, segundo seu. presldente,
Ernesto Felipe Blunk, um Tor":
neio Municipal de Bol,ão e Tiro
ao Alvo, .corn a �inalidade de

pr.éparàçã9 p�a' os JASe, no

mês de outubro, em Jaraguá.

V.olta do Grêmio

Neste sábado, 29, haverá uma

assembléia geral de desportis
tas nas d€:pendências .do Sa

lão Novo" \ I� f ndo o retorno às

atividad€;s dr 'Grêmio éorupaen
se, p�Haiíz�ao há vários anos,

Reina .,rande otimismo quanto
a \rolla do �rêmio às suas at:-

.

v'dades p.sportivas de outrora,
sempre com intensa movimen

tação,

!:

CME, 'em sede própria, movimenta-se: Jasc
palidade,

,

dOIs' coordena
dores e dos membros in
te'gr'antes de nossa dire
toria". Hruschka adiantou
que 'estão acertado's: os

"ponteiros' com o futebol
de salão, boião" natação,

-

tiro,' atletismo" ginástica
olímpica, tênis de campo
e de mesa; xadrez,'bócHa,
handebol (só o feminino)
e ciclismo, muitas dessas
modalidades já, em plenos
preparativos aos Jas,c. O
volibo,1 e basquete, 'falta I
acerto ainda quànto: a
questão de técnicos que
deverão ser Apresentados
pelos coordenadores, pá
ra estudo de propostas e,
certamente providencia
das suas c1'Jntrataçõ'es.
Masl OI empecilho ,maior,
reside na ' falta de mate-'
rial humano

'

e no pOtiCO
tempo disponível para

Varjão I 80: "'Sinpas
caIDpeão

'

do,
_

Torneio ,Início

A partir das 14 horas
deste sáb.ado, ,na sede do cidade' - Ademir Izidoro,
G rêmio, � seus" associ�Glõs Departamento de Obras -

estarão entretidos no Tor- Romeu Butschardt; I 'Depàr-
neio de ,Canastra Interno tamento Médico - José

e'a,mqnhã,,� a,�quipe yerl- Constâncio de Albuq'uerque,
,"

I

éolaboradores _ "Dirceu Re-ce.do,r,a, d,O J:om?io dE! ,Pes- i

ca participará do Torn�i9 ""elato, Luiz RebeJato ê Ro-
I

que o Sesi promoverá. sely Ullmann.

o III Campeonato Varzeano
de FutebtOl - Varjã�180, teve

domingo a reáíizaçãi{ do seu

Torneió In,ício, envolvendo em

torno das disputas as equipes
inscritas, com, os jogos sendo Na partida decisiva" Vetera-
realizados no "Ribeirã,;)", Ilha nos e Sinpas, ·não saíram, do
da Figueil'a.

' : Benet1ciadâ' em zero no período normal, obri-
duas oportunidades, foi cam- gando-se a cobr'a·nça de, pe-
peã . a equipe 'do si"npâs, ao nalidades máximas: para ,co-

derrotar, na cobrança de pê- nhecer-se o campeio, qLie Jol
"alidades máximas, na final; aquele que melhor aproveitou
os... Veterimos do Figueirens'e as chan�es, o Sinpas, vence-
- que fizeram> a melhor cam- dor pela contagem de 2 ten-

-pàhhaé"do�,iirdilUiTi"� '",r, ". "'c ... -�', t�� a t-"�Â' vitóriâ'le';â"Öon�" I',' ,,",nDREZ' "S'<);"
,

'quista cio 'títl,llo. ,. '5nãp, foral11-' DEPOIS DA
, RESULTADOS contestadas, no"'enlâ�to, • o; '; ,:'j:jrii)J l':PÁ5COÀ'! <

•

'I ,técnico? "Gannha� (Hor�cio
Foram os seguintes os re- I Martini), dos Veteranos, consi-

" .� �:�:. '. '

sultados: Na primeira fase, \' dera-se '''vêncedor'�j 'visto gue' 'Es�"a/. a d,eclara;§.a,o, tex-
F�rroso Ox2 Rio NJoJ!1a, Sinpas sua equipe 'réalizou' quatro·' tual 'do' 'pres;jden}�e Aldo
wo Vila ,Lenzt. (que chegou partida: cóm 3 vitórias .� 1J t Pfáda,:do' Club�. ��ragua-
atrasado), Noroeste' 2x1 .

Águã dérrota, enquanto que o Sindi- ,ense de Xad rez, a� co-

Verde, P!ósto Moser 3x2 Vila" pas, beneficiado em duas me,ritâr à _rep.orta�em a

Nova e Vetera,nos
.

do Figuei- Qportunidades, jogou' duas par- 'pouca afl�encla ...
de con

rense 3x2 Figueirense (titula- , tídas ,�f,�nas,. ;onde s�iu-�e v;'-. : vopado.s a reunr�c:> ,pro-
,res), estes três Illti.mos resul- 'torioso alcançando o triuhfo� gramada para a tarde �e
tados 'àt�avés de penalidades' Foi: h,�ito" gtanil�':'à-à,f!uênciâ : ,sâ6ad'ó último, ,I

'quanäo.
máximas. Na segunda fase do. d� público domingo is tarde,'" seria elabo:ada a tabela,
,Torneio Inlcio,',à tarde, efeti- apesar da lorte canícula" c;lu� ,e �st�b�lecldas as datas
,vado o sorteio, e'!tre os 5 v;en- se fazia sentir.

- "-
e diretnzes de açã6: para

cedores da· fase anterior, n09
-

os Torneio AbertQ "Pre-
- p!!:'�Jtis" .. ,� S'nl?a!?.. , b�te" vO ���,,!H�l,.�,B'��Ap'� " l;'_" fc�ut!'?ln":0.Y)'9>te,2r i�Va:I'�C'�rp' r(e�fe�ltSo-';Ferrõsõ� 3x2, enquanto que "os '"

Veteranos-- venceram' ao"'No- "O·-VarjãolS6,"promovid'0�. Sigolf, Schün'ke", (femini ...
-

roes);;'" peia contagem mínima, lo EC Figueirense, terá 'sua l:m). ,.. : ... .; ,\,1'1', ' .

fical1ciO' de 'fora o P��to'Mb: largada hest�' domi,ngo na

sei, berieilciado pelo 'Sórtelo'. busca do� dois po�tos, 'es-
Nessá fase, o Ferroso ganhou tando pr�grámàdas a$' seguin:
'-â' 'vaga, haja vista o Rio Mo- tes parti'das: 9h30min -- Fi-
lha que ve�cera' ao pr6prip' gueirense x Rio Molha; 14
Ferroso na abertura

..

' d� '�TOT::' I Koras"_;"�,Fetroso x Água Ver-
neiô, tér cedido sua 'vagã. I' 'd� e à�: 1 ti' hora�" 'Nororite" .

i: """ '-">, i, Posto �oser; A�!árbitragens
estarão à ca[go de Rena,to
Ruysan, Martinho Correia·, Hi
lário dos Sant-l?S e Eliseo Nai-

"

A Comissão Municipal
de Esportes,' de Jaraguá
d() SOl, des;de a semara
última encontra-se 'insta�
lada em <:fependências ar
rojadas, .

no ex':'Merbãdo
Muniêipal, 'na Getúlio, Var
gas" darido expediente
das 8 às 11,,30 e das 1.3h-
30min às 17 horas, p'res
tando apoio, e ,orienta
çÕes à atletas' e coorde
riadOres de modalidades,
isto tudo visarido' os pre
parativos para os XXI Jo
gos Abertos d_e Santa Ca
tarina, no mês de outu
brD>, neste município.
-'SegundO , o'presidênte
Fidélis Carlo� "Hr�scbka,
da CME,

'

"051 �prepa.rati
vos vão bem, com um

trabálho sério de rees

truturação, dispendenct'o
-se esforços, graças ao

integral apoio da munici-

Com tr,ês equipes, a' fasé' fl
,nal fac� ao número Impar de,
equipes, foi ',efetivado ,no'lO

•

sorteiö, que determinou o con

fronto entre Veteranos e Mo-

ser,' vencido pela equipe da

casa, 3x2, após empate sem.

abertura da contagem. no pe
ríodo normal de jogo.,

zer.

deixar as equipes em

condições de brigar pelas
prime'iras posições.

A ri e Caglionu

Os oonhecidos' técni
cos de �tletismo e nata
ção, resp,activamente A
riovaldo Xavier dos San
os e José Augusto Ca
glioni, estäo à di'sposição
da CME prestando asses
soramento e,orientações
desd� a insta'ªção em
sua sede, em' dois perío
do,s diä(os, de segundas
às sextas-feiras:' Aiizinho,
das 9h30min' �s 1'1 h30min
e Caglioni, das 13h30min
às 15h30min.

Como são, efetivamen
te, profundos' c<)nllecedo.,.
res da matéria,' :têm' oon
tribufôó sobremaneira, as
sessor'ando, (, prés,idente,
que-, executa expediente
integral, .. preparä'ndo 06

registros, documentos e

afins dos atletás,' Enfim,
fiRalmente' a CME cami
nha de forma objetiva, di
nâmica, dentrO. d,o _ql}e
preooniza S€Us cbjetivo's:
a preparaçß_o,para os XXI
'Jasc.

'
,

E uma outra informa
ção adicional: ,A CME a

,

tende pelo fone,,;7?-1021,
instalado, junto. ,.às, suas

, dependências:
' �

,[

Em dec'orrência .,desses
fatÓres;; ficou determinado
que esses T>Orn�ios terão
inIcio "some�te 'd�po,is da
Pásooa" ánte-s porém,.

. J,,, .'
•

dià Ó 7dé'a:bril, às 20 no-
ras ria sMe' do .. 'Clube,
'._ • .J f"'!:·'

haverá nova reunrao com

os inscritos. Até lá, o pre
sidente Aldo-Pradà ,crê já
pos�uir ,ô ma'teriäl 'neces
sário à sua realização.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



têm Encontro em
R-:p!-:sentantes' de 7 nhas, Rro Negro, Mafra, tal, a programação do': cendo a seguinte er

mumcrpros p,ertencentes Rio Negrinho São Ben- 2.° Encontrö LQjista' do 'dem: Mafra/Rio Negro,a 6.a RegiãQ da Federa- .

to do Sul, Joi�vilie e Ja-
, Norte Catarinense_ di- Canoinhas, Rio Negrição dos' Diretores 'Lo- �aguá do SuJ, e, a aber- ga-se de passagem pio- nho, São Bento do Sul,jistas ,d� ,Santa Catari- tura e almoço contará neiro no Brasil - obe- Jaraguá do Sul· e Joinna, estarão reunidos a com a participaç�o do deterá a seguinte or- ville� 12h30min, palestrapartir das 8h30min des- Prefeito Victor Bauer, dem: 8h30min, palestra sobr�' Ap'erfeiçoamente sábado, no Bäependi, além do sr. :lÉlcio José e projeção de filmes so- to Cio Lojista Brasileiro

participando do" En- Lemos, Diretor Regional .l bre Administração e pelo.economlsta Samuelcontro Lojista do N:orte, CIo Senac .em Santa Ca- Vendas pelo diretor do SChubert, presidente doCatarinense. Idêntico tarina, que ouvirá rei- Senac de Joinville, Da- CDL/Joinville; 13h30m,Encontro, já fora reall- 'vindicações dos parttel- vi Gonçalves; 10h15min" considerações finais ezado'sl1o passado; em pantes e também do sr. intervalo pára lanche; 14 horas, almoço deagosto, em Sã'o Bento Jo·sé Dias., Presidente 10h30min, palestra so- confraternização.�,Sul. da Federação dos Diré- 6re publicidade; tendo
'

tores Lojistas. como palestrante o-: ra- Não haverá taxa de
dialista Jairo Jerônimo inscrição, porém, em
de Barros, diretor da contrapartida, as c;lespe
Rádio Jaraguá; 11h15m sas do almoço correrão
os CDLs partlelpantes por conta do partlclpan
terão 15 minutos para te, segundo 'o coorde
levantarem assuntes do nador do Encontro, em
seur interesse, obede- presário Udo W�gner.

Lojistas

Segundo o' {>elegado
Distrital da 6.a Região,
Udo Wagner, no Encon
tro de hoje é esperada
pelo menos a presença
de setenta lojistas dos
muniéipios d� Canoi-

A
, PROGRAÍIIIAÇAO

De acordo 'com o que
informou ao "mals anti
go" o Delegado Distri-

IBDF proíbe
Santa

,a caça
Catarina

D� o último dia 24, se

gunda-feira, a caça amadorís
tica está proibldia em tódo o

Estado de Santa Cãfarina, até
o final deste ano, segundo
portaria t»aixada na semana

passada pelo InstUuto Brasi
leiro de Desenvolvimento Flo-
,restai (IBDF) e publicada n,O
Diário Oficiai da União. A in

formação é do Delegado Re

gional do IBDF, Rogério de
Arruda Andrade, acrescentan
do que a fiscalização a caça
será fefta através de convênio
co� a Fatma e epm p apoio
da' Polícia Federal,' que já re

cebeu toda' a orientação ne
cessá"ria. Segundo Arruda: An

drade, as punlçoes variam
desde· a apr8!i!nsão da àrma
do caçador pelos fiscais, com

a lavração do auto' de contra

venção penal, até ilo julga
mento do infrator por um juiz
de direito.

e o início da temporada a ser
"

regulamentada para o próximo
a�o, nãQ serão

'

permitidos
"atos de caça ém -c(uãlquer
parte do territórlQ riacional".
Obsérva ainda que "o exercí
cio e o atlestramento de cães
com utmzação ou não de ar

mas ficam equiparados a atos
de caça amadorística, e, so-

'mente serão perm'ltidos, ebe
decidas as seguintes exigên-

,
cias: pagto. de licença de caça
amadolística exigida peia lei;
nas áreas, e durante a tempo
rada' de caça amadorís,tica
abertos a prática de 'tal espor
te e o exercício ou treinamefl
to 'de cães, mediante a caça
ou simples perseguição de
animais da fauna indígena, só
é 'permitido para as espécies
cuja caça amadorística é per
mitida no local dos exercícios.

Em seil artigo sétimo, a por
taria estabelece, que nas infra
ções o aparelho fiscalizador,
independentemente do, proces
samento normal, enviado dire
tamente aQ IBOF, sediado em

BrasiJia, cópia do auto de in-'
fração e de licença de caça
amadoristica apreendida e co
munil'ará a ocorrencia ao clu
be óu assocTaçã,o em que ,G'

caçador· foi filiado. "Não pos
suindo o infrator a licença de
caça - acrescenfa - deverá
ser, anotado, para envio ao

IB,DF, o número, o órgão ex

peaidor e a data de emissão
da carteira de Identidade e aos

clubes e associações é dado
o prazo de 15 dias, a contar
do recebimento da comunica
ção, para suspenderem do só
cio-infrator pelo pra�o mínimo
de um ano, seus direitos .pe
rante a entidade". A portaria
também proíbe o ,.trânsito de
animais ferfdos nO' atoaa ca

ça.

A" caça; em período pré-fi
xados, foi liberada, segundo a

mesma' portaria, nos, estados
do Acre, Amazonas, Amapá,
Goi'ás, Maranhão, Mato Gros
so Mato Grosso. do Sul, Minas
Gerais, Pará; Rio Grande c:to
Sul, Rondônia" R'oraima e São
Paulo. Nos aemais estados a

caça amadorística está proibi
,da durante todo este ano. En
tre as espéCies proibidas, a

caça, encontram-se a queixada,
veado-maleiro, ,capivara, paca,
coati, 'cotia, azulona, maca

quinho ou Inhambu-àçu, inha'!!
bu, mururina,' jaó, perdiz, 00-'
dorna, marreca ca-neleira, mar

reca. cabocla, -ire�e, pato:.dó
mato, 'pato de çrista, marreca

toucinho, marreca parda, mar:
reca da patagônia, mutum-ca
valo, jacana, jacu, jacubemba,
jacu-vermelho, aracuã, cajubi,
narceja, teiú, pomba troPical é·
outras.

Segundo ·0 Delegaao Regio
nai do IBOF, os mÔÜVOs que
le�aram o órgão ä'pro'Thir a

caça' em Santa Catarina, se

A portaria estabelece tam
bém que no -período com

preendido entre o final da

temporada de caça deste a'no

Cooperàtiva Itajara,
É muito comum hoje, os ór

gãos ligados ao cooperativis
mo estadual, serem pergunta.
dös sobre qual é a mai�r coo
perativa '�p Estado. Entende
se ser inuito r�lativo dizer que
esta ou �aquela cooperativà e
a 'maior. De'pende de vário's
fafofes que 'cada uma delas
desenvólve, bem' como 'dos ser
viços Que presta aos seus as
sociados. M:uit�' vezes umà
cooperativà que aparentem'en�
t� é pequ�na, pode estar pres
tando melhorás serviços aos
seus &Ss<?éiado�_ e 'a comüni
dada, do que outra de maidr
movimento e expressão,'
Nesse ,último, ,conceito, all

contra"se a Cooperativa Agri
cola Mista Itajara, de Itapocu
zinho. aue daremos' enfoque,
de a(,orde com õ "Jornal po
Agricultor", �m sua edição da
março (especial).

A Fecoagro - Federação
das Cooperativas AgroPecuá
rias do fstado Ltda., fez com

pleto levantamento junto !iS 27

cooperativas filiadas, com b'1se
nas informações fornecidas
palas próprias,' dados relativos
até dezembro do ano passado,
em vários �etores. Segundo ri
,"JA'�, as cooperativas qU,e são
filiadas a Fecoagro, top'as jun
tas, reúnem 33.887 associados.
No ano passado, numa safra
frustrada em 35 por cento na
saia, em 70 por' cento no fei

jão ,� 45 por cento no milho
e, em 80 por cento no trigo,
estes cccperativas, comerciali
"arAm 4' milhões, 578 mil e

967 ,sacos de cereais, além de
quase 5 mil e 400 toneladas
de frutas, pouco mais de ',�
mil litros de sucos, '173,800
cabe�as de surnos 'e quase 70
mil caoE:ças de bovinos,

.em

deve principalmente "a situa
çijo atual da fauna do Estado
'e aos prejuízos que' ,os defen
sivos animais e vegetais cau

sariam e que seriam aumenta
dos com a abertura da caça".
Disse ainda que a caça so

mente deve ser aberta "quan
do algum tipo de animal este
ja causando prejuízos aos agri
cultores. Como isso nãO' ocor
re em Santa Catarina o IBDF
optou pela proibição".

S�RRARIAS PUNIDAS

Rogerio de Arrud_a Andrade
informou também que o órgão
já fechOu em Santa Catarina,
desde junho do ano passado,
88 serrarias, por estarem em

desacordo com a legislação
em vigor. Ele anunciou ainda
que' já está praticamente c�n
cluída, 'em Brasília, a redaçãp
final da nova portaria norma
tiva que passarã a rlMJular a

exploração florestal, em todo o

País. �A nova legislação será
mais _ rlgida e dará ao órgão
"suporte legal para que ele pos
sa' agir, de forma mais �bjeti
va.

Informou que a portaria nor

mativa possivelmente anule as

coritravenções ,penais, evitan
do dessa forma, que 'em casos
de tlotificação irregulares, o

órgão dependa de uma deci-
'

são judicial. "Desta maneira,
todas ,as infraç9�s cometidas
de acordo oom o Código Flo
restal, enquadradas cOlliQ con

,travenção penal,. serão consi
deradas de oraeJri aiJminlstra
tlva, o que dará ao IBDF, o

poder de polícia".

Essa nolfcia liberada à im

prensa na Capital dó Estado,
serve, de, alerta aos caçadores
,amadoristas, e aos proprietá
rios de serrarias, pois que o

IBDF agirá, com , rigor, para
evitar que ocorra ferimento a

portaria baixada.

O faturamento global das
cooperativas filiadas à Fecoa
gro 1c: dé 4 b1Thoes, 176 mi
lhões, 212 mil e 580' cruzei
ros, sende que o TCM recolhi-

,'do foi �uperior do que 84 mi
lhões dê cruzeiros. O capital
&oripl" subscrifo

, pelos 33.aa7
agriculioles atinge '292 mi·
!M�s. 989 'mIl e- 209 cruzei
ros.

Numa. classificaçAo em qua
tros setores, ,a Cooperativa
Itajara, ,ecupa a 24a. posição
em número, d� associados
(182), a 18a.' em capital subs
crito - Cr$ 5.789.040,00, a

.

20a. posição em _faturamento
Cr$ ,50,850,000,00 e a 6a. co

lócaçAo entre, as, 27 filiadas
quanto ao rérIA recolhido em

79, 'representando Cr$ .,., � .

3.390.000,00. Em todos esses

setores apontados, a 'cooperal
fa de Chapecó, aparece clas-

Jarauuá

'A MAISBELA
MULATA - HOJE

O Concurso "A Mais
Bela Mulata, de Jaraguá
do Sul e Guaramirim",
promoção 'do Grupo Fol
clórico Bumba Meu Boi.
e da Imprensa do Muni
cípio, será Iloje à noite,
a partir das 20 horas,
no Ginásio de -Esportes
Artu,r Müller. Virias ean
didatas estão inscritas e
"a mais bela" será es
colhida 'atraves de um

júri especialmente for
mado, qUe analisará vá
rios pontos das concor
rentes.

TORNEIO
SEGUNDA-FEIRA

Terá início segunda
.feira,1dia 31, o Campeo
nato de Futebol de Sa
lão, reunindo os sele
cionado,s de Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Coru
pá,' Massaranduba e

Schroeder,' após deCi
sÕes tomadas e acerta�

�, das no início desta se

mana, com a 'participa
ção dos representantes
dos municípios, sob a

pr�sidência de Lourival
Ro,thenberger:
A promoção é da

CME de J,araguá do Sul
e da Coordenadoria de
Futebol de Salão, cujo
objetivo' é a preparação
de atletas para o,s Jasc,
além de integrar espor
tivamente esses municí
pios do Vale do Itapo
cu. O Campeonato será
realizado em turno e re

turno, classificando-se 4
seleções, para a realiza
ção do terceiro turno
decisivo. No' início do
Campeonato, dia 31, jo
gam às '19 horas, no
"Artur Müller", Jaraguá
x Massaranduba e às
20 horas, Corupá x Sch
roeder.

�Jaràguá
Ao partlclpar sexta-fei-

\ r�" em FlorianõpoUs, da
solenidade de instalação

'

dá Santinvest, - Santa
Ca'tarina Investimentos S.
A., companhia que reúne
capital das empresas e
do Governo, com vistas à
realização de empreendi
mentos estratégicos para
o desenvolvimento do Es
tado, o ministro João Ca
millo Penna, da Indústria
e do Comércio, enfatizou
que o Governo .Federal
pretende que 'o empresa
riado' -partlclpe mais e

mals do processo econô
mico brasileiro, assumin
do efetivamente a sua '

condução e reafirmou a

sua �onfiança na implan
tação do projeto Sidersul,
"sonho que em 1984 de
verá ser tornado realidade
e estar funci'onando para
o apoio ao desenvolvi
mento eatarlnense",
- Prova 'de que o em

presariado brasileiro mo
derno é capaz e pode as
sumir esta responsabili-

I

presente
dade - continuou o Mi;.,
nistro - está aqui, nesta
solenidade de instalação
da Santinvest, instrumento
no caminho .da' privatiza
ção. da Sidersul e 'marco
de transição no processo
econêmlce do País, a

mostra (Ie que o empre
sal iado sabe assumir as
suas responsabilidades e

exemplo para os demais
Estados, como aconteci
mento pioneiro no Brasil.
«,

Oii',endo que a privati
zacão das atividades eco
nõmleas, � desconcentra
ção do capltal e o aumen
'to da' produtividade, peto
treinamento da mão-de-o
bra são metas do G'over
no ,Federal já aplicadas
em Santa Catarina, Cami
lo Penne afirmoU ainda
que volta ao Estado "com
a certeza robustecida de
que, com o empresário
aseurnlndc 'este papel,
muito se produzlrá".
Seguidamente o ,Secre

tärlo da lndüstrla :

e Co·
mércio de Santa Catari-

Os trabalhos
legislativo

A Câmara âe Vereadores,
realizou duas sessões esta se

mana, Na primeira delas, se

gunda-feira, quatro projetos de
ram entrada, autorlzande, ii ce
lebração de convênio com o

governo do Estado, através da
secretarís dos Transportes e

Obras, com vistas a participa
ção no "Prog�ama de Transpor
tes Alternativos para Economia
de Combustíveis'.' e "Programa
de Investimentos em Transpor-'
tes' Urbanos", que define as a

tribuições das partes' e atribui
responsabilidades à Prefeitura:
O processo, ,atualmente em tra

mitação, encontra-se parcial
mente aprovado,

,

Outro proJeto, concede sub

venção em Cr$ 100 mil para (,
Beira Rio (natação) - para pre
parativos do, selecionado a'os

Jogos' Abertos, bem como, a

municipalidade apresentou, tarn
bém, baseada em forte' expo
sição ce motivos,· uma nova

sistemática de cálculos de rea-,
justes de proventos que con
cederá a seus funcionários, a

tivos e inativos, a partir de 1.0
de abril e, 20!% em 1,0 de a

gosto, E aJém desses, para
maior agilização dos Jogos 'A
bertos, o quarto prójeto pre
vê a alocação de recursos fi
nanceiros à CME, no' valor de
Cr$ 350 mil e, também, a des

tinàçAo de Cr$ 2 milhõés e 850
mil, para suporte financeiro, de
despesas que advirão com a

realização dos iogos anterior-,
mente citados,

Na primeira sessão da se

mana, o vereador-Pràm1:fêiit�
Heins Bartei, através 'indicar
ção, solicitou envio de o.ficio
ao CO'mandante da Rádio Pa
trUlha em Jaragua do Sul, pa
ra maior e' intensIVo policia�'
mento na Rua Reinolao Rau,

do
local

que serve, principalmente à
noite, para pista cfe corrida,
"cavalos de pau", muitos com

escapamento, aberto', tirando o

sossego público e pondo em

risco muitas vidas. É preciso
acabar com esses abusos, jus
tificou Bartel.

-Também o vereador .Reginal
do Schiochet,· levantou a ques
tão da repetidora do Canal '5,
fora do'ar há mais de uma se

mana,

QUINTA-FEJRA

Na sessão de anteontem à

no'ite, foi aprovado em primei
ra discussão, o projeto do Exe
cutivo que o autoriza 'a vender
ações da Celesc para implanta-
9ão de obras no municrpio, na

zona urbana e rural. São ....

295.732 ações oráinárias; ao

preço de Cr$ 1,00 cada qual,
e visa a transformação' de um

valor estático, em valor dinâmi
co, em benetrcio da comuni_'
dade,

Foi aprovada, indicação do
edil José Gilberto Menel, para
colocação de uma placa indica
tiva nas proximidades da, "Pon
te do Vailatti" indicando o a�
cesso a Blumenau "pois é cons

tante motoristas de fOora solici
tarem informações sobre qual
o rumo". Embora com votos
contrários ele alguns pedessis-'
tas, a tndioação foi aprovada e

será enviada ao Executivo.

Na palavra livre, o, ,Hder do
, blöéo partidário do, pOS, regis
trou a passagem, quarta�fei�a,
dia 26, do 46.0 ano de ern�nci-

_ pação P911tica de Jaraguá dq
SUl, dizendo uma data hist6rJ..
oa e que marcou definitiva
mente nossa independência.

no sistema cooperativista
sificada em 1'0 rogar.
Em 79, a Cooperativa Itajara

(Camil), fundada em, (17 de
maio de '1965, recebeu 102,400
sacas de cereais.

A cooperativa jaragliaense,
diversificando sua f!,tuação,
partiu para o In'centivo da

criaç'Ao de aves e suloos para
não ficar, somenTe na produ
ção do arroz irrigado, como
vinha ocorrendo há muitos
anos. No ano passado, distri
buiu 33,600 sacos' de milho,
entre importado e outro,' para
alimentar os rebanhos dos

a�ricultores associados.
Com , 82 associados, a Ca

mil, tem área 'de ação nos

munlplpl,QS de Jaraguá' do Sul,
Schroeder, Corupá, Guarami
rim, Araquar.i, Massaranduba,
Rio dos Cedros, Pomerode e

Joinville, com propriedades de

caracterfsllcas minifundiárias,

'ónde aparecem produtores que
colhem em média de 100 a

20C saéos' (60% dos associa

dos), mas existem pröauto>res
que colhem àpenas 50, sacos

e outros que chegam até 1.500
sacos por Golheita.

A cooperativa ainda é pe
"quena, mas na região corres

ponde às esperanças, dos as-

"socradgs. Ela possui 16 fun
cionários. incluindo os operá
rios do engenho de arroz e

que no ano pass;ado descas
caram 68.800 sacos de arroz,
sendo que 5p.600 'foram de

associados e o restante ad

quirid_o, da CFP e de nlio as-,

saciados. A Camil ,não tem

nenh�ma filial e nenhum pas
ta de vendas. Sua sede fica

junto ao engenho de benefi
ciamento de arroz, em- Itapocu
zinno, tendo capacidade dinâ
mica para beneficiar 198 mil

sacos dê érroz, por ano".
"

E um agricultor para asso�
ciar�se, paga o equivaTente a

dois salários mínimos 'a' quan
do entrega a produç!o, deixa
três por cento para aumento
dô capital.

AMPLIAÇOES
,li. Cooperativa AgrrcoIa )v1is
ta Italara Ltda., é uma _cI.as
poucas cooperativas catarinen
ses que não tem problemas
financeiros, n!'lm' mesmo nes
tes anos de_frustrações de sa

fras, revela o "Jornal do Agri
cultor". Os financiamentos que
contrata nAo' são d� valores

expressivos, pois na última saM,
fra utilizou apenas três mi
,Ihões de cruzeiros de EGFs

(Empréstimo do Governo Fe

d,eral), 1,3 ,milhões para, a

compra de insumos e 2,5'mi
lhões de cruzeiros de cotas

partes para capital de giro.

Santin'vest
na, Hans Oi,stel' S!:r�... idt,
saudou ao Ministro e tra

çou um perfil do quatf!'O
singular dO Estad_o, tanto
.no campo �conômico
quente no campo soc!al,
marcado pelas singulari
dados em que' se�regls
tram, historicamente, sig
nificativas, eentrlbulçêes
ao precesse do desenvol,
vimento nacional. "Cem

tribuições ,resültan,tes d,o
exerelelo da função go
vernamental 0'01 sentido
d� consecução do bem

comum, aliado à compre
erl$�o de que a atividade
da empresa deve ser pre
sidida por uma irrecusá
vel responsabilidade sc

cial".
A instalação da Santin

vest çOn'eç()u com a for

mação da mesa dlretora
des trabalhos e com ex

posição, pelo ,secretário
Dieter Schmidt, de razões
e objetivos para a sua

constituição, informações"
sobre acionistas, subscri
ÇÕéS

-

e estatutos e deela
ração !de constituição,
representada por um ca

pital de 1 milhão e '4Õ{) mil
eruzel-os, do qual foi pre
enchido, no ato, o capital
inicial exigido por lei, em
tomo de 490 milhões de
cruzelros,
Com um Conselho de

Administração' fo'rm�do
por 16 ernpresanos, re

presentantes dos grupos
empresariais Hering, Sa
dia, Artex, Usati, Cônsul,
Hansen" WEG, Perdigão,
Cevaf, Tupy, Sçhmalz, Im
,bituba, Gaidzins'ky, Metro
politana, Cesaca e Atlã"
tiça Boa Vista, e Conselho
Fiscal integrado pór seis
rep:resentan'tes três

, ,titulares .e' três slUplentes
Ide outros grupos empre
sariais de S. Catarina, a

,San,tinvest tem ' como di
retores presidente Marcos
Henrique Buechler �e vi
ce-presidente , Fernando

. Marcondes de Mattos� Fi
co,u decidida já na sessão
de sua instalaçã'o, a aqui
sição do controle acioná':'
rio da Sid�rsul, hoje peJ
tencente à Codisc.
W�,G � JARAGUÁ

O Grupo Weg, de Jaca
guá do Sul, tem' no Seu

diretor-presidente" Eggon
João da Silva, membro
integ'rante dO" Conselho
de Administração da San..
tinvest;- sendo um dos pri
meiros grupos empresa
riais a de'positar seu' a

pOio ao empreendimento.

Juventus vence

Jogando' quinta à noi
te em Is:eu estádio, pelo
Tomeió In'centivo, o Ju';'
v e nt u s rel;l:oilitou-se,
derrotando ao Carl'Ç>s
Renaux de Brusque, por
2x1. EmfHo fez 1xO para
o Juventus, Brandão,
empatou para o Renaux
e Didi, numa bola .mal
atrasada (contra), deu a

vitória ao "Moleque Tra
vesso"'. Amanhä é em
Rio _do Sul (pág. 7). '

,...,

catarinense :

Acreditam os' dirigentes éa
entidade Gue 'neste ano. de

1980, l'Joder�o investir mais,
,

,"
poiS pretendem Instalar uma

balança para caminhÕes d.ß
60 to'neladas. Adquirirão eq�i
pamentos de pré-lim�eza de
arroz para 15 toneladas/hcira

,

e 'vãó ampliar seus armazéns
em 200 metros quadrado,s,
Instalando forno a lenha e p�ra
utilizaçAo também da casca

do arroz.
..

Também é pretensão da

'cooperativa comprar- uma" má

quina empacotadora autorn,ã
tica e estes· investimentos, to·
dos deverAo chegar a, 6 mi
lhões de 'cruzeiros. O arroz

p�o:h;zido pela Camil, tem b,a
se de ,consumo no mercado

carlo�a" se!1do' vendido ,9m

quase 93' por cento para o

Rio de Janeiro, onde concen
tra a sua comercialização,
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