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Um .. Jaraguaense
presidira a Erusc

dias terá seu 'nome re
,

velado.

Consta ainda ,que o

próprio vice-governador
do Estado, Henrique
Córdova, teria em con
tato telefônico confir
mado o nome, desse ja-,
raguaense n,a presidên
ela da Erusc, cargo de
alta responsabilidade
que, para esta região,
sua escolha não, pode
ria ser mais acertada.
Isso, seja tálvez o reco
nhecimento do governo
estadual, �pelo' que" Ja
raguá do Sul e micror
região vem fazendo em
'termos polftfC6s-econ'6-
mico, dando mão 'forte,
e decidida, tambéin nos
,demfiis setores d� ati
vidades.

,

ANO LXI

Notícia filtrada' nos
ba_s,tidores politicos pe
Ia.' reportagem deste
jornal, junto a fonte dig
na de crédito, dão con
ta de que nos -próximos
dlas, deverá assumir a

presidência, da, 'ERUSC '

-

\

Eletr!ficação Rural
de S'anta- 'Catarina, ór
gão vinculado a Com
panhia de, ,Desenvolvi-'
mente do ' Estado de
Santa Catarina (Co
dese), .um jovem p'olíti
co jara'g�é!ense, que,
inclusive, pelas infor
m,çõ,s, já teria aceito'
o importante cargó. Seu
nome, no entanto, bas
tante, conhecido, não
nos foi I:eveladö, toda
via, sabe-se lratar-s-e de
elemento de grande ea-
,

pacidade administrati'7
va e que, nos próximos I

.)

(,

Jaraguá do Sul e Técnicos do
Gabinete \ do Planejamento e

Coordenação Geral, da Secre
taria do Planejamento do Es
tado de Santa Catarin�: com o

,objetivo de levantar os proble
mas do município e apresen-

, tar sugestões de metas priori
tárias �m todos os setores de

atMdades, realizou reuniã,o se

mana, passada, no Baependi,
com a partiCipação de bom
número de �Iementos da co

munidade, convidados para

tal fim. Da análise das, priori-
,óPdes, segundo QS técnicos
que por vários dias permane-

posturas e construções,
dentre outros, considerados
necessitarem de uma ação mais
efetiva' para o seu soluciona
'menta, em vista do cresci�
menta galopante que Jaraguá
do Sul vem apresentando já
há vá�ros :anos

.

e sempre se

acentu,ando mais.

, I.

. , '.

.,semnlarlo em

16 SPCs em

As gl'lr.ências municipais
dos Serviços de. Proteção ao

Crédito de Santa Catarina
estão promovendo no ,Es'ta-'
do reuniÕés preparatórias do
Seminário Estadual d,e Sr;>Cs
que se realizará em Blume�

-

I
nau de ,19 a 22 ,de junho,

_
paralelamente ao En,?ontro
Estadual dos, Clubes de Di
retores Lojisbis. ,àuarta-fei
ra os, SPCs se reuniram em

C�çador., quinta-feira em

Xanxer� e no dia 29 em Ja

raguá do Sul.

EM JARAGUÁ
O mini-seminário pos SPCs,
reunirá um total de 16 enti

dades, da �egunda e sexta

,região, respectivamente, ten
do por local' 'o Clube Atlé
tico Baependi. O inicio se

rá às 9 horas e na' oportú
nidade' se discutirão, dent�e
outros assuntos de relevân
cia, fatos de interesse dos
usuários e, d,o próprio SPC,
entre os secretári03 executi_
vos e os diretores de SPCs
de cada cidade participan
te.

Segundo ,informou'" Rog�-"
rio Lescowicz" - se.cr,etár.io�
executivo do' SPC 'Iocah são,
os' seguintes municípios que
se reunirão em Jaraguá do

'. .

mml

Jaraguá,
Sul: Gaspar, Brusque, Ita

jaí,. Balneário Camboriú, In

daial, Timbó,
.

Rio do· Sul,
Ituporanga e Blumenau (da
2a. Região), além de Jara

guá do �ul, JoinvUle, São
Bento dó Sul, Rio Negr,inho,
Mafra, Canoinhas e São
Fra�ciscö ··do' Sul, perten-

, 'cehtes a Ga. Região, c�m
sede -ne.sta ·cidade.

BAMERINDUSI
AGRrCOLA

Dentre todos os bancos
privados brasileiros, o Ba.
merindus foi o primeiro a

operar com o Empréstimo
do Governo Federal (EGF)
ao financiar, na última sex-

I ta-feira, a com�rcialização 1-'de 5 mil sacas de arroz pro
duzidas em Guaramirim, mu

nicipio. vizinho d� Ja��guá
do Sul. A recente autoriza

,ção para qúe a r,ecfe priv�-
da particip,e na, polítioa d�
garantia de ,-preços 'mínimos

que - até, 'sexta-feira era

, exclusividade do Banco do
: 'B�asil - deixa p�tenteacÍa
a pE:lnettaçaO' ao, Bamerin

,
. dus, que· detém'l �á -muito

tempo a liderança de prin
cipal financiador do setor

, agricola.

����,-=--------------------------------------_....

Obra . física do fórum
breve concluída

o Secrefãrio-Adjunfo" do
Interior e Justiça, Dr. Eucli
des Prade, esteve·'quarta·fei-,
ra em Jaraguá, do Sul, em

visita, ao Fórum da Comar

ca, em construção na Rua

Walter Marquardt, para tra

tar especialmente sobre o

mobiliamento dos gabinetes
e deinais depelldências, bem
'�omo, o acerto d� detalhes

com referência a obra. O

término da construção. está
previsto para daqui a trinta

dias, aproximadamente, exe

cutada q_ue esti sendo pela
Construtora Eischta'edt.

O Poder Judiciário local,
encaminharä nos próxlmos
dias a Secretaria· da Justiça
um segundó relatório, mais

pormenorizado sobre' as ne
cessidades de 'mobilias que,

.

� f1OVo Fó�m neçessitará e;
.

a Secretaria,. de poSse do

relatório, 'através dC;' Poder

Com a finalidade de concor

'rer -a promoção e melhoria do

ensino e transrrilfír conheci

mentos bãsicos ao� professo-,
res de educação física, a 19a.

Ucre, através da givisão de

Educação Fisicá e, DespQ.rtos,
com o' ap'oió da' Secretaria da

Educação e sob a coordena

ção do ,pro,fessor Murillo Bar

reto' de Azevedo, está promo-'
vendo desde quinta-feira até

dia 30 'vindouro, curso de

treinamento em- educação fisi
c� para professores ó'ão habi
litados do énsino de 1° e 2°

graus, junto' ao Ginásio de

Esportes Artur 'Müller 'é a pis-
'ta de' atletismo da Arweg.

�

ABERTURA

Contando com um total de
34 prcfessores não titulados,
des quais, 2� de Jaraguá do

Sui, 5 de Massaran.auba, 4 de

Guaramlr,m, Corupá e Schtoe
der c0":l ·1 cada qual, o' cur-

, so foi aberto quinta-feira, às 8

Executivo EStlidual, licitará
a compra dos móveis. O no

vo fórum de Jaragu'á do Sul
é a maior obra da Pasta do
Interior e Justiça afualmen
te em constru'ção no Esta

do.

São mais
I
de 3.680 m2 de

área, esmo arquitetônico mo

derno, ' devendo sua, parte
física estar concluída para
dentro ae um mis" eem .

'inauguração prevista' para
antes de outubro ainda, ou

quem sabe, quando da oca

sião da realização dÓs Jo.;.

gos, Abertos de Santa Cata

rina, em, Jaraguá do Sul, tu
do dependendo de uma sé
rie de fatores. E tão logo
sela moliiliado - acredita
se dent�o de 90 dias - o

pode,r judiciário
.

para lá' se
desloca(á; ocupando suas

amplas' dependências.

O Dr. ,Euclides Prade,
acompanhado d,o .

Promotor

Público Dr. José Alberto
Barbo�, empreenderam, na

,

'mesma data, visita ao Pre

feiío' Victor Bauer, notifican

do o chefe do executivo e

tllocand� ,idéias acerca de

detalhes com relação a vá

rios fatores pertinentes ao)
novo Fórum.

DR NILO, PROMOVIDO

IO e1t-Promot�r Substituto:

'

.da CO-marca de Ja!aguá do

Sul, . depois
Promotor da

promovido a

Comarca, "e
.Guaramii'im, de 1a'. Entrâ!1-
cia, foi transferido, por pro
moção, à Comarca de São

Lourençp D'OeSte, de 28.
Entrância encontrando

se atualmente em trânsito.
Por designação, o Dr. José

Alberto ,Barbosa passou,

agora, a responder também

pelá Comarca I de
'

Guarami-'

rim, até que novo , Pr&no
tor ocupe ,às funções na- .

quela, ComarCa.

horas, nas dependências do

Centro Interescolar de Primel
ro Grau "Mário 'Krutzsch".! ...
A diretora da. ucre, Iris Barg ,

Piazera, abriu oS trabalhos, di-

'zendo que �uando da realiza

ção do concurso para preen
chimento das 40 'vagas dispa-'
niveis par� 1980,. habilitação
em educação fisica, verificou
se que 78% foram preenchi
das por �rofessores não habi

litadçs (sem curso superior em

• educação física),' resultando
.
dai a. preocupação" já que a

educação física é
.

obrigatória
em todos os estabelecimentos
cie 10 e 2° graus, para, o de

senvolvim€mto do físi·co' e do,
intelecto dq estudantado'. Veri-

"

ficadé'. a ocorrência o' Chefe
da Difid -' segundo historiou

Ellcontro' Nacional de
Veteran.os da FEB

I

No perioda de 24 a 27 de confirmaram � as delegações
. 'maio se�ä realizado em Itajar, que virão; ao Encontro - que
o I Encontro Nacional de Ve- deverá ser realizado no Clube
teranos da Força Expedicioná- Guarani. Um dos objetivos eies-

\

ria Brasileira - FEB, evento se Encontro é a realização de

que será, presidido pero "'Mare- ,um levantamento dos integran
cHal Cordeiro de Farias, úni- tes da categoria, visando um

co oficial ainda vivo, qué co- conhecimento l1.1ais profundo
mandou as tropas 'que cemba- de quantos 'são :,qs veteranes,
,teram na Itälia. JA Associação onde estão residindo e qual
Nacional da class'e. está ges- a Situação fie �ada um. A 'c,o-

,tiona.ndo junto �ao Palácio ,da missão organizadora.está soli

Planalto em Brásilia, tentando citando às associações _ regio
também a vinda 'do President� nais e estaduais p�ra que en

Joij,o Figueiredo.. viem informações soPre es ex-
r
I ,pedicionários ,que 9-steJam em

Cerca de 500 expediqionä- dificuldades,. para que sela�
rios já confirmaram Iit preseo-' a.Uldliados e amparaãos peTas
',ça no encoDtro, mas os orga- ,entidades represent�tivas.
nizadores ,:ac�editam ,'que, o ,nú;-,
mero de' pàrticipantes .

deverá ,

1
,

dobrar, já .que os Estados de

São Paulo, Paraná e t�da ã de SiJl marcará presença no

A Secção Regiónal dos Ve-
I

teranas da FEB, de Jaraguá

região norte do pais ainn" "iío Encontro de Itajai.

do.

I

PRI9RIDADES DAS

PRIORIDADES

A diretora qa 19a. Ucre, re

feriu-se em sua alocução, tàm
bém, a Secretaria da Educa

'ção, dizendO· o ';ecretãri� AI)
tero Nercolini ter iniciado' es
'ta semana viagem ao interior

do 'Estado,
,
assinando convê

nios para recuperação da re- ,

I de trsica escolar, com aplica
ção' de 440_' milhõ.es de cruzei-,
ras nos 197 'municipios cata-

ri,nenses. Desse montante, o

município de Jaraguá, do Sul
será aquinhoado com aproxl:'
madamente 8 milhões, dum to

tal de 15 milhões solicitados

bem aquinhadqs"; disse- Iris
Piazera.

Ressaltou, igualmente um

'fato inédito na história da Se
cretaria' da Edu,caçãe', segun
do a Diretor:a de Administra
ção de Pesspal da SEE, já
que é a primeira vez em San
ta ·Catarina que pr�fessores
lotados em, março/80, vão re

ceber se�s vencimentos já
neste mês.. Di�e tàmbém 'que
a ,antecipação salarial de 40%
sobre os vencimentos de de
zembro179 será paga também
este mês e que na ·folha de

pagamento do mês de maio
e,staré incliÍso o' aumento de'
60 a 70%� 'fazendo a d.Íretb�
ra' dI;! Ucre um cemparativo,
tomando por bas� os profes
s.ores padrão PF-7, que em

.
,

março de 79 percebiam pouco
mais de Cr$ 1 )00 e que pas

sarão! com o novo aumento,
para Cr$ 7.780,00. Fazendo'
dela as palavras de Bornhau�'

seI').,. 'e de Net�olini, que t�m
na educação "a prioridade das

prioridades", isso não signifi
ca que o professor esteja sen-

,Serviço MUitar:, jovens
embarcam . a Brasília

No próximo (dia 14 de maio,
às 13 horas, defronte' 'al Junta
do Serviço Militar d' Jara9u'á
de; Sul, 19 !jovens jaraguaenses
embarcam rumo à Capital

. Federal, para
:

prestarem, o ser

viço, militar no·
' Batalh,ão da

Pollcia do -Exercrto. S�o da

classe de 1961 e em Brasília

juntar-se-ão aos dema�s jara
!;Iuaenses q!Je, em número de

, 6,' rumaram já em fevereiro

para o Batalhio da ßuarda
Presidencial.

"

SChün'ke, Isair M'Qser, Jaime

Frllncisco de Souza, Jair. Luís A JUl)ta do' Sel\Yiço Militar

Moller, José VoltoUnl, Karl -está, a{ertando 'aos. jovens da

Heinz Janssen, Mário. José Za-. classe de 1962, que termina

pella Fagundes; 'Renato Gllber- impreterivelmente II' 30 de ju
to Franze,n,

.

Renlto Lar8_,", nho" o prazo para alistamento
/

Yaldir ,Kasmirski e Wllmar Ma- sji!ln multa, ,devenelo os alis-

U' 'Iados e." c'u" ch�do' Fragoso. t�ndos estar� rnunidos de

'.' U::
"

.

.,
'

,,' ... '.
, :, u�a foto 3x4 (com, pale.tó_ e

'J'""'l'�.,. '. ' �"""'f4;i1.·""'Patt o B_ftlo ela 'PoRei" ,graYatatJ"é �*�·cfe nas�'

do ExércIto; segulriio ainda 32 cimento.

A informação é do. secretá
rio do ServfÇo Militar (JSM)
em Jaraguâ do 'Sul, Osório

1<lein, que iêlacfc)nou 'os ele-

.
mentos que seguirão dia 14:

,Adair S. BertoHi, Adílson Po�

"rafh, Almir J. Pedri, Belmiro

Gaedke, Cláudi� G. Àadtke,
Donafo" Pradi, Dorival BueH

gen, Florival Fischer, IIdemar

de JOinville, 12 de Säo Bento
. )

,
do ,Sul, 5 de S_lo Francisco e

3 J de 'Guaramirim; munlcípi,os
juri!!dicionados, à '5a. Delegacia
do S'e..víço' Milifar, con:t

\sede

em Jaraguá' do Sul. Em 1980,
de Jaraguá, dum ,total de 506

,alistamentOs havidos em 1979

somente 66, foram incorpora
dos, os 19 do BPEX, 6 do

,BGP e 41 no 6� Batalhão de

·Infantaria, sediado em Join

. ville, neste; ano.,

A 'área' da 5a. DSM (locali
zada junto ào· prédio d� Pre

feitu'ra) pertencem Jar.aguá do

Sul (sede), Jolnville, São Ben

fO, São Francisco, Guarami-

,rím, Schroecler,
.

MaS!Hlrandu
ba, Corupã� Araquari. , Garuva
e Campo Alegre, totalizando

11 �unicípios:

Al;É 30' DE ",JUNHO .

Transttó: crianças as 'vitimas

Qllarenta mil crianças brasi-

Ileira� morrem ou' ficam, grave-'
mente feridas no trânsito todo

.

ano - 1(1% têm menos de 14
'anos. Segundo um engenheiro
de tráfego,' essàs ,mortes ocor

rem Ilorque o 'Brasil investiu

muito' na Indústria automobilís�
tica e na rede de auto-estradas,
mas não na educação. Assim/

o pÚblico não acalta o automó

vel c;omo um objeto de uso ur

bano normal. Outras causas do

problema: a falta de seriedade

nos exames de habilitação, e a

extrema m1Jrosidade dos tribu

nais, que permite a prescrição
de mais da metade dos proces

so� de -crimeS de trâ�ito.

, .

Jog�d�r�s em condiçõe�
O secretário-executivo da Fed,ração Catar!

nense de Futebol', Carlito Nunes, confirmou quinta-,
-feira à tarde, a condição. de jogo dos jogadores
Márcio Gava, Gilmar Bim e ,Tonho, bem comp de r:to
g�rio, que reverte,.. da! categoria ...amadora , pará a'

profissional. M�r�io Gav�, Bim e Tonho, jogam a

manhã em Joaçaba, contra o JQaçab� EC.'

ICM: as nevas aHqu,otas
,

intere'staduais,
,

.

o Inspetor Regiç>nal de :rri

butós, Ney Vianna 'de Albu

querque, em te.le� a, Ássocia
ção Cometcial, orienta as em

presas da região sobre as no

vas ,alfquotas do ICM a serem

aplicadas (desde 23-04-80),
nas operações interest�duais,
de acordo com Resoluç,Ae do

Senado Fec;leral: a), para os

estados de Minas Gerais, Rio

de Janeiro, São, Paulo, Rio

Grande do 'Sul e Paraná
t

11, por centO'; b) para os' de-

mais Estados - aliquota de

10 por cento;' c) aUquota i:n

terns - 15 PO'r cento: d) nas

saídas ipter;estaduais de mêr
cl!dorias destinadas aO' c::ensu�
mo final - aHquota de 15 pOr
cento; e-) nas exportações,
quóndo devido - 1! por cen
to.

pelo Prefeito Victor Bauer à'
a diretora da Ucre - lançou '

Unidade .de Construções e,
a idéia de se dar base à es-

Instalações da Secretaria da
ses professores, fato que le-

Educação. Mes,mo , rec�bendocebeu apoio da' Secretaria, da '

este valor, 'para recuperaçãoEducação, inclusive financei-
da red.e física' do municipio,

ro, ,dando condições a que vi,sando, ta.mbém, os Jogosseja realiz,adQ, como está sen-. Abertos "estamos ser:Jde muito

do ...emurierad� como merece".

O Chefe 'do [f,ifid, Prof.' Murillo

coordÉlnador do curso, exp!a
nau seu conteúdo. programáti
cO', dizendo ter vêrificado nas

estatf�tic�s a necessidáde qe
se promover tal 'curso de trei
namentõ: � a primeira vez que
tal 'se pr0":l0ve no Estado, dán
do 'cor,dições a que seja co-,

:locado em prática aquilo 'que
fora programado, formando
uma base àqueles professores

não titulados, com base ou

,não na matéria, da área da

19à. Ucre, num total de 34.

Ent�egou também o con'teúdo
1:10 -programa que está sendo

seguido' .desde anteontem.

Uri!a, extensa 'agenda será

cumprida, tendo como profes
sores Murillo B. de Azevedo,

I

Roseli Ulmann, Almir Spézia,
Waldemar Spieker, Celço To-

mazi', Durval Bor6a
Dirceu Rebelato.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POV,O

Aniversariantes
.

FaZem anos hoje - 28
Sr. Erwin Erdmann

.
,

Marlete, ,filha de Walter
(Edla) We,is ,

Sr. Rolf Reimer,:"",,
Sr. Waldir. Conti...
Sr. Márcio Mauro Marcatto
Waldemat Rocha
Sr. Flávio Behmke
Sra. Elvira T. Soares

Fazem anos amanhA -' 27
O ,industrial Fidélis Wolf
Sra. Joana Blosfeid
Sra. Udia Wunderlich
Sra. Cris�ina Sanson Corrêa'
Alzira Volkmann

)

Dia 28 de abril
Sra. Otília, esposa do Sr.

Mário Nicolini
Sra. Wally Tomaselfi
Sr. Alencar' R. errauer
Sra. Dulcinéia 'Reiner, em

Florianópolis
Sr. Ricardo Wendorf

'

em Rio
Cerro "

' "

\

Clélio Vivio, filho de Wilson
(Cordi) Baggentoss
Srta. Albertina Maria Piccoll
O jovem Neri Lenmkuhl

Dia 29 de atirll
Rodeilfo RécI<.. em Ifapocuzl..

riho

Sra. Wally, esposa do Sr
Francisco Ronchi

•

,Sra. Erica Sc_!1warz; em Rio
da Luz Vitória
Sra. Oldaia Vieira, em Joln

vii Ie

Sr. Linus Zimmermann
Sr. Arthur HQfl'mann, em' Rio

da Luz
Rose Margareth, Meyer
Dr. Dietrich Hufenuessler
Cristiane, fillla de OiêTr'ieh

(Renate) Hufenuessler,
Sra. Roselane Mahnke Ve-

1 rlssimo, em Santos
Sr. Norberto 'StaS'sun Em-

mandoerfer
'

Renllda Mehler
� Jovem Rosane Vallattl

Dia 30 de abril
Sr. João Batista Rudolf
Sra. Efisabeth Katarina Sch-

midI. ,ern Jaraguazinho
Marg�reth Bayer, em União

da Vitória.
'

Sr. Nilo Trindade

Dia 1° de maio
. Sr. Bertoldo Baumann
Hilário �'fonso Gneipel, em

Schroeder II '

Wilma Blanck, em Joinville
Sra. Hilda Baumann
Gilbàrto Luiz Klein
Sr. Reno Bauer
Sra. Nivea,' Maria Morettt

EChenberger, em Curitiba
Sr. Willy Porath, em Rio

Cerro I

DIa 02 de maio
Sr. Cláudio Arildo

, Stulzer,
em Londrina"" ,

Srta. Eiian� Zonfa
�

Lucila Emmendoerfer
Angélica Murara
Sra. Evanir 'NI�oluzzi"
Sr. Nélspn KreutZfeld
Ramiro Schmitz
Ernani José Volfolini
Sra,. Maria Reiser Scheuer

SEMANA DE 26 DE ABRIL a 02 DE MAIO DE'1980

" NASCIMENTOS
- ...

I I" ,

Nasceu dia 02 de abril

Valmir, filho de Lotar (Ve
';, rOnlca) Raasch"

Nàsceu dia 07 de abril

SI�ane, filha de 'Reinaldo,
(Zeli) Marquardt

Nasceu dia, 08 cr, abril

Jefferson, filho de Ralf (Ma
, ria S.), Taschner

,

'N,asceram ,dIa- 09 de abril

'Eva,ndro, Dirceu, mFío de Har- '

Fi (Orestes) Klein

'Jonas Fabricio, filho de De
sidério (Maria l.) Sart;
Silvana, filha de Lu;iz (Cleo

nite), Stinghen
,

,

lIlasceu dia 14 de ,.abril '

Ana, Paula,
.

filha de Alcides

(Maria) Oras,

Nàsceu dia 11 de abril

Crisfiane, filha de Evaldo

(Ingrid) Jordan

Nasceram dia 11$ de abril
Flávio Luís, filho de Altino

(Izidinha) Bastos

Maycon Ricar(lo" filho de
Vilso (Marlize) Dana
Glefferson, filho de Liberto

, (Sinézia) Gutjahr
Elizete, filha de Rudi (Unia

da) Müller

Nasceram dia 16 de abril

Cíntia Mara, fil"a ãe� Elmíro
(Líriam) Mathias

'

Adriana, • filtla de Álido (Iva)
Weiss
.

Oláudio, •

filho de Adelino
(Elzira) Hansen
Malkon Fabiano, filho de

Marcos (Rosali) Siewerdt

Nasceram dia 17 de abril

Cristina, filha de Gilberto Os
car (Ana) JItIarcatto
'Kleber, filho de Orlando

(Mérci) de Mellor

NaSCeram dia 18 de abril

Aniel, filho de Arno (Ana),
Debati" I '

Aldo, filho de Hélio (Mara)
de Azevedo

'Osmir, ,filho de �eldo (Nel- ,

ci)' Schulz

Nasceu dia 19 de abril,

Gérson, filho de Rudi (Aga
sali) Gütz'

Nasceram dia' 20 de abril

Everton, filha de Gilmar

(Etelvinà) Hornburg
[Kleber, filha de Ovrdio (Edi

tej"-Freiberger

Nasceu dia 21 de abrn
\. !

Cátia Maria, filha de José

(Bárbara) Nlmes

,

essa Convenção, o nome de
. �

João, Lúcio da Costa será ra

tlflcado. como Goverflador do
Distrito para

'

o perlodo ieo
nlstlco 80/81. Uma' honrosa
distinção a Jaraguá ão Sul a

indicação de João, Lúcio à go
vernadorla do L-10.

�
A Agremiaçã� Corupaense de conosco conviveu. Agora, o dr. " -Segundo o regulamento des- distinto casal, as felicidades da

Amadores de Orquldeas, gen- José Alberto Barbosa, brllhan-. s� gincana, cada equipe po- O Coral Ars Sacra, de Blu- coluna pelos seis lustros de
tilmehte convidando para uma te colaborador deste, jor-nal - ,derá. Inscrever 10 elementos, menau, com aproximadam�nte) 'feliz vid� conJugai, ladeada

feijoada, em comemoração ao
" continuando suas pesquisas' niais um motorista, com uma 45 figurantés, estará se apre-

• pelos filIios, netos' e, inúmeros
seu décimo-primeiro' ano de sobre a etimologia de vocábu- taxa de inscrição, por aluno, sentando às 20 horas deste ros amigos.
exlstêncla. Será neste ·sábado, los que -deram a denominação de Cr$ 50,00, sendo os repre- sábado- (hoje),. na Igreja Evan- .-.,

- -

--:-*-'
às 18 horas, no Salão Paro- à mtmtclplos de nossa região sentantes dos Centros' Cívicos gélica Luterana de Jaraguá do

'

quial da ;'greja Cat6lica, 'na' . I responderá por: prazo inde- de cada sala os responsávesl Sul. A 'entrada é franq�eadai e
, ...

R��gou folhinha' segunda-
Rua Padre Vicente, em, Coru- • terminado "pelas duas Oomar-. pela formação dos grupos. As a vinda dó Ars Sacra, dá-se feira, 21, o lhdustrlal. vice-

pá. O "CP" agradece a defe- caso inscrições,' terrnlnarão dia 12 graças aos entendimentos fla- prefeito e presidente da 'COO

rênole, � de maio, tlcando as equipes 'vidos com o �Coral da: E:omu- dos XXI" JASC,' Sigolf Schün-

clàssificadas em 1°, 20 e 3° nldade Evangélica local. Ten- ke, comemorando idade nova

lugar com o' direito a prêmios do inclusive disco gravado,'o 'na Recreativa Menegotti e en-

Voltando a citar o Juventus, '

'em' dinheiro, 'respectivamente" Ars ,Sacra fará um giro' 'pela cerrando com, um gos.toso ca-

este, segundo o presidente An- Cr$ 10 mil, Cr$ 5 mil e Cr$-I' Europa, promovendo apresen-, fé em sua residência. Cumpri-
tônlo José 'Gonçalvés, recebe- 3 mil. De .anternão prev,ê-se tações. mentos.
rá Cr$ 250 mll, da Prefetitura sucesso" e grande correria na �

,Municipal, referente a prlrnel- busca do atendimento das ta-'
/

\

ra parcela do. .convêniQ de Cr$, refas, movimentando- de fonmá Da ComunIdade 'Evangélica;
500 mil e que, se destina à .. sadia o estudantado, do muni- ainda a confirmação' para os
obras em+seu complexo. Se� 'clp'io_. Q 'nosso apoio à ini- dlas 17 e 18 de maio, da Tra-
rão dadas melhorias na sede,' clatíva! dlclonal Festa de Maio com

.com pinturas internas e- ex

'ternas, revestimÉmto em larn

bril na parte interna, compra
de equipamentos para a cozi
nha do clube, dentre outros

melhoramentos que se fazem"
sentir. O clube, deverá ser o

local', do baile de abertura e

encerramento quando da rea

lização dos � XXI Jogos Aber

tos de Santa Catarina, de 20

a 25 de, outubro, em Jaraguá
do Sul. De leve...
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temos nos Seidel gràndes ami

gos e, leitores asstduos, traz

igualmente um curioso registro:
,

o "Correio do Pôvo", de 20 a

26-04-50, trazia o Edital nO

1.29q, assinado' pelo Oficial

José Pasqualini, publicando o

pregão de casamento de AI-'

·vim 'Seidel eHella Fu'ck: Ao

MIRANTE I SOCIAL . ••• ,r"

(NOSSA GENTE .. ,NOSSA TERRA' - NOSSO MUNDO)

�-'--------------'----------------------�

A filíal de Jaraguá do Sul

�a Hermes Macedo, inicia. bre- (

ve a construção de suas no- /

vas dependências, ao lado das

instalações atuais. O .amigo
Aristides Petris, gerente local,
encaminhando -os projetos pa
ra o início efetivo da obra. Te
rá dois pavlméntos. U;a boa e

que dará um excelente visual

� nossa centenária cidade.

-�

No domingo' passado, no

Serrano Tênis Clube, em La

ges, por ocasião do encerra

mento, da .eonferéncia Distrital
do Distrito 465 de Rotary In

ternational,_ o atuai governaãor
Pie[ LorEmzo Marchésini, cqm

pareceu à' mesa da delegação
jaraguaense, para apresentar
seus agrádecimentos espe.eiais
pelo comparecimento numero-

,

so, de rotarianos desta _cidade,
ressaltan'do, ao ":lesmo tempo
o bom andamento pois que,
dada a distância, a delegação
Jaraguaense foi Um das mais

,numerosas, coroand� o traba
lho do Presidente Januário

Stinghen, aó lado da, espqsa
Realdiria.

-José Dário Ribeiro, ao lado

de .companheiros de �hapa, as
sumindo a presidência da As

sociação ,Atlética, Indústrias

Reunidas,
.

prometendo grande
incremento no setor esportivo

- e social. Com os nossos cum

primentos.

A convite da Diretora e do,
,

Chefe da Difid, da 19a. Ucre,
participamos anteontem da

I
ábertura F(jO'>Curso 'de Treina

mento, em -Eduoação Frslca pa
<l rá 'profes�ores não habilitados
do Ensino de 1° e 2° graus,
junto ao Centro Interescolar

,
de - Primeiro
Krútzsch".

Grau

Por citarmos Rotary, o pró
ximo Governador do 465 será
o chapecoense Dário Maciel
,

i,

(80/81) e o segUinte (81/82),
in'clicado" Remaclo Fischer.

, Na próxima quarta-feira, ini
cio 22 horas, o Grêmio Espor
tivo Juvelltus ..stará· realizando
em sua sede social ,0 "Baile

,do 14° Aniversário," com o

Conjunto' 'JS Musical Band. A

entrada é gratuita, mediante
apresentação de 'convite e,

quando da passagem pára o'
I dia 1°, sera efusivamente 'GO-:
memorada, saudando mais um

aniversário do clube grená,
,

hoje, uma expressão no cená
rio �sportivo-sociál catarinen
se.

Deixandó as Coniarcàs de,
Jaraguá do Sul e Guaramirim,
removido à São "tou'renço'do
Oestà, o' Promotor Público, Dr.
'Nilo Sérgio Quintino 'dos San
tos. Uma ausêncfa que será

sentida, pelo grande número,
de amigos e aâmiradores que
granjeou no' periodo em que
\

\

O Centro Cfvico Escolar

'''CeI. Emllio Carlos, Jourdan",
. do Cólégio, São Luis, progra
mando para os dias 16 e 17i
de maio, uma gincana espór-
'tivo-cultural de âmbito, munici

peJ, podendo dela participar
alunos 'de 1° e 2° graus de

todo o municrpio. Numa ho

menagem justfssima, tal gin
cana terá a denominação de

"Irmão Leão Magno", vene-

,rando Márista Mo muitos anos

, no 'estabelecimento e, sempre
mostrando seu grande' amor

às causas 'educacionais e es

pirituais ,não dispensando ca

rinho todo especial às crian

ças que sempre o rod'eiam.

�

_
A MODA ESTA COM A NANETE, NA MARE

CHAL DEODORO, 790, ESTE e O ENDERECO PARA
VOçt SE VESTIR BEM. '

' '

.,

,

Agora na Reinoldo Rau, 626, 'aten
dendo dia�iamente, inelusiv� aos' sába
dos até às 18 horas e aos domingos ,e
.feriados das 8 às 12 horas. Demonstre
seu carinho. Ofereça flores da

FLORICULTURA IMPERIAL,

Tomou posse dia 24, a no

va diretoria da Asso:oiação de

Pais e Professores do Colégio
Divina Providência, tendo na

'entre flr- "presidência Alfredo (Zilda)
mas, no Vieirense, nä semana Günther,� 'na vlce-presldêncla ,

que antecede os festejos, co- Hlvadávia (Jeanete) Rassele.'
mo ocorre todos os anos. Destaque para a excelente pa-

�- lestra do Padre Gilberto, so

bre "Relacionamento de Pais

e Filhos".

Torneio de Bólão

O garotão Andreas Schmoc

.kel Buerger, filho do casal

Irineu (Bosane . Beatriz), Buer

ger, comemorou em data de

'ontem, ,25, seu segundo ani

versário. O acontecimento 'se- '

rä comemorado hoje em .sua
residência na capital parànaen
se, reunindo amigos e paren
tes, 'dentre eles o avO ,e dire

tor deste semanã'rio, Eugêiito
Victor Schmoeckel com sua fa

mOlL

Federação Catarinense de

Desportos Universitários, con
vidando para o Congresso So
lene, diá 3{) e Destne de Abar
tura, dia 1°, dos 360s. Jogos
Universitários Calaffrrerises, a

terem lugar na Capital do Es
tado..

Recebendo cumpr,lmeritos pe

lo seu natalfcio, hoje, o in�
dustrial WaJdemar R�cha, ,um

dos diretores do Grupo, Me

negott!.

•

�
Marisei S.A. - Indústria do

� r' ; ... "ry.
Vestuário, realizatrno nesta 5a.
'e se)da-felra, sua Conv!,!nção,
no Baependi. E por falarmos
no "Azurra'�, dia 24 ,de malo

,
acontecerá o tradicional "Bai
le de Esplrito Santo", com

intcio das competições de Bo
lão e Tiro, masculino, e femi
nino, dia 19.

-�

-�

Foi perfeita anfitriã, anteon

tem, do "Café das Primas",' a
sra. Vera Haake, em sua be

Ifssima residên'cia
•

nà j:rró�'6-

Na f')r6xima quar.ta-feira, á
anfitriã do 'Grupo de Lanche"
será- a sra.' Elizabeth Majcher,
Watzko, esposa do äfnlgo Wal
dir Watzko.

�-
pio Gemes.

Veio ao mundo dia 12,' o
menino Rubens Norberto, fi

lho do casal Rubens (Adriana
Bruch) Wulf. A alegria (0T' ge
rai, , principalmente para os

avós Rolli (Joanira) Bruch e

Nor�erto (Regina) Wulf. Cum

primentos!

Recebeu a bênção batismal,
no domingo, Irineu Passold'�ú
nior, na Igreja "Evangélica 'Lu�

terana, centro. Seus genitores
Irineu '(Brunilde . Hesse) Pas-

, sold '.convidaram para pad.ri
'rihos, o casal Dr. Wanderley
(Rosa) Pereira; Sra. Nonna Sa

lai SChrauth, Sra. 'Rosemary

voigt· Krüger, Sr. 'JÓrge� Hiendl,

mayer e Sr. Zigmär Raeaer: Ä
recepção deu-se no Beíra Rio

,e após na residência ao, caSaI.
,

Felicidades!

Na próxima sexta-feira, às
20' horas; na Igreja Matriz �ão
Sebastião, o Colégio Sãó Lüls

� ,Ut

estará promovendo a vinda do
I

.
_

'"', '" ' "'!' j''''I � :. 5 :'1

_ �x�a�or Neym�r, de Bar�ps, que'
proferirá' palestra sobre "Co,'n-

• /I ,
•• .. ( ,

)

versão dá um ex-Ateu", abor-
dando ainda. outros àsp�ctos
da realidade atual. Neym,ar
�ealiza uma espécie de tour

�ée por Santa Catari�a, reali
zando idê'ntic� trabalho. Espe
ra-se o comparecimento maci

ço .dos jaragU�ens,e,s, i�dep,�n-'
dente de credo religioso.

O "Presidente dó RC de· Ja-'

raguá do Su:1 está agradecen
do àqueles ,que marcaràh:l pre
sença, na XX Conferência ,do
DistritQ 465, e�, [ages" nàs'
dillS 18, 19 e '20 passeaos,
sejam eles - Máno Tãvãrãs
da Cunha Mello, I)orvãl Mar
catto" Ivo Ewald, Márcio Mau

ro' Marcatto, Waldemar.)3eh
Jing, Aristides Panstein, Br,�nó
Breitheupt, lido DOl)1ingos \1ar

gas,
' Rolf' Botho, Herman!)

,

e

Jal1uário Stinghen (presidente),
'

acolrl?anhados da� esposas,-
e esper� continuar recebendo

,

o apoio até aqui depositado
'até o final do ano rotário
79/80. E igualmente, agrad,ece
aos que não puaeram partici
par por compromissos in.aöiã..
veis, mas que souberam per
feitamente, comunicando e in

centiv&ndo, para que a 'öon
f�rência trouxesse ao' fI� fo-
cai, o êJ{ito esperado.

/

Foi perfeita anfitriã, quarta
feira, no Krügerhaus, a Sra:

, Jane Schulz, que recebeu ami

gas- com um lanche. Jarre ,é

esposa do conceituaáo escu

lãpio Dr. Edson Carlos Schulz

�-

As tradicionais famlfias Mar
catto-Hafermann, felicísSImas
com a chegada de ,Cristina,
nascida dia 17 passado,.. Feli
cidades aos pais Gilberto (Ana
Hafermann) Marcatto e avós

Norberto Hafermann ' e Loreno
i

(MariM) , Marcatto.,

-�

O estimado' e benquisto ca

sai oa sociedade corupaense,
Alvim (Hella Fuck) Seidel co

memorou dia 22, terça-feira, o

trigésimo. aniversário de casa

mento e, tratando-se de uma

data marcante, empreenderam
viagel!" ,ao norte do' pais, pa-,
ra Belém, ,Manaus, Salvador,
passando também por Brasilié!
e São Paulo. Alvim Seidel,
que recentemente recebeu a

comenda da Ordem da SOIi-,
dariedade, grau de'Comenda
,dor da Cruz do Mérito Huma
nlstico é, igualmente proprie
tário do Orquideário Câlarinen
se, u,m dos mais completos,
s,enão o ,mais completo dil
América do Sul. A data:; feliz'
talTlbém à seus familiares, bem

como a nós, deste jornal, que

Vários casais de Leões' e
DomAdoras dos três Lions.Clu
bés de Jaraguá do Sul, desde
ontem partiCipando da XVII

Convenção do Distrito L-10,
na Manchester Catarinense,
que termina amanhã. Durante

,

Vestidos Conjuntos
Calças . Linha de praia
além de tec'ictos'para todos os fins.,

r

Decorações para casamentos ..:.... DecoraçõeS
para _�grejas�-:- Decoraç,ões pará,clubes -:- Arránjos

para festas -'Buquês em gerál:
'

• "I' ('.�, •

NANETE TEM SUGESTOES INCRIVEIS PA-
I�RA A PRESENTE ESTA-CAO: �

PI�ntas ornamentais.
'\

,..- .... - �

LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE PARA
TORNAR você MAIS

-

BON.lTA.
'

Calce e vist�-se melhor,

, Clilderela
neste verão oom a

,Tris lojas para' melhor
servir a distinta clientela.
duas na Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.

CINDERÉLA,
a melhor opção para

- suas compras.

%ügerlzaus

Edital de Convocação

20 PIZZAS DIFERENTES
\ LAZANHAS

RAVIOLAS EslreUaSociedade Sport - Club:
-:- NEREU RAMOS _:

ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORDINARIA
'.

I'

Logo, logo, aquele
elJopinho alemão.

(

Seu problema de roupa
sua ..járera.�CtRO'S tem a so
lução•.Eficiente!

'

Fundós AçougUe Mahnke

-;Pare este verão, vista-se
"

na moda, elegante e descon
traida. Passe ná '

Co/}fooçaes'" ,"'� f "

Sueli ,Bzaa.

Maio ê o mis dO)lmor,
,das mães, das noivas e dOs
presentes. Demonstre todo o "

Seu carinho presenteando
uma das !'lúltiplas sugestões

,GUSTAVO MATHEDI, abaixo as�jnado" 'presidente da
Sociedade Sport Club Estrella, usando das atribuições que
lhe confere os ,estatutos sociais, convoca todos eis Direto
res e Associados do Clube, para ,estarem presentes em

sua sede social, dia 27 de abril, às 9h30min em 1.a convo-
'

cação ou em 2.a convocação no mesmo dia, às 10 horas
com qualquer número de associados presentes, para, trata-
rem dos segui'il�es assuntos:

I

'01 . Eleição da nova diretoria e respectivo conselho

fiscal, para o exerclpio �e 1980.
'02. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Nereu Ramos, 14 de àbril de 1980

GUSTAVO MATHEDI
Presidente

"

e verifique as opções ,

para presentes que sóa
,SUELI TEM.

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

,LálÍ�znaster
Av. Mal:' Deodorö; 364

"

JARAGUA 00 SUL - SC
Um presente pa�a cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ORREIO DO POVO SEMANA DE 26 DE ABRIL a 02 DE MAIO DE 1980

EXPEDIENTE-

[ii) a il#(1) 'li)�ll�l]
Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF 11.0 84.436.591/0001-34

__-_

Diretor:
Eugênio Victor -SC:hmoeckel

,

Colaboradores: I
Yvonne Alice Schmoeckel Gonçalves, Flávio Jo'sé
Brugnago, Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, José
Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa, prota
Alarde S. Amorim, Rudolf Hirschfeld, Silveira Jr.

, ,

Redação, Administração' e Publicidade:
Av. Mal. Deodoro, 130 - fone (0473) 72-Ó091
Cx. Postal 19 - 89.25o-Jaraguá do Stil - SC

Composição, Diagramação e Impre'ssio:
Soe. Gráf. Avenida' Ltda. - Jaraguá do Sul - SC

Assinatura anual: Jgué e região·.... Cr$ 25000
Assinatura semeStral • . •• .. ,Cr$ 160:00
Outras cidades ..••••••) ," •••.... ., Cr$ 300,00
Exemplar avulso ,. Cr$ 5,00
Número atrasado

, : .. Cr$ .7,00
,Representante Comercial: .

PERE'IRA DE SOUZA & CIA. LTOA.

,/(

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo,
Rio de .Janelro, B. Horizonte,' Salva�or e Fortaleza

Este jornal não se responsabiliza por artigos as
sinados e nem devolve originais.

mentos auferidos.
o referido serviço está fun-'

cioJ'an<10' diariamente, durante
o expediente externo de 13

às 18 hoÍ'as, na Sala do Plan

tão Fiscàl - 10 andar da
DR·F e com 'atendimento tele-
fônico através o ·telefone .

22-2300, .

Ramal 226, sendo

que o mesmo .serviço esfá
sendo prestado pelas Agên
,clas da Receita Federal no

interior da jurisdição. Em Ja-
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SEcÇAO LIVRE

D�putado
aos 25

O D�pútado. Federal,
Angelino Rosa, do PDS '

catarinense, entrou na

Câmara dos Deputados,
com um projeto�de-Iei
que concede aposenta-.
daria com . 25 anos de
serviço aos operadores
de maquinas,' motorls
tas de táxi .

e patrolel
ras, 'Operadores de má
quinas moto-nlvelado
ras e tratoristas..

JUSTIFICADORA

"O regulamento' do
regime de Previdência
Social, aprovado. pelo
Decreto n.O 72.711173,
em seu Quadro II, ane
xo, já concedeu o direi
to de aposentadoria aos.
25 anos de serviço aos
que ocupam as seguin
tes atividades de trans
porte: Trat:'l�orte Ferro-

pede
,

anos
-aposentadoria

, de serviço'
,

vl�rio (maql,lil:'lista de carga é perl1litido apo
maquinas acionàd�s à sentarem-se· aOs 25 a
lenha ou à carvão e to- nos de serviço, também
guistas); Transporte Ur- aos motoristas de t6x1s
bano e Rodoviário (mo-. e a:os oPeradores de má '

torista de ônibus e de
.

quines, -tals como; tra-,

caminhões de cargal& o-
. toristas e patroleiros-o-

I cupados em, caráter per ,peradores de máquinas .

I manente); Transporte niveladoras, deveria ser
Aéreo (aerollautas); estendido este direito,

, Transporte Marítimo (fo- pela natureza igualmen
guistas e trabalhadores te árdua da atividade"
em casa de máquinas); que desempenham..A
Transporte Manual de ' . responsabilidade e a .

óa'rga na área portuá- 'nàtureza do s_erviço nos
ria (estivadores --. tra-· parece �ssemejhada,
6alhadores ,ocupados pois, 'a,nosso modo de
em caráter permanente, ver, dirigir um caminhão
em embarcações, ne de carga' ou um tra.tor,
carregamento e.desear- um ônibus ou um táxi,
regamento de carga - ou operar máquinas ni
e operadores de carga veladoras pesadas, exi
e descarga nos portos). ge de .seu condutor a .

"Entendemos que
.

se mesma responsabilida
aos motóristas de öni..: de e eficiência;;, tinali
bus e de caminhões de zou.

S'RAZO PARA CONCURSO
I

Divulga ii D·RF de Joinville,
em ,nota a imprensa que foi

prorrogado para o dia 09 de
maio próximo, o prazo para
as 'inscrições ao concurso de
Procurador da Fazenda Na
cional. Esclarece, ainda, a

mesma nota que os interes
sados' poderio fazer ,sua i.ns-

, crição naquela Delegacia ape
nas com declaração, sob com

promisso de apresentar os' do
cumentos exigidos' Somente
na segunda fase do concurso•.

F . o C a I i ,z a n d o
O número de estabelecimen

t.os .

agropecuárws brasileiros,
de 1920 a 1975, aumentou em

4 milhões e 345 mil, correspon
dendo a 148 milhões e 791 mil'
hectares de área· utilizada pará
eSte fim. O dado está contido
no" Censo Agropecuário do

Brasil, da Série Nacional dOs
Censos·· Econômicos. d� '1975,
da Fundação IBGE. O· mesmo

. volume - e outros dó gênero
que podem ser encontrados na

Delegacia' dI, IBGE, rua' Joio
Pinto, 12, nl;l' Capital - éont'êm
dados relativos ,a ,produção ve

getal, exploração mineral e da

pesca, produçeo e produtos da
indústria rural, dos rebanhos e

seus derivados, condição do
.

proprietário· e' pessoal ocupa
do.

-:-

o CEAG/SC (Centro de As

sistêl1cia GerenciãT de Santa
Catarina) vai levantar a realida

de. sócio-econômica da peque
na e média emp.resa do Esta
do. O 'Diário OficialeSfá publi
cando os termos de um conv�
nio no valor de Cr$ 2 milhões
e' 5ÓO� mil, entre o Governo "do

I E.stado e o'Gabinete do Plane

jamento e Coordenação Geral,
'envolvendo o Ceag. A informa
ção" é do secretário Ner�(J Glli
di, da Casa Civil.

_,.:-

Inspiraao em reivlndic;'8ção
do movimente( sindical brasilei
ro, o Senador Humberto Luce

na apresentou proJeto-de-lei
que introduz alterações no sis
tema de concessêSes ue fériàs
proporclonaTs ao Tráb"iihador,
est8be1eCörião 'que, apcSs cada
periodo de doze meses, o em

pregado te.rá direito a' férias,
�s seguintes proporções: 30
dias úteis, quando houver fal
tado BO trabBl"o por mais de
seis vezes; 24 dias 6tels, quan
dQ tiver ficado It dispOSIção do
empregador por mals Ide 250
dias; 18 di•.útels, quando II_
ver'-trabalhado mal. de '200
dias; 12 dias úteis, por mals. de
150 dias de trabalho eJ 8 dias
úteis por mals de 100 'éllas de
trabalho.

-:-

-:-

Tendo por local o Centro de
, ConvençÕes(fi' Socíeãaae Dra
m'ático-llifusical Carlos Gomes,
de 'Blumeriau, a Associação
Brasileira �e Técnicos Têxieis
- Núcleo Regional Sul - pro
moverá neste sábado, úm sim
pósio patllOClnado pefal Rhodia
e que conJará, também, com a

presença' ae técnicos
.

têxteis
das empresas do setor, de Ja
raguá do Sul. Estio previst�s
.proJeções de flImifs e palestras
proferidas por técnicoS têxteis
industriais.

-:-'
A União está atualmente com

10' impostos, os Estados' com
2 e mais 2 com os �unicfpios.
Para se ter uma idéia do ele
vado grau de centralização do

.

potencial tributárcio . em mãos
da União, enquanto que em

1967, para cada Cr$ 100 que a

União arrecadava, os Estados
e Municfpios recebiam Cr$ 121,
depois o quadro. inverteu-se:
em 1976 a União arrec,dava
'100 e os Estados 54. Têm ra

zão· os prefeitos ao. recl·amarem
o .empobrecimento de seus mu

nicfpios,_levantado novamente

também quando da última reu

nião da Amvall, sexta-feira, em

Corupá, pelos prefeitos de Gúa

ramirlm e Massaranduba, que

igualmente criticaram a CPI

que analisa a situação, cujo
presidente é o députadö paulis- .

. I
ta Adhemar de Barros FHho.

-:-

O Ministério da Previdência
ISocial, criará um programa 'na
cional ;

de amparo ao menor, o"
Prev-menor� com recursos ini
ciais de Cr$ 10 bilhões, vindos

.
'da Federal de Seguros. A reve

'ação é do Ministro Jair Soa
res", explicando que o novo

programa estará voltado' pri.,..
cipalmente para a alimentação
das crianças.

-:-

-:-

O Sec:retirlo Néreu Guidl,
da Casa Civil, Inlormou ter li
berado, para publicação nQ
Diário Oficiai, os termos do
co�vênlo entre a Secretariai de
Cultura, Esporte e Turismo e a

Prefeitura Municipal' d� Jara
guá do Sul, no valor de um

milhio de cruzeiros, destinado
It construção de uma piscina,
junto ao complexo esportivo
-soCial do Clube Atlétlco Bae

pendi. A reMndlcação da ver

ba fora forrriulaaa peto jn6prfo
Clube e o Prefeito V. Bauer,
recebeu autorização da elma
ra, para celebrar referido con-

vênlo.·
.

-:-

A Caixa Econômicá F8f;leral
deverá abrir em breve unia Ii_'

I nha especial de crédito para
fina·neiar a�liações e reformas
de residências, segundo infor
mou o preside�te da InstItuI
ção, Gil Macieira. Nessa linha
de crédito'serãó incluidos os

refinamentos para os tomado
res de empréstimos imobiliá
rios que eStiverem em· débito
com a CEF.

'

Por outro lado, ele pratica
mente descartóu a pQlÍSlblllda
de da Caixa, vir a financiar à

compra de carros a álcool pa-'
ra particulares. 'Segundo 'Maci
eira, "a CEF não deve realizar

,

FatlDa pede que
municípios.

tombem algum
monumento
A Fatma pretende dar ,

este ano, grande ampli
tude às comemorações
do' Dia Mundial do Meio
Ambiente que tran�oor
re a 5 de

.

junho. Neste
sentido, o sr.' Eduarda'
Santos Lins enviou cor

respondência a todos/
os 197 prefeitos catari
nenses, Isolicitando que
nessa data cada Prefei
tura tombe em sé,üs mu-,
nicípiios . algum monu
mento natural e paisa
gístico, a fim de preser
vá-lo através dos tem'
pos. Pede, igualmente,
que os . prefeitos ind�
quem pessoas, que têm
dado demonstrações de
ded.icação e"amor pela

. natureza, às quais a
.

Fundação conferirá Utu
los h'Onoríficos p,m re-

I
conhecimento aIO

traba-I
'

lho desenvolvido. .

.

. .

r

Resta saber, agora,
I se Jaraguá do Sul e mu-

nicípi,os da microrre
gião farão algo par.?! a
tender a sOlicitáção,
muito importante. No
caso �estrito à nossa cio:
dade, há muito a pre-

.

servar, porém, nada se

tel'!l feito para
. tanto. o

que é uma lástima, e,
somente vozes isoladas,
como recente pronun
ciamento do ve.reador
Jos(l Alberto Klitzke são
ouvidas de quand'O em

vez, fadada a ficar nis-
so só. I

r

Vamos fazer
.

o' teste
de São Tomé: Ver para
crer o que será feito e

conferir, após!

ampliação
residências

esse tipo de operação, já que
sua função é a, de u'm bancQ
social, e bens de consumo de
·vem ser financiados mesmo é
pela financeira".

Ele revelou que a sua insti

tuição deverá se ater a flnan

cla� a
.

conversão de motores
de táxis movidos a gasolina pa
ra o álcool. O presidente da
,Caixá EconQmlca confirmou a

existência de um estudo no

Banco Nacional' da Habitaçio
para a concessão de emprésti
mos aos tomadores de crédito
imobiliário que estiverem ina
dimplentes. �'O BNH

.
.-tá. eu

minando a questio e eu cem
'sidero justa a medida", reaáal
tou. Ele disse, no entanto, que
ainda 'não há um' prazo para a

.
enirada em vigor dessa nov&

linha de crédito.
Segundo Gil Macieira, essa

.

linha de crédito Irá operar
também com financiamentos
para ampliação e. reformas de
residêncIas, que na sua opi
nião será "ótimo, por que pro
piciará aqueles que oompraram
a casa pr6pria, e estão pagan-

.

.

do até hoje, fazer uma pin·tura
ou construir ma,s um quarto".

. Quanto ao prazo de efetiva

ção dà IT!edida. ele voltou a di
zer que ainda nio está deHnl
do. "Estive no BNH, na· sema

na pasBada e a medida ainda
está em exame", reiterou.
Sobre G aumento' no índice

de reajuste dos empréstimos
Imobillário«" ele considerou
que "rum.a época como a que
eslaimos ,,!vendo, �io devemog
mudar muito.", mas 'l1fnrmou

que quem está examinando a

questão .é o BNH, que é incum
bido de disciplInar esse assun

to. O prp.!!'dente da CEF se

absteve . de fazer maiores co

mentArlos sobre posSivels. �u
mentos nos indices de reajuste
dos financiamentOs para a'
compra rir casa pr6pr�",

so. FO) um dos grandes ba-
" ·1

talhador� em prol de uma

Jaraguá mals pujante, iIem
sempre bem sucedit;lo, pela
ausência eie recursos flnan
cel.ros qu�' eram minguados
e dependiam da boa vonta
de dos governos estaduais.
Era a époÇa do 'prefelto com

o chapéu n. mio 11 mendi

gar alguns trocados na Ca

pital do Estado,�para atender
ob'ras que se avolumavam de
ano para ano; Hoje as Coisas
mudaram da noite para o dia,
a �onto de< se permitir algu
mas extravagAncl�. APenas
ainda não 'pensamos em

construir fontes luminosas, o

que, aliás, é multo bom, por
que outras obra. eSti� cha
mando para serem atBcádes.

'Artur Müller: 23°.
Anó de Falecimento.

, .

Amanhã, dia 27 de abril de
1980, eeorre o 23.0 ano de I' noje os empresários ·.até
falecimento do fundador des- estio querendo aumentar a

..

te sernanario.; Nascido aos I �idade malls do' qu� éiit' mes- '.
.

9 de maio de 1895, se- vivo �Ia pode crescer. Existem
estivesse· estaria completan- empregos mas não existem
do .0 seu 85-.0 lino de exis- traL'alhadores suficientes no

tê�cia. PouQOS dias falta:vam munlcípro.·· Obriga,' então,
para completar o seu·62.0 a- importar miip de obra, crian-
no de vida quaneJo, na ma- Jo com isso problemas que

.

drugada de 27 deixou esta devem m�recer acurado es-

e
'. r

vida terrena. ,tudo por parte dos empres'á-
.

rios que quer.tm· aumentar
as suas atividades e da mu

nicIpalidade .que certamente
será acionada, a· al0c8r re

cursos para atender Os habi
tantes adlclonars que, não
constam do crescimento dá
mográflco do lugar; trazendo '"

em seu bojo todo um' corolá
rio de exigências' ·que n"
sabemos hoje para orÍde vlo
conduzir amanhA.' Oma

-

In-'
.

cógnlta!

Nesses vinte e três ranos

,

Federal, determína .

plantão fiscal, CEF finahciaráDivulga a Delegacia da Re- vinculo empregaUcIo, a. pro-
.

rasiuá do Sul, a' agência sita \

ceita Federal em Jolnvllle que, fissão regulamentada e/ou, 2 à Av. Mal. Deodpro da Fonse- reforma de'tendo em vista o encerrameh- - de locaçio, sub-locação, ca.'

to, a 30 de abrU fluente, do r arrendamento ou sub-arrenda-
primeiro pr:alZo para o reco- mento de imóveis e devem re-

lhimento antecipado do Impos- colher até aquela datB o per-
to de Renda de !,essoas Fisi- centual de 10% dos rendi-
cas, determinado peto Decre
to-Lei nO 1.705/79,' encontra
se à disposiçio dos contri
buintes interessados um plan
tão fiscal especial destinado
à orientação dos profissionais
liberais, autônomos e proprie
tários de imóveis que recebe
ram de pessoas fisicas, no

primeiro triméstre do corrente

ano, importânCia igualou' su

perior . a Cr$ 45 mil decorren

. te: 1 - ao êXer�içlo, sem

dissecamos praticamente a

atividade daquele que levou
uma vida intensa e agitada,
Desenvolveu as mals diver
sas ativi�ades e. lutou

.

bra
vamente pe1õãesenvoMmen
to de Jaraguá do Sul. Já dis
semes, mas e sempre bom

relembrar, que coube à ele
a iniciativa de convocàr pa
ra Jaraguá. do sdTä .Prlm�lra
ReuniãQ .Econômica do Ne,,,..e
Catarinense, para mo,trar,
aos catarinenses que � n0s

so mun�clplo estava nó

Mapa' do Estado e do que
necessitávamos para acele
rar o tão esperado progres-

Na Jl8ssagem do 23.0 ano
.

de falecimento de' Ar.tur Mül

ler,. as no_. homenagens
pelo muito que fez ,em nos

só beneficio.

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.

VEICULOS USADOS REVISADOS '

Financiamento próprio
,

Belina " LOO Branco 1978
Belina " L Branco. • . .. • .. .. 1978
Belina "Prata .. '1'" 1978
Belina Luxo. Marrom .........•..•..... '1976
Corcel L LDO Verde.' ......•,......... 1978
Corcel" ,L Branco 1978
Corcel " L Vermelho' � � : . .. 1978
Corcel" Bege 1978

. Corcel Cupê Verd� .,; ,.. . . . .. 1977
Corcel Cupê LDO Branco' 1977
Corcel GT Vermelfio '

.. � . . . . . . . . . . . . . .. 1976
Corcel Sedã Bránco .........•....... ;..

.- J975
Maverick GT Bege . 1'978
Mav:erick Cupê Marrom ....•........... 1976
Maverick Cupê Branco ' ; .. 1975
Passat LS. B�_ge .. 'r'." : 1978

Opala Cupê Branco '......... . 1972
F-75-4x4 Amarelo ','

• .
.

1:977
F-75-4x2 Verde .....•...... '. , .. , , 1976
F-75-4x2 Verd� .•....•...•.•.• ',"

,

',,, 1975.

/

OS BONS VENTOS LEVAM AO

Estão abertas até o dia 30,
as inscriçõe� para o concursó
que visa selecionar candidatos
para o preen'chimento de 19
vagas de Fiscal de Tributos Es
taduais. Os interessados pode
rão adquirir ao preço de Cr$

.

1.200 o manual que, orienta a

inscrição, em qualquer agên
,cia do Besc. Podem concorrer
os formad0s em Direito, Eco-'

,nomia, Aaministração, Finan
ças, Ciências Contábeis, ou

ainda, comprova� a condição .

de Oficial de Intendência do
,.

Exército, Marinha ou Aeronáu- Na sessão do Congresso des-
tica. As provas versarão s,obre tinada a apreciar ,o veto par-
português, matemática, conta- cial do Presidente da Repúbll-
bilidade, direito tributário e as- ;. ca à lei da reforma salarial, foiI
pectos econômicos do Estado' I defendida, conforme estàbele-
de Santa Catarina.' CE a' ·referida lei, a unificação'

do salário-mínimo já em 1981,
item que motivou o veto presi
dencial. Ao argumÉmto do Presi
dent€' João Figueiredo de que
a unificação, já no exercicio
de 1981, não se compatibiliza
com a realidade a que tem de
ajustar-se a previsão legal para
atender a, sOa finalidade; foi
rebatido com ,di�p.)sitivo da
lei, que estabelece uma ajuda
creditrcia do Governo para as

pequenas' ,e médias empresas,
a fim de que as mesmas pos
sam enfrentar. as implicações
financeiras decorrentes dos no':'
vos encargos coI11 pessoal.·, \

_i� ...
Francismar,

·i.

A IMOBIl:.IARIA VAILArn lTDA. óferRe excerente valorlzaçlo

co"tra a inffaçlo.

r

PRAIA GllANDE

-CO Loteamento do seu futuro).

Imobiliária VAILATT'I Ltda "
.

I

/.
J

o seu/lugar ao soll
.

Voei precisa de um negóCio assim, um lugar como ..ta.'
I ., "

� .i ',_ J(,�. • ,

Rua Cei. EmIHo Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 _ JARAGUA DO SUL - SC

t,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Conãra história.••

!'

Violência
"Matar.

De :GauUe tinba razãe
SILVE1IRA JONIOR Canarinho'Der EVI Itapocu�Fritze

'04/80 ., ,�
i ': i

ou

Morrer

.',

.I'jão que �u morra de' ameres por Charles" De 'Gal,Jlle.
,MlIito pelo crÇll1trãr,i�. Até desamave' a 'sua arroçânela, a

SUa atitude de menino abusado que entica com os outros e

depois, ,sai c9r�ndo � peelir auxilio aos irmãos maiores.
Mal'l e�se homem fez, Um julgamento, do nosso' paIs, no

meu ver, irretocávei. Falou pouco e hisse o suficiente pa
ra' definit a mentalíd�(je' oficial do 'brasileiro, 'o nosso sls-

• .." "f •• " '.... 4!

terna de relaclönamento, a nossa capacidade de criar re-

'gras' nóv�' d� prççedtmento, "O Brasil não é um pals sé-
rio", sentenciou De Gaulle.

'

�
Naturalmente ele disse em francês, fazendo aquele bl-

'

qulnho que leva 'a gente a pensar que os franceses n,ão,
são assim rTlUlto�' tanátícôs. De Gaulle disse uma grande

, verdade. �(j) 'árasil não é um pais sério. E eu concluí isso
hã poucos dlas,' por um episódio fotuito ...

'�
,

Vou tirar ó carro da garagem e ele se recusa a subir
a pequena' rämpã

'

e só a muito custo consigo levá-lo 'até'
"â ruá'"A'bro o éapõ à o cheiro que vem lá de dentro não '

é de gasoFna; mas de conversa de bêbado. !iálí�o de ca-.
chacelro, Vou à oficina e lá me garantem que toda essa

falta de potência, toda essa mudança repentinà de hábito
de um carrinho normalmente bom e ;obediente, tem. por
causà '� gaSOlln� que passou a �er misturada com' 25%

,

de ál�ool.' , ,

TRANSPORTE URBANO,
INTERURB,4NO, EXCURSõES.

',' � f

'lu,ção
'

agrá'riã"'�'" empreendidil"

pelo govêmo Carvalho Pinto, De 20 a' 2�' de abril de 1950, 'em São 'Paulo'':' ..

o se�agenáfio CP trazia int� ,

res�ànte noticiário. � ._. No Legislativo Municipal, ,

,

, 'esteve' àgitadfssirná' a última_ 0. Dr. Marcondes de Mat-' "" SessAo: Ihsultos e sopap�stos, JUIZ de Direito da Comar- entre os liéfereá do PSD e daca de Jaraguá do Sul, enca- UDN. E o jornal perguntava (minhava ao Exmo Sr. Desem- se havia acontecido isso embargado� Presidente do Tribu- Jaraguá.' Claro que-não:' O pal-nal
.

de Justiça um memof,ial' co. onde se- realizava' a pugnapedIndo que na nova organl-' : r �rá&·Blitmena-u. MáS' as' �coisaszação jUdiciária seja ,elevada� a por aqui também não···anda-3a. entrêncla ia C�;ma.r�a de vam bem., S!3,manalmente p.elaJaraguá. do ,SUl" J hOle uma impren_sa e çliáriamente peladas malor, movimento', no Es� ,
rádio. lobal pérsönálidàdes po- "

tado; Por .'Ihe, estar" tamb'em "nucas eram adornadas com ossubordinado o municípip ,de .rnals variados 'adjetivos. ParaGuara-Mirim".
":lexer com a situação o [or-_ Na primeira

.

página, do nal escrevia: "Não acreditam?"Corteio do' Povo" uma nota C�emos que _o assunto é fá-'social: "Nojvado _ Com a cW"de resolver. Ê convidar osSrta. Cenizia Pires Mafra, di- vereadores (e os suplentes,leta filha da' Vva. Geni Pires também) para tirar a provaMafra, acaba de contratar ca- dos nove ne" pfênãrlo, poClen-sarnento o snr. José Castilho do acompanhar, 'à Utulo' dePinto, funcionário púbJi.co fe- ccíntra�j:iesô, à tiracoio, 'o "téc-deral, � löcutor da' Rádio Ja- nico" mOnicipal. A UDN, nes-raguá ZYP-9. Aos distintos
..

sa Sessão funcionará só comnoivos, .os.. "ossos' slncer 'I"
•

. • �,' os 'os sup entes. O programa, co-., cumprimentQs�'.,

"

I'

A "Canarinho'! preocupa-se com .a sua I'�� comoção' colocando à disposição moderntssl-:
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila,' rápida e segura.

Programe bem! Programe CÀNARINHO - o.

transporte carinhoso.,
'

.' "Próf. Paulo Moretti

Quando, ao nossó �etre
dor, há, tantos .que fazem.
tantas coisas que desapro
vamos, pol' uma questão

, de formação' de prlncíplos,
" talvez nos' indaguemos até

que' ponto uma atitude pos
sa ser �itada'pelalrai:ãó, em
?
que circunstâncias ocorrem
desl'izes episódicos,' com
que

�

intensidade o déver
cede -lugar .a caprichos,
Cada. ser humano) por

conseqüência 'de formação
e . eu diría até, de brio,
Impõe-se 'um mínimo .que
seja ,de compenetração do

dever, de busca d/e ideal,
Quantos, para serem o

que são, tiveram que se

1 submeter. até'a -humllha-
1

.
,

ções e chaõotas, sem to-

davia curvarem-se 'â fatos
circunstanciais provocados
por' pregoeiros do alarde,

, cuja resposta foi o silên-

cio, manifestados por de-

,
turpadores' do ideal, cuja
tett,ibuição· foi o exemplo,
Se formos autênticos�

ninguém nos poderá cha�
mar de ,hipócritas, ,se so

mos a réplica de quem nos

ensinou o caminho, do bem,
ninguém 'quererá tratar-nos "

como insensíveis, se pro
curamos mais ser do que
ter noA�senvolvimento de

nossá vida, ninguém ousa�
ra acus.ar.:nos de interes-

JARAGUA DO SUL ,) SANTA CATARINA.

Se você quer comprar ou vender um imó- .

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO '-tTDA.

A segurança da' sua compra ou 'da sua ven

da, uma garantia segura de investlmento.A

Empreendimentos _I, Imobiliários
Marcatto Ltda.

.. �
Ora, eu sei que o Brasil não faz esse batismo' por

gosto, que provavelmente a proporção ,dessa mistura \lái

ser ainda maior. O, que irrita, é a sem-certrnönla desse ba

tismo, porque uma coisa.é um carro reguladO, para q�e�
mar álcool- e outra é uma regulagem para queima de ga
solina. Se o governo adiciona uma porção de álcool em

três de gasolinà por que nãp informa ao, consumidor, des-,
sa mistura? Por. que nas bombas não existe um cartaz di-'
zendo que porcentagem de álcool foi adicionada à gaso-

Av. Mal. Deodoro, 1.1Z9 ,- fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL - SC

mo se vê, não alcançou des
ta vez o seu objetivo. Confir
mou .� nbs conflrmani�s, de

. ." �

qpe, qu�m mUitö"falll, só diz
bobagens., Que os meninos
barbados' cresçam e apare
ça�. E até a pr6xm�'.

• '." I

_ "A data de 11 do cor-
rente �ssinalou a. passa'gem1natallcla do nosso' Ilustre co
laborador Idelfonso Juvenal:
Daqui lhe enviamos o nosso

d· I I .cor. Ia abraço e, vstos de feli-
Cldad88".,

HA"'_ ......u_�_ ..... r.o"_'C1'"
,

Iina?

�,
Para argumentar, eu entendo que gasolina é a desig-

nação de um. 'produto e�pecrfico, de origem mineral, e,
álcool é 'um produto de origem vegetàl: Portanto, se nós

adicionamos álcool em pr.oporções tão grandes, a mistura
daí resulJante pode ser "gasolina composta", gasolina
'misturada" ou outro nome qualquer, mas l'Ião gasolina.
: Aquela mi�turà 'não é mim gasoli�a .ne� �Icool, •• a.�siln·,'como feijão com carne-seca não é nem feijão nem car

fie-seca, é um tefceiro pr.oduto cHamado feijoada, Con-
vém dizer isso a esse inefável Shigiaki Ueki.

'

�
,

Mas a desonestidade maior ainda não está nessa mis-

tura feita "menu militari" .. É esta: Um _tanque de Fiat com

porta '40 litros de gasolina, pujo preço é de Cr$ 26,00 a

unidade. Um litro de álcool h.idratado custa Cr$ 11,40 (ti
ve o ·cuidado de verificar este preço na b�omI)8'). 'Quando
nós enchemos esse tanque, na verdade, nós' compramos'
(3Ó 'litros d� gasolina e 10 litros de álcool e deveríamos pa

gàr" pela gasoii�a cre _780,00 e pelo álcool Cr$ �t14,OO,
num total de Cr$ 894,00, _mas acontece que pela química
da Petrobrás, quando o álcool entra no tanque �o nosso

carro passa a valer. ,como 'se fosse gaso!ina e o abasteci
mento 'nos ,custa Cr$ 1.040,00, isto é, somos furtados em

. Cr,$_ 146,00... Isto num FIAT. ImaghJ,e agora num Alfa, cujo'
tanque tem capacidade para 100 litros.

�
O proprlo Governo é exigenUssimo quando o vende-

.dor não é ele. Se o mel de' 'abelha tem uma mistura de �

; 10% de glicose já é obrigado a U$ar no rótulo o nome de

"mel compostq"; se o azeite de oliveira não é puro, obri

gatoriamente terá que ter no rótulo as misturas e a qU!in-
tidade de, cada uma: tanto de azeite, tanto de óleo de

girassol, tanto de .. óleo de soja, etc.' Só o governo bÍ'a�i
leiro consegue a alquimia de batizar a gasolina com 25%

-:de ,álcool,.,não dizer isso ao consumidor, não 'mudar' o

nome do produto e _;_ o que é pior � cobrar ,tudo pomo

HCCARROÇARIAS
ii

.

. . .

Hornburg:
t

'Indústria de
Carroçarias B'lindadas' Ltdá�

" ....

HA 10 ANOS'

"- ,Terminava no dia 16 de
abril de 1950 'o chamado hó
rário' de verão, -de ac6rdo com
o -decreto assinado pelo 'Pre
sidente da República, no dia
13. Assim, à uma hora dá ma
drugada todos os ' relógios
eram 'atrazados em Uma hora.
Por outro lado, 'o' decreto, �I_
terava o regime da hora de
verão no país, qu�e seria de
primeiro d� Dezembro a 31
de Março.

_' O ,Registro Ci�i1
•

publica
va o Edital nO 1.290, assinado
pelo Oficial' José Pasqualini,
informando que desejavam .ca

sar-se Alvim Seidel eHella
.Fuck, ambos naturais' do Dis
trito de Corupá, Municipio de
Jaraguá do Sul.

,

- O Prefeito Hans Gerhard
Mayer, sancionava a Lei nÓ
248, de 10 do corrente, quê,
autorizava ao Chefe do Execu
tivo Munic,ipal a realizar ope
ração de crédito, .até o máxi
mo de NCr$ 100.000,00 (.cem
mil 'cruzeiros' novos), com o

Banc.o Brasileiro ,de Descontos
S.A., mediante pagamento de
juros consigna,dos em lei, de
mais comissões e, taXas. Era a

,resposta do. legislativo jara
guaense' face à recúsa do go
vernador de então, em con.ce

der idêntico crédito pelo �an
co oficial do Estado:

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES _,;.

ESQUADRIAS, E
MóVEIS.

seiros,

A que servmam tais
..

co

locações? Talvez' para 'nos

.ieyar a fazer ilações de ar"
dem psicblógica, que nos

, . permitem entrever, em cer

tos indivíduos, atitudes di
tadas por i,nstintos bestiais
e totalmente divorciadas, de
um mrnim� ,que seja do
sentido humaflo da vida. .

Daí explicar-se a 'razão
por que agem tão friamen
te assassinos, ladrões, se

questradores, 'covardes, as-,

saltantes, traidores todos
eles 'do próprio irmão. Ma-

� tar . ou �orrer ,se ídentifi�
cam na sj"ª, e na sanha

� de malfeitores da socieda

de,_ que brincam com· a vh
da do semelhante, como se

ela fosse joguete de estra

nha aventura ou roleta de

mácaj)ro festival.
,

VioMncia:,. hoje em dia

,deixou de ter uma deriota

ção \ meramente semântica

para pasSar 's ser um ter

mo ,conotativamente ligado
à desfaçatez' de desalma
das 'criaturas, que espa-
lham o temor 'e o terror, que

"pisoteiam o amor e a dor,
'��� ,medir. conseqüências,
sem sentir escrupulos de

.� tanta selvageria que disse

".minam h'a " face da terra,
talvez até ''Por irrefreado

prazer.

/IJf �. ,

_!- � ....

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144

,JARAGUA DO SUL - S.C.

I,

Atenção fumantenao
- Paulo Moretti esçrevia

na coluna O 'QUE VAI PELO
L10NS, uma saudação à 40a-
çaba _ a Capital do Oeste"
:.__, sede dá VII Convenção,.

'Distritäl (fos Lions Clúbes de
�Santa �atarina. L', ,I

- Irene Floriani e Renato
Demathe, casavam-se em Ne
reu Ramos e-a festa era no

Salão, do Estrela Esporte Clu
be. Lori SPli.tter e: Gl:Jido Munds
tock casavam-�e: em Jaraguá
do Sul e a festa realizava,-se
à rua' Jorge Czerniewicz. \

A Secretaria da Saúde do Estado alerta para
o direito básíco que cada um tem de exigir que I

não fumem em seu local de trabalho e de des- I

canso. !É preciso mudar a opinião de que os não
fumantes é que estão agindo errado. O errad,o é

,

fumar. E o fumante, cientificamente falando. tàm:.
bém caus� dano à saúde do não fumante que es
tá no mesmo ambiente. Faça valer õ seu direito,

.

destrua o mito. '

HA 20 ANOS

\
- A Casa da Moeda insta-

lava' as dua!,!' prf'l1eiras máqui�.'
nas-.'''Giori'' destinadas ao fa
br,ico de cédulas no Brasil,
até agora .confeccionadas por
ingleses e americanos.

...::.:.. .

'''As fortes . chuvas que
estão caindo sobre o Nordeste
causando inundações em pelo
menos quinze ,Estados do Bra-

I ".I', '

sil sãO ocasionadas pera fase
,de OMnde atividade aéumula
da por que está passando o
sol _ informou à reportagem,
o sr. Junqueira SChmidt, chefe
da 9JXi�ão de' Meteorolpgià
Aplicada ,ao Serviço de Mete
reólogia.
- 9 Göverno Carvalho Pinto, re
voluciona a agricultura. "Fi
nanciandQ a,4% aó ano arroz;
feijão e milho, construindo' um
gigantesco centro de abaste
cimento na Capital, instala,ndo
'300 casas da lavoura no inte-
rior, taxando as grandes pro
priêdadeS, comprando 200 tr,a

tores, inauguran.do uma rêde
oficiál de silos no Estado -

êssés são aspectos da "revo-

'fumante',se . gasolina, fosse. ,. .,

�
De Gaullp., tinha razão: "Le Brésil niest pas un pais )

Duas coisas você sabe e não a:éredita:'
1 - Fumar não é vicio, é hábito;
2 - A vontade deliberada vence este Ilábito.
Duas coisas -não te deixam· saber: \
1 - De 100 cânceres de pulmão, 99 são cau-

sados por cigarros.
.

2 _:_ c'- númerc(de fumantes di-;"inuiu 32%
durante o ano' de 1979, em ',tOdo o mundo.

� ,
'

_ Fidélis. Wolf aniversaria
va no dia 27. "Pertencendo
ao quadro de Irderes da co·

munida�e, está ligado ao 'Ro·
tary Club local, onde vel)'l de
ser "eleito Vice-Presidente, pa
ra o ano' rotário '1970/1971.
_ Artur Müller era lembra�

do, pela passagem do 13°' aha
de seu passamento.

sérjux".
� r ,,- .

Resposta á uma carta: Meu caro José Amaro da Sil-

va. Obrigado pela sua carta,' que você teve a hombridade
de asSinar e 'dar'endereço 'certo. Você diz que no meu ar-

tigo "Um retorno às origens" fiz comp�raçéSE!S ,multo des�
primorosas entre Plauto e Jesus,Crlstô. E, Insinua que.eu

'

deveria ler a Bíblia para, verificar que Cristo não tem ne

nhuma semelhança com o meu personagem. Pols saiba

que não tive nenhu�, propÓsito de desmerecer a figura do
lIi�zareno ao comparã�lo com um moço "calmo, de cabelos

,longos e cuidados, carismático, contemplativo, com total,
desapego' à ostentaÇio -e desamor às �olsas' .ero mundo".

É que cada um de nÓ5 vê 'Cristo por uma ótica'. Eu, por
exemPio, nunca pude

\ entender um Deus que,,�podeJ'ldo. tu
do, séndo 'Justo e bondoso, condene ou deixe- condenar a,

, sua .criatura, ao sofrimento rterno,. Já voei, ,que tem o su-"
premo privilégio de crer, I'n� diz que "no NÇ)Y!).Testamento
s6 encontramos mensagens de amor, enquanto Plauto só

conseguirá mela dúzia de vaga�undos como, ele para com-,
partilhar das suas Idéias". Não vamtJs brl�r por càusa ' ,

dlssó. V�cê, fica co," a sUa fé; eU flço· com _
a minha In-'·, '

certeza e a minha pe�manente busCa da verdade... Esçréva�
quando quiser.

•

,.

; ..

- "Quinta feira última ficou
decidido o' panorama , suces

sório de Santa, Catarin'a, ·com

a indicaçãol pelo Presidente
G�rrastazú 'Médici, do- candi
dato que deverá suceder' o

. atual governadór. Após'; ener
vante espera; afinal o Presi

der;lte da República, acaba de
i�dicar o' �ng. Colombo Sales.

""
. ,

( ,

Chevette .80.
l' .

'e

, � L

,
,.1- ! .. ,' ..

,'I

Oficina do Tibério, 1- Depto.· 'de 'Arte' ..............."·

,- de Tibério Hilário Murara -'
CRIAÇAO DE, LOGOTI�OS
CATACOGOS, FOLHETOS,

ETIQUETAS.

Especializada em Volkswagen, com serviços
de mecânica, retrfica de mO;I!Olres, regulagem
de carburador, serviços de lataria e pintura em

"-

qualquer marca de carro.
, '

FOTOLITOS \ .

� � f'"
-

,. <)"
. ,

Rua Leopoldo Malheiros, 67 • Fones: 72-0107 e

72-1059 _' JARAGUA DO SUL S. Catarina L:.tda.Emmendoer.fer'l,Com. de ,VeículosGRAFICA AVE(\ßDA LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS 'FAMOSAS MARCAS."

/

- FOTO REPORTAGENS

- CINE REPORTAGENS

- SOM AMBIENTE.
' ..

Construtora Seria' Ltda.
CC"NSTRUÇAO CIVIL,-ENGENHARIA 1:

.

COM�RCIO DE MÄTERIA[
DE CONSTRUÇAO.

I

Rua João Pfcolli, 94 - Edif. Carlos Spézia
Telefone: . 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA .

....._�' .... "".\' �..
- .�.. . ..

Rua JOinville, 1016 ....,.... Eone: 72-1101
JARAGOÁ DO SUL -:- Santa Catarina

TemplSgem Vargas
.
- de lido Domingos Vargas - "

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATaRES DE ESTEIRAS

-E-

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

t I _.

- ,

III' "

::�I=.EM""""'IM"'TO. E sERViÇOS ·L....OA;

CRC - on2

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM' GERAL.

ESGRIT6RI0: Avenida Getúlio Vargas, 79

Fone: (0473) 72-0616 - Ca�á postal 83

89.250 - JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina,

Relojoaria' Avenida
.QUALQUER QtlE SÉJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS. SUGESTõES,

.

DA' RELOJOARIA AVENIDA.
\

Conheça as sugestões em joras, relóqíos,
pratarias e artigos finos para presentes_ e recé
ba o atendlmento com o carinho que v. merece.

I

Av. Mal. Deodoro, 431 -' Fone:' 72-0038.

JA:RAGUÁ QO SUL SANTA CATARINA
.

Madeiras Rio
'

Molha Lida.
MADEIRAS IMUNIZADAS, FORRO, TACOs:.

ASSOÄLHOS, LAMBftfS,' MEIA-CANA. '

.

.

Tudo para sua casa, construinde :em ma-
.

deira 'O progresso, de nossa região.
�

,

R'ua Curt Vasel, 658 � Fone:� 72�0550

.1-, ." , .

JARAGUA-DO SUl!' -:- Sta. Cata:rinEll"

, '...... "

�' . ...._

P�GINÁ5SEMANA DE 2� DE ABRIL a 02 DE MAIO DE 1980

LEI N° 782/80
.'Rati;icá 'Termo de Convênio celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul e o Governo do Estado de San
ta Catarina, através da s�r:etaria de
Cultura" �sporte e Turismo.

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

exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara d� Vereadores aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei.
.

ART. 10) - Fica ratrtlcado o Termo de Con
vênio celebrado entre a Pre,feitura Municipal de

Jaraguá do Sul e o Governo do Estadia de Santa
Catarina, através da Secretaria de Cultura, Espor
te e Turismo, com a Inter'veniência fiscal do De

partamento Autônomo de Edificações - DAE.
da Secretaria-dos Transportes e Obras, que vrsa

o estabelecimento de um plàno de cooperação
técnlco-flnanceira. '.

.

ART. 20) - O valor da cooperação técnico
financeira será de até e-s 1.000.000,00 (Um ml
lhão de cruzeiros) e' tem como objetivo a cons
trução de uma piscina.

'

ART. 30) - Esta Lei entrará em vlqcr na da
ta de sua publicação.

,PALACIO .DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraçuä do Sul, aos 16 días do mês de abril de.
1.980...

"

• ,. , .• , 0-"'" • v'ICT.OR BAUER
Prefeito Munlclpál

A presente Lei foi registrada e publicada nes
tá Diretoria. de Expedlente,

.

Educaçãoi e Assistên
cia Social, aos 16 dias do mês de 'abril áê'''T980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
• . .

'

Diretora
.

. ,

\

LEI N·Q 783{80
Autoriza a celebração, de Convênio en

tre a Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul e o CLUBE ATI.�TICO BAEPENDI •.

,

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

exercício' de suas atribuições.
'

..

Faço saber' a' todos OIS habitantes deste mu-,
niclpio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sacínono a seçulnte Lé,i:
.

ART. 1°) - Fica o Chefe do ExecutiVO, em

nome da Prefeitu'ra Municipal de Jaraquá do Sul.
autorizado a celebrar um Convênio. com o CLUBE
ATLÉTICO BAEPENDI, com sede nesta cldade, no
valor de Cr$ 1.000.000,00 (Um rnllhão de .cruzei
ros).

ART. 20)_- Os recursos provenlentes da ce

lebração do Convênio citado no artigo 1° desta
I,..ei deverão ser aplicados na. construção ,�e unia

piscina.
ART. 30), - 6sta Lei entrará em vigor na da-

ta de sua publlcação. .

PALACIO DA PREF;EITURA MUNICIPAL DE
Jaraguá do Sul, .aos 16 dias do mês de abril de
1980.

VICTOR, BAUEIY
Prefeito Munic,ipalr'

A presente Lei foi registrada e publlcada nes

ta Diretoria de ExpetUente, Educação e Assístên
cia Social, aos 16 dias do mês de abril de .1980.-

,

ASTRIT K. ,SCHMAUCH
. Diretora

VICTOR BAUE;R
Prefeito Munic,ipal

A presente Lei foi registrada e publica,éJa nes

Diretoria de Expedient�, Educação e AsSistência
Social, aos 16 dias do 'mês de, abri! de 1980.

ASTRIT 'K. SCHMAUCH
Diretora

·LEI N° 778/80-
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal
celebrar Convênio com o Governo do Es
tado de Santa Catarina e dá outras pro-

.

vidências •

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

exercício de suas atribuições.,

Faço saber' a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores ,�provou e

eu sanciono' a seguinte Lei:
ART. 10) - Fica o Chefe do Executivo Mu

nicipal autorizado a celebrar Oonvênlo com o Go
verno do Estado ds Santa Catarina, através da
Secretaria dos Transportes e' Obras, com vistas

.
à parttclpação no "PROGRAMA DE TRANSPOR
TES ALTERNATIVOS PARA ECONOMIA DE COM-
BUSTíVÉIS" e "PROGRAMA DE INVESTIMEN-'
TOS", objeto do Convênio firmado entre o Gover
no Federal e o Governo do Estado de Santa Ca
tarina.

ART. 20) - É concedida, também, a autoriza-"
ção ao Chefe do Executivo Municipal; ftrmar Ter
mos Aditivos 'de Convênios que decorram do Con
vênio e Programas citados' no artigo 1° desta Lei.

ART, aO) �-,
. E,st� Lei entrará em vigor. na data

de sua
I pubficaçãlé.

'

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL, aos 16 dias do mês de Abril
de 1980.

• <

Lions Inteuração direloriajá .' definiu
ano d� atividades: Presidente:
ArceUno Piecoli, 1° Vice-Pre
.sidente: Marcos �lltr.��l,. 2° ,

.

Vice-Presidente: . élio Stein, 3°

Vice-Presidente: Jaci Z9mm�r,
10 Secretário: Mário Stei�, 2°
Secretário: João GasCho, 1°

S.
I

Tesoureiro: Eugênio temma-

cher,
. � T�urelro: Mensi

:Klltzke; ExPresidente Imecll.-

to: Roque Tadeu Alva, Dire
tor Social: Almir Zim,!,ermann,
Diretor, Animador: Amo Schrei

ber, VÔgais para um' ano:
Amandio 'Beduschi .e Luiz Car

los Hornburg e, VosÍalB para
dois anoS: Luiz Rogério Bue

no Fagundes • Ademir Isido
ro.

. Chega.nos às mãos, a ne

va diretoria do mals novo clu·
be de serviço

-

da cidade, o

Lions Clube Jaraguá do Sul

Integração, para o período leo
nístico 'comprenclido enTre ju.
nho de 1980 a junho de 1981.
Esta é a 'segunda diretoria do

'Integração' em seu terceiro'

" , Decreto,
\ Suplementa dotaçõ es do Orçamento. Vigente.'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do 'Sut,. Estado de
Santa Catarina, no u�ó e exercício de suas atribuições, com . base na Leí
Municipal nO 761:179 de 3,1 de outubro de 1979;

o E C R E,T A:

ART. 10) - Fica' aberto um crédito' suplementar no valer de Cr$
4bo.ooo,00 (quatrocentos mil cruzelros) para retorço dos programas e ver
bas abaixo discriminados:

TOT A L e-s 400.0000,00

ART. 20) - o. recurso pare abertura -do presente crédito suple
mentar correrá por conta do Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrl
mónial da exercfcio die 1979.

ART. 30)'- Este Decreto entra rá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá rio.

.

, -

PALACIO DA PREFEITURA MU NICIPAL de Jaraguá do Sul, aos 16
dlas do mês de' abrll de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeitol Municipal

Ó presente Decreto foi regis trado e publicado mesta Diretoria de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 16 dlas do mês de abril de
1980. '

I 'I
II

ASTRI;- K. SCHMAUCH
/

,Diretora

I

ART. 1°) - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorlzado a con
ceder subvenção ao BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO -;-: NATAÇÃO - no va
lor de Cr$ 100.000,00 (cem mil ·cruzeiros) e a despesa correrá por conta da
seguinte dotação:

.

ANEXO I - QUADRO A
0401 .- DI'i{ISA'o DE EDUCAÇÃO

'

0401 .08462242.018 ;__::_ subvenção pa ra manutenção do'
Despono Ama dor Cr$ 100.000,00

ANEXO· II - QUADRO A
. 0401 "'7"" DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
·0401.08462242.018-3.2.3.1 - Subvenções Sociais Cr$ 100.000,00

ART. 20) - Para fazer tace- às despesas decorrentes do artlqo
anterior, fica anulada parcialmente' a seguinte dotação do orçamento vigen
te:

,

LEI No.' 779/80. .1' ( t (

. Concede subvenção ao BEIRA RIO . CLUBE DE CAMPO-
NATAÇAO - e dá Outros providências. . '

,VICTOR BAUER, Prefeito .Munlclpal de Jaraquá do! Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Munlcíplo que a Câmara
de Vereadores apr0VOI,I e eu sanciono a seguinte Lei:

'

ANEXO I - Q.UAD·I\O A
0401 - DIVISÃO DE EIDUCAÇÄO I'

.

0401.08462242.044 - Auxíllos a díversas entidades para
realização dos XXI JASC ......•.. Cr$ 100. OOO,O<?

ANEXO II ..,... QUADRO 4
0401 -' DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
04011. 08462242 . 044-4.3.3.1 .- Auxülos para despesas.

I l ' da.capital ..•......••.. l..••••• Cr'$".100.000,00
ART.- 30) '",:,,: Ã entidade ora subvencionada dev:erá apresentar a deh

monsfraçãoõa laplicação e a prestação de contas oos recursos até 31 de mar-
ço ß� J��1...: � ,�,

-
'

-
. A�T. 4°) - EstE!. Lei.entrará em vigor na' data da sua publicação', �e-

vogÇld'as as disposições em cOl)trário.' I.
"

PALACIO DA PREFEITURA MuNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,
aos 16 di,as do mês de abril de 1980.

.,'.' .. �

VICTOR BAUER
�refeito Municipal

A presente Lei �oi regilstrada.e publicada nesta Diretoria de EXpe
diente, Educação ,e Asststênc,ia Social aos 16 dias dO mês de abril de 1980.

.

1

A$J.RIT K. SCHMAU'CH
,.1

,

Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'CORREIO DO POVO'
SEMANA DE 26 DE ABRIL a 02 DE MAIO DE 1'980 PAGINA e

REGISTRO
Áurea Müll,er Grubba

Oficial do Registro Civil'
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do' Sul
E;stado de Santa Catari�
na, e,rasil.
,Faz saber que compa

receram .em cartório e
xlblndo os docume�tos
exigidos pela lei

'

a fim
de se habilitarem para
casar:

Edital nr. 11.329 de 16.04.1980
Celso Luiz Salvador e
Adele, Báade I

Ele, brasileiro, solteiro, tece
lão, natural de tndalal;. neste
,Estado, domiciliado e residen
te em Jaragu*-Esquerdo, neste
distrito, f.ilho de Fridolino Joa
quim Henrique Salvador à lzau
ra Salvador. �Ia, brasileira, sot
teira, costureira, natural de Co
rupá, neste Estad�, domicilia
da e residente na Rua Paulo
Kreimer, nesta cidade, filha de
Alvln Baade e Ana 'Maria Baa
de.

Edital nr. 11.330 de 16.04.1980
Valdir Mbretti e ,

Salete Maria Sévlgnani . , . . '

,Ele, brasileiro, solteiro, in
dustriário, natural de Jaraguá
do' Sul, domiciliado e residente'
na Rua João Januário Airoso,
nesta cidade, fillto de Lino 1\110-
retti e Madaler)'a Elisio Moretti.
Ela, brasileira, solteira, indus-'
triárla, natural de Jaraguá do'
Sul, domf.cillada e residente em
Nereu Ramos, neste distrito, fi�
lha. é'e JoãO Sevignani e 'Gr'a�

.

ciosa Minei Sevignani.
Edital �r. 11.331 de 16.04.1980
Rivaldo. Peters e

Rosely Kroehnke
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de ,Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na
Rua Hel'l'rique Marquardt, nesta
cidade, filho de Valmor Peters
e Ema Schmidt Peters. Ela, bra
sileira, solteira, costureira, na
tural 'de Massaranduba, neste
Estado, domiciliada e' residen
te em Três Rios do Norté, nes
te distrito, filha de Roberto
Kroehnke e Elvira Jung :Kroehn-

,

ke.

ii

CIVIL
Rip Cerro I, neste distrito; filha

, de Emili!'l da ,Silva.
, '

Edital nr. 11.336 de 18.04.1980
Genésio Angelo BrJdr.,
AdelaIr j:ortÁä ;,'

.

.. ". '"
• 1-

Cópia "recebida do Oficial de
São Francisco 'do Sul, neste
Estado: ),

'

,

Ei�; brasileiro, solteiro, tor
neiro mscäntco, natural ;'de Rió
do ;,Óes�é, neste Esta�o, domi
ciliado e �ßsipente:' na Rua' Jo
invi�IE;l, nesta cidade, filho' de '

. Terolllo j3r;di. e Ida Brid,i. Ela,
brasUeira, sOltéira, indtístriária,
natural' de'.' São Francisco CIo
Sul; neste Estado, domiciliada'
'e residente em São '

Francisco
do Sul neste' EsÍlldo, filha de
Cenilo Corrêa e Olivia 'Crispim
Corrêa. ,

'

" rEdi�al nr. 11.337 de 18.04.1980
Ozires MoHa dos Santos e

Marilene da Luz Gonçalves, da
Silva

Ele, brasllelro, solteiro, �o
torista, natural de Timbú, Oam-,
pina Grande do SuJ, Paraná,'
domiciliado e residente na Rua
Procópio Gomes de Oliveira

\, '

nesta cidade, filho de Demecia-
.no Alves .dos Santos e Mària
Motta dos Santos. Ela, braslleí
ra, solteira, do lar, natural de
Bocaiuva, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua Pro
cópio, Gomes ,de Oliveira, nes
ta cidade, filha de Emilio Gon
çalves da Silva 'e Cacilda Lima
da Silva.

Edital nr. 11.338 de' 18.04.1980
Valdemar Antonio .Preuesler e
Maria Mádalena Fenerich

.

Ele, brasileiro, �olteiro, moto
rlsta, natural' de São "'icolau,
São Luiz Gonzaglt Rio Grande
do Sul, domiciliado e residente
em Guaramirim, neste Estado,
filho de Aloisio Pruessler e Ma
ria Anselma Preussler. 'Ela" bra
sileira, solteira, industriária, na
tural de' Luiz Alves, neste Esta
do, domiciliada e residente em

)tapocuzinho, neste distrito, fi
lha de Paulo Fenerich e Maria
Pauli Fenerich.

Edital nr. 11.339 de 18.04.1980
Danton Carlos Andriani e

Mara Luísa 'KlilMe
Ele; brasileiro, solteiro, téc

nico em I?rocessamento, de da-,
dos, natural de Blumenãu, nes
te Estado, domiciliado e resi-

I
.

dente em Florianópolis, neste
Estado, filho de Aldo Andriani
e Maria Matilde Kracick Andria- '

ni. Elà, brasileira, solteira, do

,lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua
Frederico. Bartei, nesta cidade,

. filha de Nelson Klitzke' e Ade
laide Fodi�Klitzke.

Edital nr. 11.332 de 16.04 ..1980
Silvino castilho e Lelamar' Te
resinha Tamanini
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho de
Antonio Amaro Castilho e Ma
ria Gonçalves da Luz. ila, bra
sileira, solteira, do lar, natural
de Rio do Oeste, neste Esta- Edital nr. '11.340 de 18.04.1980do, domiciliada e residente na Valmor de Oliveira eRua Epitácio Pessoa, �esta ci- Tereza PereIra '

dade, filha de Maria Tamanini. Eie" brasileiro, solteiro, opa-
Edital, nr: 11.333 de 17.04.1980 rário, natural de Brusque, nes'-
Luiz Gonçalves e

'\- ' te Estado, domiciliado e resi-
Maria Elena Soares' ,dente na· Rua Francisco Todt,'
Ele, brasileiro, solte)ro', ser- nes,ta cidade, filho de Eugenio

vente natural ,de Jaraguá do Artur de Oliveira e Laura Le-
Sul, domiciliado e residente na bück de Oliveira. Ela, brasilei-

. Rua Carlos Eggert, nesta cida- ra, solteira, industriária, natural
de, filho de Francisco, Gonçal- de Doutor Pedrinho, neste Esta-
ves e

.

Rosa Leonir ßonçalves.. do, domiciliada e residente na
Ela, brasiHera, solteira, do lar,

.

Rua Francisco Todt, �esta' cida-
natural ,de Poço Preto, Porto de, filha .de Francisco Pereira
Uniã�, neste Estado, àomicilia- e Rosa Cardoso.
da e residente 'na 'Rua Carlos Edital nr. 11,341 de 18.04.1980Eggert, nesta cidade" filha de

.

Salezio, Floriano 'e Nair Ma-Arnaldo Sc:>ares e �rmilinda ria Conceição da SilvaTreutier. E' I" be, rasileiro, solteiro, ope-
rário, natural de Atalanta, nes
te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Victor Rosenberg,
nesta' cidade, filho de Nicolau
Floriano e Deolinda Bittencourt .

Floriano. Ela, brasileira, soltei
ra, servente, natural de Guara
mirim, neste Estado,' domicilia
da e residentE! 'na Rua Victor
Rosenberg, nesta cidade, filha
de Emiliana José da Silva.

Eçlital nr: 11.342 de 22.04.1980
Valdemirq

<

Geisler e

Evanilde Berlands

Edital nr. 11.334 de 17.04.1980
Celso da Silva e
Eliane Hanema�n
Ele, brasileiro, solt,eirp, ,�e,r-:

vente, natural de Jaragúá do
Sul, domiciliado e resident,e na
Rua Irmão Leandro, nesta cida
de, filho de Arlindo, da Silva e,
Maria da Silva. Ela,' brasileira,
solteira, servente, n�turaí' ci�
Jaraguá do Sul, domiciliada e

resident� na, Rua B'er1ha Wee�
gé, nesta cidade, filha de An
tonio Hanemann e Ringard
Rüdiger Hanemann. t' Ele, brasileiro, solteiro, ope-'

rário, natural de Jaraguá do
Edital m. 11.335 de 18.04.1980' ,Sul, domiciliado e residente
Orides Felisblno e

Irene da. Silva
Ele, brasileiro, solteiro, ope

r�rio, natural de Coru,)ã, neste
Estado. domiciliado e residen
te em' Rio Cerro I, neste ,distri
to, filho de Antonio ' Felisbino
·e Rosa Miranda Felisbino. Ela,
brasileira, solteira, industriária
natural de Corupá, neste Esta
c!o, domiciJ.iadà, e residente em

em �ibeirão Grande da Luz,
neste distrito, filho. de Alfredo
Geisiel' e AdeIá Geisler. Ela,
brasileira, solteira industriária,
natural de, Corupá, neste Esta
do, domiciliada e residente em

Ribeirao 'Cacilda, neste dlstri-
.

to, fiTha de Alvino Berlanda e.

Maria Berlanda.
J!éfltal nr. 11.343 de ,22.04.1980

'

Andréa Kosiopp e

Terezinha Braler
Cópia recebida do Oficial de

Massaranduba, neste Estado.
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e re-'
sidente nesta cidade, filho de
Antonio Koslopp e Olga :i<os
lopp. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Benedito
Novo, neste Estado, domicilia
da e residente 'em Massaran
duba, neste Estad'a, filha de
João Braier e Maria Koslowski.

Edital nr. 11.344 de 22.04.1980
Cello' Raul Mel,er e

Anegreth Hille
Ele; brasileiro, solteiro, estu

.dante de teologia, natural de
Joinville, neste Esfac,fo, domici
liado . é, residente em São Leo
poldo, Rio Grande do Sul, filho
de Gerold Meier e Eva Bra
migk Meier. Ela, brasllelra, sol
teira, do lar, natural de Joinvil
Ie, neste Estado, domiciliada,
e residente na 'Rua João Dou
brawa, nesta cidade, filha de
Walter Hille e Eugenia Steffens
Hille.

Edital nr, 11.345 de 22.04.1980
Jacob' Araldi e

Eusemia Safanella
Ele, brasileiro, viúvo, operá-

.rlo, natural de Luiz Alves, nes
.te Estado, domlclllado e resi
dente na Rua Joaquim Francis
co de Paula, nesta cidade, fi
lho de Angelo Ara'ldi e'Josepha
Araldi. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domiciliada' e
residente na Rua Joaquim de
Paula, nesta cidade," filha de
Antonio Safanella e Ad�le Sa
fanella ..

Edital nr. 11.346 de 22.04.1980
João Candido Nazarlo e

Tereslnha Schvillkoskl
Ele, bta�ileiro, solteiro, ope

rário ;natural de Tijucas, neste
Estado, domiciliado e residen
te em Vila Lenzi, neste distrito
filho de Candida Pedro Naza�
rio e Venlna 'Rodrig�es. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na-

I tural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada .e residente em Garibal
di, neste distrito, filha de Es
tevão �chvirkoski e ,Tecla Tan-
'deck Schvirkoski.

Edital '01'. 11.347 de 22.04.1980
Aristides

.

Flaviano Stinghen e
Odete ,"'aria Scherer

��e, brasileiro, solteiro, in-
dustriário, natutal de Rio dos
Cedros, neste Estado, domici
liado e residente na Rua João
Franzner, nesta cidade, filho
de Elpfdio S,tinghen e Rosa
Stinghen; Ela, brasileira, sol
teira, 'costureirE!, .

natural de
Luiz Alves, neste Estado, do
miciliada e residente na' Rua
João '7ranzÉlner, nesta �idade,'
filha de Wunibald Scherer' e

Ignez Rech' Scherer.

Edita,1 nO 11.348 de 22.04.1980!
Edmundo Corrêa e Dalva Regi- I
na Pereira.

Ele, brasileiro; solteiro, lubri
ficador, natural de São Fran
cisco' do Sul,' neste Estado, do
mic'iliado e residente na Rua
Joinvilfe, nesta cidade, filh� de
Terezinha Corrêa. Ela, brasilei
ra solteira, industriária, natu-'
ral de Blumenau,' neste Esta
Qo. domiciliada e residente, na _

, � \RlJe Carlos Eggert, nesta ci-
dade, filha de Maura Peréi�a:
Edital nO 11.349 de 23.04.1980'
Valério Ropelato e Irene Lor
renzozeHi
Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural de Jaraguá dO.$ul,
(

domiciliado e residente em

S�nta Luzia, neste distrito; ,fi
lho dEi Ger;aldino Ropelato e

Regina Postái Ropelato. Ela,
brasil�ira, solteira, industriãria,
natural de Jaraguá do Sul, (io
miciliada e residente em, San
ta Luzia, neste distrito, filha de
Uno Lorrenzzetti e Amelia Pe
dri Lorrenzzetti .

E para que chegue
.

ao co

nhecimento de todos, mandel
passar o presente EdItai, que.
será publicado pela Imprensa
e, em cartório, �nde será afIxa
($0 durante 15 dias.

Se
I alguém so�ber de a,lgum

,In.pedlmento, acuse-o para osI

fins legais.
A OFICIAL

C,el.esc criticada
'1 )

na
"

e
zeram-se 'oUvir, levantaMfo
problemas que afligem a co

munidade" Como a relaci;ona,..,
da a Celesc e Os desajustes
dos salári08.

Bauer, para celebrar convênio
eom a Secretaria, da Educa

ção, objetivanCio a alocação
de reCursos e, cooperação fi

nanceira para reforma Cle pré
dios escolares, com' a super
visio e fiscalização do DAE,

En, apenas cinco dias, .a Câ
mara ,de Vereadores de Jara
guá do SúI realizou duaS ses
saes ordinárias, c;nde apro
vou-se um· proJeio.de-lel e ou
tro proJeto de resolução, além
do que diversos oradores fi-

.

O Legislativo, concedeu au-

'totização ao Prefeito Victor

LEI N.o 780/80
.

Suplementa' e anula d01ações do Orçamerito vig�nt�.
, VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atrlbuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Municfpio que a Câmara

de Vereador�s aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
"

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar na importância de
Cr$ 3.200,000,00 (Três milhões e duzen tos mil cruzelros) para reforço dos pro
gramas e verbas abaixo .dtscrtmtnadas, constantes do Orçamento, vigente, a
saber:

'

ANEXO I - QUADRO A '

0401 - DIVISÃO DE 'EDUéAÇÃO
,0401 ;08462242,018 - Subvenção para manutenção do ües-

,

porto Amador - Comissão Municipal de
, ESpolrtes '

.

0401.08462242.019 - Despesas corri a realização dós XXI Jo-
gos ,Abertos de Santa Catarina '

.

TOTAL
,•••...

'

.

ANEXO II - QUADRO À
0401 - DIVISA0 DE EDUCA:ÇÃO
0401.08462242.018 - 3.2.3.1 - Subvenções Sociais !......... 350.000,00
0401.08462242.019 - 3.1.2.0 - Material de Consumo '. . . . .. 2.000.000,00
0401.08462242.019 - 3.1.3.2 - Outros Servo e Encarqos ,.. 850.000,00,

TOTAL '
.. � 3.200.000,00

"

350.000,00

2.850.000,00
3.200.000,00

I

,

Art.' 2.0) - As despesas
rão por conta da arurlação parcial dos
das:

decorrentes, do artigo anterior,' corre

programas e verbas abaixo discrimina
I

'

ANEXO I - QUADRO A

0401 - DIVISÃO OE EDUCAÇÃO
,

0401.08462242.044 - Auxílios a diversas Entidades para a reall-
,

, zação dos XXI JASC : 3.200.000,00
TOTAL

, . . . . . . . . . . . .. 3.200.000,00
ANEXO II - QUAOR'O A

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08462242.044 - 4.,3.3.1 - Auxílios para Despesas de Capital".

TOTAL , ,' .
,

I

3.200.000,00
;3.200.000;00

Art. 3.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,revo-gadas as disposições em contrário.,
'

, Palácio da Pre,feitura \Munici'Pal de Jaraguá do Sul, aos 16 dias 'do
mês d.e abril de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito, Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de Expediente, Educação e Ass,istência Social, aos'16 dias do mês de abril de 1980.
.

/ ,

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

LEI N.o 781/80

Dispõe sobre a atualização' dos proventos do funcionalismo
público municipal, ati�os e inativos e dá outras 'prov�dênc,ias.

I

VICT0F:t BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso e e�e'rcício de suas atribuições. ' '

Faço saber a todos OSI habitantes deste Município que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

, I
Art. 1.°) - Os proventos do funcionalismo público municipal, ati-

vos e inativos, a partir do' dia' 1.° ,de abril de 1980, serã,Q atualiz:ados com base,
na seguinte tabela: '

, ,/ "

FUNCIONARIO'S DA ATIVA

SITUAÇÃO ATUAL. /.
,

Cr$ 6.000,00
Cr$ . 8.500,00
Cr$ 12.500,00

SITUAÇ.ÃO ANTIGA
De Cr$ 3.000,00 'a Cr$ 5�000,00
De Cr$ 5.001,ÖO a Cr$ 7.000,00 /,

De Cr$ 7.0-01,00 a Cr$ 9.000,00 I

, CARGOS EM COMISSA<>
Diretor do Expediente .. Cr$-8�00õ:OO IDiretor do D.M.E.R. .... Cr$ 9.500,00 '

I ' CAMARA DE VEREA=OO=R""'ES=='--------
'71----=D:-:'i-re-to-r--::Gc:-'e-r-a-1-.-.-.

-

..

-

... Cr$15.552;00 '1 I1 - Agente Administrativo Cr$ 6.000,00
FUNCIONÁRIOS�N"""A""T=IV""'O""'S"",I-"';_-----�-__:_-=-������---���De Cr$ 1.000,00 a Cr$ 3,000,00

De Cr$ 3.001,00 a Cr$ 4.000,00
'De Cr$' 4.001 ,do' a' Gr$ 5.000,00
Dá Cr$ 5.001,00 a Cr$ 7.000,00
De Cr$ 7.001,00' a Cr$ 9.000,00
De Cr$ 9.001,00 a Cr$ 11.000,00

--�----------------��---------------------�----�-

Cr$ 6.000,00
Cr$ 12.000,00

Cr$ 20.000,00 \Cr$ .10.000,00

Cr$ 5:000,Og
Cr$ 6.000,00

, Cr$ 7.000,00
Cr$ 8.500,00
crs 10.000,00
Cr$ 12.500,00

1
1

,
Art. 2.°) ---- Os proventos a q�e alude<;> artigo 1.° da prese!lte Lei,

no "quadro, aluai". da tabela, serão reajustados em 20% (vinte por cento), a,

partir de 1.° de agosto de 1'980. I
,

Parágrafo único - Para fins de cálculo para apuraçã,o' do montan
te reajustado, as frações de Cr$ 1.000,00 (um mil cr,uzeiros)- serão eleva:dos ao
múltiplo (de'Cr$ 500,00 (quinfientos cruzeiros) imediatamente superior à fração.

Art. 3.°) � As despesas decorrentes da presente Lei, correrão porconta de recursos próprios do Orçamento vigente.
, Art. 4.°) - Esta Lei entrará em vigor na data ,de sua publicação,revogadas as disposições ém contrário.

,

-

Palácio da Prefeitura Munici:pal de Jaraguá do Sul, aoS 16 dias ,domês de abril de 1980. J

VICTO,R BAUER
Prefeitô Municipal

'pediente;

,

'

A presente Lei foi re,gistrada e public�da nes,ta Diretori:� de Ex
Educação e, Assistência. Soci ai, aos 16 dias do mês de abrii de 1980 .

"

ASTRIT K. SCHMAUCH ,

I
Diretora

......_�=:z:a:a��_�_�__üü._g� _

Câmara
junto as Escolas Básicas Ab

don Batista, Holanao Marceli
no Gonçalves,. Hêleodoro Bor-

_-- -=--'�
,ges, Elza G,nzOtti 'Ferraz ai,
Centro Interescolar de Primei
'ro Grau. 'Essas reformas visam '

deixar esses estabelecimentos
em condições para os XXI Jo

gos Abertos, para abrigo 4as
delegações participan,tes. Ou
tro projeto aprovado em pri
meira votação - o projeto de

resolução 03179 - que havia
sido adiado por 150 dias, des
de 22-11-79, toi ,considerado
legal e constitucional pelae

r Comlssaes 'e prevê autoriZa
ção para licenciamento supe-
,rior a 120, dias de um verea

dor, por motivo de doença ou

particular, sem perda de man-
, dato, com a convocação do

suplente. A resolução tem am�
paro legal e, salvo pequenas
alterações em seu bôjo, será
iniegrado ao 'Regimento In

terno, após li devida aprova- /

ção.1

CELESC

O vereador Ivo Baehr (Ta
tú), aprese�tou dois requeri-
1Jnentos, soli!?lfa-noo,

-

da Ce
lesc, o seguinte:' 'Envio de te-

legrama ao Escrit6rió Regio- ,

'

nal da Celesc em -Joinville,
para saber a 'dat8� qual a

empreiteira ,encarregada para
implantação dai iluminaçãõ pli
blica nas 39 ruas öo períme
tro urbano do'município {532
luminárias), e, envio. de ofício
ao Escritório, locál da compa
nhia, inquirindo de quem a

responsabilidade pela reposi
ção de lâmpadas queimadas

\
do mulJ!cípip ...:.. do sistema
de iluminação pública.

Justfficando, Ivo disse que
o telegrama serviria, para apres
lar a resposta, pois que, quan
do do, pedido para estudo e

,laboração do pr.ojeto, demo
rôu-:ae maIS de um ano "e
que talvez átraves de um te

legrama' demore menos".
Adiante, 'criticou o abuso que
vem se verificando na çidade,
com a, constante queima �e
lâmpadas, ficando as ruas às
escuras e o que 'tr'-l'ior, nin
guém sabe se a respons'ável
pela reposição é a-Prefeitura
ou a Celesc. E cOGlPI!m1en'tou:
"Isso é, o cúmulo da vergo
nha, um verdadeiro descaso,
estar um almoxarifado sem
lâmpadas para repor. Cob{_ar
eles sabem e Jaraguá,. pelo
que sei, arrecada vultosas
quantias aos cofres da Ce
lesc e não recebe dela o fra
tainerító que / merece" •

Para o vereador José A.
KlitZke, que endossou,as con

siderações de Ivó Baehr, pã
rabenizando-se, inclusive, a
Ta!Xa 'de Iluminação PUjlliCà
(TlP) é destinada exclusiva
'mente para tal finalidade e

pagamento da energia consu
mida ,um tributo que o povo
,Jaraguaense paga; sem recla-
mar. Disse verificar também
grande quantidaae'de �(mpadas
queimaaas, numa falta de 'con
sideração ao município e, ta�,

.

bém, levantoU a questão d�
unir esforços no sentido de
que seja implantado em" Jara
guá do Sul, agora' tam.,ém se-

,de de microrregião, um Eseri
.,tório ,Regional 'da Celesc "in
depei1éJênte de Joinville que
fica com a fatia do leão."

A �Itulo de complementação:
A Prefeitura de, Ja·raguá, pa-
gou em 13-03-80, cr$ ,+,

1.488.841,83, referente ao sal
do faltante para compra. de
materais para implantação da

ilumina�ão pública nas 39' ruas
já citadas, num total de 532
luminárias. '. Aguarda-se p�o'
nuncimento da Celesc .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Flávio José

-, A"COITiisSÍÍ!o"Centra(Organi- do as emp�8p8ra que nio risval Enke;' coordenador de
zadora dos XXI' JOgoS À6ertós contratem qualquer: eepécl, construç6es, Parfamentou. com
,de Santa G.tarrn&,' � a.... ,de 'propaganda com outras de, j o Chefe 'da DMsão de Educa
.... praelcIIiA!Ia" de S�1f. fora, no 'setor pu�JI�ltá�Jo ou 'ção Físi�, e, Desportos daiSchünke, vem conduzindo qs ,- .. algo.>' equivalente, 'sem " ant� ,,1�a; ',Ucre, Prof. MUrJllo Bar-I

,'preparativos àquela' que será consultar o órgio, bala' vista, ' reto de Azevedo, acerca dos,
,·a .meter festa' ' poliespprtlva sempre, nessas ocasiões" apa- : melhoramentos que deverão
bar�iga.verde, neste 'iníciO! de recera_m "aproveitadores" -:: pa- , ,�ser intlíocfuzidos no Glnãsio de;
'ldéca�iI' e que terá como palco ra explorar a situação. A Co- 'Esportes Artur Müller, notada.!
o .. te�ceiro parque, industriid missão pede, que, as propos- ,mente a cobertUra {calha), ele-'
diversificada do Estádo',_, Ja- tas que porventura receberem, trlcidade e telefone.' Através

, , " 1raguá do Su!. Algumas rau- antes de assi"arem qualquer da Ucre, o Chefe da Difid'
'niões de coOrdenàdores já compromisso, que dêem CIO- contactará com a Secretaria
;' houveram e dlnenu d. ou- nhecimento, evltando-se futu- da Educação, visando 'a libe-
tras .,;accmtecerão ,até ·outubro . -ros 'dissabores. ' c .. lU;''' ração 'de recursos para solu-
eorrente, .. " 'dona)' 'o Impasse, multo em--
Numa

I

das últimas, ou me- Outro' aspeêto 'abordado' foi bora o DAE/Jolnville, esteja
Ihor, ,a última; tratou.... ,de as-> com relação ao relatório apre- 'em condições 'de dispensar' de-
suntos:de ordem,lnterna, aoem- sentadó. O Sr:-, Ramiro Ruedl- 'terminada,' quantia para pro-
"panhada pela'" reportagem. O ger, representante da Coorde! cessar 'a melhoriã.
coordenador social, ne intuito nadoria dos' ,Desportos em

de pronwv�r' IQS.I�ogoS ,e ,'mq.- caráter,' permanente Junto' a " -,

tivar o estudantado, lançou -a CCO dos xXt 'dASC, exami- -�Tratou-se" igualmente, sobre
.

d o não I'n'I'cio\ até aquela dataidéia, prontamente aceita pela, nou em 08104, os lOcaiS e

presidência e demais, no in- jogos, prinCipalmente os gi� (da' r.eunião), das obras dos
tuito de que 8e faça no segun- násios cobertos: Artur Müller, estandes de .tiro' na Sociada-

BB de Rio da Luz. 'S8o- várias es-!'do semestre deste ano, Agropecuário, Arweg, -AA e

-uma disse�ação sobre i os Ja- Menegotti. Ruediger ,disse em péciesC,de tiro que necesSitam'
gos Abertos de Santa Catari- seu relatório -que �s obras � ,de locais ,propícios às suas

,na; • em, todas, as, escolas, do. serviços Q�plementares • en. 'atividades. Ess,e, fato vem caQ-!

.munlclpIo; cabendo 'prlmlOl coi'llraiíi-Sé'\ emd bom I<,ittino", sando ,preocupação, ' pr,incipal-
aos melhores, cuja 'escolha dando condições· a . que, ',se- 'mente pelos detafJies >técnicos
dar-se-á' atr'avés de' uma co- manas antes' dos' Jogos Aber- que dever'o ser observa&s.

, missão designada para tal fi- tos 'estejam em perfeitas con. .A 'CCO' reún",se novamente'
nalldade. dições. lna_l pr.6xima Iterça-feir� dia 29,

.,na sede da' CME.

,

mifinal do jTQmelo� < rComo ocorre' tradtclonetmen
te há .värles anos, neste ' 1980 ,

será! reeditado' o -Torneio··Entre
Firmas, em Guaramlrlm, ago,ra
em 'sua quarta edição, levando,
o patrocinio da' Prefeitura Mu

nicipal ,e da Comissão Muni

cipal de Esportes. Com a par-r
tlclpação de oito empresas, vá- I

r.âs' delas unidas' em vlsta de
possuírem atletas-colaborado
res poucos para" formarem uma I

. equipe a altura, 'foram dividi

das, em sorteio' realiz:ado sex-:

ta-feira, em 'dois' grupos de

quatro, formando os Grupos
"A" e "B", e, segundo o item'

primeiro do regulamento, as e-'

qulpes disputarão entre sf den

tro de seus respectivos grupos,
saindo 'um vencedor de cada

grupo que automaticamente
estará classlflcado para a se-r,

Segúndo informes recebidos

pela editoria esportiva deste

jorna�' da' assessoria.de impren
sa da I\)refeltura Municipal de
Guaramirim, compõem o"Grupo
"A", Prefeitura - 'Lemke/Ber

nardilJorrar .. Kralsch/Berliml
Mannes e Vima/Juriti; no Gru

po "B", Frledmann/Transpor
tadora 301 ,� Zirridars/Webber
- Energe � BamerinduslHospi
tal/lman. A coordenação des

se "Torneio Entre- Firmas" es

tá à cargo do vereador Izídio

Carlos Peixer, que conta com

o apoio do, coordenador geral
Mário Sérgio ·Peixer e do pre

sidente da CME, :viceJprefeito
José Prefeito" 'de Aguiar.

JHOp �jt
:." '.�r'" 1

�

"

, f

Apesar de sofrer cinco reve
zes consecutivos (até segun
'da-feira), respectivamente, pa
ra o Rio do Sul, Marcilio Dias,
Oaçadorense, Internacional e

,Paysahdú, I,
'isso nãd 'abalou

nem tampouco' desãnlrnou 'de
vez' a nóva diretoria de' futebol
do, Juventus; que continua fir-
.me na preparaçãö do plantel
,para o Campeonato Estadual,
findo o Torneio Inceritivo."" A
incômoda lanterna, 'nã;-''8g"a-

, da a nin'gúém e COmO' umâ das
equipet; '''mais fracas" igual,

,

mente não, no entanto, espe
ra-se haja melhora assim que
todos' os contratados "estejam
em�"col'lidições de jogo, -.1

caso
de"Gilmer -Bim, 'Tonho e Már
cio ;Gava que formam ao Jado
do làteral Gilmarzinho, n já
atuando pela equipe, o elenco
de recentes aquisições do Mo
leqlJe Travesso.

apoio, porque lutam aó pri
meiro ao' 'último minuto, po
rém, limitados que são" esfor
çam-se ao máximo, tanto den
tro como tora das quatro li
nhas. 'Por uma' questão de jus
tiça, deve-se reconhecer o

trab�àlhú 'Há' cöinis�ão técnica e

de toda a diretórfa de futebol
por que sa6em�s: 'não é fácii
fazer Meboi" n�'''inte�ior, âin�
da mais numa cidade rictt (e
capitalista) cQnío 'é Jaraguá,
mas que não sabe - ou não
aC,ordou ainda - para o es

'porte desde o amadorismo até
o prófissionalismo. Remar con
tra a correnteza' não é qua]
quer um que àguen_ta; os ab
negados têm" pelo menos de
nossa parte, todo' o incentivo,
'e' a titulo de registro: na

quinta-feira d�' semana passa
da, em Lages, o JuventiJs foi
de-m;ta'cfo peloJ .. -I�té'riláolonal
local, por 2 a O.

'

.

,*-\'1 -{ I
••
;;;�. -� .:; _.

Bauer confirma: prova ciclístiC8,
dia ' .04; em Jarauuá

o Chefe do ,Exequtivo Mu-
, '

, \
nicipal ,de Jaraguá do Sul,
confirmou na noite de terça
-feira à' reportagem, a maté
ria veicUlada na primeira pá
gina na edição passlilda;.com

, exclusividade; de que n9,
pr6xlmo dia 04 dQ maiô es!"
tarão em Jaraguá do Sul, ci
clistas de oito Estados bra

sileiros, participando�' de

bomp'etição ciclistlca, cum�
prindp itinerário já definido;
numa promoção da' PÍ'efei�
tura Municipal/BiCicletas Ca�'

lóilLojas Hermes Macedo é
com a supervisão da Confe

deração Brasileira e Federa
ção Catarinense de CicUs
,mo.

Bauer informo�' a vlnd� 'de
ciclistas de f oito Éstados à

Jalaguá do Sul dia ,�de
meio, -num.. domingo, i�unin-
40 mais de setanta ele�en
tos, não estando afastàäà a
hipótese de algum p'edalista
local (ou alguns) virem 'a to

mar parte da promoção que
conta com o apolf:>

•

dá· Pre
feitura Murii,cipal através da

CME, 'e, da Calól/HrJl. A lar

gilde será 'defronte.:'a Iprefei
tura, às 9 horas, 1 'Izéndd oS

partiCipantes da '�marifoná o

percurso Mareétial Deotl'oro,
entrada 'na R'ue Barão co Rio
Branco pela 'Praça '�a'úl Hàr
ris e. retomando ,pe�á Cei.
Procópio Gomes de Olivf,'ira.
at� atingir novame�te a Mil
reche:! Deodoro - tirClJlto
que será repetid.-> em' várias
voltas até atingir-se o percur-

I :, A ,CCO, através da' impren
,sa 'do'munlcfplo, está alertan- Já ,o engellhelro civil FIo- '

r,·"
,

.

de 'Futsal.
tábela

'I�li· I ",:rt I ·.l

_,.

,Ci'tadin,O
'div'àlga

-Larga��"-

-_ �

.. , Liga
Segunda-feira, com Rold�o

Borja no apito, arrecadação
d� Cr$, 9.693,ÔO' e .)formando'
com Perôlo; Odilon, Mauro,
Cizo (Adolar) e Gilmarzinho;
Joel, Rogério (Tato) e Aroldo;
Chiquinho, Adi e Caetano, o

J,,!v�nfljs caiu diante, do
.

Pay
�andu 'de VHberto; Assis, Val
dir, Djalma, (Nico) e GrTIo; Ma-,
gela, Natal, Walte� e Almjr;

, Cícero, Zé Paulo e Toninho
(Tuico), por 3 a 2" após estar
perdendo por 3 a O, já a, altu

, r{l dos 25,minutos , d� ,jogo,
frutp de <;:oletiva ,desorganiza
�ilo, da defensiva, (impro�isada)

• que cometeu excesso dEI< fal-'
,tas e de frangos do goleiro
: perôlo, anotados na cobrança '

d� faltas aos,10 minutos atra
vés de Almir, :aos 24 (Zé Pau
lo) e novamente Almir 'aos 25,

, levando de vencida toda a de
fensiva, Aos 39 minutos,' co
branc!o penalidade 'cometida
sobre Adi, Haroldo ,·descontou
para o Juventus e novamente
Haroldo a 1 minuto -da: .seguh
da fase, decretou � segundo
tento· juventino. Ainda no pri
meiro tempo, a ,equipe local,
b� como, a visitante, desper
diçaram gols e' na' etapa der
,ra,_deira. o Paysandú 'colocou
duas bolas no poste esquerdo
de Pérolo, salvando, o·'Ju,ven-,
tus de uma goleada, em seus

pr6p{ios domrnios. E: mais uma
derrota' para 6 se� rosário.

lPRÓXIMOS 'JOGOS
'1

Com 'apenas ., ;pontos dos
26 disputados, o juventus rea
liza; ainda,' 5 partidas 'nesse

returno do Torneio 'Inc'entivo,
das quais, 2 fora e 3 em 'seus
domínios, podendo melhorar
,sua imagem 'na tábua de clas

s!ficáção. No meio destq se

mana não houve rié'nhum jo�
go -'pelo "1'lj, -

e, em Jóaçaba,
amanhã, talvez com os refor
ços'já em éondições de jogo,
o reptesenta'nte jar�guaense
enfrenta a representação lo
cai, no' "Oscar Rodrigues� da
Nova" e pegando na quinta-'
feira" dia 1° de maio (feriado
nacio'nal), 'à ,tarde, o Mafra
AC; dia 04 de, maio o Palmei
ras; dia 07, o Ca�los Renaux,

,e'm Brusque' e, no dia 11, 'o
Rio do Sul, no "João M?rcat
to". �'

. "'

x Kohlbach e Cyrus x Cerealis-
ta Urbano; 16 de maio - 19h�

45",!in (campeonato infantil);
Jarita x Besc" 20h45min, Ce
realista Urbano x' ArwE!g e às

,21h45mln, Kohlbach x Gyrus
(os dois últimos jogos semprs '

_ pelo Adulto); 23 de maio -

Martsol )C Cyrus. Urbano x Besc
e Jarita x Kohlbach;, 30, deJ

maio - Urbano x Jarita, ,Uni
ba�<;:o, x Arweg , 'e. Mar.isol, x
Kohlbach; 06 de junh� -, Uni�
banco x Besc, Arweg, x, ,Gyrüs
e Urbano x Marisol; 13 de ju
nho>- Kohlbach x Unibanco,
Jarita x Cyrus e Besc x Arweg;
20 de junho - 19h - Kohl

bach' x Urbano '" '2al:! ---i darita
,x 'Arweg, 21h - Cyrus 'x .uni
banco e às 22h -,Besc x-.Ma-

dústrias Reunidas, por não te-'
rem marcado presença na as

sembléia realizada, dia 31 de

março passado.

Três partidas deram infclo on-
,

tem' à noite ao Campeonato
Citadino Oficial de Futebol de

Salão, que reúne, este, ,ano:' �
çlubes parti,Cipantes, promoção
c;la Liga Jaraguaense de Fute�

bol de Salão e que já tem,
também, toda a sua tabela do

primeiro turno definida., As 3

rodadas iniciais, segundo' de-,
cisão de asselT!bléia recente,'
serão ,somente pela categoria
adulto e a partir da ,quarta ro

dada, ,sempre a
f

primeira párti-'
, da da noitada será pela cate-'

goria infantil, obedecendo-se a

critérios "regulamentares apro
vados na ocasiã,?

E, também, opresidente Va
lério da Costa" baixou, a ,Reso
lução 01/80, concedendo filia-,

ção em caráter provisório �.
Associação.H�reatlva Marisol,
pelo prazo de sessenta dias a

'coritar de 10 de abril; para jun
tada de documentos necessá
rios, para,fªufI,: filiação definiti
,va.,

..
-_'

Esses ciclistas participarão
dias 1.0, 02 e 03 de maio, de;'
provas em Joinville, no de
nominado,' "Tour de Joinvil-

"

Ie", êumprlndo a seguinte so total, idêntico aQ de Jo-
inville, supõe-se, 60 km.programação� dia 1.0, per-.

'fàzerão o'" circuifo 'Joi�iIIe
-Ens�ada-Joinville, "côm,'130'
km; dia' 02, JoinviUe-Jaraguá
do Sul-Joinville;'ae 90 Km �:

.' vindo'pela SC�301; subindo o

asf.alto da colina Got!ieb

.

Trátâ-se 'de lima promoção
de vulto 'e que' terá, também,
a participação da )Xgência
Local do Sesi� cujo' ägente é

o coordenâdor de dclismo

INTERMUN�CIPAL', NA;
Sr;:GU�DA

'; Na próxima seguncia�feira',
"dia 2�,;)terá prosseguimento, ao
Campeonato de Fut§.lbol de Sa-
lão EJ;ltre Seleções, da Comis;

',são' Muniéipat de esportE!� de

Jaraguá do Sul - através de
sua Coordenadoria de Futsal.
Às 19 horas; jogam np "Ar-

"

tur Müller" Guaramirim x Ja-

, raguá do Sul e às 20 horas,
,�chroeder x Corupá. O' returno

� desse Campeonato será reaH-

, �ado nos dias 05, 12 e 19 de

"maio vindouro, ,obedecendo-a
'mesma' tabela e o mesmo ho- I,-rário (io turno iniciai" segundo
o regulamento do "Intermunici-,
pai", que tem' no selecionado ,jaraguaense seu únic'o líder in

victo" seguid� pelo sc�'roeden-
se.

Na rodada inaugural, o'ntem,
jogaràm Cyrus x Besc (Alberto
Tarahto o árbitro), Unibanco x

Jarita (Milton Adolar Stange) e

Arweg x Marisol (Sérgio, Luiz
da Silva).

Stein e fazenda o "baião" da Comissão -Muniéip<il de

pela antigà" ruà Join\iille e � Esportes - Ademar'
.

Lotin

retornarlclo ã Manchesfer Ca- f Fra!?setto, entusiasta'" dô es-
q, tarinensê'(não éniram�na ci-

J ,porte do pedal. É, sem dúv'i

dade), e, f,inalmente, dia 03, das, um evento que maiece

o circuito cêntrico, pelas rá o, total apoio e, compar&f
ruas "da' "Cidade' 'das Biei- ciJttento do púb!ico ja}-ªgl1a�
cletas". ./ ense e catarine.nse desta !'e-

gUio.

risol.

Chama-se a aterição para o

jogo� do pr-óximo-' dia 1°, fren
te ao Mafra, às 16 horas, em

Jaraguá-Esquerdo, ,tendo o

'Juventus o dever de retribuir
o revés sofrido nQ "Pedra

I Amarela'!, em, t-fafra. É jogo
para boa arrecaôação, pois,
sabe-se, virão muitos mafren

sel? acompanhando '8 delega
ção de sua representação. �á
de se considerar, igualmente,
a velha rivalidade existente,
até mesmo entre a própria
torcida,

,OUTRO$ , .

l .

A Liga Jar,aguaense de fllte
bol _de Salão, está alertaJ;ldo
que as insçriçõeS

f

de ilUetas,'
técnicos e( rpassagistas para a

"Categoria "1i)flIDtil",, peyerão
,ser' entregues �té o dia 09, de

maio, haja ,!ista a rod,ada ipau-,
gural estar d�terminada I para
o dia 16. Por outro lado, a r;>i
retoria de Finanças' e Patrimo.
nio está p�blicando no Boletim
Oficial da entidade, a tabela de

I emolumentos para 1980 e mul

tando em Cr$ 550,00 c�çla qual'
a' SER Menegotti e a AA. In-

CALENDÁRIO
DE JOGOS

O Boletim n. 02/80, da LJ.FS;
traz a tabela oficial de jogos
que compõem o primeiro turno,
com no've rodadas, incluída a

realizada na noite de ontem

(sexta-feira): dia 02 cfe. maio -

19h15min, ,Arweg x Kohlbach,
20h15min, Jarita x Marisol e

às 21h15min - Unibanco x

Cerealista Urbano; 09 de maio
Marisol x Unibanco, Besc

EM JARAGUÁ DO SUL,

Conselho"de ,:Repre,seotan
tes' em

.

JàraguáOs jogadores, mesmo as-

sim, merecem 'todo o nosso

Estarão reunidos na manhi NATAÇAO ,EM TIMB6'
deste sábado,..'nt) • Fórum da, " À natação, de jaraguá do

Comarca, o êonselh� de" Re: Sul, participará amanhã, em

presentantes das cinco re- Timbó, no Clube ,��.airacás,
'glõe.s esportivas' de Santa

�
da E�pa 4, do '�1'roféu dis

Catarina, bem como ·eleme.... ,Etapas", promoção 'da Fede
tos ligados a COOrdenaclorlli I raç� de Natação ,do,.Està�o
dos DesP9rtos, SCET e CCO, d� Santa Catarina ---Fenesc.
para tratar «Je' assuntos 'liga- i
dos aos XXI Jogos Abertos TREINAMENTOS
de Santa Catarina' de 17 a

, 25 de .outubro' em �Jaragui Várias modaßdades espor-
r

do Sul. Assun_';;' CHi' mat., I....: 'tivas, ,vl!,8n�o â' participa
portantes

�

serão abordados ção. nos Jogos Regionais e

com relação aos
..trab!l�os. A��lrt�s,J"i,cil�ram esta sema-

de preparação que estão sen" na, seus preparativos" dentro
dÓ desenvolvidos, não estan- do calendário elaborado pe
do afastada a hip6tese de ,la Comissão Municipal de Irealiza'rem" vlst�rfas nas o-''U Esportes e Já dlvulgadf' por
bras em construção. este jornal na' semana passa-

Ida, - com excluslvldàde.

_.f
.

, .

Bolão movimenta ,fase '

d'ecisivGSesidose Tornmo entra em-

<-

Oito partidas realizadas no

sá15ado � domingo ,mimos,
válidas pela segunda fase do

'Cainpéonato Sesiahó' de' Fu
tebol de Campo, rríovim�pta-
ram o' final-de-sem�na, en

volVendo as equipes das

empresâs partiéipantes: NQ
Juven'fu's, rios penais, Marcat-,
to '5 a 1 Frigumz, Menegotti
2 a O Jaraguá Fabril, Marisol
'3'a 2 BorrachariaWolf e João'

Wiest,' sem adversário, ven

ceu por WO. Na Arweg, Neves
_.=,"'..... " ... \� "�,l L- �,_ ...

GneiPeI; Jarita Ox2 Cy- ('rus x Weg.
,;.. 'i' '. :,

<

rus, Construtora Seria W x O Amanhã, ,às ßh30min, jo
Luiz 'Kiienen e Weg, 4 a O Es- gam o vencedor de Marcat-
tofados Mannes. to/Wiest vs ''Vence'dor de

'"1' ... ,

Gneipel/SerJa e às 9h30min,
'JOGOS DESl'E SABADO' o. vencedor de Mar'isól/Me-

Já na fase decisiva, quatro negotti vs vencedor Cyrus/
jogos estão programados pa- Weg. Os' vencedores dessas
Irá' !íeje fi tarde, rpelO '''SéSia-' partidas disputarão' ,o titulo
"no' de Futebol": ,no Juvéntus' dia 1.0 de maio, próxima 5a.
-

- às 15h, MarcaHo x João f�ira, às 9h30min, fi,cando os

Wiest, 'e '> às 16h," 'Mà'fisól x J tp'érdedôres com 'o 'diréitb de
�enegotti: na AlWeg - 15h, disputar a terceira colocação
GneipeI1x-Ser-la, e 'às'16h; '�- do KCampeonato.

Foram de�taques, Geraldo
no masculino e Edi no femini-

. I;.fetYWd,Q _ n9,YR, rjo,�!r!lÍl'0
; em Joinville, o selecionado

jar�guaense, cpnseg�iu.,)dia ,,16
passado,_ supJ�ntar a e�celente
equipe da Tupy, em canchas

,
_ ,.;.11" _. S ...

'"

adversárias, por uma diferença
. (t- �'-l ';, F .��

de 29 palitos, isso tudo visan-

,l do, os Jasc, em outubro. Na,

',mesma data, a equipe fefl},ini-
'

, ) ., t ) C � �,

na de Jaraguá do ,SUI,}leu 11]0p-
tras de sua superioridade, ao

derrotar as bolonistás 'bugrrnas
com uma vantagem de 16' pa- '

liIos. I
\

•

nOr , "

" ;\"'" :! ..,.

A equipe jaraguaense, fará o

apronto final segunda-feira,
,prepârando-sà para o Campeo
nato Estadual de BolA0, em

�Ium.enau",de 1.° a 04 de maio,
fa�e!ldo , t�einq.' cqntra o Alvo
rada de JoinviJle - o provável,
campeão da,' temporada, nl1-
Mimchester Catarinerise.

•

{oI,

" 't .\

I NOVO' SISTEMA DE APaENDIZADO PELO MeTODO AUDIO-ORAL
CURSO DE INGL�S-CONVERSAÇÃO COM QURAÇAO DE UM ANO, "MINISTRADO POR PROFESSOR,.COM
ES!AGIO,mE ,SEIS ANOS ,NOS ESTA[i)OS '(;'JNlÖOS. GRUPOS BEDWZJDOS PARA JOVENS .,E ADULTOS,

\
I

": EM' DIVERSOS -HORARlOS. '�',,,, ,�, y:_' ,0" ' I

Curso Jaraguaense de
(&11) ...

i duracão de �: (', 't j '.1(�, r : JCo�'
AGORA EM NOVO lO�AL; DEFINITIVO: lNSCR��ÖES, INFORIllrAÇöES E AULAS JUNTQ AO EDIFo<,MINER,Sala, 21 - , Jaragua do Sul, - ; $anlaC�t�flna., t ,

,,"' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BOM "DIA, CIDADE.
.\

FERDINANDO PISKE
Alguma coisa anda muito errada com a luz de

_·Ja.raguá do Sul, pois as constantes . iriterrupçõe�
começam a dar nos nervos de muita gente. E não
obstanfé as �xplicações dadas pela Celesc, e aqui
p!,blicada,s na edição da semana passada, as mes-
mas nã9 convencem.,' .

.

. . .

, J O fato trqúe ó' 'prOblema vem de longe e nos
.Iembràmos bem .de uma assembléia geral da Asso
ciação Comercial que se realizava em seu auditório;
isso vài .. 'para mais de dois anos, de- "repente umas
cinqüenta pessoas ficam no escuro, porque o trans
formador 'défronte ao Ediffcio Bernardino dera o
prego, e' a'assembléia teve ae ser transferida para
o Bâpe.ndi, em plena noite.

.

No início daqule mesmo' ano, em março, no dia
,

em que se inaugurava a n'ova sede do Clube Atléti
co Baependi, uma" tromba d'água das mais violentas
que se víu'pcr estas bandas, ccaslcneu-tambäm o
corte da I�z por horas a fio.;E de 'uns tempos para
cá, a desagradável ocorrência vem se manifestan
do com uma freqüência, como dissemos, irritante. ,

Portanto, o problema é bastante'antigo' e cus
ta crer que a CeléSC. que sabe dos fatos, não tenha
até hoje t(lmado providêncjas para reforçar a rede,
já que culpã a fragilidade dos fios - que não es
tariam 'aguentando tanta carga - pelo, fenômeno.:

" �. ,

O interessante é Ique a maior vítima é uma re

gião no centro, compreendendo um trecho das ruas
Mal. Deodoro e Rein'oldo: Rau, incluindo os doJs
grandes colégios. cuja� aulas ficam interrompidas,
quando não 'são, suspensas de vez, ante a demora
na volta da luz. Então' se o problema se localiza ali
- já que o resto da cidade continua sem problema,
como é que até hoje não se tomaram as providên
cias para -sanar o problema, inclusive, mencione-se
o fato com destaque, porqUe Jaraguá do Sul é a
única cidade'onde a Celesc näo teve qualquer pro
blema Com o público consumidor por causa da im
plantação da Taxa de Iluminação Pública, que está
dando 'pano para mangas até hoje em multas. cida
des do "Estado, inclusive algumas bem grandes.

Parece-nos que está na bora de alguma coisa

concreta . ser feita. Uma cidad�e como 'Jaraguá do
Sul não pode ficar exposta' a esse tipo de proble
ma, como não pode ficar com suas ruas às- escuras,
sob a alegação de_que a expansão da rede de dis
tribuição �e energia foi a�judicada a uma firma
particular, mas que' a mesma não pod'e executar o
serviço por enquanto - �ão sabendo a'Celesc até
quando - porque está traballfando em ol,ltra re
gião do Estad�. Ora, que tipo�de adjudicaçãO.. é es
sa? 'Não se exige compr,ovação de capacidade téc
nica para executar serviço de tal importância? Não
se fixou prazo para: início e término dos trabalhos·?
Simplesmente se pegou a proposta mais barata ou
o negócio teve o propósito de deixar o tempo cor
rer; para justificar depois os famosos r�ajustes de
preços? \

Cremos que este imp'ortante centro industrial
está a merecér uma explicação aceitável da ad",i
nistraçã'o da CElESC, aCerca de todos, esses pro-'
blemas.

-:-

A novela da 'repetidora do canal, 5 ainda não
terminou, desgraçadamente. Dia:s atrás este· jorna
'lista foi procurado pel" sr. Jaime Corrêa, funcio
nário da 'oficina Vijobe, pãra nos informar de que
a ,repetidora, em causa não ,é nem nunca foi pro'
priedade da Vijobe, mas sim, dele, Jaime Cõrrêa.
Aqui fica o registro do engano a que fomos induzi"
dos pelo proprietário da Vijobe e, logo, os méritos
pela ínstalação e manutenção da repetidora,' por
mais de um ano,' cabem' por inteiro a esse cidadão,
sr. Jaime Corrêa.

é,

.

Quanto à volta ao ar da- repeti�ora, são favas
contadas. Não acontecerá, já que' ninguém se me
xeu, apesar da brabeza de alguns comerciantes
loc�is; decprrente do noss'o comentâ�io a respeito."
É, sempre assim: as 'pessoas entendem' que têm o

di�eito de fazer as' coisas ..:..... ou, como no cas'o, de
não fazer o .�ue deveriam fazer...:... mas não reco
nhecem aos outros o direito de discordar delas. É

"

"'
" :" , /umà mentalidade estranha essa, como se fosse pos-

sível estat alguém com toda a verdade..•
'� \

. �.

-:-

O SAMAE cortou a'água da crdade na terça
':feira, dia 22 de" abril. Não se'discute os. motivos,
que certamente são válido"S. Mas o que não se en
ténde e'que terido sábado, domingo 'e segunda-fei
ra ,(feriado nacional) o órgão 'não apl1oveitou ess�s
dias, quando o consumo é bem menor"porql,le mui-

/

ta gente viajou, para executar esse serviÇo? Nem
venham ale'gar q�e nesse� dias haveria que pagar
horas extras! E daí? O qu� seriam para o SAMAE
alguns milhares. de cruzeiros a mais'de despesas.
Ou Será que para os senhoreS que 'adm:inis�ram 'o

serviço, o conforto do p"úblico con'sUmidor va'le 'rn�
nos que o'dinheiro em caixa? PúblicQ, aliás, ao qual
'o SAMAE deve ,respeito e consideração. Decidida
mente esse tipo de coisas· não deveria repetir-se.
Siga o SAMAE o exemplo da Celesc, que aproveita
os fins de semana para desligar a lUz a nm de exe
c,uta� ós reparos ou modificações na "'fede: E'peJas
alturas em que andam as taxas �o SAMAE; não de
ve

.

haver problemas de dinheiro para pagar algu- .1mas horas extras, pOis �ão?
,

FESTA ANUAL-dias -17e16 -,de Cóm. Evang. Lut.· de
. JS

.j

PREFEITURA MUNICIPAL �J)É.
JARAGUA DOSUL - SANTA CATARINA .'

"

z�ndo parte "eie íq�a das '25

equipes técnicas '., que percor-
'"

rem o Estado, detectandO as

prioridades 'mai�rés' dos muni

çípios. O médico-vetennário da

,Cidasc, à pe�lido, explanou que
a Companhia' Integrada de De

senvolvimento Agricola de SC

(Cidasc), engloba varias autar

quias da Secretaria da Agri-.
cultura _ a metal prioritária da
SAA _ sendo companhia de
economia mista, com capital
5% particular e �5°(o perten
cente ao Estado. A Cidasc vem

.

a substituir, também, a mo-

ribunda Codesa, send� seu

, �residente Newton Rogério de
5.?uza. '

DELEGADOI REGIONAL

Corupa sedi'o-u essembleia
da .AMVALl

microrregião, Dr., Maurício dos
Reis, referendado pelos secre-. mento deverá vir em julh,o, dis-
tários Júlio. C�ar, Neudy pri- se Victor.
mo Massolini e

-

Esperidião'
Al'!'lin, apresentóu-se aos pré-..... Outra decisão foi quanto a

feitos, vereildores .e técni.cos, co,ntratàç�o de :

u� t�pógra<fo
'presentes e citand� seu. curri-' pela ��vali, para prestar tra

'culum-vitae: ,Natural <Je ltajal,
. balhos nos municípios filiados/

formado em 1972, afualmente bem como a divisão da contri-
.

encontra-se em Concórdia; ten- buição' anual dos municípios à .

do �ido já delegado de p,:,lícia, Associação em 8 parcelas, re

tiradas das cotas do ICM. A

O cand:ídato a Delegado IRe-
gional de Polícia para nossa

C.O M'U N'I C,AÇÃQ
A Prefeitura Municipal' de Jaraguá do Sul, Es

'tad-o de Santa Catarina, comunica aos ínteressados
que necessita, para admíssäo imediata, dos sequtn- .

tes elementos:
'

UM DIRETOR ADMINISTRATIVO

REQUISITOS: a) Ter exercido cargoeletivo deVe-
•

reador e Prefeito; .

b) Apresentar "Curriculum Vitae", e
.

c) Pretensões salariais.

. .

. , 'Tendo por lOcal o ,Teatro An-
c. chieta do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá,

,- e com a saudação inicial do
reitor Pe. Osnlldo Klann, a As

sociação dOs Munlcipios d� IVa_
Ie do ltapocu realizou sexta
feira sua ·terceira a'ssembléia
geral ordin'ária, cumprindo ex

tensa agenda de trabalhos, em

discussão de
I
assuntos impor

tantes à Amvali e ai seus filia
dos. D!tCidiu-se que Guarami
rim será sede da reunião se

guinte, ·daqui há '3 _meses.
Na anAlise dos 'expedientes, a

barragem do DNOS sobre o Rio

Itapocu, em Guaramirim, forne
cendo água pará. irrigação ä
SODAG, entrou em debates,
sem

.

no entanto aprofunda�o,
ppis que, decidiu-se pela soli
citação da interveniência das
autoridades federais e estaduais
para, em conjunto com, os mu

nicipios da região 'encontrar
fórmulii que solucione o impas
se, co,nstruindo-se talvez uma

rampa ou escada. Isso viria de
encontro às reivindicações, dan
do oportunidade de, na· época
da desova, os peixes procuram
sempre as nascentes dos rios,
o que não octm\e no Rio Ita-

-

. pocu, face, a barragem ilnpe-'
ditiva, que constitui-se: inclusi�
ve crime ecológico, não permi
tindo que o� peixes povoem os

rios acima da barragem. A
poluição entrou ,também em
pauta e, na opinião do pref�i-

• to-presidente da AlTivali, Victôr
B�uer,. o importante é tomar
consciência' e cuidar através
de legislação especifica para
que a� novas empresas nio po-
luam as águas e o meio-am
biente, pois as antigas é meio
difícil, pela própria dificuldade
de controlar o grau de la'nça
mento de dejetos.

,

pomunicou-se na reunião lOS
esfor�os do Deputado Alvaro
Valle, no sentido de que o Rio·
'ltapocu seja dragado, já tendo
o parlamentar 'conseguido pe_
quena verba junto ao, DNOS.
Victor' faJou tartbém sobre a

fundação da Federação Cata
nense dos Municipios, da reu
'nião qu�' participou em Brus-.
que e' de não ter assinado ne
nhum documento como presI
dente de uma associação mi
cror�egional, para não compro
missar' a Amvali,� já que, aler
tado que. fora para tanto. Essa
Federação, segundo victor,
tem um orçamento' previsto de
CrS 20 mil�ões, o que t.ignifl
ca, "mordomias e viagens'"
constantes de seus futuros d!r,i
gentes no que ele �ão concor,
da. Inclusive os

_ estatutos· não
foram aprovados e, nesse as

pecto, conjuntamente, os seis
prefeitos da Amvali ana-lisarão a,

minuta do estatuto, tópico por
tópico, an,tes de darem ou não
seu apoio à Federação•

atualmente inveslido nas Ju}')
ções de delegado regional, ria
rr)icrorregião do Alto Uruguai
Catarinense.

ALDO EXPLANA

� y' r

O secretário-executi:vo Aldo
Rome,o Pas"sQÍd, contrat�do pel.'" • t' r" f" . ".:
Ia Amvali, leu e explan.ou' a
Lei 6.397 que', régula as desp�
sas municiplilis no último ano

de mandato, orientando da mes

ma f()rma os prefeitos. de como

agir para tanto, muito embora a

indefinição do quadro p�litico
naciónal� esteja a causar preo
cupa.ção. Nesse aspecto,. o pre
sidente da Amvali, disse que a

prorrogação dos atuais m�nda
tos está praticamente certa pe
los informes extraoficiais que
recebera, porém, opinou achan-

.

do va.ntajoso, para ás três' es
feras do Roder, muito embora
suspeito em afirmar por ser

parte interessada., "mas consi
dero uma medida acertada":. E

argumentou: "Se � para' sair
eleição que saia para seis anos

e �ão para d�is, apenas".

Seguidamente, Passold ale�
tou aos prefeitos quanto ao

prazo para entrega das decla
rações do movimen!o econômi
co, que expira dia 30 e orien

t� no sentido de que as em

presas ,devem ser relabionadas
rigorosamente por ordem alfa-"' ,

bética, atendendo aos ditâmes
'.

da .Secretaria. da ·Fazenda. A
Amvali tem· prazo pa'ra eotrega
do ME à S�cretaria até 30 de
'junho, porém, a data de 15 de
maio ficou det�rminadl! 'para
que ,as Prefeituras' entreguem �
sede da Associação, as declara
ções permitindó que se faça'
uma an,álise detida e se c\)rrl-,

.

ja eventuais .erros:

,va�amente •

� ..

It-. criação de uma espécie de
J
"Banco de Dados" foi debatida,
pretendendo-se reunir' todos os

elementos dos munici.pi.os filia_
. dos, desde a sua fundação,. evi
tando-se transtornos futuros' e

gar!lntlndo a reserva de do

cume.,tos pertencerites aos. mu

nicfplo, num eventual sinistro.
Os prefeitos deverão providen
ciar esses document9s, para o

arqulVio da ,Associação.

O prefeito-presidente deu a

conljecimento .obre a recente
assinatura de convênio na ca

pital do Estado, onde a
.

Amvali
fói beneficiada com CrS 400 mil
do Governo do Estado, verba

que até aquela data não houve
ra sido lib�rada. A Am·vali rei

vi,,!dico� ao Estado Cr$ "f""""""""""
1.050.000,00 _ cujo comple-

UM EN�ENHEIRO CIVil

REQUISITOS: a) Ter exercido funções em órgãos
Púbticos, com experlênclas em

estradas; pontes, construções,' re
de de �gua e esgotos e pavlrnen-
tação asfáltica;

b) Apresentar "ourrtcuíum Vitae", e

c) Pretensões salariais.

UM ENGENHEIRO CIVIL - Recé� formado

PG'I

Estiveram iguaímente em Co
rupá, técnicos do Gàbinete do
Planejamento. falando sobre o
PGI _ Planejamento Global
Integrado' e, explanando s_eus
objetivos, Participaram o médi
co-veterinário Jens Hasse e o

engenheiro-civil Pedro Laudeli
no Ma�ado, da lCidasc,.e Co
disc, respeclivl!lmente, , atual

mente, à serviço do Gapla,n, fa-

A não devolução de documen
tos pertencentes aos municí
pios da Amvali pela Amunesc
foi . citado e deçid,do que o se

eretário-exeCutlvo irá fazer o

apan"'o ,pessoalmente, já que'
aquela Associação não atende._
ra a soliCitação, justifiçando ,se

Amvali, seQundo Victor, terá à

dis,posição, além de Aldo '''as

sold, Plínio Gerent, ambos re

gistrados como funcionários· da·
Prefeitura' de ,jaragU'á do Sul.

REQUISITOS: a) Apresentar "Ourrfculurn Vitae", e

b) Pretensões salariais.

EMPOBRECIMENTO DOS
MUNIC(PIOS

O Prefeito de Guaramirim,
Salim �osé Dequêch, voltou a

'levantar o problema �o "empo
brecimento dos municipios, t!!
cendo críticas a CPI, _que estu
da a

__ p�obl�á�ica, presidida
pelo deputado paulista Adhe·
mar de Barros Filho e que �em.'. .

como memb�o o deputado ca-

tarinense' Artenir Werner. 'Es
sa ComisSão vive só passtN!n
do, sem dar uma solução Pil
liativa ao' problema que suföca,
principalmente ps peqUenos mu�

nlcipios. HA necessidade de
maior agilização e uma ,ação
,efetiva para ,C?ontornar '8 situa-

, ção". Criticou, também,� a dis-,
tribuição da� cotas da TRU' e
do Fundo Rodoviári!> Nacional,
que, 'além de virem atrao;adas

sofr�m grandes retenções, re

cebendo os mumclplos min
guadas quantias.

UM FISCAL, DE OBRAS i

REQUISITOq: a) Te� exercido funções em órgãos
públicos, com experiência em

,

serviços de pontes, estradas, bu
eiros, esqotos, etc.;

b) Apresentar �'Cúrrrculblm Vitae", e'
c) Pretensões salariais.

.

NOTA: Os interessados deverão comparecer no

Departamento de Pes�;oal {(festa Prefei
tura Municipal para entrevistas, e as

correspondências, poderão ser �ndere
çadas à Caixa Posai 95 � CEP: 8'9.250-
Jaraguá .do Sul-SC.

A�REA MOllER GRUBBA.
Tabeliã e Oficial do Registro de

Protestos

EDITAL

Peló presente' edital de citação pedimos àos
senh�ores abafxo re:acionados que compareçam
em nosso cartÓrio-para tratarem de assuntos de
seus interessE;s: .

-

.

( E�'preit�irá' qe�' Mão de Obr.a KL Ltäa., Rua'
DeodorQ ga Fonseca, 1082, nesta. Ruy' Kemmer,
Rua Preso Epitácio Pessoa, 279, nest,à.

Ada'lzira Piazera de Azevedo
Oficial Maio'r

E por últimO, à pedido, o

Prefeito, Victor Bauer explanou
historiando desde o início,
quanto a implantação das re

petidoras de TV en. Jarag;.á
do S,-,I, dizendC) que toda a le

gião será favorecidai Dia 26
de E"bril deverá entrar o sinal
da TV Paraná (programação
da Bandeirantes),' cuja antel'.d
.está sendo montadã, SObre 'as

sapatas
'

já fundidas e' disse
crer que �té' 1'5' de maio as

dem�is _
. .Globo, e TuPV '-

_ . tl'm�ém estejam em fun-
cicnàmento. A noticia foi mui
to l1em,,' recebida.

\
Ontem, n'a sede da Amvali,

,
. aconteceu reunião en!fe os

"

-

técnicos das Prefeituras e ele.
mímtos ligados ao b,ER. Gua:.

,
,

ramirim sedia a próxima as

sembléla' da Amvali, sem 'dáta
�

defil'!lda.

LAR Imóveis

SECRETARIA ASSINA
CONV�NIOS

Fazendo parte do projeto' lan
.

gado �m '1979, que permitirá '0-

bras de reêuperação, substitui-
..

ção, ampli'ação � construção,
de novos prédios escolar�s em�
tóda a rede �stadual . de 'ensi
no" a Secretaria da Educação
íiberará recursos da ordem de _

'Cr$ 314 milhões, _ para ooras
_e:m' 487 ".escolas "estaduais, a

tingindo diretamente uma clien
tela de 11.4.740" alli'nos no :an-

. sino' dl'l 1.° e 2.° graus,
'

nos

197 municípios. Não se tem
data definida para a vinda de
Nercolini à Jaraguá, para assi
naturas de convênios com muC

nicípios da microrregião.

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MElHO,R S�RVIR voeI!!:

Rua Estéria lenzi, esquina Av. Getúlio Vargas,
-

sobreloja de Dalmar, �agqzine. " .

Telefone :". _ . . (0473) 72-0510

TERRENOS:
_ Rua Joinvill�, frente para asfalto, 25x100. Aceita par

te do pagamento em verculo. Cr$ 950 mil, em condições.
- Vila Sabrina, lot en. 16, após Jaraguá Fabril, medin

do 13x33\ BARBADA!
- Rua José Emmendoerfer; dois terren0S de 16x30,

região nobre, com vista da cid�de. "

_ Frente asfalto, próximo Max-Spuma, 20m d,e frente.
Área total de 1.193,35m2. Apenas Cr$ 130.000,00.' I

- Praia de Bärra Velha,' próximo à nova Prefeitura,
lote n. 1 da quadra 14 do "Jardim Los Angeles", me�indo
14x20.· Cr$ 150.000,00, aceitando' troca por chácarà .ern
Jaraguá ou estuda outras condições.

CASAS:
- Rua, Rio dd Janeiro, casa de madeira 7�11 com pu

chado de 2,5x7 e abrigo para automóvel, edificado em ter
reno de 18x30. Cr$ 650.000,00, com possibilidades de fi
nanciamento pela .Caixa.

_ Rua Joinville, 3 moradias em terreno de 18x69,5,
I frente par� asfalto. NegÓCio de ocasião. A prazo.

_ Rua Rio Branco, à 30m da Av. Mal. Deodoro, área
de 824m2, com duas mora.dias. Inf. ,pelo fone 72-0510.

- Rua ,Pará, frente para a Av. da FBlCulcjade, casa em

alvenaria em terreno de 5.900,92m2. Moradia nova, 4 dor-'
mitórios, etc. Estuda' condições' e troca por. chácara.

.

_ Barra Velha, casa de madeira. em terreno de 360m2,
Apenas 250 mil.

--CHACARA·:--:---'�:-' -�

- Rio Molha, junto paróquia N. Sra. de LO.urdes (gru2
ta), 'área d'3 28.579m2, com, .moradia. Área planá, águl;!.
cristalina em todo o terreno e muitas variedades de frutas.

_ 24.000m2; subida Morro Boa Vista, área plana, fru-
tas, palmital, lagoa; etc. Energia"elétriea. Cr$ 380 mil.

'

"LAR" ALUGA:
CENTRO COMERCIAL�- Galeria _ Av. Mal. Deodoro.

Salas de'48 a 75m2, para lojas, boutlques, escritórios, con-'
sultórlos. Dispomos apenas poucas unlc;fades. Inf. fone:

".
72-0510. Aluguel �e Ci-$'7 a Cr$ 10 mil mensaIs.

608 ..0
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�endemos em bom estadQ de conservaçlo.

Sul

!

Tratar pelo fone (0473) 72�0203, Jaraguá do
Santa Catarina.

(
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