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,Política do leite já
I

'. .
'

.mostra -

8mal�:, neg�t\ivos,
. "

. �. er,..,

n�, ;reglao,
o b�ixo preço pago ao pro

dutor,' aliado .ae alto preço
dos insumos, característica
predominante na política lei-
'teira eil! todo o �i�sil, -

agra
vada com' a 'atual crise, já
vem mostrando', seus efeitt's

n�gativos,' com 'uma sen,�í�el
'quedà ,de produção' na "r�
gião, graças ao desestímulo
que vem ocorrendo à espera
dê melhor solução.

Referindo-s� a,' termos 10-
cais, o projeto de gado leitei
lO em Jaraguá dOe Sul, desta- '

ca-se pela s.,_a , importância
(

econômica e �oclal, visto 'que
mil e �etecentos agriculto
res comercializam, o

'

produto
di�et�mente às' indústrias' de,
laticínios, à GUl1lz

'

Irmãos '

,Bernardo Grubba, Manoel, F:
da Costa e Companhia Jen
,s�n, enquanto, que àqueles
-prõxlmes à sede do �unicí
pio c0!l1ercializäm "in ,natura"
,aos consumidores.,

J

A: prOdução total'do 'muni
Cípio, é es,imada em .. , ... c •••••

'10.842.000 "treJa nö valor' de r'
�
Cr$ 85.326.540,00, sendo que,
30% desta produção perma
nece nà �ropriedade· agríco, .

Ia, para consumo da família
e animais,' os demais,' .repre
sentam con$iderável renda
mensal. Por, traiar-se ,d� ati
vidáde executada tMos os

,dias, os agricultores ,'têm rei�
vindicado,uma, política mai�"
justa para a produção ,do .Iei-

, ,
te e", outro fato a considerar '.
é o município' ,ter excelente

,pote"cial,' e tradição pai'a'a
criação do gado leitéiro, es�,
tando a principal indústria
iacticinista' operando; ,com a

penas 50% de sua capacjda� J

,de:

,li a crise no setor, v� se

refletindo no municfpiO, 'facil
mente identificada nos com

parativos que a 'reportagem'
apurou, cujos númeroà éom
provam a veracida�e dos fa
tos. Comparando-se Os dois
'primeiros meses de 79 e 80;
verifica-se que em janéiro'da
ano pass��o, 1.773 produto
res comercializaram 606.505'

litros, 'çontra �88.171" por
1.649 prodütore.. numa dife

rençallitro áe' ·18.334: Em fe

vereirol79, comerclalizo�-se'"
558.313, contrai '537�774 em
-fevereiTo/80, diferença de,

, './

20.539 litr�, registrandó-se
, igualmente ,:diminuição no 'nú
mero de produtOres no muni

cípio, que passou dá 1.773
para 1.649.

,
, O,' deses,timu'l� é .flagrante, ItantQ é que em: 1978, a pro
cJução comercializada e� Ii-
'tros foi de 6,339.608 e a de
1979; 6,451:934, o que repr�
senta pouco mais 'de 2%"
'quando a média em anos an-
teriores era de 11% com- re

lação de um ano para outro,
muito'emb(1ra em valores mo

netários tenha havido um con

sider'ável acréscimo,' passan�
dO de Cr$ 19.042.47,1,22 pa-

/ ra Cr$ 50.776.720,58, porém,
houve diminuição' no número
de prOdutores: 1.754 em 78 e

"

1.702 em 79. E' necesSária
uma revisão ne setor, pois a

tendência
.

é cair ail;lda mais
, a produção leiteira da se

gunda máior Dacia, do Esta- �

do, fato que, a b� da verda-
'

de, não.-é somente n'osso.

SUINÓ�LT�,
Em vista do IntereSse que

a suinocultura vem
�d�per

tando na região, com as gran

ja� existentes apresentando
,bons resultados, graças aos

bons preços oferecidos, con-
,

trariamente ao do leite,' a A

caresc, sà6 a coordenação
do Escritório Regional-de Jã
raguá do Sul, realizou terça

,

e quarta-feira,' em Nereu Ra�
mos, 'treinamento para técni
COs do órgão,' em nú�ero a

proximado, de "inie, ligados
a suinocultura" onde foram

. -
'

."
. :,\.

�

7 ' '.
observados vArios aspectos,
dentre mi qúais instalações,
manejo, elaboração' de pro
jetos" raça� entre oúttas.

Tal treinamento; c�nlou
,

, �om, � partlclpàçio de espe
,

cian.tas em suinocultura, do
Escrit6rlo Central da Acaresc;
nas pessoas dos agrônómos
,Joio Al,lgusto de Oliveir.a
(Coordenador Estadual do

Projeto de Suinocultura) e

Carlos FalkowSky, que tam

bém, é Professor na Universi
dade Federal de- SC. Ambos,

1 ,a pàr .do treinamento, éfetua�
ram' visitas à várias "granjãs
do munic!ípio e região, fican
do c,om boa impressão com

relaç,ão à organização. (F.J.)

Descaso
dos

Em vista das várias gestões
formuladas, à órgãos superio
res, visando a ampliação, me

'Ihoria e' reforma da 'Agência
da ,Empresa 'Brasileira de Cor
reios e, Telégraf�, totalmente

oDsoteta" superaáa', m'as com

excelente .

arrecadação que a

coloca enfre as dez mais em

Santa C'atarina,' o deputado,
Octacílio Pedro Ramos mante-

,

, ,

ve contato peSsOaf com o Di

retor �egional da EBCT; em

Florianópoils, Dr. G"ú{do
I

Arfre
do Heisler, tendo sido Infor
mado àquela autoridade' ela-'

•

Na r�ul"ã& da �guri'dl:l-felra '

da Associação Comerciai, e In

dustrial de Jaraguâ do Sul,
• �. \ ,t

discutiram-se problema., de

relevancia, destàcàndo-se o

�eto;' trânsito, tendo sido 'r�-'
gilStrado recebimento de"' ófíc;o

: do Prefeitó' Viétor Bauér, ,res..
pondendo consulta feita pela
eitfidade' sobre o andamento
dos :estudos para implantação

. de uI1\' Órgão contrólador do
trânsito em �ossa ' cid�de. O

expediente infOrma -quê o�De-'
legado de Po,lícia 'manifestôu
se' pela imediata' adoção das
ii. ..

. .-

medidas-, sugeridas pela Co-

missão I;speclal formada pela
ACIJS no àno passado, no en-

•

tanto,
"

a míinicipalidade, " ale
gando ,falta· di recursos argu-

'

menta
I

que á imediata'�xecu"
ção das sugestõeS apresen,a�
das é inviável, estando, na de

penaência do recebimento de'
recursos da;' Empresa' \Brasilei
ra de 'Transportes Urba"os
(EBTU),. destinados" EÍ$peclfica
m!tnte ao '�tor rodovrá�io inu

nicipal.

Foi mencionado, igualinente,
a próxima adoção de nova

modalidade d�' r

financiamento
de residências pela Caixa Eco

,nômica' Federal, que, segun
do um,empresário que fo.:ne
ceu' a informação; prevê inclu·
sive o financiame.nto do' ter;e
no e despesa ,com plantas, en-,

tre outras. Visand,o o'bter mai-

Jaraguá

,

ASSEMBL!IA DA
APP/SÄO Lurs

A Associação 'de
Pais -

e Professores do
Colégio Sãó Luís, tem
assembléia

'

'marcada
pa�a' a próxima quinta
-feira, dia 17, às 20
horas ou, às 20hSOmin,
com qualquerl"quorum;
constatldo da ordem
do' di? os seguintes
itens:, a) vacância �do
cargo de pre�(denter e
outros; 'tr)'desth'lação
das-· contribuintes a

nuais; c) plano de �ti
vidades; ; d) outros as�

, suntos ae interesse ge
raI. O local da'reunião
será no próprio esta
belecimento.

I'

�:�
'+ •

\; J

,

'VEM AI - à Rua ÉpitáCiO Pessoa, entre Q n.o "5 e 139,·o

!

�Edifíc,io
\ I.

'

para ,,/COI
Correios'

'borad'o para 1980, o Plano, de

Obras para o Estado de San-
ta Catarina, nele constando

, I,
.para Jaraguá do Sul, 'apenas
a 'solicitação de' uma verba de

Cr$ 60 mir,' destinada a refor-

"mas ê mel!1oramentos de, pe
queno porte.:

O Diretor 'Regional da eBCT'

afirmou 'não 'ter 'recebido qúal
quer comunicação com rela

ção à aprovação, do referido
Plâ!'o �i�06�as,' especifica
mente no que -tbea a Jaraguá
do Sul e, ad,iarife, disse ci'es-,

a Auência.
local

conhecer qualquer notícia Ii-

gada a' 'uma' possível aplica-
ção de recursos, na Agência
de Jaraguá do Sul,- da o'rdem,
de Cr$ 480.000,00 e lnuito me

nos que,' existiu . uma tomada

,de preços com a qualificação
de e'Y'presa ,vencedora.

Está aí mais um caso, ou

melhor, um descaso para com

as nossas reivitdicações; pois
ao que' parece, o i1Í1pórtante
é somente faturar, --aqui, de
resto... O que nos falta, afi
nai?

'federa,is Comissão

,.
'

JS

r�!I.f�e!a!M!'��R8lto,,, a 'af
soclação 'convidarA o sr. Ge-
túrio Barreto da Silva,. Dire
tor Regional lia CEF, para,
comparecer a uma das próxi-

,

.�
, I

mas reunloes da entidade, a,
fim de escrarecer o anu'n!o.

Comentou-se amplame!?t�
também- recente pr�muocia
mento do' Vereador JoSé.-Ai
berto Klitzlke, na Câmara de

Véreadores, ,sobre a �ec"si-
, dade de a Prefeitura' participar
mais direfamente do próblema
habiiacional, através da Implan
tação de lotes urbanizados,
bem como, sobre a extensão
do perímetro urba�o e sábre
a criação de um� Companhia
de Desenvolvimento que po
deria assumir a coordenação
das obras de' Infra-estrutura
'dá cidad'.

I
'

JUíZO E TV',

Estiveram presentes na opor
tunidade ',os advogados Iri
neu José Rubini, Lúiz Carlos
Pavan e Altevir Fogaça Jr.,.
discorrendo sobre um movi-'

�ento que a classe vem en

cetando, visando el,evar a Co

,mar�a dê, Jaraguá do Sul, a
4a. Entrância e li criaQãô de
mais ulY'à,Vara em Jaraguá
do Sul, tendo em vista o

acúmul� ,de processos na úni
'ca Vara existente. Esse movi
mento dos' ãêJv09adoli jara
gUilenses receberá. ; todo o

apoio do' empresariado.

Por oufro lado, a paralisa
çãl;l do Cai1al 5, de Joinville,
que forneeia 6tima imagem a

'J!,raguá, do, Sul, voltl;lU' a, ser'
debatido, tendo sido levanta�
do o' problema de mais da me

,tade- da"'ci1façle que :não capta
as imagens; do Canal 3' de
BlumenaUl que voltou' a re-

,
f

transmitir a 'programação' da-'

Rede,Globo, Em face disso, a

AOIJS manterá contato com o
,

mandafárk)-mor do município
,Pilra saber da data 'provável

,
da entrada 'em funçionamento"
das repetidoraS que a Prefel
,tura está implantando e. con-

,
forme C) caso, haverá novas

,gestões para reativar a repe
tidora particular que transmitia
a imagem do CanaiS.

,de

-Saúde elege,
e \' aprova

)1

estatuto·
• Reunindo· '!:Im total de de�
z�sséis ' VoIJnláí-ios, -de Í1á�ios'
segmentos àa speiedade, cons
cientes de suas responsabili
dades perante ,a coml!ni<l�de
e pelo zelo à s.aúde e pelo
equilíbrio do meio-ambiente,
a Comissão Municipal de Sau�
c:Je de Jarag�� do Sul, apro-'
vou seus estatutos, . divididos
em 18 artigos,,) após IOR�OS
debates em torno' de-cada
'qual, dando condições a que
- embora existinao há vários
anos - funcTcine ae fato e de

direito,
'

como uma sociedade
.

civil, sem fins 'lucrativos e 'que
, se propõem a, desenvolver o

seguinte: aj' promover II I'lre
vençãa da �aúae 'em· todo o

município de Jaraguá do Sul;
b) 'desenvolver -Campanhas Ei

\

'Semanas de Saúde Pública,
pOr si ou em colaQração com

outros órgãos; c) atender, as

,neçessidades �a comunidade,
principalmente assessorar as

Comissões de Saúde' dos Con
seihos· Comunitários; d) de
senvolver projetos específi�·
cos de Saúd� na comunida
de em áreas mais carente�; e)
Propiciar cursos. sobre Saúde
e AUmentáção e� convênio
com outro's ó.rgãos afins' e,
f) integrar-se as atividades !tlds�
tel1tes no município no que
tange a Saúde Públíca.

DIRETOfUA

JARAQOA DO S�L
Capital L�tino Americana do
,\ _ Motor Elétrico

a.inlltura, de- convênio e- at06
'Na mesma ocasião; foi elei-· da área de) O,bJnata di PIa..
to o órgão executivo da Co
missão, Municipal de Saúde,
com mandato de" dois anos,
através de escrutínio secreto,
após a apresentação de três
chàpas. Muito' concorrida a

votação, ,a,' chapa ,vencedora
ganhou ,por 1 voto apeAa::;,
sendo eleito' cömo Coordena
dor, o Dr. GI�nio ' Baiar Fi

gueiredo (Odontólogo da Pre
feitura), vic6-coordenador, Ja-

, nuária Stinghen (presidente do

'Rotary Club), 'Secretária, So
fia Hart�ann (Exte(lsionis�a
Social da Acaresc) e 2° Se

cretário, � Padre Alberto Luiz

Huber.

Ficou estabelecido já 'na

oportunidade, ilOva reunião
para segunda-feira, dia 14, ãs
20 horas, no auditório da As

sociação Comercial.

25107

Lev�ntam�nto' , de'
dados' , estatísticos .:

educaclonels
A Secretaria dá Educação

realizou' nos ,dias' 1° e 2 de

abrii, o VI Cursá de Treina-'

mentQ em Éstatislicà Educa
cional, com o objetivo de

treinar o pessoal técnico das

15 Unidades de Coorderiação,'
Regional ..de' Educaç,ão, envol

vidos no levantamento oficial

de dad,os estat�sticos -'do en

sino t�ular de 198'0,

Gem uma carga horária de
'16 IIoras/aula, o referido cur-'
So foi desenvolvido por técni
cos da Unidade de Documen

tação e, Informática , através
'de palestras e estUdo dos do

cumentos ,espec:ífico� do ie.,
vantamentQ, se�undo infor·
mou 'a Chefe da Divjsä;) Exe
cutiva de Inspeção Geral, da
19a: Ucre (Jaraguá, do Sul),
Prof Eéieltrudes Barg, Ristow.

All ativiClades d� curse fo
ram' iniciadas

'

às 9 horas do
dia 1<>, tendo por loeaj o au:
ditório da Secretaria da Edu-'
'cação,

.

sendo "é:onf�rid�s aos

cursistas que ol)tivera� . fre

qüência mínima de 90 p�r
cenlo, certifica�os de assidui-

-da�. -

A clientela do curso foi for

m_adi\l "'por 61, representantes
,de UOREs, dois, do InsUMo

I Estadual de Educação e mais
dOze.da Unidade'de Documen

t�ç�o' e Informatica da, Secre
taria da, Educação.. Da 1�a..
Ucre, ,participaram, 'além da
Chef.e ',da 01"'0; Edeltr,udes
,Ba,r9 Rillt�W,.as ÄuKÍJiares Téc·'
nicás I do !?etor, ,aé ,.IntQrmaçao
Educacional/Regional, Heleni_
ta Alves da Silva Fuchs e Dio
ne Inez Bertar. da êunha.,

- ALUNOS O,A REDE

ESTADUAL

Os alunos da rede esladual
da 19a. Ucrel, represeniados
pelos municípiOS dtt' J�tag�á
do Sul,' Massarandub�, Sçhroe
der, Corupá 'e Guaramiri.",
perfl!il:em um tbtal de 11.414,
ap�Q�imadamente, sendo ,10.257
no 10 gra_u e,"1.157 no segun
do grau.-

Amvali ','conveni,a
O governador, Jorge' BQr-,

I nhausen presidiu; no' Palácio
Cruz e ,Sousa, a lIolenidiÍêle dlt

nejamento e Coordenação' G.- ,

rat • da Fún<lação' de ÁmPlio
ro à Tecnologia e Meio,.Am

biente, çom 16 miçrorregiões
e 19� municíplO$ çatarlnaoses,
pelO. quais são destinados, a

esset organismos e pref,itu·: .. planeiamentQ
,'e,:constt,ucões Itdci.
',,,' " ,. "', /

"

\ ".

Um, em_preendimenlt9 com a marca Rt;3 Planejamento e '

,Construçoes Ltda." R. Am adeu da' Luz, 156, fone 22-4400

Recursos
" ;.J

pára 'o ' Sério
problema

rodoviárlo 'de J'

ras, recu"_os em volume su

Perior, ,a Cr$ 38 milhõ". pa

ra a promoção do d8$8nvok
vimen�o mic�orregiqnal; apOió
ao desenvolvimento' urbano,
Investimentos em áreas de mi-·
neração e partiCipação de pro-

I jetos.
/ Para promo,ção do desen
volvimento mi�rorregionaJ 'e

) municipal, "assinaram' convê
nios com o GO\.,no do Esta- '

do, 16 micr()rreg!ões, num to

tal de Or(12 m"Mes�740 mil.
A �ciaçló �

dos lIfunicipios
do Vale do' }tlilpóCU (Amvali),
fez-se presente, nas pessoas

DI,FID: CU'RSO DE

TREiNAMENTO
'De' segunda a sábad(), com

uma carga �iãria 'de oito ho

ras, na próxima semana," será
desenvolvido o OurSp de TFei�

)
.

(, '.. I'

namento e' ,Atualização, em

Educação F,ísica, e,. lriiclação
Dé�porthia, com a participa-
ção de 33 professoles não

habilitadqs (sem curs� �u"e
rior em educação fíSicà),' j'un-
to ao-Giriásro (Ie E$pÓrtiBs Ar
tur Müller e na 'pista de atle
tismo da AssocIação RlBCrea
}iva Weg.

E$Se 'curso que visa' trazer

malores c�hnecimêntos à es

ses profeSsores, não, titulados,
será. mi.,istra(fo perOs profes-
sqres MaJ�illõ B., de 1t2:eveao,
Rosely Unmann, Wafêfemar
SpiBker,' CélÇõ José Tomazzi,
Durval 'S-orba 'Netto,' Dirceú
RebelaHo e Almir José, Spé
zia', constando da 'programa
ção as disciplinas, ginlistica
formativa" giÍ1ástica olímpica,
basquete, handebol, voleibol;
atletismo, metOdologia para

educação física e
. recr�çã�.

O inít?io será segunda-feira,
14, às ,8', horas .

JO�p'S ESCOLARES ,

O Chefe da [)ifid,' prof Mu
rill,o, informou ai�da à rep�.:ta
gem' que nos primeiros dias

,

, de máio serão realizad��, em
"Jaraguá �o Sul, os jogos Es

, colares, Regionais da 19a.
Ucre, com a participação de

alunoli até 17 anos inc,omple
tos, .

somente nas modalidades
de handebol, giná�tica olímpi
ca e natlçi6: Esses jogos à
nível . regional,' visa escolher
oS melhores para r�pr.ese"tar
a Ucre local nos JogQS Esco
lares Catafinenses, de 12 a 18

de JIlltio, q�e, selecionará para
os Jogo.s E;scolares Brasilei

.

ros, aqueles com,melhor apro
veitamentQ.
Por outro lado, o Prof. Mu

rillo 'está aiertando que a par-
'

tir ,da próxima semana, na

Ucre, os intere�dos em alu

gar o Ginásio de Esport8$ Ar

tur MUller, poder�o entrar em

contato com o pr6prio ou' com
,

Q Pr!)f. Waldemar" para acerto '

de data!!, b,m- como, assina
turá de cC)"lraIPi cujp este

reótipo j'á se tem elJl·mãos.

com O,' Estado
do presiderile-prefeito Victor

Baúsr à dô ,s8cretário,.executi
vo,. ,Aldo Romeo Pasaold. as

sinandQ ll8 oportunjdade cÓß

Vi"io da ordem da' crS 400

mil, que corr8!IPoncre a prl
meil'll, parcela de ccuitribuição
do E;stado à AssocIaçio, ....

tando prevista a Iiber,.Ç1o
I

de
nove parcela; ainda IlSta ano.

'AS$EMBI,.�IA
TRANSFERIDA "

A Amvali tlnlia, ,prevl$là pa
ra· ontem, .111' Corupá, a ..-

liil:8çao de sua terceira assem

bléia gerar' ordinAria; no en

Janto, 8, mesma' ficou trans-,
ferida

'

para :a próxima sexta-
I··! "

feira, dia I 18, no mesmo lo

caI.
I

.

,é que' ontem os' prefei-
tos da microrregião, à convi--:

Je ;,d'o comando do '620 �Báta-'
Ihão de Infantaria, partlclpa-,
ram de almoço ,naquela' uni
dade militar sediada em, Join

ville.
A, agenCIa' da: assembléia de:

se)!:ia�feira está.. sendo confec
cionada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO<

.. .�-;

, Aniv,ersaria'nlJs"
Fez anoa dia 10

r

Sra. lina Prestlni Tomeiin

koph, em Enseada
I }. .� ...

Sr. ,Renato CIa Costa'
Sr. I::goo' Trapp ,,_

Fazem anos amanha
,
..

Sra. Olga Wackerhagen
Sr. ,Jo�o Linhares Medeiros,

em Joinville
Sra. Erica Harbs Karsten

,

Sr. Norberto Rowe '

Sra. � Jüdlth' L Reinhardt
.

Srã. Erica Rossio
lfosilene Leier' ,

Dia _14 de �lirll
Sr. Paulo Wunderlich
Sra. Nair, Airoso Lescowicz

\
, Sr. ''Ary Bucfi�ann • i

� t, -

....
Sra Ida, esposa de Ricardo

Bürger'
Sr. José Antônio Campós
'Sr. Tibério Carlini
Gilmar de Souza, em Àpu-

cararia
Sra. Erica Rossio
Marllde Buzzi

Dia 15' de 1Ibril

Srã, Jorgetta Mattiu
Ao Jovem Marli Maria ,Morbis
Sr. José Kocfl ,

Sra., MarIna Doster Spézia
Sr. Ângelo Boiomlnl' •

Sr. LUd'gero Francisco 'T�
passé

Dia 16 de abril

Sra. 'SrttnhiTàe Moeller Die-'
Mer, em São Bento do Sul,

.

Sr.' Eugênio Wolf Filho
Sr. Erico Júlio Harbst em

Pomer.ode
'

Srta. Hildgard Wolski
lI.loacir M�r'cio Lawin, em

Nereu Ramos
Sr. Juvenili Tomaselíi
Ariete Emflia Kuchenbec-

.. ._ p'''' L,ker

Jane Denise S-6ares'
Lurs Narloclf" ,',

(
,

Dia 1'7 de abril

Sra. Rosália 'Demarchi Fodi'
Sra. 'Norma S. 'Besen
,Sr. Ant5hío Schneider: . J

Sr, Deodato fi1ag�J, em Gua
ramirim

'" .

Nilton Engelmann

Dia 1 á .dé abrií'
"

o, ".", .... ;'.

.. �" 'I
Sr. Adão Maba

.,_ ..:... *- �
�""'''A jove'm Wilma, Luiza San-

son Corria -

;.
.

,

Marce'lo, fiiho' do' "'r.' êlay
t.on '({aran, em "FI�riànópolis

., ,ILucia Helena Gonçalves .

, -. ',�' ... ". -. ,

Sr. Adalberto Engelmann,
�

.

.."1,, .'� .,�f �

em Joinvillé ' .

'I'" ,. ,�j'� �
Sr, .Os,mar Dutra
Carí�s Mehler ,'e " "

,1_ 'I
-

1\1' ' .,.
Ronise Cristina Vailatti
",. I')

•• _l",

NASCIMENTOS,
'.�-

Nasceu dia 19.03
,.

Fábio José, fillio de M�i-

I .

Nasceram dia 28-03
_" .. 't "I í;� to.' 100' t·.I' ,tc. l

na) Dumke

Jairo Anderson, filho
; berto '(Juraci) 'Cuy

Nasceu dJa 1°-04
Mal'cos'" P�ulo, '

filho
que "(ArletJ'j) Ä1ves

'

''F I I

de AI-

de Ro-

Nasceram dia 02-04'

Máir:.a Elisiane, flha de Pe
dro (Ollvia) Stenger

, ,Fábi�, filho de Dorival (Leo-
nidã) : Tltz

"
/'

" Grasiela,.lAparéclda, filha :de
Jorge (Dorotéa) Cabrál_
Sérgio Luiz, filho de Idoino

(Beatriz) Sp,étia
,Irineia Carla, filha de Má

rio (Elv,ir�) Alves'

Nasceram dia 03-04

'.{ ...

Ju-rTini, filha de Nrvjo (Ma-
ra) Lescowicz

'

pristlano, filho de Hiíário
(Darli) BridaroIT
Sigfri�d, fil�o de Elia_s (An�

gret) Wudtke

Nasce,u dia 04-04

I

Ricardo, ,filho de
(Gerda) Hillesheim

,
"

Valdir

Nasceu
n

dia Of-'04
..... _d ,"1''1 ''.tr t �t

.... "

Leona�ao, rilho de José (EI
sa) P�pp (P' O". o

, .-'

Nasceram dia 08-04

, Fabiane Aparecida, filha "de)
Dejair (Luciaria) Flôres

'

Janete, filh� de João (Lour
des) Schwiakowski

'

!'Já últi,ma quarta-feirar'a �Co
munidade 'Evangélica Luterana
foi a anfitriã do Congresso
Distrital da OASE . (Senhoras
Evangélicas), 'reunindo' bom
número de congressistas:

-�
Ontem à' noite, na. "FIori

pa", segundo convite que nos

chegou' às mãds, a Associa
ção dos Cronistas Esportivos
de Santa Catarina procedeu a
•

,,_ !.. ... - 4" ",,.
•

rnauguraçao aa placa "orna-
Tista Pedro "Paulo Maóhado;: e

enfrega 'de <fiplóm'a de s6cio
benemérito" ao hóme�ageado

� 4'< 1'" �� �.. • (
,

I

bem como" também, foram
�presen1ados os melhórariien-
tes �a: sede.

� .,.
'

- ... ... �.. \
- *:-- : ,', 'l,

,

I

.k••

le:�:�c�:s :::�::t:mtcJ
- :emt�la CiJue a paRir do mês de abril, esta,.

reMos atendendo em nosso novo ende
reço,' na Rua Reinaldo Ra:u, 626 ___:. Jara
guá do Sul.

SEMANA DE 12 a 18 DE ABRIL OfF 1980'

da .�b4ertura �If) d?min�o "Iti� 'tMa�r,' Koch.", r �tlPo,sa Le-

rn . "Havérä õnlbus grátis com nir, ele na qualldade de repre-
sarda da rodoviária às 15 e sentante da Menegotti Veicu-
às 15h30min. e a juventude JQS -:- Revenda

'

Volkswagen
se agitando nos salões dó ":_'pàrticlpam 'dia nove de r:na.io,
"Bota", na Barra do Rio Cer- no Rio de Janeiro, do lan�a-

•
' menta do n�vo carro, dá linharoo

-r-" ,,' "

, ,I Volks' �"o' GOL. Aproximada-
<

A Funarte, órgão do MEC,"
; mente duas 'níil �pessols de-

João Lú'éio da Oosta, can- Estamos' recebendo mals um enviando ã" redação através ,1, vérão t�mar 'parte 'ness� lan-
'<fidato único a' governàdoria -exemplar -do Informativo São de suá 'Consultoria 'pa'ra Pro- 'çamento, "ju,ntamente com es
do Distrito (-10 do Lions Inj,_, ' J�dji�1 ..djr.igido pelo ex-diretor jetqs Esp�dals --: releàse e,,' 774 r:evendedora� do Pars'.Em
ternaclorial, deverã ser' ef�ti-

.

do Seminário Sagràdo Cora- uma reprodução (lo cartoon Jaragoá- do Sul, Já há várIos
vado quando da XVII Conv�n- ção de Jesus de Corupá, Pa- do Jaguar precedendo o la�- pedidos 'pata a" cC!mpra do

dre Augusto César Pereira e çamento áõ edital ä� "Pfojét� GOL:. j 1 � I � J. ..

o Informativo Duas R�d'as, edi- Lúcio Range!, �e .flIIono,gr�f��',' ',.' 1 ��,'" i
,-

'

tàd'o pelas InCIöstríaS' Reuni., 11':visandô -o estfmLlo à�pêsq\iisa,.l,i,. Senhoras Cle, lanche encon

das,SA Agradecemos a gen- pará"enriquecer a 'escassa bi- traram-se na última Iquarta-fei-
tlleza,' bliografia �obre a, r;nús!ça po- ..... ,�a,�'!a r�sld�flwa qa Sra. Nor-

* pular b��sileira c9m '�" edição\
'

�a Sala! S9hrauth ...A. próxima
.Esperand,ó pera' terceirii vez de v,�!ios Ii",r�� .qu,e fRcalizam., ,anfitrj�i) �Ia f6l.: ser� nossa

a vista da cegonha a sra. Ve- a vida e_obra de, composlfo- �ol1)"anhelra ae �!i:]es' [omalle-
ra, espoea do empresário, r

res e instrumentistas. tícas, Yvonne Alrce Schmoe- ,

engenheiro Márcio Mauro Mar-
.

,

"

--.-.
,� c'k� Go�çalves':j ,� ,.,<��\,' '. ,'J 'i''';''' � _�" ..catto, Notrcis. proc�r:lrnte Fie .Oarn- ,... 'OI ., JII{ '} ". (

.

�'* po Bom, Rio Grande" d"o Sul, Às 18h30n:tln de ontem, ,na
O conhecido empresário e· leva uma ve� mais a aleg�iai:" I,grell!,� E�a�Qélica,

,

Lu�erana,
.

'ex-prefeito será o futuró go-, pa�a a famfira do nosso con- .�rocara'!l, alianças, os jovens
'vernàdor do Distrito L-1-6 de frade, escritor Augusto Sylvio jar!iguaenses' Úrsula Müller
Lions ,e, ,correm, rumores de pr0dôhJ e' sua esposa, DOi�a (nossa ,Miss Cent�nário) e Ralf
que o g9vetnador de' Rotary Ellen, com o

• n��cimen�o do�', _;;Flob�rtq H,o[st, ele m,édiço gi-
Distrito 465" também será um seu segunda netp" um g_a�cho necololJista' coricelt,uado 'na ci-

jaraguaense, coroando o� es- desta vez, Tr:ata-se do primp� da'de. Apqs a, cerimOnia" reli-
forças do .ciub� de serviço que, � gênito do, cas�I Mar.co Antp- �Io�a, < pouve < recepç�o ",no sa-

com 28 anos de existência, niol (Mônic� 'Henrieta Pro- 'IAo eie festas do Juventus, com
nAo teve ,ainda nenhum de dohl) 'Roennau. O:guapo garp- a muslcatrdade de nossa fa-
seus' membros' 'indicado ao tão, re�ebeu o no,!!e pafemo, mosa Banda Lyra da Aurora,
posto máximo' do Distrito Ro- Marco Antônio, Filho. Os .cum- . Ao Jov,�", par, ,os, cumprimen-
tário. Onde há fumaça... há primentos do "Correi� do Po- tó� da coluna. ,); .. t' i,

-

I' I I

fog<? Vamos conferir mals tar- . vo" às, famHias ,Prodohf'7:t;loen- � I •
,""

de. nau.' ",.1"" ',' Domingo, coníemorou�se o,

�' j !V, aniversário do' garotinho Ale-
No 'dia sete "passàdo;' nas- )Sandre, filho do ,casaj'"'amig,o

ceu Leonardo, o primogênito, Sérgio (Máréia) êirona, nas
l. v I r'." .

'de casal José
_

(Elsa) Papp. A dependências da AABB,' em
eles, nossas felicitações" sin- l;lconteclmento muito 'concor-
ceras. " .". i

'
, !, , rlr:lo,: ,� ,I i' .'., >

ção ,a realizar-se em Joinville,
de ,25 a 27 'âeste mês. O fu
fUlro; gciVSr.ri'ador' estä :es,êólhên�

"'

do, nomes para compor seu

gabinete e, após sua escolha

<oficial, que se : dará�''1!fa 27,
haverá 'a transmissão de car-

gos em Jaraguá do Sul, de

vendo reunir centenas. de
Leões e Domadoras do Distri-
,to. Ap6s, Jollo Lüclo toma

posse oficial em Chicago, nos

Estados Unidos. '

. .,

*,

MIRANTE) SOCIAL.
,

'i ,(NOSSA GENTE' - NOSSA TER� -'NOSSO MU�DO) ;

executivo corupaense.

*
, ,

" Bolonistas do 'Bota< Fora",
do Baependi, fizeram um pas
seio. com 'suas esposas' para
Videira, Fraiburgo e Tangará,
cidades do meio-oeste cata

rinen�e. Foram recepcionados
pela simpática Srta. Wilma Fal
tin (irmã do sr. Ralf Fáltin -

'escrivão da Comarca de Gua

ramlrim) e sócia da Rádio
-

Vi

deira. A enfocl:jda, em compa�'
nhia de 'funcionária da Perdi

gão, for,am as �iceronés, acom
panhando a delegação para,vi
sitas 'às cidades e às. inst�la
ções da Perdigão em Videira,
a if.l�ústria de vi?ho "Casa

, Grande" em Tangará e '8 fa
zar compras de maçãs' em

, Fralburgo' _ na terra das ma

çAs. Foi um passeio "inesque
cível", informaram à cOllma,
com excelente acolhida no

São Rafael Palace I Hotel, do

Grupo Perdigão.
*

Felizes da vida com o ,nascimento da
SEBA'STIÀNA TANIA, o easal. José Amaro
(Doraci Mandel) Zeferino, dia 30 últim'o, às
23h'35min, com 3.600 gramas

_

(no Ho'spital e
'Maternié:lade São José). SEBASTIANA TA-,
NIA � recebeu este nome em homenagem '

à avó paterna Sebastiana (Târiia) Zeferino·t,
tem no seu pai José Amaro (Zezinho), o
competente linotipista (Ia �ráfica Avenida,'
um dos responsáveis pela' /confecção deste
jornal. A coluna, radiante de alegria, endere�
ça, cumprhnentos pelo "chorinho novo" ao
casal' Zeferino.'

,

Fundos Aça,ugue Mahnke ,.

... .;. , ,

mino (Rita) da Luz
,�,

, '"
.

,

r.
Nasceu -dia �6-03

"

\

Fazem ,anos hoje - sábado Jean Alexandre, filho de
, ,_ l' ,

.

I
Rudhardt '(Lori) Borchardf",

Sra. Afana ,Boshàmmer, em

Estrada Jaraguá
Sr. Adolar Henn

" "

S�a. Leonor Stulze, Gross-

cias, noivarain no últfíno -flnal
de-semana, \ os jovens

r

Clóvis
•

Ji3larcelTf!o ' Gónçalves ê Lúcia
, Claus, filho de Ademir (Va- Mendonça, ele inclusive fun

léria) 'Stãfr'Ö .. -- ._-" ...... , _.. cionário da
-

Organização que
A

'AÍiiauri, fillio de Mário (Alo- mantém' em' . circulação e!:;se ..

"j' '�·s�ssef.ltão'T., Ao jovem par, os

�umprimentos desta edltorla
social.

��
O lntéracf Club de Jaraguá

do SI:II; fazendo chegar à' co-
-

luna, a neva dlretorla' para a
f'
gestão "80181, que assumiu as

"flmções ala '1° de março: Pre
sidente ..:.... 7rgmar Raeder, vi
ce-presidenTe � Jacira'Rozza,

• 'SecretarIa '_ Marinês' Renehi,
"2a., Secretaria - Marinês Roz

_

zã, Têsolrreiro ...::.. Hafley Zoca,
teli, 2° Tesóureiro - Oscar

-'Mendonça, Ôiretôf'de Protoco
T li) --- '\7orney' Z'o($'atelli, :Servi
ços Internos - Harléy Zoca
telli, Serviços Profissipnais ,
Marlene Stephani, Serviços a

Comunidade --- Zigmar Rae

der, Serviços- rnlernacionais -
Sidnei Stind.f,en, e Diretor sem

Pasta - Tarcr�lo Demo. Nos
so, In,c,enllvo, li esses, Jovens e

votQs ,�e prc;>trcua gestão.
-�

Curtindo suas merecidas fé-
rias, �o prefeito Adelino Hauf
fe, de Corupá, após a trans

missão de cargo ao seu subs
tituto legal; o' 'Presidente da
Câmara ,de Vereadores, Alba-

nQ, �elchert. De Corupá, ou

tra dica: pilotandO' um Belina

II, a empresária Edeltraud
'Oechsler e um bonito cu�ê da.
'linha Corcel II, o chefe do,

Vários casais de rotarianos
de Jaraguá do �ur estarão

partcipando em Lages da'Con
ferência D'istrital "do -Rôtary
,Clube, dias 19 e 20 próxihios,
cuj� programação'-a temos 'em
mão's, tQtàlmente: deliriêada. A

Governad6ríà '

dO" Rota..y: já' tem
marcada duas Assembléias
Distritais, dias 21-'06' 'na Capi
'tal e 28-06 'em' CliapecÓ:'

�' ,

"

'*�'- -

"

", li'

Diretoria juventina �nt",sias
mada . pelo extraordinário su

cessO' do s,el:J "Baile �e Ale

luia", realizadp no último sá

ba,do, c011'1 o E1mbalo de, "Os
Scmavini". E para o aia 30
deste mês, embora quarta-fei
r� (quinta é feriado), uma sen

sacional promoç1io marçará o

14° aniversário de fundação
deste tradici.onal clube.

I .. "

Ä'MODA ESTÀ bOM A NANETE, NA MARE
CHAL' DEODORO, 790, ÉSTÊ � O ENDERE'CO PARA
VOe� SEuVESTIR BEM." '� 11� _

-I' OF' 'IJIT.' '.
,

'
M ' 'l;�'

".I")! ... t,. " 't

� "1;l'\ 1 ....

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

"

,�" �

� ,"'_1" ",.: � ,
..

�
..� - �.. :"',

, DecQrt;lções. para ,�asam,nt08. -:-. De�rações .

para I�relas "'7 Deê�iações Pará;lçlúb!s":' Arranjos
p�raJe$tas -:-:- Buqu" em ger�l.. "It'·" ...... ·11
'\ , .,

�

" l, ('I!mt� dI"I�'�il1�m �!:'- �

;,," - Plantas o.....amentais.�,'" ," ',' ,

ClÚlderela'
neste,verão oom a
Três lojas para melhor

servir a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.

CINDERELA,
a, lJlelhor� op'ç�o pa�a

suas compras.

J

Vestidos' Conjuntos
Calças Linha de praia '�
�Iém de tec,Idos para todos os fins.

, s í ;

-., ,.
LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE':'PARA

TORNAR VOC� MAis' BONITA • ,; \' "'�,I, 1"'''

, , ,( ,·.:-:oJ
.

"

.
,�. ;'.

.

*1
Quando dê recente assem-

bléia o Clube Atlético Baepen
di procedeu a eleiçAo do np-

,

vo Conselho' Deliberativo, sen�
do reconduzido novamente à

presidêncià 9' industrIal Hans
'Gerhára Mayer, Luiz Alberto
Oppermann como' Vice, Nival
do Petry e Airson Garcia como
Secretários, além dos mem

bros Alberto Taranto, Bruno
Breithaupt, Gerd Edgar Bau
mer, Gérson Boaventura Fer
reira, Hilário Bruch, Humberto

Pra<!i, lison N. Bastos,
.

José
Bahia, Márcio Sauro Marcat-,
to, Mario de Souza, Orlando
Bernardino da Silva,' Osmar

,�immermann,
.

':edJPH Donini,
Ronaldo 'KôhntoI'lP, Rudolfo
Huf�nuessler, Viro Walz, além
dos dez últimos presidentes,

,

nas ,pessoas d� E4g�ni,0', Vic
tor Schmo.eckel (npsso diretor),
Murillo Barreto ·de Azevedo,
OctacrHo Pedro Ramc;>s, Lore
no AntOnio Marcatto, Antônio

.

Zlm'mermãnn, Bertoldo Klitzke,
Amo HerrscheI, . Alfr�do Lei
thold, Sigolf Schünke e Harol
do Ristow, bem como ,os su

plentes, Ingo Paulo Rabi, Man
fredo Albus, Nélson Barg, Udo

Wagner; e yvaldir' Bruch,
.. �

Nosso c�nfradel. Capitão
,Piske, � artigo nesta edição,
deitan(fo falação' s,obre a falta
de calor humano er.n, nossa
Jaraguá. Confira!
,,'

� 'r
Top Som Music e "Alta Ten.

sAo - 3 mil watts ae Som"
estàrão em15alando a tarde

de�se domingo al!,!pre oe pós
páscoa, cqm inrcio ,às ..:I5h30m
no Botafogo, após a �stupen-

,\' It

é
.. � .' l ri ri t'" �,. ...

'7irugerlzaus
.'

.. �

.. � . t ... c

20 PIZZAS DIFERENTES
LAZANHAS
RAVIOLAS

Logo, logo, aquele
.. : cho'pin�o alemão.

",

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

tem para vóéê, ' para 'o'seu
req�intado�go,sto. $6 o Lanz
nast�r mesmo' é-capaz 'de fa-,
zer coisa igual. Confira! "

PAGINA!

..• AGORA EM ,NOVO ENDEREÇO PARA
It.:�&S 'f

MELHOR SERVIR VOC!:

Rua Estéria Lenzi, esquina Av. Getulio Varga..,
sobreloja de Dalmar MagaZin,.

,� ,

... �. ,
.lII

.".1:

1 • 'l'. i ,'I 'm

., �' �, C�§f;'S.:,{. R' • • .,

- RUii Irm�o I-��rdro, moradia e mais uma C(im�tru-
ção oom,� "a��..ij�"2leiito�, lá alugadOS, rendendo" Cr$ ... ,.:
11.000,00 mensais. Cr$ 300.000,00 de entrada e saldo" a

t tI·" ... ·•

.Ion��, pr'!Z0. I":;' r'lt _,,, ... � ,��
f R�.a Cé!.r]lP<? .f\�egre,. região alta, vista panorâmica,

�rs,a de lTJaterial, nova,�!Jl terrel1Ó;. de :)4J;C3.6,50ms. F-inancié
'(eI J?_e),a"Gaixa,pu Brpdesc,o.\ Apenas Cr$,756.000,00. "'"

- Ru� Piirá, defrof)te à &'leríidll. Fa.culdade, casa ·de

ma�erifllll0va dJ'j 199T! ,com 4 çlQrmitórios, em terreno de
5.900,92m2, fracionável erl'l 8 10tes'l ""'," '_, ..

- �,ua p,omingp.� da )Novaqª 400ms ,da Igreja Matr.i�
. casa em terreno de 14,60x67ms. Possibilidade' de financia-
mento pelá C�ix'A. "......., ' , .,,! ""'. ;"

,

- 'Schroeder, ,RIJa Exp. OSValdo 'Kanzler,,(j95, casa' de
madeira de 80r;n2,em terrEjno de '8, 65x30. Cr$ 280 mil, ã-
ceitando imó:vel en1, Jàraguá. li l,. ,,'. 0"

'

,

--- Rua Ep,.lSácio ,Pessoa, c��a"de madeira ,erl'l terreno
,', dE? �.�9�m2, teglAp�alta,. vista pànorAmica .para o rio Itapo

cu" Ap�,nas' por",Cr.J ��6,041 o m2.
'"
- Rua Alago,as, <!�I madeira'. Qcm � 1 0.8m2, edificada �m

terreno de 9oam? (.' ''''� � ..... ,..< __ "' .. _ -' .•

.

'I" ç I

._:_ Rua Jo'Ai>' Doubrawa, centro, a 200ms da Jorge
- Czerniéwiecz" ài'eà de 25.000m2,_ideal :päiá indústiíà, chá-'
•

éara ou' loteamento.' Cr$ 120.,00. o· Dl2. •
,

.. ;j,' .--

'- RU� Roberto Ziemann, ���r!Jl'et�� y�banô;;�áre�a �l��
na, aproprra:da Para loteamento,' 25.375m2. �r$ 88,00' o m2;
)
- Lõteamêhtô Jardim do Sol; Rua "AU, terrenö'14x32m,

.

Jaraglrá Esqueraö: Cf$ ·100.000,00Y", '�'!" �.�
" ,

CHACARAS: .

'" .. ' tr?1 .",,...r-�

":-: Três Rio!? do Norte, antes do Salão Alemanha, área
,
..de 200x500ms, totalm�l'!te plana, com c8$arAo de 7 dormi
tórios, 4gua� past�gem. Apenas Cr$ 21,OÓ, o m2. Estuda-se

, condlçêie�... , " ,'. 1_ .J-
- Rio MOlhB;, Junto Paróq'ulá N. Sra. de Lourdes (gru

ta), 2,8,579m2 com moradfa. Ares 'plana, ágl,la crbtaiina to
go, terreno" ��i�, 30 Xar.leda�es . fru�a,s. Cr$' 9flO mit"

'.

, I
, 1

Organização Con�ãbii "A ,COMERCIAL SIC LTDA"
.1

CRG-SC n.O 0048
Téc. Cont. Ant6R1o José Gonçalves�

CRÇ-SC n;o 7.786
'

Téc, Cont. Yvonne, A•. S. G�çalves-,

CRC-SC n.o 7.638" __

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con- I
tabilidade - Serviços de Mllrcas e Patentes - FotocópljiS d� le

l'. gisl!'lç,ão Trabalhista.. e, ",!NP� - Segl,lIiQS em, getal,; -J �j:lr.vlços
Aéreos VARIG. I' .' . /- >, ,

.)Desde 1944' â serviço do progresso de Jaraguá do Sul
'

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SEMANA_DE 12 a 18 DE ABRil PE .1980 PAGINA 3

CatarinenseEXPEDIENTE

[ii) a:1 ij (IJ .111 :lll�ll
"Fundado em 10 de maio de 1919

.

CGCMF n.O 84'.436.591/0001-34
•
--

\. �

Importante
da Facisc em

O. Conselho Diretor da Fa
eise __;,. Federação das Asso�
ciações ComerciaIs e Indus
triais de Sánta CatarIna, este
ve reunido no dIa 22 de mar
ço em Pomerode, para a sua
37a. Reunião, em encontro que
reuniu cerca. de cem empresá
rios, representando as Asso
cia'ções Comerciais 8 Indus-

. triais do' Estado, debatendo 8

aprovando várIos trabalhos, de
relevado· interesSe.. O aeonte
cimento que contou com It

participação do Prefeito Mun'
cipal de Aomerode, Henrique
Drews Filho, Lédlo Joio Mar
tins, Presidente da Facisc e
Cid Edwin Lang, presidente da
Associaçã9 anfitriã (ACIP),
aprovqu a realização da pró
xima-' reunião. em Rio do Sul,.
dia 21 de junho, bem como,'
o seguinte:

....1°)
.

Envio de ofício ao MI
nistro da ·Fazenda e ao·Secre
tário da' Receita Pederal, ver- I

sando. sobre "Tributação sobre
os Valores de Correção Mone
tária nos empréstimos CO!11plll
sórias, em favor da Eletrobrás
e pedindo a exclusão da apu
ração do- lucro real, sobre o

qual incide a taxa dl' ·linpC?sto
d� renda'.

2") Envio de oficio Jlo Go.
,verne�or do Estado, 'reivindi
cando a "Extinção da REFLO
RESC Reftorestadora de
Santa Catarina Lida.

3°� Envio de ofício ao Se
cretário' da Fazenda, do fsta
do, j,ersando sobre a exigên
cia de Agentes Fiscais de Tri
buto,: "\E�taduals, de escritura
ção no ,livro .de Regislro de
�niradlils, de Nolas de Despe-'
sas': de

.

Oombustíveis, refeições, .

de"pesas de manulenção, etc...

4°) Envio de oficio ao GO
Ye�fil!'dor do Eslado,

.

solicitan-
I'

dei iberacöes
Pomerode

do tll'js resflluida ao PROCA
PE sua Itiluação financeira ori
ginal,. garanlindo a dotação I

�rgamenlária anual não infe
rior a. _:tO% da arrecadação do
ICrJr, tendo sido consllluída .

us,na Comissão para· entregaI'
esle oficio ao Sr. Governador.

5°) Envio de ôfício ao Sr.
Ministro da' Jusllça, Ibrahim
Abi ACkel, para que seja en-

.

c..,mlnhado ao Congresso Na
cional, projeto de lei alteran
do dispositivos,' relativos a

Protestos de Títulos Cambiais,.
para possibilitar ao devedor o

pagamento .do título 8'm cartó
rio, antes de ser t.irado o pro
testo, ,mediante o pagamento
do valor do título. acrescido
de juros de mora de 12% ao
ano, comissão de permanên
cia' (2,5%), a.m., custos, emo

lumentos e correção monetã�
ria baseada nas variações

.

das
ORTNs,. contados ao venci
mento do titulo, autoriZando o

Oficiàl a receber aquelas im-'
,

portáncias.

6°r Oficios ao Presidente do
Banco Central e

-

ao Ministério
. da Desburocratização,' versan'::
do sobre a eliminação da obri
gatoriedade do FeChàmento de
'Câmbio, antes Cio embarque,
par" empresas , que vendem
ao . exterior valores Inferiores
a US$ 500.000,00 anuais e

simpllficaçio substancial dos
contratos' de cambio de ex

portação.

7<') . Envio de Te!egrama ��
Gabinete do Planejamento, vi
sando a unlficaçâo do preço
do cimento.

SO), Telegramas ao Secretá�
rio Cla Indústria e Comércio do
Estado, congratulando-se pelo
êxito da constituição da SAN
TINVEST.

.! -i..

Criado
A Mesa da Assembléia le

gislativa de 'Santa Catarina,
através, de ·r,E!soluçã9, .. criou o

centro da �emória I;'Q'utiCa
Catarinerise que, entre outras,. '.

r .

tem a finalidade de: a) reunir
, documentos e informações re-

I e t� .

J

o Centro
lativas aos vultos da politica
catarlnense: b) colher 'depcí
'mentos sobre. 'vultos e episó
ai�s da história polftlca cata

nense; c) divulgar os documen
tos e informações que dlspu
ser, franqueandó aos estudlo-

da Memória
sos consulta aos mesmos; d)
fazer pesquisas em biblioteca,
mu��us. e outros ó'rgãos acer-,
ca da histórica catartnensej- e)
articular-se com universidades,

.

estabelecimentos de ensino'
e organizações histórico-cul-

Política
.

turais tendo em vista a conse

cução . dos seus objetivos; f)
adquirir e colecionar publica
ções antigas', e atuais que di

gam respeito à história p<>lrtl
ca catarinense; g) editar bio

grafias e publicar ensaios, so
bre os- -vuttos e epi�ódlos da:
história' polítlca catarinense,
mediante encomen�a ou con

curso.

Inicialmente, o Centro, da
Memória Politica Catarinense
funcionará junto ao gabinete
da presidência, já tendo deci
dido que no decorrer deste
ano vai editar a biografia dos

ex-governadores Nereu. Ramos,
Irineu Bornhausen e Hercllio
Pedro da luz.

EMPOBRECIMENTO
DOS MUNICIPIOS

o deputado Vasco Furlan,

PDS, abordou em. pronuncia
mente, o empobrecimento dos

municípios e: apontou entre as

causas que levaram os muni

cípios ao empcbrecímento, "os
óbices e impedimentõs cons

titucionais e legais vigentes
que profbem as elevações das

aUquotas, bem como as corre
.

ções nas bases· de cálculos
dos tributos municipais que,
em contrapartida, .estes mes

mos óbices não' Impedem que
sejam corrigidos' os valores
dos afluxos orçamentários,
destinados à execução, dos
encargos públicos". Frisou
ainda que "a excesslva cen

tralização de receita tributária,
pela União, é uma das causas

fundamentais .para o empobre
cimento dos municípios pois

,

• que esta reserva para si 1 O

impostos e apenas dois para
os Estados e Municrpios".

. Diretor:
Eugênio Victor Sch,!!oeckel

.

Colaboradores:
Yvonne Alice Schmoecke,l Gonçalves, Flávio Jlosé
Brugnago, Jaime. Blank, Prof. Paulo Moretti, José

.

Castilhó Pinto, Dr. 'José Alberto Barbosa; Praf.a.
Alarde S. A_rno'rim, Rudol' Hirschfeld, Silveira 'Jr.

' focali'zando
SãO isentos'do pagamento
do Imposto Sobre a Proprie
dade Pred'ial e Territorial Ur-

� bana os proprietários de imó
. veis de fi�; residenciais, cujo,

valor não exceda S.aoo Uni
dades Padrão de Capital -
UPCs -:- é o que propõe o

projeto-cle-Iel apresentado na

Câmara dos Deputados, pelo
. petebista Henrique Eduardo
Alves. Estabelece ainda. o
projeto; em seu parágrafo ú

nico, que somente farão jús
à isenção prevista no referi
do projeto. os proprietários
de um único. imóvel e que
'nele resida.

Por outro lado, o peeme
debista Maurício Fruet, apre-

.

.sentou à Mesa da Câmara,
projeto pelo qual será eleva
do o valer d�s aposentado
'rias devidas aos trabalhado-

prios técnicos da FGV que
esperavam um Indice de 5,5
a 6%. Com a alta de março,
a inflação ,c,hegou a 83,8%
nos 'últimos doze meses, a

proximando-se assim dos ln
dices de 1964. Essa inflação

na terra não são donos dela
nem mesmo moram. Atual

mente, a situação fundiária

piorou.

Um estudo sobre o me

nor, realizado pelas Faculda
des Francisçanas de Bragan
ça Paulista (SP), revelou que
o Brasil possui 18 milhões
de jovens carentes, entre a

faixa etária de O a 18 anos,
de março só foi superada pe- sem recursos básicos para a

las altas recordes de dezem- sobrevivência. Desses, cerca
bro (7,3%) e setembro

......
de 10 milhões "vivem" em

(7,7%) do ano passado. São Paulo.
. '\

Dentro dos próximos dias,
o presidente João Fígueiredo
receberá um convite oficial
- que será aceito - para
vlsltar a União S'ovjãtica, em
nome do presfdente dó So
viet Supremo, Leonld Brezh
nev.' A dafa da visita estaria
inicialmente marcada para
1981, quando Figueiredo tarn
bém deverá ir aos Estados
'Unldos.

Nos ES�dOS Unidos, o

Centro Nacional de Estatísti-

·

Nosso Plan�ta talvez ago
ra causa inveja aos observa
dores de peso do mundo. Se

gundo o labo-ratório de. Pro

pulsão à' Jato de Pasadena,
Califórnia,. EUA, ela ','livrou
-se" de 37,5 quadrilhões de
toneladas métricas nos livros
-de medição. Métodos mais e

xatos de medição, que utili
zam espaçonaves e raios la
ser, produziram 'O novo valor

que agora se situa em 5.975
sextilhões de toneladas mé
tricas ...

res rurais. A proposlção ele-
ca de Saúde acaba de divul'" o valor correspondente ao
"ar, através ião seu boletimsalário mlnimo regional da
lntermatlvo,' um dado real

aposentadoria por invalidez
\ mente auspicioso: de 1930 a

ou velhice devida àquela es-
1980, quase todos os tipostegoria de tfábalhadores. Em
de câncer têm sido mantidos

sua justificativa, ressalta que sob controle. A única exce
ao ser criada a aposentado- ção é o câncer de pulmão,ria para o trabalhador rural,

que tem apresentado índices
o próprio legislador reconhe- sensivelmente aumentados. A .

ceu a necessidade de atuali-
entidade atribui áo. fumo es

-zação periódica dos beneff-
sa esca'l'8d'à incontrolável da

cios previstos
.

no Programa doença e re,forçou seu pontode Assistência ao Trabalha-
de visfa através de pesquisador Rural, hoje estacio,nado efetuada exclusívamenté com

em metade' do maior salário
mulheres, cujos rrídices da

mínimo em vigência no Pais. moléstia tiveram expressivo
acréscimo no período "'"
1960/1980, justamente a par
tir da épàca em que o hábito
de fumar ganhou camPo en

tré a popUlação do sexo fe�

o Senado .

Federal apro-

minino..

,Correlatamente, outra no

tícia indigesta aos fumantes:
. Os preços dos cigarros vão

.' subir 25 por cento -a partir de
1.0 de maio. .Q aumento foi

autorizado por uma portaria
assinada pelo Ministro Ernâ
ne Galveas, da Fazenda, sen
do' a primeira alta deste ano,

mas, Já está previsto um no

vo aumento em outubro. Com
os novos preços, as marcas

mais baratas passarão a cus

tar CrS 12,50 � .

os cigarros
mais, caros CrS 35,00.

Num estudo s,obre �e���
grafia, o Banco Mundial indi-

·

cou várias possfbllldàdes dá
evolução, no curso dos pró
ximos 30 anos, da população
mundiai dos países em de
senvolvimento no seu con

junto e de alguns países
grandes considerados indivi

dualmente, baseadas em 2

projeçÕes. Trabalhando em

cima dessas projeç<ies, o

professor F"ernando Marcon-.
des de Matlos estima que a

população catarinense se es·'

tabilizaria em aproxim1ida-
·

mente 8 milhões de· habitan
tes por,volta do ano de 2.075

se adotada determinada pro

jeção, ou 16' milhões, no a

no de ,2.125, seguindo outra.

O·
I

CEBRAE - éentr� B;a
sileiro de ApOIO à Pequena�

e Média Empresa, vai dar
inrcio a uma ação intensiva
no sehtido de promover a in

tegração Governo-Pequena e

Média Empresa e para tanto
·está concluindo os prepara�
tivos para ampliação do 'Pro

grllma Bolsas de Subcontra

tação Industrial - 8SI, a nr
vel nacional. Es�e programa
é uma iniciativa pioneira no

País e se constituiria, basica
mente,. n� instituiçãe de um

centro de informaçOes sobre·

Escreve
LAUSIMAR LAUS

"Rio, 30.03.80
,

"ltustre ccleça e con-
. terrênso Eugênio Victor
Schmoeckel. Só hoje
venho agradecer o en
vio de seu jornal, data
do de 1'3.10.79, em que
lí, imensamente emocio
nada, a notícla do desa
parecimento de nossa

querida Lausimar. Ami
ga, conterrânsa, colega,
vizinha, ela nos deu ain
da - a mim e aJ meu
marido extremos qe ca
rinho por ocasiao do
grave atropelamento
'por ele sofrldo.. Encon
tra-se' aqora

'.

quase re
cuperado e, como Ihe
dedioo I todos os mo
mentos - estou afasta
da das atividades jor
nalístícas 'e em falta
com um sem número de
amigos. Eis por_ que re
tardei em lhe eSicrever
e ae lfí� dizer_, que elJ
dosso inteiramente, os

justos. louvores que a'
nota de seu 'espiêndido
jornal dedica ta lausi
mar [aus. À escritora

-

de, imenso Viéiilor e fi ma-

o Leitor
ravilhosa amiga, aos
seus grandes dotes de
pesso,a humana. Aceite
o tardio e comovido a-

, braço de Maura de Sen
na Pereira"., '

.
.
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vou projeto determinando

que as �ontas de água, 11:Iz'/e.
.. ..�

telefone, em todo o Brasil,
vençam no primeiro dia do
mês subsequente ao do COII

sumo, com tolerância de çi�
co dias para pagamentos sem
muita.

N o Brasil, na fase pré
-escolar, de 2 a 6 anos, há a-

,

proximadamente 18 milhÕes
de crianças mas só 550 mil,
apenas 4%, frequentam as

salas de aulas e, também, a
penas 12% d.as crianças bra

sileiras, conC:luem (,1.0 grau,
Issd porque as 'necess!dades
de sobrevivência e a desnu

trição obrigam aos filhos de
famíl:as de .pouca renda à

desistência ou evasão· ou ao

aprendizado precário. Outra
dificuldade encóntrada é com

relaçllo a disputa c;le vag2s
na$ universidades � das 1

milhão e 117 mil vagas em

:1977, àpenas' 403 mil eram

em asco.las públicas. Esses

números foram citados por
um parlamentar catarlnense; ,

na Assembléia legislativa.

realizou on

tem, em Ca.mpo Alegre, a pri
meira assembl,éia geral ordi
nária de '1980"téndo por:.lo
cal a Sociedade Amigos de

Campo Alegre - SACA.

o índice de inflação atin-

--k-

,Do' Colégio Frei
Rogério, de Joaçaba
"Prezado amigo dr.

Eugênio V. Sohmoeckel.
Saudações corcãals, Da
qui do meu novo posto
oe liderança saúdo o sr.
e toda sua famflla dese
jando saúde' e felicida
de. Agnadeçó 'c recebi
mento do seu Jornal que
recebo semanal e pon
tualmente. Por aqui es
tarnos nos acostumando
a nO\�os sistemas e no
vas lutas. Tudo vai bem.
É claro .c/, a bênção de
Deus: Po,r certo o. ami
go estará fJazendo ma-

. , /
vilhas no nobre posto .

gúe ocupa. Rogandlo ao

RessuscitadO- mil bên
ções sobre 'sua pessoa,
famma e trabalho. Sou
com saudo.so abraço -

.

as. Etwin� Haas".

ven�a em 1a. praça: Dia 02'de maio' p.v., às 14h.Nen�91
em 2a. praça: Dia,:26 �dé maio P.V';·1 às :t4h, por quem', mais

der. looal: Edifício do .Fórum dai Comarca de' Jaraguá do

Sul. Autos de execução n. 6.702. ·Exequente: Carlos Sobe
i

k" Executados: HilBERT RADUENZ ,e ALZIRA W. ,RA-rans I.
.

�

'b '

'semDUENZ. Bem a ser praceado: 1.) Um terrenO" ur ano,-,
,benfeitorlà, situado nesta cidade,' nos ·fundos. da Estrada

Jar�gUá-ESquerdo, i={ua �oão Jan�ário Ayroso, .-cem .

a área

de 1.250m2, fazendo frente, na Tifa dos MartinS, fU,ndos e

co�frontando de �m lado com terras dos vended�res. � de

outro. lado 'lom terras d�. José 'C9rrea. ,�te tefteno· é, parte
de u�a .·área maior;, transcrita nesta' CCilmarca, sob n..

'

....

39.426, no 1,lvfo n .. 3-T"avaliado em Cr$175:�00,00.,.N�S' au
tos não c.onsta haver qualquer ônus ou recurso· ."pendente
de, Julgamento. Fi�al1) ainda int!mad� da _data_ supr� ,men

cio-nad'a os executados, caso sua in�lmaçao nao.�eJa po�
srvel pelo..Sr. ,Oficiai de Justiça. O_�do e �a�ad.o nesta. CI-

"d�d� e Comarca de. Jaraguá d� Sul, aos seis .dl�S do mês
I. 'de 1980 Eu Adolpho' Mahfud, ESCrivão, o subs--

de março '.' ,

crevl.

a disponibilidade de tempo e ,,'

A características dos equipa
. s pequenas empresas in- mentos' iÍldus,triais,. com o
duslriais de Santa Cat�rina

.

objetivo de preencher o tem
- as que .empregam até 50 po ocioso dessas indústrias,
pessoas. -. devem ter em canalizando encomendas de
1980 uma produçllo industrial terceiros.
que vai se situar próxima a

casa dos crS 60' bilhões. A
das. médias - de 50 a 500

empregádos, - deverá che- dia 28.03, precedendo o lan-
gar perto dos Cr$ 100 bi- çamento do PDS no Estado,
lliões; enquanto , que a daso presidente nacional do par
grandes - com mais de 500tido, Senador José Sarney
empregados - não dave paS-reafirmou que o calendário
sar muito dos CrS'40 bilhões·eleitoral será rigorosamente

Estes dados mostram que as obedecido e é aquele que es-
50 grandes, apesar do seu tá estabelecido na eonstitui
porte extraordinário, não têm .

ção, . isto é, fixa eleições di
o peso das' 5.000 pequenas 'retas para governador 'dos
que, dispersas paios, 197 mu-, Estados em 1982; Sarnev dls
nicfpios catarinens�s, distri- se que ó partido, a nfvel de
buem o dêsenvolvimentp por

.

direção nadonal, está' empe
todos os cantos do Estad�. nhado em criar uma imagem

de um partido do futuro; isto

E
'

é, "que tel'Jha: longa vida po-,

m números absolutos, lítica e estrutura. moderna".
Minas Gerais é o Estado' que Argumentou que "não pode
tem mais bóias-frias no Bra- 'mos aspirar à instituições
sil. Em 1976, eram 1 niilhão fortes e democráticas se l)ãO
e 800 mil o que equivale a tlverm6s 'a base destas ilnistl-

, 72o/� � 'dos',' trPlbal'hadores . ru�· . tuições democráticas' . fort��, '

lais; o q�e significa que a que são os partidos polrtl
,maioria dos que trabalham (::os".

JUIZO DE DIREITO DA C.OMARCA ,DE
'JARAGUA DO SUL

. Edital de. Praça

Hamlllon PUnlo AIYea
Juiz de Direito

. I

"

HC
\ .

, CARROÇARIAS

Hornburg
Carro9arià-s 81índadas

,Indústria de
'Ltda.

giu 6,6% em março, infor

mou ä Fundação Getúlio Var
., gas;: em "aum��to que' supe
'.' 'rou as previsões das autori

dades,da,;área econ.ômica, de
u�a taxa inferior a 5% e a

té as estimativas ,dos' pró-

AUREA MOLLE8 GRUBBA
Tabelião e Oficiai do Registro de.

Protestos

EDiTAL
Pelo presente edital de cit;iÇão pedimos aos

senhores abaixo relacionadQs que compareçam
em nosso oartório para tratarem de assuntos de
seus interess&s: '

A�ostinho Vjeira, R. Francis�o �uschka, 763,
nesta. Anita Koehler Bratz, R. Jomville, 26, nesta.
Gilberto Kreis, R. Preso Epitácio Pe�soa, s.n., nes
ta. Jorge Gercino Vogel, R. Luiz Sarti, �2, Ne�e�Ramos, neste. José ZImmermann, R. Joao �?Slnl,1386, Corupá. José Rival Vargas, R. VenâncIO da .

Silva Porto, s.n., nesta. Manfredro Schalcach, R.
Roberto Seidel, 1396, Corupá. Raulino Anderson,
Ft Angel'o' Rubini 79", nesta. •

'

. Ada'lzira Piazera de Azevedo
Oficial Maior

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MóVEIS.

Av. Mal. Deodoro,,1.479 Telefone: (2-0144
.

JARAGUA DO SUL - S.C.
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cnRREtO 'DO POVO

Ucre abre
A Secretaria da Educação

esta prestando à comunidade
da �icrorregílío do Vale' Ido
ltapocu, mals- um grande, be
neffelo, "a realfza'ção dos "Exa
mes Supletivos de 10 e 20
grl:jus,c 'em '-.!êlIraguá do Sul, fa�
vorecendo.- os interessados ce
nosso mUllli,c_fpio; nome tam
bém OS ..d�cCorupái"Schroeder,
Massarandu�a e Guarámirim.'

inscrições
As inscriçQe§ �tarão aber

tas até o próxi!!19 Elia 25 de
abril de 1980 e à realização
das provas está definida para
os dias 18/ ·1�i'· 29' @ I �1 ' de

, [unhe- Ele�f,e enQ" , _;
"'01 .,,", ... ,.; ...:; t .01" ,,,,., I,·

A id!l�e ,mlnTma �?'i�ida pae 1

«ra pr�staf �xal11es! éje 1° .grau l
é jJiha!1o� e'f �é' 2° Qra,u; 21
anos, , I

, ,

'REGíSTR,Q
�" (" , ...

. Áurea 'Müller Grubbà" I. Ofi'oial, do Registro Oivil
.

�q 1.9' Distrito da Opmar
ca de. Jaraguá do Sul,
�stapo de Sa.nJ�'Catari
na, Brasil,

. F� saber ,que çp!llpa
recerarn em ca,rtqriQ; e

xlbinqo QS dOGurnl;}otos
I eXigi,poS pela "ei' a tim
de se, habilitarem , para
ca�Jj; , l.·

Edité!' gO ,1�,302 de q���.19(10
,LUíS Ç�A!-OS DE FR!;ITAS E
MARIA SBARDELATTI
Ele, brasileiro, solteiro, 'operá
rio, natufal de Gaspar, neste'
Estado, domiciliado e residen
te em Ilha da Figueira neste
distrito, filhe de ,Ma�oei de
Freitas e Niláãde Souz� Freitas
Ela: brasil,eira, soitei��, i�dus
triária, natural de, Jaraguá do
Sul, domiciliaâa e resiãànte na

Rua José Bauer, nesta cidade
filha' de Ar.duíno'Sbardefatti �
Bertolina Klein Sbardelatli. '

Edital' It' 1Ú03 de 071-04�1980
MÁRIO AVELINO E DORrrA
ANA'IR 'OOGROSSI

�t- .-...

Ele, brasileiro, solteiro, fop.'e-
rário, ;,aturál de" ?�rag�á' do
Sul, domiciliado e residen,té
em Três Rios do Norte; �este
distrito" filho de Joãe Aveiino
e Maria Nunes.

'

Ela, brasfleira, solteirã, co's-
.' �'. � , i

turelra,
•

natural, de' Corup,á,
n�ste Estado, domiciliad'a e' �_sldente na _Rua Miguel Salai,
nesta cidade" filha de ArthlJr•

jCogros�i e Alma Cogrossi. ,

E�ital no '11.304 de 07-04-1980
ODAIR GARCIA E LORI ßA$DT�E'''� ". '

Ele, brasileiro, soliei�o me-
",". 1

� .�
,

•

caOlOO, natural d.,e Corupá,
neste Estade, domiciliàdo e r�
sidente em' Corupá, m;�ie- �s-'
tado, . filho' dé· Bento ' J�viío
Gárcia e-Ev!ihilde Silveh� 'G�r-

.. 't ....

cia.

Ela, braSileira, solteira,. indu�
triária, natural de Jaraguá do
Sul. demieiliada.' e r�sident�
em Três Rios, do Norte, 'neste
distrito, filha de Gerhard
Gaedtke e A"ele Jordan" Gaeät
ke.

,-
•

E�ital 'It' 11.305 de 07-04-1980
SERGIO LUIS DA SILVA E
C�LlA BALSANELLI '1..'
Ele, �ra�i,{liro, �ofteiro, escri
turár�q, i"ÇltlJral � d",.�:ßl�mel\lau,
neste !=�taqp, i;!ol11ioiliMg e re

side'l!\tl'l 11� RUil lpEjp Sªrni T18�
vares,J n�sfa çidag�" filM de
Bento MaOoeI" dfl. �i1Y-9'e )�h-
dira Aniqrim eil! Slly(l. .

Ela, brasi,�ira, solt�ir�" ,,�scri
turárjéj, natural .c;l�'J ,I,.,Ili<: A!)((;1'>,
nf�te l=�tªQP, ,pqmiçjljaga -te
resiçlent�. ß.JT\ :rres RiQ�. po
No_rt��·" n!=,ste _ ".lsJrÜ9-,� filha pe
Joãp "Ifredil Balllanelli e Ana
Bßlsanell-i. .,,, - - .... .'. .:
Editai rfJ 11.306 de 01-04.19�0
,wALDIR DE OLIVEIRA SÁN
TOS E MARLENE DOS SAN
TOS

Ela, brl}�jl�iJol ,�o.Umr:Aí ,lAvrA;
dor, natural de Assar, Paraná,
domiciliado e residente em

Terra Rocha" Paraná, filho de
liton de Oliveira Santos e Ma
ria José' dos Santos.
Ela. brasileira, solteira, 'indus
tr;á,ria; nat�ral de Novo Se-
,randi, Parana, domiciliada e.

res'dente na' Rua Walter' Mar
r;uardt, nesta cidade, filna de
útllio _dos Santos e LaudeUna
dos Santos.' '.

Edital nO 11.307 de 07-04-1980
VALTINO ENGÊqJlANN E GRA
CI SABINO

Cópia recebida do _Oficial de
Guaramirim, neste Estado.
Ele, brasileiro, solteiro" tornei
ro mecânico, natural de Jara.
guá do Sul, domicllia�o e' re

sidente, em Três Rios do Nor
te. neste distrito, filho de Her
berto Engelmann eHerta W.
Engelmann.
Ela, brasi!eir�, $o!teirª" �q larf 1

natural de Guàramirim, neste"

E�t�çI,o, dflmicfJií\qa, eC- fe�i��n"
te em �lJaraJTIiri(l1. nellt�' �s
tado, filha de João Sabino e

Maria Alves Sabino.

Edilal 'ffI � pO� c!e,' "�-04-UI�0
(=IO'$.'\I-II'loIO mI§:! p- ROSITA
GUT,Z �.

'

Eie, llrilsijßiro, saiteirq, p9l;lr,ei
'ro, natural ,c;le q�,arafTIirjm,

, neste
. E�tap61 q<'>!T1i,GiTTaqo e

resioellte ,em Rig Cerro I, ru�ß
te di:>trjto, fi!.!1o, Oe ArchéjOÚ)
Uller e ISI}IJra Bemarqina Ma
chado Uller.
Ela, brasileira, solteira, indlJll
triária, nafurAI ge ��raQu� çlo
Sul, 'oomiclliaqo e r,esi.dente
em R,io da Lllz, II, neste dis- I

trito, fil.'1ª de Ralf QlJtz e Hel

ga "K1'lth Gutz.
Nelspn Potrich e.,.
Anitª E�ite pÜH,,�r
\ Ele" brasjleirg, sQ!teir9" me-
cä'1ico, .Ilatural çle San:inçlj, FI,io
Grande do Sul, domiciliado e

residente na Rua Dona Antonia,
nest� �ida.de, filho d� Armando

_ Potriçt) � Emilia Potrich. Ela'
brà�i'lei;a', solteira,' �uxiliar d�

, , � •
• fr," ,

enfermagem, natura Ide Ubire-
ta�nia, �ania Rosa, Rio �rande
do Sul, domiciliada e rellidel)te
'em Jaragúá Esquerdo neste

lo! (, ,
'

dfstrito, fi,lha de Reinhar,d Butt-
ner e Hedwig Fritz Büttner.
Edital nr. 11.310 de 08.04.1980

,

Eno Lindemann e

L!)risita Wendorff
Era, br'asileirõ'," sO'lteiro, ser-

� , '

vente, natura Ide< Jarguá do
Sul, domiciliado e re§fdente em

Rio da Luz I, neste distrito, fi
lho de, Herberta Lindemann e

Edeltraut Dorn Lindemann. Ela,
brasileira, solteira, servente,
naturaltde Jar'aguá' do·S�ul, do
miciliada e resid.énte em, Rio
da 'Luz I, neste distrito, filha
de Alvino. Wendorff' 'e Hilde-'
gard Heise Wenda rff.
Edi!al nr. 11.311 de 08.04.1980'
Walter, Busch e

Conseição' Rosa de Andrade
Ele, brasileiro, sOffeiro, in

dustriário, natural \ de 'Jaraguá
do Sul, domic:iliado e residente
na Rua Rudolfo

'

Hufenuessler,
nesta cféraae, filho ae Erico
Busõ e Udia�Ramttium Busch.
Ela, 'I;)rasileira, solteira, indus

trlérla. ,natural de Guaramirim,',
'neste 8stado, domicilida' e re-

sidente em Guaramirim neste
Estado, filha de José :de An
drade e Rosa Machado de An-, I
drade.", .

Edital, nr. 11.3H!, Oe 08.04.1980
Fid,Us I;htmarchi e
NOfln�, Panst�i!1

�Ie, bljlsileiro, solteiro, au)!:i
lir.. d§ ßscrltóJip, natural de

Jarl!guji dp, SUl, domiciliado e,
resig�n!e 12m Barr.a .do Rio
Cerro, ne�te distrito, filho d,e
Alberto Demarchi e Carmela
Tori'lElIIi D�mar�hi. Ela, brasi
leira, solteira: �liInç;&r.i,a, Ra.t!Jral.
de JarE!gu� dQ. �Ul, .Qomi.ciUada
e residente na Rua João Pla
ninscheck,

'

riesta "ciaâde� , filha

,ele Antpnia PaRste!n e Catarina
Eichinger pansteill,
"EtllWr nli 1'1�313 )d� "'09.b4�1980
Pedro Fodi e Nelslta Erdmann
Ele, brasileiro, solteiro, au

xiliar de escritório, natural de
Jaraguá do' Sul, domiciliado e

residel')te em Tr�s Rial[> "o NÇlr
te, neste distriat, filho de Wen
delino Fodl e Cecilia Baumann
Fodi. Ela, brasileira, solteira,
C«?t1!9ß.lira, natural de Jar'aguá'
da $ul" domiciliada e residents'
em Tr�� Rios do Norte, neste

distrito, filha de Gerfruaes Erd

man_no

,

E "ara ,RUE;! c,hegue aQ co

nlie�imento de todos, mandel'
passar o presente Edital, que
será publicado pela Im'prensa
e em cartório, cinde será afixa-
do j:lurante 15 dias.

�,

Se alQuém souber de 'algum
In,ped1mento, aóuse-o para as'
fins, legais. .
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Go'nfira '

1 'a
"

tros de curnprim�nto, e ovjo, Alberto Arjdre Bourgeojs, Su-
custo se �Ieva � doze 11)1- perior Ger!l! 'da Congregação
tnöes de dollere, caiu na dos Padres do Sagrado Co-

Base Naval de South Wey- ração de Jesus, dentro- do

, 'l)1outh, ,�pós um' aeldente de .) SE}!J rot�ir� 'gEt yi,�itas às Pro-

que não resultaram vftimlls" 'lIfO,ciaª SI,II,B��II§ira da Con-

f.' aeronave e�taya sElJlda,· -'gregliçAo".
!guiada para o hangar, quan- ,

- A 'S!JNAIiI, em 'Portaria

!do uma rajada de vento o n. 07, de 14 de fevereiro de

:projetQu so!>re. \l,I11? p�rfi!l1e! 1�7P, 'fjxaya' @� pesos .e pre-

destruil'!Qo-o ,tçtalrrelltQ'" ,11 '2Qs. máxirnpll' para a v�l)da
_ "Torneio Presidente El!� ,do �ão �e !rigo tipÇ) lliljntl9§

gêni9�Vitor ,Spprnp,eckel,_ , 0'11, francês, lia consumidor:
Festival,.de. ÇOl)1emOf?ção _,. Elo grs. - NCr$ 9,10; ,�20
:0 S.C, Estrela, campeão do' QI'&,. -;- f\lçr$ 0,18;, �sp g�s.

l'tOfne.jO PlesidlilnJf) _
Eugê",io ""'" Ner$ 0,36 e $00 j;l1li· -

'Vitor SchlTloec;kel, çomemo- NCrS Q,r�. A�! !\Ions t�mP9s
rau a conquista dlfste, tr�!Jlo, esses que eram p�go,s em

dcmingo último, com UfTI cruzelros noves,

granc;!e .festiVAl E!sPQ�iv�. A ,- tisns (,3erhard Mayer,
partigl;! d�j Itun>�p reuniu aS ,�refelto tJluniojpal/ aSßil1aYii
equig�f!. ,t,t�!ar.<l� Q9 $.,<:;: I=s- f'OrJlirlll 1). 22, dß·25 de mar-

trela e CA Baependi, uma ço de 1970; :,(Iesjgn8n.d.o Se-
partid2 que agradou real-

,

nrzia l'íIIaf�a Pinto' para, a

'11ente. aal:",. fut3Q?I, boa panir de 25 de marçQ"ecio-'
,c';sciplina, âl[>sis'ência nYfTle- nar no Gr.4PQ !isJ:;olar "Alpa-
fOSa. Jai;"u? e:Nique marc�- no 'Kanzler", q.€lsta ciqlill;l�.'

'

- José, Castilho Pint,a, es
cre1(ia artigo intitulado CO

VARDIA E �)\BéARISMO, C()�

mentando o assassinato' do,
EfT1b,.a,iXlIdpt n1l' �uate"lal�.
- PalJ!p Mpr,ªUi, na ,cQI�

na O aliE VAI p�!..o qONS,

,

", história... cfpios, em Petrópolis, Rio �e
Janeiro.

'

ii

! J
Der EVI lIapocu-frltze

03/80,
.

HA 30 ANOS
-' do o registro do consumo dé � No dia 2 de abril de

energia.
\ Cheg�ra �º: cAAlw-, � 19�J!" nosso _ qiretor era a-

cimento da Empr�sul que meacedo. de morte. Um mis-

al��p�tU;�su,árj?:� usªy?� '\.
de terloso t�lefonema avisava o

fiQ� º� fqfma tal que évlta- ,fatÔ,' que' �rà fárfan;ente CO"

va, a, �nergia pa$sar 'pe,lo re- mentado na primeira página
lógio. do CP. Claro que nada diS-I- Pelo decreto de 18 de

.

so aconteceu. Apenas ,.uma a-

março, o Governo do Esta� meaça para demover o n05-,
dp lIPQ��l'Jta,y� o pr,ofes!,jQC so ;qrre�qr das denúnçia� q�el'Wefldelino schmfdt, da l='�- setriM!l!!11�nte levava ao pu-
cola do JaragLiazinho, de- blico. Para mostrar que nãOjpois de'27 anos de serviços th1ha medo de cara feia, o .

dedicados a educação da CP publicava artigo, intitula-
I

mocidade daquéla 'região do do "Retrato - de yOrJ30 in-

,n�sl?Q I11lJniprpip,
, 'I' !�irO" n d, 'Ad'rlt:!istraçãol- NPt[cias,"'�'e B!U�Eln�u •. t ,M,}lQiCjp_àl �e J,a�aguá dOIregistravam um surto de te-

, $Ul". E.tpme oolca...
f �t· �''1- OI � r t 1

bre afTIa,re!� elT! Ipirarn�, ten-, - v"Çorreió do'povo dora-I
do para é��é �irn Çf1gQß,dO' à .' I vlintef: ta!11bé,m f',lidQ, no�Blumenau uma missão médi- EE:UU da América do Nor-I
ca, para vacinar toda a po- te� Acabamos de registrar a

Pvlallão. Inforrnaçãe f1ão con-
� assinatura para a lo.calidade

-

, r: ''I',
'

'

- '> . ," ,

firmaqa, dij:ja que 'tambérT) i:I� .f!�c�, Boad, ,}�i.ncjnnati,
em Rio do Testo tElriam se Ohio, USA. Ao nosso leitor

• J ri'"
\
I ��J '), f

registrado casos da mesma os nossos 'agradecimentos e
.,r.�,...� 1)')&,'

doença. esperamos podei' transm,itir
- L�i� d� Souza" Prel?i- através deste semanánp um

dente da Câmara e Walde- retfàto fiel da vida do povo
,

mar Grubba, Prefeito fIiIunici- ' jaraguael'!se".
pai, participavam de 'Con- - "O maior dirigivel do,
gresso de mais de mil muni- mundo, o ZPG-3, de 130 me-

'-;- "Nossa cidéjqe teve o

privilégia de hospedar o Pe.
I

. .,.: Na semàn� de 6 a 12 d� a-

'

J � .,."
bril de 1950, como de cos-

tumé, '0 CP 'frazia farto -:00-
.

tieiário para os seus asal-',
nantes:
- Alfredo "Kráuse;r pre$i

dente do Clube Atlético Ba!'!
tpend; conÇldá�a os sócios e

,exmas. famIlias para urn bai
le social, que se realizaria
em data de 8 de

'

abril, sába
do de aleluia, com inicio às
21 horas.

"

-,.
t: Haroldo: Pederneiraß,

presidente d1 'Empresa Sul
"'SrasÍlEiirii 'de Efétricidàde SA,
'a êntão 'Empresul, publicava
nota "ã imprensa, alertando
os consu'fiiidoréll d� energia
'elétrica, pàra disposithíos qa
Portaria '0:'560, de 6 �e ou

tubro de 1948, qu'e vedàva
ao usuário t�car nos m�di
dores e nos fios de ligação
da rede'

. distribuidora, exe

cutar
'

ou mandar executar

qúalquer alteraçã� fundamep- ,

tal, ou usàr qúalquer artifí

cio'com:o fim de lesar a em

presa; reduzindO' ou impedin-

iam p�ra o Estr11�, r�quar
to que Hamilton e Hgfst1 fls�
sinalar�m qs t�nf0!;' do Bae-

d·�
,.- ,'" .�,

"

Ir.:,.,)t" t\ \
I

pec. i A fase Imclal rnarçou
a vitoria' Parcial ,;pó' Estrªlª "

por 1 a O".

.. , HA 10 ANOS

.11'"
i' " .,'

escrevia HA Perda d� Entu-

'siasl')1o, tec�r,,:lo _ .Çpn�idera- _

ções sobre aleanismo.
,. .

-
..

AHistória os eróis. '

O'" ' ,

a' e eza,9progresso
, de Santa ,Catarina naDi

'�

âlbU�·��·,(igUri_h�i;�:::.�<
Para você colecionar .':
,

. - --'. �·e ganhâr ,�''''''''''
,.,.

"

:�,,"

.

'::,:;.:�1j

prêmios�aVilbQ�os�.

1

Imagine url] álbum de figurinhas muito especial.
" Qu� çgnte a História de nossa terra, .de nossa

g�l1te. Um álbum feito com muito Qíi\rjnho,
.

Cgm .figurinhas coloridas e um tE}�t(1) sérjp, ,

.1. ,pesquisado, E que, além disso, você'não precisa
ga�ta! um tostão para cqle<i:ionar, lrnqgin� ainóa.

" g�e esse �'bum distribua um. mundo qe pr�lTIios
marayilhosos. , .,,'

De�de bolas de CQuro e b\cioIeta� pté teIevi�ºres.
Sem f<;llar no sorteio de Cadernetas de Poupança
BESC recheadas.

> ". ,_ .'<' ',Assim é "A Criança e e). ICM � Conheça. Sànta ' ,

I, Çatarina", Um álbum de figurinhas que, como você
vê, ya!e ouro,. ,

'F)9rque corn ele você se diverte, aprende, •

ajudé;l ,Santa Catarina a crescer e, ainda(,
por Cima, )Joçle ganhar muitos prêmjqs.

.�'; 'Participe. Bastá trocar s��s;nPtpf.i fiscaiS de
,compra e tickets de caixa pór figurinhas.

t t �

1

ICM,'
�DAFAZENCA

.')-
.. /

,

Comvocê pélrticiP.é!1do,
santaCatãrina vai ficar
airida�hor. ,

,
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,
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Autoriza,o Chefel do Executivo.
.
Munici-

pal a' vend�r Ações da CELESC - Cen
trais Elétricas- de .Santa Cata.rina SIA. e
dá outras providências.,

,I

VICTOR BAUER, 'Prefeito Munlclpal de Jlara- -

guá do Sul, Estado d� Santa Oatarlna, no uso e

exercício de 'suas atribuições: "''' i '_'. ;';- ,',,' : ,

,J Faço saber â"'todos os habitäntes deste Mu..:'
�icrpio que' a Câmara de 'Vereadores' aprovou ,óê �

eú sanclone a s'eguinte Lei:' - I 1 ., 'I "

Art. 1.°) � _Fi'éa o Chefe 'do Executivo Muni.:.
cipa1 autorizado' fi vender' as'Ações da CEtESC
:l..1;' Céntliais Elétdêas die Santa'Oatártna S.A�, "em
-núrnero de 05.732, Ordfnárlas, no valor'" de Cr$
1,00 (um cruzelro) cada, totalizando a lrh'portân
clade Cr$ 205.732,Ofr (duzentos e' cinc-o 'rnll, se::
tecentos e trinta e dols cruzelros), conforme Cer-
tificadö 'N.o' b01430:t, ,t �," , •• ; A 1 ", ""

"1j.... , -, "l�'''_,; • i' :1" ..

i li 'I i:) � I�r\ �I

::' '··A�. 2.0)":_ O Ch�efe ?O E�ec��t!v.o ,Mpniclp,à( .

poderá ve�der as Açoes a própria emitente ou aqualqueir p'essoa física :ou jurfdicla:
,. '. , ,o

I
Art. 3.ot-:- E�t� Le·, e�trarâ,:�T';:'ig9.rl na data

_ PARA.GRAFO UNICO - Nb caso 'dá aquisi
, çao ser feIta pela Centrais Elétricas de Santa Ca

. tarina S.A., o seu pagamentö'l po'de�á
'o

ser efétua;.d<;> através de execução de óliràs'" 'de� el�irificä�'ção rural e ou iluminaçãO) pública.dio Sul, aos, 03 dias do mês de abril de 1980.de. sua publicação.'
.

-O��"Palácio 'da Prefeitura Municipal de Jaraguá
VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
A presente Lei fol'registrada e publicada nesta Diretoria de Expedi'ente, Educação e Assistência

, Social, aos ,03 dias do mês de abri'l de 1980�

I .. • .... ...,

AST�lr�;K� SCHMAUCH
·i

... , Diretora ,_,
(I . I

Tetia)Jien�ém Varg�
- de lido Domingos Vargas -

SERVI'ÇOS' COMIrRETROESCAVADEIRAS •

. �
E TRATORES DE ESTEIRAS

'

...,..E-
'Ir 'v, ,

_

Tubos santa' Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL' -, .

"i' '

Rua JOinville, 1016 - Fone: 72-1101JARAGOA DO' SUE -:- Santa Catárinà•

I..p .� 'i�'

III
::�f=-EMPREl!NDIMEN1'O. E sERViÇOS'�l'DA;

\

;:lI ;'T I�r iI-!'lr .. �
,

ORO - 07]2
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, y, ,,:ÇONTABILlDAQE - SEGUROS - PROJETOS DE
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'
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Um Retorno'
to "'SILVEIRAL'tJONíOR,;l

'0· móço que me procurou se chama Plauto, tem r2:f'à\. i:

nos, é a,grimensor. Natural de, Caçapava, ne interror de São
Paulo. Calmo, .cabel� ,Iongo& e cultJa'dos; fn;o",no ;'pâlido.
Urna figura carlsmátié�, contemplativà: Estou';seguro'1 d'ê"qlJe �.,

Jesus Cristo, aos 23 anos, tinhá: aqti8Ie "àsp�cto fíilõí\ôÓti- �

cö, àqu�le d'�apé9ö' à ostentação, aquele desam�r às éôi�nr,
sajl d,o mundo•. r,

. �
., �rQcurou-me a mando da 'minha sobrinha Maria do
_ Ç,armo. C�n�ersel com ele mais de uma' hor�. Ele faz parte

�

de uma pequena equipe pioneira que inclui um' h1édlco;'urif':.!
�. dentista, um agrônomo e outros 'profissionais" de

.

niçal uni-",,'
.versitário.

'

r- ,I -
•

, -*�
, . ,P)au,o é também contador e 'está empregado no Rio de

Janeiro, mas vai se desempregar e cumprir 'á sua sinà. 'Elé1
- qu�r ,�b�ndOn!?i a Cid,�de' e criar co� os seus companheiros' .

uma comunidade natur�lista, que produza o pouco que eles

l' '. pretendem consumir. São todos vegetarianos. Então, o plan� é c���egu'ir 'u�a pequena gleba de préferênciá perto do
�ar : ond� eles pr��uzam os vegetais C1á' qué n�ces'sitaml<.

,

para, a s,obre,!iv�!,cja oe! p.ouca coisa mais. Já viveram expe-
,

rimentalmente numa comunidade' aS$lrir,'" más não dispu'nham da terra qu� ocupavam.
, �
Agora PlautQ e seus compa.nheiros qU.erem' se fixar .em

algum I�gar It coubé ao agrimensor esc.olher ó terreno. PI�u
to nie confesso.u que, embora com 23 anos, '&lStá cansado':;J ). J •

--
I ',. •

•

� ,

do turbilhão da cidade grande, da chatice do 'livro de pon-
to; 'do contra��heque, das conversas sempre iguais, ,da te-l B f

,

levisão, da disputa diária pelá sobrevivência, da torcida do
Corintians, das drogas, do cantor que tirou'ô' disco"'de ou

ro, dil m,Q,Ç.{l ql!-� s� exibe em topless, da praia poluída' e
superpopulada,;dos encontrões das rua�, dos trombadinhas,
das doenças da cMllzaçAo. '. / "

--'"'--'
, ( ,JI'{

,

Emborà a' total subversão de valores ,que adolaram,
eles não são tão sonhadores como' 'imaginei a princípio.
PI�ut(), admite que t�do não passa de uma, eiperiência. �

I
proximidade do mar que exigem para a sua locaiiiação é

"

uma g�ranti� de sobrevlvê!1cia,' "porque" __:_ me garàrítiu ."as algas são grandes fontes de proteínas e podem, ser
comidas ao natural, embora não t.énham' um paladar muito

'.'

.- , -

boin":
''I'

. -'.. . �;
Nes'ia comunidade não, haverá propriedade individual:

,;tudo é de todos, a casa 'é uma s6, enquamo couber o gru
'po;' no início será preferivel que sejam todos solteiros:- em-" -

bora 'o casamento não seja estranho aos planos do grupo.l� f!'
,

�� *.,
, .

Se você olhar nos olhos trist� de Plauto, na sua ex-

treni. tranquilidade, na mais ,total falta de ambição, con
cluirá que ali está um chefe de seita, um iluminado, desses
qUEr ficam santos, ou mártires, ou tiranos. Foi um homem
assim que levou milhares de americanos para, a Guiana, In
glesa e matou todos com caldo envenenado;. foi um homem
assim que 'derrubou o governo da India e de lá expulsou os

ingleses; foi um' homem, assim que fundou o islanismo. Foi
um homem assim que fundou o cristianismo. }.

'"d' _11t....�.r,,." ", �. "

� �'.I� Jo,..,

Quando perguntei a Plauto se precisava de algum., au� "

xílio parà a sua permanência em Florian6polis ele até' riu;
"Obrigado. Estou morando na casa de um companheiro nos-....
so. Não nos faltá nada" •

�,
,

P'aut.o me disse que todos do grupo são. agn6sticos,
';�as s� algum deles tivesse alguma religião não faria mal

,
i nenhuln": Não bebem, não fumam, não consomem ,drogas• .I EsTão' em" 6u�ca . de um r�torno às orig���;J q",and:;' o h,?: ':;
'mem convivia com a natureza sem destruí-Ia totalmente.
.

sãO 'végeiârianos, mas não são fanáticos: "Se na casa on
""de à�gente se hospeda eles comem carne, 'n6s também co-

I �einos".�
\ , . ..._ .... � ... í�! �

------=JlIII(- ... (,....... .. __ o "V
- '. - .

Plaüto
-

está a procura de uma gleba longe da eStrada
gerâi;'"onde possa fixar o seu grupo., Ach{l que, se o terre
no Jfo(i;àrato, poderão comprá-lo, mas me con!essou ..que
ainda nã'o se fl'Xaram exatamente n'as condições' mínimas-.
desse terreno e me prómeteu ,qlJe vol�ará tão logo haja
concluído' o plano piloto. Ele, Inicialmente, queria, alguém
que· tivesse capacidáde de ouvi-lo, e eie entendê-lo,.. num

mundo que não ouve nada nem entende nada, que não se

ja trombeteado através de um aparelho' de televisãõ: ,

. �
Se nada pude fazer por PJauto, prestei_lhe uma modes-

ta coiaboração: ouvi-o atentamente e, o
.

entendi até a mé
-

dula. Conversei com a reencarnação de Gandi. Só Isso.
.

,
.

r
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.

� '.!"" ,'" r l' :S

Corretores' '

..
� 1

•

\o .' ,·� ... un 'ftr

'de' t;IiiiC$veis;
J,. ...

� ':... � :-:, �\(iVtJí:'\rl ,'i; �t !,�\

, ' responl$abi-
-t,. ��:'�a :i' ;.�' l"'!! �:,.�'\ n11H� t'll,'j'�-

;., I �. ;:J

O Conselho Regional
de· Corretores dê 'Imó
veis da> 11.a � Regiã'o,

,

sempre atento 'ao desem
penho de suas'finalida
des, cumpre ó imperio
so dever legal de àiertar
a. todos os; proflssiohals
Inserttos nosí seus" qua
drQsl paná ás' rigórosos
dlspositlvos ' dá 'L;ei 'n.o
6.766; de 119' de dezern
bro de, 1979, publlcada
nó Diário Oficial

.

da
União de 20 de dez�m-

, bro do mesmo ano.
.,

,

Nela são assegurados
todos os direitos e ga
,raiitias - até

-

então e

xistérites ,_ ao' compra
�or de l;ote de terreno,
prevendo' a laplicação
de rigorÇ>sas punições
pena.is e pecuniárias,
sobre os responsáveis
por implantação e/ou
venda de loteamentos
irregulares: ..

I 'E, ó mais importante:

r,
,Dita LeI, no s�u ?rtigo
51"" e�tende ao corretor
de lmóvei's 'a pena de
reclusão de 1 (hum) a

5 (cinco) .anos de multa
de 10 (de!zfa 100 (cem)
vezes, o maior salário
-m'ínimo em ,vigor no

�

p,ar�.

.

.......

Assim, temos o' dever
de alertar a todos os
nossos prezados Com�

,

panheiros de Pro,rissão,
no sentido de que não
venham de boa fé infrin
gir etses aisRositivos
legais, pois, nesse caso,
serãq responsabilizados
judicialmente pelos pre
judicados. i

Orierl)amos a: todOs!
.� .os responsáveis -,se-

I
iam pessoas, fisicas ou

,I. juYi�'iC'as ...!.:;"atuant�s no
setor, para que, antes de
'assinarem óontratos- de

<

venda d� . loteamento·s',
exijam dos proprietários

, CefUdãó· de Rêgisfrbi de
.

'llnóvéiS c'Ömpe(er1fe'lCre-,
;, ! láti\iá '

à -�ua' illatri�ula
cdfNorme �I?réceituá' o

b DScr:-L:ei If'5S','d'e '10.
12.3� regulamehta110 pl
D'ecr6f6!:Lei '+ln.o!l�'3.d'79,

. H(fe t5.09:3S"í{ mod'ifi'ca
'dó' ··peI6IJDecTEWó.:t.êi "�noo

" /211; de '28.62:67, ,. êbm
; J)',nad8M &öm'1)�odisaÖsi-

,...
. �I: ,,.I� �I·. q ,

tivos da Lei n.o 6,766, de
. ��.12.7a., .,.', � '�"

'.

,

....../':"r! II .:

.
, ,'. � (' I', ... "'."
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.
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1Francisma-r
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,
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.

PRAIA,.GRANDE �
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O, seu lugar ao., sol! �Voêê precisa d.e, um negócio assim, um .Iugar éomo este.

.

'

I .

• ,I 'I': : ,<,

Rua CeI. Emfli.;' Carlos Jourd�n, 72 - 'farfe: 72-0292 � JARAGUA ob" SUL - SC'
Y'
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Omaiorcapital de um banco são as suas idéias.
,

outro para pessoa jueí- De. todo o seu patrirnô-
dica, ruo, é das idéias que o

O Besc, na verdade, tem Besc rnais se orgulha,
sido uni, recordista em

I

Porque, afinal, de que
iniciativas pioneiras: o serve o dinheirose a gen
Projeto de Integração -de te não sabe como aplicá-
Suínos e Aves de

-

Santa, lo?
Catarina foi uma delas.

�

Um -banco não é forte só
-

- pelo dinheiro que ele tem'
guardado no cofre.
Ou, pelo número de suas

" .

) agencias. �_

São as idéias que ele tem
-'

. e que põe em 'prátic�
que dizem se ele é grande

.

Vir.

E é para isso que Q pes
soal do Bese trabalha,

pensando, criando, pro
curando permanente
mente. novas maneiras de
ser útil aos seus clientes ..
Não é

à

toaque o Besc é o
único -Banco que tem
dois .Cheques Especiais:
um .para pessoa física e

.

ou nao.

O Besc nasceu, há 18
anos, com um_ compro
misso assumido com a

gente do seu Estado: ser-

,
r

I ,

EMPRESA oo

�
�
SISTEMA eoeesc

,

,.�
.......
q"'TA EAIDRlN4

. ,

='BESC
.

-=. Um banco de idéias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/' ,l

s.' "., ,
,

� 1 ' ��
,

s
Ó8 ': p�er �r sind,a com'" ;.0 Marcílio Diaa ,na a6eruira do 'tnfnutos de jogo. e amplla� ,Chiquiriho, Rogério' e Aroldo',

;i'
'u�t:

v� .tef?rçoa." idquiridos,: retuÍ'� dó Torneio Incentivo,' por Nilo aos '�37. Tato, pelo, Caetano, AIAdi (�mílio) e Tato.
J ,�ao, J�C, que I�e dario. selj!to dêrf�laao' por '3 ,1, JUvenfus, ,aos ,iH,' fez" Ó .�n!� .. O Marc!lio',foJ de' Luiz Carlos;.�ubstancial �,poder, ",tant9 ofe� ambos' os

'

tentos '.no período co de sua equipe e, novamen- Célio; Valmi�, Julião e Carli-
I! ,I�", comö 'defensivo e de 11- final de jogo, ','te Silva, aos 42 fez: o terceiro nhos; Sérgio Roberto, Silva e
� 9�çio delesa-ataqlJe, o Juven-, -.,:� ",.,:' .�:' "" ,M' • ·tento do Marcílio. O Juvenlus Ffubenvaf (leléco); ·Cla;"diné,'us corihéceu 'novo r�és do�' :A abertu,ra do pl�car coube ,perdeu C�J, I • Zecáo', 'Odilon, .' Nilo "e�,. 'Chiquinho (Soa'res).mingoà, tarde em ltal�i, 'para a Sil peI' M "li' va, o, arc, o aos 17,.' Mauro. JOrge�:., S,lv8' ,;8 . Clzo;. ,Frácisc� Simas' foi o árbitro

'"esta 5a derrota juventlna no

: a�al certame.

!iIIesmó I

s,endö 'Domingo de

Pâséoa", '""ó' < IH 'c'ilmpeonato
Vàrieano de F"Litebol, 'Varjão-

I • �,;;; '" '.,i., 80, 'feve! desenvo'lvida suà, se�"A·se��nd� r9���,,"está mar-
gi:Jnöá rÓdadà, em éJtsputa do

;I
cada "pa�� l:..a!.'1é!!!hã, ,1�, " entre Tróféti "Gráfica "Ävenida"j, comJo�ç�ba �....Paysandu,.' Màfra, x .. .,', '

'

"lnternl!cionl!l, '.;;.Caçadorense x
três partidas; que 'definiram a

, liderança do � camp'eO,nato ' pa-
, • J!-'ventils,; Marcílio, plas',lf Car-
los �enaux e. PaI I 'Ri' ra" cl�cà 'equipes, 'embora al-

do S'uIJ N't. p�"z 'i
me ras ,x o

gumas tenh,am realizados dois
. a' ,ux�a'lquarta-fel- . ,_. ",

,

ra,. o representante local'o jO,gos ,e ,outras, um apena�.
�"". _

_. , .. J ga,. �'Rod1:i(fa�"absolutamenté' 'tran-
nova!'1ente fora'- a 4a. se-

gulda"-;- enfrental:1do ao lider
gerál do. "1:r", o Internacional,.�

S
ß ", t,")ry Iil,"'''�chünke - No q,ue drz. res-

J- ".. I ,\1�' ..._.e . ''lt''peito làs verbas, 'faltá'm-nos pe-, 4'"_" r ""'�"rt'h t-1'.'�
quenos ajustes, m-as, acredito
que teremos uma d�finição
exata, do 'Exmoi:�sr.;"G9�érna- I Na _'artlda ,.de quarta-feira,
dor, até mea,!9.� 001 �orrente 'em lages, é provável que al
mês.

.

guns dos' no�os contralados
faÇam sua, estréIa," como é o

caso de Gilmar Ferreira, GII

m.ar Blm e Tonho,
'

poré,m, 'a ,

c;:erteza mesmo 'é a' apresenta
ção no jogo

,.
contra (, Pay

san�u, dia 20, no trJoio'"Mar�
cano". Esla semana, foi, acer
tadà r

a viri(f1J i;'d� �iuJ�rclo Gava
do JEC, _óutr� sUbslahcÍ�1 re:

� I
forço às cor�s ill'!enlinas.

-

,Findas essas 'contratáç6es,
não serão.' feitàs nQvas, sesun ...

do declarou o "iUretor Raul'
ROdrigues �a . .:n��bí.:.de "'quar-
ta-feira.

.

)�Ainda, ) semT t
r

I l't f1 9� �',refOF;ç�Si 'Jüv.eotus sotre

W· ........
....

�ff- _�-JJ{}�"f li
.

>''I ;';'f,\,��j 4'\.: t'l,,1�1
'..

.."

'Of� isrrio ·:.e' traOalh,O,.'bi nôrrTip'�:�cäräcte-
II.
rfsf�Q"aQ,sucesso Ldos��'âsd/8();;S'cll(jake. �

,\�_..,n .rl'

II,. �tll 1;.',) �':(� r�·.:�f. li��:o,.;'.n.l/"� ';,
.\Il: lo 41>-.: ,.i � ., .. _ il}O-j. n� � t': ',' � ":"I"hl_Il�O;�' (J" ... .) ...

_

._

, O Presidente da' Comissão 'a 't' I'J �en o, a imentaçao, entre aqueles, que não nasceramC,enlr-al Organízadora'� (ecO) o t
.; t

• ,

u ras, come; estão? Os incen- aqui, nun.da tiveram qualquerdos XXI Jogos Àbertõ�'C1e San-:' t'iv-1.. 'con"'c-u,'d-os -� :�el'a' mun,'-' -... • - .",., •

... ""I fi' vinculo 'côm�o nosso municfpiota Câtariha;' Vié:&:Pí-êfeito 'Si-
"

cipä,JIClaâe, es"'ta-o ! se"''''ndo'· aproo " • ,., '.�", ,

• . e que viriam tão somente dis-.golf Sch'ünl{e; co.ncede,u esta, veitados? 'As verbas aprovadas
,,� " !

•

putar os jog6s vestindo a nos-
sem�na �n,träVista aö' repórter- 'á estão setiifio I,'beradas aos' .: '. �' -

"

d sa camisa. Atlelas genuinamen-;e ator �eSf� Iprn�l, enfatizan-
, .... chibes:" atni��s"'\ d� \ a"ssinatura te nossos sãO' aqueles que

I
0,0. aspec�os, éorrelatos", as ati- d. convênios?' {

d d nl!scera.,m." ou, I s��,,!c,riara, ITI, aqui.VI a es da" eco, prep'aralivos"" _"'" � ".. _'"

I Espero que esse .exemplo se-" e � anos �ara o m'lig� ev;ent({';: ,'SchGnke __:_ Todas as obras ia' seguido pó" �utra�' CMEs,
PO"?Sport�VI>,', que reunirá de .

' estão em andamento dentro de
".' � n ,...' ",.

17 :8"25 de' óutú6ro'lÉim dara- '-"Ílma programa"dê tr'ã6àlhÖ que
..

CP ..!.. EmP��'; modaiid�des
9�á ,�o.. S:�I,) ap(o�l�a�âm;ente �tá 'sendo' fielménte curiiprido, Jl.ragüá do-hã.}r," �omQ" sede:"CincO mil atletas de tbdos os "llàJa' ,vistà�'quli 'o' '!Sr, Prefeito competirá?"

'I

quaC!rariles Ide säôtÍi Catarina, MuniCipâl tem dado :�r;àio e
• �: "'00 r .••

·

além' de "'I'" 'fi 10
'/'

' , .• '

t ; " ',� urra ..nte. sft popula- 'Cán içges financeiras a todas -SChün'ke r.:_, Pahiciparemos
��o •�utuant�'lqU�",��ir�" as_sistr- as. ag�emiaçõe� :s�ol�ida,s que na� _Ín�dalld�(fi� ,�e' -B�cha,

.
"

- -se'propuseram a' realizar obras, Bo'lão', Basqu�te, Atletismo Ci-• l',�;' i,l ,I'" "h" .. '.. 'A '�r6prla� Preféltúrâ se :empe- clismo,. Fute6õí!lif;;'Salão "Han-u ·r; Q'e' manelrã"óbjetiva;: Sc'hün- I1hou rà:"I" fu�po 'pára" Milizar Idebal,' Nàté.çã;: 'Ti�o: \}ôleike atendeu às \,rnférpeiàçÕ'�� da óbrlis' de"' maTar pö'rté' como a Xádrez� e T�nis/ r r '1t, f '

. reportagem,' conforme se sé- :\pi�ta -d'e'àtléfismo'·'do C,A: Bae-
'

"-l" ""',,'

gu,e:, ! ,;" r' 'e , pendi. Os trabalhos estãô' real- CP - Quantó a ��bas,
, , t1,., ;,' �

� I'" 11, mente B(fiantados, O mesmo quanlo aerá" apiicado, além 'do
,
CP -:r, Sr. Presidenteh'J�ra,_ .,ocor�e -com 'as,canchas 'de bo- àprovado pela"çâ'iP'1rra?Cl:o Go-guã�do Sul �dia, ,em OOhibro, "o r do Vieirense,' as canchas verno do Éstiidô;; guanto 'des-08 �I ,JASC. Crê que' tenha- de bocli!aHfallAABB,:-e . do João tln'a:ê ��,,'�'UniC!,PiO'- ,«;omo' aiu-moe condlç6es .de'JI'ealJzar .'ple:. "

' PessoS'; :J os; pavHbões de es- da, ,através da SCET?
n,amenle o ev,ento, levan'......�se rt t, 'I" r' ., �.

u..... pO es da Recreativa' Menegot-em consideraçAo uma série de ti e da Arweg, e as canchas
.problemas que se apresentam" de' tênis Ç10 Beira Rio Clube
no moll,"le,lto? '

. " '(fe Campo;. Enquanto 'isso o

Nelo Hotei praticamente já
.

Naturàlmente concluiu os seus trabalhos de
estaremos em condições de' ampliação e o' flotel Itajar� j'árealizar ess ,..

'

e "mpolltante,reven�� "contratou'a suã"'ampliação comto, apesar dos ,muitos proble_' � prazb fIxo de ,conclusão; em Imas :com os quajs já:J nos de- n ,funçÃo aa (e�liza9Âo� ,dos XXI CP - O que se tem de �onfrontamos. e ainaa terem'os que' JASC. Com t isso"êstá pratica- creio �m torno 'do's t;abalhos
defrontar-�os, ,

Isto" é P"erfeifa-' 'I,menle' solucionado o prOOl� afelos aos coord�nad�res damente natural ','=e, d'iria mais,- ,'de alojamento. Pudemos con- eCO? te>

até necessãrio. A meta por '�ár" corti' o apolo total
f

do se-' i7
I' ,i � '1- ä

nÓIt traçad�
_
trará' res1Jltadôs t tor 'hotelel�o, (Ie"> rioss:a cidade.

,- ScliünJé:é - 'Pdg!s'à' cifar' ti, de-
amplamente positives. Ass-egu-: ),',(',...' , partamento socrM qú� e�tã' sob
ro-Ih,e que {ödos os Jaraguaen�' .� - ,Nio achat que os pre-

. respons'abilidad�' �
dó �sr, José

ses terão razões. para o�gU- parativos estejam se proces- I Carlõs <Neves<n(G�)"� �":dépar-Ihar-se ,de haverem sedilÍdo os' sando multd lentamente" ou 'tamentó' de cd'tfsii-ução �'á' c�r-X� �ASC. ' breve ter-se-l\ maior agilidade go "do' 'engenilefro 'Flo'Í'isval En-
��'* trabalhos? rke. Os demaislte;ã�' os "seus

. 'a':?-'-O que Q faz ,pénsar \ . '. 'UabâlJíós intensificados 'quan-
Schünke --.:::. Naturalmente do as constrúçÕés,' Sm . anda-

,
"

i'·' ""I.'" .. ''''s,IOOa ex:lstem 'alguns ajustes ;";mentp esfiverem''''em' �äse de.' Schünke .�
" Toda 'péssoa Internos a', 'serem', fe' l'tO's', mas I"" -,; ,

conc usao � quando' souber-que encara' o esporte- \;êomo posso Efssegurar�ltle que esta- mos 'e'm"tJefinltlvo' o"rlÚ�àro .

.

elerpento {ndlsp,erisá�elf.�ä"·q·�aI_ "\
. mos 'empenhados na agilização -<dê,.' atletàs qf1g se rfarão pre-quer, pr9cesso 'de, desenvolvi-" em IodOS os setores, äentes.· !'"':._ J �<}ç' " ( ,

mento, saber.á que J'ilragUa'-do' '. j. II ,.. / ,,,"" :' I,

�1", com..o.apoió"de'teda a' CP-- Por quê a CME não CP - O'>senhor, comö Pre-COletividade, está í 'em condi- define de vez a questão rela� sldente da eCO, não acha que'

ções. de realiz,ar tão bem, es- clonado com" as", m'odal,'dades,
-

'd' I"", ever-se- a partir para 'uma di-sas. Jogos éomoJ:.qualquer�"ou_, -'pola está ha!l'endo multa preo� <'vdlgação mais ln âgresslva dostro. dps municfplos' expressivos" . cupação -nesse sentido por JASC/JA'RKGuA"' DO' SUL' ado nosso Estado BI
'

,

, ,como ume- •. ,parte' doa- cooraeadnores. Sa- 1 nível' regional 'e estaduál? O
nal!, ,Jpinville ..J••F.lorianópolis,·' ,bernOll- que' o-8'r. é frontalmen-· qU� se tem"''ij'l!';�CônêretÓ {.!!.:, 'ouetc.. ,,"j., ....... ,., , ..;.� .... - �;- '", .' • r- • te"contrs.'8' vlnCla Ue- àtletàs de 'pelo meno's'l nbs .planos néste I

Cp'

'

, .' ",' ,.� �'" "'-,'ora parã�.:alsputar1'por Jaraguá' àentldo? '.:'� ,. ..1, . '" ,.1 ."

,-,."Como . ...,encontram-se. ,'do� SuJo --.1 "no qUé também
os trabalhoe_da eco, qua,nto concordamõs - '_'; h' não ser
aos preparativos para os JASC, aqueles que aqui' nascera� ou '

de uma maneira geral, E de se' reverararii. Pergunta-se: Te-
que ,forma se processam? / "Jos' materlaf'l1umano capaz de

. --', .•, ' �� ser" treinado, em determinadas
Schünke - Após o. perrodo i mod!lljdades, J:JSSS!!!..,poucos

de implantãção de todos os' meses que arnoa nos restam
setores ligados à eco' distrl'- '

, J/J" ,.' a�6 Ó8 ,JAS.C? ':I �,
.

bu}ção, dos tr�alho�. ,propria- i ,I, rI-< •. I ,;1 '"

mente ditos, o, crono�r,am� de
, Schünl<e -i'As

'

n'l_oaalidades
trabalho está sendo rigQrosaj ."tiespo!,1i1il(ls q\l,El serão disputa-
men,te cumprido dando, desta das por ,�araguá do Sul já fo�
fo.rr;na, cQJ�dições para- que, tu- ram det.erminaaas e estamos.
do seja realizado dentro' do somente na dependência da

f prazo previsto. contrataçÀo "de' alguns té'Cni-
,

'r
cos. Quanto à" vinda de atle-

CP - O que já foi feito;' o· -tas àe fora' para: di�putar "de
que será

�

feito e ó que se' pen� , terminadas modàlidades, que-,
sa em fazer, ainda? remos esc��ér -éie vez que

, SChüntc:e":;-' A divufgàção à
nível regional �e' estadual 'será
intensificada 'gradativamente à
medida que nos ãprox'fmarmos
â� época da realização dos
jogos. Não nos estamos des
cuidando nesse sentido.

CP - E' BS -reunlõ-es .. da,
, ,

'

CCO, nprmais, /jâ estão sendo
realizadas?', Onde, funcionam?
Informe-nos tudo à. respeito..

Schünke - No momento as

nossas rew1iões ainda são con

vocada�, Sendo que �a última
foi reajizada no ,dia 2 do cor.,

rente mês nas,
da CME.

_dependêncIas

A classificaçio marca em'
primeiro o Internacional com

11�ó'ip.0!)t().$, 'M.al;Cflio,"�5rlal� do
Sul 12, Carlos- Irenaux e pay-
,sandu 11, Caçadorense 9, Ju
ventus, Palm,eiras e Mafrá' 7
e Joaçaba 5. O' Juventus em
10�i099s," � lem' 7 pontos ga- No primeiro jogo da lrodada,
nhos" 13 pcmtos perdidos" 2 a Seleção de Jaraguá, melhor

vitórias",3 "empates e 5 der�o- preparada, ,nao encontrou difi

tas, mafcandó- 7 gols' e sofren- culdades ,em �golear a Seleção
do 14,I:com saldo negativo de de', Corupá,r lfi'a 2;' através de

7, somente superado peto' dqa- tentos anotados:' ppr Jair" (3),
çaba, que tem, 13 gols no pas- ,Alceu (2); GInho, Davi te,�Má
sivo; Quanto a arrecadação. o / �rio'Papp' e, ,ne ,jogO de fundo,
clube grená ·tem, ,a pior, em

....--......-...;,-...."!"!"---"""I----..;.....;;.-�---I""!"'-----------------
1íltimo fogar, CÓm 'apenas crs ' • "�,, ii.; ..

'I
-�

f
-

':::�:::�:.:ç<!!�::.��liza- 5:1): e,quipes ,. lideram" a c assi icaçao

nova revés

PR�XIM:A RQDADA . - !'

'fi �.. (,11 .IIo.i'

.
�ovos "gONTRA'FADPS

.
,

, '

,'UI «.., "" """ .� ..

Vitória' Cd·do�
·bolão local
em,' trairia -na
Manohester

No dia 1 ° de abril passado,
o bolão de Jaraguá, do Sul, já
pensando erri' termos de Jogos
Abe,rtos no mês 'de outubro,'
neste município,' treinou' no

\ Glória ,�rrr Sdinville, cõntra -a
boa 'equipe daquela socieda
de, obtendo vitória por 59 P.ã�,
lItos 'oe l ,ai(érençá�' Jaräguá
1.468,e Glóría 1.411 palitos.

i <Atuaram' p'ö'r"� tiJà:tagOa dez
: bolonistas, que conseguiram �
seguinte contagem de palitos:
:Nélson- 240, ,Rainer 250 Ge
raläo MS',' 'Kârsten 23<t;' Ar�o
253, :Kiffo' m, Vii'o ,231', Am
ba 227,' Reno 189 e Ingomar
'178. .....

_ f ... "

Ir HOJE PelA fTAO

-' ,:. "
,

',� 'ó nosso objetive _çonsciente, é Neste sábado, (hoje)" Jara-
Schül'lké �,"Dcepois "d� ha-;" formar atl;tas'Vdo -no'sso pró-, CP.:... Stiasr'.'C:'Onsiderfçé5es guá" r�ãIT:za sUa :.primeira p�r-

ver sido rlOmeado 'Pr�siderit� 'prlo 'Ínui1i�rpío-:-' Treinamentos flnaisou me��g;mtq�:;'queira �ida .pela'-tre·opa Itaú de Bo-
da CCO 'pele> Sr, Prefetto Mu- :constantes e bem dosaél�s com· transmitir.' 'Ião, contra' hajaf, nas canéha�
nicipal eu, de minha parte es- os profesSores dos quais' dis- ifö Clube Atlético Baependi e
colhi os meus assessores pa- pom�s de exceler;1te nrvel, e, Schünke - Todos .esses ob-. 'río"'dia '2'ê ..VfarY'ell'i'�Timbó-' 6
ra os dJverso§ setores de atua- com muita vontade de vencer, jetivos a que. nos, �sta!11Qs prg- segundo .jogo. pela mesma Co-
çA0 dentro da GCO. 'O nosso lenho certeza éle- que apresen- pondo, represenfam um ver." . pa, .contr81' l:r'V$êleçAõ'�·óaqúele
plano (le traõamo deverá ser' taremos boa avaliação no côm- dade'iro. desafio .. 'Aceitamos �es- ,municrpia, ,TI. 'tl �,� <>t, •

complementado," 'e detalhado puto geral. Todos os pafses se desafio com o' objetivo de
..

'

no de.correroos PróXimos ·me-'. desenvolvidos enfati�am o es�" �er concrefízado um sonho. ,I E continuando' os preparati-
_ses e espero 'poder contar com porfe amador, ·um ..exemplb a> acalentado há muitosanos por vos I para o C!imJil-eónato Estan
a P�rtici�áç�ó d� todos os ór.:-; ,S,ér. seguIdo" por SC.

'

Man\fes- toc[�s. gs �""jar�guaenses.. �os , �ual a ter rugar, em BI�menau
ganls�os J ,c�murilltárIG� .dÇl",Pp-,.", tamprnos.. portanto, contra o:, 'qué'-IS' �qn.9��,Or8'ª(� �qV�;.l!i..... ,. !los dias 1°, '2, ß...

e 4 de maio
vo, das entidades, governamen-:

f enxerto ide nossas eqUipes çoin" un.�r;n ,�rrj_ se,4s."esforços conos-, ê o�tras: compeliçõ'es�, O' bolão'
tais, 'enfim, oe

,

todo� os ele- atletas de fora, ') p.orcl�1'1 lnão: �P8:��;tjuhlo.�' ip<)ssamos ter a )araguaehse tem jogos treinos
mentos responsáveis pelo de- queremos privar o e�ento, ou certeza

I
e' ',11 j satisfação de que para a prõximä' segunda"felra,

senvolvlmei1to.ão·�espörré em melhor dlzen(fo,�a'1nóss'lf:parti-, desefl1penh5!-riío�'bém o nQS�Q _ ,dia 14, contra O"Floresta-e: dia
Jaraguã öo 'Sul.' c1])açAo, do rv'êrdadhiro'�sêr\i�o I 'trabalho. (F.I.ãvi� .Jo�é �,BliJQ9á::",' 23 confra a Tu_py," ambds com

de competiç!{o� Consíderamos go).
tT·.. I '" r ••

suas realizações" na"tvianches-'
CP - "Quanto a Ob-ras, alo- como atletas de fora todos ter Catarinense.

PAGINA 7

Jaran:úá
Cor�:pá

- seleçõ,es: '

8 'a" 2 em
e selecionado' de Schroeder : das e quaffas:felràs, intensifi-

"ro'
� \\��i 'I"i-

\ 4,1(.1, ,"

levou de vencida ao, de Gua- .cando à rnedlda ,que a data

ramirim" por � a 1. Â próxima I
. se aproxlmar. A irtformação é

,rodada éJésse- éàmpeonato in- tio técnico 1ili:ione de Simas.

ter-seleç�és� l-estâ prógramada
,_

J

pa�a segunaa-felra, 'no" Ginásio COlABORA'NDO COM O
ae Esportes :Artür Müller, reu- ESPORTE

-

'_.1 ... __ � �

nindo às 19 horas, �araguá do

Sul 'x Schroeder e às 20 ho-
� t, ,,," ···t} � ... , "... ...., I

ras,-eorupà x 'Guaramirim, res-

pectivamente os gànha'dores· e
, .. �. ... _ ..... I ... , J,.l •. , -:M '.

\
,

perdedores da, rodada mauçu-
raI.

.

I

""-, O. Cpll1peonato, de futebol'
de SBI.ão entre Seleções, pro
moção, da Comissão Municipal
<de Es�ortes , de Ja'raguá do,
Sul, através de sua coordena

doria d� futebol de salão -

dirigida ,,pelo, desp,�rti!lta Lou-
Jival Etothjlrjberger:, M, fo(l ini- .

ciado na noite-de segunda-fei
ra, registranõo-se ,um índlce .

disciplinar. muitp.- bom, a par

d8?t t�CniN!'l .quEt ',;íífljiq,>!íPrevale"
�ceu nessa ,rodada; de, aber:.t:ura,
porém, com

. perspectivas de

melhora nas seguintes.

.

Voltando a enfocar o Cam-

peonato'lnter-S'ei!ilções, é opor-

tU,no S.'�i,9�g, d� �e�!strqi 10Ú:
vavel até, no tocante as arbl-

. "')
" 'Il '

'

tragens, polS que'Nélson Ooe-
,

, ge, Alcides Bachmann, Sérgio
Luís 'da Silva e 'Alberto Taran

to, apitarão. todo o campeo
nato, 'gratuitamente, colaboran

do com '0 âe�port� da' região.
A c'oordenaaorià "a� futebol de

salão, atra�s·,. desta secção
esportiva, 'än(:lereça tamoêm
'seus agradecimen,tos pelo tra

ball:1Cil desihferessäáo que vêm

SElEelONAlfO

Faée a pouca afluência de

atletas nos treinos· realizadCils

aos sábados, 'a :Co'missão Téc

niéâ da SeteçAo de Futebol' de
'S�lão de Jaraguá ao' Sul; que
se

. prep'àra aos Jogos Abertos,
houve por bem' sllpriiní-ios 'e
realizá-los somente às segun- realizando.

do' -Yarjâo

qulla, norrriálfssima, teve gran
de afluência:� de público q!le
ac6rreu�{ praça de esportes
do Fgueirerise, promotor do

i" � t,A., �

_ :, �.
I'

V�rjãó,f que apresentou os se-
"" I, ".li ,..,

,,.'

guintes 'resultaãos: Veteranos ze rodadas iniciais, ter:n pre-

,1 a O-'SinPäs, Vila Nova 3 i2 ylsto até ''a' quirlta rodada es

Vila Lenzi 'e Figueiren'se O a O t;:lS partiqa�: 3á.·. rodàda, dia

Agua Verde. Após esta' roda- ,]3 cj,e abril (amanh,ã)" às 9h

da, a classific'a'ção 'por .pontos '30m.i1'J - Noroeste x vilá No-
- I '

'
" " '

,ganhos apresenfa em primeiro va, ,14 horas -:- Rio Molha x '

lugar, ágnij::ladas, Noroeste, Ve- Posto Moser e às 16 horas

tera�os,' Ffguei'rense, Água' - Ferroso x Sinpas,- 4a. rocÍa:
.Verde'� Vila "Nova, com 2' da'- 27 de abril, Figueirense
pohtos; s'é"fo,

-

Rio Mollía e x Posto Moser, Água Ver.de x

Ferroso, ,com .,. e, em' oitavo Sinpas' e' Veteranos x Vila Len- -

lugar, . Sinpis, Vlla- lenzi e zi. 5a. r.aaada ..:... '04, de maio,
Posto Moser que não alcança- Ferroso x Vila lenzl, Noroeste

ram, ainda, nenhum ponto po- x Veteranos e Rio Molha x Vi

sltlvo. ,ia Nov�. �o domingo, 20 de

PRóxíJl.'lÄ'S' R'öD'AD'AS "
'

.

- fl.brll,' que deverIa' ser 'a 4a,

O Varj�-!O:,' com suas quin- rodada, .
foi transferIda. para 'o '

'domingo subsequente, pois que
nos dias 19, ;-20 à 21 de abril,
a A.A.. BreIthaupt e�tará real i

�ando fe'sllvar' esportivo �junto
ao Estádio AntOnio RibeIro,

eco
i;· .. 'i� j l l .-..

"

'r:\'

analisa
Jogos "JOÄO PESSOA'�

EMPOSSOU NOVA DIR'ETORIA

preparativos
Abertos80S i

� 2omissAo Central organl-I bolão, da Sociedade Vieirense,
z,adora dos XXI; Jogos ,.Abertos cllJA • cro�pgrama' físico na sua. Em asã.�blél. o,rdlnária rea

de Santa Catarrna, reuriiu-se na opinião en,contra-se um tanto Ilzada dIa 14 de marçO, a So

se�e ,da ,.CME,,_,. al"lallsando li quanto atrasado e, também, cledacJ� ESRõi1lva ,;João, Pes
,atuação dqs, ....co�rdenadores e pediu o !lpressam�n,o na cons- �s, _ n� calegorla., "Veteranos",
os prepa��iv0l! aos XXI Jogos trução do Ginásio de Esportes elegeu e empossou sua ·nova

Abertos·,de· Santa ,Calarina, que da SER Menegottl. Quanto a diretoria, com, .mandato de um

serão em Jaragila,' de 17 a 25 esse ginâSiõ,' o vlce-'prereifo, ano. João Gclo d!l Costa é o
,

I '

'

,

de outubro. Sob a, presidência presidenle da CCO e diretor Presidente de Honra, José
dó vrée-pre�e1fo Sigolf ScliUn- do ..G�upo-�Menegoni, adiantou

I Campreg11er o' Presidente, Afon

,ke, �st� apresentou O· jornalis- 'que até. 31 de �gosto estará I so Ros� o Secretário" Aldo
ta Ham,�ton Cezário, como tot�lm,nte coricluíd�, segund�' UlkEt' o Tesourelro,�' e, 'com'o
çoordenador t de p.ublicidade, _o c:_ontrato· assinado com a, en;l- Diretores Esportlvós,'Dorlval
eri�arregacfQ' '-da, apresent'ação pr:esa r�sponsável pelá • O�,I;l, Lange e, B_nardo Guesaer.

de relea$es ' e informações à

I
finda ª data; Uma das cráusu-

"bs COJrOAS" 'É A '

imprensa-'" sobre 'os trabalhos las prevê a cobrança de pe-
CANASTA'A., ,

,que vem sendo ·desenvolvidos. sadas multas por dia de atra-
O Grêmi�'· RebreátJ�� Jerita

. .
_. ,.... so, disse Sêlí'unl<e.

realizou 'Torneio Interno (J�
Os c��rd;nadores fIzeram: Canastra entre!... f�nclonários e

brev� aitaÍi�çt1 do'" andàmen- Naquela, r�união, ainda, dis- corpo àéfmln�stratlvo da �

to, doslrabalhos, principalmen- Cú�iu�$e ,'-os" proõlérr-as "rela�i�', p'r�', junto a ��-;, sagrllndo.:
te no tocante ao 'alojamento � nados is modalidades' e as .. campei "O. �roa,,', for-

,

c�nstiuçõe;:'"Nesse' último as- atribulç6es .aê', caela c�ordEma- m!;ldo·' pela dópl. ,JoIo L6clo

pecto; ó 'cö�ràenador 'de Q.bras dor," b"�· c,�";o, -

o "pr'êsidente" linD Sc6Yíarz;' vi�d� em se

'e '�ansWuçises,�' engenh'eiro ci- aludiu: q�e � iinprens,' tem (ta-. gUid_â'; ';Os' Trapac�o;'; c�m
vil 'Flcirisva( ��k�; àpresentou do po�ca I ênfase (?)' ao cha- �I:�,!. Z(J�ach-E��ar lliÓrnburg e

,. rápid� r�lái�rio,"" djiend;'· que ma;"e�ió':c1e : atletas' para, se em terceiro luga� "As Irmãs",
à exceçãö do' liró, -na' Soéieda- apresentarem

f
à CMÊ, 'pârá formada pelii� éi�pla •

Maria
de Ri� di!._l�Z; tOdas �s de,. �reínàm�nios-:-1refiniu-se igual- Froehn,,-Emidfa V�randro. No

mais obras encontram-se em mente as elatas de "15 e 29' :de, encer�a!llento do torneio, hou

and"m�nto.. Bollpitando o áce- abril, às
,
'19h30min; para' as ve.�nfrâternfzá'çi� �"tre os

J��a�,��,?j'as_�ó!�!·.:p�st��.. ,de !nºva�, �un����.��a ;.CcO. �" ,'�������!�. � �. r.m
f f •
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I

..

:'��',�·;C:t1evette :80��;��
•• �.�... 11 ., r " .. I

r
--. 'I, �

.:t:�{r:i�l�mi;;::��:::::::�m:i:;::t"' "\ j

:::�::::::�

-; i --,

:
,
,,,,,'
") t:

"

.Emmend�erfer< &óm. ·.de V�ícul·os ,Ltda.
'==�==========================��===========================,==----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



critica negligência Executivos
quanto, a preservação .. dos ..._ndoeI! muni••

valores, hlstöricos. e culturais '�:Id:ta�;::�:;� e;!I���:
'tro Evangélico de . Brosque, 38
,prefeitos e 35 Vlee-prefeltos e

vereadores de várias regl6es
do Estado: Ci) encontro visava
a fundação de urna entidade

--'-1 -_. :-""'i�s}ron o� _�-'<--...
, �\ '" QAssistência �: ,.:às��� ��C· hades L;;lu de

'�p\'·.or,··'te-- �b

�.J0;:9m&�I·.� .sill r.s�(!,� �tn�j .. :·r=,,:':l��. ", wU �v sb _a.u,i1l1lur.mYrl' ,,-!S •• X;

Um, .pláno de assistê�ia stY!l"O_,p_.twJ;etf�iq..�d"O li Y! ' l1üê�nii�€zi&�léffi�técnica às cidaêles de potte I �m!n, -$!IU P.lAno. 'lP�,r :UJft� FÍb�P_ '!!ö :s:,.�EI��médiO � sendo elaboradQ, a.!lslstb.cia.� téE'U'ia no.:) ö'êiiP�a 'is�rm, :te"c:��pela Secretaria ��� Transpor..) c<jd,.Jl81 �I -P� ......á4Io,-;� c!pe"dfdcf?ti� 6l-e�no�!.,!:���;S')tes e Obras,·_ GEIPOT. Se-, SanJi .c..P.�ªqa ...1lß"�!ßh � claiii ,'.
'

,

; -� �-,' ::.,::::;.; :.: I' :;E:;��1E�Feri pa.rti coi p'à':" ·-.:.:�-de �=-��� / ãCrm'p�sãibflidadiO-'de-l�taíarJ : fi'êi\il6f1os II 'iffi� c4d :1:c1tt1cííf
'as'sembl e' 1° a' ,'� n'a' .: C".-_'�-.��t""�_a--.,_I� ! ,'!i'aofyeiH't�SiaP'iin�egi:ßH.?

. _. -1':':'. ._ .� '�i"ffiidfét'a:e"Iiióiitir ü�!J'1'\'equi-
., .�" _\ � (111- rnlftà1àcftil êßi'�'r:rarianó���h'

6Õ'lft'1'T€éiílccW"élo 'flÊfP'ot;f ,.§1t-Um deles� foi � ''Sâíãrlo-ed�
, êiifafla� "iIdõS'ê:�,� fr'iinsporte� ,,�..,

cação, que estava se constl- .Obraä"··e..... -pciàsfVeí'iííenié'·'1 lo'tuindo num probl�a_, porque IPUF, 'pàra'''ifué" 'póàsä 'deSferi}
as fundaçõeS se viam, Jm�- volvé('esTu'élc?S" ··cre... ·iransp�.f.?S'didas por lei ,de aplicá-lo em ü"rbänóä-. Essã-" sêrl.ana forá-lí1'
convêni� com empresas. No Iniclàdàs 'úm� s'riê-dé';vi�jta';

. entanto, o assunto foi resoívt-, aos
-

p;efeitõs;- pàra deftni� Co;;
do em Errasllla e as, entidades éles a -ma..elra" de' sé ci_n:
serlo inclusive ...-arcldas Volver, eittio; esse' proJeto; no'
dos preluizos que 'vinham ten- qual, acredito, 'dentro de -um1
do desde Janeiro. , mês poder1"o

.

entrar em 'exe�
A diretOra ,da Fundaçio cuçio".· As cidàdes de pórt�'Educacional Regional Jara- médlb a serem atendidas 'sio"

guaense _ Ferj, Carla' Schrel- as seguintes: Bllimenau, àrus-'
ner, tomou parte .das atlvida- que, Chapec6, Crlclúma, Ita-"
des de quintá�feira, na Capital jaí, Jaraguá do Sul,' Joinyill�"
do Estado. e' TubarIo.

-Verea,dor-

Àprovação de seis projetos
de-Iei e pronunciamEmtos' de
vereadores, foi .'0' sald� .da
sessão legislativa desta sema
na, ein Jaraguá do Sul, cujos
representantes começam a

"despertar" piara os inúmeros
problemas. da comunldade,
embora .com· vozes isoladas e

esporadicámente.

Dizendo ter, o intuito de

"abr.ir os olhos.... quanto, a pre
servação dos valores históri
cos, culturais e a tradição dos .

nOSSOS antepassados, o ve

reador José Ä. Klitzke criticou
a

. negligência que está ocor

rendo em relação ao assunto,
citando caso especlflco do se

tor cultural "quase ao comple
to . abandono", onde somente
a SCAR, mantêm atividades
atreyés .0 seu Coral e Escola
de Música, apesar mesmo' das
dificuldades financeiras que
enfranta. Nesse campo, crltl
çou também os poucos recur
sos ', alocados 110 orçamento
rnunlctpal _ de 70 ã 75 mIl

como. subvençãe - a entida
de.

Adiante� t dis,s.e �ue em colTl-
panhia de .Emílio da Silva à
Amadeu Mafhud, fora vétnlcar
o acerVo histórico do municl1
pio, ,empilhado no' Agrópécl./ãl
rio, onde face a açAó dê �
po, as fotos que servirani:r-éfe
'exJ)9siçãà no cente�áriõ "'�'1
tão· se deteri'0rando e mofáé1as:
Peças. de artesanato eri'Q6ifl
tram-se em idêntica situáçãa
e, para por fim a esse 'éstã-s
do deprimente, com relaçãó'�

DIligentes das 18 f'_"ndaÇ6es
educadOlNirís de Santa Cata-
_rina reunlram�se' ant8Ontell!!
com ., secretário-ao Planeja
mento, Norbérto 'Ingo Zadroz
ny, verificando os s,ubsídiQ.s
que as entidades poClerão dàr
aos' p�jétoà que estio sendo
realizados pelo Gabinete do
Planejamento (Gaplan). Esse
é um dös

.

resultados do estu-
do . "PotenCial do Sistema Fun-
dacional de Ensino Super!or de
Santa catarina", 'que' fez 'um
demonstratIVo das' atlvldàdes
que pudem: ser desevonlvídas
p�laa furidàç6eS para colabo
rar, nlO. só com os 6rglos
p6blleo. mas. também, com

empresas privadas de todo o

Estado.

A �niio com o Secretário,'
que contou com ã presença
dos membros iJo C-=AG, FU
CAT e"Secretaria da Educa
ção, fOi um dos Itens cumpri
das . qu'nta-feira pelos dlrlgàn-
,1es. de fundaç6es durante It

208. As8eníbléla Geral da AS-:
âOCI.çlo C8tarlnense das Fun
élaç6ee Educacionafs (Acafe).
Pela ma�i, foi' feito um rela
to eobre a resllzaçio do Se
minério sobre ModifÍcaç6es no

Ve8Ubular promovIdo pela Aca
fe e, eeguldam�te, tOram pro
cédldoS' os ....dos cri. vários
assuntos de Interesse do S18-

I
. tema.'

•
>

que. expcrtamçs > gasolina. p�ra
por pouco mais de Cr$ 4;00
e usamos a "mistura" ao pre-'
,Ç? real (citou cálculos) ae Cr$
29,50 o litro, 31% mais cara

do .que quando 'elo último au

mento.'

m,unicipais .

Brusque.
.

para defender :os Interesse.
dos municípIos' de Sarita Ca-,
,tarlna, .•e cOntou' com a partl-

. ,clpaçlo do '·vlc"governadot' do
Estado, Henrique C6rdova, do
presidente da Confederaçlo
Nacronal do."-"Munlcipios e do.
presidentes das FecJeraç6es
RiogrãndenseS é Paranaenses

/ I doa Munlcipios.
.

.

Ap6s mal. ae quatro horas
de debates,' Inclusive com a

presença do Prefeito Victor
,Bauer, d, Jaraguá do Sul, fi
cou decidido }'�e cada mi
crc;rregiio receberá uma mi
nuta para discutir com seus

respectivos mliftTÇiploS.' Ässlm
no proximo encontro qi:le tamt
bém ficou marCaao durante a

reunião e que ser'á realizado
em Chapec6, no pr6xlmo. dia
5 de julho, serio dlsc.üUdos e

votados entre o� 197 'pre,fei-
10s catarinenses" ,os estatutos
e a diretoria que assumirá o

cal·g.o. da Federação Catarinen
se de Municipios". por dois
anos.

Segundo o prêfelto Milton
Sander, de Chapec6, que é
também membro da diretoria
da Confederação Nacional dos
Municipios, todos os prefeitos
deverlo até o próximo dia 20,
enviar-lhe sugest6e. e propo-,
siç6es, para que SanTa Ca-'
tarlna, mesmo sem ter forma
do sua Federaçio, 'tenha pre
sença marcante no 24° Con
gresso Nacional de Municí·
pios, a realizar-se de 22 a 29
deste mês, em Aguas de Lin
dóia ,� São Paulo,' quando
também estará presente o Pre

sldent� Joio Figueiredo e vá
rios MInistros' de Estado.

SPCs farão um
. mini-seminário
em Jaraguá

,

reunidos

.

A "BARRIGADA" DE
.UM' CRONISTA SOCIAL

° badalado cror:rista social
("Carlinhos") Müller, em sua

coluna diária de quarta-feira
que mantém no Jornal de San
ta Catarina, destacando o su

cesso da reunião .ocorrida em

Brusque, para formação da

Federação Catarinense dos Mu

nicipios, relacionou os prefei
tos presentes e, lá pelas tan-'
tas, numa autê'ntica "barriga
da" (termo jornalístico) inse
riu a presença 'ae Engelbert
Oechsler, de C'orupá, entre,
os participantes .

Uma grande desinformação,
pois que Engelbert .Oechsler
desaparecera hã mais de' dois
anos' em trágico acidente ro

doviário entre Corupá EI Jara

guâ, juntamente com seu fi-.
lho Osni e' o vereador Erwino
Moreira. Some,nte para lem- .

brar o Carlos Müller: Após o

falecimento de Oechsler, as

sumiu' ·as funções de prefeito,
.
0' vice, de então, Adelino' Hauf-
fe. Só... ·1

preservação, de �ossa memö-.
ria, concitou apoio e, também,
o funcionamento do Museu. Mu
nicipal, que foi criado há vá
rios anos atrás," por, lel, mas

não Vem sendo' cumprlda. "Is
so é uma desmoralização".
Sugeriu, já que a casa que
serviria para tal na rua JOJge
Cz�rniewicz 'foi reformada e

pertence a um conhecido mé-. -,

dico da cidade, que se alu-

pROJETOS APROVADOS
\

O Baependi abrigará· no
pr6ximo dia 29 de abril, a

realização de um. Mini-Semi-
\ '

nário para Assuntos do Ser-

viço de Proteçlo ao,CrédI
to (SPC), reunindo nada me

nos do que 17 entidades de
SamaCatarina, que juntás,
debaterio problemas comuns,
seguindo agenda que vem
sendo prlilparada. A iniclátiva
é do SPC de Ja..aguá do Sul,

,

BOM DIA CIDADE -

Vários deles mereceram apro
vação em primeira discussão:
a) autorizando o executivo a '

convenlar com o Governo' do
Estado através da STO, .com

vistas a 'participação no "Pro":

grama de Transpõrtes Alter-
nativos para Economia de
Combustlv9is" e "Programa
de Investimentos em Trans

portes Urbanos"; b) conceden
do 'subvenção ao Beira, Rio"
em 100 mil cruzélros, para a

natação; c) alocando à dispo-'
siÇ.ão : da CME, recursos' fi
nanceiros �d� ordem de Cr$
350 mil e, também, a destina�
'ção .de"Cr,$.2 .milhÕes e. 850

!11iJ ... para, suporte flnancelro de

�spe$as que advIrio com os

.,!Qgp��'Abertºs;- êJ) a nova sis- '

ielm�p,a,. d�:'�umento, a,o� .

fun

�gná�!ÍfS."pú;�liços. munlClpa!s
ativos e inativos a partir de
10 de abril e, 20% em agos-

I 10.;� . .e,Lll.4!C2.rk.a!1dQ a �el.ebta':.
II ção, de convênio entre a Pre

� �ei!ura e a SCEi.. n� v Lor
'

n 't.milhão de c�z�irQ.s, d�'
� nado a piscina do i:laependi;
1 f) autorizl:jndo conv.ênio eAtre'
a p,lJfàitura� o rf&ep' n'i'fi�/a-�J '\ii' "I i&
,ra e repasse dessa verba es-

tinada ao clube.

gasse um local para o funcio-
. namento dI" museu, cujo dire
tor poderia ser o Professor
Emflio da Silva, para guardar
nosso' rlqulsslmo acervo, histó

rico, cultivando dessa forma a

nossa memória )1istórica e cul
tural. "O. materlaílsmc não le- '.
va a nada", concluiu.

Parabenizando com Klitzke"
Regin!ildo Schiochet disse Ja

.

raguá do Sul estar aquém dó

desejado em, todos os senti

dos, criticando o Conselho de
Desenvolvimento Municipal -'

(Codemu) que foi criado, po
rém, não' ':fuÍlciona também;
Voltou a (evantar o problema
\trAnsltó' e

-

disse'havermos sido
tilalbfiàé!ös'" de' fõ"rrriá âviltante
� engãno'sã'qúãndQ eia 'elE!V8-
ç!"õ "-do- -p{eço--aà

.

"gasolina",
poíS':q'ue, à-'pér'éàiítagêm reai
ral) d'e ;�fbA.l,rtpn'Aoq o=ià'iiíinc!â:
tró rYélàqffi�ênS'ã'1e �indà- com
�'%,,' de*lt;Mcõõf-, qife" lã:' främ
C"'a1i1alí&0"� 'eféÍlos-- negã,tivõS,;'
S&u�� r@võftã�là�úeles-'pos
�1&re� dé'vêléu�os�'ã'inistü:
r!i� 1!11!11 �mJ�m-: ��

hoje constltulndo-se como.

ponto de apoio importante
ab comércio desta região,
prestando Informaç6es e ou

-tros serviços afetos � ärea.
O presidente do �DL,�Luís

,Antônio Grubba, o diretor do
SPC, Ivo Ewald e o secretá
rio-executivo, Rogério Lesco

.,wicz, vêm, acertando dela
lhes para a realização do e-

,vento, conforme "anúncio fei
to na reunlio-almoço. de 4a.

feira, do C'lube de Diretores
Lojistas deSta'cidade.

FERDINANDO PISKE

I

"

"

N6s jaraguaenses" natos. e/ou por �p,çio, nos ufana

mos da grandeza e do Imenso' potencial econ6mlco de,�

sa '�omunldade. Somos um' do.' maiores' arrecadadores' de'
ICM .to Estado; �émo. tanta. cenlenas de Indústrias" com

tantos milhares de empregadOS;, somos capital disso e da.

'quilo; fabricamos lato e aquiloutro; temos tantos mil habl�
tantes e tantos milhares de eleItores. Em resumo: Jaraguá
é uma cidade rica, dinâmica, limpa, ordeira e podero�.

AquI não faltam empregos; 08 salário. sio bons; h'6

facilidade de comunicaçiio para toda a parte; é pertinho
das melhores praias; Q comércIo , bastante desenvolvido;

,

o nosso parque fabril é simplesmente fabuloso, etc., etc. etc,.
Ora, cQm todos esses predicados positivos, �Ir-ae-ra

que Jaraguá do Sul é o lugar Ideal para 'se morar, em que
pesem alguns problemas �e rnfra-estrutura. Mas o�de nlo
os 116?

Porém, . minha cidade, falta-lhe. um 'atributo essencial:
CALOR HUMANO.' Aquela compreensio que aproxima as

pessoas; aqllel� solidariedade, aqu,ele reconhecimento pa
ra c.om aqueles que fazem alguma coisa para melhórá-Ia,
mil)ha cidade, qlltt IncenUva e estimula. o espirlto �m.unltá
rio. Neste aspecto, você é uma cidade fi'la,·calcullsta, 'Gesu-,�ana, indiferente, durá; Implac6vel e Imensamihfé' Tri'grãta.

Um desses fatos incompreensivels _ e portanto Ina�
�eitáveis -, esrá. ai" comprovar a assertiva: Durante mui�o
tempo a repetidora do Canal 5 - e antes aa Cultura e da
TV Catarinense de Florlan6polls -, forneceu a todos n6s

imagem e som da melhor qualidade, trazendo para d�ntro
de nossos lares uma boa opção de lazer, numa cidade ca-

rente de outras opç6es.
'

Duas válvulas quelma�as tiraram a repetidora do. ar,
três semanas atrás, deblando-nos com apenas um canal, �,
da Coligadas, de Blumenau, que a maioria da cidade nlo

capta, enquanto que em poucos pontos a Imagem chega s0-

frível e no resto é péssima.
'

. ' '

O que você, minha cidade, nio sabia, é q�e a repeti-
.

dora nos serviu tanto tempo, gra�s ao esforço �ssoal d!!
um cidadão, Vilmar Berio, que anonimamente a manteve
no ar, pagandO de seu bolso as des�s, de manutençio,
que nb foram. pouca..

.

Agora, coÍil uns mis.ro. trinta mil cruzeiros, para c0-

brir as despesas já feitas e a colaboração do Canal 5, a re

petidora voltaria ào ar. Uma ninharia, n_uma cidade riqui...
sima como Jaraguá do Sul, e em fãce da relevãncla-cros
serviçoS- prestados, e ainda por prastar até que a. ,repet4�
doras da Prefeitura' sejam ativadas, sebe Deus quando.

.

,Mas vocl, minha cidade, recusou-se .. dar a mão a

quem te ajudOU, por tanto tempo.
Uderes' comunitários discutiram o probl�a, mas com

,

a volta da Rede Globo, à Coligadas, delxara..no de lado •

Dentre,·'as oplnl6es formulada., nlo ie 'sabe qual 8' mal.
lamentável. Um cldadlo, por. ex��plo (apesar de sua In:
fluência na comunidade) acha que para ele não hä proble
ma, pols não assls�e televlsio; outro entende que ninguém
mandou o Vllmar Instalar a repetidora, sem antes falar "co
nosco"· outro ainda, cOmo recebe regularmente bem 8 C0-

ligadas: tudo bem••• ; outro acha qú� 8, repetidora é ilegài
(mas enquanto funcionou e lhe. deu. boa imagem, nlo era);
o comércio de eletrodom6stlcos, o mals Interessado ao lado
do. canal" 5 (que ofereceu colaboraçio) omitiu-sé simples-

," .

\ " ..

'mente.
. Agora,' o engraçado , que com dinheiro dos outros,

cedo. lideras àlo pardul6r1os, desperdlçandO-o desb�ga-

'�Idamente. Está para ser insi.aladp aqui .uma agên�la. do se.M�.,que ao que Indica o estard8lhaço feito, deve a,r a obra. dQ
século em Jaraguá do Sul. A agênCia virá naturalmente co",
auxHlo da comunidade (lela-se da PrefeItura) que deve for
�ecér 3 salas, uma para o agente (3D1Ít2 no minimo) � m�l's
duas com êapacldade. para trinta äTurios, caera; naturalme.n- .

te os m6vels, máquinas e equipamentos outros; um tel�
ne e manter �m funclonérlo (o secretárIo) a nlvel �e ,2.0
grau, para expediente Integral;.

E dizer-se que os mesmos fins poderiam ser alcan�
dos através da Aglncla de JolnVille, que lé ministrou �qui . '

inúmeros cú�os com excelentes resuTfi1los. De qualquer
formá os professores sempre terlo de vir de Jol�1í1i ou
Florlan6polis. Haveria .apenas ,uma pequenina dlfereßÇã: al
guém daqui teria" de arregaçar as mangas e trabaDia; no

.

levantamento das necessidades em cursOs, coordäna',- ilWt- >

reallzaçlo. 't Iss.o que farlo o Agente e o secretár�. E com
o comércio oferecen� em' tomo de 9"00 empregos, i de
ver�se 'que ficario a maior parte do tempo' ociosOs. '

Mas, como seria necessérlo trabalhar•••

-"'"ESSê-"ê Um "êã'S����a .aRáo
êTtlenmrf.lfio� m.�Pois
..."": c ,::c· 1If>"'i '"J:;II!!'t .[1J • Jl"t

Quanto a' impla!,taçio de
uma Agênclá do Senae, o

.

Diretor
. Regional do 6rgão,

Élcio JoSé Lemos, endereçou
expediente ao CDL, dando
ciênc9a de ter corresPondido

.

com APrefeito Victor'Bau"r,
scbre essa Agência de, For
mação Profissional' e os 'en
cargos que o múnléipio terá

,de arcar. Também na reunião
dOf;' cedellstas, foT comunica-�

do a entrada ,de novas op
;:�;6e. ein termos :de televisio

� _já a' pártir �o pr6xlmo 'dia

a�26, com a entradä em funcio
namento 'das novas rePetido
,ras no "Morro da Antena",
:,DerrI como, ó vice-preSidente
�rlsildes At,is, ágradeceu ao

maciço
.'

comparecimento no

..II Encontro Lojista do Norte

,Ça'tarlnense, realizado em

I'�a"tguá, que retundou em.

"excelente êxito" e aproveita
jIIento.
,I.:.

Debateu�se, igualmente, OS

!:objetivos do cedelismo e as

"atividades do 6rgão em Jara
"'guá do Sul, em defêsa da
�c..asse e prestando colabora-
I!\
-.

·d dçao a comunl a e a que ser-

ve.

.. ,

VElCULOS USADOS REVISADOS
Financiamento PróPrio

PR�PARANDO PROCESSO

mento de transportes coleti
vos nessas cldàdes: controle
de .trêfego e atendimento dos

pedidos dos prefeitos, como

quais os'esludos que gosta
riam que o 'CEIPOT fizesse ein
suas cidades. Preteri'dem ain
da a STO e o GEIPOT, mInIs
trar cursos de treinamento,
de três nieses de duração, pa
ra os técnicos das prefeituras
das cidades de porte. :médlo•

B'elina II LDO Branco .0•••..•••••....••. :
BeUna II L Branco ..•.....•.........

Belina II Prata ............•.........

Belina Lúxo Marrom .•.•...••.........

Corcel L LDO Verde .........•........
Corcel II L Branco ........••..........
Corcel II L Vermelho ...•.. :.: .. '

.

Corcel II Bege ...•...... ; •..........

Corcel Cupê Verde .. ; •...•..........

Corcel' Cupê ILDO Branco : .

Corcel GT Vermelflo .... � . ,...•........

'

Corcel Sedã Branco .........•........ ·.
Maverick GT Bege .- ; .

Maverick Cupê Marrom' •....
,••..........

Maverick Cupê Branco ......•...........
Passat LS Bege .• :: ,

..• , ..•....

Opale Cupê Branco' ...• � .....•...•.•..
F-75-4x4 Amarelo

.'

.••..•..•.•.....
'

..

'

..

F-75-4x2 Verde ...•....•...••.....•..

F-7�x2 Verde •...•••.•..•••...•..•.

1978
1978'
1978
1976
1978
1�78
1978
1978
1977
1977
1976
1975
1978
1976
1975
1978
1972
1977

\ 1976
1975

,
,

.

..

Durante os dois primeiros
meses, a equipe técnica que
'dará asalstAncla aos munici�
pios discuti" Oll princpal� pro
blemas de transportes urbànos
de cada 'cidade, pretendendo
Introduzir-

.

ciclovias em Joln-

Sociedade
.

de Desportos' ,Icaraí'
I"

Jaraguá do Sul - Sta. Càtarina.

Edital ,de . Convocação'
A FERJ v..., preparando

processo, criterioso, para en

vjo ao Conselho Federal �e
Educação, visando obter o re

conhecimento da habllltaçio
em r;studos Sociais _ Llcan
ciatura Plená. Atualmente a

feri tem reconheclaa a LlclPn
ciatu!,& Curta.
Por ouiro rado; fonte da

Fundaçlo local, adhllntou ter.
nada de concreto em torno
do reconhecImento do Curso
de Admlnlslraçio . de Empre
sas, tramitando hä vérlo. me-

,

ses no C.F.E., sem que se te
nha algo de poslUvo à sua

àprovação.

Ficam convocados todos os associados da
Sociedaae de Desportos Acarai, para a AS�EM-
BLr:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA, à realizar"'iSe,
nas dependências da Construtora Seria Ltds.,
sita à rua' João PicoUi, n9 .94;, no dia 22 de f!.bril
de 1980, com inrci,o' às 20 horas em primeira .con
vocação e às 21 horas em .s'egunda çonvocaç�oi
para deliberar sobre:

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS "

Ass. LEVINUS KRAUSE "�"�o

PRESIDENTE

vllle e Blumenau e melhora-,

Curso . Jaraguaense"
-

de
J(CJIl··.· - .

duracão de 1
·Inglês
ano

"

. NOVO SiSTEMA DE APR'ENDIZADO PELO M'ÉTODO ÁUDIO-ORAL
'

.

CURSO OE INGLr:S-CONVERSAÇÃO COM DURAÇAO DE lJM-A"NO, MINISTRADO POR PRQFI;:SS.o8 COM
ESTÁGIO DE SEIS ANOS NOS ESTAbos UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS P'ARA JOVENS .,E,('DULTOS,..

.".

EM DIVERSOS HORARIOS.� !
1

AGORA EM NOVO �OCAL, 'DEFINrrIVO': INSCRiÇõES, INFOBMA�6ES E-AULAS JUNTO AO EDIF. MINER,
Sala 21 '- Jaraguá do Sul Santa Catarina.I

,

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


