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;Em junho'
"

�ova campanha anti-aftesa
Ne próximo dia 1°' de ju

nho, será iniciada nova cam

panha centra a -íebre aftosa
na sub-área ,de . �a'raguá do
Sul que jurisdiciona,' ainda,
Corupá, segundo" 'informou o

Dr. João Manoel Bazetfi Mar-
, .. ,..

ques, médico-veterinário do
Escritório da Coordenadoria de '

Defesa Animal (Codesa). Essa
campanha que é realizada a

cada quadrimestre, Visa com-

,b�ter o mal que grassa os re

banhos (o que não é .o caso

local) causando -inúmeros pre-
juízos a{> çrladcr.,

.

O trabalho. de -vactnação . é

feito. pelo próprio criadór, ou

,por vacinador dfl Codesa ou,
ainda, por elementos que exe

cutam tal, ·função' somente·

quando das campanhas. A

partir de junho, quando dô
infcio

.

de nova campanha, h;:t
verá posto de vendá de vaci
nas junto ao' Escritório da (:0-·
desa de Jaraguá do Sul (para
todo o município) e em Coru-

• pá, na Prefeitura .Municipal.
Atualmente, de acordo com

a' última campanha, realizada
em fevereiro, Jar�guá do Sul

possui um plantel tie aproxi
madamente 13 'mil cabeças,
das quais 60% v.éicas leiteiras
e Corupá, 4 mil, mals ou me

nos. Essas .campanhas siste
máticas que contam com o

apoio da Secretaria da'Agri
cultura e Abasteclmento, são

, bem acettas na 'região, cujos
reflexos são a não incidência
da moléstia, fato gU,e _

deve ser

ressaltado, o que' vem com-

. Corupá _ terá ,:nova

cidadã benemérita

ATERRO

Por determinação, expressa
do Prefeito AdeJino

• Hauff�,
estão sendo processados os

serviços de aterro'} na Rua
Willy Germano Gessner, nas

imeçliações da ponte baixa que
liga' o centro a Estrada Ita
pocu. Tal obra vinha sendo
pleiteada 'pelo vereador Ermf- ,

nio Moretli, representante da,
quela região, em virtude d'e
toda a, vez que as á,guas do
Rio Itapõcu subiam, interrom
pia o trânsito daquela vi� pa
blica,' Dentro de ,20 dia�, apro
x,imadamente os trabalhos 'es-

A Comissão Técnica, respol1-
sállel pelas mod!l.lidades é es
ta: futebol de salão' - Wal
demiro da Silva, bolão
Waldemar Weber e tiro ao

alvo
,
carabina Bertoldo

Frankowlak.

Gincana envolve alunos
do ,São Luís/

, \

Tendo por objetivo a inte-'
•

,',- ,I"'" " ....

gra,ção 'dos alunos por' meio
de ätlvidades culturais, 'artf;-'
ticas' Ei' recreativas, di�puta�d�'
dentro d� 'espírito. de' criàti�i
dade e organização no éum�
primento das tarefas, o Centro
Cívico Escolar' "Coronel Jour�
dan", do COlégio

_, S�Q L,ufs,
está realizando deJdé ,:)

a
".noite'

.de- ontem, a iII GincEÍn;�'Estu-::
dantll' �'lrmA'o" Lêão' Mãgnb",
e!lvolvendo'l um" total de' .140
pessoas "qliê; ! fôi:rhàm",'8s' 14
equipes' in'scritas, "todos alu
ncis ','00

.

pnflprio--edocar:rdáriô�i)

provar que o trabalho nesse
sentido é'muito bom,
ANTI-RÁBICA
O Chefe do. Escritório da

Codesa da sub-área de Jara

gu� do Sul, dr. João,' �diàn
tou à reportagem' que' preten
de dar cabo, possivelmente
em 'agosto, "no mês do ca

chorro, louco, segundo a cren

ça popular", a vacinação anti

ráblca no municfpio, em pos
tos pré-determinados.

neste

I
t":eg.: .��.:,.k.:;;;L ," I
Data :

...gg., ...s;;;U�;� ..,_.j?.o;?.-:,1

A última campanha,
sentido, foi realizada em 78,
atingindo-se um total de 4,200'

eritnr:caninos e' felinós' (cães
e gàtos), número gue tende a

aumentar, haja vlsta ser muito

importante a prevenção contra

ci raiva, mal que traz' conse

qüências imprevisíveis.

JUNTA COMERCIAl!'
INSTAL:ARA: f

PREPOSTOS NO:
,

'INTERIOR'
.

.

JARAGUA DO SUL.
Capital Latino Amerl_ do
, 'Molor Elétrico

25107 28103

A Junta Comercial do, E�ta-'
do de Santa Catarina, dina"

1 .

"

, '

miz�ndo seus serviços nO' in

tetior 'catarinense, já publicou
pelo Diário Oficial, aprovados,
inúmeros termos aditivos a

c01wênios 'que" a autarquia

prepostos em 'vári_as rcldades;'
il'lclusive Jaraguá do, SlJl. Além
de Jaróguá do, Sul, constam
do plano da Junta .Comerciaí
as cidades de Lages, Blume

nau, Itaja:, Brusqoe; Concór-'

dia, Chapecó, Tubàrão, São'

Bento do, Sul, Criciúma, Jara-
,

Quê do Sul e Cu.ritibanos.-

Os' convênios em ahdamen-'
to I têm em vista agilizar ein,
todas as: . áreas, .- através da

instalação' de' prepostos; os

procedimentos e serviços de

Registro do Comércio, progra
ma que conta com o apoio da
Secretaria da Inefústria e Co

mércio à qual está subordina
da a JCE.

1,

8: 9
"

7 3

·6 4

\Tacllaáção'enn na�ssa
eontra o sa,rampo -,

nicípio, visando atingir o maior
número possível de crianças
dentro da faixa, etária estabe-

O Departamento de Saúde
Pública e ai' P�efeitura Munici

pal, cem a coordenação do
Posto de Saúde' de Jaraguá
do Sul, estarão, neste sábado
e domingo (17' e 18) realizan
do va,CTnação anti-sarampo,
em masn, para" crianças de
6 meses

..
a 5 anos. alto pos-

.

tos volantes estão instalados
em pontos estratégicos do mu-

lecida; porém, há a ressalva
do posio ele S�úd'e, que crian�
ças CcHn ,idade, superl�r a 6

anos também poderão ser va

ci,n�das. Datas, horárioS e lo

cais jã estio' definIdos, sendo
esses:

SANTA ,CATARINA -, �EMANA, DE 17, à 23 DE MAIe;> 'DE 1980
�----------------�--------._------�/--.�----------------�------�-------���----------�����----��--.--------��.-.��--�----------------�--

Verba .'ao Acaraí 'e

PPf ir;dicação do' vereador tarão concluídos.
Ernesto . Felip� Blunk., .líder do I CME: D'IRIGENTES
bloco do pártido governista, a . CONTINUAM
Câmara de Vereadores de Co-
rupa irá conceder o título de, A Çomissão Municipal de

"

I" .

. "Cidadã Benemérita" à Pro- ESP9j1es, de Corupá e�tá em

fessora Zélia. .ozQrio Ewald, plen� ,ativid�qe, ' prepsra,ndo
.� tr�t·drr-sUã'-�ää4;�# ,': "'Ii�'�.....

", "

i'
gistério. Vlnda_ de Florian6po-, Ião, boião tiro ao alvo caralli-

- lis para Corupá" em 19'46, on- na para ós jogos Regionais a.
·de passpu a lecionar, ra�ico(J- serem realizado!! em Junho em

se definitivamente rio municf-, 'São Bento do: Sul .� que visam
pio, onde contniiu núpcias à classificaç�o' aos' Jase., er"(!
com o. sr. Gehrit Ewald. A Jaraguá do Sul. E; através do
sessão solene em que a ho- Decreto nO 03/80, o Prefeito
menageada: ·receberã -a, ej.Jtor- Mun'icipal homologou' os no.

ga, será' prOVi:l\:el�e�te�'<na 31 mes da diretoria do'órgão,
de maio, quando, a, dedicadfl para mandato de mais 'dois
mestra ,�stará completando um an.os: ,Presidente-Ernesto Fe) i-
novb aniversário; pe Blu,nk, Vice-Ademar Jark,

Secretário' - Álvaro Ottomar
Pett, Tesoureiro - Orlando
Zan'canella, Assistente, Técnico-
'- Padre Vilberto Giaflesini,
Assistente

�
Jurfdico - Dr. Al

berto José Dalmarco', Assis
tente Médico - Dr. Amil A.

Aued, Relações Públicas
Gomercindo dos Santos e' Se
cretário de Expediente - An
'tõniQ Carlos Blunk,

Horário Localidade LocalData

17.05 - 08 às 12 João pessoa
,-,,08' às 12 RI� Cerro
-, 08 às 12 �i1a L,enzl

Salão de festas Ida Com. Evang.
Salão' Alvorada
Esc. Mun. Albano Kanzler

'"

,- 08 às 12 qentro Posto de Saúde
- 08 às 18 I. da Figueira Salão da Cape,la
- 14 às 18 N. Ramos

'

Esc. B. Euclides da Cunha
- 14 às 18 Rio da Luz Esc. Est. Rio da Luz "
- 14 às 18 Centro' Posto dê Saúde

Salão d� Capela' c,

Salão da Cap. N. sra. Graças
Salão de Festas da Gruta
Posto de Saúde \

Esc. Reun. Max Schubert

�alão da Cap. S. Estevão
Esc. Est. Julius Karsten

Posto de Saúde

18,05 - 08 às 12 S. Luzle
- 08 às 12 B. R. Cerro

..

,08 àS,12 Rib. Molha
- 08 às 12 Centro
- 14 às 1� T, R, do Norte
- 14 às 18 Ga'ribaldi
- 1'4 às 18 T. R. do Sul
- 14 �s 18 C�ntro
- 15 às 18 Centro SaUjo de festas da Com. Evang.

nOva
A Telesc está publicando na imprensa; comunicado,

,orientando que c.om a implantação do Sistema de Chama- ,

das a Cobrar Automática, as cidades átendidas pela' área
0473 - Blu�eAau, Brusque; Itajaí, B,alneárib de Camboriú,
Penha, Piçarras. Jaragu'á do Sul, 'Guaran'lirim, Itapema. e

Porto Belo - passam a discar o' c.ódigo 9 no lugar do 90

anteriorment� utilizado para esse tipo, de ch.amadas segui
do do prefixorde área DOO e do número do, telefone dese

jado. P�ra' áS� ligaçõe:s realizaC!.as denfrQ da área fecrada
(047�), o usuário deve discar ape�as 'o, cédi'go 9, seguido
do número do telefone cow o ,qual deseja falar.

'SEM' PREVI$AO
A l.igação dos novos terminais telefôhicos no município,

está aihda sem previsão, contudo, há prQbab'maad'e de que

possa ocorrer no próximo mês, isso devido a falta de ma�

terial que originou na demora,. A informação é de fonte da

Telesc local.

Jaraguá terá .uma- das
centrais de" v�cinação

-
�, �'. '

r ',,'
.I

• •

,

",éqntra', a 'pólio� '.
,

I

A Secretaria d,a Saú
de do Esta(l'Q de, ,Santa
Catarina, já está se mo

bilizando para desenca
dear mais uma etapa da
vacinação dontra a po
liomielite (paralisia in-,
fantU), que prevê a djs
tribuição de 1 milhão e

duzentos mil . doses 'de
vàcii1�, devendo atingjr
,os 197 muniCfpios do

'�, Eslado e será deSenvo,l
vida,entre 0,9 dias 14 de
junho a 16.de a.gosto. O,
mlJnicipio· de" Jar.@gLfá
'do Sul será sede de
uma das 30 centrais de

v�çin�ção . que serão
instaladas em Santa Ca-

, tarina.
Aproxim'adament� 615
mil crianças, de �ef:o .. a,
4 anos. C0l'ilplel0l!,' ,dt" .

verão 'ser,'vacinadas
contra a poliomieUte n9,.$',
197 níimlcfplos dô Eâ�-"
ao, elltre os dias 14 dê '

,

juriho� e 16,de : " agQsto '

,

próximos, dur"nte a
• -!_ -

•

retomada a partir das 13h30
mi�:!,�s"atividades irão até à�
16' horas, porém, o encerra
men'to dar-se-á à noite, a par..

tir �das: �2 horas, no' Ju�ntus.
com baile e o cumprimento de
outra tarefâ: A eqUipe 'vem:�
dora receberá por ocasião do

,

ence,rralT,lertq da. gJ'1c�na ,Cr$
.

10 'mil, Cr$:5 mil pára a se-
'

gunda' "éoío��d� �. 'c'r$
.

3 rril'

para a, terçeira, CI�iflc�da.
A Associação de Pais e Pro

fessores e�' o Centro 1_Civico,
estão apelarido à' população,

,
no sentido 'de facllit:ar o tra-'
baiho das equipes, fornecen-

··Ontem, '8' prograrrrâção' foi do,' se pcissfvel, dados' refe-
das"19h30'miri (às,122;:h6ras,'''é 'rentes 'as� tá:re,fàs,\ �ao� rriêsínö',
para este' sábàdo, �dia "17, ;'á

' Ir tempo em. que cÓnv.iéliun' a que'
.partlr das, 8' hor'às �ô' reinfclo todos se' engajem, 'nessa pro-'
com pausa para o almoço e moção,

A o'pera'ção mobiliza
'rá de 15 'a 18 mil pes
'soas nó Estaöo, que se

r�o divididas em equi
pes-de dez técnicos, en
carreg8clos! de montar
o planpi.\a�, vacinação
em .30 regiões ao Esta
do.�Desta forma, os .30
planos, qu�. liãzém os
detalhe;s de caCia regiãocam,panha nacional de serão analisaaas um a

'

vacinaçã«;). Para'tanto, a um pelo _ comando cen-Secretaria da Saúde já trai da campànha que
. tem assegurada um mi-
'Ihão e duzentos'mil do- estará e�

,

Florianópo-
lis. As 30 centrais deses da vacina. Após a
vac,inação serão. em:primeira etapá· de vaci- Flor,ianópölis, Mafra, Ca-nação realizada' em
noinha.s; Ibirama; Ange-março d�ste ano, foram lina; Tubarão, Lages,l'eg!$t�a<f9s ape.,as-dols Laguna; Rio do Sul, JAcaSas de, ,poliomielite, RAGUÁ DO SUL, Itajai,sendo o últi�o' dia. 26
Ca�pos Novos, .Araran-de �br,I., "

C d
. A Secretaria da ,Saú� gua, aça 'or, • Videira,'

,
de J'á está começando a Porto. União, São Bento

do, Sul, ·São' João Batis- .

, ,preparar 1,0 ,esqu,ma ta; Joinv.me; Blumenau,que será utilizado n'o
Joaçaba.", São Miguel d'Esládo' dura.,te a cam-

d Oeste, Xanxerê, Chape-,panha. Apesar', e se're-; 'có�
,

Indâiäl, ,Criciúma,conhecer 'as�dificuld.- > • , .

des de levar a, efeito S�o Jô���;m,' Ootlcór-,
uma campan�a.' $!Ie. a-� "

dIa e '��,�,sque.' ,

, brangência. Ião. ampla�.. To�as.,f!.s crianças de;.
crê-'se que com o �cio- verão ser vacinadas,
'namento e orientação mesmo ,as que 'já foram
de toda

.

a comunidade lia vez anterior, servin
'pelos'órgãos de impren:" do como reforço' da p�i-,

sa, 'atinja-se a ri:ro�iJ,i���� lTI�i�a,:����P� e as. qU�J i

ção e ,conscientização receberem pela prImel
de' toda a populaçã�.

,<,

J'ã 'iez",têrão o reforço.
"'....... "''',''

, ,

Capital �ul Americana dO
ChapéuNÚMERO 3.08,7

.i

trevo, na ,CV
6,30, 7, 7,30,. 8,30, 10, 11;15 �
12 horas; nos' demaIs dras,
à's 6;30, 7, 7,30, 8, 8,30,
10 - 11 - 11;30 e 21 h. :As

I 'j,':

18h30mln, coIocaçio de dois

veículos um para o atendi

mentó
v 80s '!!SIudantee e ou

tro para operários e demais
usuários•.

", ...
,

(

y,

o Executivo Municipal enca� .

min"Qu à 'Çâmara, de Vereado

res,> esta semaníl\ projeto-de�
Iel, con.cedendo. subvenção a

s.o. Acara'í e a. �oCiedade Ja-'
raguaense de 'Canaricultura' e
Ornitologia, em crS 500.000,00
e Cr$ 50.000,00, I;espectiva
mente. Na' exposição de moti

vOe, Bauer 'diz o Acaraí tra

tar-se de uma sociedade trà�
dicibnal, nunca antes .benefl
ciada financelram�nte,. com
um' patrimônio valioso e 'que
merece um melhor aproveita
mento, necessitandõ, para tan
to, uma,' série de equipamen
tos de infra-estrutura', cujos
serviços a' Prefeitura riã� pode
conceder por estar cómprome
tida' com os Jasc.

Adiante, nllenta que, por
tradição, o Acall8í congregõu ê
congregará uma classe de as

sociad� desprovidos de c�
dições

'

econ6micas-financeiras
de frequ9ntarem clubes mals

requintàdoS d� município e f

Por ser de opinião que' se de- -', TR'EVO
�

'va, ,ãtingir Igualmente ós menos O vereador J� Àlberto
favo�ecldos, .

não 'querendo in- -KlilZ!ke soIiclto� do executivo

sinuar, com isso, ser a'. socie- providênciá.i, no que, foi tam-

dade Inferior' as demais. Quan- béri'l- referendado
.

pelos edís

S � I Reglnaldo Schlochet é Alvaroto a .J.C.O., esta In ciando
.

suas atividades,' tendo Inçlu- Rósá, no sentido de que seja
sive 'se proposto a reali�ar ex- construído um. trevo 'rio ace'S-

POsiçio .... âmbito regi�nat, So aó município. de Schroe-
, 'mostran�;.t!.. belos etI

..

�cimes . "de�, que fut�r8men,," se
..

'rá pa-

'''';���'�;", .'·.-....����e�
ros, ,cidentes já' terem oCorri
do no 10�1. CI� IguaJrnen.te
moradias que .jetio sendo

co�truíd..s nas proximidades,
que poderio prejudicar a tu

tura: obra, pedindO da ,munici-
O vereador Leopoldo Beh-. pálidad� uma, ação, nesse sen,

tido, Oportunlzando o· pronun
ci6mento li!nterior, S�iochet
criticou as construções feitas

à revelia,.,mu,tas fo� do 'ali

nhamento, co,,:,o ocorre pm

Jaragua Esquerdo, n!l rua Leo

poldo Mahnke em em muitas
. "

.
-,

outras; ao mesmo teinpo em

que- reglsírö� seu �r1fcIo, o

RMDB,
.

ter sido o primeiro a

conseguir seu registró junto
ao Superior tribunal Eleitoral.

E o Ud,r -do governo, Enno

Janssen, a, 'par dos prÕßuncia
mentos, . d!sse que SI, qbra nas

Imediações do futurp trevo ,no
acesso a Schroed9r' (ZOft8l RI

ral), foI: embargada, tio logo
. tomou-se conhecl,iui!ßto, estan-

.

/ ,-

do, ag�ra, sendo pmcéssados
os Cälculos de, peritàgem.

OUTROS
Na sessão, por ofício, a Ce

lesc ratifi� ser eTa a' respon
'sável pela.' iluminação públic.a
do município, no tocante a

reposi�io d'e lâmpada. quei
madas, atra�é8 da Taxa de

IIuR:linaçio Públi.ca que é' des
'Contada mensalmente cfÔs be

neficiários do sistema. E a

,'municiPalidad" por � turno,
encamil)hou o relatório do ano

paaaad�, referente ao Fundo

Rodoviário N'acional, onde, re-

vela haver recebido a impor-
1 _,,\ ,r

tincla de' Cr$ 494.251,25" para

aplicação ne' setor.
�' ,. . ...

,

do 'mals, necessita de �ma va
riedade de equIpamentos que
envolve� recuraos, daí a' des-

'

iinação de taf verba.

ÕNÍBUS

Ung, entrou com requerimento,
solicitando ofício à direção da

Viação Canarinho;, no sentido
de que a empres,a determine

mddificaçõ� 11I0� . horários, de
atendi�ento 110 tra!l1s�orte. "co
letivo que atend� '8i Barra do

Rio - Cerro, objetivando benefi-'
ciar os usúários daquela I!nha;
em vista de determinados, ho-
rários haver' aglomeração, de

, vido ao fàto da "Canarinho",
por medidas de eco.nomia,· ter

sup,rimido alguns horárl.os. ,Em

certos dias, parece verdadeira

"linguiça", talo' número de

usuários que se aglome�am' no
,int�rior d<).S c�etivos", Os �o
rárioS propostos pelo verea

dor são estes: saída da Barra

do Rio Cerro, ,a.os sábádos, às
'

,

j

Schroeder terá hQje ofi�
ciahnente'. O 2. grau,
Com a presença de' autofídad�s' da! microrregião, será

instalado às 16 horas deste albado,' dia ,17; Ó � Grau no

,no município'de SChroe,der, 'junto ao 'COlégio Estadual Mi

guel Couto, solenldàde parà' a qual, a 19a. UCRE,' a' Prefei
tura Municipal e a direção do' estabelecimento, nas pessoas
de seus titulares, respectivamente, IrIs Barg Plazera - Di

retora Helmuth Hertel ,- Pr-'teito e Irmã Marial Lune"', con
.Ilidllm' a., POPulaçio a tomarem parte nas sOlenlda,d" desta

,tarde.

o 2<lgrau em SChroeder,' que ferá SUá Instalação ofi

ciat hoje, já encontra-Se em fun,clonamento, dispondo de '120
vagas para os cu�os d, Técnico em Contabilidade e Tkni
'co em 5_ecretarlado, das quai., HO estio preencfild8s no

corrente ano letIvo.

,

Jar�g(;Já
"

VeflCe 'pela Copa \ Itaú
Jogando no melo c,lesta semana nas ca�Ch�s do I Clube

Atlético BaepeÍ1di, pela terceira rodada da�Côpa ltall de Bo

Ião, Jaraguá do Sul derrotou Brusque por' 3.536 a 3.410 pa
litos, melhorando a posiçi\Q 'em sua. ,chave. Os bolonistas
qúe representaram o mu.nlcfplo, nessa rOClada, tiveram este

. desempenho; enún6Qlero de palitos derrubadÕ8: Geraldo 583
, NéJson . 571', Rainer' 613,' Viro ,583'� ,BRIch e Reno. 555 e

'. ,iKltto 641.'
•

A' êJJferençâ (6tim�a) foI de 136 palitos é a pr6xima in.:'
tervenção será em Itajaí, no V�sconcelos Drumond.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO POVo.DO

Iniversarjaales
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I

Fazem anos ho e �; 96ltado
,

", 1 I ( f �,
.", '" .' ,f t

Sr. Aleixo Tomelln
Sr. Nery José Buchmann
Sr. Armando Nagel
Carmelita, filha de ClIuerino

(Tereza) Ponticelli
Rolf -Roberto, filho de Lau-

ra (Silvia) 'Pletseh
Edson JoSe peixêr
Sr. Wigando Behling
Cláudia Olska

Fazem anos amanhiI·
,"""

Sra. Edwirges Voigt
Sra. Co!.�i Baggenstoss
Alzeno Mannrich, em Ata-

Ianta-SC
Gérson Izídio Peixer
Carlos F.' MehI�r
Valli Ranthum

D�a 19 de maio
Sr. Alvaro Tomaselli
S�. R"'enato IRibeiro
Sr. Ary 'C�rolino' 'Fruet
sr. Erwino Fodi
Sr. Reno Schwartz
Márcio José'Schwartz

I I

Dia 20 de maio

Sil1'Jara, filha 'de Walter (Wa-
léria) Mãhnke.......rUII "._1 ....... .. •

Sr. \ Ar(ur Gesser em Co ru-
pá

t'· I' !., .,

Sr. Orlan'd� Andr�atta
Sra. Edii; ,Amorirr, em Join-

ville I ,

Ro�ily , Maria
Concórdia G�sser,_ em

Irace,!,a Reis, em Córupá
Sra, HUda Gneipel; em

I ..

SChro,eder
.

"

S�. qolombo Machado. S�'�
les, ex-governador
Daniele Maria, filha de AI�

civandro (Maria Saleta )Espe
zim
Adolar Wischral
,Raquel Cristina Gonçalves
Landinara Engelmann, em'

Joinville

Dia 21 de maio
Sra, Tereza Buerger
M�lria, Rosel; Teixeira, em

Joinville '

Sr: Hilberto Rowe
Sra. Ana Maes
Sr. Osma�' Bortolini
Sr. Norberto, Wackerhagen
Sra. Naima Ehlert
Sr. E�il Siewerth, em Rio

Cerro"
Márcio Hamburg

Ola 22 de maio
Sra. 'SrJvia, esposa do sr.

Heins BIosfeld I

Marcos Haroldo Ristow
Wáldemiro Ponticelli,
Sra. SIrvia Ivone K 'KaiSer
Sra. Tânia Krause
IKarine !Kucfienbe6ker ,�' , •

,�iriam Sasse,

Dia 23 d:e ,maio
Sr. Bráulio Br�hns, em

Joinville
Sra. Adele Todt iKlitZke,

Estrada Nova
'

Luiz Mário Bortolini
Sr. Nivaldo Bruns
Sra. Edra Fries�
Sra: Otma IR. Narloch

em
Márcio, filho de Osmar (Mar

lisse) Taschner
Edemflson, 'filho de Lourival

(Astalin�) Hornburg ,

, .Prisçii�, tiJha de A:lcir (Le.
dir) Bittencourt
,Ederson, filho de Orlando

,(Marlene) Maia

�' IASelMEIJOS
Nasce� ',�� 06 de abril

C, 1

Vanessa, filha de Newton
(Regil)a) Brandt

F'ernando, filho de Valdomi
-ro (Laci) de Oliveira

Nàsceu dia 12 de abril

"','

Silene, filha de
gard) :Kieneldt '

Fablarle, filha de

(Lucinda) os Santos

., .. Nasceu dia 02 de maio

ClaiJdinei, 'filho de Antônio
(Zelma) Flor da Silva;

Nasceraml dia 03 de maio

Fernandö, ,filho, de Artur
�(Ethel) Matilde

Neide, filha de Oreste -

(Ma
ria) Fontana

Nasceram dia 04 de maio
... .

Anderson, filho de Norberto
(Cecília) Raulino
Daniel, filho de Nélson" (Ma

ria) Scarpato

Nasceram dia 06 de maioI •

Rosâ'1gela, filha de Narcin
,do (Maria) Martins

Angela, filha �e M�rcos (Tes
sal de AraÚjo,
Ros.ângela, iilha de Luís AI·

berto (Roseli) Oechsler
, N�c�' dia 07 de maio
Darciane, filha de lido (10-

ni) Nienow

Nasceram dia 08 de maio
• � i f

Victor, filho de' Valentin (El
vira) de Souza

Dan'iel, filho. de Rogério
(Marta) Rubinj
Francis, filho de Nélson

(Dirce) Correia'

Márcio, ,filho ,de Aparecido
()I,nadir)' Ferrari

Nasceram dia 09, de �aio

, E!iane, filha de Aquilino (Se7
'rena) Micheluzzi

Vicky Emanuelle,
/ filh� d�

nário (Cacilda) Bartel
fâbio; filho de Ademir (Anil

,de) CaUo!')i."

Nasc:�u dia 11 de maio

r

Fernando, filho' de Benício
(Jussara) Baldussi

Nasceram dia, 12, de maio.

I Plantas. amamentais.

. '.

'_ .

20 PIZZAS DIFERENTES
, "LAZANHAS

� - RAVIOLAS fi

:,
.... ;; ";

Logo, logo, aquele
chapinho <alemão.

_ii' .)l�' ... !l'

. Seu prOblema de roupa
,sua já. e,a. ClRO'S tem a so�

r' lução. Eficiente!

I,

"

"

SEMANA DE 17 a �3 QE MAIO.DE 1980

�" soq)AL ... '�
,

_ ..L � a , )'.I.J, _,J.�,l ",

(NOSSA GENTE _ NOSSA TERRA '_ NOSSO MONDO)

posto ,dos seguintes "bolonls
tas:' Presidente' - Hamilton
Garcia; Secretário - Dr.' Ivo
'Kaufmann; Tesoureiro ..:::.. Carl
OUo Enderle; Diretor, Social -
Nélson Tarnawski; Diretor Es

po,",ivo - Rainer Wieie; Ora
dor;:- Loreno Marca�ó e Ç)rfi
dpr �uplente - Rainer Modro.

I q veterano grupo de bólão fi
'liado ao b.A. Baependi, no dia

,�, ..

7 de maio de 1980, completou
o seu 32.0 ano de eXistênCia;
seguramente o mais antigo;
grupo bolonístico

' em' perma
nente atividade. ,

-*'*-

A reda��o ê demais funcioná-
.

rios' da Organizàção Contábil
"A Comercial�� SC Ltda., réce
bendo convite Jlara a palestra

'

a ser proferida segunda-feira,
dia 19, às 20 horas, na Agên
'cia do Sesi, pelo Deputado Fe-
deral Alvaro Valle, do ·PDS�RJ.
O mom'�ntoso t�ma "Ir;lflàção
e Custo de Vida", r�uer uma

grande a�sistência, em se tr�
tando do palestrante ser auto
ridade no assunto, abordando
sempre a temática na Câm.ara
dos Deputaqos. Ao propÓsito,
Alvaro Valle mantêm' estreita'
-ligação com nossa região" ten
do inélusive uma feienda no

interior'do município de Gua
ramirim.

_**_

q:., O Besc, a partir de 1975, erh
cinco anos e um mês, chegou
ao número de 150 agências,
com um, capital de 552 milhões
de cruzeiros, depósitos d� 7
bilhões e 7 milhões e aplica
ções em torno de 12 bil.hões
de cruzeiros. É realmente um

'exemplo vivo do ql!e se' pode,
realizar neste país.

_**_

'A tradicional "Casas' Per,
nambucanas", filial Cle Jaràguá
,do Sul, desde ,a semana .pas; ,

sada com novo gerente, vindo'
do interior gaúcho. Às .."nossa�

,

boas vindas.

11i••le�!���in.�!!�·!� �ten-'dendo diariamente, inclusive aos' sába
dos ,até às 18 horas'e aos domingos e
feriados das 8 àS"12 horas: Demonstre
seU carinho: Ofereça fllores da "

"-:J'� FL:ORICULTURA IMPERIAL:
"' .. , .� I .-(.;� �

\' 1 11'" ."Ift f ... " ("'�'r'J "
.�, ".... I 1 ; - 1 Il') <.; • .(. �

... 1 k.
• ;

,Decorações para .casamentos - DeeoraÇÕEtS
para Igrejas'�,Decoraçies para,clubes -·Arranjos

para lestas � Buquês em,geral.

A Floricultura' Imperlaí re

gistrandl) grilnde movimento

,por 10ca�ião da passagem do
iRosângela, filh'a de. Moisés' 'Dia ,das Mães� ratão,' porque'

(IsOlina). Gonçalves _ _'_ est( agradecendo 'ao apoio re-

I Nasc�u dia 28 de abril cebitlo e, ao mesmo tempo, 'se Nenhum conhecimento' se
Simone, filha de',Alfredo excusando pelo registro de al- -, teve 'após O' comen'táriö'do'Pre-

(flerta)' ,Darem '.'-
"ur' gum.� falha no atendimento. sldente da Furrdação Catarinen-

, t _ �
-**-, se de

'

Cultura - joão Niêolau-
�asceram dia 29'de abrir Durante o jantar de aniversa- de Carvalho, numa determinada�I \,1 ",'

,

riantes,' na noite de 7 do cor- estação de tv na' Capital, so-
lvo (Irm- rente, reali2lou-se.·,l ''8 eleição' i: Ór bre: a I construção de urnc tea

posse da nova diretoria (lo ve-. tro em Jaraguá do Súl. 'Não
Cezário terano AZ DE OURO B.C., com- . seria o caso de nossas autorí

dades, tomarem "pé" da situa
ção?

Dentre ôs' múltiplos cumpri
mentos pela: passagem dos 61
anos de fundação deste Jornal
a m�nsagem do pessoal Cla
Salles/lnter-Americana de Pu
blicidade S.A. de SP: "No ani

ve,rsário de fundação deste con

feituado verculo de Comunica
'ção Social, nunca é demais res'_

,

saltár o papel que o coniunica�
dor 'deSempenha na form�ção',
da 0pinião' PöblicS) um traba
lho crrtico, de busca de clare
za, da informação e de dif�sllo '

'aO' n�vel dO' público ,!eceptor.Por ISSO, \queremos transmitir
aos funcionários desta Empresa

'

o nosso reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido junto à
'Opinião Pública.

__.**_

'Segundo informações, proce
dentes dos meios financeiros, '

no segundo trimestre deste a

no, a previsão de juros e corre

ção monetária da� cad�rn�ta�
,

de poupança sAo de ,4,2%' ao'
mês, portanto, 'mals de 12'Põr)cento no' perrodo.

'

';'_**__.;.

E' de se ressaltar O' exem

plar comportamento ao pÚbli-

,

co nas sessões cinematográfi
'cas, verificado no .ünlco cine-.
ma dd cidade, o que prova a,
boa educação existente, .J ,,;,

I _**_

',O 'guaramirense Egídio Lu
elanl - "o' pássaro que canta:'
-, com música humorrstica; foi
o terceirO' classificado no III
F�tiv!il do C,ancioneíro, e Vio
'E!iro, realizado sábado em Ara
quari, promoção do Posto Cul
tural do Mobral, Prefeitura e

� B�,sç �aqu�la cidâd�.
...-. .}

� _*'*:._ �";..,. �

A. ,redação recebendo ó "In
fO'rmativo Rand'on" �ublicação
dI:'

'

Randon S.A. Veículos e Im
plementos, referente ao 10. tri
rr.estre de 1980, apresentando
um visual e ma:térias excelen-

I
teso

J

. A Socidade sport Club Es
trena de NGreu Ramos, estará
realizando neste sábado, inrcio.,
às 22, horas, o "Baile da Cer_'

• " I.. I

veja '. cqr:n Kruger e, Seu' Con-
junto, de ·Jol�ville. A dica é d'o
1.0, vlce-preS'c!Emte do ,: ciube,
Alfeu Garcia.

-**_

E a pf,9P6slto .do. Estrella, I
Gusta,'O �Mathedi ,foi reeleito Ià prE!sii:lellcla. p�1 a mandato de
um anp.

_.��
A coluna enaereçando cum

primentos e 1r;(,E'ntivo aos' ami
gos "do Ôomingos Vargas e
Reinald'o RicMer que transam
um 'novo empreendimento nB'
city: a Imobiliária Santa Maria
Uda. Sucesso!

-**_

1 O, Df:putado Nagib Zattar
4.0 ,Seer.etário na Assembléia'
Legislativa, 'apresentándo a es
te jorna",. as principais ativida
des parlamentares desenvolvi
das, no perfc'é,o, de fevereiro
de 79 a abril" de ao, O amigo
"turc$)" reall1lente não dorme
.d�, ,tqca,: '.'

�, -**T
R�l!nha!l1-se na terça-feira,

grupo de senhoras na.,residên
�ía �a �ra. Edlf,1i Grubba, para
qm gostosO' ,bate-pr.po, entrete-,
nimento e lazer.

-**_

A coluna estflnde à �Odos
,nossos ledores, convite para
participação no Bingo Benefi
cente no Lions Clube Jaraguá
do Sul-Centro,,: ,.r.o p'r.6ximo, dia
21; às 1,5 horás, no Clube Atlé
tico Baependi.. � ._ '

.r

-*'*-

9 vízint,o municrpio de Po
rr.elod,e é só rfI:1sica: E' que
inicia-se às f.h::IOmin deste sá
bado e prolongando-se durante
'todo ö âomirgo, o Ho. Festi-
val de Bandinhas e Conjuntos
de' Pomerode, promoção do
lions ,Clube, Gom a colabo·ra
çAo da Prefeitura. em benefr
cio' GO COI1Jlmto, E:ducâcional
Dr. Blumenau.

'

A Casa da Amizade, nas pes
soas da presidente Realdina
�Stlngiíén "€s ..

�t;,;;pa�hei:��, '�n-
itregaram 2a. feira, enxov'a�i
de "bebês, à duas, senhorás

.

r"" �

cÇlrentes,:, que tiveram o nas-

cJmento de seus filhos domin
go, {>ia das Mães. As home
n'ageadas foram as Sras. As-

Ladrão· à esposa:
- Querida, v9lto' já, � vou

até ali na' esquina roubar um

maço de cigarros.Às 19 horas da próxima ter- r

)*(ça-feira, dia 20, a Casa da
O menino queria sàber do'Amizade realiza

.

reunião de
trabalhos com as esposas dos �""
rotarianos, junt" a Creche ;------,--------------------;
Constância Piazera. Muitas 'AUREA MOLLER GRUBBA
transas deverão surgir. Tabe{jã e Oficial do_.flegisí�o, de

_ .. *"--
Protestos .

EDITAL·
'Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores, abaixo relacionados· que compareçam
em nosso cart6�io para tratarem de assuntos de"
seus interesses:, , 'I

,

AlfO'nsO' Erdmann, R Francilseo T:oidt, 100, nes-
'ta; Churrasc'aria Dona Vitóriat"L:t<!la.;· Rodovia SC-
301, km 4, nesta; José SI,8Jchiak; R; Getúlio Vargas,
586, Corupá. 'Manfredo FuCk. Av. GetúliO' Vargas,
670, Co rupa. Renato Berito, R. 'Eugênio NicoHni,
160, nesta. Victor Homer, R. Cabo"Harry Hadlich,
s/n., nesta.

Adalzira Piazera' de Azevedo
Oficial Maior

.

.. rl�

tatlna Hornburg de Rio da Luz
e Verena Micheluzzi" de Ri
beirão Molha. Os cumprimen
tos da' coluna pela' feliz ini
ciativa da'Casa da Amizade,
num belo gesto de filantro-
pia.

-**_"
,

�ia 23 de 'abril últimJ, 'velo
ao' mundo :'Kamila Sayonara,
primogênita do 'casal ecru

paenss Antôr;tio Carlos (Tere-.
za) Blunk, E em Corupá, ain
da, desfilando com carro no

vo, um Opala' Comodoro 80,'
10 ex-prefeito Oto Ernesto We-,
ber.

**-

A Sra. Zilda Günther, recep
cionará ná próxima quinta-fei
r.a, dia 22, em sua residência',
tur_m� de lanche, de Joinville.

_**-

Baependi apresentando à
coluna sua programação .o,fi
cial ·p�ra a jí=�sta do Espirito
Santo". No setor social, dia
24, ·acontecerá ô 'Baile com a

Bancirriha �;-ureck," estando
abertas a partir de segund'a
'feira, reservas de mesas a

Cr$ SÓ, bem' como,' convites
especiais' , na secretaria do
.clube. Para' as feStlvidádes', os
associàdos

'

dever13o· estar qui
'tes com 'á tesóurària e apre:,
,sentando a carteira social.

**-

Nö Botafógb; dÓmirígo, u�a
tarde explosiva." 'O Conjunto
4a. 'Redenção' que vem se des
tacändo como' um dos melho
res do sul do Brasil e com re-'
pertório super-atuÇllizado, in-
clusive com apre�entações'
programadas para, setembrO'
no Rio de Janeiro" estará nes-

'

te domingo,' dia 18, no Bota'

fogo, para uma "tarde expilo- i
siva", có'm 6, horas de som,,\'das 15 às 21 horas. O con

junto trará igualmente à essa I

promoção de Beto' Promoções,
a atração principal, as caríto
ras Sandra e Loyze. Á domin-
gueira será
mentada.

realmente incre-

-**..:..!... ,
'

E no dia
....

24 viDdouro; tam
bém no Botafogo da Barra,
baile com a Orquestra "Mexi-'
co Brass", de Concórrua.' A
agitação voltando aos salões
para divertimenfo da juventU
de até os 80 anos.

-**_

Quarta-feira última foi per
feita hostess a Sra. Sônia Mar
quardt, quando recebeu àmi
gas, de I,a,nche, dandO' continui
dade a esse movimento que
reúne n.�ssa melhor socieda-
�e. :�!JL t, "�

"

l,'
-**-

Cumprimentos a Ora. Zilá

R09rigues L.eite, nossa assí
dua leitora e amiga, pela ida-
CI� nova dia 13, em Itaperuna
(RJ). Igualmente à nossa que
rida Eny Herbst, no <lia 14,
em Porto Alegre.'

_**_

Nome de W�ld�mar I;!ehling
sendo ,cogitadb para 'l}ssumir
'a presidência do, Clube de Di
retores Lojistas de Jar!lgt:rá' do,
Sul.

.....,;,**_

lIons Clube. Inté9raçãó
o' mais novo cluDe de servi-, , ......

ço da cidade, preSidido pelo
CJ,. Roque Tadeu ,Alves, reali
zou terça-feira ·Última sua reu
niã&- festiva e,...dia 21, no Ita-

.. ,PAGINA 2

jarl!l ,9 êl1qqn1ro do :êlu�Et de-�, �çq,�ta." íi, .data Já A está deter
terminará a admlssão de no- minada; para 19 de Julho a,
vos associados. "para o ácontecimento, virão,
';' . .!,;;*\*_ male- �e' 8QO Pess9� do Dis-'
G,ua.r!lmirim ,Indo firm,el Pre� trlto à posse de Jollo Lúcio.

feito,Dequêch, sendo cientifi- -**-

cado pelo Presidente da Te- Em festa' 'Bi Comunidade
lesc qUE:> em 1980, ainda",en-. ,E\(angéljca, Lutera,na; de Jara;
trará em operação .o sistema guá do' �ul desde segunda-
DOO (entrante) e, da' .Oohab, a feira, com O' Torneio de Bo-
confirmação da. implantação, , ,Ião entre clubes e firmas, no

de 100 unidades habtteclcnals' Vieirense. Hoje, às 17 horas,
no munlçíplo, ne pátio da Igreja, churrasca-

_* *_ da e, o tradicional �chWar1z
sa.�er (molho pardo) e bingo
à partlr das 19h�Omin. Ama
nh� haverá culto e prossegui-
,mento dos festejos durante to
do o dia. O "Jazz Alegr:ia"
estará 'abrilhantando a tradl

� cipnal' festa anual ,que requer
a

. participação de tpda a co

munid�de Jaraguaeri�e.

,Reunidos 4a. feira os presi
dentes dos três Lions da ci- ..

.dade, Snvio Ewa,ld (Cidade In--
dustrial), Atilano Zimdars
(Centro) e Roque Tadeu Alves

(Integr�ç;9), .com os, futuros
'lpresidentes, respectivamente,\ -

.,1.
_

Alclr Bittencourt, Olavo Mar-
quardt e 'Arcelino Píccoll," pa
ra programação da posse do
noyô

'

Governador" ,do Distrito
L-10 de Lions Internacional,
o ja:r�guaense João Lúcio da

Juventus, com ,i:!, cordà' to-'
da, iniciando sua arquibanca
da l1l,uitó em breve.

rara .. v a: r i:a
, ... • l>�' 1Il

I ,..-
, o;;, � j' �

vOCÊ SABM.:.? _.

pai' porque todo mundo, queria
., bater num torcedor: o'

... que segundo pessoas en� '---:, É, porque �Ie atirou"uma
tendidas, é de cerca de qui- garrafa no juiz; -filho,.
nh�n.tas:, palavras O' vocabulário -,.Mas ele não, acerto,u? .'
máximo que, um papagaio po- - É por isso, mesmo!!,!
de aprender a repetir. ,}*(

)*(. A tua professora não perce-
,
... que o rio'Amazönàs, com be que eu te' ajudoca fazer às

os seus t�ibutá'rios" maiores, tuas tarefàS, filho,?
formaria um riO' tão comprido - �im, papai, ela ,já diss�,
que, enfileirados, poderiam dar que é impossível eu fazer tan-
a volta ao mundo. tos erros, sozinhos ..•

l*( 'l
.. ')" ),*( r •

· .. que se o homem pudes- Bom eu VOLf indOl porque se
se �er. �spremido ,.como um Ii-, eu chegar tarde minha mulher
mão, de dentro'" dete sairiam vai virar, histórica de novo.
nada' menos de cinquenta litros -: ,; - É histérica, ô burro!!!
de lrquidos. - Nilo. A minha fica mesmo

,

r...

,l*( é histórica: fica lembrando as
, I

promessas que eu fazia quan-
dO' éramos n'oivos ...

J*(

· .. que a SegUnda, Guerra
Mundial teve iniciai em Puck,
uma aldeia de pescado·res si

tuad�l num çlos ,extrem.�I?' ,<;10,)1
corredor polonês, onde preci-"
samente à cinco horas, e vinte
e cinco minutos do' dia 10 de

�r'
dezembro de 1939, caiu uma

b'omba lançada por um avião
alemão.

-I��'l -1 ., .... 1' b

FIQUE "POR DENTRO"

Dip,orna - é um pedaço de
càrfolina'" �etàngulà:r que _dá, "a
quem o possui, O' 'direito de ser

metido à besta.
DifícW - é fazer um bossal

s6rrfl,(e como existem), um
éoveiro çhorar' e uma mulher
não sorrir e nem chorar.

Emprego ..2!.' é coisa que se

CQnseguÉl! com grande trabalhol.
Esquizofrênico - é o único

'

indivíduo autêntico, poiS acre
dita pi'amenfe nas suas próprias
mentiras. ' ,',

Funcionário públi�o - é 90- l
mo miiho>-pipo'ca numa panela
quente, salta 'mas não cai fora.

)*f
· .. ,que os peixes jamais fe

cham os olhos, mesmo' quando
'erstão dormindo?

' ",

PARA RIR!

.

,\" _. r ,\:,
'

Livros em ApreCiação
Folcföre tem sido a palavra

que vem sendo usada com

muita freqüência na 'soçiedade
catarinense, para destacar ira
�ições e, canções populà'res
- cO'isa,s que. o povo ç:o�tl!m�
fazer 'rt:" aprend,id,o _. de seus

antepassados qu� Os pr�tica�
vam nas suas, O'rig�ns.

Doralécio �oares, presiden
te

I çI�, Comiss,ão Catarinense
de Fo!clo.re" autor de !iyros ..

sobre o nosso folclore, acaba
�e lançar 'm�is úm: - FOL-,
CLORE BRASILEIRO - SAN�
TA CATARIN�, edii,ad:O: sob, o�
ausprcios do Ministerio da
Educação e CqTfura, S�crefari�
,�e Assuntos Culturais, F�?da�
çã� N�ç:ional de, Arte",� Cam�
panha de Defell-fl, ao 'Fo.lclore
Brasileiro.

.

I •

, �Ice e vista-se melhorMaio e o mis do amor,
das mães, das nOiva,s e dos
presentes. Demonstre todo o
seu carinho 'presentean�o
uma das múltiplas sugestoes
que Q. , '

.

Lailznaster
Av. Mal. De,odO'ro, 364

JARAGUA DO" SUL ...:.;.; SC
Um preSente pará cada 'gosto :

, , ',Fundos Açougue' Mahnke

-Gizderela
1

neste verão com a

TrAs loJas, pará meillor
servir a distinta, 'clientela,'
duas na Ge�lio .Vargas- e na,

Marechal, Deodoro.
CINDERE�'I

a melhor opção para
suas compras.

\Pare este verão, vista-se
na moda, elega,_te e de�Qn
�rafda. Pa�e nal: ", ...

' '

'Con�oç6�� "í"' '" :.
n I 'd/e:::, );

_

\

Suel/,'l§zdlL:',l,r ',� ".i

e verifique"as OpÇÕesl
para'presentes que s6'a

I ' SUELI TEM.

,,' ., ....

-, ,

l'

'A Comissão Catarin'ense de
Folclore 'voltou' a editar os

Boletins nO 30 a 32, com inte
/

, ressante matéria que 'nC!lS con-
< ifuz li8Il nOB8a$·' rarzes' eultu-'
rais. Somos agradecidos pêlo
envio dos boletins e pelo in
teressante livro' que conta o

folclore
,
catarinense nO' con-

texto brasileiro; "Ií�" ,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A 'caça-
é

Santa
\ "Os animais de ·quaisquer
e�pé'Cies, em qualquer fase de
seu desenvolvimento e que vi
vem naturalmante fora do ca

tiveiro, constitulndo ·a· fauna
silvestre, bem como seus ni

nhos, abrigos e criadouros na

turais, são propriedade do Es
tado, sendo proibida a sua

utilização, perseguição, des
truição, caça ou 'apanha'. Este
é e caout do artlço 10 da Lei
n.? 5197, de 03.0j'.1967, do Có
digo de Proteção à Fauna.
A caça é uma atividade pra

ticada por muitos, mas poucos
<, sabem que é prolblca no Es

tado de S.an�a Oatarlna. A ca

ça, em 1980, só foi liberada
nos segUintes Estados e Ter
ritórios brasileiros, de acordo
c�m o artigo � da Portaria
nO 180'/80, de 18-03-80; do Ins
tituto Brasileiro. de Desenvol-
vimento Florestal:, '/

a) No perlodo compreendi
do entre 15 de maio a 15 .de

agosto de 80: Acre, A!'1azonas,

proibida em
Catarina
Amapá, Goiás". Maranhão, Mi
nas Gerais, Pará; Rondônia,
Roraima, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, flcando neste
dois últimos ESfaoos proibida
a caça na/região do Pantanal:

b) No período compreendi
do entre 13 de maio a 30 de
setembro' de 1980, no Rio
Grande do So-I;'

j
c) Nos sábados e domingos,

no período de 17 de, maio a

15 de junho de 1980 e exclu
sivamente codornas, codorni
zes e perdizes, em São Pau
lo.
As pessoas que desrespei

tarem estas disposições legais
estão sujeitas à pena de três
meses a um ano de prisão
simples ou multa d� uma, a

dez vezes o salário' mínimo
mensal do lug�r e da data da
infração, conforme' o artigo 27
do Código d'e Proteção à Fau
na.

. Vestibu'lar:
abriu

Acare
inscriçõ'es

Começaram ,,'segunda-fei- Em síntese, as principaiS
"

ra (dia 12) e 'vãol até o dia transformações vão ser:
30 de maio as inscrições médias ponçl.eradas, ou 'se

� o vestibular de julho ja, as ,provas vão ter pe-
,da Associação Catarinense sos maiores de acordo
das Fundações Educacio-, com � área 'desejada pelo
nais para o qual estão sen

do esperados quatro mil

candidatos que disputarão
595 vagas. As inscrições, k
Cr$ 630 cruzeiros - o

mesmo' preço do ano pas
sado - poderijo ser' feitas

.

nas agências do Besc nas

cidades de Florianópolis,
Blumenau, Lages, Joinville
é Itajaí, locai� ondé .serão
.realizadas as provas nos

dias 15, 16, 17 e 18 de j!J-
\

lho..

O vestibular de meio do
ano em Santa Catarina' se
reveste da' maior importân
cia porque nele serão intro
duzidas modificações,que
servirão de base para alte-.
rações que o próprio Mi
nistério da Educação pre
tende Implantar no, Pais em

janeiro de 1981.' Elas são
resultantes da realização
do Seminário de Estudos
Reflexivos para Modifica
ções no Vestibular, promo
.vido pela Acafe em março,
do qual a Fundação Educa
.cional 'Regional Jaraguàen
se. (FERJ), fez-se também
presente.

candidato; . .,0' maior número
de questões

.

discursivas
mescladas com as objeti
vas ("cruzinhas"); valoriza

ção dà literatura, .da histó
ria e da geografia de Santa
Catarina; e atenção espe
ciál para a utilização do
idioma nacionall, ,com pesos
maiores mas, iguais para
todos os

. candidatos, na

prova de ComunlcaçAo e

Expressão.

Para esse vestibular es

fão sendo oferecidos os

seguintes' cursos: Agrono-
mia, Medicina Veterinária

..,desc-t:ages); Edu9açAo
Ffsica, Administração, Pe

dagogia e Educaçãol. Artis
tica (Udesc-Florianópolis);
Enfermagem (F�pe";i-Itajai);
Ciências, Engenharia Civil,
Economia e Letras (Furb

.

Blul1lenau); Engenharia Ci

vil, Engenharia Elétrica, En

genharia Màcânica (Join
vil!le). Cada candidato po

derá ter duas Qpções, de-

,vendo ambas Pertencerem
à mesma 'árep. d,e conheci

mento.

·15
I

Km
para

de. rede d'água
Massaranduba

.

bano. O prazo de conclu
são é"de 150 dias. Em Be
nedito . Novo o' investimen
to será de Cr$ 6 milhõés
1338 mil, vai atender 1.460
habitantes nos seus 8 mil
metros de rede. O de Lon
tras consumirá Cr$ 10 mi
lhões 222 mil para atender

3.434 habitantes: ,.. exten-
são' da rede é de .

.5.269 metros. Em Luiz Al
ves a. Casan investirá Cr$
6 milhões 294 mil para im

plantar uma rede de 7.191
metros e atenderá 1.445
habitantes. Em Massaran-
duba serão gastos Cr$ 9
milhões 610 mil na .rede de
14.998 metros e que' aten
derá a )partir de novembro
2.061 habitantes. Erri' Garu
va o investimento previsto

é de Cr$ 7 milhões ,934 mil
para a construção de

'

11.725 metros e para aten
der uma população de
5.7�4 habitantes. o valor
global dos contratos é de

Cr$ 41 milhGes e a popu
lação total a ser atendida
é de 17 mil habltantes,

Etm ato realizado na se

mana passada no Palácio
Cruz e Souza e presidido
pelo govern'ador em exer

ciclo, Moacir Bértoli, i fo
ram I8!jtregues aS ordens Clei
serviço .par·a o início dá!'
obras civis dos sistemas
de abastecimento de águ�
dos rmmiclpíos de Lacerdó
pclls, Luiz Alves, Garuva,
Massaranduba; Lontras e

Benedito Novo, Todas' as
obras começarão ein junho
e terminarão em dezembro.

pista
há mais

fo Zanichelli e o piloto Fe
lix Probst viajaram de Blu
menau às cidades, paulis
tas de Scrocaba '

e Campi
nas e, no retorno a Blume
nau, o aparelho perd�u
contato, desaparecerido mis-

teriosarnente.

Há pessoas que afirmam
terem visto o avião sobre
voando muito baixo a praia
de Barra Velha, enquanto
outros garantem que ele

A solenidade de entrega,
das ordena de serviço foi

prestigiada por vários de

putados estaduais e fede
rais e contou com a pre
sença' dos prefeitos 'das cl
)
dades beneficiadas, além do

presidente da Casan, Ary.
'Canguçu de Mesq'uita' e vá-.
rios diretores dessa em

presa.

-do avião
de ,·3 . 'meses

vés do Esquadrão de Busca
e Salvamento àe Florianó

polis, e.' por uma' empresa

particular, especlalmenje-,
contratada pelos parentes
das vítimas. Mas nenhum

resultado positivo' foi aícan

çado.

Dois 'JIeses após o
'

desa
parecimento, uma carta en

viada a um programa de
rádio de Joinville info�mava
que o avião
fazenda sern

estava"'-numa
possi'8ílidade

O sistema de Lacerdópo
lis começará em [unho, com
investimento' previsto de
Cr$ 10 milhões e 910 mil,
terá uma extensão de 5.840
metros e atenderá 1.790

habitan�s do perímetro ur-

as

. caiu na Serra
no Municipio
do Sul.

do Manso,
de . Jaraquá

Mais de três meses de

pois de seu desaparecimeri
to, ainda' é desconhecido' o
destino do avião Pipper-
Comanclie e' seus dois

ocupantes .. A esposa do

piloto Felix Probst, Palmira

Probst,' não acredita que
seu marido e o proprietá
rio da Aviculturª, Coravi, de

Blumenau, tenham fugido
para outro país de acordo
com os comentärlos qué
circulam em toda a região.
Embora contra vontade, ela
admite que "o avião. caiu
mesmo".

Diante de tantas informa

ções confusas, intensas bus'
, cas foram realizadas pela.

Força Aérea Brasileira,' atra-

reuniões
.de mensalidades, cuja distri

buição ficou dividida em dois

semestres, dado o baixo valor
da contribuição.
Dentro' do planejamentq das

atividades da diretoria, fic�ü
determinado . que a mesma se

reunirá mensalmente, nas�se

gundas quintas..feiras de çada
mês, indo das 19h30min às, 21
horas. Assim ;enao, na última
quinta-feira,. dia_8, os mémbr�s
da diretoria da "APROVAI",
analisaram os modelos ae ca

dastro e carnê, bem como

trataram da publicação do ex-,

trato do seu estatuto, seu 're

gis'tr,o e inscrição no CGC/MF.
Dados estes passos iniciais,.

partir-se-a, para a análise de

/

Nenhuma
desaparecido

O avião desapareceu no.

dia primeiro de fevereiro,
na -rota Sorecaba (SP)-Blu�
menau. O empresário Adol-'

Voltam
A' Associação dos Professo

res do' Vale do ltapocu
"APROVAI" - através de sua

.

� I.

diretoria, voltou a reunir-se re-

centemente.

A ASsociação, resultado de

simples contatos e de tarefas

múftiplas desenvolvidas pelo
Grupo de Tra�alho In·termuni

cipal, aglutina professores da

microrregião em torno de ideais
comuns que se identificam' e
identificam aqueles que deles'
participam.
No curso da reunião, os as

sl,ln�os que mereceram maior

destaque foram os relaciona
dos 'com 8: or'ganizaçã,o do' ca
dastro, dos associaClos, bem
como os relativos à cobrança

Encontros
sobre

./.

Regionais
Jnspeção-

A Unidade de Inspeção Geral. da Secretaria da Educa
ção, está realiz�ndo 'encontros ,regionais sobre inspeção, en

volvendo todos os Chefes' de Divisões Executivas de 'Inspe
ção e Supervisores LoteJs de Educação do Estado, além'
da equipe técnica do órgão central. Os encontros -'jãlnicia
r;:tm,/di,as,6 e 7: em Tubarão; di!!S 13 14, em Blumenau reu

nindo também as Ucres de Itajar, Joinville e Jaraguá do....
Sul; dias 19 e �O em Chapecó e dias 22 e 23 em Lages.

35\ Km de eletrificação Jurai,
A municipalidade jaragua,ense . abriu concorrência pú

blica· com prazo para e.,trega das propostas àté sers ,de ju
nho, para aqui�ição '�e materiais e prestação de serviços pa
ra implantação de nove linhas de eletr1ficação rural, em di-.
verSas localidades do interÍOl' do muniCípio, numa extensão
total de 34.616 m, sendo 10.792 m de rede primária, '12,711
m. mista' e 11 ••107m de rede secundária. As 10caJidades be
neficiadas sio:' Tifa TerezTnha (Nereu Ramos), Estrada Rlo
da Luz (Rio da Luz Alto), Tifa União, Tifa Bruch e Laulie
(Rio Cerro I), Ti,ª, Funil Gränae e Tlfa Funil ftequeno (Três
Rios do Norte), Tlfa SChub,ert, (Três Rios), Estrada do Braço'
'e Salto Ribeirão Cavalo (Nereu Ramos), Estrada Javali Di
reito e Esquerdo (Rio Ce..,o II).

"

I
'

A prefeitura Investirá na execuçio deSse projeto, apro-
ximadamente 6 mlihlSes de cruzeiros.

.

,

.

.' ,

de se deslocar para . outra

região, e que um' dos
ocupantes estava com vida
Também esta pista foi cul
dadosamente explorada e

terminou como as outras,
em nada.

da Aprovai
um plano de atividades que
marque a atuação da atual di
retoria durante o exe�cíci'o de
seu mandato.
Sem dúVida, ' a· "APROVAI"

e uma louvável iniciativa', fada
da ,a bons resultados, face à

determinação e vontade de 'se
realizar um mínimo que seja
em favor de ·uma classe sabi
damente importante: a do ma-·.
gistério.

Para tornar possível a cir

culação de veícul:os movidos·
a ál�ool ,em todo 'o Estado, a
Secretária da Indústria' e Co
mércio está submetendo ao'
Con,sélho Nacional do Petró
leo, uma relação de 48 cida
des localizadas em pontos
estratégicos; ,

:
de 'forma a

constituir uma rede de abas

t�çimento de ãlcool com u;"
total de 62 bombas, em cuja
dis�ribuição tomar-se-á por
,base as rodovias de maior
.

fluxo el que se�em Os mals

importan�es pólos geo-eco
n6micos"'de Santa Catarina.
A informação foi dada à

Imprensa ,l pelo
Secrefário da lndústria e

Comércio, em exercício, Car·
1:0$ Passoni Júnior, confir
mando que _o documento es

tá sendo discutido, em· Bra�
áília, com a assessoria do
Generiil Oziel de Almeida
Cost�, pelo Chefe da Asses
soria, de P1a.,.ejamento da

Secretaria,
, Jorge Cama,�o

Régis. !
A SIC, em sua proposta

,para implantação de bombas
8 álcool em Santa catarina,
incluiu o município de Jara

guá do Sul, bem como, na
"

região norte dO' Estado, Jo

Inville, Sãó Francisco do Sul,
Sio Bento do Sul e no en

troncamento da BR-280 com

a Em.101, em Pirabeiraba.

Jaraguá 'terá
bomba a álcool

BOM 'DIA, CIDADE.
Ferdinando PiSke

:; ,
'

.1" f - ....

,

. As eleições municipais de novembro' próximo conti
nuam dando pano, para mansas e no momento a imprensa,
certa imprensa, está visto, anda "mals preocupada com isso

do-que a classe política que, aliás, tem dado provas de in

c ..tpacidade incriveis.

Cada qual dá seu palpite, um mais curioso e/ou imb�
cil que os outros, A úUima onda é que aguarda-se (quem
aguarc.la?) uma definiç�õ do Governo em torno do probte
ma"já que no próximo dia 15 (ou no dia 15 próximo passa

do).

A verdade é que o Governo tem dito que o problema
é do Congresso. Nem poderia ser: de outra forma, pois as

eleições estão prévlstas na Oonstltulção deste .Pais.
Logo ...

-xxx-
O jornalista Moacir Pereira, da TV Catarinense tem da-

do umas tantas de não gostar desse �overno. Preocupa-se
particularmente com a situação econômlco 'financeira do

país e um dia destes duvidou dos índices tntlaclonários di- ,

vulqados pelo' Governo..

Citando Mário Henrique Simonsen, o jovem homem, da

imprensa disse que Delfim Neto estaria novamente manl

pulando os dados da inflação indígene e, na verdade, a de

abril ao invés dos 5,7% anunciados a verdadeira' era em

torno 'de 7,7%. Com isso, argumentou, ,'os trabalhadores
vão ser novamente prejudicados, como em 73, quándo o

mesmo Delfin teria manipulado os dados. E concluiu que
Delfin é mesmo um grande mági.co.

Ora, até o mais modesto e pouco .tntormado dos traba-.
Ihadores sabe que atualmente seu salário é reajustado em

função do índice' Nacional de Preços ao Consumidor, apu
rado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística ,e não mals pelos índiçes da inflação apurados
pela Fundação Getúlio Vargas. Como o, IBGE também é

uma Fundação, o Moacir deve ter embaralhado 'as coisas.
"';;'XXX-

. .

Consta que o Congresso está por votar novas altera

ções do Código Nacional de Trânsito, çlentre elas a prisão
dos que dirigirem veículos automotores sem habilitação.

Entendemos que basicamente essa medida está erra-.

da. O problema não é dirigir seim habilitação. O problema
é saber dirigir. Ê ter consciência da responsabllldade que
se assume, ao sentar atrás de um volante para clTfigir em
vias públicas. .

E essa consciência nenhum documento de habilitação
dá ao cidadão. /

É' claro que pára dirigir o cidadão deve provar que 'está

legalmente habilitado.parã tanto, e uma punição pela infra
ção dessa regra legal tem de. haver! até rigorosa. Mas o

problema maio·r, repetimos, é 0$ barbeiros que pululam
pelas estradas destes brasís, infernizando a vida, de quan
tos us_am corretamente nossas· rodovias.

Em todo caso ...

-xxx-·
Outro ,problema' que anda preocupando muita gente é

o 'do tal índice de Produtividade inserido na nova política
salarial do Governo. Como se rec�rda, esse Indice, aliado
à falta de habilidade do folclflrico Lula, que pensou poder
pedir o que quizesse que todo mundo �iria amém, deram

origem' à greve do ABC, encerrada melancolicamente no

último. fim de semana, com prejuízos para as empresas,
para a. nação e sobretudo, o: que é mais de se lamentar,
Plira os trabalhadores 'que se deixaram \ engambelar pelo
barbudo ex-lider.

./

Ora, numa indústria a apuração ,desse fndice é, em,
mUitos casos, possível. Na maioria dos casos, é difícil se

não totalmente impossí\7el. Então é n.ecessário apenas uma

pequena dose de bom-senso para que c aumento salarial
previsto na lei e que deve ter por base a produtividade do

empregado, seja acertado entre as partes. Ó que não se po
de admitir que os sindicatos de .trabalhadores saiam por ai

exigindo índices absurdos e não
\

queiram arrédar pé de

taös absurdos. Bom-senso, repetimos; é a única arma para
evitar conflito.s entre empreg'ados e empregaáo,res. Acima

de tudo deve-se ,ter em vista que nenhuma empresa tem

interésse em perder um bom eniprégado a, par:tindo desse"
premissa, tem todo interesse em remunerá-lo de forma jus
ta. Mas o empregado não pgde querer extorquir da em

Presa um .salario' que ela não p()de _pll.gar sem 'correr riscos,
de não poder sustentar a expansão. de "suas atividades e,

logo, de' qrlal novos empregos.
-xxx:-

E tem a do.Vereador de Brusque que pediu a seus pa-
res que aprovassem o envio de Telex ao presiaente' Figuei-

Iredo e ao Cesa; Cals, pedindo que ·a usina nucléar pre-
.

vista para Santa Catarina seja instalada em Fernando de

Noronha com o que "Santa Catarina se sentirá bem me

lhor".

É,. curioso como as pessoas fazem certas criticas. É
moda hoje ein dia' verberar contra as. usinas nuclearés. E
não é 'só entre n(>s. Quantos nos xingaram os 'Estados Uni,..
dos per, causa do acordo nuc�ear Brasil-AlelT1\anha Öciden�
tal. Eles (os yankes) não querem admitir pais subdesenvol
vido com' usinás nucleares ou, horror dos horrore's, com

..bombas at(>micas que, aliá�, não é o nosso caso.
..

Contudo, agora mesmo os States venderam um' mon
tão de' ur�nio enriquecido à paupérrima índia, que tempos
atrás estourou sua primeira bomba A por aquelas bandas.

Por aqui, o Governo nunc.a disse que instalará, uma
usina em Santa Catarina. E 'se decidir pela instalação, não
serão esses prótestos ôcos que se ouve Por áí, que vão

'impedir o fato. Ademais, seria interessanté ouvir do Verea
dor brusquense; como I ele pensa que a usina 'da Jlha de
Fernando' de NOfonhá tránsmitiria sua energia para' o con

tihente•. Provave;lmente por, telepaU8I •. '.
.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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$lIveira Júnior
i

A

'

����c� di�Ulgóu" nôta -'se-" 1 v.os "ÔU-' explpsiV�s} de C'r$ ,.

Havia ,Aa nosse- lugàr, lá em Rio. Bralilco, município de gundo a qwal' �infoítná'daesl'cö-1�� 1 !�951''fQ pará �rS 2'.49�;40; re-'
Guararnlrim, terr,a' do- 'prefeito Salim Dequech; cjcie DeUs, Ihidas junto a BESC'- corréfd-�r boquê;íJe�1p,assã'�ei'ros, de cr�-tenha, um homem po� nome Justilil<> Fernalilde�. pál'ido;- bar- ra de Seguros e Administrado- 5)675,00 para C� • ?-244,60,rigudo, semp(;e comr a"'cäinisa 'tom da 'balça, 'inostränêlo o �a die Bens (äeséàr) dão cbn'-"

"

r�boql1iês, de�l�Aa'dos'(;�O �rans-�mbigo -e' regiões v.izinbas. -!'" (
,

>,' ta de �ue:' o seg�r:B' b'br�ât6- ,,)
•

po�ê' dEi��9_á,;:de{iC�(�32,00 ,, -, , I' . , .. ,., " ..::;.Xl[''':''
'

rio> de évefóulbsf sofréuí"um)'âu'::J �'par� ,rs;h2S5i8o.� tratores e'
I '., ·�'Iy,� ",,:> "'I\·,--rl'\�", ',bI, meÁtoLa' "p-'attir,'ijb t"mê?"â�' 'máquinú' ágrfcólas! de"C:",�, Se!J Justino, era rrluito,eomi�o, ,Ele c:�zi�Ií��a,�uma.; ft�s.- s , .... 19596 •sUra',de bot Auma'Jata de-querosene e'ià devo.r�ndo aos maio""decofreAtef-(lo"novCi::rndi-' ',1153;1'7Ólpara';C1<P ,; �oo-
filOUCOS aquele' caído- g,rrosso, com .um pedaço "de tr$lad� ce de salário"niHlimo' eiTi'; vigdi- �,,, clcletas, motonetas, ele.orno-

aqul, um' naco: de bofe, alk: 'Diziam que '1:Ie nbite a lata esta- no Pais.''' �, \ -,"' ,V-l I&IHI; 'tores e similares, de Cr$ .,

va vaZia. Se�'Justino havia comido a" n'let�dê;"o"resiQ' flCà- � ,A nova tabela é a seguinte: 388,80 para crS 496,00; e má- i
va pol' 'conta dos seus oito filhos e a mulhej;.. ,'-'" Automóveis 'pàftibul'ares, de +qutnes de terraplenagemJe'equi

, , , .. -XX";"
(\ 'II "

, Cr$ 748 para Cr$ 945;00; 'tá-, p�mentos mõvels em geral,
.

S�u Justino' tiAba um' cacoete no falar que," se não io;� xis e carros de aluguel, de' quandO licenciados, camione-
I

.

d' té' t
'

'';'''�d! "I "I"t "'á" :' Cr$ 91,3,40 para C'r$ 1,�65,60,' tas tipo "P.ic,k-Up" ,de até ..
'se ee analfabeto,élpO ,efla,'a " er"Vha o Ssco a I er na, -,

E 'Iá'b' "EI "Pd" "',, ',' " "

-ôn'l'tlus, ml'croo'nl'bus e lotaço-es, 1.500 quilos de carga, cami-ra ,uma espécie, ,de. eco- SI ICO, ,e IZla, por exemp o, u

qua se chamava_1Justino�ino Fernandes-andes e que morava com cobrança de frete, urba- nhões e, outros veIculas, de
em Rio ßranco-anco... ' ' no� ,írif�Yõrliànds, rUfais e in- 'Cr'$',:'d54,50 par'a_,;C�:'1.345,80.

- I, ' _ -XX""'-
'

" �.

--;
. terJstàd'ria!is,!'CíJ Cr$

. 7,829,50 ,Tan18él)1 o�,:f�rêmJds. 'máxi�"

t!\lo�inava 0S, filhos por Rosa'-osa;" francisca-isca', Ma-- parà Cr$ 9.994,10; micro-ôni- mos de indenização por pes-
, nOel'1ll, Raulo-aulo�I:.· IJ "?l" .-! 1,

"
" .", ', .. -'" ,-',

,bus com cobrança' de frete ·soas vitimadas foram aumen-

, ;"'" -

.' 11_' . , ":"'XX-' ,v. ",,- ",.<.
mas corri lotação não superoior tados" No caso de morte o.u

, Nunc;;3' se,sabia se seu Justino fazia 'äqúiló- por I5rlnca- a 10 passag�ir.os e' ônibus, mi- "invalidez permanente, o- pre"
deira ou à .sério. "PO:is é, dona Maria�ia, tô vindo lá dó G�a: cro-ôni.!>us e 10taçÕ:es se.lTI co-;·' miO' passa d!,,' Cr$ 82,224,00

.

miranga-angar-. onde fui comprar um cavalo-aIo ... " Se á brança de fretê;, cÍe Cr$,....· para Cr$ 106.460,40 e por d�s-
gent� aç.�l;isse ,gJ;aça,.:.a. ar.enga não tinha "nta:is-'fi�.'

, "- '.,m < '-..

4:696,60 '.; -

para' Cr$ , -5:994'\90;' 'pesá� 'd� ássistênci� " 'rnéd'ica
"

,

';: --)Ç("':;"
c·

veículos' "destihaâÓs I.âô! tráns-" [He;; suplementares, 'de Cr$
, Hoje sei que seu Justino .foi um inovador da cbmunica- I

lo

porte de inflamáveis, 'corrosi- 16.840,00 parª Cr$ 21,394,00.
r' ,q',1f1 1(1 I�.I\ ,lO)" I'ção verbal. Seria um ecógrafo ou criaria á escola repetista,

se hoúves�e aprendldo, I,a escreve'r, mas os ecos da sua
.

conversa se perderam nas canhadas e vargedos de Rio
Bral1co, O, que foi, limá grande perda para a literatura bra,-
smcs. < "') �'

.

,
.

\
,

,,'- '��i'!'� �, '

jl'Na semana de '1'1' a 1'7 d� 'mâifl \ie' 1950; o noticiário
girav&,,,,em tomo de dnteressantes tem� _f'1 a i : ,'; c;-'\

'":,,, RecJam.a"a"Sefl�� inépej�ílQJl(f�si�erll��,'�,O,�rÍossos umä YO'z r:otIrla acaba de
homelil.Sl públicos:' !:..'À';mlssã'o alemã nAo fez negócIos .eom sllenclàr. It. voz 'dO' Compa-
Santa Catarina. Perdem, 'bs madeireiros patríclos uma gran- nheiro

'

li,' distância é;nudeceu
de oportunidade". E por ar' áfôrã "al"i!f"notíf,'-descer:ldó,a-'!e"�' _';-' '0$1 mfà:'de' ab'ril•. Desde '1'952
n!:ta dos 'homens públicos, Por coincidência,' -em 1980, a

.

e, __ corren� imo, Serta' á 30a:'
Exp,OSiçio. !d'e"Hann'ove� :r:l8, ,AlemaJilhal) 'atraiu' ml.litas -mtssões edição', c -em

-

qúé'
, -apäteceria

eeonÔmtcas;�br.a$ileir.i!s ..

' A::de Santa, .Catarina era a .mats, re- .. "fl9DIZIO"� �o' pUbiiC!Çã�,presenta,tiva, ce, o. Dr;, Marcdsf')fien.ri,que IBu.echler. I,ex-Vicé-Go- ,-

anual' e gratuita; a ser distri- ;

ver.nador e Presidente Executivo da CODESC, informava dos buída'à'tOdosos Róta;ry Club's,'
bons . negócios entabolados com os industriais barriga-ver- transmitindo i!1Spiração' e en-
des, Muli!at'â)n,' d� Jernpos oU, mudaram os homens? tusiásmO' '. pela nossa instilu�-

- H, Luz Filho escrellia amigo} de, primeira",págirUit, ....,..
, ç,.,? 'Debc:ou o nosso convívio."

.

OBSERVANDO ;-r. �;1 ;·;;�ilClJl!_�qQBpelo � .. ' s�guinte .t6fi1'ico:. ';�ão' o' Coriip'anÍ'leiro� sarftíagc. Caro"'"
há argumentos por mais ponderáveis· que sejam, que,: f�ç!'l1J1 .\ valhido Filho, veterano. com I'
ver os administradores estadoais que Jaraguá do Sul, por "', cj�ssificação antetTor �"<i)i.:")!
situáç�o geog,ráfica p'tev.ilegiada�l por sua considerável arre- reilo :.:... 'serventia" de �ustiça
cadaçãQ,,'porc,"sàú:}colT1érclö, "PCilf sua indClstr.ia, enfim,. eC0.nô- -:. Tabelionato é; pertenêiä ao

'!

mica e pOliticamente, já não é uma' inexpressiva 'coh:;nia, que Rotary Clube Niteról;Norte e"
se deva esquecer". e:ic:�Governadbr daquêfé Dlslri-;

to. -Dono öo 'Jornal dtJ"Ftóta;'l
rilulo para: R�taHano, 'ele< a'd- '.'

. ,'t'vertia aos Companheiros,: "pa-
ra manter a publicidade deste

Jornal"naöâ peÇo,"a não iser a

. atenção,"- boá vontade .

e int��
resse do_ atuante companheiro,
para a difusão- de "R'�izio"
entre" os' companheiros do seu

,Ciube e, _deveilver-me·f com

ele escrevia para o redator
desta coluna, acusando traba
Ino enviado para a edição. de,� 'CSigo com 'os- partidos "OU à freAte: deles: -Eu n'ãor'sou 1979, . Dizia: "Dedicado Com-

homem ·que espere"'por quem quer' que ',seja," Sigo- eôm -os',· panheiro, Perdoa-me pelo atra-
partidos ou à frente deles, Caminho com quem quizer" me"" • sc, �om- que cheg'O à sua pre- .

"

acompanhar, mas não o�i-igo ninguém a is�o. Todos
\
sabe- sença pará filar sobre as três

mos com'o estão· nossos Partidos: -todos' llitam com rr:>roble- colaboração que há tempo, te-
mas, menos problemas de vital··'i'mportância

I

que' 'de' conve-- ve ivocê a '-bondade - de 'enviar-' 11

niências pessoais el interêsse� 'menores", Era o 'que· afirma- me pa,ra "Rodizio". Valeu, a
va- Jânio 'Quadros. Teriam melhorado os problemas dos nos-· sua boa intençã'o, o que muito

'I

sos atuais partidos-?1-? r"
"

.' J",:_'�'" '-' '''_, '''''' '" ",<,- me aQJ:8dou e pelo que con-'
- Oficiais do 13,0 'BG,"hoje o 62,0 BI, visltavâm Jaraguá cõm fesso-.me grato. Vai em apenasapresentações d.e Futebol de Salão e Basquete, na 'cancha' Um' impresso para receber sua"cimentada-do' Gináslo'-São L.tJís, 'faze-ndo 'frente 'aos 'atletas colaboração à édiçã'o riO 30 de.do CA Baependi, 'ganhándo os 10Gais em futêbol'''éi,'ven- . h "Rodizio". Por IOportllriô_, lem-
cendo os oficiais em basquete. Os ofíciais visitaram as fir- bro ,a você e peço que" na
mas Max 'Wilhelm '$.A.,·e, Indústrias Reu'nidas dara�uá' S-,A, C�nferência

.

(19/20"4)' avise os
e o jantar realizou-se no Rex Hotel. De. parabéns' eslava"o companheiros. de öutrós Clu-
Diretor de Esportes do Baependi, o Dr, Arnaldo Ötto Schulz, bes para retirarem no maÇo de

- A SeAR - Sociedade Cultura Artística - prepara- Jornais""ROdizlo", os endere-va-se4 pára a promoção do dia 18 d'tJunho', "para''''esta ·fi- i '9ados 'aos seus-- Clubes quei-
nalidade, (:, departamento' artrsti?o está se empenhando ao .' ra, 'por favor, 'a6raçar, por
máximo, para organização de um programa que' agrade ple- mim, os Governadores meus
namente ao' púl:)lico-amante"d'a bas" mlí'sicá, elê"arfdo" ässiflt" , .•

conhecidos, a saber: Moritz e'
clida vêz mais o nlvel cultural artrstico da cidade"; Maria 'Stella', 'Amoldo e Rena,

.

o me� '�uUildb" contélnpáfArieó: " ,

Lauro I Fortes Bustamante, Clã
tilde e� filhos" Marly e Ana �;"
aih,Cfa, o Jorge ,Marquelf 'Tri-"

,; lha' e Clemenl. A carta acima
conteslaniÓs em� 4 de l'I\arço
de-Í 1980, que' cpncluiri�mos,
com o' seguinte tópico: ,iTe.:
nho '�I�ú��'" trabiijh�· .�ij�-;não"
chegaram bem, 'Cfent�o dó-'pre�
vistO' espaço. Um 'dos quätrõ
que anexo, pelo menoS: -

iIIIàs
.

" r �
- . -

.& '!lO.• .-. ... "1ft

lembrei_me do éX-:-Governador,I � �

Egon Schulz, cPQ!" quem co

menter as publicações'no' "Ro
dizio", na Convenção de Cha-

/'
,

pecó, em abrll179. . Dlsse-me
? íelé,' entlo: "EÚ" seinp're' 'faço

assim: quando o espaço não
chega tptaJmente; ·"começo a-

i expremj!r as" letras,. 'de ,formi! 'a,
caber no quad,.do;', e",nunca' i
me ,tem' sido r.ecl,Jsado traba- I
lho enviadQJ ,,'!F'ol, o que,�flz' Ina presente "I emergê�,cla.� Es-� Ipello ...que aprecle"os "trabalhos, .

e . ifelXO' decfslO' ..de publicá�la!i',.
ao seu .Inteiro critério"",. ".

II
i I:

ri ':�.!) I_�' "'.;;'I.Pr< ',rf r,!-, ,- "

..;

,- "Está sendo retirada a estl!tua aO'Itrabalhador Inaugu-
rada pelo Presidente da República' no dia 1° de Maio, em

frente ao Ministério- do Trabàlho. O monumento foi duramen
te criticado,�pela Implrensa; e ,vinha11seí:llil'\dO de chacótas, 'por
parte de todos;' in�tusive\ do� � própriç�. trabalhadores., "Inte- .

ressante como, a'-histÓ'ria se repet�. Passado 30 anos, o,P-re�
sidente da República resolvia .. homenagear o ex-Presidente
Marechal.Fror.iar.lo. Rlaca, foi c.olocada em Florianópolis, de
baixo da Figueira. Em Novembro/79, quando da visita do
"João", ela ,foi retirada por populares que entendiam'"!õ sêr'
devida, Pelos fuzilamel)tos na Ilha da Inhatgmirim, d� quase
200 ilhéus." - ". ,'_ __ ''w �. .", ,,.,'.. .:t 0'",-,,, " ''''"'i y.

_I : __ '

,,"_' ,..,,-" ",;., ',., - "

- --;:. - ....... : .. "'.

- Osni Müller, Escrivão de Polícia. avisava aos usuários
que não seriam emplácados os,:velcul,os que apresentassem:
mau estado da' I cpnserva-rão,) 'irtclusive pintura;' dàfeito� em
aparelho elétrico e espelhos retrovisores imperfeitos,

HA 10 ANOS'

- A COTESC - Companhia Catarinense de 'telecomu
nicações, pelos seus diretores Alciq9s �breu ,e Márid Ores�'
tes Brusa comunicavam�aO fiotary Club. r:Je Jaraguá .do Sul a

implantação do Tronco Norte da Rêde de I;mergência da CO
TESe· até o fim de Setembro . .os terminais em Jaraguá dà
Sul seram ampliados de 4 pará 1.8. E hoje, como estamos?

_; Rudolfo F, Huf.enue,sslEtr cQlwocal(a _r�lJniãó para. ,24
de maio, para a fundação da'�ssociação' Profissional das
Indústrias ,da Alim�ntação _qe Jarªg,uã;,cJQ,ßul�" .. _ _ "/J'

- Jaraguá do Sul,. rio decorrer de 1979, acabava em 90
lugar na arrecadaçãç; dp ,ICM, com NCJ$",�.fi07;;1h5,48. Levan- ;s
tamento do I.BGE, dOI Estado de San�- CatarIna:

- O maestro Edino 'Krieger, natural de Brusque, era
\ - ,:i"

.

'{ ,,. ...... 1eleito pelo' Museu da Imagem e do Som;" o melhor. co'mpÔsi:
tor de 1969, pelos méritos de �uas obras musIcais, receben- '

do o "Golfinho de Ouro'f, da Rede _ Globo.
\ -:t. - �

- Em São' Paula I;> veread?r Freitas Nobre, deu pare-
cer. favorável" nq C?'!lis$.ªQ ��e,'pl:1ras,) ao ,projeto gu_e' prolbê
a coiocaçã() de nome da� autoridades, municipais nas placas
de obras públiê�s. C edil tomou çom!) base a própria réso

lução da' ac;lmiJ'!_istração federal, que ,não permitI'! a c,oloca
ção do nOÓ1e do presidente da República ou seus, auxiliares'
diretos,' em placu inCllcaUVai' (Ie Ob.rae Qu servtços,· Hoje-

-

.

",

é. diferentEi?

'I Rest it;u iCã? " ,���. '�,�
� �c?m,e��,. �,�â� ��I:A pa.!1iJ dQ próXimo, "",20 ,de malg ºs,J�ªnç,q=i

começarão a receber as primeiras.notificações do
impOsto de rend'a com cPreito· à deV�lução.ou im
posto a p�gflr, r�fer.�r:t_t�s ,ª9 ,�no �e 1�79, ,��qtan
do;.se com� .Çrit�r!º,d�. q,u� aqueJ,s qu� antes e�-
tregaram,_, �ais c��o .reçe.,�.ra(). .. ,.','" '

.

'

, O contrll�u!nte, que. .tem �ireito a� re�t�tuiç,ã'o'
tem qu� _b�§��-I� nq, bal'!c,q_e!J1: q,u", ��i�cru ��a ��-"
claração,e §Q ,�!á.d'fld() ,e"',dinhelro aq�elas_ res- .. ,

tuições que ","ªP u"raplJss�r,�n:' a Cr$ 4 mil� As qQe
estrapolaram este valor,. serão deppsltadas na con-
ta do contribuinte.' ,

.'.

No caso' daqueles que t(!m imposto a pagar,
a notificação e enviada - através do Correio. Os
contri.buintC!s que entregaram suas declarações na
Receita'Federal terão, em caso de devolução, que
se dirig�r aS/agênci�s dó Ba!,!co ��HBI'�Sil;,�A distri..
buição--das: notiflc,!Ç6es, se prolongara, ate- 'Set��
,bro ou' 'o.utubro, porém, 90� serãocentfegQ'es -a,té
'im de julho. , \., 1 , ,

A 9a. região, que compreende 08- estados de
.

Santa Catarina e P$r.ná,'cenviaram ,para ,o's,r:v;lço. "

de processamento de dados - Serpro - em Curi
,tiba, cerca de 200 ,mil decla·rações.

"R-ODfZIO'" ,

A voz DO COMPANHEIRO'
A, 'É)JST:liNCIA �.

presteza,. o recorte abaixo, com
a colaboração do s.eu Clube.
Em' 21 de

I fevereiro dEf- �:g80"

Esta _(:aJ1a ele não mais po
� der'á .responder. -Mas-não faz"

-

.

- Imal. De algum. lUSJar, lá do al- Ito, ele de.verá estar nos es-,

,lisndo e haverá.. de constatar � I
':"'Je, apesar .da_ jristeza, conti- ,
nuamos a dignificar o ideal
que ele' soub-e tio -bem servir. •
Até um dia, Companheiro!

-XX�

Na verdade, nem '.me ,lembrava ·mais desse tique verbal
de seu Justino, constante personagem dô tn:eu livre:)' "Meríi?
rias de, ulT1 ,Menino Pobr,e", até começár a ler "Pres�nça' dá
Roesia em Santa Catari-nS:'" do -meu fraterno amigo"pr'ó'fe'é::
sor Lauro Junk�s_, um trab�lho _SéFio e oportuno, qué "pre'':
tende fixar estilos e tendências doS catari�enses"que rncuÍ'�'
s.iona�am pelos caminhos da poesia. - -., " .... � ,.,' \ , ..h ,

,

-X� j,·.... -�,tlj···,

Na página 214 desse liyro (Edição LiJnardelli) -' está -á
amostr.agem da produçã'o 'liter�ria, de 'Pedro' Bertolihó da
qilva, professor universitáriQ e poeta. Bertolini' é o po'rtä
e,standarte de uma e$cola ,poética que introduziu o poéma/'
processo da nossa. lite.ratura, uma nova e estranha f6i-ma' de
poetar: Se'lJ, nenhun;l,a' i'\t�I1Ção, d�sprim6rosa, comparei.�
seu ,poema SER com o ling,vajar de seu Justino Fernandes,
porque em Bertolino o forte é a repetit:ão de srfabas, pala
vras e sons, Já tinha ouvido falar que a vida imita a arte
e co�ôluo que a. rf:lcíproca tambem é ve�dadeira: neste ca

so, ,a .arte imitá_ ii vida..'
.

-x...:.

Vamo$ ap poeri:la/processo:
,l F .; 1

'

,Ln l:
o ser gira gira

:3
'ira

,

r •. ' é -

....

fra
"

,g,ira só' gí�a��ol'"
"

gira gi.�a.
vira

",", ,� ',�

dó
.'

r� ,I"'" "

gira gira
dor

-'

a 'gi�ar -a girar
,

'_' ,ärgil�:a �i(ar
gera
argilá' a giraf"

,� •.

girà
'

gfrá gira o ser

.

j'

'1.
"

·-x.;_

!: um Jogo de palavras, Feio? Eionito? Não sei;, mas
quando li 'pela/primeira vez achei uma mistificaç�o da arte"� •

poéticà, e- agora já o liceito com uma estranha manifesta-

ção atUstica, oarente de interpretação.. O que deseja dizer
Benolino wco,pl aS, suás,,,palavras�ecos no �eu poema/pro
ci:esso? Que queria dizer sau Justino repetindO as' últimas'l
sílàbr.as das 'palavras?
1 -x-

r Novidades'ades da literatura-ura catarinerise�ense, Mas

de uma coisa estou certo: Seu Justino-ino foi o precursor,-or
desisa

I

e,scola-ola IJtE?rMa-árie, "í .� J"'�"Ü s,p. a!;.t>i;)Yu' /.>.' .

!
-

,

. "'.
. ,

• nl PS: 'A� es�;ever est� artigo preterr8tä7 J.�viâ:ióf:!ápö:;8a OB
.

nublicação ao meu cueridó manb Jbi&téiüJ ílä:veria:'(:jEr'êlàrv'� .rr J. .

11 '" -�q.� -, _�' •. I"
, :' ") ('"t. -no :

boas gargalhada<! [Iorque ,ele. fO� �� grande' ��I�O-, d�<',�,eu , .

ilustino -Ferna',,:s� ,Quando pmguel o ponto� fmal, da ultIma

frase o tp";tor.e toêOU, Era' uma't'tristil nCi)tícia:9Joã� �õt��ra' .'mim�ic· antes; de parada cardfl!ca!' enquanto"; dormia:' ,Eil'"
'

hau esc�ito este artigo para ele! más vou pur3!i'câ-IGl:' auem: ,)

,,:.-_; se .ele não voltará. a encontrar seu Justino? (SJ). "',

.
. .,.

SIM� RESIr;»�NCI!, t;1!II J.J.Uj�GU�(DO. SUL -

��de-se:'��" :_9�'�'�" o�l�ga-�e
I'

/

" - _. �."� ��_t.
J

BeUssitna mansãor<pr::bt,ê)"em.-ter.reno..previlegiado d.� 1600m2 i�_

2;"", construfda aproximada.de 600m2, c�ntendo: 3 S�r�eSi', maIs aparta-
I

'

. r, Jnto de hóspedes, escrit6no,La'!lplo salao_�� !esta�,. hVlng, .sala..qees�r,.�.,

;ãls 'de'-jãnta'�,�cozinJia, churrasqueira, av��çadrsslma copa mO�lh.ada em

;;iÇO, esçovado, t?�!i acarpeta�,a:,. ar. condlclona�o, telefQnes, orl!1JIJlal b�:nheira de mármore na surte pnljlplp�I,.,;reservat6r,lo de ág_ua;- qam capecl
. _d'ada de,4�OOÓ Its�, panorâ{TIic�sl.terr:aç?�,;.J dep�ndênp'ip�) p�, e!i"P�ega�a�

. compl�tas, tendo um total �e ? bannenos. Acabam,ento de pnmerrrsslma
linha, infra-estrutura para pIscina.

.,
_ ";,." ,,_

..

'

, • �

'., '! TUTAR: pelo i�{e;öné '72�obâ2 .�, Jarag�á d��y,'�''íFom s�a.
SALETE.

.
'

.
-

Meu Recanto
Alaíde Sardá Amorim - Biguaçu..

!Il,!'.'

,

Vivo em um. -pedaço de chãO' ab�nçoª9O' por:,
OeHJS em perfeita paz com a natureza.'-· - -

,,
Junto à casa uma árvore copada que me

pr�senteia,. oO:n1 ,suaya ,perfume ,_.clis;triQuido por
minúsculas-,flores

III Como bO'a vizinha, projete-me, com sua, som-

bra e seu convívio diário;! \. .
_,

'
. I

Os passarinhos brincando na areia enfeitam,
j(jl')t,arn�lJte pom' delicap� � tê'1u�s bQXbol�t�§,_ �s-_
te meu 'recanto tão amado.

'

'Se êffego�"à jã-ríeIä-ninguém· pélas ruas per:
turbando o

.

silencio. Pos�o,� e(ltãb, ,apreciar no'

j,ardim as flores que alegram - ri;liJ,h� �)_(is,tênçia''''
Na sala quando nela me encçmtro; 'sinto" a

pr�sença á�iga' dOe' parentes
. distal'lt�,s que �.� ..muito não nos encontramos, e de al!;Juns que" Ja'

se f�ral1l1 ges,te, ipundo'. ;
. . ,

. ., Sôbre a" mesa 111m obJetq,:i 8(ltlg�! JEJrnbra Co!- '"
•. : sas que a pass,ado gua�dou e cada -dia' são apre.-

cilildas com carin�8j �'T r��peitg�· �ntã...�.,-,!,e demord
relembrando trist�zasre} alegri.as"qtl� nao:·che.gam
a perturbar meu> espfrito sonhador.

O pensameno ,ceone trazendo, 'para· junto
do coração lembral'l'ças::.ldas :Ip'es:soas"->amada's. �
a saudade que não se define,' más � sentida. ne�:
ta solidã:o de gente:- Ee' bom sentHa, j:>óis só' o'
born ,deixa saudade .... �

, O cOliação se acorda com as b,atidas do re

iógi'o que marca o tempo regi�trando cada ,minuto
de. coisas que vivem na lembrança.

i 9
n... "Gö"n'Iig& ficou moràl;li::!io recqfCfáções äõs wànos-�

vividos com reflexos positivos que 'suavizam a ca-

minhada. "1'1 '\
�

., '\
,

Produçã,o indu�lri"7
ai alDleqlou> ,gOto
-"",_r" -'..... ..

, '" ae, 'Eii I",,:ctt"
�

t
• _,- A produção .:industrial 'bra�ileira creséeit 9%

no primeiro' trimestre deste' ano� de ácorClo": com os

dados'entregues pelo IBGE a'o Ministro Delfim Ne-
to,' dó PI_ariejaniento; ,

'

�� . ."!i11;.." !�', .(�,,-,,1z1.� .../�..

'

.')\.

, -: Alndà' �égUndà as' 'ultimas previsões, do IBGE
para)'O�"ai1'0'''(Itf�d'980, 'o crescimento da, produção,
agncola 'div'erã.situat-se:entre 19 e 21%, graças,
Pfincipãlmeri!�,'à 'sup,er�áfra'de�52"milhões ,de to
nerádas'êJe"grães\;da�,região centro-sul,do país. O
simples;, kariúnclO desses números :--í-''-comentou o

Ministro ,;'L' mostra que: 'IC:;lI'ge: de caminhar para
uma r.êcessão;-i':ajeColfomia \brasileira del11ôn"gti'a'1,
enorme vitalidadEr,:conti'arianao mais' ü'mâi"é'z' o-s"

..

.

�,
J
J.',

profetas dó Apocalipse. . "".
,

;ii, ,," '.

, ,06�etcretário., Nere_u, Guid!, da Çasa Civil, es

tá enviänd'o carta-circul'ar a todos, os prefeitos dos
munic!pios_.catadnenses.so.li.citaodo· integral apoio,
à campanha de vacinação anti-poliomielite, a ser .'

- deflagrada em 14 de junho, Dia Nacional da Vaci-
,�� ,

..,"
.""1 .

, EssS':campanha,'__'_ diz 8J;ßBirta.. circuJ1:l'r ,do Se
cretáFiQ.'f;:-:'-;'l >SeJ'á;reoel5denaélalp�la Secretaria -da)
Saúde ,e deverá atlngtr um rndiç.e. mrnlm:Q de co

bertura de oit�nta: por cento da- popula,çã,o infan
til, na fàixa etária, de zero a c,inco anos, cömo ,con
dição para o controle da doença.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..CORREI!) • qo POVO
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. "."';' t � jÁurea Müller 'Grtibba Ele, brasileiro,' solteiro, oro-
Oficial do Registrõ Civil' noanalista, natural de Jaraguá
do 1.0 Distrito da Comar- do Sul, domiciliado e residente.
ca de Jaraguá do- Sul, em ,Jplnyjll��)\ne�te .Estàdo, n- .

Estado. de Santa Catari- lho de Geraldo 'Campestrini e

na, Brasil.
I' HerlJl.inia Mengarda Oampestrl-

Faz saber que compa-. ni. EI�, brasileira, solteira, au

receram I em: cartório, . e- '" xlllar de. escritório, natural de

xibindo os documentos . Jaràguá do Sul, domiciliada e
,

exigidos pela lei I a fim, residente .na Rua João Januä
de se habilitarem para.. rio >f.irosp, �es,t!! çi.d,,,,�e, "filha
casar: r'

\
de Ricardo Ottokar Hruschka e

Wandalina Buzarello Hruschka.

Edital nr. 11.36.9 de 07.05.1980,Edital nr. 11.368 de 07.05.1980
Ademar Wachholz e

Edla Ristow

Juvencio Campestrlnl e
Rosemarie Hruschka.·.

IClube deBeira)Rio
, r!"

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

,Pelo presente edital ficam convocàdos OS
sócios proprietár.ios, ,portadores de Trtulo Patri
monial para a Assembléia Geral Olid'inária, a ser

rea.lizada na sede social, à Rua Angello Schio
chet, s/n.o no dia 30 de maio de 1980, às 20 ho- .1

ras em !primeira çonvocação e às, 20h30min em

segunda convocação eom qualquer numero de
associados presentes, a fim de discutirem a se

guinteI
ORDEM DO DIA

J

1 . Prestação de contas, e relatório da
. I diretoria correspondente ao perrodo

de 1979.
2. ,--: Eleiçäo dos"Conselhos: Delip'er�tivo e. '

Fiscal,.,,' _, • '''' _

.

Jaraguá do Sul, 14 de maio' ,de 1980

Ivo Ewald
Presidente'

Av. Mal. Deodoro,-1.179 - fone:,72"'0:166
, JARAGUA DO SUL .......,.·";80

.

.."ll .,

Se você qu�r comprar ou vender um im6-
.

vel, procure' a EMPREENDIM�f'lr9s J�PBILlA-
RIOS MARCATTO LiDA.

,

4"seglfrança da.,8ua �mpra ou da sua. ven
da, uma garan.tia segura d_, 'n"esti.!'lento�

Empreeo'dimeo.tos' /,Jmõb{liários :
.

MarcaDo,�. ,:ltda� '� .

Ele, brasileiro, solteiro, mé
'�torista, natural de Pomerode,
I neste Estado, domiçiliado é re

sidente' em Rio Cerro I, neste

distrito, filho. de Rolando Wa
chholz e Erica Wachholz. 'Ela,
brasileira, solteira, balconista,
natural de Pomerode, neste Es-

.

tado, domiciliada e 'residênte'"
em Rio Cerro I, nesta distrito-;t
filha' de Roberto Rístow e Elsa
'Baumann Ristow.'

Edital nre 1,� .3!.,O, <Je, 08�.q5 .•19BD,
Walter Wilma" Fenstefseif.er e

Gertraud Elnäteldt'
.

.

.'

Ele, brasileiro, solteiro". ori- ..
, ,entador, natural de Três Paf:!SOS

Flip Grande do Sul, domiciliado
el residente em São Leopoldo,
Rio Grande do Sul, filho de
Ivo Fensterseifér e Elsa Hulda

,

Fensterseifer. Ela, brasileira
, , ' li

solteira, do lar, natura] de São
Leopoldo; Rio Grande do" Su'l
domiciliada �'reside�te na Ru�
Curt Vasel, nesta cidade,' filha
de Edema Julinho Einsfeldt e
Nelci Clara Hemann Einsfeldt.
Edital nr. 11,371 de 08.05.19'80

, Jorge Luíz :Kal� e Sonia
Maria -Eggert
Ele, bras(leiro,. solteiro, flo

rista, natural de Ponta Grossa,
Paraná, domicilIado e residente, I.

na Rua Tijucas, nesta cidade,
filho de Luiz Kaled" e Ana
Kaled. Ela, brasileira" solteira,
auxiliar de escritórío, naturai de
Guaramirim, neste Estado, do
miciliada e residente' na Rua
Dona Antonia, mista cidade,
filha de João Roberto Eggert e

Leonor Nuries da Silva Eggert.
Edital nr. 11.372 de 08,05.1980
A!oisio Matlkiewicz e

Rita Dellagnolo.

I

Ele, brasileiro, solteiro, almo
xarifado, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na

Rua Alagoas, nesta cidade, fi
lho de Wladislaw Markiewicz e

Maria Magierski Markiewicz.
Ela, brasileira, solteira, Clllstu
reira, .natural de Jaraguá do
Sul domiciliada e residente na

Rua José Teodqro Ribeiro, nes-
1a 'cidade, filha, de Jorge Del

lagnol� e Miirta. 'Pessi Dellag
nolo.

Edital nr. 11..373 'de 08.05.1980
Waldemar Bassanr e
Risa de FátIma 'GÕlnes
Ele, brasTIeiro, solteiro, 'ope

rário, natural de Jaraguá do
Sul, domicilÍado e residente

.em Ribeirl!o Molha, neste dis
.trito, fillio de Augustinho Bas
sarii

. e Nilza Junckes Bassanl.
brasileira, so-lteifä, indus-

Novo .Enderece
A firma LOTHAR SONNENHOHL estabeleciCia' com INDOS

TRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇAO (POLAR) está
.

de mudança. AI

partir dos primeiros dias,de mai'ol/80 atenderá os seus FREGUEZES E AMI
GOS no seu novo endereço,

Firma: RUA FREDERICO CURTALBERTO VASEL, 99/- Tele
fones 72-0902· e 72-0935. Residência: RUA FREOERICO tCURT ALBERTO

�

VASEL, 175 - telefone 72-0194.

.EmÚlen·doerf�J. ÇQI1).wde·.V,eicu,los Ltda ..

'

. ,

triária, natural de TuõaÍ'öo, nes
te Estado, (lomlciliãda e resí-

I

dente na Rua Bolivia, nesta ci

dade, filha de Isidoro Manoel,
Gomes e Guilhermin� Claudino '

,

Gomes.
, Edital nr, 11.374 de 08.05.1980
Osní MokWa e'Natalia: Braler i

EI�, brasileiro, sblteiro,' gar�l ,

ção; natural de 'Jaraguá: do SÓI
'

domiciliado e residente na'�ua·.
Bahia, nesta cidade, fill1o" de'
Pr,dro Mokwa e Tecla Joenelta,
"Ela, br.asileira, scltelra, lndus
triárió.;t naturá! dê Beneditd' No
vo: neste' 'Estado, domicllilida e'
iesic'er.te na Rua Walter Mar- .

quardt, nesta didáde, filha' de

Stanislau Braier Ei Anna Braler,
Edita: nr. 11.375 de 08.05.1990

Ernesto Alves, Santiago, Rio
Granâe do Sul, âomiciliado e

residente em Barra do Rio Cer-,
ro, neste distrito, filho 'de AI

merindo !RigIJi e MafvTna Terezi-

'nh� Malgarin Righi. Ela, brasi-r. ,

leira, solteira, industriária, na

tural de Jaraguá do. -SUl, domi-,

Ele, brasileiro, solteiro, auxi- E para que chegue ao co-

liar de laboratprio" natural de I �heciTento de to�C!s, mandel
passar o presente Edital, que

, será pub!lca:çfo pela ,1!l1p.re"sa
E' em cartóri�,. onde será afixa
do durante 15, dias.

I .

• �.

Se alguém souber de algum
.

In,p.edimentÇ>, acuse-o para os

fins' legais.
A OFICIAL

"

. Reno Wendorff'e
Lourdes Knetskl

E!e. brasileiro, solteíro, moto

rista, natural de' Jaraguá do'
Sul, domiciliado e residente na

. Rua José Teodoro Ribeiro, nes

ta cidade, filho de Henrique
Wendorff e AdéHa Persch Wen
dorlt Ela, brasiieira, solteir�,

. do lar. natural de Corupá,.. :les
te' Estado, domiciliada e resI
dente na Rua 'Joâo" Plan ins
chek, nesta çidade, filha de

Miguel Knetski e Martha Kne-
tski. I

Edital nr. 11.376 de 08.05.1980
Mário Celso da Silva, Alves e

Maria Lacir Furtunato
,

Ele, brasileiro, solteiro, me

câldco. natural ae São Ff��cis
co do Sul, neste Estàdo, .domi
ciliado e residente na Rua '

Henriaue j:>iazer�;' nest� cida-I
de, filhc de João da Souza

IAi-;
vas e Celeste da Silv� Á!ves.l
Ela, brasileira, soltEiira: àuxl!!ar1
de

escr. itório, n'atu�B:I.d�, �?ruj Ipá, neste Esta�b,' dóriiic!Hada� I
e reside'nte nà Rua_F:rrfníd 'steinl �
nest� cidade, filha \ de Gumer-l I
çindo Furtunafo e d'iíasia Fur-

I I' '�i 1tunato.· I. , , �

E��t�1 �r� �1.�77 'dr 108.05"1980r :
Lmo Dalmomco e ' I

Ivete Strin.gari
.

1 .' ,r, 'i'

, Ele, brasileiro, sOlteir�,)�'cni-1co metalúrgico, natura.
I 'de" Rio

\., -. i
- �I I J r �

do Oeste, 'neste Estado, domi-,
ciliado e residente' eh{ .)�in
.viIIe, neste Estado, filho d� Ár
cângelo Dalmõnico e Lui�a Dal
mõnicc. Ela, 6'ra'silkira, solteira·

cost:Jreira, natural de Luis AI

vt;)s, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua João Pla

ninscheck, nesta cidade,' filha
de Leonardo Stringari e Holan
da Fontanive Stringari:
Edital nr. 11.378 de 09.05.1980
Antônio Zailú Malg�rln Righi e
Isolde Inês ,Demarchl

ciliada e resi�Jtnte em Barra
do Rio Cerro,' neste distrito,
filha de Mario Camlllo-Demàrchi
e Olga RengE!I D:marctii.
Edital nr. 11.379 de 09.05.1980
Osvandir Lehmon e

CI��dia MarIa Brugnego'
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de Oorupá,«
�este Estädo, dömrcili.ado e re

sidente na Rua, Onella Horst,
.... .. I ...

nesta cidade,I,filho de Frsderl
CiO' A�gusto L.�h;"mann· e, CeciliaI . �

L,ehmal"!.n. Ela,�brasileira, soltei,;
ra: côstl:lreira,. natural de Jara,-,

I e.,> ' .... , .. f I .(;, •
�

g'uá do ,�ul, domlctllada e resi-
I �,..

dente na Rua 25 de Julho, nes-

ta Cidade, filha de Daniel Brug
nago e 'Carmen Rank Brugna
go.
Bdital nr. 11.380 de 12.05.1980
Claurício Cardozo e

Clane E�1êe r ,�

. Ele, brasileiro, solteiro; au

xiliar. admlnlstratlvo, natural de

Joir:1Ville, neste Estado, domici
liado' e residente em Joinyille,
neste Estado, filho de Alex�n
d're Cárdozo e Maria Eloys8'
Cardoso,
Ela, brasileira'l' solteira, se�re-.
,tária, natural de J;:lraguá do
Sul, domicifiada e residénte na

Rua Padre Pedro Franken, nes

ta cidade, filha de Leopoldo
Estefano Enke. e Leonora Gon-.
zaga dos Santos' Enke. .

,)'.

,Edital nr.,11.38'1 d.e 13'.05:1980
Flavio J�io ,Bortolinl··,e , ", f

Luzia Piccoli r," (, :""�
ft:...

•

. -Ele, brasileiro, solteiro, in�

.dustriário; na.tural, de 'Jaraguá
:do ßul"domic,_e r�.'na' Rua Jo�
.�é ,Emmendoerfer,' ,nesta cida
de, fi!hQ� de· Manoel Befrtolini' e
Maria ,:Ko.e,hler " Bo�lini. Ela,
br�sileira., solt�ira; do 'lar, na

.tural d�, Jaraguá d0 ·SI:II,. dotni
_clliapal, ß; resid�l!te em Santa.

,Lu�i�, ,neste( distrito; j f,ilh� (de
Arthur r P.iccoli e Olga da "Silva
.F.'iccol.i: , �I ! t. f',

� " ;
.
.( , ,! I" �

,.E:dit�! raf . .,11,382 de',13.05:1980
José Valdir. Jun1(es,e· ,�,

�irce �a�J;losa; ..
- H," -' ,

Cópia receb,ida/. qo ,Oficial de

,Massaranduba, . 'neste, 'Est�d:o.
Ele, 'brasileiro, ,solte.l1'Q, op.e

rárlo, ·,n·atural. de Joiiwille, nes:'
te Estado., domiciliado e resi-

1 "01 ,-

d�nte".D.esta .

clf:lade" fil�,Q, de -

, ....Laudelino Junkes e Anezia Dan-
na, Junkes. Ela, brasileira, sol
teira, do 1lar\ n�tur�1 de. Mas
saranduba, neste Est!l,do, domi-
cil'iada e resicfente em Massa
ra'nduf:)a, neste Estado, filha de

, Olemes Olesbon Cla Rosa e Iö'a
B. da Rosa. '.

g:' Calarinense
� .. -

.... ..,.
"

'
.

Como chegar - rá? É' só
�querer. Nós temos tudo .•pa
,ra a distinção. Basta' exibir
e reiterar o retrato de nos

so Estado' para nossos Ir-!
mãos.' Esta balela de por

e�ta..mos Imprensado entre 1dois grandes, te�os sem.

pre que passar desaperce
bidos, 'cabe-nos de uma I

vez' por tôdas tirar" CIo ar. I-

Pois para mostrarmos que
'nl'o somos pouca colsa"L I
re"sta':nos '0 'balanÇO' tio que
éramos até ·ontem.
Fomos uns dos maIores

exportadores 4e destaca
das persona.lldadeS. A co-'

meçar por Anita Garibaldi,
Faram eles, que a reconl1e
cElram como a· herorna do
t<lovo e do Velho Mundo.
Na· primeira República pa
rll a capital, Lauro. Müller"
Vitol! Konder, Victor Mef�
relles e quantos outros. No

passado mals' recente, LuIZ'
GulltlHI, Edmundo da Luz

Pinto, Antônio' 'GalloHi;- 1I�

curgo . Costa·, Lausimar Laus
além de outros valores.

Para a' Capital, a da
.

Es-
.

perança, mandamos Glau�
co ,Olinger; Osvaldo Colin,
"Della Giustlna e outros
mais. Nio � Congresso, no

plenário' e nas comissões
tivemos e temos os repre
sentantes cujo brilho ocupou
os Anars. «fas duas Casas.
Nosso destaqUe maior -
Ne.reu Ramos - na Presi
dência da CAmara, no Se

n�do, nó Mlnlst�rlo .da 'Jus-

tiça" na V1c.e-Presldência.e extraordinariamente -·prepa· samos ser identificados co·

n�' presidência da Repúbll- radds pa{ä promover "ó Im- 'mo tal. '� o �pilcto qüe abran'
ca. Junto a· este. balanço pacto _ 'aa' presença do ge tod�. Válida nossa' ima·
multo rápido - poderra· Estado no Brasil todo. Dizia, gem. se resultante daqueles
mos, alinhar o enorme, acer Nelson "Rodr(gu� h� póu- atributos' por t�dàs cönsen.
Va dos que aquI ficaram, cos dias na'crÔnica, que tidos' -e à�siadôs. � Há um'
para' aqui

�

vleràin ou- .,ãi-a sem pro�ção o mals alto n1Íríimo que 'iódb o &arriga�'
t l' ��. I' " f. t

aquI voltaram. De Governos valor pàssa 'màis desaper-' verde deve concordar, para
dignos. De maglstra1fos, le- cebldo de toClós quanto um a tecitufà Pelos an� 80,
gisladares, prefeitos e hO:;' cachorro atropéiâélO.·

_. '

..

do p�r(ilwtíarrfga.verde. -(Ex�
mens ptibllcos que fizeram

I Mas pllomóção cie um Es- 'traido de "';'A Verdade em'
de ,!ossa poUtiêa aignlßca-

.

I'

.tmoveis

__!. 'Av. Mai:' Deddoro, 5ÖOrrfS antes da entra�à píml' iJa� �.

raguá;' EsquerdO, (d!Ísa em 'al�enarl'á, -nova, em':'.oterreno'tde",,'T,
.

t I Caixa473,20m2. Possibilidades,ldel.finan.clamen o pe a

Bradesto . .' v,
- �'\'.� .

) t A .t"l:' qo, .�....,_d -: 1 ".,

, I' j
r 'f t. (.' ! " I

, .:.__ Rua Jolnvllle, 3 moradias' em terrene" �Q. 18x69ms,
trente para

r äsfal'to. -s;tuda pl'öposlas., .' I' "f1 - .

'.! '

. ,
....l. Rua AI�gÖas, �easa

.

d� madeira ,de' il.08m2. em terre-' ,

,
",f J ••

·no d 9OOm2. ,"
" - •

,I

._:. Rua' 309, a 200ms da'; R:"Walter Marquardt, perl
metro urbano, casa de madeira' de',105 ril2, edificada' em

terreno (le' 42.493,75' m2. li ! ,I " • "

_ Rua 4 - Angelo Rublnl, Rio Cerro, casa mista de

.. 99' m2' em' te�reno (fe' 537,50 m2. Cr$ 520 -rnll, aceitando
'. f ,I, J

carro até 70 mil em negócio. :
'

I ) I •
1,.. , .'. �t'"' �\ �., ...

;-,_
\

;
_

I Rua A�gusto tV1ielké�' (Baependl), .

'frente' p/asfalto,
magrilficà residência d� 123,52 �2 ,�om 3 do�'tórlo�, 2'

ewc,' säla Intima p/TV; etc., 'em terreno (Ie 542 m2.
�

I ( ..- 1

. n" TERRENOS:

.... , ') ,

_ Frente para asfalto, próximo Max-Spuma, 20ms' de

frente. Área total de 1.193,35m2. Apenas 130 mil.-.
.

_ Rua José Emmendoerfer, dois terrenos de 16x30ms,
i I

região nobre, com vista da cidade. Estuda propostas.
( , __; .Rua Joinyille, frente para asfalto, "terreno de 25x100

mfiltres. Estuda propostas e aceita veicUlo como, parte dp
pagamento. � " .. " .. \.. , ,.,

' .• /� Loteamento Jardim do, Sol,., Rua,A, Jaraguá Esquer-
dó' 110te de 14x32ms. Cr$ 100.000,00. ,� ,

I ' .

(_. ../
,

.

-r '_ Praia. de Barra Velha:, próximo à nova Prefeitura,
I�te medindo 14x20ms. Cr$ 150.000,00, aceitando troca por

chácara em Jaraguá ,'e estuda outras cendiçóes. �

'1'

� f' .(:'1.... I" l.f I. ". .",. '1� • I'

_ Lateral -da Rua Epitácio Pessoa, próximo Faculdade,
lote� de .600m2 (15x40), Cr$ 200 mil, ,com infraestrutura.

{\ I
, l, r � I

_ Esquina 25 de Julho com Domingos Demarchi, bem

próximo, novo F�rum, área de 831,25, c9m 25m frente para
25 de Julho: Cr$ 500 Inll.

r

FALECIME.NTOS
'.

Faleceu dia 07 de mai'o
Ànthero Pedrotti, com 71 anos.: .

I.·

! \.' t,

Faleceram dia 11 de maio,
,

Tereza Dal-Ri, cqmA27 an9� __ '! '.
Matias felipe de �94sa�. coI)1 72, anos

Faleceu dia 12 de maio'
.

Her,berto Koe,hl��, co:m c33 anos.

_ 1... ,.J

dOfa atividade.' D� pjonel-
ros" da

� !it!,"ll�ura" ,da . poe
sia', das artes plásticas, da

impr4!lnsa, do �Npi'!!saria!d�,
dos trflba�hadores e d.�,�Sßot"
te; o.0s ru!alis��s <e)fe �o;.
dos que até agora talharam

�
• ..J I

t �
� ...

,

o semblante catarlnense.
É;ta' '�num�raçio .

$�uer
(: .� �l .. ' - f ._, ., ,-

passa de. um
Ó

c,ô�.,uto iJ'!i-,
cial. Mais sugesfão do .

que

'bal�nço prop�iamente ·dito.
Mesmo assim, com ameS·
ma coragem e de raspão,
vamos às previsões.
A Jeste- decênio cltegainos'

·tado não se alcança, pelo0'0 (O"f<. -: ","" '_

esforço de um só.
,ö, i'·�e'lioi{�iidade.fsÓ:"é 'có:'1':1. r, "': J.... .'" , '," •

letiva. se ·consentida, ado· ",
'

.,

� ,
.

'" - ( �. .. �"'.� fL -.:"' , __

tada e transmitida de cida- .

dão' pãra' cidadã·o. Numa
.' . �'.... ". ,'" ..;, . .

democracia ,dos que, são
contra e dos que são a fa

vor ·de algumas-Idéias, de

ve surgir a unanimidade

I n�s J)rinç.pi�s_ es!J_encill!_s
de nosso Estac:!o de catari

..en. para que todos pos-
.

(II) Dante M'artorano

"1,,••""

Revista)
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"ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura· Municipal-de Jarana do 'Sul
• �. II'

DEPARTAMENTO DA FAZENDA(
DivisA0 de Contabilidade

BALANCETE DO MES' DE "MARÇO" DE 1980

.

' Até o mêS ,Arrecadltçlo
Anterior no mês '

RECEITA
TITULe:;;

RECEITA OR'ÇAMEtfTARIA
RECEITAS CeRRENTES

.,
"

,

!, I' �

To.tal '1,1 ,I
" ',)1,

! r.r 'ch '\,

Foto - CINE - .SOM
,

o.S' ME[HORES EQUIPAMENTOS, AS
MA�S FAMOSAS' MARCAS. /

J

-- FOTO REPORTAGENS
<. I,

- C1NE A,EPORTAGENS
- SOM AMBIENrE.

t .v \

,

J

12.737.!i40,50n) >;) h

, 35.215,'78
23.224.035,83

737.287,05

': 6l!:)od" '�1 )

'2.116.551:48
"

, ,

, 44.523,79

SOMAS.; .•..••. � . Crt 22.680,050,13 16.,215.498,30 38.895.518,43

rjb/Cont. da Pref. Municipal de Jaraguá do Sul, em 30 de "MA�ÇO" de 19,80

VICTOR' BAUER
Prefeito 'Municipàl

,

JOAO MODESTO SilVEIRA
, Diretor da Fazenda,

\ �. t

Receita Tributária •••••••.•• :'•••• �., "5.505.412,95 7'23 4. ,2. 2J,55
Receita Patrimonial, -. -'-�-�-�"':"'T_ H�.658,0(J '16.�57,78
Transferências Correntes /••• '

•• ; •••• '., 15.052.439,44, .8.171.596,39
Receitas Diversas 1.....•..... � .. '.A .A 375.165,39 362.12-1,66

RECEITAS' DE CAPíTAL \

Am�rtização de empréstimos co�cedidos
Transferências de Capltàl ;, .'A ••••••••

Outras Receitas de ,'Capital .. � .

" 64,00, ,

1 ,Q83.786,56 ' /432.764,92
44.523,79 -,-

_

-, , 'Rénato José 'Bortólini (

CRC SC'n. 5.400,- Técnico em Contabilidade

4.637.�23,54
26.627.240,37
6.361.203,90

'

37.626.267,81s o a AS ;...... Ort' 17;920:815,98 19.7bS:451,83
85.435,311,67

DepÓSitos de dlversaa origens • A ••••••
,

Despesas empenhadas Et a pagar .

558.654,78 403.105,52 961.760,30"
5.200.795,03 2.750.970,10 -r 7.951.765,13

\

Total

"

contra a inffaçlo.
';.

OS BONS VENTOS. LEVAM �O' _,jàt�
�

,Franolsmar

RECEITA EXTRAORÇAM'ENTARIA ,

seM AS ....•.......

-

•.-.-.
-

•.-.
-

••-.
-

•..,......,C�..a--;;5:-:7;;:5�9-;-44;-;;9�---;;-'-=-::-=-=-=�J,--:--=-��-:-=
"II • • ,81 3.154.075,62 8.913:525,43

'

SALDO DO ��S ANTERIOR

Caixa .• o • .- •••• : •••• " •• o.. • • • • • • • • • • 2.053.945,0'4 2.583.878,50
Bancos - dlspontvet .; •. : •• ;........ 12.469,400,39 14.157.839,98
Bancos - vinculado' .'.::; o ••••••••••• ,3.397.470,55 2;963.733,35

�
,

TeTAL GERA� .'.•••••..•• 0........ crt 46.360.315,92 39.074.995,75

DESPESA
TITULeS

"

-

",Até o mis Despesa
, Anterior no mês

227.039,08 237.064,58
420.658,72 385.222,50

1.421.638,57 1.233.111,65

4.403.878,48 2.046.992,24
633.971,78 421.243,16

4.940.314,86 5.488.379,85
,43�,132,20 81.412,85

7.454,50 5.545,43
-'- 1.969.0�6,18,

464.103,66
805.881,22 ,

2.654_750,22

6.450.870,72
1.055.214,94
10.42R694,71

514,.545,05
12.999,93

1.969.096,18/
.'

s o a A S, -.-••--.-••�C�i$-'-12-.4�à-8.-08�'8-,1'9-""'-1-1-.8-68-.0-6-8,-44--2�4.-35-6�.15-�,-63
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

'682.089,08

2.775.320,°13

3.457.409,11

7.071.852,75
42.502.208,31
8.047,684,87

, \

�
�Jl
\YJ

I,

DESPESA ORÇAMENTÁRIA.--------:-_�-----,-----------
0100 Câmara de Vereadores •••• '

•••••• , ••

0200 Gabinete do Prefeltó •• o ••• '" .......

0300 Depto, de AdmlnistragAo " •.••.••.••.•

0400 Depto. Educação, Cultura e Asslstin-�

cta Social ••••••••' • ' .... .;. _••.• _. : _'
0500 Depto. da Fazendä ••••••••••

-

••••• .-
0600 Depto. de Obras e Vlaçlo •••••.••.•

0700 Depto. Agropecuário •• " ••,••••_ �� :_,
08�0 Depto. de Turismo •••••.• ". !,. 'A ••• _

'/ ,

Depósitos c!e dlvérsas origens ••.••.••••
-; 306.444,17 375..644,91

! Despesas de meses anteriores 985.396,43 1.789.�23,6Q

S e M,A S ....,.................... Or$" 1.291.840,60 2'.165.568,51

SALDO PARA O M�S SEGUINTE
,

Caixa .....•...•••••••• ; ._.... _

•.• ; ••
'

••.••

Bancos - dlsponrvel, •..•.••... ' ••.••• o ••

Bancos - vinculado'
_

•.•. o ••••••••••• '.' • �

3.733.292,69 3.338;560,06
23.480.669,31 19.021.539,00
'5.366.425,13 2.681.259,74

seM AS........................ Cr$, 32.580.387,13 25.941.358,80 57.621.745,93

'TOTAL GÉRAL .... : .•....•..... �.. Or$ 46:360.315,9239.014.995,75 85.435.311,67

_

A IMOBiLiARIA VAILArn lTDA. ,'Ofe.rtsce excelente valorlzaçio

, P",A�,

,
',(O Loteamento ,dó seu 'futuro).

.Irnotalllér ie VÄILATTI Ltda
í

O',au Iilgar ao 1011
"

'

_

Voei precllll de um negdclo assim,' um lugar co�c este.

"

,
I

Rua CeI. Ei'nflio Carlos Jourdan; i2 - fonel 12-0292 "7' J�RAGUA�OO SUL �-Sç

Construtora; Seria Ilda.·

)

CO,NSTRU'ÇAO CIYIL:, ENGENHARIA E
: COM,eRCIO DE MATERIAL

.

DE CONSTRUC;AO.

Rua João. Plcolli, 94 - Edif. Carlos Spézia
, '

Telefone: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL,' STA. CATARINA'

Terraplenagem Vargas
--- de lido" Domingos Várgas .

SERVI'Ç.OS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

'-E-,
'

!

, TuLos,Santa . Helena
,

'
,

.

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO'
,

EM ,GERAL'

Rua JOinville, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGUÁ DO SUL -:- Santa Oatarina

,

Relojoar,a
'

Avenid'a
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRE�ENTEIE COM AS SUGESTõES'

,

IJA RELOJOARIA AVENIDA. '

Conheça as sugestões,'em jóias, relógios,
pratarias'e artigos flnos para presentes - e rece- '

ba o atendimento com o. carinho que v. merece,
\,

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

JARAGUÁ DO SUL SANTA' CATARINA'

Serraria e Beneficiamento de
,I

Ma'deiras
I

,Rio Molha' :ltda�
MADEIRAS IMUNIZADAS, ,FQRRO, 'TACO$

ASSO"ALHOS, ,LAMBRIS, MEIA-CANA,
Tudo para sua casa; construindo

-

em ma-.
delra o· progresso de nossa região.

'

•

Rua Ourt Vasel, 658 - Fone� 72-0550'

JARAGI)Á DO,SUIf.
------------------------------�

-:- Sta. Catarina

CARRoÇAflIAS HC

Hornburg Indústria 'de
Carroçarias' Blindadas Ltda.
CARROOARIAS
,BLINDADAS E" .'

ABERTAS..- CASAS·
-REBOQUES -
,ESQUADRIAS E
MóVEIS.'

'

I'
, '

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

.
'

,"

"
'

JARAGUA DO SUL
, .I

•

SANTA CATARINA

Canarinho'V'iaçã,o
TRANSPORTE' URBANO,

INTERÚRBANO, EXCURSOES.

" ,A "Canarinho'! preocupe-se com a, sua to-:-',
comoção, colocando à disposiÇ.ã� mqdemrss!
mos ônibus, com pessoal sspeclallzado, POSSI

bi�itando uma viagem tranqülla, rápida e segur� ,

pro�rame b��í Programe' CANARINHO - o

traneperte carinhoso.
.

"

",

'III.·
.

MÃRLlAN...........DIMIINTO••••RVlÇOS' LTDA.
---.,'

' ,

CRe - 0772

CONTABIUDADE - SEGUROS - PROJETOS DE

FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL

ESORrr:6Rle: Avenida Getúlio Vargas, 79
, ,

- ,

Fone: (0473) 72..0ES16 - CalKa' postal 83
,

' .

89.250 - JARAGUÁ .00 SUL - Santa, Catarina
,

I

Organização Contábil. "A COM'�RCIAL S/C LTDA"

Eu�ênio Victor Schmoeckel
CRC-SC n.o 0048

Tée. Conto AntOnio JoSé Gonçalves
CRC-SC n,o 7.786

, ,

Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves
"

'

, GRC-SC, n.o 7.638 .'

'

Agente do ECAD - Recursos Fiscais � Administrativos - Con
tabilidade .. Serviços de Marcas. e Pátentes - Foto,cóplas de Le
gislação Trabalhlsta eiNPS, - Seguros em ,geral .,; Serviços
Aéreos VA�IG. . !

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

. Opto. de Arte
.'

-
'

CRIAÇ40 PE LOGOTIPOS
"

CATAI:'OGOS, FOLHETOS,
I ,I

. , ETIQUETAS. I,

I

,-

.

FOIOllTOS
, \

_
.

_

,

GRAFICA AVERlDA LTDA.
1

Merettl, Jordan & ela. Ltda.

VEICUlOS USADOS,'REVISADOS'
Financlámento próprio

Betina II LDO Branco 1978
Belina II L Branco' .. : ........•...... ,

1978
-Bellna II

.

Prata -�.. . • . . . . . . . . . 1978
Belina Luxo Marrom ..•........ � o •• :. • • 1976
Corcel L ·LDO Verde ..•.... ,. . . . . . . . . .. 1978
Corceí II L Brando A • • •• 1978
Co reeI II L Vermelho 0\ o ': •••••••••••• I. •• 1978
corcel II, Bege , ..... o • • • • • • • • • • • • • •• 1978
Corcel Cupê Velid'e •..... � . . • . . . . . . .. 1977
Corcel Cupê LDO Branoo 1977
Corcel GT Vermeillo .... ;:............

' 1976
, ,- f

Corcel Sedã Branco 1975
"

Maverlck GT Bege .•..... ; :.... 1978
Maverick Cupê Marrom .....•.. � ' 1976
Maverlok Cupê Branco .......•........ 1975
Passat LS Bege .. ' ....•.•.•.•......... ,1978
Opala Cupê Branco Y........ 1972
F-75-4x4 Amarelo . • ...•.. : � . . 1917
F-75-4x2 Verde ';. � : 1'. " � • • • • • • 1976
'F-75-4x2 Verde' '

.....••.. ;............ 1975

,I
i

..

I
t '

DE 17 fi. 2s 'DE OUTUBRO � xXI JASC
,

'

EM JARAGUA DO SUL
/

I
,

PREPARE-SE: VOCI"DEVE' PARTlClPAA I
.

; 1
-

.
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SEMANA DE 17 a 23 DE- MAI�DE 1980 -

',_, ,"ii' oS.IIJ d. .!, .n, t

;::]uveolus:poder.:l.el:arqpibancadas,conc,luída em 2" me'ses
I , ,'.1," , " " !.'

"'. cl' O"Grêinio"Esport�vo;'Ju\ten-�

r"qOibándiidas
ein concreto àr- 'A velha, arcaica e

Ultra-I
..,., �'-' _M'-A" ,,- ......

, tl,r1fus-deverá recêb�r nós �'róxi- . mà(fo 'junto -ab Estádio J6'ão passada arquibancada atuat Por outro lado, Gonçalves
I)' mos dias, Cr$ 301'AlJO;OÓ', re- Marca'tto, e,' para' tanto:" o será demolida para dar lugar' adtantou à reportaqem de seu CRONOGRAMA DE

,

férentea seguhda parcela ,dot
' president� juventinO':Antonio a nOvs. cem • prevlsl'o para" plano em terraplanar ,o morro

I
VERB�S

,,' convênio firmàdo com a Se- José Gonçàlv� manteve eri- término em (lOis'meses"lilajâl--',aosl.fundOS do Estädio .João
e ,

" _'. , ,

"crétaria 'dé"bultura,' Esp'õrte' tendimentos 'na'! Capital do vista ser pré-montada. ,Ci) pes- -Matcatto pata t,: dar vazão' 'a" I 'O'Juventus que tem direito'
ve TiJrisrrib',' ano passado; pa- Estado; esta semana" com a 'te ce iluminação central será construção de uma .arqulben- ao rece�imento 'de Cr$ '2 rnl-:

,

"i-a constrúção 8e!äj-qui6änca�' Cassai �.A., estabelecendo- removido parai os fundos da cada, também' com 16 de- 'Ihões da C:EF/FAS, e qu_e
",,' das e ihstalações, segtmdo '-se;' à princípio, nos .contac- nova obra, cujo' .contrato à, �raus, aproveitando--as-faCii'I'tem':co!no' intermediário o' Go

" '''a âonogrâma '�e'11IHêrä�ões .Itosvpírelimiriar'es, pttikl' bons- Sua execução deverá ser no lidades que-o local-apresen- vemo do Estado, tem o .se-
,," 'E:lstäbéh�ci(ló pela' SCET:' Es- 'H'uçãd "(lé' árqillb�a oom" mais tardar assinado na pró�' "ta. +rambérn' está' pensando' guinte .cronoqrarna de recur-

,;. s'a 'parcela faz' pane de um 35' rnetros
' (sêm CObertura), .xima semana e'segUida��n-- "no 18'r'çamento de campanha' sos a receber, em cinco par-

1"l 'total' dl:l Cf$ 2 milhões:' orl-, 16 degraus, cbrri"cápa'cidâ'd'à \e o empreendimento' terá de ferro, areia e cimento �a-•. cetas: ,'a;) ,Çr$, 8?320,OO, (já
'·'ie uhdo dorfirlanclamê'nto Caixa 'lpara>'1.Q90 pesãoas s!3ntM�s.' ínício.llnclusivê caso lias ne;,LLra dar caboxà sua pretensão.... rJecebi�a), 2,íJJ 391.4,40,IilO 1(l)a;.e.

EcóÍlôh1ica' .' Fêder'al!Fundo' 'Nesses 'moldes, está orçàda 9oci�çÕes sejam fechadas, o ,possib!litando desta forma 'próxima' semana), 3a.) Cr$
de Apoio ad' Desenvolv'ir'nen- _

em Cr$ 2.140:000,00, .sem co- presidente, . [uventlno, disse dar comodidade. aotpúbllcc 676.320,00,; 4a,,);::Çr$ .l.;.'� .z.
to SociaT ,(CEF/FAS). fbertüra;' que' sEirá"; cClndJ'ufda ;:locer anunci(lr a 'data da que assiste aos jogos 'dd' '885.320,00 e 5a.) Cr$' .

":numa etap� p6sterio'r; :at'ra- inl:'uguração' até mesmo na Moleque Travesso. 53.830,00. As� 'parcelas' ,silo'," .' ,o' ,"\, I "vês"de' camparih,às_"9úe se' ,samena próxima. E, para breve, estecjornal liberadás, à medida em que
E; tenCfo erri' poder tal quan 'pretende realizâ'r (será cana- lançará a público um autên-' 'são prestadas contas dos tra-"

tia, issó"'vifáM po�si6iiitér o let� 90 conforme ö' projeto). , . ,tico film,' éorrelacionado' ao balhos que seriio desenvolvi,-
o��!�i?,,:�a ,���!tru_��?, ��� �r- .'

,_ ,L ,'" • oe
Np ,M.ORRO :. maté�ia em epígrafe. , dos. - ,', , •

I" !'

Dentro do 'seu pro!ijrama� de
reuniöes bime'Asáis, a'Comis-'
são' Central Organizadora: dos
X�I .:tOGOS' ABERTOS DE S:rA.
CATARINA _:_ Jaraguá do Sul,'
de 17 a 25' de outubro -'- este�
ve reuni,l'la terça-feira, para uma;
análise da atual situação "das
sub-comissões, entre outros as

suntos de natureza interna; com'
vistas aos prepEjrativos ao mag
no acontecimento poliesportivo
catarinense.

t\,· ..

'I'

O Presidente Sigolf"'Schün,;.
ke, disse a CCO ter recebido
do Grupo Escoteiro Jaeoritaba,
oferecimento de sua sede e"
'demais dependências, Pará ins
talação de um camping, diante
do fato de haver dúrante a se

mana dos Jasc muita popula
ção. flutuante que obriga o uso

dQ campismo para suprir em
parte a falta de alojamento,

de de\lerá p;oceder n'os próxi�
mos dias, concorrência p�;a
contratação «os trabalhos jun
'to aos estaber'ecimentos bene-,
ficiados com verbas da Secre-.
tada da Educação, para refõr�"
mas e melborias. O DAE, far.á,
ta�bém, idêntico trabalho.

principalmente nos hotéis. A
CCO \;terificará "o, íocal' e Pos
,eriormente dará - sua palavra"
final;"haja vista ser necessáriO'
dar-se a devida' �nfra-estrutura '

ao lo�al.
• '''I'.' .;.:,.

<' .. ,

ma 2.7, a CCO reúne-se nd....

vam�n!e, junto,fi sede da CME.

Já' o Prefeito Victor Bauer,'
solicitou à Comissão, a desig'
n"ação. dos locais para estacio'

namento, também 'objetivando
preparar' os locais.
I \:.�

,- ,Quanto as obras ,e melhorias'
nas instal�ções ,esportivas, es-

\.
tas, sßgunqo - Schünke, encon

tram-se dentro d,o hcronograma,
'estando somente os

•
estandes

de tiro ainda' a serem iniciadas
e', nesse, Itsp�cto, serão verifi

,cad?s os de"J Blumenau, p�ra'
aplicar-se a mesma metadolo-.
gia,. Mas os trabalhos - diss!3,
terão inf�io, nos' próximós di!'1s.
Atualm,ente, ,em Rio da Lu,z,
está-soe processando reformas

junto a sec;le, .,

E 'Sigaff • Schünke, "desigAou
,os coordenadores Florisval En
ke-"e> "Vicertte"Dönini, 1 respecti
vamente de COristruções e Alo

jamento, para, procederem vi

�ita juntQ aos estab'elecimentos
de en'sino, particu'far (Escola
Jaraguá, São Lufs e'Divina Pro

�idê"nc'iâ�,. verificandÓ as condi

ções que se apresentam, nota

_cIametlte com relação à chuvei
ros, banheiros, entre outros. ,;

,Pór outro lado, a municipalida-

e

�do
Bo;lão /

f'azem
,., Espírito

Festa
,

a

Santo "

Mantendo longa ,tradição, o

Clybe Atlético Baependi est�rá,
novamente este ano realizando
a tradicional Festa do Espirito"
Santo, de 19 a 24 de maio vin-" O Departamento de Tiro ao

douro, constando de competi- Alvo temI. de 20 a 23 de maio"
ções de bolão e tiro, entre ou- ,com infcio semp're às-t9hSUfrfi1'íf ,

tras 'atrações. Todo o' p�ogra- competições de tii'ô,' bo rrtàrmi '

ma já foi dado à'�onheéer à,ô' � dê ar-�o�primido,
.

para prê-
"correio do Povo": 'con'stando" mias, te;' é rainha, .

também à
do seguinte: Depàrtainénfõ'de todos �os associados, estando
Bolão, (torneio interno) - dià' detérminado o encerramento
19, às 1!lh30min, equipes�femi-" das-'inscrições às 22 horas do
ninas ria :'be'la 23; "lI dia' 20:t'em; dia 23� ,

110 ,J ....

idênticd1;hdfäfiO', . éc'jii'l'pé'sJ mas!'
r

.

�
.. {c;., I�' rf' .

r J
I

cul,inas I)a bola 23; dia -'21, e-

quipes femininas e dia 22, as'

masculinas,'" àmb'as 'na bola ''1-6'

centímefros: • i'nieiàndo,diglÍal!"/ti
'," /... r, ., ;....., ..

"." "I

mente 'às"compefições' às 19H-'
30min. Já' no dia 23,'sextá:'fei.':
ta, pnmtma. haverá as competi
ções pará "rei'" e "rainl1�""'�o
bolão, bolas "23" e "16", com

� • 1, '�

inscrições sendo ,aceitas até, fis
22 horas, fa�ultado à todos os

associados do clube azurra.
, -

às

E na 'mesma:' dá�a, com iríféio'
22 horas, o tradici�nal

Á prbgfamação extra-compe
tição prevê para :0-' ê:Iia '24, 'sá
,bB'do, às 13h3Ömin,' concentra- ,

çã8 doS' bolonistas"'e- as�ocia.:
dos de um m'ado' gera'l, -ha 'S'e!
'de "social; para." em' 'caravarià)
seguirem até 'o Posto Agrope-\ '

cuário, 'a fim 'de participarem
dos festejos oferecidos por suas

J,

I,:,:)

Müller.

f",' _

Veiga',' 'poderá ser
do� ';'Juventus-

.

.
,

/ .e, I" .,,1, ,,. ,,' � � ,

Diretores do Jilventus' e
"

do não está afastada a 'UP6tese.. ' t'1 '<"t',," r'f "';(� " t�t �� to.: ... � �,J .. e�" 'A}'"

Joinville, reuniram·se quatta-fei� d!> po�teiro-esquerdo Veiga vir ,

� � J
� ) l' ....�. 1'. .

ra à noite no "Récanto Mar- 11" integrar o plal)tel juvénlino,
caUo", �m Jaraguá-Esquerdo, assim

�

que' o felacionamento
l ',,,,,,, . ,

analisando questões comuns JuventuslVeiga se estreitarem.
•. " �, � t � 1 i I

.

. l' J.' 1.:;.1.l _� 14J'l 1, II '. "

aos dois clubes, que represEm- ,

tdm o futebol proflsSt'o,nal na' .

E, o representante jaragua
r�gião norte >de- Santa C�tarl-' e�sé" que s�lnana •

pàSsada
na,. Do lado do JEC, estiveram cOl'it�io'� o gOI�hlO Angelo,'
em Jaraguä 'do Sul;"o preSiden- do interior gaúcho;" deverá"

t·l(' t fl
..

te Waldomiro
'

Schutzler; Carlos contar na direção técnica,
�Iberto Wi';"'ond e 'Walcr�;nlro� com1 b "'coneürs� a�l Linor do

f ..�, I..... t '< i' '".
" . ,"

Rosario: ex�técnico �do júvenil
do Joiiwille, ficando o

; atual
treinador acumulando as' fun
ções de supervisor-(Paulo' SiI�
va).

,\

do p�lo clube grená, todavia,

f.' � )

i .'
�

là�câl
Porto'

INatação
"

,
,

' r:9'pr,esentada
Alegreem

'Encontram-se desde.quinta-feira em Porto Alegre, Rio Gran
de do l:;ul, partic;:ipand,o do� ! J?gos Ab�rtos Sul Brasileiros, que
termipa,1l] amà'nh�, as equipé� campe�s Clõs �. JASC; realizados
ano passado \('m !3Iume'1�u, �ep'resen�ãndo Santa Catarina, Junta,-
mente com as campeã�' gaúcha e paráAaense.

' ,

I, ! � � : � .. - �J ...
.. ao.. � 'I .... ,

Somente na natação e no atletismo é que foram convoqados
os campeões � vice de cada p;ova. ,E-dentro, deste centexto, três
das ���celente"� nidadoras ,do' selecionado' jaraguaense

:

int�gram
a deleg�ção' catarinense �os 'JASB - competição que partiu ,dI:!:
idéia ,.la�ç22!i jpelijl Se.9[e!�êl!:-I dei'C:ul�ra, gsp.l(rte ,e '-r:Llrismo d�
Santa Cat!'1rlna, através o seu titular, Júlio César. Sãõ elas: LIgia
Heiena BraUl; (1 DOm, n�á'dS :1'ivl'e7 �200rh: n�é!o 'l_ivre, 400m, nado Ii�
vre e 400m l1l�dl�Y),,�rlst!l},ne. o.?�lnl :(1qo.�}00mlraçlp IClá�sico) Ie Heidi Werninghaus, (100 e 200m costa 'e 200m medley).

.

,
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Crózei'r- J,�it

estréiam -,_.:

'0
...

.�. ' I " '1�
Fo! In,lclado domingo, cotn

duas' partidas,' o IV T�rneto
�orte Catari�ense de Futeból, '

envolvendo agremiações filla-
-. • � das à Liga' JOln�il9!'� "rrupy

e G.E. 25 de Agosto) e à I-iga
JafàglÍaense' de fFLifei)ot (E�t�EiI.

,. .\� "'- � r,
.....

.

! I,·. �', . ._'
la, Seleto e, Cruzeiro), '�ndj!.�
Cruzeiro .-

e 'Seleto, respectiva-�
r .... ... 'i ," .. \ '

mente, de'
'.

Mássaranduba Ei
- Guaramlrim foram, 'a1riot�d��'
pelos repr�entante� dA'Man-

-i -, ,I"l�,' o,' �,Jf'''''''' ,I'I"'�
chester Catarlnensé. O Estrel-
Ia de Nereu Ramos,. can;lpeão'1 "

da temporada, passada' e vice-'

-campeão em 78, somente es-
-c ;,' � �

treiárá amanhã., �m. "se� J!st��
I' It: od �.' ,..;lI, 1.J�,,"l ') I

dio.

i" .. ,'
..

,ft�r�
Na rodada' inaugural dI) Tor- ,

neio Norte Catarinense - este
I ," '.

ano sem as equipes da serra

{de Rio NegrhTho e São Bento)
•
- o .p��zelro fot" gole!l�o ,e�
f':I!assâranduba no Centro Es

portivo Municipal Erich Rod� pe,
. '1 � _

"e'I

Ia Tupy, por 5 a 2"
, ,el)�u�n.�o.

que em Johi'viße, o SeTeto co-
� r • r

' � t. I� 1"''' I
1 �

nheceu revés para o -Grêmio,I' " ',_,

Es�ortiv� 25 �;' Ä$JOSt9' peJo,
escore, de 3 tentos ,a �.

Neste domrng�,1ä âe"'m;io"
o Seleto recebe �: crúzeir.'�.!'� I

Estádio Municip.at .de. Gu�r�-:,
mirim, no grande clá!lSicQ: re
gional, enquanto 9�e o Est�lIll
faz sua estréia medindo forças
com o 25 de AgostOj em N�reu,
Ramos.

p'

A TABE�i JI 'JO� 3

É esta a tibela 'de 'jogos do

lorneio None Catarinense, emi

�eu 1.°, turn�:18.05 '(}à. róda

da) - Seleto vs 'Cruzeiro' e Es�
trena vs 25 de Ägõsto; 25:05 -

Tupy vs Estreila e 25 de Agos
to vs Cruzeiro; 01.06 - ,T!IPY
vs 25 de AgOS,to e Emelfa vs
'Seleto; 08.06 - C"'rúz�iro, vs

Estrella e Seleto "vs Tupy. O

returno, com inversão, de �an
do de campo, ob:edece,rá'as se

gulnt" datas: 15, 22 e 29 de

junho, 06 e 13: de 'julhO.

I'

' "

\. II I ,�r·l fit I
t Agora com a coordenação negociaç';;es çhegl;lem: a bom

do campeoníssim,o' Domingos termo.' Os atíeias' acima já es-

Correiá (o p'ortuQuês), um dos tão registrados' na COD.

integrantes da equip� que dc!u' 'Por outro -lado, continuam os

à Jar�guá do Sul" â
'

pririiêira' preparativos'das equipes visan�

'vitória' do ciclismo na história do a participação nos, Jogos
dos J�gos AbertaS; nô i'il'íCiõda Regi�)l1ais ,�m Sãõ

.

Bento' ,do
década de'6o:á 'co�is��� Mu:;-" Sul, nó' prÓximo mês e' nos Jo-

, nicipaí"de' Esportes�ae j�r�uã gos Abertos de, San�a Catari-
do Sul está rece6encfõ" -insêri� na, de 17 ar 25 de outubro, em'

ções para formação de �mà'e- �arag!;!á do ,Sul. �'C�E.,_"�!��a
quipe, estando já ins.critos vá- :que even,tuaís interessadC?S. �m
'rios' eiem�Í1tos; Alcrd�s� KIi.,''' ,treinar, viSando a futura rnclu-

kows1d, Carlos Borchers, Gér-' 'são na equipe, caso aprovem,
sor;

,

Lueders, Johny Alberto deverão dirigir-se aos locais de

Cozzarin, Orlando Moreira, Ra-' 'treinos ou ';a 'própria ';ntida4e.
miro" Mar-ceio Ar�újo, ' Sabur� NO TROFÉU BRASIL

Miyamoto,' Sidnei RObert�' ?m�,..
I.
Visando a pa,rtlcipaçAo no

ghén, Walter SiI��' Severino e ;rroféu BrasH d� ��!etismo, se-

__W!lson B., HO,ff!'1a�n. :..' 'guem à São �au�o n�. próximo
Tendo lá um, contin,gente hu- -'dia 22, os atletas Alceu Fer-

mano inscrito, a êM� eslã pro- nande�; Walte� �'ol1!1enhohl,
curando junto a, a,rlgumas em- Wa·ldl,' GleSe, ,sanUno _' 'RItta,
presas, o patrocínio da equipe, Laé�cio Müne�:" José Augusto
diante do fato de

. �u� to«!� e i,Caglioni e C�rtl)�I!�, Holzin�er,
qualquer modalidade espo�iva, '. 'para as disputas que iniciam..

seja amado,ra ou-"p'ro�sslon�l'- -se cDa 23 Indo .até 2_5, ,�o cor-

exige à
-

aplicação' de recúrsõs rente. As disputas s,erãC? junto
financeiros. 'Éspera-se' qu� -88 ião ibira·puérá. '

2"rd.f>�+S-!'�-':1 1;1

Oevagar
volta "em

Um dos pontos tratados diz

respeito a promoção JEC-OU

RO, ficando determinado o lan-
1

çamento de novar série na pró-
xima sexta-feira� em Jaraguá, E desta maneira, com' um tra-

provavelmente na· sede do Ju- balho consciente, o Juventus
'ventus, quando novall1ente di- parte formando um plantel res-
retores do Joinyille se fario p'eitável, juntado a routroS re-

presentes. O Juventus ,'que forços que vlrio, partindo deci-
coordenará a distribuição de didamente a fazer uma boa
carriis na: região.

,,1,'
campanha"na, taça"Santa Cáía-

c'

riná 'que' déterá ter"seú iniciö
Na ocasião, também, tratou- sinda-'éste' mês�,l ,,,tl ,'",,,

se sobre ai que�tão' de 'jogado- ',i ,,''. Si, , , ,

res em�rêstäêios' pelöl13õihiriÍle!' NA1·"tÁNTERNÂ" �." 'lI

ao Juventôs, 'caso r:de' i;iima� "..,'- " ",,'
,

,

Bim; Gilmittinho, <Márcib' 'Ga- ,Dé -tOd'ós 0$ páriicipa�teS Ciö'
va, Eclílson, e' pálmiti), êsse-'úI2 Torneio Incentivo';:' o"Juvenlus

Majestades de 1979. Nesse as': timo dévendo�inte9rar"ô pl�n- tbi o que fez a'pior�éampanha,
peétô há' uma ressalvà da 'dire- t!!1 na próxima sem'ana. r; de- ficando na ,ánterna, ,com 10
toria do Baepenâ;i, de qÍJe' 80-" vido o JEC ter um plantel nu��" pontos' conqúistJdos "äpenas.
m'ente terão aeesso às festivi- ,roso, os diretores ofereceràin � ,

�a °suÍl:': 61tílnã apresentação,dádes rio 'Ágropecuário os as- ao Juventu� vários jogadores, �bàcfo Ià noite, empatou sem
sóciados 'que participârem 'dó' dentre os quais Nana: R�gérib ,abertura, de 'coniigern com o ,L desfile, isso !��O O�jetiv�n��r �\ ,e Veiga, porém, '8 questão fI-" Rio dó ��I, no .EstácJio. João

I �ri�ÍÍ'a�����o l'do �ontecimento. I na�ce,ira� é Ó m�!o�:em'��l�o,,� , Mar����., p_;. "I�fent!�.,�" t�vehaja vista ambos receberem como campeao o Marclho Dfas,
muito além do teto estabeleci-· de ItaJal.

o
..

ciclismo"
Jaraguá

AOS SENHORES ASSINANTES
_ .. .,. ,-

\O .:'Correio.do•.P.ovo'; ��tá proc�d��dO � ,�o;�.·
brança de. assinaturàs. referentes a 1980. Desta '

forma, solicitam1)s recebam nossos cobradores
(no centro), facilitando' o trabalho de ambos.

I ' '." •

," , ,', ,A" redação agradeceJ ..

nas' o -Figuei�ense I"'IilPllheceul• r'll'
"

;'.Ia p�im�ira vit,6ria" a,errotando...P.r�ximas ;Qdadas
ao Siínpas, '2 a 1. A cláss'fj'ca-J
ção, em decor.rência: do entre-'

vera havido entre Água Verde e

Vila Lenzi ficou 'compromet'da: '

eté a resoluçãó àa questão.

Jarag�á· ,::.'.�e
.

Corupá
no�' �d JfuleDQl

'Numä'nOitatll'das mais"mo! Mafrâ; WalmoÍ'"(4) e'Dilrtiilr (3), €ÄMPEON:A:1'O'l?'
,

vimentadas', foi desenvolvida descoritándo ' Benédito' para OFICIAL
segiinClà-fe:ir� a segunda �oda� Guaramfrim.' /(s �úlpeS förma-' A L!ga Jaraguaense' 'de' Fu-
da"do 'returno do Câmpednàto ram"desta malieirá: Côrúpa'l::_: tebol de· 'Salão,' reã1lzou já
de, F�t�bo(dê' Salãö Entre Se;';' Bub'i: 'Mário, Máfia;' "Walmo?; quatro rodadás de' seu Camp-éö-
leções, dá CME "d� Jaràguá' do Juràndír, ._\: Ädâlb"eitö; 'r. Wal'fllfr,' nâfö �1 m'idriil, >, "tempora:da 'de
Sul. No primeiro jogo, Jarágúá Müller"e i(;elsb;'�tJatälitiflm W 1980. No'!últímo '(liã" ,ndV'e," a::
venceu apertadamenfe' a Sch- I!ufs,': "Mário," Benédito, ''';)orge; ródada

..

àpresentou os resulta-·
roe,c1er, 2 a 0, ao' passo que se- Antônio, Alceu �'Paulo. dos: íV!arlsôl '1'ic4, ettilb5hé'Ô�
guidamente; 'CCl(l.ipá 'deu um Bese 4x2 Kohlbach e Cyrus
passeio em G6ararfJirim;,raóiean' ii

. '

,-
.. "

.,--

Ox? 'Cereali�ta 'lJrb'ano.
'

Ontêm
do a' seleção daquele munida' No

'

returno,' Corupâ e Jara-
i'
à 'noite �jogàram !J�rita x Besc;'

pio por 8 a1.' " guá desp'Ont�m 'na:� IiBerànça Cerealil\ta Urbano x Arweg e
'lI _-, ''''.,�,'' " LO;;:;- ,"",<.'t:, com 13 pontos gan�os,r -segúl� Kohlbac,h x, Cyrus. •Na partida (prel-iminar, Mário dos por Gua'ramirim e Schroe-( E na rpróxima sextá-feira, dia

e Jair marcaram para; ,Sara-ii der com 1. E,la lIftima" rodada. 23, o qami?f3onato 1em, previs-
guá;"que�formou' 'comt'.Dalbér- ,I :Será' l:Iepois-de-amanhã, segun"" to' esta!i� partidaS.: 19h45mín ,_i
gio, "'Serg.inho;i Mária, II: lamar;!! da-feira, reunindo às 19 hQras 'Márisol 'ix Cyr,l.!s' (Infantil), Ur;,
Zéca Papp, Rubens' e JaiT;"Sch-n _ Ja!i-aguá, do .sul" "5 Guarami..'-, bano x l Be�C�ft �rJ.ta �_Kolll�., '

roeder'dbi'l-de 0swalâo,eOs�inlr" ilm-,e às 20 horas - Corupá bach. Nesses jogos pelo Cam- .

Walmir, tlAliberto, 'EribertoiflMill" l '

VS' SChroed�r.rPDiã\,2EF:ael maib' J peon;toil telh sl.do pouco o ...n(!�ton 'e.IDnSOl'l� :tConflil'á"no jogo!:' inicia-lise á;\2a:�fa's-er �";Lflff:';!' m�ro d� to�cedores que:�fI�e!""segUinte, foi o veheedor;",atra�'l! j 1'.,,;,1" l.1 .f,I·" ao Glnáslo'de Espö1!tes Ärtur
vés de tentos marcados por

,I

"Baile do Espírito Sahta", com

os acOrdes dà"�Banda Turecl2
i O tr,�Je será. e�port�: ',;stàn?O i !. • _,I abertas as reservas' de mesas

, ,

• r "1'1 r t,' MuíTOS' 'G'OLS NA"

i L����::�: ::�;:;:m:::' (n'discip,linä: ':marcou a rodada ,do' VJrtlo�' :TORNA:'�R��;�BACHbe., Para participar dos feste- I
, I

10.
' , '-

'

I
jas e baile, é indispensável a l' 'I" ,,:,. , 'For inaugurado no final-A sexta rodada do Varjão/ßO d daprésentação da carteira so- Po Jair (Il. Lenz�) po� troca' de_,_ - e-:semana passa, -o a a-

, " - campeonato' varzeano em Ne, PeríOdo matfnal, o Vila -b 't' d
�

Torne' Inter, cial e estar em, dia com a fe- carícias, surgindo daí um que-' er ura 'o 10,' -

I l dis,puta .d,O Troféu "Gráfica A- Nova derrotou ao Posfô"'Moser," d F tebol de Sala-'o daI sÓ,urari�. 'bra-quebra entre a maioria dos no eu' r '

l
_, � venida", contrariarnen.te as,dee:, com, dificuJa�qes, pôr� a 1, atl�tas e dirigentes: felizmente Associação Atlética Kohl-mais realizadas, fOi marçada �nquanto que à tarde, até, os' ,

b h t
' . '

.

'

• ' ,
. contornado 'e sem mai,ores inc\. "ac, en re as va,nas se-pela, indisciplina, ge-randq In- 35 minutos da segunãa etapa, -

di omr· centes, determinando que ,o çoeSi a empresa e G
veneeID' clusi\(e em espetâculo deprl�., o vila Lenzi, vencia ao Água •

SE� Men'egottl'promotor do oV,ªrjão ,. -encoAJ(e, '- Jog� na� 'A
•

'

•

.
'

)

mel'1�e, totalmente fora da .rea- Verde de Jacu-Açu (eq-uipe do
O It d E d'-oso:uç�o viável, parar so,luci'.lAar. ., S ,resu 'ii, os: xpe I,ça

·s·a-I,'a-'O - ,i

,,1:,',
lidade esportiva, 'através de um 'vereador Bylaardt àe Guarami- ,

1 1 O � nd'I'ça-o Tor'n'ear'laI) problem�, haja vista- o :íne- 'x .,-u ,', �, ,'sururu que originou na primei- rim), tamfíém por 2 a l,até, .

B b' 'tdiadar do �npoAtro;'.por. �altÇ1 • ;ral)Tlpas 1x2 O mamE:)n O
ra macuraç'ão à-organização do que o árbi,iro, _acertadamente, "B", De'.ptor. Pessoal 1x3de 'garantias, deu por encerra-Camp.eonato.. expulsou Francisco (J1<. Verde)

do.o cotejo naquela altura dos 'Geradores eDepto. Técni-i
,. .

acentecimentos: 'É necessário o' ,.:106- 4x2' Montagem'l Moto-.
reg'stro de que,nada malslJl,Qu-�.. I'esã EnroJamento,,,,Gªrado...

ve Ido que alguns "safanões·r; res. EmolamE;!nto Gerado
ça, Bobinamento "A" Ox2

, Gontabilidade, Rotores 4
-

a 2 Escrltóri'or e Motobom�
bas 7x4 Ferramenaria,'

• " C,I'
E na partida que determinou

o feicho da rodada, Er duras pe-

.t-:A•
No ,entanto, a �r disso tudo,

dom.ngo, ,dil:! 18; ...
, sai�4r a .,7a. i

rOd,ada,; le,�v,9,�verd� .�� gh�Orn �
::_ Rio Molha x' Veteranos; 14: .'

horàs
'

:..:_, Figúeirense :x' Wa',
,

Nova 'oI àSc'16 'horas"...J.. ':Ferroso '

x NOtceste.

,�

.

Na tar.die deste sábado
jogam. Geradores x. Con
tabilidade, Mont. Motóres
x Tom. Carcaça, Fundi
ção x/Ferramentaria e Bo
binamento x Escritório; a
manhã pela" manhã; 4.a
rodaaa,"Enr. Geradores x

Depto•.Téc.nreoi" Bobina
mento "A" x Depto. Pes.
-soai,' 8.otor.es . ,x , :Tom.
Tampas' e'-Motobombas x

Expedição.
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, ���al··J:ecehera
"W' ·d'�l'Ia

Em ato ,presidido pero"Dire
tor Regional do. Senal, Dr. Cê
Jio ,Goulart, a empr�sa Engé$
palte: - Indústria de Eletl1Oero
�ão Uda., fez entrega semana
paSsada, no Centro de 'Treina
mento de São José.:SC" como

doação, de 13 aparelhos de
"Widia Spatk", que cada, um
dos "Centros de Treinamento
em Santa Catarina r�ceberá,
também o de, Jaraguá do Sul,
pelo seu excelente trabalho
que desenvolve no setor,' " "

O ''Wldla Spal'k" deposit�
eletronicam,nte, sQbre os' me
tais, o carbureto de tungstê
nio, substância q,uase. tão re

sistente co� o diamante.
A apffcação é feita sobre

ferramentas a,fiad�s 'ou em

condições de trabalt,o, as quais
passam, então, a, possuir enor
mé resl$f�rK:la' ao de�gaste,'
mantendo porém a elastlcida-

'

deI do metal base.
'

.< De fácil, manejo, n�o neees
sitando grandes conhecimentos
para operá-lo, o 'aparelho, se

gundo os fab�lcantes, permite
aumentar a 'vida' 6111 das fer
ramentas de 300 a 700 por
cento. Não se tem data defi
nida ,para' .Anstalação desse

o

Spark"
aparel�o no Senal 'lOcai,

VISITA

,Este1!'e ontem, sexta�feira',
em visita ao Cl" S,nai de Ja
raguá do Sul, o Chefe da 01-'
visão de Ensino - CI6vis Gou-'
lart, para verificar o anda
mento das ativicJades e funcio
namento do Centro, suas ca

rências e necessidad!,s, para
seu posterior, suprimento.

SEMINARIO

Tendo como entidade pro-l'
inotora a'Associação Comer-
ciai e Industrial' de Itajaí, 18
elementos de Jaraguá' do Sul,
ligados à supervisão e gerên
cial das empresas, participa- .

ram no sábado (1a. etapa) e

'ontem (2a. etapa), no Centro
de Treillamento daquela elda-'
,dade portuária, do I Seminá
rio de Relações Humanas e

Prod,utividade, num total .de
15 "oras/aula'. Participaram as

empresas Malwee, Metalúrgica
João Wiest, Simesc e Dalmar,
bem como, ,o CT do Senai de

Jaraguá do Sul.

, '

FOCALIZANDO

Imobiliária
/SANTA MARIA Ltda.

, COMPRA, VENDA- E ADMINISTRAÇAO
"

DE IM,óVEIS.
'CRECI N�o 1.309

I
'" ,�

CONFIANÇA

Alugamos
TRANQUILIDADE

CONStATE-NOS, TEMO:S VARIOS IMóVEIS.
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1101
JAf,lAGUA DO SUL' STA. CATARINA-

I

"Faculdade de "Adminis-
. .,

tração 'ÚÍ�f anseio etn
conrrpasso de espera

,

Prot. Paulo Moretti
Ninguém desconhece a 'prevlleglada Isituação que des

fruta nosso Município na balança econômica do Estado.
- Consciente desta poslçãÓ,' a solicitada Implantação do Cur
so de Admlnlstraçio em nossa ,FERJ representa .uma justa
aspiração que nossas IId�...nças desejam assumir pensada
mente, deliberadamente, intransigentemente até.

Entendemos que, pela sua excelência, tal reivindica�ão
deve polarizar nossl! união de esforços, fluindo parai a uni
dade basilar de um povo: eSCQlas a, átravés delas, cursos

que Jassegurem novos conhe,clmentos e novas perspectivas
de desenvolvimento cultural ,e econômico.

'

Dispondo, cerno- efetivamente dispõ,!, de amplo espaço

I físico e de modernas instalações, estruturada p� o atendi
mento ,de mais cursos, à Fundação Educacional Regional'

.

Jaraguaense assiste o direito, de na medida das' neCessida
des, pleiteá-los, visando a dotar, Jaragu'á de copdições uni
versitárias capazes de, ao menos em parte, atender ao nos-
so mercado, no ensino de 30 grau.'

Em .que pese os naturais desdobramentos em que se

circunscrevem reivindicações dessa natureza, válido, sob to
dos os 'aspectos, é �ssumí-Ios mesmo porque seus reSultados
transubs�anciam uma lndi�.cutível filosofia, que emana do sá-
bio pensamento de 'Cícero: "Nada' há melhor nem mais im
portante do que inStruir e educar a mocidaöe".

Os prop6sit�s que cercam o, p8dido &e Implantação do
curso de Administração não s6 se revestem de con�iente
responsabilidade, cómo também de justo prêmio a uma co

munidade que, como Jaraguá, tanto se tem projl[ttado, e'
sobressaído em função do que é e do que tem.

De tempos a esta parte, o progresso do nosso Muni
Cipío tem sido uma constante, o que faz com que não nos

possamos quedar, insensíveis, ao contrári6, tercemos ar

mas em favor do quanto -Julgamos primordial e Indispensá
vel ao curso normal e har,,!onloso do nosso desenvolvimen
to.

I .\
A despeito das naturais dificuldades - e até contra

tempos _ que cercam toda criação de um novo curso su

p!?irior, cabe-nos ser. persistenteS e até insistentes em nos

sas pretensões, a fim de mostrar-nos' fíiis ao espírito e a

letra do que afirmou' um ilustre catarinense: "Cónhece-se a

estabilidade de uma ierra', o valor -de um povo, pel,o grau
de instrul.'ão de, sua gente".
---�-- -���-�"----�---------�

DDD e Casas Populares
,

,

para Guaramirim
Para acompanhar.o bom rit

mo . de crescimento do muni

cípio, Guaramirim, passará a
,

contar ,breve com o sistema
de discagem dil:eta a �istâ'n
cia (entrante) e casas popula
res 'para, suprir a faUa de mo

radias, segundo revelou a as

sessoria de Imprensa da munl-

cipalidade.

O Presidente da, Telecomu
nicações de Santa, Catarina
S.A. (Telesc), capitão Douglas

"
Macedo, de Mesquita', enviou

expediente ao Prefeito Muni

cipal, Salim" José Dequech,
informando que o plano a ser

'AVISO
A LEOMAQ REFRIGERA!ÇAO' LTDA�, comuni

ca que o �r. ARNO FRISER não faz mais parte d:o
seu quadro de CIOlaboradores.

,

Comunica, outrossim, que não se resPQnsabi
liza por atitude$ que o mesmo possa tomar; envol
vendo o nome da ,empresa•.

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 1980
, A mREçÃG

I

Alberto Bauer S.I. Ind. e Com.'
CGCMF 84.429.836/000h04

Jaraguá do Sul - SC

ASSEMBI,.ÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de f,oovocação
Ficam os senIlares acionistas, convidados

para eomparecerem à, Assembléia Ger-àl' Ordiná
ria, 8i realizar-se no dia 04 de julho de 1980, às
9 horas, n,a sede social, & Av. Marechal Deodoro
da Fonseoa, 739, em Jaraguá do Sul, SC, para
delit�erarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) Leitura, diScussão e' aprovação dOI Relató
rio da Diretoria"Salanço Patrimonial e Demons
tração do Resültado do Exercfcio ,encerrado em
31 de' dezembro, de 1979;

"

2) Deliberação sobre a Correção Monetária
do, Capital;. I". .

3) Eleição'do Conselho Fiscai;
':

'4) OLitros assuntos' de interesse social.

Jaraguá do Sul-Se, 15 de maie de 1980

:VICTOR "SAUER
Diretor 'Presidente
CPF .. OQ4.358.13g..:00

Os
I::

!\PQs€ritàdos Na'Prôâuçao

linha, o custo f)assou a repre- ,qui cresceram de tal forma
se�tar uma ,parcela Impçrtan- que está

'

hávendo falta de
te na, vida .do Industrial-em- candidatos à emprego. E, a
presário. 'A produtividade era oferta de vaga' tende a aumen-
representada pela eficiência da-" taro

'combinação dös 'fatores da Por isso, aqui também a fa-
produção. Rel6gios éolocados rinha tem o seu dia de min-
estrategica!l1.ente mediam a ve- gau.
rocidade do homem na lei da Empresa: conceituada da, el-
produção. Cedo chegaram os dade ,fez publicar na impren-
americanos 'a descobrir que "sa local, a disAOsição de ad-

,"bem" mesmo era o operáriq mitir senhores aposentados,
até CMl 40. Acima: dessa idad'e mediante, é etaro, qualificação
o sujeito candidato a traba- dos interessadoS: Salvo me-.
Ihador tinha que se submeter II10r juízo, é esta a. indústria

'

a toda a série de discrimina- pioneira a modifi'car eoncel-
ções. O quarentão estava con- tos anterior.. O que deve ser

denado, mesmo que fosse um aplaudidó de uma' forma espe-
eficiente executivo. Era o" la- ,cial, porque vem atenDer uma
do escuro, o negro· terror dos larga faixa de trabalhadores
homens que atinjiam a "ida- que são preocupação do pró-
de limite" e nio tinham man- prio Minisiério do Trabalho. E
tido 'um' emprego dentro dos o alMÍncio revela um outro {a-
padrões vigentes. A. descober- to: quarentão não, pertence à
ta americana espalhou�se pe- ,faixa dos aposentadOS., Os
los empresl§rlos de todo o aposentados pertencem � lai�
mundo. O homem não impor- xa dos, cinquentões para cima
tava a produção à custa de Logo, o quarentão também es-

qualquer custo,' menos do ho- tá sendo absorvíão. --'Também

-

',?s empr�rios sempre, se

preocuparam' com o process,ó
da produção. Desde que a s�
cieda�e foi despertada pela
publicidade e a produção pas
Sou a ser feita em, série ou

I

memo Daí os anúncios ofere
cendo vagas em fábrica&, até
a Idade limite de 40. Uma

v�rdadeira discriminação.
I

Mas... toda a farinha, tem o

seu dia de mingau. É o que
está começando a acontecer.

Alguns 'executivos hoje qua
rentões ou mais, defenSores
do "entendement",' estão re

vendo as suas posições. Até
a nossa' pacata Jaraguá muda

conceitos.' É bem,verdade que
,

obedece à lei da oferta, e da,

procura. óra, em havendo pou
ca 'mio de obra, amplia-se a

laiu de idade: para admissio.
ao trabalho. As empresas da-' ,

meus Jovens, nos di um graU
final' e maravilhoso de 'ama

durecimento, ,de tolerância, de

experfOncia e
.

de
c cc;mpreen-,

sio•.. "A Idade, ainda" rlPS en- '"

sina a separar o essencial dÓ
nio essencial e ,a compreender
e desculpar, as fr.guezas hu
manas. ,Não .se esqueçam, jo
vens, que pTSó' morreu aos

82 anos e,,!sinando a mocida

de, 'Cfue Tacía� aos 97 anos

pintou o célebre e imortal

quadro ,.. Batalha de Leopan.
to, batalhl! que salvou o mun

do cristão da opressão e do

domínio turco, que Miguel"
Angelo pintou subllm,es, murais
aos 80 anos, que Galileu fez
extraordin'árias descobertas as

tronômicas, que Gladatone,
com 83 anos, derrubou o en

Ião invencível Partido Conser
vador e assumiu o posto de
PrImeiro MlnlstrQ da Ingraler
ra, a então Senhora dos Ma-,

,

res, que
�

Goetfie escreveu o

Fausto aos 82 anos, qüe Ver

di produziu suas 'obras-primas
entre .75 e 80 anos, que Ros-,
sini fez o delicioso e imortal
Barbeiro de Sevilha aos 80

anos, que Victor 'Hugp escre

veu Os Miseráveis aos 83 anos,

que Pontes de Miranda ãos
,já tem' o seu dia de mingau. 87 anos, escreveu magi,strais
Isso nos faz lembrar uma apre- .' tratados de Direito, que Chur
ciação que fez Ernst Erich chili defendeu a liberdade pa-
Schmitz,. no Rio de Jane!ro,
quando abordava, AS VANTA

GEt4S DA VELHICE. Claro que
fazia' a, apologia do amadure
cimentó;' mas vale de comple
mento à nota, que enriqueceu
a empresa iaraguaense e ele
vou-a no conceito da socie
dade local. Dizia,' o compa
r'theiro Schmitz: "A idade,

ra o mundo com' mais' de 80
anos. O temAA. meu� jovens,
é mestre de ensinamentos, e

velhice nos ensina a. esperar.
Dizia Salomão que a reposta
branda apaga' a fúria � que é
feliz o homem, rico de prudên
cia porque ele não erra".

/
1 -'- Dum total de Cr$ ,29,608.310,52 no, último trimestre do
ano passado, o' DepartamentQ Nacional de Estradas e Rd
dageln ,está dando, ao conhecimento os valo'res do rateio
do Fund'o Rodoviário Nacional, r.eferente a quota-parte 'do'
Imposto ú'nico sobre COF'(lbustrveis e Lubrificantes Uquidos'
e" gasosos, destinados aos 197 mun'lcfpios catarinenses.
Os. seis pertencentes a microrregião do Vaie'. do Itapocu
receber.ãe as seguintes quantias: Barra Velha _ Cr$ , .. ,'.

78:856,18, Corupá - Cr$ 92,759,53, Guaramirim _:_ Cr$ ..
98.566,39,\ Jaraguá do 'SUl - Cr$ .403,393',15, Massarandu�
ba __:, Cr$ �13,015,42 e Schr9�der _ Cr$ 34,954,41.

2 - A ",F�sta do Colono" de Jaraguá I 'tio Sul ou a' XIV
Exposiçãn Agropecuária, que Integra o elenco de promo
çõeS � 'feiras da Secretaria da Agricultura e do Abasteci
mento de, Santa Catarina" determinada para - 25

.

a 27 de
julho, não deverá oco(rer. Pelo menos Isso é que está

,

sendo ventilad!», de acordá com o que vem anunciando o

Chefe do Executivo. O cancel'amento" seus reais motivos,
, carecli'lTh de uma explicação por

-

parte da municipalidade,
se cC?nfirmados' os rumores.

EVI SINSVAL-05/80

desenvolvido no corrente ano,
prevê a instala,ção do sistema
DOO - Discàgem Direta à
Distância no município, haia
vista', atualmente;; a Central
Telefôniêa, de Guaramirim, so

mente ler capacid�de para
realizar ligações DOO e não de'
recebê-Ias. Com 'essa' nova, di
retriz da Telesc, Guaramirim
'estará totalmente integrado 'ao

DOO.

3 '_;_ Até 31.12.79, a' Delegacia de Polícia, da, Comar-'t
ca' tinha regi�trados 12-708, veiculos, dos quais 9.840 par-
ticulares, 1.830 de aluguel e 996 motocicletas e motonetas
conforme !li numeração de placas .fornecidas. Por outro ladO:
no perlodo, foram licenciados e ernpTacad� 6.538 veículos
sendo: 3.662 particulares, 42 fáxis, 1.643 camionetas pa,rti
culares; 75 camionetas de aluguel, 582 caminhões, 515 mo-
tocicletas e motonetas e 35, ônibus.

.

13 - Essa é furo! Será construida'�Junto, ao Estádio MaiX
Wi,lhelm, com !ecursos da Prefeitura, arquibancada de con

creto, com 50 metr�, para qua�d� dos Jasc. Custará qua-'
se Cr$ 5 milhões.

4 -.A Associação' Comeréial e Industrial de Jaraguá do
do Sul, vem de enviar telegrama de congratulações

\

ao Pre..;
.

, ,

sidente João ,Figueiredo, pela sua iniciativa c,fe isentar do
pagamento do IPI e linpoSto de R�nda. às micro e peque-
nas empresas, �m faturamentc; até 3 mil ORTNs. '

I
6 _ A municipalidade jaraguaense está iniciando na' rua:
Joinville (SC-301), nas imediações do Posto de Vendas Ma-
risol, uma nova praça, prometida desde há anos. Atual-
'Atualmente está sen'do-, 'processado o aterro. O que não
deixa de, ser uma boa notícia.

Compramos
,MELHOR PREÇO

Vendemos
QUALIDADE

'Administramos

Comentando a melhoria, De-'
quech declarou que muitas
gestões foram feitas junto a
Telesc no sentido de dotar o

I seu muni,cipio dessa melhoria
e que agora vai se tormir
realidade a partir do mês de
julho, 'segundo o comuniçado
do Presidente da Telesc. Esse
fato fará com que· o inunicí
pio apresen.te maiores condi
ções em, termos de desenvol
vimento, sendo de capital im-

,
portâneia a inclusão no siste
ma, recebendo (entrante) e,
,

fi
'

,n o somente ,l'eITIetente (sain-
� te). Salim mostra-se muito eu
fórico � com a adoção dessa
medida.

r

Por outro lado, o Diretor
Presidente dai ,Companhia de
Habitação do Estado de Santa
Catarina - Cohab-SC, Nabor
SChlichting, comunicou ao
ch�fe do executiv'ô guarami
rens,e que o município está In
cluído no programai' a ser de-

• senvolvido no corrente ano,
prevendo a implantaçiio de
unidades habitacionais. 'Ta\

Imedida, diz o Diretor-presiden
te da Cohab, foi tomada Ie- Ivando em conslderaçio o cres
cimento do município e a ne-

'cessidade de novas habita-
ções, est�ndo previstas 100
unidades para famílias que
comprovem até',clnco salários
mínimos de renda mensal. A
CoJtab enviou

.

Iguaiménte as

tIcIiIe,.,. que seja proces
sado o, levantamento sócio
econamico para saber-se com

exatidão' a viabilfctade do pro
Jet'o em Guaramfrim.·

Novo Governador
lhe, assessores

.'

aSSIstentes
.r

o empresário Joã() Lúcio da

Costa" escolhido recen,temen
te' para ocupar o cargo de
Governador do Distrito L-10
de Lions Internacional, perfo
do,·leonístico 80/81, cuja pos
se ocorrerá el')1 julho, já esco

lheu seus assessores e assis
tentes da golier!1adora: Secre
tário - liso," Nolteneo. Bastos,
Assistente de Secretário

/

-

Edgar Gramkow, Tesoureiro -

Alibe.rto Ewald, Assistente de
Tesoureiro - Rolando Jahn
ke, Assessor de Estatlstica _

Orlando B. da Silva e Waldir'
Berndt, Assessor de Boletim
- José Bahia, ,Assistentes de
Boletim _ Hamfftq_n Cezário e

João Gascho, Assessor de Au�
mento e Retenção de Sócios
- Sílvio Ewald, Assessor de,
Clubes de Senhoras _' Flávio
Behnke, Dfsfrital de Leonismo

-"Alrson' Garcia, de Espo,rtes
- Sigmar Beno Lucht, de Edu-
cação e Cultura _ João Gas
cho, ,de Melo-Ambiente :._ Do�
nato Seidel, de Relações. PÚ
blicas _ Adernar Lotin Fras.:
seto, de Publicidade - Ari
berto Léo B�rtuscheck, de As
suntos Jurídicos e Legais -

Atilano Zimdars, de Conven
ções, Distritais - Werner

I-l0rst, de Saúde _ Elisaldo
Leutprecht, de Integração -

Amadio Beduschi, de Conven
ções Nacional e Internacional
_ Vitório Tarnerolli, de Ativi
dades - Oswaldo Cidral, de
Clubes Juvenrs e Intercâmbio
Juventude -;- Clóvis Schwartz,
de Conservação da: Audição e

Vista _ Moacir Canter, de Ex

pando. (ou Extendo) _ CL
Hoffmann, de Preparação de

esco-

e

'Uderes Francisco Evange-
lista, de Relações Internacio
nais _ Salvador 'Ramiro' Na
vidad, Diretor da Convenção
Distrital" � Wilson E. Q. San
tos, Assistente' Distrital _' Ro
que Tadeu Alves, Assistente de

Infegraç�o - Vitório L;:tzzaris,
de Publicidade - Artur Ro
de; de Convenções _ Ângelo
Pradi, Direto,r do Arquivo Leo
nrstico' _ João Erico de Sou
za e 'Diretor da Mútua Leonís
tica -:- Elias 'Krieger.

o Comitê de Honra será
formado pelos ex-Governado
res: Wi,lson E. Q. Sartos (Pre
Siderite) e membros Gerold
ZICkuhr, Célio Gascho, Gil
Guiraud Nascimenfo, Henrique
Ramon Miche, Cláudio Alexan
dre F9l1gral, João Erico de
Souza, Mário' Edml,lndo Lobo,
Francisco A. Evangelista,! "Iri
neu Pamplona, Walberto 'Seh
mldt, Artur Appel, Vitório Tor
neroUi, Georges w. Wildi, f-I
gemiró Manique Barreto, 'Ale
xandre Muniz de Queiróz e

Roberto E. Leyndecker.

Dentro em breve, segundo
João Lúcio, serão dados a co

n,hecimento os membros que

ocuparão Oll cargos de
. 9abi-,

nete, ou seja, 8 vice-governa-'
dores e 18 Presidentes !ie Di
visão. Como fato de registro,
é a primeira vez que um jara-

, guaense' (pertencente a Lions,

local.) ocupa esse importantà
�argo, GI que somente y,lilm
elevar o bom conceito do mu

nicrpio� como de resto, toda a,

regiio.

Álvaro YaU-e palestra' na 2a�"
,

r

E a Prefeitura, por 8eU tur-
no, esti toinando todas as

-

prcwldênclas, no' sentido de
atender as determlna.ç6es, ob
Jetivando que as'unlda_ ha
bitacionais Venham realm�e
ã ser Implantad,... O Editai de,

,

ConcorrêncIa Pública Inclusive
,

fQi lançado � ano passado
de nO 04/79.

, O Deputado Federal,_ diplomata, advogado e profeSSor
Alvaro Valle, do 'partido governista c,arioca, proferirá na se-

. gunda-feira, dia 19, às 2Q horas, palestra/no SaJão Nobre"
da Agência do Sesi ,de Jaraguá do Sul, apresentando como

..

tema "Inflação e Custo· de Vida".
Com um cu'rrrculo dos mais respeitãveis e' com vári�s

obras publicadas, Alvaro Valle Que mantêm ampla r�lação
com a região\' dp Vale do Itapocu, falará sobre o momento
so e palpitante assunto, como' autoridade na questão; que
é, cuja paíestra estárã 'aberta: a todos quantos queiram se·,'
aprofundar sobre o tema. Ó acontecimento inicia�se às 20 '

horas de segunda-feira, no SesI.
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