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Chapéu

Educação: > CrS _9,2 milhões
.. reformas . .

em
. JS

o Secretário da Educação,
Antero Nercolini iniciou dia
23 passado, a segunda etapa
do projeto de conetrucão.rstor
mas, substituições ou amplia
ções da prédios escolares da
rede estadual de ensino, assl-

.

nando novos' convênios com pre
feituras municipais e liberando
recursos para as Unidades de
Ooordenação Regional de Edu
cação e assinando ordens-de
serviço pare o Departamento
Autônomo de Edificações (Dae)
executar novas obras.

Nesta segunda etapa do pro
jeto, Nercolini vai liberar um

,
total de Cr$ 314 milhões, para
obras que serão realizadas em

487 escoles estaduais, be.nefi
clando uma clientela de 114.740
alunos do enslno de 1.0' e
20. graus em 167 municfpios ca

tarinenses. Serão' realizadas
, 139 reformas, ampliados 50
prédios e eubsfltuldos ou con

cluldos 298' estabeleclmentos,

NA REGIÃO NORTE

Ocorreu terça-feira, nas de
pendências da SupervisAö Re
gional do Governo, em Joio
ville; a assinatura de convênios
expedição de ordens de ser

viços, beneficiando os municf
pios de Corupá, Guararnirim,
-

Jaraguá d'o Sul, Massaranduba,
São Francísco do Sul, Joinville.
Garuva e Barra Velha, totalizan
do Cr$ 21.218.940.00 na região
norte de 'Santa Catarina. Desse
total, o munlcípío de Jaraguá

. do Sul recebeu aproxlrnedamen
te 40%, globalizando Cr$
9.294.0QQ,00.

JARAGUA DO SUL

A quantia superior 'a Cr$ 9
milhões, será. aplicada em di
versos e!.ltabelecimentos de en

sino, segundo os termos dos
.convênlos essinados pelo' Pre-
feito Victor Bauer, Com a Se
cretaria éa Educação e o De
partamento Autônomo de Edi
flcações. Os valores que serão
apllcados nos estabeiecimentas
beneficiados são os seguintes:
EB Roladn H. . Dornbusch, Cr$
3 milhões fi 80 m'il cruzelros, a,
EB Euclides da Cunha, de Ne-.
reu Ramas, Cr$ 700 mil, obras
que serão realizadas peio IlAE;

,

à EB Elza Granzotto Ferraz se-.
rão aplicados Cr$ 863 mil cru
zetros: ,I;.B 'Holando MarC$Uno
Gonçalve;1.' crS 400 mil;

.

EB
Heleodoro Borges Cr$ 200 mil;
ES Abdon Batista Cr$ 3 milhões
é 675 mil e, no Centro Inter�-
colar de Primeiro, Grau "Mário

Krutzsph",,cr$ 376 mil cru;z:ei-

\

Programa
O'Centro de Trel!'Íamen,o do

Senal de Jaraguá do '�ul, já
.

tem elaboradà
.
a programação

para Cr$ . 31,S' milhões
,

.

serão aplicados
até' dezembro

ros, através
,

de recursos que
serão repassados pela Secreta
ria da Educação à Prefeitura
Munic;ipal de Jaraguá do Sul.

NA MICRORREGIÃO

Além de Jaraguá do Sul, ou

tros quatro munlclplos perten
._,

centes a Microrregião do Val,e
do. ltapocu asslnaram convêni-
os para reforma, substituição
e ampliação de escolas: Gua
ramirím - CrS 576 mil para a

Escora Básica São Pedro, de
Guamiranga e Cr$ 272.160,00
para a Escola Isolada de Jacu

Aç�� qor�pá. - assinou convê

nio para substltuiçl!,o da Escola

Isolada Itapocu-Hansa, na or

dern de Cr$ 272.160,00. Massa

randuba .;: para a aubstltulcão
das Escolas lsoladae de Linha

TalegráficEl e Alto Luiz Alves..
contarão, Cada qual, com Cr$
272.160,00. Barra Velha - na

substituição da Escola Isolada
Encruzilhada· do Melo serão

aplicados Cr$ 408.240,00 e, pa
ra a conclusão das Escolas'lso
lãdas P�as BranCas, CotOVelo
Ral do Peixe e Escolas. Reuni
das Judith Àguiar, contarão,

, respectivamente; com as impor
tanclas respectivas de CrS 70

mil, 520 mil, 65 mil e 80 mil

cruzeiros. '

At� o final do ano, por força
do convênio esslnado entre o

Governo do Estado de Santa
'Catarina e o Ministério doa

Transportes com a intervenlên- '

cia da Empresa \ Brasileira de

Transportes Urbanos, Departa-,
mento Nac. de Estr. de Rod. e' .

Secretaria dos Transportes e

Obras, o municfpio de Jaraguá
do' Sul ', um dos nove de porte
médio de SC - é obrigado a

aplicar dentro do programa
"Correàores Estruturais", crs.
31,5 milhões, provenientes Cr$
10,5 milhões da pr6prla munici

palidade, Cr$ 7 milhões da
EBTU e Cr$,,14 milhões do Go
verno do Estado.

.

Dias atrás, a'Camara de Verea
dores aprõvou . proleto-de-lel,
,posteriormente sancionado pe
,lo Executivo, autorizando o Po-
der Público Municipal a flrrnar .

I convênios com o Governo .do,
.

Estadq, 'através da ,seçretaria
àos Transportes e Obra$;t com

. vistas à participaç,ão no "Progra

\

Legislação para valorizar
empresas . catarinsnses

ma de Transportes Alternativos
, para Economia de Co;nbusUvel"
e 'Programa de Investimentos,'
objeto de convênio firmado em

fevereiro, entre o Governo Fe
deral e o Governo, de SC. Isso

possibmtará que a' municipali
dade obtenha o �epasse de ver

bas para execuçäo.dõ programa
do Corredor Viário. PrlncipB;l,
que prevê pavlmentaçAo asfál
tlca execução de .�e�iços de

terraplenagem, dren�gem super
,
ficiai e profunda, obras cornple
mentares.proteção e de artes

.

correntes, numa extensão total
de 10,016 km, nas 'Ruas Walter
Marquardt, Ângelo. Rubinl, Ho
rácio Rubiln e José Theodoro
Ribeiro (perimetro urbano).

Os recursos que advirão das
esferas governamentais, fazem

parte de uma primeira etapa
e as próximas liberações dar
se-Ao à medida da execução
do cronograma de obras.

.

\'

da
....

Spat/ao<
.

do, Senai
\

gera} da 3a. SEMA�A DE PRE-

VENÇAO DE ACIDENTES. DO
TRABALHO":" SPAT/80 Inter-

\ .

Novo "mínimo" é .de CrS 4.149,60
A contat de 1.° de maio, o

salário mínimo em vigor nos

estados de Minas Gerais, Es
pírito Santo, Rio de Janeiro,
são Paulo, Paraná, Rio Gran
de do Sul, Santa' Catarina e

Distrito Federal é de Cr$
4.149,60. O segundo nível de
salário mfnlmo passou para
Cr$ 3.436,80' e o nivel mals

baixo, crS '3.1à9,60.

Em S�nta Catarina, de a

cordo com os novos Indices
decretados, o salário referên
cia passou de Cr$ 1.825,00
para Cr$ 2.�06,80, válido pa
ra todo o I;stado, Incluido
como a 18a. região da Fede
ração.

Ato
,do

de
Cejas

Os 'presidentes dos Sindica
tos Patron�is, Clube de Direto�
res Logistas� e _Associação Co-

, merclal a Industrial, reúnem-se

segU{lda-feire, para discutir so

bre o Centro, Empresarial de

Jaraguá do SÓi, dentre-os quais
construção do projeto estruturài
coleta da dados e consulta às
construtoras com sede ou ,fili-"
ai no mU�icrpio .para constru
ção do empreendimento�

Outra decisão importante foi
, ,. I.

no sentido de convocar 'essem-
bléia gera'l conju'nta das enti
dades para o dia 25 de maio
próximo, ,8 ,fim, de formalizar a

fundação do CEJAS, ocasião
em que, também, deverão ser

constituição
será dia 25

assinados os atos constitutivos
da novei entidade. O projeto
(desenho) definitivo Jã foi apro

vado, durar.te um' jantar ocor

rido na segunda' quinzena de

fevereiro e pre':ê a construção
dê 4m prédio de dois pavi
mentos, térreo e sU,perior, com

ume'ãrea total de 830m2, ao la

cto da . Delegacia de Polícia,
que abrigará as sete,.e)'ltidades
partiCipantes. A fachada frontal

do 'prédio �erá _praticamente
toda de vidro, darido' ao con

junto linhas arqui!etônl�� bas-

tante arrojadas. ',_

Não se tem, efetivamente, a

té o presente, data para 'Inrcio

e prazo para término da obra.

na, que será desenvolvida no

período de 19 a' 23 de maio
próximo vindouro.

O ��OGRAMA
A SPAT/80 do Senal terá

Inicio dia 19 de maio (2a. fei
ra), às 9h30mln com abertura
defronte. ao CT, com a palavra
do diretor e hasteamento das
bandeiras e entoação do Hino
Nacional, às 9h45mln,' �a Sala
de Matérias Relacionadas, pa.
lestra com o sr. Arnaldo Paulo
da Silv" técnico do Peparta..
mento Regional,: co� proJeçlo
de film". . seguldaniente. Dia
20. 10h30mln - também na

Sala de Mafértas Relacionadas,
palestra com Q Prof. Abfllo 0-
IIndlo Daniel - presidente' da
Cipa, para a'unos do " !lrau, e,
slmultanean;tente, palestra para
alunos do I Grau com o Prof.
Guldo G; Müller. Ola 21, 9h30m
no pálio' do Senal, demonstra
çlo prática da utilização de
extintores de Incêndio pelos a

lunos, com orlenta�ões de um

técnico dl3 Exflnpag. Dia 22, ex-.
posição de cartazes e slogans
de Segurança, Higiene e Sa6�
de ,do,Trabalho, confeccionádos
pelos, alunos Paralelamente, a

valiação dos cartazes e 'slogans
pelo Conselho Avaliativo, com
post,o por \p�ofessores. e funcio
nários do. Centro. Dia 23, sex
ta-feira, no énce,rramento" 10-"
Encerramento' da Spat/80 com

a palavra do Diretor e do, Pre
sidente da C!pa, entrega de
medalhQ.s Po prêmiOS aos vence

dores do concurso de cártaz!ls
e slogans e, coquetel de encer

ramento na cantina.
I

. clr terá biblioteca
O Centr" Interescolar de Pri

meiro Grau "Mário Krutzsch",
Inaugurado- simbolicamente em

.

março úitimo mas em funciona�
mento desde o ano passado, e
acoihsndo no presente ano 'Ie
tiv01.580 al4nos' das Escolas
Básicas Abdom Batista, ROland
Harold Dornbuch' e Heleodoro

Borges, contará dentro em bre
ve cqm u�a biblioteca para su

prir as necessidades internas,
com Ulll variado acervo que
permitirá aos alunos pesquisas
qentro oa respectiva �aixa de
trabalho.

O CIP cpnta já com os m6�
veis, contando de 15 estantes
de aço, 60 cadeiras e 15 mesas

todavia, aguar�a-se: ,a vfnda de
36 volumes (coleções) sobre

Educação para' o Lar, 57 de

Educação Artfstica, 43 de Prá
ticas Comerciais, 38 de Prá!i"
cae Industriais, 37 de Prátic�s
Agrlcolas, 92 de Ciências, 14 de

Psicologia '(orientação), 30 de

Unguas e 55 colecões que com:,
I

Sesi:

Pela decisão do Torneio
Sesiano de Futebol de Cam
po, e:nteontem (quintà-feira)
'pela manhã, a Têxtil Cyrus

.

sagrou-se campeã, ao derro-·
tar na coprança de

. penali;-
dadas mãxlmas, a Madeirei
'ra Paulo Roberto Gneipel, de
Schroeder, �or I; a 4, após o
empate estabelecido, em dois

tentós, no perlodo regula
mentar. Em disputa do ter

ceiro luga(, a Marca�tq fez
3 a 1 SOblEl a Menegotti. Os
iogas aeclsivos aconteceram,

. no Estádio João MarcattoJ
havendo ap6s' entrega, de tr9-1
féus e medaihas ao 1.0 e 2:°'
colocado, pelo Prefeito Vic
tor Bauer e pelo Uder do

Governo, vereador Enno

Janssen; o 3.0' colocado,

porãO' o acervb' geral do Cen
tro. Essas coleções são as mf
nirrias necessárias e que cons

tam em volumoso processo da

pr6pria Secretaria da Educação.

DIFICULDADES

O Diretor do CIP, Holanda
Marceiino Gonçálves, falando
à imprensa, disse as dificulda
des maiores do Centro residi
rerri na falta de ferram�ntas e

. matéria prima piua as aulas prá
ticas, no entanto, saltentou que
recebe apoio das empresas,
que doam sucatas para execu

ção dos trabalhos. Epara o co

rente 2no letivQ, o CIP dispõe
de Cr$ 90 mil, sendo 30 para
manutenção e. 60 mil para ma

teriais oriundo da SEE.

Para complementar:, Santa
Catarina dispõe de 5 Centros

'

Interescolel de Primeiro Grau
e 14 Escolas Básicas Integra-

,das.

,

e. a.

Marcatto, recebeu medalhas.

JUVENTUS, '

OUTRA DEnROTA

O Juvel'ltus vem fazendo
neste Torneio Incentivo, em

�isputa, a pior campanha de
toda sua g!oriosli vida espor
tiva de 14 anO's de exis'tên
cia. Äinda ,quarta·feir-a à noi�
te, _foi derrotado, em casa,

.

pelo Mafra AC, através gol,
anotado por Zé Roberto, aos'
35 minutos da etàpa inlcial,
mesmo contando com os re-

�
..

r
forços, Cl:l50 de Tonho, Már-
cio Ga\>a e Gii�ar Bim: Ama
nhã o "Moleque Travesso",
em seu Estádio novamente,
enfrenta o P�lmeiras de Blu
mer.au.

Nove I inhas receberão
energizacäo

o Poder Público Municipal, .

deverá abrir na pr6xim�, se
mana, concorrência pública
para contratação de. serviços
e materiais visando a 'exe-

: cucão dos projetos- de nove

linhas de energia elétrica no

interior do rnunlclplo, que so

frerão a interferência da mu

nicipalidade, haja vista a

Celesc considerá-Ias, anti-e

ccnömlcas, E o Chefe do E

xecutivo, preocupado em es

tender O'S ·beneflcios da e

nergia elétrica para o Inte
rior, a�riré concorrência pa
ra execução, dos projetos
que custarão, pelos informes

.

recebidos pela reportagem,
aproximadamente. seis mi
lhões de oruzelros.

AS LINHAS

São essas as linhas e 10-

r

,

o Decreto que deverá ser a

provado e ars'nado pelo go. .

vernador diz, em seu art. 1.0,
que nas ",,"ações para presta
ção de servIços p�omovldas
pelos órgãos da admllnstração
direta e Indireta do Eslado,
Inclusive Fundações, deverá
ser apllcàda, redução de 10%
do; valor de propostas' de em

presas sediadas em Santa Ca
tarina, para efeito . de cálculo
no confronto com proposlas a.

presentadas por empresas de

AJ�ndendo as relvindlcaçõetl
dos 6rgios c,lasalstas, especial
mente, a Associação Catarlnen
se de Engenheiros, o sec�elá-

.

rio Espe'ridlio Amin, dos Trans

portes e Obras, ,ncamlnhou
exposição de mollvos ao' Go
vernadpr do Estado, no senll
do de dolar Santa Calarlna de
uma leglslat:io que venha for
talecer o empresariado local,
nas Iicllat6es promovidas pêlo
Estado. Segundo Amin, os es

tados do'Rio de Janeiro e'Pa
raná adotaram legislação pró7
pria, neSse tenlido.

'

caudedee
'

beneUcladas: Tlfa
I

'

Terezlnha (Nereu Ramos), Es-
trada Rio da Luz (RiO' da Luz

Alto), Tlfa União, Tifa Bruch
e Laube (Rio Cerro I�, Tlfa
Funil Grande e Tifa Funil

PequenO' (Três Rios do !'I0r
te), Tifa Schubert (Três Rios),
�strada do /BraçO' e Salto

;Rlbe!rão Cavalo (Nereu Ra

mos), E�tra,da Javali ,Esquer
do e' Direito (Rio Cerro li).
Além desses, o munlclplo, a

titulo da ilustraçãO', carece

ainda da eraboraçãO' de pro
jetos e posterlor execução
de mals vinte e três linhas

junto as localidades de Ne
reu Ramos, ttapocuzínho,
Garibaldi,.. PIO' Cerro, Rio da

Luz, Ilha da Figueira, bem

como, melho·tomentos em di

versos pontos do perlmetro
urbano.

outroa estadol. No seu artigo
2,0, o critério estabelecido· no
àrt. änterlor setA igualmente a

plicada nas I,cllações para a

qulllçAo de bens, em favor de
lorneceodores sediados em San
ta Calarlna, ou que tenham ,es
tabeleclmento' fabril. do bem

obleto da 1I('ltação, localizado
,

no EstedCi. Fjna'm�nle, explicou
-Esperldlão Amin, esta medida ,

vem não"6 Mtlmular os n08-

sos .mpresár�08 como, tam

bém, valorIzar ainda mais a

nOSSa mão-de-obra.

DRAGAGEM DO PORTO

Foi Iniciada no� tililmo domin
go, a dragagem do Porto· de
Sio Franr.!ttr.o ero Sul, que per
mlllrá o alratamenlo de e�

barcaç5es de grande porte. A
draga "Rio de Janeiro" vem 8-

x�eutando os serviços que, a

pós corcluldol, cf�r6 ao porto
seu canal de evolução com me

nos 9 metros.' Islo significa
qUe poderio operar no porto
de São FranciSCO, navlol de a

té 40 pés.

.,

I

A Isione: il,urninação'- pú-
bl ica'para iníc,io dE; m-ai0
O Administrador Regional

da Celesc, Setor JOlriville"
Alslone Gomes de Oliveira,
respondendo a telegrama en

dereçado pela Câmara, de Va
rgadores de Jaraguá do Sul,
à pedido do .

vereador Ivo

Baeher, disse os trabalhos
de Implantação de ilumina

ção p,ública em 49· r�as do

perimetro urbano, nu".' total
de 532 luminárias, terão iní
cio em prin,cfplos de ,mal�
segundo contacto que manti
vera com' 2l Engenharia . de

Construções S.A. - Engeco,
empresa responsável, pela
execu!:ão da obra. Todo o

material encontra-se adquiri
do, tendo inclusive' a Enge-_
co a Olc!em de Serviço para
o Início da Implantação do'

',sistema de iluminação públi
ca.

Cyrus
.' '._

calDpea Numa das tiltimas sessões
legislativas, o lider do gover
no na Câmara, Enno Janssen
congratulou-se com o munlcl
pio de Rio Negrinho, pela
comemoração de seu cente

nário, ocorrido seman!! pas
sada o solicitou envio de o

ficio à prefeitura e a Câma
ra daquele munlcipio, feli
citando. E fez alusão que lai

ac�nteclmento diz .de perto
ao próprio legislativo ,aragua
ense,. PO'i!3. que o lider do
bloco. partidário do PDS, Jo-.j \ I

sé Alberto Klitzke é filho da-

quela cidade. Já o ve,reador
EugêniO Gascho, solicitou en

vio ele' (jfíclo de pesar à fa

milla de José Poltronlérl, fa
lecido sexta-feira 6111mB.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RIcardo,. filho de Avelino (Ma�li) Gomes' La6dà'
NASCEU

I�IÀ"1: QE A��lt' ;',1, 1:) ... :� lvi .t�.;,

'Giancarlo, filho de Arno (Marle�e) Siemenfkovski \"'-
, t�

���r;U DIA 15 DE ABRIL

"

N
� . : "

"i\çfoíi, W.�9" ��' Itl��Ii�õ. (Ei�na)
.
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"1 {'drlano José, filho de Sebastião ,(CIsir)" dal'Silva
NASC�aAM DIÀ 18 ..DE· ABRil

. - ----.-,�, ... _, -: ..
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..

� �,,�. '1.eonarçlo, filhö"de1Alcldes (Marli) dá-Nova 'pe;xo;o
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• ,.NASçr;!-"DIA 19 DJ;-'ABRII., I'
•

.'0 �
� F.Eir�a�(:Ia". filtta tge, Ormir_ (Regina), Horongoso 'u

NASCEU- D1A' '20 'iDE't'iiBRIl �,,( 1
'. '1; .".,,_' II ,�, .,

.
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Franclelle, filba de ;Osv.aldQ. (Mirilfß) ViE!ira. ,.

ii ...; ..", I �
� I!'� J.HAaC.EU. DIA 21 DE ABRIL
.' •

Sandra, filha d� ,earlos -{Rite) Cunha
\i r.t:... f"' f' ....

, � �.('.it�;. .i,.·I�·� �;if'.��.'"'''' �}, :�j,f.f; ,l,·'tU\·_4 t.}

'�N.ASCERAM DIA 23,DE,.ABR,lL.:" '" ,�.• ;:.."" ..t. .., ,!.-":"

)t. , •• " ?Ieit�m; fiih� de f�elino (Erna)-BompElni
VoiAe' flh d' .

. .- .-."

;/'i.I\":,ti,, r •. ,.1:,,) .

Q :.:,� .Fáblo,,"(M,�r!!i!l),Fiedler""�I<'''''' ,",
II" 1\ t i ��énp" ... frJho!f�cfe. Rai,!\u,'i\dqIJlv��e)JllL!!ld�.man,n,."

.;-G,lsele .. .filha de,·Wal<;lino. (I�aci») .Klitzke· �,h. '�,"I ,',

• NASCERAM DIA 24 ·DE ABRIL' :;-:".; • " .
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.

�'Marcos Josê,1 'filho 'de�Jo'ão (Elvira)�Parma
· ....·i '.',1'

.: �{,.,r, ·'· ...
Cristiáne, filh"a""'de''Lauro (Irene)!! Machado S , "HI', '

�" '.

.'.'_��rcio',-lfil'!9' dét 'Valdir .'(fi�semllry' lII!aes'tri-" ... ,,.,-

,

:
• � .. , Aneli Ca�ina, filha de Ademar=(Ariete) Dare�

,':\' I.L�I Evanäl'O" l,ú!s, filho de 'Nilto"'(Marla)"da C08ta"''''''t'1�J�io !( n \' f" ..,. t) 1,"-"",_ J �t- in�J.,f� t).. .',,.,! :.. v u t,":

NASCERAM DIA 25 DE'ABRIl ·1';\!.,···�,,1,·.1 c;. ,., '1> 'mI

,

I

Jonas,. filho d!'l Néíson '(FridO'Úna) :Becker ., .•

�.
- r

,

Marcos, filho, de' Alice (Albani) Piai:era· """1 ., • ..,.

vUNASCERArJI D'iA "26 DE
�r ,.Jr�':'· u 8, .'I.!, "" ,�. '$,;1

.!:i:_t.'{ liC L"'r,�1 Ir' J.I)" �:""'•. ,�B1RIL'1"I�n !S. ·f·�_Ifr\<"4.: .,.� f· "'�
. .,.,,1 "'}�1' '" ,Y'ltrcos" ,�ntô,lJI9,' �II�O de_Audino. (lsoJde)_ Pedrotti

, ._., '. ,Talit?, filha .de. Adenor (Ivanete)' Franzner

I
(.NASCERAM. DIA, 28 DE, ABRIL ",.. ,.. ,H. < , " • .,:,

-I r
•

("li" Alexandra, filh8'�de Mário -(Lurdes)' Schener I �
-"

.....,I�,'" ;A;leX�ftdfo, �filho- de 'Nelido '(Neusa) Eiç_h�htierge�"

I
. Sra. Marília Hafermann Campos

.

, . '. Sra. Angelina 'Klein 1 Staehelin�' 'f' '. � ',,�, 'r.",
\ '

, 'I M " .\1
�-

��..... ' ��í�!l _1J a
------ ,.

-

�:.

; Auiversariantes' ,- i: i �i.
�t. ,� ":�\",'!.. � .""

_ "" 4l•• ';. j l' 1
FA'ZEM ANOS HO�E .::,... SABADO
!.'

Sr..Martinho Rengel ;" "

51.1'" J. ßr�� ,�qjild'� :;Horst' \

� � .... j' ,�; ,,;1�
.... :.r� , ·".Sr., José Otávio' :fomelin,,·em.,Jaraguazinho"
,. " Sra. Izabel Schne:der, -em Blumenau
�n",,� V'� A, garota W�idi Meier '"

"

" '�dil� §r,. d;rw:i;;I,.'ip,Pin'!!ki 'l-1'I"'é'::; f;;,v' t',� ",., "

�"'_... ._,,�..L' 'Pr .•dJ _' ... _ .... �... · ... Iol� J�:"�t.:"'-"- ...
" -,.In..;. ..... ,� -: l"�"'U

FAZEM ANOS AMANHÃ) �.�,,... • - '.. ..\,
� .... ...�... � \\ -;: ,

Pt
...

� ..�.��.� , •• �

i'. �', I'. Srfl·,:Ruth F,ti�eirq ,. � -,! " <O.;·-.I�' 1'; l-ll
'I ;e. ,.:t :lai ""i,,,Sr�.- Çriê.tiÇl� ?;angh;lllli.!oi .,'! '>ML' ''':'lo '��� +-u

.... , .. Sr.a.,Alda Soares,
.
",e' " , ,;J ';',:' �\'

' ..... .J:,."

, .�: 1
S�. Rolf.�Frederfcp' Zibellt em:_Pomerode" . ,

, '�'J '

GiI�,ertº Bra��sl;l�rger,: e�. C�'ritipa '�:,I" ";·r,<'- ..

<i;h I �.1: .�. fl!1,aurfciºl.Fi.�rl)ª-l1do 'PE!IJ.<�r.. ';''''�li\ 'I ,w�·"" -ê�.', ,

DIA 05.,DE MAIO '
.."" Í l ,;.o,�, (;J.e • �"."� _ILl�iJ '1(.

Sr. .Heins Marquardt .1.,. � ,.. ,��. �C·' t

IHJ .,' ;
'0

M��Ii�e,,'1i1�aje.. ;,Pédro JÄng�li,!à) S'�q�itz�,;'�:
f. ""'�,lfi""""Srtí!.'IVJ!rjam.lifafemann,:,,: .. ,',�(] r. "l�(� "._.

' ..... ,. IIse"Trapp ... ,'. ; ,�;; I 'J I:,,'_i,/J' no �.( li
"

�

• -.i" "

.......
,. ·Sr.·Wilmar"Vietor Viergutz. ""'� ," " "I· ''''r'

�.... "
- ..,. ;" 1

• �'''',� ;.'i'J· Mariª .f�listo, �<?' Rp�árlb ,;�. . f. K .,,�, -.!.; "lAI'
• '��i ,..:...··'..FI>r�fa.'ÍU�ula,J:Ç.\ ,Quwp '", ·"i>oli -;1' e�l '.,,,,h.l. '*J'�' I�

, ",�+-i"_ ,ú.l!Sra.;".Olivia SChi(i)Chrt . , .lIi ...:,1·'
" -; �

�.

,'. S�; Vicen�j3jÇ!lttoni I, ',,� .� .' ,�.:." '.'" ": ''':.:' "

;,,: I�';'_n Vilmar, �I:l;vanello' ,.';::. ,'.,,, \�. ,: ...:1. " ..i·,'
" ..

't,..tl<, ;",�,...�r.à.",EI�a iGeQrg,'" i 'c.9'1'111I1 .. -:t::'lil'(l � ,'Ml ",
A !.gar.Qtéit,Carla;.f.Spézia�:>, !I W..íl.',Ú!·�I$'·' ,k ....fI. ,I}\

"'l, ° jove�I" Eliseu' Jairo Sçhmltt ...""", � '. h' ':' "r�

..;. ), .••• .:' #J" • ",;,
�. ... �.I· II _ .•

!\_: ...... __ �{
IhrD'À 06 DE''''MAIO'' , (I • ., "'I. . ... '.. I.> ...,,(:f �

" \
.rr�t .. �.... I� "

�:' �'. ·':J':�'"'t\t - -t ":It '13C!3C""') �7" t-r" ,. �fH '.,1
",' <I'�\. ,1 ,�r:;",lGpr�m'!lg��l'Inti?i J ,h!",,1);h tn .. 1} 11;", !)fS .L' ·.i 11"

Sra. HOlda.,Maier, -lo
"

- •• !lW\ '.:.'

:... __ªr... Nélson Sti!l9!1_�!l�_ --_.. '-•. .:...�-�
ir __

t ... �rsôl,de .. Wackerh�agen' :�•

.:. ":H: :�I '':;-'''; ...!:\;.�
Sr. Erwino 'ue�ma;m:'em'" JOln"IIIeo'

f•• : � sr�,JM.árília'.·_Hàferrriann Campos:� \ • ,(. <��.. , ir I:�
'" �c'r Sra. Kngelina1 Klei" Staheliri I, •.•• --'� � .,-.

I .. "n. 't f"1\t..�f t,,��' t I�!IJ-:":'" ,;'" -!:.,.. l� "",,1- 2f1; H: ...��;l ... u
)!� pí;(..Q7 � DÊ ÍiIJ�.�l.·" �11�!�� ,nl3,3,,:, �l. .'l�.r*?·: i j t t ' I

" Sr. Avelino K�rsten
.... Sr." lauro� Demarchi , "'_ •• ,

r "r- -. •• � •.

Sra. ·Ir.acema T; 'Morbis'Tomaselif. � �.�. -t·· )

, . Sr. Cân'àl�ó �Leitri�ld • .!:', "'0,' '"
"

wir" ' "'1""'�" - ... ,,1 ,I,
• ,!,t'e r, OI! \'H'I. j ,"'..lÄJ' ,N i _"',,'.t'J U:;J. ii . ;1.1'1"',1 U S'aI, c • !
.., f'....'�';j,.,. .�.r:�,.M��I�t .. OS§l... _�, ..../ ',.;.. 1.... hh-.:. ",,,:,,u"'(� �

,� ,.\,H;.:J ; ,\ 4,..... "",ll.l\ -:f" "."�:. tl '"

'�!A,.,g", DE M��O,,' ,
. r;::';' � , .� �b-, <:"'. 11: ...

,> ";:;'�fl .'(;Sra.i"Marci ..Olgª MàspaFenh'aF> da:.. Oli�eira n'�' -,f.. I
.. '.t,1 .':f ·Jl1}Sr.tlli)smá�'.Schmitt·; em S. José dos Pinhais �:::_ -I (

s
." , , •

�

•••� .• :'Sra. Elsa Buele"",1 .'1 J ... '> - ",,'(1 '. t_" t;.
, - .' 'pI "',. ' ... �,� -

_

l.1 '"':" "'i.,'t" r;1�r. _. ,,�':-, '.• �'" Itfdk,:?r. F,I�dC?lfi;li,J\ll.�i�,rí� ! ':'� 1:: ':\Y-,;t f""ll:!'!/��', l'{::' il
,.)';\,7Ar Sr.,�E.rjch I;:hlertnt" l<h rtß'4·O!..'" :, '�íi ,; .)(".1. , , I

.�ol ,,.:: Sr]1 Brunol,Fr-iedell'" � ;·1í"".o1 't;; 1\; It; .or1l;( l
�'. -", ::",Sra;"Adélia. 'eSRos� do' sr.:RUdolf· Harbs'u' �.".

,";;' !<.I/ ...

'

Sra: ºPlrq� VitÓri� :G�ubb!i� ;',�Ya·r6'���,à:«��h,; !t1etip
�i' :t...• jj,rWi�Sr. �demarrdiietln, ""em .Jaraguazinho p _.'V __o I'ir' I
Ci_, \' ir); Sra�,Norma,tesp()'sa do sr. Oswaldo Ofto Refme,"46'( '.

�.'

,I

, ..
, .... , Tere;zinha"'de' I,:ourdes "�nzíät ,

.,.... "".:. \
-

'

j. .

....
l' .

.:...... \#.. ''''

_i

'DIAit'09' DE'-MAIO' ," ",�, '''', 'I" í:�Jhç I ·�".'II,:i·.... "i. r
I' ,{"'*r; .S:��""Ma�i�n:�M'u(r�ra • '. ·tu �1')"1.1� '5" ,<,r, '--1-V.' .. ' It
""4t1o:W ·�r·.t,iJ-It-, ('t1�r'J f i{f�··,r-, I ��:'i/)l�n.",pu�4;.I�>" ",�$tHt,j:jili._ �

_.. ' ..._, ..ß�..YJg�n.9Q., St14at2; . � "I' ,,, .,; • ''''',l ,� ,';
� ... I ':. Sra. Anélia Enke Karsten ,., - ,. ,." • - -. _.

!;
... tf,." ... I'Sr�·, GregÓriÓ' MÜlle;, em Corupá I:

'l�'rHitl r:J
.. �' 7 �!1 ti(\'H. illl". 1 "1. ' !:")' (#'�-r: r. jSr. José H_enn, er;! �araguazinho ,(':1 ',i. J::1�,:J I !:

O .jovem Ganrsio Marcos' Zimermann
Marisa Marlene- Hblldt':t ii' ,

I �.

SEMANA D'E ,03 A.09 DE MAIO DE_1980
\ ....J,IO'

��
J l,,:,'''' PAGINA 2'

..
,

ta-feir.;· a sra. Nilda Salal Stlih

ling, 'reéebendo amigas em sua
-J ,l-' '1'\ .., l" •

D!iUsslma residência.'
•

16 e 17. Podem participar to
dos o�. estabelecimentos de 1 ��". ",uE:'.Séfle

.

2.°' graus do mUlllcfpio. Ins-

crições abertas.
� t�· � .l.rlr.; li" �

,

Retornando de um curso em

)Roma' e. tle Evisita a 'parljlntes na

'Europà;IÓI Padré ,Elerrar:Scheid,
que dentro dos próximos dias

estará nos vlsltande, aqui em

Jaraguá.
. ..

�m. "". "MIRANTE '

SOCIAL.
• ""I "t' I."./y � ,." "1 ,'. ,e 't".·

I'. !'

I'/l t' ,

(�OSSA GEN�E - fNOSSA TERRA - ,N�SSO MUNDO)
'.' ""'., .. r c:;. ,II 1;- f t ,

'f
in il;"

. ' .
n,.".i rI t

, �"'.
N Neste , domingo, f dia 04, I ai
';Comunldâde 'Santa' ti'uz;ldeIJa_:
,raguazinho, realizando It sua:'
tradicional e já consagrada
"Festa do Strudel". ''1' .�,t<.. .

-

,
... _ .. - . _.,. . -".

', J)<�olu;'a '�.���.aca< �,p��e�ça �o' c:.�s�l. a�f�,..àlnd�. co�e:
�",'p!a�C!p. os .tr��,�. an,�s,.��"cas�me�t�! IR��e��a,��� �lvl!!, .!��I�

� llíla liupk), $e.ict,�, dei çor.I,IRt·Sl
•

;;.' ,,« C. ,,(j., .1,..,;; .. � w.

com sua, esposa Olga, no mês
�,de juitio," li fChlcàgo (EUA) pa
'Yá, tinire'Ss!dias 2 e 5 ser em.'

' , -1f--' ,

pôssàdo,,; ,:.�' ,.��
.

/.
� . Muito bem \'repré's�rità'dÓ': o'

--}(--',
"Llons de' éohip"á. t"iomp�receu

,

•• "tm•. ,I,9imdlle... com a maioria deE no final de ju'fh'ô, ent Jaí;a- I" ,n �

•

d S seus sócios e domadoras. Foi"gu� I ,�".,�ul, a�?,ntec1r�l� t��ns-: mais um saltitar
. EÍ�C(mrrblidoi

,
missão �e.. cargos; devendo 'reu-' , ' .: I' , ,
.' .' . léonlémo- 'catarl

'.' '. . d'· .

rnr,« entre 700 e 800') eeescas,' I �; _ , • '.' c., ,\��s,�� ,_fstnto
ent�e' CL "e .DM do Distrito" [-10,. fl?anc{o .os elogios parai 1 J\I ;_.._�./". J,'�lJt, lO.!

quandö" ta 'b"
o , • I ... !i); , 1") ,0,$ .Lloos I Clubes' de

JOÍl'l\lillel' ci1cul�IIl�J o "Notfrii�s -Wég:'m em ocor.rera a.a
I

- . . "'" . ,
�

., '

,!=1êunião D.iSfrital �0�L.-1·0. Du� "ii
pe .�,_ árd�\a, !���� q�e ,;tlreram do bi�esi;e' març07abril e o

� � ., �, •. , • 'em orga Iz
.,...,

Irante sua gestão,'.João I.!uc:io· '., ,:•...
,

n. p-r ,.,�. �9!�ç,a�e�. pOls
aCÍlotará (, ,'Iema:' "Ö"entusiaSmo -1I�orp,��Ju'ltaf'!lent�, cQITI Oß, clu-Ie·'"'pf.a'r'a' '-'L" "'�, :.' ,). -'<OI.' ..bes de,Araguari e,.S'ã(i)�Chico,o Ions, o que o coraçao . '.•.. _ -_ �"'" "'"
• .' .

" .,_',. os' anfltnoes da Convençao Ie· para a vida '. A (:lrÓXlma-Con, , , ,.,.. � ", ,) ,> ,.1,'

vençBão do ,Lians, em, 81, será 4-
em rusque. Ao novo gover-. Receberá a bênção batismal,

.uril:rdor'''''dé· ...I::ióris;'' ...s'êuir ·fÍJ'\'ú'ros,....·.. áni'ànhã:"'"na..M�triz Sãõ�S�b;s.
,,

assessores ,e a<?s três Lions da" lião, a pequenina. JuUana, filha1 'c'idade. os
,F

f�mprimentos dar .� dó't:ásafàmigp Wctor (Ma. Jú •

c'oluna. �.,
,

.

'Iia�"G'(;�!:a'IV'e's) "Emmendoerfer.
_.,_" It'h • < ( �"Após o ato religioSo os 'con,vi.,'

, Apesar meslÍ10 (Jos"'estarda! .y' d�dos serão r8cepcionados naI das � Facu.ldades dé·:Ci.�ncia,Assumindo a direção do ma- . chel Bal;Jer e Cacilda Menegot- Ihaços feitos por .alguns orgãos ,sua resid6ncia, onde 'se come.! E' •. . '. � _
"

• I �!)'lomla_. e"Admmistr,ação,,!de• tutino"·1A' Nauêia". e'ril"Jarag�á ". ti 'Schüíikê,"esposas�respãctiv,a- de 'Imprensa.',�dla' \ 26, sábado,' J' inofa"á,�taiilbêiri,'\;Ó 2�o an·lver•." '",_ .. r .... • ,�oi"ville.,p: dir�tório: tEml'1l 'P1ie-do Su'I', o" c-o'm"panhe. ií;o
• Càr!ôs" mente do prefel'to e vl'ce -de' "'a- não �n1rou"'n;o" a'r' "a"'r'ep'et'd'o' "',,... ·d· ". --, ê';-�I" ..

'

ú
_.""",'. ',0/ ;,'., ,-,., <', ,roh'lra ,s.arlo o prlmog nto- Vict�r ".sidíflo.o.Jjaraguäense'Paulot<RO-Azevédo:'i�clusi�e tr�tandO:.das 'raguâ 'do ·Sul; par!iciparam ,na' _d� 1Y Par�'.:!aJ C�n!ll 6,_de,C�rl. � Emmendoerfer NetoJque ani· berto'�Bauêl'- e' Câ[los- Albe'rto

novas' dependê'ni;:ias··"ôa sucur-' � tença�e quarta-feira, so'b'�a p:re- . tiba, retran,smitind� a progra• • versaria dia.lISeis:k.�-. ,""'

I'� Lessa' na vice�p)'esidênCia. �Á'. sal nà�'Ê.pii!3dib·pessóa�âpäffir .'> siElência da'Sra: Déà'Bornnàu- 'mä!:ão"da-'Rêdä Bandeirii'ntes!l;'. I . , -, \, ,
I i", ,

-

• '.
'

•

. .�"'J' ' tu ·L..'· f )IU"" .' ,.", • ;! lit
. ",Btb.",oteca;,�acumal, .. l;1o Rlo"de·de 15 de ·maio.. Pràvlsta�igual-'

.

(sen:''êm Ei'alneãríb'Càmb'o°ril(do ulta gente frustrada... ' ", ' ......- -

� '. "-
mente a'implántação7!de um:t�; • til En,côntrô"Càtarinens'e de�Pri-

.• ,,;�, ,,:,r;.•\s.� ..",',.j: �.,� I ';'; 'Em cç�empÍ'aç'ão'''if�â 40 'a-, Janeiro, acolhe também, sema-

lex entre- o'utras I transàs.�ÀS'_ ;j meiras-DamasJMtlnicipais, pro- :Járag'�á"d�.·S�I, "s;ns��iOljlal' ;"'n.óis·da"�ér e�f.tti 1.e.Jllpresa). a nalmente, este semanãrio.

nossas boas vindas! ,,�,I'I�"'''',
.

:movidó;'pelá tiga 'de Apóid�ao n�'ste'(forrij'ngo 'ôom a:!lrealiza:!' ,SERI lV,Ienegotti" prom.oNerá gin-..
' >�-

I _.,

_�
<·H· "�o

". : beserivo'rviment6" Córriuhitário. 'Ç'ãõ da Próva'Cidrrstic'a "Cida�:' ".:c�n� com.:inrció E1ra:'10 próxi- ,Ff!1' re�liz,açã,<? flté ,am�n.hã,
'. . ",.

.

,
.' • • _. "" o. H"..-' _"II". " "I' 'H'mo (l�e' n' d-ol1 I�nsc 't' c"'á', 1..... d ,!lC?;> Ce�'fo'cSh�l.on",.lem·' Nereu_Foi"lançada. no ultimo sà..ba· ..

- ° EncontrÇl t�l(�1 por \objetivo de de Jaraguá do Sul" reunin-', '" _ \ ! _.. r r! as J
•

lIIalS e
. " .' ' �\1irite- éq·'uipes .. ,.�

. !(I'il
..� R_amos.[)dCih�(:lrim'eiro)Ye'hc'ontro Ido, com l:elebraçio ,de miSsa e básico debater o "papel das es-' do pedallstas de vános Esta- .. ,,' '_. ".. . I ... " II

, , .�
t.\ "I: I 7,.. � �I"._", ", "

.

_, '. -·dosuJt>vel'ls'·do"EmatJs·'désle';à-explanãção 'éfOs futuros''lilános, posas dos prefeifos nos progra-
.

dos tirasl.11e.. lro.s.,:, E.st,e, jg. rn.,ai foi I:t :.,,� ''''-; ,., �_,., ;" , ,.- ..
" ,0\ 41�, ,�,"" r t.

'

lO" (\ � ..... ..:;.:.� � '.l�. ,I ,p' .. �v --,- no'" .,.,cqm_. .? pa_rticipaçã.o �;�:áe,no local" pelo Padre-Vigãrio J�
�

mas de promoção sócial. Du- o prImeIro a nOtiCIar O sconte D0c' '.1 .� ,.'1'" i:' ? .., ,', ''''
-

ala� comemorativas em )nú,!'flfiJrqs, joveljl,i?HiJ.as paróquiasHeidé'mann, uma., ,nova igreJ'a,,'- rante :0' ··concla�e:: foirlaMado o cImento De leve '
.

" ."..
"

.'

. . .

. maio: :1.9 ·(Diat'do ·.:r'rabalho) 05 ",da DiO.GesEb de:doinvilTe.;;e ,I !l
no Bairro J�raguá.Esquerdo, ., 'Prógrafná NacioÍlál" dó V61i.Il'fa- '.�.".I - : .i' (Dia' Naé'iôn'a( dás"':1cO�1I.i�ica. '''' ''; . .1";,,, t ,." , ... i"� ,

proximidades da CarroÇarias 'riatlócCIà L�rgião "'8'r�s'ffefral)de "'no recéni'::criãdôl'�Grúpo" de' ';,""'l' '_-;:"1' �I�
•
,I, .. " �

,

• '... ,�I." '1' ,.,,1..... J" I. ... :,," ;�l;..·l·h·'ilJ... 01 ,,' ,,.J �·;,.;·�I lI' '1�0��>..J).8 .(dl), Art,sta)" ,.11 (das ','
.

Arg,l. ,Com bom numero de Assistência, assim 'como apre- anc e," de Corues, voltou a Mi):l2 '(d E' Um novo tipo de embreageQs
pessoas 'que! acortttram"ao �o- sentado � plano de ação ,da ta- !-��uii�r�e! d���:' f�i� �Q� :,�e.si-; "(dá:t.i'b�-rt·a'ç":':dOn��rmESCer�raOv)0's1e3 �arJ Volk's,;;��en-12dô 'e, 1300

4, _l.,. .�'....... .' t: .-.,., • j, • ,
'.

.

' GU" S '
.. :r"_ l'v't.,\.,t:'· � li j�_ ...:14'.-e-�.U' .),'1

cal, foi escolhldÇ) o nome de desc- pára�o corrente ànb.rp-, dência da"Sra. Ester Zanêa'n'�I-j (lo AutO'nfóvel)!li15 (Ja' A'$sisten- .,���_� s�l}d9.>. la!1.!?a p ,,!!. .. m�.�Ç.�-
"São Luiz Gonzaga�' 'para 'pa-I ..

\ .,-:1 l' � . �SJn:.�;'r .' c 'Iá� 'no último dia '22. Presentest �" i" "�"�o ",<,-.�, ""er;': , - do de reposição ae au10peças,_.

1\'. "lV" ., '\/ f.J." ",,-,') .1".;., ,i .. '1!El}�p,cl�I),t1�.;,(cto,.��vogado) edroeiro da nova
.

comunidade p f -Ö pröiessor' Ernänl Bay�r se. .�. ,!!a!�t{,,�d�JJ c:,0IllPo,\entes,�o, 25. (da Indústria). " ,.' l'� pela Luk db Brasil Embreagens
que se )riicla -:- confOrme 'já rá o novo Reitor darUniversida. Grupo, quân�o �efinlu-se pela •.", .' , .... Ltda." Trata.s� de" u� �c8ni�nto

t •

1 q"S r t'�'",dlan1amos. de Federal -de 'Santa' Catarina, escolha da :Srll,;- [eocádia 'W,ro1: r
-

� 'lo I � I �, \ ,C?�� 180 .,'T!U�fI'Ie�ros I ,de.di.",,·� I • em 'substftulçio a' Caspâr 'Erich ner,
l

esposa
-

do sr. Teod6rio' ., Embora tardiamente, as feli- ,1,p, cqia_ prinçlpal caracter.fstica
° Posto Cultural dd 'Mobral "��el1]mer, escolhido� q",e fora Wérne'Ir;i:"par�; ern� SUfi '_Í'�ldin�', ··citàções da' cOluna'" ao caJal é o tipo de construçãO' do Pfa-

de Jaragúá do 'Sul _. agdritem" pelo Ministro' da Educação "cia!"ä�'her '�ovo ���on1;� d� . "'GIE�ck, ,l "E�pezi� ',w��'GeaIJzr "ta:'bhde 'foi aplleado o:sist�a• ...,' ... _ f _. • • - •
... , ( .... ,It...":! --.

-

I.(.ti ...",�; .'Í� /. �,,4H� o",,·� .:'";" o,;

amplas' dependências na Getú- ., Eduardo Porfella.'
.. " t'1 , , Grupo.. >

'
..

•

\"
�
.. ,Cu.lJh!!, pelo, �oiyado ,transcorri- �e... Íl}1?I�it,!!emN�."a., 1iRR",cha-lio yargas..503.,""'7 cha'mándo,à-',1, 'i ,-."'� ::'�'� � •.

�..
. l�" ,I"" ,!,,·t� mm ?"'l'f�"'" ",.. "do dil;('.06',cre(.;atiril, na Capital ,P,�l!:c.h,i'1�s.,-.! ,E�e. si�tema.,au�

queles que �a�em� fazer :árte:", o

: O Jitlilneteatárine!l!!e �ontad9' A redação recebendo ii' ex�'� ;s'dö Estado. Cléci6 "'é filho d6i menta o rendimento do:conjún
sanato, para öivulgll-rem os sélis 'na. ,F,.eira lde�H�lJn.over;'tn!h Ale� I celente "Revista do In�titut�· l"ámigds"'Clé6iq:(t�O�id;) Esp!e- 'to:'o-qual atérU de d'01iJr �m�is
trabalhós através dele. Contac- "manha,-foi .'tI,m dos' ma.is visitat I

Histórico e ,Geografico ée<Sta.
'

zim e" G,ealuzí,. . filhâ;ldo casal fun'c'ilS;'a mili; sJav:�: e�igindo
( tar nonPostoi.. .rcwltur.al, .•ceim Ei dosréhtré9s'div�rsos stands ,bra Catarina". que, :no seu'fnúrhero' r:lflorian.opo-ritano, engenheiro Niil_ menÔr'''esfórço êiê �dal:'
Supervisora Municipai' 'Jussárh·". sileiro,S""um'l:verdadeiro suces� 1�:, frãz,'t'rml,.'t,a. ...,,·��I.sä lnià,.,'.r�\sS':a.n,tê"· tort,' (Talita)"Cu. nha�

l'

• f
',." ,� ..

V.
' , ' •. L G. J. ã- d S' .

.

\,,) .... 1 ,.,rH 't n ; I;:' 4 .�;lo"Icellte. _, ,,,, 1l0:\,A nossacWEG marcou\:pre- s��r� l:J�ag� _

o ui e mUnJcr- ,'14,'." �.•
"" <.·rl De aniversário dia nóve p'ró-• •

• ... 1 "JI{-------;-.
'" I '1 o

-
, ru:�f�, II;W:' '�C, ;:,11"", n llença e como ,sempre;-'t'desta'- pIOS da regUlo. ,.- _',� '''00' I !. I-L.) _,-= JI' ximo, 'a sra. R

..u.th.• ß.ernan. ,�\�---r-
. memorou seu p�imelro ani- . - '"

Jaraguá do sU�' deverá mar. t 'canclo-se. ,

t lJl;"J" ,.o ...,,�mt. $; UI;)
. o

,\�"" ....• "! posa do rot;uianb Sr. Henriquen ft' 'r.a'ra-g
..

"P
" d. �R� b' rt' nho, dia 1. , a garotinha Nadi-car prese.n�,de" 'ÍI:.S:·c:!é�,t?utl(-.:: : }, ;;.,�,,�"'. !

v I', uaense aulU o e o . Relsßergan, ere taml)ém ,presi-
o bro, n� R'I".,ct.e -ta,,!�iro, ..,�u!a!1:', I' I ,p'.Jnq_�e,lJI,do.i Jl;1dustri�1 Ja.ra• Bàue�,-f1lho,ltre "Vrcto,' (�Ivlra)" It'�:õ:!!���:���::,._casal E9C;" dente da Associaçacl/Comér�fal
te o IV Congr�SQ_Bra.siIeii'o: de ;. guael"!se JoiowLúC<Jo da Costa Bauer� respectIvamente Prefeito -

�, .' '.' . , ,',.
�
o' :i e "Indusfrial 'Cré Jáiaa�á' do stl.

C'ê i
. j 1- ip·· i D el �' � ..�1\.ffl:. �nI nc a e Tecnologia de AII- ( foFratificado',§tGovernadorla do .,' rime ra ama ,do Munlcrplo�1 .. .1.) v"" ,J;, '-� I�;'l ,A�II feIJ,9it�çõ.es.",�nt�pip,ªçJ�s. ,pa

� mentos, ,promOVido pela Socie. DistrHo L.10 de Lions, Interna- assumindo a vlce-presidêncla Cumprimentos ainda à sra. ,'3cQIu.g�. ,t�. .1;113t.. pt; II !)�,
"'dade BrasiI�lra -

de Ciência e· iiónal,'- para
...

;�n��i;;;'ni�tlcó '-Jâ-�Iêti'iflcaçãõ Rúral de Santà"i
.

Otrlía Prim' Schmltt pelos seus .• .."....... ,"', • ....;;-�. '",'1, .' ;�
Tecnologia. de Allm,el,1tos. Um 80/81, durante a Convenção Catarina (Erusc), fazendo 'per-

' 82 anos completados dia 24 Prevista Para�'o'l'próximo' dia
amplo lemé\ri9�,,�á.,de�e�v9!'lir· Distrital .ro���a n? último fi- fêitã�êonôtaÇ'ão�à"-mãtérlà' vê'· -

passaCIo: A srã. Otflia;'matrona 25, ,,,,fu�,�a�ãq,,dol Ce"tl,o,�Em·do e com �'Pít�lclpação .d�ret nal dellsemlna"'1naClIJanchester culada neste jornal na 'edfçao da grande clã dos Schmitt, é' P��s,�J;!al,.:.,ae:,Jaraguá' do. Sul
noma,!o!�pecialistas, ,bem co� Catarinense.... Apr.oximadamente ,passada. Com. 08 ,,?umpr,l.men,tos esposa_do indu,strial Arno, Ido .(.çeja�), 'que abr�gará os 5 Sít.�·,1 \}r-'I\ -, 'l'L -, fi '

' .' , ."

'! .

m� e'FPJ?�i.fPt.f demO�lr8!�ci 9.: .l601cäsals ��d,.;eõ!St'oe:;.Dom."do- 'da coluna,' , •

�.�. [ lo�e�lilf.'dO Scl:1mi t, "Cidadé\Oj' dicáibáiPatrÖnais,';i Ass&;i1.·�ograu de aprimoramento nessa' ras �e Jaraguá do Sul foram '
.. � ' •. �.r.f'" c..r:'�B..

,

'
'

lfonorãriO'.de"Jaraguá dO,SLillo, Comercial e Industria� é"g"'clu-
área ., •• J. .. �, 1...;. •

1,.;..
'I , Ie

� •.

C tOt t. I[�;� A{"dQ!i .,p-=.e�tl,S!laÍ"?',���nto e.agora, Il Lftf�!)iO;I.!<!,.'{jdíco_ ?� COlé�'� S. s cu�pr.li�Ct?S e�.e .. bornfl.·. be'__dgsJOu,Dir;etores lojistas.
�. JoAo Lúcio, que..procura preen. u s, agi Izan o para a glnca- ACIJ�., .Si,,!�.,Ç'\q,�. t�assem •

. , A� distint�s damas da 1'Iocie-
.

cher cargos 'ainda vagos para
:.
na esportivo-cultural, em Ambl- -

rf '�tti bléla. ,elCtrª,o�dlpãti.If,.a@termina •

d d' I \ ' 'l' . j , ). ,
. ,Foi pe el a gen eman, quar- -

,: � e .

ocal;'2Sr�s: Elvira ."Hens- ., ci seu gabinete Irá,. juntame.nte . to munIcipal, dos próximos dias 'da, p'ara,_ diª.�5, R·ó�i�,o.r 1 .! • ....
r f" 'JC'I/"', ·�":'.. �)j,;.1 J '('''- ..

"
....�f��

a \ - ,. - '!q

��,._ r,.;:'j'cJ ..... ,� \�.•.:I; 'i:; "�, '�� , :\1,'-,.,��. 1.l;1'tf)�� -:_ "11.(
.• 1

.:"" ';�:;·�·';;'·.i�.. c...,,·): .JI. , ... ' cl

�,-'..�.,r"'·1 I

- -- .

< f;: lClretorlà!' do Baependi, reu-
1 nlu�s.e dl� �29 passado, 'traçan- .

•
do diretri�es visando já o seu

f tradicion,alJ . "Balle das Cebu

(;tilntês", este "'anó' ;progr'àin'ado
,� ..

" . ,w- '

,

para. ó dia 05 de setembro.
I

"Correio çla Tupy", de abril, es-
• t�tIÚ�timo "nÚm:ero "completàhdo
J l1'g'.'êl �no d�'êxistê'nc'ia dO: :in
formátivo-'-da Fundição Tupy,

,
de Joinville.

�- o

Atpa(tili.ctestä�emana,ró Cor-
reio da' ·Povo 'encontra·se' tam
bém :na 'bl�lio.teca do (lDiretório) ,

AcadêmlcQ�, Fi'ranciscolJ, 'rMiguel
Corrêa dos Santos, da FURJ,

AlVIM E'HELLÁ

�� ::., : � t,
'

;')i,-a.'i:'íi••ü" ;:uuiä••'1 :":JII�,,,, J I()r-. , '
.... ,�� o . li i- ,

, 1.

: ,J.: , ;.":'. Agora na Reinoldo"R'au, 626, ,aten.!
dend�ldiariamét:lte" inclusive�aos., sáb.a�,
dos, até:às-1 � horas e aos domingos e

_' feriadosld�s 8'iàs 12 horás! Damonisitre
.: SAU, carintlo. OfeJeça fl'ores (f,�,c..tI ��<; �,

"h'" C7nu,;,�F(oiuCULTÜRA 'IÍIIIPERIÂL � .. ! I

,.:;::'1 . .r õ v=f " 19":,,,:1- t e'l, .� 'X.'i'il. , �f,);._
. )

- • \ i IfI)!' 1 \: .,;.'r·u:�e:: é'" "i1 ..V'"j

:: Deçorações pa.r,a CIJ_amentos ....r.. Decorações,
; ,P��a J�t�jas'�'l?��r��õ,s para clubes - Arranjos'

I'
"

..
'

:'. ·I:!�;�.����' :,: ������il��' g,;,f��::liJ;j�.1 .,::�:�.
"" " � ,', . r " .. Plantas "ornamentais-.", .

: ,,",
.d.. ' ,i" .

i.J'It.,-� .,.!L.._l:J.r: i .' .... I,J•• ! ,'- -..t, )\1, !...� ;'-'f',) I :1 ..' Ji�,t·. "r

·,·.'�\,.��,",::l . :)�I::�r�-:�rr' �'� :.�: . '.:��: ... ,.':.'1, :i':�t. :'..l,�:" .' .;:.,.
-

I .'

,( '_.cl:1. "NANETE 'TEM,3SUGES:r,OES,.INC.RlVEIS,. P.A:
RA A�PRESENTE ÉSTA'ÇAo: .

\![-, I �., IH:! -1 .• :_� ��(..'T Lj� .;

- t\.�) J' '111/0000 "I [lf$(It:-· 'T. "�I ,""" ,li .�."- ,)\1'"
-. �I'" ,�Ye�t.ido,s.,L> .... ,-"I" -

'

�S?,{lll!l;It9s . i •. t' _,
, -:'�Calças... -. ' .. .l..' Linfla de praia_ J_ �

:;:"! r.�I�m,A� 'í��!�s; para :���s �s }!.�,:, �'j �'�1': ,.�
� t .....��D:��' �b �?J"1SHt I.!�'il, ii

�:HIHl:;tl f._J; '�:.i., " ....

'-':""';'�LQjÃ� NÂNET�:\�SEM�RE, PRESEN.TE PÄRÁ
tORNAR VOCt:'MAIS BON}TÀ�f.�·" 'I :, ... ·;!··..,'l :1 .� �"
.) \' I �100r1' '.',h"_; .;) ., ''10j'l!,!:.!

I �c' I
•

I �' •, .

�, .....d�, ("' •.�-(" ..._

..J •• _ f. �.' .�" .Pt .;- :)11 Vt-�!:-
, . rl''';f - .,,��t1 t ; "I.. ·Bt;'}l"\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ed'ucação
" J p

.

O trânsito,
, ...

' "',',';'
.

nas
.

escolas'para
Tendo como finalidade prln-,

cip�1 minimizar 'o fndlce de
acldentea e formar na crlançs
e no

'

adoleséente uma atltúde
positiva e adequada em rela
ção ao trânsito, a Secretaria
da Educação e Cultura, De

partamento Nllclonal de
"

Trân
sito ,e Departamento de Trân
sito de Santa Catarina, Implan
tará o Projeto ,de Educaçãp
para o Trânsito nas suas es-'

, colas de 1�0 e 20 gra!ls. o' pro- .

, [etc, 'Inicialmente, 'beneflclärá,J
j

as escolas�, de 1° e 20 graus
da rede oficiai, localizadas na

zona 'urbana. da capital do es

tado, ,Incluindo os estab.elecl-
,

mentes que mantém o pré-es
'colai';

Ensino, trelnarã
, professores

em exercfclo nas escolas on

de, 'o
I prolato será Implantado,

pol� sua partióipaçAo efetiva
em determinadas tatefas serã

Indispensável. A previsão Ini

ciai da Unidade ',Oper�clonal
da Secretaria da EducaçAo, é

,

executar, I
a Implantação do I

projeto no Infclo do segundo
semestre do atual ano letivo.

, Oportunamente,., a Secret�..

ria da' Educação, 'através de
sua Unidade', Operacional da.

.

,

,

" DECRETO N.o 583/80 I

Conc�de subvel1,Oio AO BEIRA RIO. CLUBE DE CAMPO - �a..
taçã.o ,- ,e dá OUlrJs providências.

,

,

-' VICTOR BAUER, .Prefeito Municipal de Jaraguá (to Sul, Esfado de
Santá Catarina, no úso e exerclclo dê suas atrlbulções, com base na Lei Muni-
cipal n.o 779/80 de 16 de :abril de 1980;

,

DECRETA:

Art. '1.0) - Fica o Chefe do Executivo Muriicipal autorizado a con..

ceder subvenção ao BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO - Natação �,no valor de
'

Cr$ 100.000,00 (cem 'mil cruzeiros) e a despesa correrá por conta da seguiflte
,

"

dotação:

ANEXO 1- QUADRO A
'

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08462242.018 - Subvenção P8:r81 manutenção do�espor- .r

t Adi" 100.000,00o ma or •.•••••.•.• ' '

••• ',' •
, , ,

,

ANEXO II - QUADRO A
04'01 __:. DIVISÃO bE EDUCA(:ÁO

'

,
.

,

040�;08462242:018 - 3�2.3.1 - Subv�nções Sociais' , ...• �," 100:0QO,OO,

Art. 2:') - Para fazer tace às despesas decorrentes do artIgo an-

terior, fica anulado parcialmente a seguinte dotação do orça:mento'vigente:
ANEXO I''::''_ QUADRO A

, 0401 _:_ DIVISÃO, DE EDUCAÇÃO
0401.08462242.044 - Auxflios'a diversas entidades para a realiza- ,

,

ção do XXI JASC " ,,100.000,00
,

. ,

ANEXO -U - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO �'

0401.08462242.044 - 4:3.3.1.- Auxflios para despesas de capital ... 1'00.000,00

Art..3'.°) - A eritidade ora subvenclonade deverá apresentar a
demcnstração da aplicação e a prestação de contas 'dos recursos afã 31 de
março de 1981.

.

Art. 4.°) - Este decreto entrará em vigor na data ide. sua publica- '

ção, revogadas as disposições em contrário.
'

'.
.'

.

Paläcle da Prefeitura Municipal de Jar!lguá do Sul, .aoe 18 dias do
mês Ide abfi!�e 1980. ' "

VICTOR BAUER
,pr,efeito Municipal

6 'presente Decreto foi' registrado e, publicado nesta Dlretorla de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 18 dias do mês de, àbril de
�1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
'DIretora

),I I

,DECRETO N.o '584/80 /'

Suplementa e á�ula dotações do. Orçamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeíto M�ni,ciPal de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Oatarlna, no uso eexercrcio de suas atribuições, com- Base na Lei
Municipal N.q 780/80 de l6 de abril de 1980;

r

DECRETA:

Art. 1.°) - Fica' aberto um crédito suplementar ,no valor de Cr$
3.200.000ó<;l0 (Três milhões e duzentos mil cruzelros), para 'reforço dosproqra-

I mas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente, a saber: -

,

..
'

• 1 •

ANEXO I ....;. QUADRO A
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO \

0401.08462242.018 -' Subvençãó para manutenção 'do Despor-
.

, to Amaáor - ,Comissão Municipal de Espor-
tes, .••.•.••.•..•.•.•• c :» •••••••••••• '. • • • • • 350.000,00

0401.08462242.019 - Despesas com. 'a realização do XXI, JOI-
'

, gos Abertos de Santa Catarina I. .. • • • • • • • •• 2.890.000,00
TOTAL '

'. ; ••••..:•... ',' -c:' � � 3:200.000;00

ANEXP II - Q'trADRO À
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ,

0401,08462242.018.- 3.2.3.1 - Subvenções Socl_eJs •...•••.•••.. ", 350.000,00
040-1.08462242.019 - 3.1.2.0 - Material de Consumo •• ' •••••••. , 2.000.000,00
10401.08462242.019 - 3.1.3:2 - Outros servlçoe e encargos ;...... 850.000,00

.

. TOTA� ;.••..•••• '. _, •••• ':'._:'-J•••••.•• ;.-i- ••••••• � ••••••• 3.200.000,00
I '

,

, . Art. 2.0) -, As despesas decorrentes do artigo anterior, correrão,
por conta da anulàçãb parcial dos programas e verbas abaixo discriminados:

\ j
. ,

ANEXO I - QUADRO A
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08462242.044 - Auxflios a diversas entidades para a reali-

,

zação dos XXI Jogos<Abertos •••• '. �' • ... • •• 3.200.000,00

-I �
ANEXO II - QUADRO A

-

0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇAO '

_ 0401.08462242.044 - 4.3.3.1 - AJxmos para ,cespesas de capital 3.200.000,QO

. Art. 3.°) - Este 'decreto entráí'á em vig:o,r na. data de sua pUbli�
. cação, revogadas as dispos,ições em contrário.

.

'

"

" ',,' '

Palácio da Pref�itura MuniCip�r de Jaraguá do Sul, a95, f8· dIas do
mês de abril de 1980.

' , ,

,

VICTOR' BAUElf
'Prefeito Municipal

ASTRIT K. SCHMAUeJI
Diretora

,O presente Decrefo foi' registrado .e . publicado ,nesta Diretoria de

Expediente, E'ducação e::..Asslstência Sociál, aos 18 dia� do mês de abrir de
'1980. I

1

- Foto LoSs -

FOTO.- CINE - SOM·
'

OS MElJfORES EQUIPAMENTOS, AS'·
MAIS FAMOSAS MARCAS.

" '

,-, FOTO REPORTAGENS

- ,ClNE REPORTAGENS
, "

- SOM AMBIENTE.

, Construtora·. Seria .Lbla
1

t
., '.. �,�

CONSTRU(;AO CM� ENGENHARIÄ E
'

COM!RCIO DE MATERIÄI::
DE CONSTRUÇAO.

,

Rúa João Plcolll, 94 - édif. Carlos Spézla
,

Telefone: 72-0214
'

JARAGÜÁ DO
I

SUL Sr_A. CATARINA

.

/ Terraplenagem, Vargas
,_
- de lido Domingos 'Vargas �

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEI�S
" E TRATORE� DE ESTEIRAS.. r.'

�E�

Tohes Santa Helena
.

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

'Rua JoinvUl�, 1016 - Pane: 72-1101
JARAGUA DO SUL �:- Santa Catarina

'III
MARLIAN·....RllllNDIMIINTO. E IIiIRVlÇOS' L....,A;
--- .

ORO -0772,

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DJ:
,FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL

I, '

ESCRITÓRIO: Avenida GeKlllo Vargas, 79

.

i Fc;>ne: (0473) 72-0616 - CalKa postal 83
,

89.250 .. JARAGUÄ DO SUL - Santa Catarina

,
'

Relojoaria r

.

Aveni_a
,1fa[

QUALQUER QUE SEJA A' OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS' SUGEST,OES

DA, RELOJOARIA AVENIDA.

,
Conheça as sugestões em jóias, relógios,

pratarias e artigos finos para 'presentes e rece
ba O atendimento COi,,!, o carlnho que v. merece.

'Av, Mal. Deodoro, 431 - Fone,: 72.0038
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

, "

Serraria e
_ 'Beneficiam'ento

Madeiras ,Rio Molha- LIda.,
MADEIRAS IMUNIZADAS� 'FORRO" TACO�

ASSOALHOS, LAMBRIS, MEIA-CANA.
:rudo para sua casa, construindo em ma- I

deira o progresso de nossa região.

Rua Curt Vasel, 658 - Fone� 72-0550

JARAGUA DO SUL -:- Sta. Catarina

, .:

GRAFICA AVENIDA LTOA;'

1----'Depto. . de' Arte
CRIAÇAO DE· LOGOTIPO�

,

CATACOGOS, F'OLHETQS,
, ETIQUETAS."

- ,fOTOLITOS - /.

CARR()Ç�IA� He

<,

Hornburg 'Indústria' de
Carroçarias Blindadas Ltda.
CARROÇARIAS

" B�INDAPAS E , '

ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

I

Av. Mál. Deodoro,' 1.479 - Telefone: 72-0144
c ,

,JARA'GUA oo SUL ''';'_ .s.c,

,Via,ção Canarinho,
,

.

TRANSPORTE.URBANO,.,
INTERURBANO, EXCURSÔeS.

A "Oanarlnho" preocupa-se, com a ,sua ,do
comoção; 'colocando, à' disposição moderníssl
'mos önlbus, com pessoal, especializado, possi-
, bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe \beml Prográme'CANARINHO ._:. o
transporte carinhoso.

I

JARAGUA DO.SUL, SANTA CATARINA

Se' voeI quer comprar ou vender um, rínó
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA. '

,
.

A segurança, da sua compra ou da sua ven-

da, uma, garantia ségura de Investimento.
.

,Empreendimentos . Imobiliários
': MarcaDo ttda.
Av. Mal. Deddoro, 1.179 .: fone: 72-016,6

JARAGUA DO SUL - SC

/

LEI ,N°.:,784 {ao
Autoriza o Chefe· do executivo Munici
pal celebrar Convênio com,: o Governo
dI!) Estado de Santa Catarlnl!l, ,através da
SECRETARI� DA EDUCAÇAO.

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exerclclo de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Muni
opio que a Câmara de Vereadores aprovou e 'ele

sanciona, seguinte Lei:
"

ART..1.0),"':" Fica o Chefe do Executivo Mu:'
nicipal autorizado a celebrar Convênio com OrGo
.verno do Estado de Santa Catarina, através da
Secretaria da Educação, visando a ampliação e
reforma dos seguintes prédios escolares perten
centes à rede estadual de ensino: Escola Básica
Abdon Batista, Esco,la Básica Holando Marcelino r

.

Gonçalves, Escol.a Básica Prof. Heleodoro Borges,
Escola Básica Elza Granzotto Ferraz, e, CIP -
Centro Interescolar de ,Primeiro Gr�u.

, ,

ART. 2°) - As' obras citadas no artigo 10
desta ,lei' terão a supervisão e' fiscalização do

, DAE - Departamento Autô,nomo de Edificaçõe,s.
ART. 3°) - Esta Lei entrará em vigor na d�-

ta de sua publicação.
'

PALÁCIO DA' PREFEITURA MUNICIPAL DE
Jf\RAGUÃ DO �UL, aos 23 dias do mês de àbril
de 1980. " ,

'

/

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta Di,retoria de Expediente, Educ'ação e Assis
tência ,Social, aos 23 dias do mês de abril de
1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

tonsidera�Ões
=

sObrel
política..

: &. '�rveir��!lgr�l�f mai� ··qÚe ',r�fnt� �e'ercà q� P9IítiC'8'. do
meu p,afs; po.r'm�js que deseje 'achar nos gabme
tel? miCisteriai�, que t�m' tido o Brasil, um proqra

,

ma q!Jp, executado,' pº��a s;:iIVar.� PpvQ e. P: país; .

por .Ii')�is que reflita �e.riarnente acerca do nosso

estado atual, só rne àntolha um. futuro horroroso.
'." .j__ �

,

-:--�-----:;' H ,I.
.

�'SeIJlPre dois partidos, ou antes facções
d'e�m<frfliii'�dM, 'qu� sé dilaceram ao infinito, sem

_ prin_çfplps fixos de moral, \ justiça e. equidade;
que �l;!pª'nam a qisç6rdia até no interior das fa
rT!rJi.a�;é'-o que tenttevtsto, sern que, de suas dls
senções resulte ao pªís um benefício real,

�. r; .. �ti *
.

. � - \

. "O povo' sobreçarreqado de impostos, para
sá1is,fa:z�'r 'Cis I desperdfcios 'do poder; às rendas

p�úp.li,Ça§ mal .aglicag�§J, ou antes desperdlçadas;
a agriGultura, sern 'proteção e l1�m favºr.ß�,;, Q Ico-·J•
rnércle i,Rte,riQr entorpecido por ,gefipiêpclas d�
transporte, o exterior sem garantias;' aª·I,lejs· ma!,
exeCl.!tadas, p�,la parpiaJidade çlQs rna!f:listrad.o'ß.f
ppr sêrvin�m rn,eUlOr a fins p/artic!J.lape?,- \dOi ,ql.,le' '"
p'ara Q pem ,de toQos,•.

'-*-
"�em força militar,· sem marinha:· suficié,nte'

q!Je nQS def�mda; o rn�recimentp e 'a$ I,etras, sem
apQro;)��is a atualidade do j3rasjJ, Se' h�" <;IoJ�'r:par-.'
tidos, p.Qlític�.�" como �:� �F' e,�,/s � ���_conneço">

,

�aranf,Q, I�jtor, que vqcê está 's:up.ondo que
estQu fazendo uma crítica à· ARENA e ao M[)B.
ou aos 'seus rebentos PDS e PMDB. Po,is se en-.

"0 '

gan.olJ, Atß Q tópicp antßrior transcrevi lifel'almefl-
te a pp,gina 32 do livro "Doutri�a Social", de Me
IO'!VIdraj'&11 soitado na' f;3ahia em 1847. Portanto,
n&Q n� na�a de novo sobre .a 'face da terra. A
conversa semprß foi a mesmaj a beira do abismo

,

sempre .estßVe·glÖS·O'"öª�1)S 'pé�7"Tudo o qUe'trans
crevi acima poderia ter retirado de um editorial
db "Jo.rnal do Brasil'�, de hoje. Por isso, minha
gente, nunca me preocupei' com -as dificuldades

, do Brasil. Como diz c Paulo Sll�' o: I�Ele'�.9üen.)�t ." q ...J.. ri ; .J •a, sim. -

_*_;( 90 ':0 )hr tt.i
Se você ainda nãÖ perdeu o hábito. de ler,

saia correndo, entre na Livraria' Lunardelli e diga:
"Eu quero 'um exemplar de "Delirante Desterro",
de Raul Caldas Filho. Nem conheço pessoalmen
te esse jornalista. Dei Cr$ 150,00 pelo livro dele,
mas, vou te contar! A começar pela capa (uma
alegoria muito inteligente ao boi-de-mamão), até
a úJ,tima página é livro pra ninguém botar defeito.
E olhem que eu não sou de morrer de amores

por crônicas,. E ainda mals, por crônicas de se
gunda mão, pois que todas elas já. for'amlpupfi ...
cadas em jornais der,Florlanóp:b'lis. IMas estas d_o
R�ul, numa primorosá('edi��ão W.r$C-t.UNA��ELU;I,
podem se inscrever entre o melhor humor qüe
se vem publicando no Brasil. Ganha Chico Aní
sio disparado. Confiram e digam se 'não tenho

r�zão. " , i

I --*-
Vejam porque é ,que eu gosto de ler enciclo-

pédias. Ontem estav� lendo. o Mirador no verbete
Lázaro Spallanzani e fiquei sabendo que esse

�italiano que foi advogado, padre e cientista e vi
veu de 1729 a 1799, foi o pri'méfr'f hbrnem a afif'
mar que não existe! fecundação sem" sên}€:m e

provou;a sual.J1eoriÇJ. pmtiçl;lnqo a -�ll�eminaç,ão .,

artificial em U{Tla cachorra em 1777.
.

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO'SU�
_

EditaL ,dt.:. ijJa@.�
o Doutor Irlamilton Plfnio Alves,. Juiz de Direito da Co

ma�ca de'Jàr�gu-l dó' -Sul, -�staífo êle" Sântã'<3at-�ina, na fer
ma da Lei, etc .. :
." FAZ SABER a todos quantos o presente edital de cita-.

.....". � \ "ft ... oll! .01 j. • "-.I ......

ção,' com o prazo de trinta (30.� dias,; wirem '(;lU del'e .Gonhe'-
cim�nto tiverem e 'interess�r poss,!, J!l:!e;p<?r .�rt,Et.i�€l;!-lIprg.
Mo�va, brasileiro" solteiro, lavrador, residente e domicilia-
do à Estrada Isabel Alto, municlpio ie 'çorJp�� �tríiY!3S !ieu"
bastante propurflgor, ad�o�ado I?r�, fle!nl",ld..,o �l;Irl}m,::;f�H:.e- !

querida uma ação de Usuc,apião, para aquisição do Imóvel
a seguir'transcrfté:,,'lUm' tei't�nß r�úa,� aem 'benfeit�Í'ral1, de
forma retangular, com�{\,ár�EI ft�h?§.QOQ.';'?" :ç,qrtSi,Qp P.El I Çl, �.
trada Isabel, situado na dita Estrada, municrpio de Corupá,
distante 12 kms do centro da cidade de Con-lpá, fazendõ
frente com 52,9Pm. r:l1iI ,�t:lo�g�� dir�ita;ld� ,:�JplJ�ª"eJ;,o ,trav�s7
são dos fundos com 50m em terras de L.auro Mokwa,' estre
mando pelo lado direito ::cptn '9Qom' el1}l,terras�:dé"'llauro1fy1ok
wa e

. .p�10 la_s:lo e_�gu�r.clq com. 43�1"(! �m, ,ter!a��de Gustavo'
Sacht":'DESPACH'o�' "I .:..:.. -Face à' dt,çún�tâncià "d:é ser o dia
04.04.S0, dia santo de guarda, não havendo expediente fo

rense, marca-se, a data' da audiência de justifiêação para· o
dia 1:0.0S.80, às 9h3cimin, repetindo-�e ÔS atos det�rmina
dos de fls. S/Sv:, com äXeêÇã�\d� iritjmàçã'b; �_dasJtestéitlu�
nhas, que comparecerão independentemente desse ato. II -

Oficia-se à Imprensa Oficial do Estado pare efetuar a nova

'p'ubll'êäçã6'11�álU'itànfelnã;�i'n 'Virtúdé'"tIe-E' transfer.ência ter •

sido causada _por_e�ulvqco c;ío, juf7;O-.::,na-tíxaçãp .�a-clata.. ur. .

- It-sß. Noto-se·o IMP. Em, 19..03,So.. (a) -:,Hamilton PUnia
Alves - Juiz de Direito". E para que chegue ao conheci
mento

.

dE1 todos interessados ausentes, incertos e desconhe';:- '.

cidos, foi exped,ido. ,o pre���e ec;!,it_al. 9ue s,e�á iP"UbliC�dQ. �na: •

forma da lei e afi'lÇado no 'lugar dé .costume, correndo o pra
zo de quinze (15) dias, para contestar, da intimação da de
cisão que ded�rar jú'Stífi�àClj ��c.Pf>��e. so�, p.e�a 4e não, r
sendo contestada a ação se presumirem como verdadeiros

_

os fatos articulados pelo requerente. Dado e passado nes

·tf:!, cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, áos 19 dias do
mês de março de 1980. Eu, Adolpho Mahfud, Escr!�o�:o
subscrevi.

Hamilto� 'Plinio Alves
Juiz de D'ireito

I

§.!=MANA '''E 03"A'09 .DE-MAIO ElE 19,80

Senai :,,:.yisita.· empresas·
w8

. "Projeto· Jarauuá

•
. No ericerramento -. .desta

reportagem, fomos' cientifica-'
, dos de que quínta , sexta

feira da semana. p.p;; Murilo
Rosa e Osvaldo Cândid,o de

," ) .';;,,1 • ,i')C". �. 1"10 ""'"'
Souza, técnICOS do. D�RB"'-
tamento Region'ál d� Senai

SC, visitaram várias empre
sas jaraguaenses, colhendo

subsídi.os
.

das empresas, pa
ra elaboração

_

de um plano
não definitivo, que após irá

a análise do Conselllo,,--C0't 4" .•:'. Abra-se. o jornal, ligue-se. O' tão alto, a média só pode ser
sultivo.

. li: ,télevisor e ver-se-á o ele[lço uI)') v,lolel)to desespero. ;
::..;._--'!"'"-.:...------.;...--------------------------- inalterado das feridas de nos- Posto n.estes termos o pro,-

sa épÇlcé\.... !'Iesfil!I(Qçio fIsab.. os ib!e,miil,o, somos realmente "um
mais diversos disfarces. Isto é '. país tropical, 'abençoado po'r

'-1 '"um i�t�: ,,�,'''.I � "' .. ,>«.-.

"6ãús,'1:'-Á Vrcilê�cia é pouca e

1 os crimes parcos ém. um país
Outro fato é,que, tanto quan em que 70% das pessoas re'..

!:. !'�l::l ," j to o desfile, permanec� Ina.l- cebem dois salários mínimos.
t�raç1q Q_ ...di�Q!1º,§!içQ: ª. ga�ª NÃO � segYramente verdade
são as injustiças sociais. que 70% da população rouba' ,

, Äf? !ni!lstiç��",� �o�Jal�. ;,a�,ª- _ .,

e
. !I.:I�!a. Dirá- alguém que ä'

bam justificando a violênca, o maioria deles falta consciên'-
'\(�'-tóxibo; 'k libertinagem, • tudo

..

cia do �
problema. São - coi-

enfim. Al de quem assim não tadosl - 'uns alienados ....
\- ·1 ." I �

_ ,�.. �.� (_Wt' '\
.. ,�., "1'\'\1 '

.� pensar. Será chamado de alie- fazem parte de um mundo· de
�l JlI "di>' o -

, ," ., , ., o

b H'"
.- • ..o; na o,' o'· que -:-1 diga-se·lögo··' 'SI:! • -�niens. :."

..."...., é ullJ, epf1etç ê!!�Y�: €t"tr�n-
quilizador para a consciência Não penso' que- as inju�ti-�,,�A�Q� de� pich�q9r�s. o/gaso"sopiais deixem oe pes�r(O Loteamento do seu futuro).._ /.

. (lO .cômputo das responsabili-
V íLÀTTCI 'L Pd ':-.,\ 0:1· ',fI" ()' ;;bf,m�o�e�; �eJ·n�b,�'ytiãd:.jóvéh;� ",riad�� &u� de�e_mos assumir,I rnºbHiá r ia oA _. t q... ",. � -, ,�:" , \;': e!1F.0ntr�m, nal:}. �pica��!l: er tl�: - '

.. ,cemç ·�,�çã9.-.'Penso, todavia,
, .

linhas o clima proprclo para que, situadó o problema neste
a liberação de todas as fan- nlvel, será consequénte a coh-

tasias,
'.
mesmo aquelas que clusão de que consciência mo-

levam à prática do crime. ral dos homens deve se me�
." .\e. .. � >J Oo�rldb isto 'açofítêc� 'a spcie- �ir pela distribuição .da renda'

dade exige que se punam � Rela qualidade de vida. Se
, .• '. ,eltemplar"';ente' 'os' "res'Pohéá: ; ª ássini 'fösse,' n�o terramos ho

� '�v�is'!�' PE!dindo:' até�'ri'U:lsmo:�a ' �l� � privilégio de gritar por li-
pen� de morte. E, toda�iar berda��,. p!)r justiça, por res-

�. r, .�... , ,':. i . A ".,
I,. pàSsädo' O 'prlm'eite' 'momento' ponsàbilidade' social, todas
de ódio cal!sác!9 ijt\llt:ls .1(lplM: �ajld3ir.�� )ev�nta(jas nos pio-
'·cias praticadas sob o efeito res sistemas. e nas mais difí-

o '��",iço fiacional d�
AP,rj!ncJiZFlg�", .: In�!J$tria:1 __.

.

Centr-o dé Tr�iJiamento de
Jaraguá do Sul, relacionou

�ez��sete indústri'as, d�s
qu�is

.

c�rez ,serãQ provavel
mente visitadas PiJ9f técni
cos do Departam�nto' Regio
nal

. para levaQJal!'!ento �e
necessidades de treinamen-

,�.. to.'�m, vistas a elaboração
do "P.rpje�. -.",ràguá", ini
cialmente voltado às, gerên
cias -da' p@q!,leríà e média
@mpresa e que ensejou, i,,
clusive! vá,iilS re!lniões, uma
d�las c.9mj altas autoridades
do \.�etor, �ua�do do seu

lançaJTIento, s�mal')as atrás.

COI]' 9 apoio irr8!llrito do

Conselho Técnico Consulti
v.o do 'CTJS do Senai" o

DAMPI'�'o'SENAI, isso Iam

bém à "nílfél,�'nacional, q�e-'.

(
rem re;llniente fazer algo
para' a pequena e média in

dl!�,ri� "jEi; à.fr Santa Calárl-
.

na, esCFQlher,m,' Jaráguá do
Sul p.llra faze��m sua primei
ra Inveslida,' o proJeto piio
to, qu� visa priqritariamen
te; Uf!1 plano �tivacional' a
fim de despertar intere�3es
no pequeno e médio empre
sá'fio, sobre o qual o Senai
elaborará seu programa �á
sico a ser desenvolyido nes-

"
te ano.

• lIS' .

Alé� �ess �'pl no motiva-.

cional"t,qye\�e dúvidas'"
frorponlOide ..�h' ã. ser da
do ao

�

projeto, . apontou-se
ii sugestões sobre a neces

sidade de, numa lingu!lgem
acessível,

.

sem sofistica�ões,
seja ministrado cursos so

bre cáh�úio d'·custos, lay- .

out, planêjamento da produ
ção, priflcipios fundamen
lais de gerência, seleção de

.... equipamentos, contMle de
, esto_9ues, iorgal')i,zação de

"',,'"

,�lmoJ,rifados, COIllPf9!1i ven
cf!lS, �*etln�, ,nlre oulro�l
erJfim, uma·espéçle

.

de mi
ni-faculdade de admi!)istrjJ
ção adaptada à realidade
local, com docentes do ,-pr,,-

"

,,-,10 ·Est!l.dQ. que conhecendo I

antes, as empresas, far�., aft
. eJi!;jQrjç40 do �onteúcJo prQ' ii
g�amátlco a ser ministrado...
Esses pontos, frut;o desta

reportagem, foram discuti
dos pelo Conselho Técnico·
Consultivo do Senal de Ja

ra�uá do Sul em conjunto
com técnicos do Departa
m�ntº

.

Regional que, diante
, , I

elas çolocações, definiu-se

_um p'!l!no de ação a ser de·

se!1p@.4eado: a).
. visita dos

téçl'!iços do DR-SC às em

pre��� definidas pelo Cen

IrQ '�II Treinamento de Jara

glJ�� �{> Sul (anexa); � ela
bQração parcial do I)rogra

m� pelos técnicos; �} sub
mi�ãQ do programa parcial
nijõ definitivo ao 60nselho
Conl!.f:lltivo;· d), elabõração
defini.tiva do programa pelos
técnicqs do. DR-SC; e) rea�
Iiza�ãQ do traba!!Jo motiva

ci9",aj através de palestras,
entrev.istas e, paralelamente,

.�

elaborâção do material� de

apoio pelo DepartamentQ �e
glonal; f) execução do pro
grama e g) avaliação do

programa.'

.�

Avenida', M.,rt�li, Conf!!CÇões,
Es�o.fado� 'l\IJan"es, Tpsç!1ner
Indústria Têpil LIda, Madei
reira ßneipel,' Nanete, -Luiz

Kienen; Artama, Confecções'
Suéli, 'In'dü'mâk' •

e
'

Carr�ga- �"

rias Argi.'
o
Mas o im_P9rtante, nisso

,udo ,é qué está �avendo
,muita expectativa para com.
este trabalho, acreditando
ser algo extremamente va-

, !ioso e' favorável para a re

gi� de Jaragl;lá do Sul, sen
tido- ;nos\próprios coniàibS:-'e
pronunciamentos de indus
triais. Iss.o credencia a que "

esse prano piloto, pioneiro
no Brasil que.está-se desen

vOlven� =é (qt.Ei· reeeb&ã'-'a1
�

� .... ,;, ""<1' I' t I "_" • 1""' "I

denQminação de "Projeto'
Jaraguá", aí�,,�' seíi�on
I� futu�o e frutifique, .b�ene
ficiando as pequenas e mé

dias i�dústrias, nã9 �ó j�ra
guaenses, m�, de tc?��. �
Pais, ...para Qnd,� as experiên;.
I ", J �-� ., 1 f-

eias e ',esl,Jltädes serão 'Ie-'
.

vados. Posit!vamenle" o pé
queno, empr�rlo Ipcal .e, o

Senai de �,�W. Catarina vão
mostrar aO'-tBta!t!I' o� �!l j��9r
trabalh'o ql:!�.

" �mlfri!'", �m-.
brionário ainda, está elabo

ra:ndo.

EMPRESAS' ESCOLHIDAS
o Centro de Treinamen

to de Jaraguá do Sul, rela
cionou dezessete indústrias
ao Dépa�am!nto Regional,
das 'qul!is, provavelmente
dei serão visitadas: Frigo
rífico Rio da Luz; Amérioo
Bc Gomes LIda, Metalúrgica
Ind. Henlpe I Uda. Volnei

�Torres Uda., BrelZke, Ali

mentícios S�sse, Gráfica

,TÉCNICOS VISITAM

EMPRESAS

.\

I

A IMOBILIÁRIA VAIlATTI I!.TDA. 'ofer�ce excelente valorlzaçlo
"

PAßlf\JA 4

.. . . '.

16 ANOS PE,PESENVO�V'M.EN:rO
PELA METADE

.'

,. . , • Flic;ardo V,I�z R,odriguéz·
./

. \

Não poqemli!.l:I ne.gar as' eesso, Aliás,' 'n�p é e� 64

tra��sf(jr;;'açõ�s �rea,i:zR��s U.
�ó

I

'''c;t;ue� se ipiCi(' és�� �ivôrcio
pars kpós T ó' ní'bviriientd (;je )6�.

-

eÍ'lt.[t'e
I' l

n:"ôderniza9ãpl fi�e.... um" }'1 '
-r' i ... � ..l· Prt �t·",'t) v, Q I ql ,�

·

Nestes dezesseis anos o Bra- laca, e classe politica e buro- -

. . '\ t· I. () .... II� f '
• •

sil conseguiu se colocar, no craera, _
dê outro. Já se mSI-

'So lugar na e'Õ�n6iriia' mui;'dial ""(Já '�Ié ila�'tradição politica
e firmar o surto de moderniza- Ho oastilhismo, que Getúlio

lção que se iniciou, na déea- materializou no seu prlnclpío
da de 50, com' a e.rn�rQência dE! "encaminhamento técnico
do ,planejamento no proceeeo 10� problemas", que implica-
.de desenvolvimento et:orlÔhil:....· 'va' ô banimento da classe pa
to apés 'a instalaçAo,I'da' fCO_ . IHícà:e a hipertrofia do Exe

'rnlssão .' li$rasij-Est�dês �JUnidos, ' tutivo;..,
a criação do E3NBE e a ela- O estorço t 'de modernização.
boração ;(lb P�ogra;ná'1d� 'M�-' 1 do' 'pais Iniciado �m 64 est�

· tas de 4uscelinp_,.K!l�itscheç·!<; "i'lG!?lT�Rle!o.". ç0n:'� 'salientou J

'Do panto de vi�tíi 'da mo- fecentem�nte'
,

o pro-

derniz�9ãó do Brasil, podemos fes_�or. Miguel Reale· em mesa

caracterizar' o movimento. de redoda'
-

promovida pela Folha
64 "come autêntico acer:to' de de S. Paulo, "a Revolução de

.. cont�s do p�trirÍlonia1'isrÍ1e\itra- ' 64 'no's legá um proble�a tre"
'

,dipiP'la.J ,COI!'! .0 segmento:..'!lO-· Immdo, ..qup, é a ?arência de

derni�!!dor", - s�gt,Jndo as pala- legitimidade política, e, ,(1)ais
vras qp professor' Antônio do que. isto, de mera preocu-
Paim no slilu ensaio A quere-. pa9ão p�la temática política.
la do estatismo. A classe po- O granpe equl�oco que go-
IfUca tradicional ameaçou; na vernou todo o processo revo-.

;, I ....... ·,... .,., ...... �,
..

} ... ' '''::
.

1:' • '

�

épo.ca de Goular:t, 'esvaziär os lucionáno, foi peJ:lsar na pos-
. '" ti;) ,,'"' '",.

'

esforços que (j pais tinha ini- sibllldade de encontrar solu-

�iadÇ> na racionaJiz�ão <Iii 'eco,,-, .'6lõ,s" �e farf!ter eeonômico,
nornia" ao privilegiar I� �!'le;t(W -,��1l1 � conectái.Ja�� e yipculá-Ias
burocrático que entendia o desde logo a uma solução de

·

.exercfcil'> ... .qp . pl!lI;!er "po �c.on.. lipo( J3olltiçó".
I texto' dd 'pa!rimonialismo � tra":, ,; .. �, racipnalização ):loJítica sq
dicional, .quer dizer, como pa- ,poderá ser ponseguida n� mer
trimônio particular a· ser dis- dlda em que se I cons?lidar a

t.(iQurdo .entre amigos '"'e 'fam-i-_' ,., atuar.... abertuF9." ,numa autê�tica
,fiares. '-. ,participação ,dai Nação no ja;As elites tecnocrática e mi- go do poder, através do revi-
fitar que passaram a coman- goramento

.

do nosso sistemé
dar o processo I��: �ésenVbl._ repr�sen�tivo. E na medida
vimentd �d9 . país após 64 não . em qve seja afastada de ve,z
conseguiram, oontuao Inte- o l'a, idéia de que o Braslraíháa

1:,.;;-. i
J I .' �

gr'ar todos os setores do Es- não está maduro para a de-
tado 111.9 ,"ç!)!l;texto d,e, ; n:i<l>de,r·, , nio�raci� 'I� que precJsa, por�
nização. 'A Classe politica e o tanto� 'de 'ürna tutela continua�
setor burocrático tradicional da para se realizar como paIs
ficaram relegados nesse pro- moderno.

ANESTESIA GERAL
I Angelo Maltes

.

OS BONS VENTOS LEVAM AO \

.. a-_ ...

( ,
. .. �

.._

I

.�jar�."�o

�

I·
,

'

,. 1"
O, seu lugar ao soll

i )
'I� d,' Voç�,pre�i� de um negóCio assim, um I�S�t. F.9ff.1c�,e. ,.

,') llO '�II':" ._} ',1 1l:1: � \ ....

\Rpa CeJ,;:�!PfJilO;:9ar�Q�,�0�rdan. 72 � fon�: 72-0292 - JARAG,Y.�':J·DPI-SÜL �; SC
.'
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'. "
..�

....

\ �

::a ,-:i

Emmendoerfer Com. de Veículos Ltda.

da droga, 'atenua-se. a pena e

o "verdadeiro" responsávelf,m�!�� ..

aparece: o mundo de InJusti-.
'ças do' qual o tóxico e ape-'
nas a consequência:""" .'

I

A qualquer um .que se per
gunte qual 'a causa da violên
cia generalizada q\le grassa

f em nossos dias, ler-se--á re�

posta original: com o salário
tão baixo e o custo de vida

ceis condições materiais de
existência. Isto porque, a jus
tiça, a liberdade, a responsa�
bilidade, nutrem-se em fontes
'butras e de diversa ordem,"

A �ituação atual, repito, . é
muito interessante.' Sobretudq,

. �

porque propicia um anestési-
co para a maioria das cons
ciências. (Plana)

'I""'I

Organização Contãbil,"A C()MERCJAL SIC LTDA" .

Eugênio-Victor":Schmoeckel'
�� ...�." :'. _

• ,:� "

'. J'" ...;__ • .;.: .. ;_;

CRC-SC n.O 004S
Téc. Conto Antônio José Gonçalves
". :>" J ORe-Se 'n,<;>' 7..786 '

Téc. Conto Yvonne A. S. G'onçalves
{. CRC-SC n.o 1.6'3�� '--;':_':--� ,

Agente, do ECAO - Recursos Fiscais e Administrativos .; COn
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotoc6pfas de L�
gislação ,Trabalhista e INP$' - Seguros em geral - Serviços

.,"J Aéreês1VAR1CS.! •

.

',"',1' t. '., :�;. .-
.

Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-0091

----------------_.... --_------
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CORREIO DO POVO

Previdência
"Acolho o pronunchtmento do

Instiiuto de Administração' Fi�-
.,

nanceira da' Previdência e As
sistêricia ,Sociàl":::" ':IAPAS, e-'

• -lI -,. I \
-

" .ls �t:.... El5( p,E'a I 'E N T E -:- ,

[!.) S jl ijc.J tI" :l.l�.l j
'Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF n.o, 84.436.591/0001-34
•

--,---

Diretor:' ,

Eugênio Victor Schmoeckel

Colaboradores:
Yvonne Alice Schmoeckel Gonçalves,.,Flávio J'osé
Brug.nago, .

�aime Blank, Prof. Paulo Moretti, José
Oasttlho 'Pinto, Dr. José Alberto Barbosa, Prata
Alarde S. Amorim, Rudolf Hirschfeld, .Sllvelra Jr.

Redação, Administr�ção e Publicidade:
Av. Mal. Deodoro, t30 -, fone (0413) 72-0091
Ox, Postal 19 - 89.25D-Jaragu,á do SUl - SC "",

,- I '

. Composiç�o, Qiagr�maçio�e Il11pres�ã�: ..
Soe. Gfáf. Avenlda Ltdä, - Jaraguá do .sul -: SC

,

Assinatura anual: Jgué e região .... Cr$ 250,00
Assinatura semestrat ••• o ••••••••• ':. Cr$ 160,00'
Outras cidades ••• ;. o ° Ol '. • • • • • • • • •• Cr$ 300,00
Exempla( avulso -.'. : •...... Cr$ 5,00
Número atrasado' ' ! .. -; . . . . .. Cr$ . 7,00

J',

Repr�sentante Comerciäl:
,., ,.;

/,

PEREIRA DE SOUZA &'elA. lToA.
Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São'" Paulo
Rio de, Janei'ro, B. Horizonte, Salvador e Fortal,ezâ

• ...., .. .. L

E.ste jornal não se r.esponsabiliza por. artigos�as-, '

smados e nem devolve originais., '

.. ,.

\

PÃGIN� 5SEMANA DE 03 A 09 DE MAIO DE 1980
• ."

�
�
ti',

beneficia produtores -rora_i� -_;�
, débitos a serem co6,rados,. res- �ões, especificadas. Em' 16. de Ira da Previdência It Assistên-

salvada;" porém, a opção pre- ébril de 1980. _ Jair ,Soares". cia Social, vem -corOar os es-

vista no art. 3.0 dó Decreto n.o, �ue tem na_agricultura a prio- ,. torcos dos Sindic;tos e"'Fede-

83.924, de 30.08.79, flue per- �icÍade maior. para �f> �quilíbrio rações de todo ,(; pa�, benefi-
mite a permanência �o Regime ,

�a 'balanç!l ,comercial, �Iem, ciando milhares de �rodutores
Previdenciário e' 'Äsiistencial. lógico, de <estimulas ã-�gricul-... ,r!-l�ais, ,de 1araguá d� Sul, ifei

, instituído. pela! !.ei n,:CI 6.260, de tura, �'f. '

,i,' ���ta Catarina, d� resto, de

06.11.15, atendidas as condi- I Essa determinação do Minis- todo o País. O ��Idente do-

I ",. ,-
- __ r.Sindicato dos. Traa.lhadores

I _ Rurais de Jaraguá do Sul, Hil-

'Metalu'rgica 'João �' berto Fri�zk�, diz ter sido uma

grande vllórla da classe produ-

, .-, ' 't� .,tor� da. econQQ1,a ,pjhpátia �ra-

Wiest . S A sileira, cuja meta !ró�I��. a, a-
,

••
" tingir, é a equiparação dos be_l

Social
;�979.

"Determino, em consequê'n

I,cia, que as pessoàs físi�s que

;exPloram. atividaãe agroe�ona
Imica em estabelecimento ru-

xarado no Processo-MPAS n.o
. ,.t'r '!.. t 01 . ....y

013.913/80, referente à exege
�

.

se dos dispo�ito$ express� p,-
Ia Lei n:o 6.260, de 06 Ide nó!

R' I Jljl�vembro de 1975, pelo eg a-

menta do'Sistema PrevidE!!nclá-\
rlo e A'ssisténcial' dos Empre.:
gadoreá Rurais' e seus bep·en�.
dentes ,�, ainda, pêlo D�reto' Assistência, ao Trabalhad�r Ru

n.o,83.924, de '30 d�"agósto de ,ral - PRORURAL, não havendo
\.

"

)
... , ........ l,I

.!\,.I

ral, sem o !tlntilio de emprega
: dos, sejam considéradas como

beneficiárias do . Programa de

. Moretti. Jordan & Cia: Ltda.

f( " , ...... - _._ • _�_ -

VElCULOS USADOS REVISADOS
,

Financiamento próprio
to, c '\ �" ,

Belina II LOQ Branco .'......•• ,'........ 1978

Belina " L Branco ., _
'1'978

Belina It Prata 1978

aenna Luxo Marrom ' �;: 1976'

Corcel, L LOO Verde, .•.•..........• '. ;:'í. '1978'
Corcel II. L aráncó ,

.•........ '.
' '

1978
Corcel " L Vermelho .

'
, 1978

Corcel. II B�ge .....': ......•... � .'. .. 19,78·
Corcel Cupê Verde ::: .. 1977
Corcel Cupê LO'O Branco ....•.. � ",' ',: 1917

Corcel GT 'Vermelfio' 1976,:

Oorcél Sedã Branco .•.......•.•.. ;.-.. 1975

Maverick GT Bege .; .•.•.......
'

: >. 1978
. Maverick Cupê Marrom 1976

Maverick Cupê Branco . '. . . . . . . . . . . . . .. 1975

Passat LS Bege .: � 1978

Opala Cupê BrancO •. , .• ; ..•.•...
'

.. �. .. 1972,

F-75-4x4 Amárelo� '�'.'..... .... . ..... . .. 1977

F-75-4x2 'Verde ...•.......• õ •• ,.1••••• , f976
F-75-4x2 Verde' .•..•.••.. ;- .'... . . • . • . . • 1975.,

.. -. ". "C6CMF 84.430.768/0001-95
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

,

ASSEMBLÉIA GERAL :EXTRAORDINARIA
....... CONViÖdAÇAO _;,

Convidamos' os Senhores' Acionistas para
reunirem-se em Assernbléja Geral ExtralOrdiná
ria na Rua Presidente Epifácio' • Pessoa- n: 2388,
nesta cidade de-uaraquä do Sul-SC, nedla 19 de

malo de 1980, làs 17h a .fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

'

,.,. :. _ l
' .... :., ,a).,h<}mologação do aumento .de capital au-

.: ••1.. " ...
torlzado pela AGE de 15 de abril de' 1980
de Cr$ 41.000.000,00 (quarenta e hum ml- ..

�, .• _
Ihões de cruzeiros) para até Cr$ ..... :
a5.000.000 (sessenta: e cinco milhões dê�
cruzeiros);

'b) alteração do caput' do art. 5.° do E'statuto
_. Social;

-

, '

c) alteração do art. 25.o,do Estatuto Socjal.
Jaraguá do, Sul (SC), abril 28 1980.

.A DIRETORIA.

.' t \ Jaragvá _do "Sul

Câmara de Vereadores

de'

Jaraguä do Sul

;

:;- M::e_�"n sau e m_
.

. .
.

!' ."

�r�fei,i�r� �,u�i�ipal.'�!!
de .",.r " •

,
".I!'l" �_ .........

..

. ,

..

o DE$ENVOLVIMt;NTO DE JARAGUA" DO SUL ESTA

ALICERÇADO N'O ESFORÇO E NA D EDICAÇAO DOS' TRABALHADORES

" r

,
,

'

QUE, NAS MAIS DIVERSÄS AREAS ,DE ATIVIDÁDES, PRESTAM A DECI-

SIVÂ COLAB9,RÃÇAO ib'EN'GRA�b�CIMENTb DESTÃ'TERU: ." f '

,

. , ..

,
,

-, (

I ..

\

I
,

'

1\'

RECONHECIQAS AS QUA�IDADES E OS MeRITOS

GuA DO SUL.

. ,

QUE ESTE 1.9 DE MAIO DE 1980, DATA CONSAGRADA
A TODOS OS TRABACHADORES, SEJA O MARCO INICIÄL "DE UMA NO

VA ERA E, COM EtA, RESSURJA A., CONFIANÇA DE MELHORES DIAS
•

•

'

j I ..
• � • •

QUE" TEMOS CERTEZA, HAVERAO DE SER ATINGIDOS ATRAVÉS, DO
,

.
' '- /

.

ESFOR,ÇO CONJUNTO' DE TO'DOS OS BRASILEIROS.
i,

#' -, ..

>,
I

... 1 ' , ...

.
-

,,:.'

"VICl'OR'BAUER
Pr�teito Municipal

Jaraguá do Sul, 1.° de:maio de 1980
, . �

,,>.

HEINZ BA�TELf', ,'�
Presidente .da 'Camara de

Vereadores

I'

" ,

_,.,nefícics, da preyidência urbanal
com a rural, corrigindo as diS-li

. , -

torçõ!"; �corrlcias' no setor.llCom isso se' atingirá ao que I
preconiza-. o Governo Federal,ll

20% DO T.R.U. PARA
,OS MUt!'CIPIOS -r

. II
,

..

'
... ,- i'

Nos termos do substitutivo,
apresentado pelo' seu relator"

i I

a Comissão de Constituição a'

Justiça, 'aprovou proJatö-�e-lei:'
que assegura aos municípios
uma participação mInima c;!�
20% (vinte por cento) ido, total
arrecadado pela Unlão através

da Taxa Rodoviária Única. di
substitutivo autoriza o, poder
Executivo a fixar a porcer)tagem
de participacão dOS 'municlpios'
no produto de arrecadaçãô da,
Taxa Rodoviária 'Única, ãten

del;ldo ao lömite de 20% do to

tal arrecadado no municrpio�

' ..�·a) O,i;" "

..

. '

, ,
it \ .. 1

"

, r á b aJh:·a.d o'
I

, i

"
. ' ...

No transcurso do DIA DO TRABAL�O de 1980, as empresas
Indus.riais, COmerciais e de Prestação de Serviços,
através de seus órgãos repi'esen�ativos

l '

�
.. " \: • t

�
..

;
r,-' l,i "" 'C' "';:':'''� ..

ASSOCIAÇA'O eoNlERCIAL E INDUS1;RJAL, I
" -,,: t,,', '" '- �

SINDICATROS' PATRONAIS e,
'

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE JARÄGUA DO SUL"
I

.saúdam os trabalhadores do vJle do Ita�ocu, aos quais /'

;,"F�"'�!:-'�" � �

\ (\ .• 'I J ,f
expressam S&U reconhecimento. e admi�ação, , ; (. . :: ;,' J:j ,U

em face do trabalho consciente e construtivo desenvolvido dentro· ..

de um clima de harmonia e compreen�o, ,fatóres basilares d�' eXtráördi,,6ri� .}
"

�.,

desenvolvimento e progresso da' região.

q Brasil caminha celeremente pl:Jra 'uma,sltuaçã� "! I,' -'o' �

de destaqUe no cenário econômico mundial. NesSa conjuntura, ,

.......

•• '1

, ,
" /

. ,
, 'ftA existência dessas condições no relacionain�nlo entre

empregados-e' empregadoi�s, aliadas à pujança ,

,tl " \,.

e à� 'potencialidades desta região, é que projetam o Vale do 'ltapocu
....

�
'.t ,',.' B.
., � ·f·, 1

'" ", ,'orma singi.llar!tio contexto sócio-econõmico de Santa Catarin�, '

valendo como exemplo marcante parà as demais regiões' do, Estad� e do Pais.
r

,

'
.

. .. �

as naturais dificuldades e problemas, inerentes a tal, ;,
: ., ,�, 'i ; I' c'

,
,.' I � - '.

,

.

processo de' transição, devem ser:enfrentados te resolvidos com serenidade e
caL.._l.,.,

__,,"'_�. .......,A... ". ....."_.. -.... .(0 ,

.

"

ponderaçã'o,. pelo diálogo francO e aberto e, sem ,ntransigência'_ e:xtr�mad�•.

'\
'.

, ,

DOS TRABALHADORE� JAR��,!AENSES, A,',PREFEITORA MUNICIP�L
E A CAMARA DE VEREADORES SEN TEM�SE fELIZES E HONRADOS EM

-t. \ . t'

.

'/
.

PODEREM TRANSMITIR A TODA LABO,RIOSA' CLASSE OPERARIA DES-

TE MUNICIPIO, OS SEUS CUMPRIMENTOS E, AO MESMO TEMPO" EX-
� t" � f j I ;..,

.

PRESSAR A SUA ADMIRAÇAO PELA' FORMA ORDEIRA QUE I;XECUTAM.
-A SUA TAREF'A E, PR1NCIPALIllÍENTE, PELO - EXEMPLO DE' PERFEITO
RELACIONAMENTO QUE MANTÉM COM À 'CLASSE EMP'REG�DORA,
CUJO FATO DIGNIFIC'A ÄlNDÄ MAIS O NO'SS,O HOMEM DO TRABALHO,

TRÀNSFORMANDO-O' NA "lOC�MOTIVA' DO� PROGRESSO''';) 'DÉ JARA-
,

.. '
'! .

.

,f. r(

( � ..... -",
.

SALVE OS TRABALHADORES 00 VALE DO ITAPOGU
..'

. '

\-, ..

trabalhado�
I.

'no
"

, ,

,"
. '. \_ � .. (i:fij."'4"""� �"t.ry{"�" ,', .

,;'...
,

:. " \
, '1.\".;.,'., ,

• �

.

, •

Uma nação \
se . constrói 'com :�forç�, com 1:'�m'1�r"rJ'�e trab,alffio sadio'.', "A9

. I 1 � '.""�' .,-- 1. 'i'� G.�" ,', -� ,'" • ...;
,

brasileiro, figura, ímpar na atuação pr9,gressist�� aótÀp�fs, ,�'a "nossa homenagem
,

.

1
i '" ' .l.1.tt-r"� .,�.� .

.....
'

.
"

"Dia do Trabalhá.'!
" , ';�

ELETROMOTORES

I,

WEG 'S.A.
,

,
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,SEMANA DE 93 Pt, QQI DE MAIO CE, 1,980 PAGI,NA &

. r ' • I

Nota de.Agradecimeto
;

EyqeNIO' MURARA E fAMILIAr ainda. consternaaos pelo passa._mento de-sua esposa mãe sogr� e a�ó Lúcia, �corrido na madrugada de quinta- ,�felra,:,dIa 24 �e' abtU" vêm, por esfEt Inférmé�;io agradecer o prestImoso e bondosO' auxßio' prestado porparenfes, a"'!igos e vizín,flos, bem como, �tàmbém,aos �lbe' envraram coreJaS' e fl'ór�s, manifestandosenttme�tol de dotoe gOlr�decfade � acompanhan-'do, a �xt'"'ta i sua 61lflll8J morada.
'

,

AI"d� 19uálÍl1éne ao Padre Joio, pelaspalavras profertdas no lar e no cemitéírio e convi.. ,dam parentes e amigos para missa de '7.�'dia, a ter Iluga.,. dia' 02' dE!' rmlfo pr6xfino- vll1crouro� ,
,

A todos, novameHfê, os agradecimentos da fa-mília enlutada. '. "

.

, '

Jaragui do Sul" maio de 1980'

Nota. de Agradecimeio
A Famßia Enlutada do.

, SR. P�DRO �OAO MEURER,
,

c:omunicam .seu .faleçimento oc�r�icJo, aos ai anose� SUá l'ésrcr'ncla" dia 25 de abril ultimo, delxand�vluva Da. Hifdà M. 'Mertrer, 12 fflhos,' 38 netos e 3bisnetos.
;

Aln�8' consternada pel� Infausfo' passamentodo querIdo esposo, pai, sogro e 8v6, dirigem agraéleclment�,S! ààqueles que es confortaram nos mom.i1tos: ditreers, bem com., também, espeCialmente '

aos '-adres do Sem;nário Sagrado Coração de Jesus, aos médicos Dr. Wanderlei e Dr. Francisco eenfermeiros do ,HcMpltaf JarâdUá'.
�

'. A todos, o imorredouro agradecimento dá Fa-mlUa EftliltâéJá"
,

Jarag'uá do SUl, ntal'o de 1980

ESTADO' DE' SANT'A CATARINA'
Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul,
DECRETO M.O 585ISO

Concede Aposentadori�. Conq)ulacSrla, 7

I VlprOR BAUtA, Prefefto Muníclpaf dê Jaragliá '

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercrcio de 6uas atribuições e' com base no ite� U, �rt.
'

107, ,da Lei n.o 344, de 30 de março dê,19t2, ',
<

,DECRETA:

Artigo 1.° - Fica concedida ao Funci'Önário

IPú\�I;iéO lVhJhiClpaf! �cupante do: cargo de Escritu-,rárlo do Quadrol Unrco do Mumcrpio, sr. LOUREN:",ÇO GRESSINGER, Aposentadoria Oompulsória, nos
'

termosdo item II, art. 107, da Lei n.O 344, de .....
30.03.72, combinado com o parágrafo único do art.112 da mesma, Lei, com vencimentos integrais e de-
mais direitos e vantagens. 4

,

,

Artigo 2.° -:-- Este Decreto entrará em vigor nadata de-sua pUblicação. '

Palácio da Prefeitura MunicipaLde Jaraguá dó
8,ul, aos 23 dias do mês de abrJl de 1980.

'\

VIC"rOA BAUER
Prefeito . Municipal

O presente Decreto foi publicado e 'registradOneêtä Dirêtoriä de E)(pedi�nte, Educação 'e Assis-,
tência Saciall aos 23 di�s do mês de abril de 1980.

ASTRIT ,K. SCHMAUCH
[)ir.atora

,

JUIZO DE 'DIREitO DA OOMARCA DE '

JARAClJÁ 1)0 SUL

Edital de Praça
Venda em1.a pra<la:,Dia 12 de junho p.v., àS 10 horas. Venda
em 2.a praça: dia 23 de junho p.V., às 10 horas, por quem mals
der. 'Aútos de E�ecuçllo n. 6.470. Exequente: Leopoldo :Ra.,
dul'ltz. a:ecutad�! R':NAfo PIAZERA. Local: tdlffclo do Fó
rum da Comarca de�Jaraguá dO SUl. Êlém a Mt praceado: 10.)
Um te.rreno 'situado neste municrplo, no lugar Morro 'do' Jara
guä, contendO á árél:t totál de mais ou menos 64.êOOm2, fa
zendo frente oom terras de herdeiros Behllng, travessiiõ dos
fundos com terras de Sebastião Knis, Renato Plazera e, her
deiros de darlos Rosa, e de um lado extrema com ditas de
iextil bYrus S.Ä. e de outrõ lado com ditas de Débatln,. sembenfeitorias, e está devidamentê registrado no Registro de
ImÓveis desta Co�area, sob n. 7,721, livro n. 3�C, às fls. 258.
Trata-se de U.11 terreno para expl�ração .tigrrçola, totalmente'
montanhoso, avaliado em Cr$ 96.000,00. Nos autos não, cons
ta ,haver �ualquér recUrso pendente de Julgamento. Dado e

passado ne.sta cidade e Comarca de �araguâ do Sul, aos 24
,

dlaá do l'I'Iês �e abril de 1980. Eu, Adolpho 'Mallfud, EscrlvÁl>,
o subscrevi.

"amllton PUnlo Alves
\

, , Juiz de nireito ,

, '

FINfSS,IMA RESIDáNCIA EM JARAGU" DO SUL,

Vonde-se ·OU Aluga-se(

Belrssima mansão; privê, em terreno! pre'\#il,egiado. de 1600m2
área constFuf'cta aproxrmad'a de 600m2, contendo: 3 suttes, mais. aparta
mento de hóspedes, escrltörlo, amplo salão de festas" livi.ng� sáJa de estar"
sala de janter, cozinha, churrasqueira, avançadtsstma copa mObLJ,iad�'em
aço escovado, toda acarpeta�a, ar condiciona�Ç», teletones, orig,inal b�nheira de mármore na surte principal, reservatörto de água" "com, capact
dade de 4.000 It$.• panorâmicos terraços, dependências. de emprregadas
completas, tendia um totaf de 1 banher�os. Acabamento. ,de primei.rrssima
linha; infra-estrutura pará piscina. "

j
"

TRATAR: pelo telefone 72-0082· Jaraguä do Sulil> com.srta.SALEJE.
.

LAR Imóveis
••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELH� SERVIR VOCI:
,

"

Ru. Elférla LenZt esquina Av., aei:ilfo vug...
.

sobréfo)a de Darin.r ,Magazine. .

�elefone •• !
"

. ; . (0473) 72-0510

TERí1ÊN.OL
_ Rua Jólfl�tIe>, fnmts para ataIto" 2&100. Aceita' par-

'te do pagamento em tetculo. C4 950 mil, em c!)ndlções.
_ Vila..sabrina, lot en. 16� após Jaraguá Fabril, medin-

do ,13x33. BAABADAI , '

,

_ Rua José Emmelldoerter� doIS terrenos de 16x3O,
reglAo nobre, com vista da cidade.

..._, Frente SdlHo proxlmo,Max-8puma, 20m de, frente.
Area total de 1.193,3�m2. Ápenas Cr$ 130.000,00.

,

___., Praia de Barra Velha; próximo à nov� Prefeitura,
lote' ß. 1 dll' quadm 14 do "Jardim' Los Angeles'·, medindo"
14x20. Cr$ 150.000,00, aceitando troca .por cMcara em

Jaraguá ou ,E!studa 'outrás condições.
CASAS:
_._ RUa Rio de> Janeiro. é8Sâ ds mader,. 1x11 com pu-

chad"o 'dé 2;5>t1' é abrigo PIIra aClfdmll"et, edlfltado em ter
reno de 18x30. Cr$ 650.000,ao, co.m -possibilidades de fi-
nanciamento pera Cabes. � ,

- RUri Jornvllle, 8, moradfaSl em tatlreJllo de 18x69,5,
frente para 1iIItafto. Heg6cfo de oca8ltoi A prazo.
- Rua Rio Branco, I SOm da Av. Mal. Deodoro, área

�e 824m2, com duas'moradias. Inf. pelo fone 72-0510.
.

...,.. Rua Parã, frente Para a Av. da Faculdade. casa em

alvenaria ém, tetíeJl'ô de 5.9OO'.92í!'I2. Moradia nova, 4 dor
mitórios, etc. Estuda condições e troca por cMcara.
-- Bamt Véftui, C8àa cI8 madeira em ietrécio de �m2,

Apenas 250mil.' ,

CHACARA:
- Rio Molha, funto paróquia N. Sra. de Lourdes (gru

ta�, áréa' (j'e' 28.579m2, corrt moradia.' Ares plana, águà
crlstRlina em todo o terreno e multa$ variedades de frutas.
- �4.000m2, subida Morro Boa Vista, área plana, fru-

tas, palmltal, lagoa, etc. Energia elétrica. Cr$ 380 mil.
, "LAR" ALUGA:
CENTRO C,OMERCIAL - Galeria -',Av. Mal. Deodoro.

Salas de 48 a 75m2, para 10j88, �outlques, �scrlt6r1os, con
sultórios. DIspomos apenas poucas unidades. Int. fone:
72-('510. Aruguet de crS 7 8 Cr$ 10 mit ménsals.

., Eletromotores
._-

S�A.
CGC 84.429.695/0001-11

r

AVISO AOS ACIONISTAS.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicramos aos senhores acionistas que dia 12.05.1980�
daremos' Inrcio ao pagamento dos dividendos.relativos ao

exercfcio social encerrado em 31.01.80, à razão de Cr$ 0,52,
por .ação' sobre o total de 70.030.000 ações ql,Je correspon
dem ao capitak'de Cr$ 420.180.000,OQ. Esta distribuição foi
deliberada pelá Assembléia Geral Ordlnérla e E,xtr8'Qrdinária
de 14.04.1980 e sêrá' efetuada da seguinte forma:

'

AÇöES NOMINATIVAS: OS ,dividendos serão pagos me

dlimte apresentaçAo da 1.a via do recibo, que está sendo
enviado via servlco postal, devidamente assinado e assina- ,

lada a opção quanto à retenção dú nAo do Imposto de Ren
da ria Fonte. O pagament� será, efetuado em um dos locais
-de atendimento relacion�dos abaixo ou mediante envio de
cheque nominal' via. servlpo postal, .quando' assim solicitado
pelo aclonistà. Nésse caso, sollcltàmos, além do' envio do
reélbo, a conflrmáção do éndereço pára remessa do cReque.

AÇöES AO PORTADOR: Medlante;apresentação em um ..

dos íocals abaixo relaCionadOs do cupom n.o, 19 do Utulo
ao. portador, com retençãà de Imposto de Renda, de 15%
seivo se o àclonlsfa optar' pela l�entl,�léa�ão.
LOCAIS DE ATENDIMENTO:.

1

Eletromotóre8' WEG SoA.:
Rua Venâncio da Silva Porto, 399
Fone (0473) 72-0522
89.250-JARAGUÁ' DO SUL - SC'

Alpha • Distribuidora cf. TitulQ3 e Valores MobiliArias Ltda.
Rua XV de Novembro, 96
FORe (0474) 122-0188
89.200 - JOINVILLÉ - SC

filial Sio Paulo
Alameda dos Tupiniquins" 1094 (Indlan6polis)
Fones: (021) 234-66;!0 e 234-5931
04071 - �O PAULO - SP

filial Rio da ,Janeiro
Aua :Itapol, 30 - Benfica
Fone: (021) 234-6620 e 234-5931
20.911 _I RIO DE J_ANEIRO - RJ

'

Jaraguá do Sul" 25 de abril de 1.980.
A DIRETORIA

,

,

TO'RNEIO" TiRADENTES TEM
SEUS CAMPEOES

O Centro Clvico E�tudantil
"Cei. EmUia CarloS JQu�dan�','
do COlégiO São LI,IIs" prom'õVeu
dlas 1'9' e 21' de abril últimos,
como ocorre tradiei0naffilE�liIte·

; todos, O.S anos,; o' "'ToUlilei,o TI
�adentes,". envoLv:erndo. as v:âdas
classes do estabelecfrÍ'lento.-'Es
te ano" um total' d'e 24 equipes
de futebol' de- saiãC!1 e 81 cfe fu
tebol. de campo participaram' do
evento esportivo.

N'o futebol de sal!ô� o 3.°
Contada ... "F'" (il;0�tOÍ;J1 o 1.0.
Tugar; com Qsny. J,oJg,e, Tar
clslo, l\Iilton, ROlf" Joslmar,
Paulo, '81 Je.sé.;, �Q tl!l.g,ari pm'a OI
ä.o Análises Qulmicas "B" -

com Amauri, Scalluri" J;fliImdo,

Donato, Sérgio, A_demar ,� AI-,
cit e, 'e. 3.a eorceação, 'p.a1/8 o
3.0 Administração "E", que for
mou com José, Alvaro,· tranos,
Wilmar, Ade, ,me Láereio.

,

O, futebol de eamp.Q teve sua
divisão, em d.uas, cate!i.l,0..r.as:
maiores e menotes.. , Foram ,cam
peéEls pelos "marofes'"' - "Peu
fOI, A,rri'Rdo.,' Fábio" Vandérr�i.
Nfltl!ln;, Paulllll ,Rabedo, Sand re ,

.

N,a�'on.. Otá;vio, Andf&. Maute,
Gilberto, a, Eauar:do.. Pelos ...

"menores': ,- Carlos, Cláudfb,
J11I'ido�, Edson, Marlon, Jackson,
Fernando, Nélsolil. Fernand'o; N."
R6ger, Rolf e Hermann. A in- ,

I to,r,ma�o, é do. pr.esidelilt& do
.' Centro Clvico, Paulo Buch
l'IIIali\lIl'.

REGISTRO crvn,

ae. trattireiro., solteiro, ope-
rário, netural de Jaraguá do Editai, nr. 11.355 de 25.04.1980 Editai nr.. 11.359 :de 28.04.1980
Sul, domiciliado e residente em. ,Alfredo F.!!.�ó e AndIr' weil JeIo, Pelly ti Valfrlda Vinter,
Tr�s Rios do Norte, neste dis- Ele, brasileiro, solteiro. 9,uar- Cópia, recebl"a do:Oficial. de

trit�. tiftlo 4e Willy Zela. e o- da. Jilawral de Ibtf&ma, neste.' Luiz Alves. ,filaste Estado.
nilda Cordeiro Zéitz.. Ela, bra-' Estado, c'omlcll'sdo' e residen- Ele, brasileiro;, solteiro,' me-
si1elra. soileir� Industríária" na- te em Barra do Rio Cerro', l'Ies- canl.co, natural de Massarandu-
turet eis .Jc.f8(Jua -do Su•• domrio- te disirito. nino elé P�fO Da-', bar neste Estado, dom,ieiUado e

ciliada e residente na Rua Ro- vid' Fausto e Ja,rdelina Januárla residente na Rua J,olio, Januârio,
bárto Marquardt, nesta cidade, da SII\3 Fausto. Ela, brasileira, Airoso, nesta cidade, filho de
1IIf:ra .de Qu:ldido Neumann e .solterra., do lar, natural' de Jara- José Joio Petry e Ida Petryl.
Maria Kubnlk N�umann. guá do Sull., domiciliada e msi,. ,. Ela, b,raslleira. solteira, dà, làr,

deAle em Ba' r,1l' dO Rio C_. \natu,al de Il.u'iz Alves, nes�e Es·

E.dital,)'lr. 11.352 de 24.04.1980 ne�te, distrito, fllhe' de Wende- tado" dondclilada: e r,�slden.te
GiI�o Antonio A..... • lin Wolf e Regina Burger Wolf. em Luiz Alves, neste Estado,
Lecmir PeesalO Pruner filha de Paulo- Vinter e Edwiges
Ele, brasileiro, solteiro, indus Edital 'nr. 11.356 de 25.04.19àó Vlnter;

triário, natural de Barra Velha, Lino Minatti e Do.. S...
, neste Estado. domiciliado e Je-

' Ele, brasileiro, sort�iro" in-
sidente em Vila Sueli neste (!is- dustriârio, natunil

'

de Corupá,
trito, filho de Antonio Pedro neste Estado, domiciliado e re-

Alves e Alaide Elzira -Alves. sideote em São, Bento.do Sul,
Ela, brasileira, viúva, professo- neste Estado, filho de José Mi-
ra, natural oe Jeraguá .do StJl,' .' naUi e de Maria Miriatti. 'Ela,'

. domiciliada e residente na Rua brasileira, solteira, industriãria�
224, nesta cidade, filha 'de Ge- natural de JaragtJã do Sul, do-
raldo 'Pessate e 'nês Pedri Pes- miciliada EI residente na Rua

, "

José Teodoro ·Ribeiro, 'nesta ci

dade, filha de Herbert Sasse e

Hilda Friedel Sasse.

t .

, Falecimentos.'
O livro'" de registro de óbitos; do Cartório

" .
I

Grubba", registrou os seguintes falecimentos
Jaraguá do 'Sul:

DIA 11/ABRIL
Rodrigo Alegri, com 1 mês

DIA iS/ABRIL
Jeferson Rodrigues Antônio, com 1 öia
Alindo Pinheiro, com 34 anos

,
DIA 16/ABRIL

"'
Hedwig Efdmann Tõwe, com 74 anos

DIA 18/ABRIL
Delírio Pereira da Silva, com 4 meses,

DIA 19/ABRIL
.

Hulda, frieda Frankowiak SChmldt, com 74 ános
DIA 12P/ABRIL

Oiga Peterson Mathedi, com 59 anos
Loni K L!inge, com,30 Imos
Adolfo Schneider, com 70 anos

I DIA 22/ABRIL
Tomaz 'Kitzberger, com 77 anos'

,
DIA 24/ABRIL

'

Lpcia Lombardi Mura,ra, com 75 anos
DIA 25/ABRIL

Alfredo Ignáeio Cubas, com 45 anos
Ellsla da Silva .SoarEls" com 51 anos
Pedro João Méurer, com 81 anos

DIA 26/ABRIL
José Poltronlérl) com 4Q anos

DIA 281ABRIL,
'

Sandra Cunha, com 7 dias;

Edital nr. 11.350 de 23.04.1980
NIlton Nossol e Ivanlr Correia
Cópia recebida do OficiaL de
São Bento. do Sul, naste Esta-

I do.

Ele, brasileiro, solteiro, me

cânico, natural de São Bento
,

do Sul neste Estado, domlcilla
'do 'e residente em são Bento
do Sul, ,neste E�tado. fllb.Q ,�
Joio Nosso.' e Thereza Nossol.
E.la, bras!leira, solteira, indus
trlária, natural de Guaramirim
neste Estado, domiciliada e re

sidelilte, I!fa Rua Go.iás" nesta ci
dade. IHha de BrauliÓo Cofr6Í&
e Benedita. 1i_ Correia.

Edital nr. 11.351 de 24.04.1980
Valmir 2eltz ..
AlMa, lIaria NeurnaM "

sate.

Edilal nr. 11,353 de 24.04.1980
Neison Hille' e Luzia �reHi
Ele"brasihúo, solteiro, indus

triário, natural de Pomeroc;le,
neste Fstado, Gomiciliado e re

sidente na RIJa. F'ranclsco Hrus-r,
.

chka, nesta 'cidade, filho de A-
dolfo Hille e,Propórgia Hille.

,

,

Ela, bras!leira, solteira, Indus
trlärla, naturel 'de Guaramlrim,
Desta EstadO, damlcilia';da e re.
si.dentá na, Aua AIbart0 Cur.t
'laser. nasta ,cidade., fUha de
ViCEnte Dereü! -e Tecla Olzzik
Deretti.

,

Edital nr. 11.354 d& 25.Q4.:l980
LJ.1o LaIJba" Itael Behr

Ere, brasileiro" so!teiro. ope.
rário, ,

natural de Jl!raguâ do
Sul, ,t1omiciliadO e. �esideme
sm Garlbaldi, neste distrit&.
filho

I

de Aiwall Laube, e !:led"- '

'

wig Tutel<. Laube.. E�, brasf,.
leira, soltoira. industriâda. na

tUl'ár de .'f U gú� do Sul, domi
ciliada e lesroente em Garibali
di, 't;este distrito, filha .. Imgo

,

BebF, ,e, Belea Zabaß Be&lr." '

,

Edital nr. 11.357 de 28.04.1980
Isidoro Lipinskl e Rosalina' Ba
cker,
Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natur'ai de Massarimduba,
neste Estado, domiciliado e re:,

,

"Áurea Mülle(
ocorridos em

,

sidente na Rua Guilherme Beh-'

ling., nesta eidade, . filho de Pe
dro UpinsL<L a, Helena !.lpinski.
Era� bnesllelta,; solteira. índus-

, trlârla, natural 'de Apiúna, nes,
te: Estada;, domiciliada e resí-

,

\
'

dente na Rua Albflrto Santils',
.

Dumomt, lIesta cidade, 'filha de,
Pedro. Bae.keJi e Ema de) car-

,
,

, valho) Backer.

Editai nr. 11.358 de 28'.04,.1980
José: António Bronholo e

Anila AlVe.s.

Ele" braslteir,o" s,0llEÜf,QI pe
dreiro, naturar de Pitanga, ,Pa,.
raná, domiciliado e residente
na Rl!r.s, Walter Marquardt, nes

ta cidBd'e. ftllW de Arilt(lnlo Bro

nholo e: Catari"'a. Felleek Bro

MOrO'. Ela" brasileira, solteiral:
do lar; natu.f;a� de Jaragl!l.á do

.

Sul, domiciliada e' residente na

Rua 'NaltaiMarquardt, nesta ci

dade. mha Cife AgeFlor Alves e

Ema BalllklJlardt ALves.

Edital nr. 11.360. de 29.04 ..1980
Ivanlldo Rech e Luzia Buúl
Ele, brasileiro, solteiro, ope--'.

,rário, natura Ide Jar�guá do

Sul, domiciliado' e residente na

Rua Jolnville, nesta cidade, fi
lho de Leopoldo ,Rech e Apo-

• lonla Zoz Rech. Ela, brasileira,
sol,terra, IndustriAria, natural de
Massaranduba, neste Esta�o,
domiciliada e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito, filha
de Fellx Buzzi e Inês Zan,luca.

Edital nr. 11..361 de 29.04,1980
Hari MueUer e Ruthllda Müller
'Ele, brasileiro, solteiro, in

'dustriârio, natura. Ide 'Jaraguá
do Sul, domiciliado e re!iiden
te em Rio da LJuz I. neste dis
trito, filho de, Leopoldo Mueller
ce Hilda ,Glasenapp Mueller.' tia,
brasileira, solteira, industriária,
'natural de JaragJJá do ,Sul, do
miciliada e residente em Rio 'da
LU2; I, neste distrito, filha qe

.

Helmuth Müller e Renata 'Kretz
Müller.

Editai nr. 11.362 de 29.04.1980
Móaclr RangheHl e, Raél ,Vo'pi '

'Ele, brasileiro, soffeiro, auxi
liar de escritqrlo, natural de

Màssaranduba, neste Estado,
dorrliclliado e residente na Rua
Pauto Neltzel; nesta cidade, fi
lho da João RangheUi e Ange-
'la Ranghetti. Eia, brasileira,
solteira, servente, natural de' ..
Massaranduba, neste Estado,
d,omlcillada e residente na Ruà
Arquimedes Dantas, nestà ci
dade, filha de Valent!n Volpi e

Teresinh:l Volpl.
Edital 'nr. 11.363 äe"'w.0'4.1980
Waldemar Pavanello ,e
Edite Trisotto
Ele, brasileiro, solteiro, sol-· '

dador, naturai" de Jaraguá do,
-Sul, domiciliado, e residente em

Járaguâ-Esquerdo, ,nest� distr�
to, filho de Paul,o Pavaneno, e
'Rosa Bonomini Pavanello. Ela,
brasÚeira, solteira, ínâusitiãria,
natural d� Jarag\lá 'do .s�I, do-

I
miciiiada e residente ém São

.

Jo'llo, neste distrito, filha de
Mariano TrisoUo e Carmela'
Mengarda TrisoUo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.'

CORREIO DO POVO

· PiadaL:"JuVlntui recebeu �-"Yerba'·
,.". A�t�· .. ._- • - ,

, fUm .tota(de "', s�is milhõés e' Itajaí; recebeu 756 mil e 230�
3Q3 mil cruzeiros foram libera- cruzeiros, o ç�rfos Renaux, 317·'dos pela, Se.cretaria�de' C.iJlturâ;l " rroJ'4eiaOO çruJeirD8 e'D, "tiven
,Esportez,,�; turisme,{ para cpnti- �J!'I!,JPaS�!lrp!),: 8&.. (J1)J, �,�20!nUld��e de obras íá iniciªdas cruzeiros.' �.t" I I'.', em estádios de futebol; início

.

.'

e conclusão de quadras poliva-
lentes em vários municfp'ös.' JUVENTUS "fiECEI;IEU

,

. Segundo o secretário Júlio Cé-Isar, as verball liberadas para a.
c

cont!nl,lação de Gltra, "o�;está-r·

dios do Juventull (?), !\'!'arcjlio,
Dias, Rio do Sul e Carl.QS

R]
.

nàux, são parcelas do' total des-
tinados a' estes clubes no a'l1o
p"s,�o, ,guancJo ,IJVPu, >d@t:j�j"
que o I!stádio �� ça,p;tal nã
seria mals construído. Naquela!oportunidade, o governo resol
ve!,l distri�uir a' v�rba do FAS'
é'ntre os clubes catarinenses.

� '-r� �

e, ... .-i'. ,j

. As .IllilrÇ!}laS clisJribUífla!h t�mlos .

se�uin�es valores: 1 ,"il�ão,208 mil e 630 cruz�rcis para. o
Rio'do Sul, o MafCíllõ [)i��; de

.

,.

�t,a '1'liI��8tnSlÇ""ill'\'
I

.: ... t\t - ,,�')tf\� 'A _ 'fi , i:}�t1"

(")':�em; "::�IJI!!ß[b'o' Iß'lI"P.ii; "I�<tj ."J�
•

_�:1I

,,,••.� ,,(li ,p:,.'- S' 31111" S.,...110 I
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Os atlet!!� JO'lilis que conse

g�!r,élm cl,asslflcilÇ.[Q' S�lfndotígia 'Relena Bifu'n que, ao lado
de-'IArizinho; são' os rSroféSsorés
et, ,IJllteção .do Beira Rio"-J O$àó
esJ��,,290'll !ivr,�,�m,�yJjng,"l'"""
flon�ldo < FruçlYoso em,4.0\ e
Renatö"'Behnkê" em" 5.°;' no'ffe
minino',_;r.Lífgia·' Braun' älß'\f2.0
e Den;se',Ràmos, em ,'6:°;1 SOm
peito masculino _ Márcio Pia-
,zera em 4.° .e 'Adallo Ossows�
,ki.;Jr. :el11 .. 5.«I; no feminin'o _
,$Playa Rilmos __,3.«? , I,.uc;e-
n�'.;H!lsse �ni ;5.°; 2ºº!l1 PtUo
mascul,ino - Alexandre Barlfa-,
sa em" 5.°;'

L
no feminino "_ A

d�iMa _f;I,r!!_uf'l_ em 3.° � Vivia"e
O.ornbusch .em 4.°; .:100m golfi
nhq m,asculinp, -:- �ei!n Benoo
em 2.°; no feminino _: Fedra

, Koi1err e'm c 1.0"êI'fCnsiiàne Hu
f,el1uess!er em 4.0; 200m"m,!ldleY
fl!01inino - Ligia Bral,ln,lem 2.d
'fi

.

�Katléen
_ Hensctie,', em :i:0;

4x100m medley feminino - 2.q
lugar para Rosilngela; Àdriana,
Viyjane e Heidi; 100m costa,
masC:.. 'ioo � Plndo 'Ro�e",o de
OUve.ira e,m �.o; no feminino' ......
tJMariana. Rozza· e Cláudia Doni�
ni em 4.°; SOm golfinho mascu�
lirio - Roberto Marquardt em
4.° e I.,uciaqo 'Per�ira'em 6.9, e,
no feminino _ 1.° lugar parlt
�isele .Stoinski. , ," T ••

•

� /:""� � J"" .'\"

Irl ,No total, com essas boloca-
, çõeli,'o B,�lra' Alo, cón�eg�iu 11
mecralhl:l�, dEIS qu�is 7 de pra
ta,·2 de-bronze e 2 aI" oúro. A
pró_imãJ\; inleiven'çic)"! d'a�I" n'átà.!
ção jaraguaense sera .dlll'a"nte!
os Jogos el�lllªres Catarinen�l
$es, em· flciriilnópolls, .

repre
senlando a 1�.a Ucre $em da-

· ta, definida (neste mês) e na 5�a
[etapa do, ':Troféu das Etapas",
itaPl�ém 1iIi.n'1'Ii!, ,,,em d_e.fjfllção
qU,I!�19 ,a dªtas, na. Canití!l, CIoEstado: � . .'.' ;;r.b Ir. R_'

e

r • -.JUVENTUS.NAO-'.' ,
,1.. ,,,SABE- MAIS �O • _,�

, .QUE IIÉJ VENCER.� _"

Mesmo estreando os novos
reforços, o JUllentus foi infeliz
conhecendo domingo sua sext�
derrota conseg_utiva, desta feita

1
para o -Jo?,Çaba, no, chamado
"clássico do� lanternas", por2 a ,1, em' Joaçaba, lanho fez
os dois tent�s ?O _

time '{Q'açabens,e e .. ChuljUll1ho" S[lÓ-tou' o
único tento' Juventino: �.Com' a
estréia de Tonho, Má�cio Gava
e Gilmar Bim, já Põãé-se sen

,Hr sensíveis: melhóras na equi
pel'que 1él'1d�� . ª <$i:la' panida
a subir çI,e"prqc;lu.çãe,11 tai;ganão,
a incôrriod� ,laI1,Íerna; ...

-

O Joal:aba foi de Peres; io
'ber, Mário Jos�, Renato Tron
x�nha;J a�ti9Q, Aâ:�rniii e�,�'es
slas; MíqI,Jimba" TonlTo: ,e, 'Garli�
nhos; o Ji.rvenfus de Zecão; O
dilon, Mauro,-Gilmar Eiim""e-GiI'"
marzinho; ,Chiquinho, Márcio
Gava e Tato; êaefano, lanho e
Adolar. Os jogadores" e aefnãis
cQmpQnentes .. -',da ··-delegação;
�o't��!Jl �? -!Q��aba., líHt:�roan- .

? ';Ia ar91!rSlgElm f"cciosa._ rle
Leonar"'" �''''.'l'f \.�... ,�I��''1'

.

ao ue av",qUla um ár-
b�tr,� ,. säblda'ln'ente �1'Íl' , à� ,iHr:.
.n,m�Sn!WnqiQ6es :de i Elir.jgi:i\�úr(la

, P3r;tJ�-c;,�,:�!.It�b.91! '�to;ll1'1��tn0'<de p�I�.d�.' quanto ,mais entreprofiSSionais, r _.
,

I

Nq d!1eio· d<l.' 's�m�n�, � l1Q"�oão, ,��rtatto'�: �O "M�lé�úe
:rraves�o. fez frente ào

..'YIafrti' a'amanha, tamoem em Jàraguá
Ellqyerdo. P�9,E! e 15�!!'I1�{iJl.,d�BIl!!TJ�.m�u, _tIfIra, "n!\ qra.,T..�l;ln'1
frentar o Carlos 'Renaux em
Brusque,

•

'à sua
,>'

i

routros clubes do �o, 1felos

'1,t noticiários da ép�c�, ,�ceb�!
riam, no mínimo dois mirhões'

::de cruzeiros. Um verdadeiro I
CU).rr�-�Quq, ,;.té qu,,� tudo,se as-_

etareeeu,
"

" "

'J�

prevista' a construção de arqui
b,ancada de 40 metros de exten
são, amanhã, dá somente para
20. E' o q�e !ai acontecer.

,)
Agora, P�Mí'!qp�� El��tftmf!"te I

No dia 27 .de julho de '1979, - nove melles, 9 clubf gr�"á .r"'ln(l � I?,etéitura. Municipal, quarí- eebeu segunda-fei;ã, Clas,mãos.

do da iIJstàlação do góverno' 'do Deputado Octacíliot1"'PeClro
Iitinerante de Jorge !KoIJder Bor- Ramos, o cheq..e de Cr$' 82mil

nhausen, em Jaraguá 'do,�ulj ,e, 32p cruzeirO$, �efl!rente a
o Presidente do Juventus, An- 'lÍpàrcela" 'libafada, diga-se a!

, �Jônio !\.,J�� QJ�",ç"�lve� e ,Q ,,$e�j. 'bem da 'verdade, a p,tim�ira re-1crel,ário JÚljo. çé.,�r; ,r1!'� pre-: IIcebil:f.ri-desde' a"'ässinalura do!sença do GoverlJädor àssina-f convênio. E!11 ' :expediente 1 da

�ram termo, de con�io que $ecretarill ct�,"\Cultura, 'Esporte
pre"i� q �repasse. de, 2.mßhões, 'e 1'urisrnor o Dir�tQr ,da U ... icfa
de ,c,ruzeir0l! !.lO, cl��e jarllgua)' • �.e,� de !,dminis,t']çi;.p I Fi��n�C:i-1ense para. çoostr"-çao ge sua! ";Ira, Antonio õfãs- >da Silva, diZ
arqulbancada, antes disso, po- ,jq,U!! "Em< face da'"concessão' de

• rém,� oeorreu, uma s"t!:ie de· ",81;11'iliq fjnancElirQ para melho-'
cPl'!traJampOS, haja vis.tã haver, .,ias do EstDdio de Futebol,
sidf! §I��p"ado .pre!i",h,armepte

.

'(fesse Munlçípio, cumpre'-nos
apenas 1 milhão, é!'quarito que. levar a conhecimento de V:' Sa.,

•
•
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'
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. �I�.), .')'''!I/��' \:l" 1.:-).' ,}'. t9u,nJdo l' :�\" ";" l;..
I

to.' J. i� _ ,.� ,1.t.luf'. 1) '"' ''':!'J'' It .. �', ��• .,fI. 1,'T rç �, '1 "'�, � ('It J
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., "'9 Conl!�lI'lCt �ei ,Bep!l!Sen-. ,�n,�, Q ,que, ,lógico, não I,ocor- mº�lt!i�ade§� ªo, ,� Jggo,...,,��-;. �O""'º., os, I dqi� p{inçip,fis;- êS:
tanle� aos Jogos Abertos d� re!,!; apes�r. l1!�slTlP ,�o ,otan- gionais. tabel�ci",el1toç ª disposição
Santá Catarlnr."'form'âdo por'" 'dáíário-!Ítor te�, em., cgrr�s-,'

�,' , ,1 ",�t, d'é \'àlj!guá''''dó
-

Sul,.' numa e�-
-, elementos das 'ci�éo' regiões" pondêncla it .

SCEl", • maniles- , E 'aiende�d-O sOli6itàçãcf dá': ventuàlldaae'��" bem' como I o �.,
, esportivali�"Q.' Estado�'-, nbr;' <'tadp 'sua inte'nção, ''em virtÍl- CGD/SCET, -L:oUi'ivál"Rothen�'" diretoJl' do,'Seminário, ,.sawa�
"te, leste, centro_oeste, oeste, :de da ,nlio· fixação ,do� mon- I b�rgerl como membro efe\ivp_ do C'or.açªo,�e,,,,esus, ,�lt çQ�.
e sul _ ,elitlitve ,reunido �á- tante, da:, aj�da _ . e�t,adui!1 à e S�gmar J3erm� l,'!cllr.,IX'"lQ., rupá, qpe, 1!çei�nc!o ponde.:.baCio pelá:manha "m Jara- realização dos Jogos. Nesse, lIuplente, fora,m illd�a!1os pa- rações de Bauer, também

, 9�� ao�'Su!,"jij!,l'O ªo.gaHine-- sentido, BaUet solicitou' o ra sere ..... os' rêPrese",�inies ' d'ispôs'·âs· 'depen'ifnclas'-'" ".

. ,"te- de 'trâbtirho do' prefeitô ! empenho do dr. NíltQll; dizen-, de Jaraguá do Sul' junto, ào" para' alojar ,20Q. pttssoas, a� y
,

, ,Victo" Bauer,nl'atan'(iõ:(fe áà_- , ;dÍ) até·agora ,estar conseguin Cons�!�o dE" Rl!presl!nt!ipte!õ p'roximadamentl! ':""': d,ur�"tll .. ,,,
. �U!1tp,. c.or,relatQs' aos,Jasc, .�q ag��{lt�r o:",trancp',' gzi-I parft ,P.f �XI J,Q�O,!l �b,�rtp.s, a semana dos JajJc. E a so-

�etendo-s� princ;ípßTmeliTe à nho
..

de Sanla' Catarina,
.

à terem lução para abrigàf os pro-"�nálise' dé:����{!�, ar"Q.9s do"· I·" ,. , ,; ,., t

lugâr neste mlinicípió; de-"17- fflsSares de'educação" físiba"
Regulamente Geral, discutin-' ., ., "i' :! 1 ,; cf

,a '25 de ,outubro' vindouro.
,

que trabalharão" nos .logQs;
,do algumqs· modificações. ' NJI' ºportuni�ade, ,·decidi .. - • ..., foi, .i9ua"n(!!1,�,.• là�;priorJ",I;'I-w,

, . _ , fse. p,ela, ,a�ific�ç�q ,�'(,),s" n;lu-. <
contrada' de��rãq ficar alQ"

" .,., '., '"'' ·,i' ',-.;;; 'nicípios q�e c1isputar�o. �!i!tlt '

.

Uma preocupaçâ'ö�flágran- iado� 'ng Edifícjo "M'enegotfi,
�" �,rel!Í!iãg ,que éQnto.u com ano os JOg'ds�!ReGio'näís, 'em te �01C.onsê'rna; .pr.ende�se1ä,' de ,8 ,andares, atualmente ein'
, �,RreseJ'JÇa, além, do Conse- junho, em São: Bento do Sul" quelltão �loj�m(tnJe' e,,@guª, cOllstruçio-;"- 1', � w '

�
Ih.) de Réprese)ltaniê'1{, dO,. reJç�t!-!..nd�h$e Ita;aí que-- não prinçJpalmente, haj", vista '-o
prefei'ó· Bauer, .rdo ·dr. "Muril-' inscreveu, ' a" m�_,lCf� à número' d� atleta� que '{irio:

�'Io, do presidente da CCO e ·esses RegionilisJ em virtude formando as'ma'is'de"'51f dele-
' ,.' "j', 'I • r- 3' 1

d Cu.: S· I S·_ t'; F
., i)"- - _ _. OIJ!ra.7dJt(;��o .jÁ, aç.eJ_ta�,ª ... " ,

_a! ••� ..i, .go f, . ,I'f"!fnl'e e i-' "'da CME estar acéfala e tam- gaçoes, : em numero' aproxi-, revelada por Victp.[ Bauer é��Ii�' C81101l_�.,�r.I.J�Eh1<a',e da, Ifénr.'porqué desejá! permáÍ)e- ,madoIA-4,i'IJI'� r,:' me,nos...,qye·' quanto"ã à'bertura"êlos'�Ja�c; I",,,
r.eportag�m cjest� Jornall,este, ,,,gr l1a região ,;�este, de ori- dem. anof� an�eflQr�S, eil'! vr�l!- ,dia '17,. no' Baependi;' estando

_
Íle' pre$ldidä'p�l� "Direl?r da, g4JI;t1,'. Pe,sa l_11a�ira, cji,puta- e .da 'lt�C{ao �e m I11U"lcJ� a mU!1lcipalidade proyideri-.CoordElnador';a,,, �es . D�ppr- rão o� J�ogos ,Re9ionais/�9r- p,os,:,?or,mo�a�l�ad�, ��a�do cial'ldQ c;!et!ll,hes, sêifupdo _o. .tos, dr. Nílton Pereira (mem- te os municípios <te São ·B. anteriormente, era �8: Isso; Prefeito, que revelou, tam-, bro-nato do ConselhO). 'Um 'do Sul (sede), Mafra, Rio Ne- n�·f·e.ntl!nto! .PI!! 0'll�.ão-:do�: bém", já ter repassado aos... ; " 'dos-l!IsJU.n!bs ',discutidos, ,. re.- "i'griQho, aarlfg..á' do SJiI" Jo-' p,�_:Clt!? ,_YJ�tpr ,13!�,ctr" nã�.. clubes e sociedades

.

comolaçio�f!!-!·lIe;,�o." ""c,�"c(ifica-, ,inviIIe, $ãq ·FraIlCTsI!Q...da sera prolilem(l, pOlS que es-. c' .

. ,

ções sofi'idas f�ce p�4!xttnç.ão 'Sul, Pomer.ode, Ca[loinhaa e tá,se 'providenbian'do:' tÚdo, aluda fln�nc:e"a «Itél aRuela : t
, de uma" régiãô esPortiva Ide Balneário CamborJu, êsses' 3 os Holéis Nelo aI Hajár'a 'em;." d�té! t' Gr� &1.?f4,�,8,00 ,p�r.a

.

i r
..

d··
�_

.,
. - . _ -

� cons rUfao; re ormaß e I,TI!!-. se.s para' c nco e a' .vlsao u tlmos deslocados de Qutras amphaçao, as @,ço,ª� lIerea!>, I�oria's das' instalações, ôbfé-
'.da, muoicípioli por regiões, regiões esportivªs para a nor'7! reformadas. {.�, I}!�e!to a55l- tivando os,Jasc {dum total,la-'" •Ll;'lotilndo:.li�,. a, RQflce.ntração t,. í nou convêniO !'lo vaT9r S�PIt- _

_

'

C;I�, mUlllC.P!OS, esport,v�m�n:! I ..' . o"� ,I -:. �I.
- I rior"a"9 niilJ{õiis;'{<tej'ça�íiira, prov.a�_ P#ila Caro�.r� de ,�r$ ,l,""

te fortes numa d�term,"ada ,'Jaraguá d.ó: Sul, como 'li- em' Joinville)Je"ejuante a' âgua' 1,1 "'9�0�!!, t3�R..?!,II)i. "V "di 'v'!·'
região; enqua'n!o que\'':''! �u- dade-sede dos Jasc, tem,,lÍ!tr- forill') .açlquir�9.Sntanq..e� em: , ,H '. ",·,fi".'l '."" "j,i, ';;"i,J,
,�riJ'l YI1' O" m�II;,1 mumClplOS tlcipação garantida'em todas fibra§ ,'�� vil�r�, "ªp\ic;;an"p:;,.s!,, � :'�bQrdOu-$e igualmente d�-.apena�, ,�I!t.rt;'c � ..� �eg",",onia, ,a�' .rn9daírqª�s,�vendQ sp- 820 mil ,cru:r;�I�o�, . pari! r�- : talIJes "t�cnicos, como p!aCiJ-do esporte,._como e o exem: .mente, nq ªJleti"T!9,' e rlata':- forçar os .�tal)elecil:nentos rfi!s;, sonorlficação ãos locai.pio di f!l!9lBo leste {de Blu- 'çãä tomar índices. todavia de ensino, vlsando,a, 'soluçãox de jogos e assuntos de OI':mena!l),,;p.�ra c2ID �a no�e mesmo assim,' ·tnà�carã p-..e-: I dp, proQI�",�,,. '1f f' ", " """,c, dem interna:' Segultl-se ,visTta(Joinvil!e). ,�. 'sença em 'SIQ 'gento, onde a \

.

....(",.',,' à! pi$ta de {atletismo em cons�,,'f
;' r_ <., ,

lo çlf!ssifiç�çiíQ·gl.I�,.��e[idn-, Bauer citou ler contacta- tru��º_,n� B��.,�'-"4i,e;:'ãQ-jh ,'.,No sa6aClo;, Wxpir0l! o P��f . ��e'ld:'� qq�l'tR , SILIl. Rar- I ,do ÇOI11 o ':lrefe1tb Sal.im JOIj�, nlJsio de elj�Q ....e, da 'Mel'!�ZQ �ara uma �!����I desls- "clpa�ao. o, pr.!sldêiife
.

da De-quêch;'de Guarantfrlín!'que gottii' eúJas ofiras éncoriti'am- ,'",têncla do munlClplO em se-' . eco, Sigolf SChuhk:e, é total- colocou'o {1ginásio: de .espor.'[ -se em "ttmO' äê'elerado." "

diar os Jegos Abe"tos de;ter <ment� ',faVQ"ável. � à.. Ida ':;das
l !eS cj� ��.,. \JtI.."iqípi�,'-,�.m, " (." ,,�J''' .....

'

<> fv, 'J".'

� i�� r ,Ç.......,;;._: ... ti:.l'·'../�_ �, J�" ,.:�.!.' '�, �'..r" r' -,. !�L'ri � ,
I ��, Ot�� �,,,,�

.) . ,"c, iO� ,- .a,.r;- i"

':r:'�'
__........':""-�---r-.;..;;.--......;.;;...;..,;�,_;;.;.....�.;..;,_...-..:j.... q"".Ä:':..,..:;_J Ao) �"': .tr: .. f�'rT .... "i .' '4,...... ., ; ç:.

'r,r �, ! "
.

...,� uth_:, ....· \
'", .. '''lI�,-IJ. i' .l;.!.t.111� r;,.;. ... � C"'f1P"I ... f;u.·�t.

I
:I�, �:r". '

'f�:.,:;" �.: �: w':
"".. , -J'J\carat 'i = : ressUtQe:,,_-.��.'�',�,r . VSj'b il.:CI J V;;S\ \ ... -:�

. e...- _

lfadr.e.z· inicia""
'

�::: ,N-ova li,;, 1Ui'ret,b:tUl,:�:;:"côtjf" ,:...

torneio dips 10 \�, 18 :';� ;:,2tr��is' F 'pl#�os
'_

,�,
ton�nJ\;t "�,lJ<- "4" n ,

-

1 . ,.. - "..-1'11s ,.,,� I'{ �\ .� ��... •
"'"

� .:j� J " I �I "", � �PJ�ll.·loOQ'p ,�r(�!ilg-"SJl· lna_' . diretcirip p,ll.ra .q.peJ{o(!!i> �QJ,ß1:
. ,-''':' .,; 'trv'idâdé;' a' Sci'Ciê'datJ'e da Dês_' Presidente- de, Honra _ Leo-CY CI��e ,Ja�aguaense de ,Leopoldq ,da S!'va Filho, GUI- portos ,Acaral. ressurge 'e, o 'poldó 'Karsten (reeleHQ1, Presi-Xad,rez Ja .deflnw .ij$___q�ms<ß- Jj1�� Pß.��lç'lfltar� . ��.reira .

p'rilltllirl'>1!'páS"S'o-efO-li1'al'êemstttul", 1 dente><:U:"l'levhius"""K:râúse --'1'Pas rodadas para a reahzaçao x Wilson Eggert, LUIZ Nlcoro- ção da nova diretoria em as- Vice-Presidente _ Paijlo PaDPde .'orneio�, ���, [laip;s, �as� ..dell� x
_ E,:"fIiÇ> �9.9ért, Celso semQI�iá l- t qtdJ!'!'�iE9;�'reali�áda (J'Qi'ilor. ,....2.0 Vice�P"'éslaente �.cuhno-ce ifeml[llno,llep1,itöISPU-.. - �0l>c:1�1sl ,;K••L:!.!I?: Garlos Bu-

I dia 11 'aê' ni'arçÓ" com' lnandItd� 'An'tô'nio -Bento de Souz� SobprJa 'do� tr�!{j4� //,F1(�f�i O V!c�'
7 ��a.�M��cir ,q�, �\Ul.�a x_Jq-,� d� J,lm, aO!;J,- no �o!f�l�. J�QiJgp- " rho" ..(B,ntica). SecWárm.ßer�!,t�r Bauer

.. �"Vlce-Pref�lt? ao�An_t�I:!I�.• ,Pß�ro�o :e'1va(dp, \ '�:fo' ser reeleita, �Is que se pre"'- - fjógérig, Luiz Ll!scowjçz, 1,0
i S!gol! Schunke,', a tere� 1n,1- Kuuzkdwsl<l x 'Oscar M'êndes. ,.teAde-se fazer e .por'em ,araticéll Secretário _ Mário Wasch> 2.P
f
CIO dia � O (feminina). e dia 18

.
m'a série de planos._ 'ifentr� (Is S,ecretário _ Ranlu Elebling, Te-(":Ja_s?�I;In�}. I ,�jI��s I�Rrorr.?-�. , Ir§eQU!)dO :-��I��,i IrtC�da, sal quais, o p-ri�,cipal, a, concl,!ªäo sOI,Jrejrp �eral _, NorbE!rt9 An-"gayel� com dlsP!lta� Janto a

, ?� ��g��BhYRs .. _ ,!eo; e�ores, "de seu está'dlfil em ",arsQuâ E�i tÔl)io M�rf!ngºni, �/� Tl;lsoureiropropna sede do clu?e. • �a� f rmar�m a fase

segtlln-'SI a Ifluerdo" e� .Q�lís�jmfi �r�lI., t�r-, '.;,,- ��I>astião 'Krause �ej.2.o Te-,

-. te do T:0rnelo. E apesar d� [raplenada. que carece de 'repa- sbureiro -" Ronaldo J3ehling,... Aldo Prada. o
_ p'rE!siq�llte . tabela !á co.ncl��da,. está a- �ros pela ação do tempo, o "que . Conselho Fiscal: ÁTvan Kárste�,do CJX, jâ definiu as·tabelas, berta amda,.mscnçõ:s,_àqu�- latalmente virá ocorrer, segun- Roque Poffo e Jair Antônio Ma�,frevelando-as 'ã: repórtagein: les que ,e.vel:!t!l��nre quel- do chE!!;lou � ª';'JDoss�, c911�.�Gi J�II. �.I;J@,len��,� o,AI'I�j�J Bento,Hr de maio _ 15 ho.ras (fe- ram p� IClpar, b�stando que melltQ , Souz�.Sqbrinho. Leopoldo Kars-

I-minino):
'Cláudl'à "Regin-a -x (sé" êllrijam � séCJé' ,do Clube _,� ,�í"í1 t," ••i' eÖl;! • � l:af -

f1
., U bI te(1 e

•.-'1Wnlo ,v,a a� Oradore!-l;1!Lair da Silva e Itilda .Behling. Ja�agu�ense de, Xadrez. ,à Além do carltp�' d'é!i'ffité'tí6'í!.' UdO"'\f)ári'O Ballock e MarcQs
fIX:, Y.t�[�' Rq!r.��$E,�i" �(\,;�, DOI��I. turt� ,�o· ql�ß ,J,araguá será construído 8lamb'raão, ves- Krause. Departàmento Socia,llmaio T. 9 horas,. [im da 'S�I: ,ou, na ��tena •._Espo��v�, fa- tiários e demais de,p'e[!dêI]ßl�§; c Car'c;>s -Ol1iodlni, Ärno Henschel,�va x IZIlda Beh!mg e 'Mar-h �9f< (lOm ?, PréStçlente.• ,_ partindo-se inclusive para algo e Vergundes, Krause. Deparfe,-,M. Caglioni x Cláudia Regi- mais arroja�o, pols ·que, pre- menta de Futebol: Paulo 'P'alW• na; -11

.

de !!laio -: _:I5 horas. E visando reaparelhar as tende-se � vend� de. t{.tulos l1a- Júnior, Sebastião 'Ayroso, Se-Izildá· x Marli e Vera � Lair; -instalã�0es ll1terifáslo!.cilo· cltr-" t'riÍi'i'oríiâii3l-e,cfLittJràmeii(ê;·'Cb.,..s�" 'ba$tiâó Krä&�lI,l'Wnm-aj!"Clriio.(fi-17 de m�io _ .1,5. .!!..or!s, �a��� ���" f?!am ·�dquiridos. _�plican-,. truir
� p.Lsçin� _ ª,Ps ,{lsspciaçlos. ni' e Antônio Bento So�a So-

li x Vera e CIÁl:ldia Regina l< ,dp-se� parte d,a vérb&; ae Cr$ Será um \empreendimento ee" brinho.
-

. - --

,Izilda, e; digl 18 ,çI{l'l]1àiG;- 9' :35PJtiillil1erada pela m�ni- vulfu ,fi' ,Rara tál'1to. pretende- ,'_ ,�.,;,.,:.� n
• ,�;:�}

i !:loras, Vera 'x Cláudia Regina cip�lid'aäe� '"30 ndvos' tabulei- mp's
-

{1 \:0IliJROrIi9ão . daqu�les
e L?ir Xi Marli. Já no '?1a�cl!�- .• Í'os__:e 5�'rrovos re'T_?9iõs;, bem t It despórttsta�"'?:gve'" c6tn'õ '�ós., a-l
no, 'em forma de. e_llmlnato- como, ainda f serao ,compra- (creditám""""n(')� desenvolvimento
ria, !inicia-se dia ... t8 �e �ai,o. ���..�ß cadeiras, estofadas esportivo-sócial do municfpio, ,NESTE DOMINGO'J é)s 15 hbras e, por sorteiO, o (Já encomendadas) e mesas. declarou o 1,° Vice·Presidente "I

_'
,

't �mp'arcE!irarhento�, fico\! .

sen- Um ,Jetreiro defrdnt�Jao clu.. do C!ube, �auló fapp' J�ni?rt,:" ,

. ·167JfallA'S,"�'9do: Alceste Beln.,X, Jo�é Au- be Integra o elenco' d�me- que�[elorna' o �Cfl�ar apos I'H- '1 -eST:Al')lg,JOAO
gusta Caglioni;- José Cástilhd '. I�o�ias, A compr� de �ai�,.re" ciden�es! que;.cui�h'afam com á "-,, ..,' tVlAR-ßAT'rO, ''\ ,.;.

... ,

Pinto x Ademar Fagundes, log lOS (com custo uOltá'lQ:",ª- sua sarda, tl:lmpos. atrá�. ,'+t' ,,�/\ 'A JUVEMTUS' �":-.'.
SiegfríeCl 'Krelltzfeld x Rena- .

'p,r0l(imado de 5 mil cruzeiro�) , ., "
.

I
to Piazera. Roberto tubas Elstlio nos planos

.

da alfeto"{ � I :! ,;;1 <, I
II
!' .... A"f� 'J 1 Je' [,',;u.5"'.,"""

_O'Aquino x Sidney .!��s da 'rià: para breve:' I
NOVA DIRETORIA ,,'

PALI\IIE)F{ÄS-
I Silva Rogéri� p. Vicente �

I ,... 1 I'.
, ., • I "

'f ::Ud, 1" .' "".
•

A assembléia e'm meados de
março, constituiu a seguinte

Ir

j'

lYI I

,

Ciclistas Ht" .a,

l' ide
'

.8
'Eslados," J ��;:llés�.�:...;
rdoming/ij' "��'ttétii;� � :, t��

.

Jaraguót
'<

-'_ .,_,-,

� "" �fo-. �,. 1 _.� ... t .. ",'l.J I • -

_� 'I

tJma,colll�'��� inMilal d@ do ev�n((I, 'represêiWáiiaõ a:·
alto nível, reu,riinao tintre 50 C!1��r;i�., _t!eri'fe"�s' pr"�;j�as'
e '60 ciclistas' de oito, Esta� provaveis' 'na 'Prov�élistica
dos bra,ileiros que,.e prepa-. "Oida�e,.cIe. Jarag� __

do .Sul',
ram às Olh'npíadas de.Mos- Bruno CaIPI", prelllé:lêj1}e da

cou, está resêrvada' aó 'públi-., � e�.n!éderaçã�_: .Brà�lleira· de,
cp ,iilr�g"lltens� e do Val� do CI!;lIllmo, .Anto�lo F�iii',,!J;ãa
Itãpocll �tlril a fflaoh� _ de$te f..ftd�ra�ãç., Pa,I)�lliibl e Ternan
domingo, .em nossa cidade. dQ lIIIarc�n�es de. MaHos, ,j:la:
Trata-se da Prova CicHsti- F:eE_J'!r,!lçjo "Catlllf)nen$e, Os

ca "Cidade �e t�ra9uá' �Q q,!at�o �ri�çip�i� Co d�ãri� de
.

Sul" que' contárá 'com éi'clis� Sao Paulo, 'dentre os quais
tas de várias equipeSdo Bra- "JA (.iia�!!ta IisRoFliva'!, ,�t,rio'
sil entre elas Ponte Preta 'danêJQ "a cobertura e doeu

Portuguesa, / AlT!ericana, Ca� men��nd�1 o acontecin\ento,
lói' e 'Pirelli '(de São Paulo); q,�; In(flrt!ta",en�e, O[lt,�'". �n
Besc, Hering, Tupi. e Tigre, volveu novamente.·Ja�giiã do
de Santa Catarína e outras' �SuJ. quando esses Ciclistas,
do 'Paraná,';,GoIás, R. Gr_ do participando do "Tour ele.�o-
Sul Rio de Janeiro Mato-:Jnvi"e", participaram. d.e : pro-.

Gr�sso e, �i!:l!i@ �Imi!i�. ,,-: L�a;�� .' '�p. AIJ,ilOm,tros entre

.1'Esses ciclifit.ª!; mui,to�Aê��' � �ploy,lIe" e Ja�a9,"tá do Sul,
les verdadeiro, "P�IIJs de ,dando o çOl'!tomo a altura da
ouro" do 'ciclismcr braslleiró, Ponte A,bdon ":B.1l�i�ta," ,�tor
cumprirão um ... Uinerário de. • nando à Manchester.
60 quilômetros com saída à� Troféus, lJIedall'!�s e prê-
9 horas defro�te a Prefeitura� mios' serão Itonferfdos· aos
!VIunicipal;- deJlc�H1IiIo�a' Mate-

' "primeir.o:s< .. colocados,. e; .a
chal DeodorQ IJté, atingir ,a ,gpllrcf@�.e, pl!!lt Jplçiatlva plO-

(Praça Pa .. 1 Harril5, seg�i"dQ, ,qel�,.�, .9ê!J!!,�• .flue l!!:Ime-
-

pela Barão do Rio J3ranco e 'roso publico prj!stlgie ��ven- .

contornando pela ProCópio ,to da mã�!ma importância p�
Gonie$ cte Qliveira, "até' litin- ra a reglao,' not,!ldame�te no

gir a Mal; Deodoro: Antes de: aspecto promoçao e dlvulga'
da� Início à$' competições,. ,ião.) t �." ��"J" "r' r ,',

que contará çoffi:��e,�ritll ",l..." "" , .�. ,,, l' , ,

apoio da' Prefeitpfi;1 focal, os· AüASAL�O� ,

participantes> farÃo aj"isentäi:':'
.. !" - .:"". ...'

ção (passeio) pelas princlpai:s A Comisspo Mu"içi�1 de'
rúas de' Jaraguá do Sul, vi- Espo�tes de ;Jsfag,..á do Sul,
sando. dat a ,Elevida, motiva-., 'e!'ltrou em, entendimentos
ção' à prQ!1"29jo. com. duas' empresas catarl

nenseJ, reali:!;andp p�CfUjsa
Em se tratando de illiciatP �cercã, detlpreçolfqp cores,

va piol1@ira, qlJe I!l'IvQllte ain- para. confecção'�:do vestilário
djl a Ca!ój/H!VI, §e$i'l Conte- I' _!:Igs atl�ta$'._j"rag",{lenses pa
deração Brasi'eira e "Ftta.erQ- _ r�, .ps, Joggl3 J'6e!1ps de San
ção Catarinense de eicfismo;.� �ta"'''Catarina. 'Os '�e,alhes fi

.

não está afastada à liTp6tes&- I rials estão para serem acerta'
de Jaraguá "do''SuT, -=cõnt' Clois ! dos por esses àias.
oI! três ciclistãs participar.

"

Em di-:;puta' do Troféu "Grá:'- Noroeste x Veteranos 'e às 1Bh
fica Avenida", foi ·desenvolviq� •

- Flio Jv1Q{fi� ,x Vila, Nova.-'
domingo a quarta rodada do III TA!rELA
Campeonato Varzeano de Futê-

- Ç> Varj�0180, 'gm disPl!ta do
bol � Varjão/80, no Estádio .:'f'roféu '!'Gráfica "AvenIda", tem
Antônio .RU��,irº, na Ilha da fil-.,., disp.0l3t'a ,ª$,-,,- rodadas comple
gueira, CampeQnatc;í ,que íQVjI p. J11�otar!i�J (�ão ..,1�_ rodadas) em

patrocfnio do Esporte Club'à" sua primeíra ,fase. que o�"CQr
Figueirense, teve,. na rooaaa, Ô � '>teiOI 'do Povq"! p�blica ·'com ex
empate sem aoerfurã 'ãé'conta� ••elli�ividade! 04 de malo;- Fer·'
gem entre o propria Figueiren- r.oso x Vila L�nzi .. l'Ioroeste I x
se é' Posto. Maser, ,apesar de . VEl.telapP�'J ,RJo" Mg.l1ia:, x Vjla
terem havido inúmeras chances �pva; 1� ii� mª� _: PO!'!to_Mo-
_de gol, inclusive com

-

o aivj- s�r x Vil�"tqo�a:-�gua Verâe: x
-verde perdendo uma. penalidÍii .vIla- benZ_i .. e1 Figueirense x S!n-
-de máxima assinaláda pelo ár- pas; ,18 'de.maio,.- Rio Mol�a
bitro RenatQ BIJYJ�IJ, c(��P�fd.i;' _

l< Y!'J�ranqs, t,Figl:leirense x Vila
çada pelo centro-a.Ypp� 6.eto, 'NOVEI e F.,ßrroso X N�roeste;'�5
que chutou 'para 'fa't'á',' NÓ perrQ�" .

"(te'maiQ'..'s:pcrstti Mosér x Fä;r-
do yespartino, o Água Veräe rosa, Sinpas' ·x.!.Neroeste e Ágl,la
facilmente gqleou i ao Sinpas, Verde x ßi(!)...,MoJha� ,.01 de JU-
4 a i, ao passo que na partida '. pba - .§lnp�s.i,. Vila Le,n2:i,
oe fundo, Os Vßt�ranoll qp Fi, Água Verde. � Noroeste e Posto
gueirensE" 'cóhhecerám' 'amárgª- �

,

MO"$ßt X'V�te:rMos; 08 de junl;lo
derrota, perdendo-para a boa, . ....:.."Vil.a'�Nciva·'lt Veteranos, Rio
equipe do Vila Lenzr por 3 a O, Molha x., ,Ferroso.• e .Figueirenlle
que' inclusive perdeu Q.utrlils,· l( .Yj!a '-.Ii!-Jl,�i,' �5��1t junhp. _ �i-boas chances de àmpliar•. A g"leir�ns� '1;, Veteranos, VIla"estrela solitária" ao féc1i�cõ Lefl�i x Nd'rpeste -e Vila Nova x

Horácio Martini, desfa 'feita não' ' ,Ferroso�· 22'-dequnho,- Posto
brilhou. : Mdser x Água,..Verde, Sinpas ')x
Passada essa rodada, a clas-

\ ,ßlo. ,,�oI.tJILe' fiÇlu.eirense x Np
sificáção, marca na 'Iiäerança rql?ll,,�; ��/dEl ,iUíillo - Rio M9-
isolada o Água Verde, com 4' l�a'"}(,'Vila !en�i; Vila Nova 'x

pontos, seguido por Noroeste, A!}ua Verde#e Ferro,so x Vete
Vila Nova, Figueirense e Posto... ;· ,tanps,;;06;de;;julhQ - Sinpas'x
Maser com 3; Ve\eran9�., ,Rin; ß,(>%l9..., ,Mpa,erl, figueirense ,'f.
.pas e Vila' Lenzt com 2 e, Rio Ferroso e Noroeste x Rio MC!'"
Molha e Ferroso com T ponto, lha; :13 dI' M"o, (�, r�ad'a)
apenas., A quinta 'rodada do -

. Veter�I'1�� x �;4;gúa '. Verdd.
Varjão/80 acontecerá amanhii, I Slnp'a�"x,LVilgI�Nova e Vila lel\-

. envolvendo às 9h3Ómin ..::.: Fér- zi, x ,Posto Moser..
rosa x Vila Lenzi; 14 horas - \.

CAMPEONATO CITADINO. E, (NJERSELEÇõES,
" AS SE_NSAÇ()�S DO FS

Contando com um
'

�m pú..-, ç,6es;' 'prQmoção' da. Comrsslo'
blico que chegou, incluatYlI II' NluniciprtJ ele l3$go'ftés de la
entusiasmar os dirigentes, foi ,raguá do Sul, teve 'continuldade
largado sexta-feira, 25, o Cam- segúnda-ftti"".,. pl1Cf, Q ,,'teia-peonato . Citadino Adulto de naç!q!;la çid!if;!e �ofitriã, dlspa-
Futebol de Salão, da lJFS, no· radamellie o melhqr, foJ o caRl-
Ginãsio de Esportes Artur M'ül- 'Pelo" seguido de perto pelo
ler. Foram três ias partidas que schroedense,· com diferença de

apresentaram a vitória'dô 'BHC; dpis PQI'I19'.'··
."'

.

2x1 sobre a Cyrus,' a goléada 'O," jo'gb�: Guarªmirim 2x6 Ja- "

da Jari,a, 7xO sobre o Uniban- raguá d oSl,Il. .Gois: GInho, Ser-
co e a vft6rJa aPertada da Ar- ginho, 'Jait, �21., J'I,,'ir�� Pi!!�P •
weg sobre, a lUIati,ol (que es- Illmar (Jarä/lli�),' ié, B�nedlto e
treio em campeÓilato 'cifIciai)., ,,,'orget (Guáramitlm). Jaraguä
por 2)(1. � ,. , •.

_ ,'N.,' ., ;1 � foi de:."'alllérgio, t;GlnTto, Alcir,
Ontem à Ilolte ,foi desenvol· Serg,n�Q, �"r, Má_!:lo Papp, �éi

vidl!, a segunda rocJa:a� entre ,Clt p�p�-,." I��"r, '.Qr,! e ,Ivanir�
ArWeg x Kohl�ach .. Jaflta x Ma- Guara�,r,m'�C;I� V,nlcio, Osni,
risol e Uniba-';cõ�efeànsta" Benedito; �orge, :jfnt8nio, Má�
Urbano. Sexta-fe_ira proxima, , ,rioOl'Adílson e,"ATçeu. Schroede�\
dia �ove, jOgl!!P"�,1I.1�Ji,,,in 7�, ��3'�',�orm��:.,Gol$�, Gilmar, AlliMa ISOI. � l,I!'Iiba_I1ÇO, �y,..15m!n "ert01 �lItQ�{;2) @ Celso (oon1
_ Besc i Kohlba"ch f(ãs�.2111- "lrã)'pl Sbhroeaer, e, Walmor
15min _ Cyrus x O'er4!l:allsta' 'I'e Jurandl,,'(2�' pl Gorupá; A se�
,Urbano. . " .... 10 .. ,.� h"" , ': I�ção\ d� ,Schroeder foi de Os.
,

O Campeon�to Infan\�lljtl'!r� "I W�!�9, . �om��!. -Wlmar, Allber
Isua rodada inaugural dia 15 êle, to, Milton, WalmJr e �ilson
I
maio - sempre o prime!ro jo-' Corupá de ",""ijUer, Bért'; Wall
go - devendo os. clubes pro- mQr, MliJfr!!; Wâlmi,,; Celso, Ju:
Ividenciarem a' docuinerilaçãó. rllndi., e Maurp.' ÄJcrcfes Bách�
'de atletas, técnicos e massa- "mann foi :0 árbitro dessas, parti.,!
'gistas até o dia nove ae maio 'das, auxillacfo ,por Waldema�,
próximo. , P�!lltt fiCAI'!c;lo a' classiflcâç'ão;
CAMPEONATO , 'áporitQndQ, @m 1 •.o·"lugar (Jara'jl
INTERSElEÇÖES ' ',.' guá dó Sul) com 6 pontos; 2.�
Com o encerramento'êlö pli- H'(Schroeaer)' com 4 e em '3;0,
meiro turno, o Campeonato de (Corupá e Guaramirim) com l'

. Futebol de Salão entre Sele- ponto apenas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BOM DIA," CIDADE-.
�ERDINANDO PISKE

Dia 21 de abril foi feriado neelenat, Dis consagrado a

Tiraden,tes, Patrono Cí)'ico da I'Jação Brasileira, Protomártir
da nossa Independência politicai Portanto, um homem cuja
existência não pode ser esquecida, euja vida foi sacrificada
em heíocausto à libertação do Btasll dos gril�ões da corte
portuguesa.

'

Somos, os bral_lilelros, ,Il po�o que at�almente mail; cla
ma por Liberdade, Liberdade 'de ImptenS3; liberdade de pa
lavra; liberdade sindical; liberdade disso e mais daquilo.

Pois, segunda-feira, ,dia 21 de abril, data do saJrifício
do Patrono'Cívico da Na�ão Brasllelrlil, havia hasteadas e

xatamente 6 (seis) Bandeiras, em toda a cidade de Jaraguã
do Sul.

Afinal, o que entendemos n6s oulros por Liberdade?
Xingar o governo por causa do alto custo de vida? Fazer
greves, mesmo desrespeitando a Justiça?

Seguramente, um povo que não respeita a História',
nAo mei'ece o respeito de ninguém. Partlnd� de tal premis
sa, co�venhamos que não podemos nos queixar da expio
ra!lAo de que somos vitimas por párte de nações mals de
senvolvidas•••

O
Em Blumenau existe uma lei que profbe fumar no Inte

rior de estabele�'imei1�os comerciais, o que, dentre outras
vanlagens, ,favorece os não fumant� e evita multo incêndio
ateado, por alguma "chepa" de,lxada ,acesa nalgum canlo.

'Mas, um dia destes a TV Coligadas entrevistou várias,
pessoas que se manifestaram à respeito. Um deles deu azar.
O repórter fez a pergunta, o cidadão dIscorreu sobre a�vanlagens da medida e a oportunidade e validade da lei. Ai
o repórt�r fez outra pergunta:
- Ó senhor é loJista?
- Não senhor� Eu sou ga6cho •••

E foi ness� ponto que o té'cnlco cortou som e imagem.
O

"

A greve dos metal6rgicos continua, pelo menOs hoje,
dia 30.04 quando estamos escrevendo estas linhas. A falta
de outro assunto, alguns Jornais deram em propagar que a

crls�terla' sido "fabricada inclusive por alguns escalões su

periores do Planalto" enquanto outroß (politicas) chegam
ao extremo de culpar o Ministro Delfim Neto como respon
sável direto pela demora dos trabalhadores voltarem, ao tra
balho. Dizia o jornalista Tarcislo Holanda ainda há pouoo:
"O, Senador alag08no (Teotônio Vilela) esfá Informado de

que o Presidente da República deu um prazo determinado
ao Sr. Delfim Neto para cumprir, uma mlssAo es�ecíflcà ..;_

fazer a taxa Inflaclon'ária baixar a patamares suportáveis.
Como o objetivo parece cada vez mais distante, enquanto o

tempo encurta, o Ministro do Planejamento estaria 'cada vez
mais desesperado. A solução de força, o tesle de força, se
ria a saida que' interessaria ..."

• Ora, sabe o povo bra�"eiro que"'To Delfim Neto sempre
as,everou que a Infiação, em decorrência das medidas to
madas pelo governo, deverá começar a baixar r a partir do
2.° semestre de 1980. Essa é a posição do governo. Logo,
desespero algum. Além do mais, os ptonunçlamentos de e

minentes economistas e o alto -empresariado do Pais lem a

firmado e reafirmado 9ue aquelas medidas foram oportunas
e que acreditam (jue, de fato, no 2.° semestro os efeitos po-
sitivos dessa política deverão se fazer sentir.

'

Positivamente seria o fim da picada estar 'o Governo
Incitando os trabalhadores a, �ermanecerem em greve, para
poder justificar o golpe, tão sonhado pela Oposição, para
poder brandir o estandarte, da dema�ogia: "Estão vendo?
Não diziamos que a i)berlura era apenas fachada, areia jo
gada nos olhos do povô?�'

Ao Governo, Interessa que o Pais trabalhe e produza�
Que poss,amos exportar "ada vez mais; que tenhamos ca

da vez mais produtos primários na' mesa, barateando seu

CUSIÓ; que a produtividade aumente, para �ue os preços
baixem; que itaja ordem e harmonia I'!esta Terra;' que o po
vo se conllcientize' de sua forca e de seu poder e os exer

çam d,emocratlcamente, não em fuxicas 0008 e vazios -
como está -fazendo a Oposição. J '

Existe uma lel-- a ,CLT que tem de'ser cumprida. Se
está errada e é Injusta oom os trabalhadores brasileiros, '

cumpre modificã-Ia. E curioso, não vImos a Oposição apr.
sentar um único projeto n�sse sentido. Há uma decisão da
Justiça, declarando a greve Ilegal. Logo cumpre aos traba
lhadores voltarem ao trabalho e p�ocurarem, resolver o Im
pasàe alravés do dlälogo com os patr68s. Há quase 2 mi
Ih6es de,metalúrglr.os espalhados pelo Brasil e dezenas de
mllh6es de trabalhadores de oulras categorias profissionais.
Logo, não tem alguns milhares, o dlreflo nem o poder de
pretender resolver os problemas de Iodos e nem cabe o ar
gumento de polfticos e padres de que 8 greve do ABC é o

refiexo da Insatisfação geral do povo.
Em resumo: Vamos .rabalhar, gente! Aumenlo de salã

rio não resolve. Resolve prOdUZir mals, baixar os preços e,
logo, aumentar o poder aquisitivo de nosso dinheiro.

Quanto ao solerte senador al8goano, tão festejado pe
lo Tarcísio Holanda, onde anda seu tio falado Projeto Bra
.11, destinado a resolver todos os nossos problemas?

,

Sindicato do ComérCio Varejista de Jguá. do Sul
ASSEMBL'::IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

, EDITAL DE CONVOCAÇA'O
O presidente da entidade supra, no uso de suas

atribuições, convoca os senhores associados qu,ites
e em, condições de votar, a participarem da Assrem
bléia-Geral Extraordinária a realizar-se às 19 (deze
nove) horas do dia 15 de ,maio de 1980, na sede
sOCial, à Avenida Marechal 'Deodoro da 'Fonseca, 348,
2.0 andar, para deliberar sobre a seguinte.

� ORDEM DO DIA
- Delegação de poderes à diretoria da ,entida

de para formalizar a,participação da mesma na
constituição do' Centro Émpresarial 'de Jaraguá do
Sul - Sociedade Ciyil de R_esponsabilidade Limita...
da, visando a cons:trução da sede própria.'

Não havendo número legal para instalação da
Assembléia Geral em primei"81 con'lJlocação, à hora

Iacima mencionada, a mesma realizar-se-á uma hora
após, no mesmo dia ,e local, corri a presença de qual
quer número de aß�ociados.

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1980.
Bruno Breithaupt

Presidente

I'

AUREA MOl,.lER GRUQa�' ••
1; '; Tabeli� �!! ,Oficial do Registro de

Protestos
- 'EDITAL - "..'

Pelo presente edital die. citação pedlmoscaos '�
senhores abaixo relacionados que compareçam

'

em n�sso cartório 'l;>ara' tratarem de assuntos de
seus mteresses: �.

c

,

� Bernardo ,Ges'ser, R. Roberto Ziemann, s/n.Q"nesta. Carlos Stérn, Av. Getúlio Vargas, 670, Coru-
, pá. Esquadrias Metálicas Klaser, Uda., R.- Bernardo
Dornbusch, 130, nesta. Empreiteira de Mão de 'Obra Vargas Uda.; R. " Bernarde: Dornbusch, 1121,nesta. Ingo Laube, R. José Teodoro, Rlbelrc, s.n.,, nesta. Maurino T. Dias, R.' Preso Epitácio' Pessoa,723, nesta. Panomar Ind. Com. "'est. Uda., Av. Mal.'Deodoro da Fonseca, s.n., nesta. Sergi'o Oorrea, R.
Gustavo Rubim, 181, nesta. "

,

"

Associação Comercial e Industrial de Jguá. do Sul
ASSEMBL�IA GERAl EXTRAORDINÁRIA

I:DITAL DE CONVOCAÇAO
'

O Presidente da entidade supra, no uso de suas
atrtbulções, convoca os senhores assoclados quités
e em condições de votar, a participarem da Assern
bléia Geral Extraordinárià a realizar-se às 19 (deze
nove) horas do dia 15 de maio de 1�80, na sede
social" à Avenida Marecfial Deodoro da FOÍl'seca, 348,
2.° andar, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
- Delegação de poderes ä diretoria da entida

de' para formalizar a particlpação da mesma ,na
constituição do Centro' 'Empresarial de Jaraguá do
Sul '- Socied{ide Civil de Responsabilidade [imita...
da, visando, a construção da sede própria.
/ Não havendo número legal para lnstalação.da

Assembléia Geral em primeir,a convoceção, à hora
acima rnenclonada, a mesma' realizar-se-á uma hora
após, no mesmo dia E(l local, com a presença de qual
quer número de associados.

Jaraguà do Sul, 30 de abril de 1980.

Henrique'Reis Bergan
Presidente

;

Sindicato das IOds. Metalúrgicas, Mecânicas e d�
'Material Elétrico de Jaraguá do Sul

ASSEMBU�IA GERAL EXT�AORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Presidente da entidade supra, no USO de .suaa
atribuições, convoca os senhores aseoclados quites
e em condições de votar, a participarem da Assem
bléia Gßral Extra;ordinária a realizar-se' às' 19 (deze
nove) horas do dia 15 de maio de 1980, na sede
social, à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 348,
2.° andar, para deliberar sobre à seguinte,,

ORDEM DO DIA
- Delegação de poderes �à diretoria da entida

de para formalizar a participação da mesma na
constituição do Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul - Soci�dade Civil de Responsabilidade, Limita...

, da, visando a construção da sede própria.
Não havendo número legal' para' instalação da

Assembléia Geral em primeira convocação, à hora
acima mencionada, a mesma realizar-se-á uma hora
após, no mesmo dia ê j'ocal, com a presença de qual
quer número de associados.'" '

Jaraguá dO,Sul, 30 sie abril de 1980.
Eggon João da Silva

" Presidente

I
Sindicato das Inds. do Vestuário de Jaraguá do Sul
I ), \ '

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

'

O Presidente da entidade supra, no uso' de suas
atribuições, convoca os senho'res ass'otCiados quites
e em condições de votar, a participarem da Asslem
bléia Geral Extraordinária a realizar-se às,19 (deze
nov:e) horas do dia 15 çje maio Gle 198<J, na sede
,social, à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 348,
2.° andar, para deliberar sobre a,seguinte

ORDEM DO DIA
- Delegação de 'poderes à diretoria da entida

de para formalizar' a participação da mesma na

constituição do Centro 'Empresarial de Jaraguá 'do
Sul - So'ciedade Civil de Responsabilidade Limita...
da, visando a cons,trução da sede própria. '

-

Não havendo. n'úmero
, legalpara� instalação da

'Assembléia: Geral em primeira convocação, à hora
, acima menciOriàda, a mesma re-aHzar-se-á uma hora
apqs, no mesmo dia e loeal, com a presença de qual-
quer número de associados.

'

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1980.

Dorval Marcatto
Presidente

Sindicato das Inds. da Alimentação de Jguá. do 'Sul
ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
I '

O Presidente da entidade supra, no uso de su�s
atribuições, convoca os senhores ass'ociados quites
e em çondições' de votar, a participarem da Assem
bléfia Geral Extraordil1ária a realizar-se às '19 (deze-,
nove) horas do dia 15 de maio de 1980, na sede
social, à Avenida Marechal Deodoto da F'onseca, 348,
'2.0 andar, para deliberar sobre a seguinte

'

.

ORDEM DO DIA
- Delegação de poderes à diretoria da entida

de para f'ormalizar a participação da mesma na

constituição do Centro Empresarial, de Jaraguá do.

Sul - Sociedade Civil de Responsabilidade Li.mitar:
da, Visando a construç�o da sede' própria.

Não havendo número ,egal para instalação da
,Assembléia Geral em" primeirá corivocação, ã hora
acima mencionada, a mesma realizar-se-a uma hora

. apqs, no mesmo dia e local, cOm a presença de qUäl-
qu'er número de associados., r -

"

, Jaraguá do Sul, 30 �e abril de 1980.

I [ Rodolfo Hufenuessler
Presidente

,
"

•

t ;

'Novo Enderece "

A firrna LOTHAR SQ.NNENHOHL estabelecida com INDÚS
TRIA E COMÉRCIO DE. REFRIGERAÇAO '(POLAR) está de mudança. A

. .partlr dos primeiros dlas de mai'01/80artenderá'o,s seus FREGUEZES E AMI
GOS no seu novo endereço, '

I '
.

, _ '. Plrrna: RUA FREDERICO CURT ALBERTO VASEL, 99 - Tele-
fonesr'72�0902 e 72:0935. Residênê'ia: RUA FREDERICO CURT ALBERTO
VASEL, 175 - telefone 72-0194.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCÁ DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇAO
'

,

o Doutor Hamilton PUnio Alves, Juiz de Direito da C9-
marca de Jaraguá do Sul, Estlido de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc ...•

FAZ SABER a TERCEIROS ,INCERTOS E DESCONHE
CIDOS, que o presente edital de intimação virem ou dele
conhecImento tiverem e interessar possa, que por parte de
KUNIBERTO REINHOLD; ,NELSON LUIZ SCHMITZ, URIO
OCHNER e FEUCIO FIAMONCINI, através seu procurador,
advogado Dr. LuIz Carlos Pavan, lhe 101 dirigida a petição
inicial do teor seguinte: "Exmo. Sr. Dr. Jui:r de Direito da
Comarca de Jaraguâ do Sul. KÚNIBERTO REINHOLD, soltei
ro, técnico agrimensor; NELSON LUIZ SCHMITZ, casado,
dentista; ALVINO MOELLER, casado, lavrador; 'VALDIR A
GOSTINHO .IUNKES, casado, operário, URIO OCHNER, ca

sado, operário e FEUCIO FIAMONCINI, solteiro, lavrador,
todos residentes e domiciliado nesta Comarca, à exceção
do último que tem domicflio e residência na Comarca de
Guaramirim, vem por seu procurador firmatário (procurações
nos autos dEl_m,edida cautelar inominada que movem contra
José Mielker), requer MEDIDA INCIDENTE DE, NOTIFICA�
çÃO (art. 796 a '867 e sego do CPC) centra TERCEIROS IN
CERTOS E DESCONHECIDOS, dizenqo e requerendo o se

guinte: 1. Sobre o imóvel hoje registrado sob R-I 5.232 no
livro n. 2 do Cartório de Imóveis desta Comarca, com a área
de 224.189,26, fazendo frente em 100,00m com a _s6-S01,
fundos em 186,00m com terras de Frederico Kunze, lado di- '

.
' l '/ '

.

reíto com três hnhas quebradas de 73,00; 95,00 e 1.148,50m
com terras de Thomaz C. Fruet e Jorge Marangoni, lado es

querdo em três linhas quebradas de 25,00; 63,50; e 1.160m,/
em terras de Estefano Meier, Henrique Pabst, Frederico
Dalprá e Alfredo Koehler, pende Iitlgio em que são autores
os ora requerentes, destinado solucionar o fato de ter sido
a gleba vendida primeiramente em totes aos peticionários
(alguns deles mais de uma vez) e, posteriormente de maneira
total a Bernardino Saturnino d� Borba; 2. Em defesa de seus
direitos, os autores ajuizaram ação "empti" c/c preceito
-comlnatórlo e alternativamente q_e indenização contra os

envolvidos; 3. Havendo, .eventualmente, nova -alienação do
imóvel, a parte que ö adquirir será sucessora passiva no

feito, raz!io porque, s.m.i., deve-se iom�r as providências,
necessárias para que não aleguem desconhecimento. Assim
sendo, requer-se à V. Exa. que no uso de seu poder caute
lar geral, (art. 798 do CPC) determine: e') a expedição de
mandado de averbação diri'gido �o CartMo de Registro de
Imóvéis desta Comarca, notlficanpo o IIUgio, para conhe
cimento pie�o de terceirqs. Requer-se tal forma, porque es
ta tem indiscutivelmente mais eficácia de aue uma mera in
timação por edital; b) se V. Exa. a�sim não 'entender, que se

faça a intimação por meio da imprensa. Requer-se ainda o

apensamento da presente a ação principal (art. 809 do CPC).
Dá-se a medida o valor de Cr$ 5,000,00, sobre ,o qual reco
lhem-se as taxas e custas. Pelo Deferimento. �araguá do
Sul, 08 d� abril àe 1980. (a) Dr. Luiz Carlos Pavan - OAB
2223/SC. CPF 028.81�.929. DESPACHO 'DE, FLS; 02. A.R.
Apensa-se ao processo principal. Faça-se, a publicação do
protesto pela Imprensa em 3 vezes. Adlante-se o preparo. _

Jguá do Sul, 11.04.80. (a) Hamilton Plfnlo Alves � Juiz de
Direito�'. Em 'virtude do que foi expedido o presente editai"
pelo qual intima os TERCEIROS INCERTOS E DESCONHE
CIDOS, por todo conteúdo da petição Iniciai e despacho su

pra transcritos. ,O prese�te edital será. afixado no local de
costume às portas do Fórum e Publicado pela I�prensa na
forma da lei. Dado e passado ne�ta cidade e Comarca de
jaraguá do Sul; aos, 18 de abril de 1980. Eu, Adolpho Mah-
fud, Escrivão, à subscrevi.

'

Hamillon PUnio Alves
JuIz do Direito

\ ,

I

I Sind. das\lnds. da Constr. e do Mobil. de Jguá d'o sUII',

ASSEMBL'::IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

EDITAL DE CONVOCAÇAO _

O Presidente da entidade supra, no uso de suas(
atribuições, convoca os 'senho_res asso'eiados quites
e em condiç6es de votar, a participarem da ,As,slem
bléia Geral Extraordinária a realizar-se às 19 (deze
nove) horas do dia 15 de maio de 1980, na sede
social, à Avenida Marechal Deodoro daF'onseca, 348,
2.° andar, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
,- D�'egação ele poderes à diretoria da entida

de' para formalizar a participação da mesma na
constituição do Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul - Sociedade Civil de Responsabilidade Limita...
:da, visando a construção da sede própria.

Não navendo número, legal para instalação da
Assembléia Geral em- primeira convocação, à hora
acima mencionada, a mesma realizar-se-ã uma hora
após� no mesmo dia e local, com a presel1ça de qual-
quer número de associados. .

"

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1980.
'Waldir Octávi� Rubini

Presidente

DE 1'7 A 25 DE OUTUBRO - XXI JASC

EM JARAGUA DO SU[.'

PREPARE-SE: vo,ca DEVE PARTICIPAR !

o Barão ·de·
Itapocu.,

-

DANTE M:ARTORANO

Barões houveram nasci
do da guerra, das lutas e

das armas. Há os que ad

quiriram baronetos pelq
casamento, pelo poder eco

nõmlco e até pela

tra�aça.1MliS este baronato, o de

Itapocu, o' [ornallsta Eugê-

,Inio Victor Schmockel ,:on
qulstou na raça e no peito,

, na longa, e' permanente
comunicação com sua gen�
te. Pelo "quarto poder"
!nstlturdo foi este barona
to ....:. resultante da arma

Indestrutlvel - o "Correio
do Povo" de Jaraguá, o

mals antigo semanário de
. Santa Oatarlna.

Não se limita neste jor
nal a contar fatos do diá
a-dia de Jaraguá - mas
iá vem o colunista, "Fritz
Von Itapocu" a rememorar

,fatos históricos de sua Ci
dade. Enumera pioneiros,
retrata personalida,de e evo-

ca fatos e com isto vai te
cendo éle a dimensão do.
acervo natural e história de
seu povo. Com' amor, com

talento, perseverança' e so

lidariedade monta' os ar-

quivos da nossa 'história
naquelas plagas. Conserva
fntegra a memória de, ,,!m
povo. E em Santa Catari- ,

na este patrimônio é poli
crômico. Etnialt diverSas.
Felizmente, o Barão é ,ca

tarinense por definição.
Não se mostra envergonha-
ido ou diminuido, por ser

barriga verde. Junta o pre
sunçoso e' nobre "Von", ao

nativo e, poético Itapocu.
Como bom cmarinense as

sum'e O. eclético pa!ad�r.,
Especialistl;i em dar valor a ),
salsichas, a xarques e a

chürrascos. Da tainha, do
dourado, do cascudo,' do
siri e' do carangueijo" do,
macarão e 'da "buchada"
- Conta histórias de re

quintes impossrveis.
,

Mas também Jaz "Kerbs"
festas de São Joãõ, car

relradas, rodeios e dispu
tas de "bocha". Sabe indi
car a boa pinga de Gas

par, Orleans, 6u Santo

Amaró, dando-lhe a germâ
nica denominação' de "Sch

naps", Chucrutz e pinhão,
regados com o vinho do
Rio do PeIxe ou de Urus- \

sanga são os condimentos
com que tece lindas histó
rias de caboclos, de ale-
,mães e de "gringos"
enfim de catarinenses de

todo O tIpo. 'Para isto teve

seus dIas orquestrados. pe- .

'lo vento sul e pelo minua
no. - E apesar desta la-'
ta catarinensização - suas

imorredouras raízes, como

a de sua gente, se. emara
n'haram nas terras que mar

gelam o
\ pedr�goso e' ba

rulhento Itapocu.
, Da poesia e beleza destas

_

éguas, o Barao com a his
tória de JaragUã, contribui
e muito para a composição
policrômica de Santá Cata
rina.' Eis porque legrtimo o

Baronato. Reconhecido é o

cavalheiro auto afirmado
nas páginas do "Correio
(fó Povo". E no reconhecl-

, mento' de. seu, valor, 'as

fanfarras
-

ecoam' por ar,
abrIndo alas' para o nosso
BarA., de itapocul Salve o

Barão.

, ,

(O Estado - 20-04-80)
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