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tro do seu universo de atua-

ção.
,

Quanto a divulgação, será

através ,dos .rnelos visuais e

auditivos. A Imprensa e todo

e qualquer outro meio será

utilizado; a feitura de cartazes
ílcou à cargo dos 'alunos do

CT do Senai, conforme suges
tão apresentada pela "orienta

dora educacional, Solange
,

I

Mendonça.
Para supervisores de área,

escolheram-se nomes, como o

Dr. Irineu, Dr. Mario, Dr. Car;

SANTA CATARINA' SEMANA DI;: 31/05.a 06 DE JUN HO DE 1980

Vacinação
Reunindo no Fórum- da Co

marca. maia <je meia centeria
,de pessoas, de todos. os seg
mentos da vida muriicipal, fo
ram estabelecidas sexta-feira,
23, as diretrizes mestras de

-
• f,

ação para a deflagração da

campanha em massa centra a

policmiellte em Jaraguá do Sul, '

'

'dia 14 'de junho, ,Dia Nacional
da Vacinação, que procurará,
atingir toda a .popuíaçãc, in
fantil do município, de O a 5
anos incompletos, estimada em

mais de 4 mil crianças.
Tal campanha. será a nível'

nacional e, em Sànta Catari
.

na 'terá a coordenação da Se

_cretaria da Fazenda, fados os

�197 municípios catarinenses,

-desencadearção idêntica cam-

p,anha, tanto na zona ur-

brna c�mo na rur-al.

RIGIDEZ Q'Ul;R. VICTOR

I'
,

CEF:

em massa contra a

o mandatário-mor do munter

pio, quer g�ande rigid�z nessa

campanha, na sua opinião de

veria ser obrigatória, drástica

até, para que, realmente exije
e não venha resultar em in

sucesso como a recente cam

panha anti-sarampo. Ele sollcl
tou colaboração de todos.

COMO SERÁ

'Gerente Gerall SC em,
Objetivando a realiza

ção de, inspeção na Agên
cia e, 'sobretudo, para

I uma explan.ação s'obre as .

llinha�
de cr��ito dos pro

, gramas s()clals (no setor

habitacional) da ,Caixa E
conômica Federal, esteve

. 'esta semana em visita a

Jaraguá do SiJl, o Geren
te Geral da CE;F para San
ta C�ta'rina, Sigfrido 'Fran-

Cerca de 900 ,ex"comba- .

tentes que lutaram ,na Se

gunda, Guerra Mundial reu
niram-se pela primeira vez

após 35 anos, em 'Hafai e

nO 'Balneário Camboriú, em

nosso Estãdo; no Último" fi
nal de semana e início des
ta para debaterem assun""

tos de· interesse e, princi
palmente, paira se reen

contrarem� Por isso, o 1°
Encontro Nacional:- dos Ve

teranos
-

da Força Exp�i
eionária Brasileira foi, an

tes de tudo, um encontro

de muita' emoção e muitas

'lágrimas.

E nesse Encontro, a As

sociação Nacional dos Ve-
I c,

•

teranos da FEB,
.

Secção .

Regional de Jaragu'á do Sul,
teve participação ativa du�
rante' toda a programação
ond,e, nq dia, 26' à noite,
segunda�fei'ra, no Salão

Guarllni, em ,Balneário Cam

bor"í, ,c.nQO fe�lanos fora_m
�ndecorados com a meda
,Iha' "Marechal Mascar�
nhas de Morais", pelos ser

viços ,P,.ados à FEB e à
ANFEB, Dum' total de 1'2
expedicloniri08 cOndécora'
dos do estado· de Santa
,Oata:rlrta com a medalha' 5
pertencem a secçio'de'
Jaraguá

.

,do' Sul:, Bru�o
ScheibeI, Estefano Maler,
Fidêlis, Stlnghen, Rudl Hom-

e
.

burg e Guilherme Humber
to Emmendóerfer. A esco

Ih, 'desses ex·pracinhas
deu-se através do Conse
lho Deliberativo. da ANFEB.

Desnecessário o desta

que da importância dessas

condecorações 'à SeCcional,
sabendO-se ,principalmente
que proporcionalmente, Ja

raguá do Sul fo!, em Santa

Catarina, o municipio que
mais homens enviou à Itá

lia, num tota(- de 56, dos

qua,is, 4 tombaram em ação
de combate. E hoje, na lu

ta pelos seus direitos, reú-
· neni-se através de Àssocia
çio, com 43 associados,
dos quais 22 não reforma':
dos (não recebem pensão.
do governO federal), ,16 re

formados 'e 6'vlúvas de ex

çombatentes recebem pen
são do governo.

A ANFEB, Secção R�io-,
·

'nal d.. Jaraguá do .Sul, tem
sua juriSdição,' tâmbém� so..;

· bre os .municípios de,'Sah
roedér•. Guaramirim, Massa-

w • r

ran�u�a, Corupá e São

Bento do' S.ul e, em julho,
·

dia :20, I ',scoIhe a nova

diretorla"ja que a atual per
manece desde a Tr1ilâlação
da secçãc.,' em julho de

1976, dias, antes das cOfll�
'moraÇ6H' 'alusfvas ao .cen-
têhário do município.

mente, além "do que, serão
instalados postos fixos, postos
volantes e postos de barreira,
no ínterlor, esses últfrnos in"
clusive irão bloquear as' estra
das para ,

evitar "fugas". A

pretensão -' disse Wanderlei
é, cobrir 80% do total das

crianças em idade de serem

.

vacinadas, posto qu.e, atingin
do-se essa' percentagem, so

mente surgirão casos isolados
do paralisia infa'1til. E para

'�tanto, será dada: grande ênfa

se 'ao desenvolvimento da c�m
panha, haja vista 'ser Jaraguá
do Sul um pólo .de migração,

, recebendo diariamente em seu

meio pessoas, de outras cida
des buscando colocação [un-
to ao parque industrial, de

prestação
.

de serviços e. mes-

mo no comércio.

cisco Carlos
Graziano.

Giarefjno

Acompanhado do Ge
rente' Regional Getúlio·
Barreto de Azevedo,�ao.
O'perador de Habitação' e
Hipoteca Aliator Silveira
e do Gerente Local\Hamilo:
ton A. dá Nova, fOi dada
ampla explanação qui,hta-·
-feira à noite, no Auditório
da, Associação Comercial

" ,

a respeito dos programas
que visam a casa própria
à pessoas de baixa renda,
a projelos eiwo:lvendo em

presas, e empregados,
bem como ligados a finan;'
ciamento para compra e

obras de in,fra-estrutura,

\JA�GUA DO SUL
,.'1:. "".t

Caplt.1 latino Amerlcua do
I Motor El6ti'lco

26/07
.

28103

serão empregadas, seja atra

vés da lmprensa, igreja, esco
las, clubes de serviços, entre
outros, além da distribuição
de volantee destacando o ,as

sunto: 3) Suprimento - con
dução das vacinas aos postos
'e aecndlclonamento dos fras- .

cos de 100 doses dentro de

lsopor e gelo, E segundo' in
formou-se na ocasião,. [á está

. determinado para o dla 16 de

agosto, uma segund:a campa
nha, nos mesmos moldes, pa
ra retorço: 4) Supervisor_es de '

Área - farão, a ligação Posto
de Saúde/ e postos de vacina-

I
ção periférica e serão ligados
'ao setor médico ou para-mé
dico. E a respeito da vaclna
ção, acrescentou o Dr. Wan
derlei, não existem casos que
a 'criança não possa ser vaci

nada, pois são somente duas
'-.

gotas na boca da criança, -sem

c�n,tra-indicações (isso é muito

importante); 5) Recrutamento 8

,Treiname,nto � com a atribui
ção de recrutar e treinar os

vacinadores, _
com estágio no

Posto de Saúde. Qualquer pes
soa pode vacinar e cada' equi
pe de 'Vacinação contará com

três étementos, segundo defi
niu-se.

os postos de vacinação anti

pólio, serão instalados em

ígrejas, escolas e pontos de

maior aqlomerado humano; os

'postos' de barreira, ficarão de

plantão das 7 às 18 horas nas

saídas da cidade" para Blume

nau, para Oorupá, para Guar'!
mirim e' na Ilha da Figueira.
Outra definição: ,

ontem à

noite; novamente. no Fórum,
outra reunião, com as comis-

\ sões, definiu uma série de fa

tores e o dia-a-dia até, a data

fatal; no dia seis de junho, �s
com!ssões " farão e mostrarão

seus relatórios; dia 13, o acer

to final e, dla 14" sábado, va

cinação em massa, das' 7 às

18 horas nos locais. pré-deter-.
minados,

1

4

[)EFINIDO

COMISSÕES

Muitas decisões foram toma

das no
.

primeiro encontro. Na.
oportuniâade, o Prefeito Victor

Bauer, sugeriu que para :o in

terior; seria favorável a (im
plantação de postos em todos

os estabelecimentos, dada .a

dtstäncla, ' quando também

anunciou que o transporte fi
cará à cargo da rnunlclpall
dade. Decidiu-se, igualmente,
que os , diretores ou responsá
veis pelo estabelecimento, em

, cada núcleo, serão aqueles
..

�Cõhfofme õ planejamento,'," qu� fário"s�êõÕÍ'êlêõãçl& ãà1'!
\

que são definidos através
do 'Prohem'p (Programa
Habitacional Empresas),
,Pl'loãreas é P,rograma de
Casas Econômicas, este
,.ainda não lançado 'pelo
Governo Federal.'Além da
explanação ,sobr� estes
,Programas,' aS .. linhas de

·

crédito;' finahciamen10, ju-
ros, entre outros, foram.

· esclarecidos aos empre
sários presentes ao en

con.tro, ligados ao co'mer-
· cio/indústria, construção�
civil e' iR1Óbiliário:, e, tam
bém ao. Prefeito' Victor
Bauer qUe se fez presen
te, sugerindo e o que é
importante; dando

.

o' seu
apoio aos Programas,! de

1

8 9

los, Dr. Barg, Dra.. Nídia, Ar-,

I
no Zimmermann (Sucam), Prof.

Paulo Moretti, Alunos da Ferj,
I entre outros. No dia 11, for"

mando uma grande rede, na-

cional, serão expedidos bole
tins horárlos, para verificação'
da avaliação, cuja central se- .

rá em, Bras(lia. Cada. municí

pio informará os números da

vacinação, de hora em hora, a

central do Estado, localizada.

em' cada' capital- brasileira.
öritem.. à noite, 'também, fo

ram defiriidos áreas e locais.'
Como vacinadores funciona

rão 'professores,' alunos de
-

ní�

vel de 20 grau selma, .

da Su

carn, dos' clubes de serviços
e todos aqueles que queiram
prestar colaboração à campa
nha. Qualquer, um' pode ser

vacinador, dada a' facilidade
.....• ...õs rprréaç'lö: No�cna aa vae-

Jaraguá . do ',Sul
l

'

I '

.
. .1)gumde alcance sqcla •

EstE; jorna.l, que acompa
nhou os trabalhos, trará
amplos detalhes. na sua

próxima ediçã'o sobre a

matéria enfocada.

,3

6

Capital Sul Americana do
i :

Chapéu

pólio tem mretrizgs estabelecidas em Jaraguá
-

. \

obra elTl 20 a_21 milhões'
de cruzeiros. De momen

to
_
está�se estudando prO

postas _e eSdo'ffiend'o ter
reno para edificaç�o do.
,empreendimentö, p;assan
do-se seglrlidameqte a e
laboração �o projeto pa
ra

.

constrúção e detalhes

o;"tro$ legais' para inicio
Em informação exclusj;' efetiViO da edificaçã'o do

va ao '''Correio do Povo", pr,édio, que teradols pa-
o Gerente Geral ela Çaixa vimento�, cáda qual Com_
Econômica para Santa área' construida' de .600

I
'

Catarina, dissera, com res melros quadrados. Quan-
peito à nova Agência LQ- to ao seu estilo, disse o

cal, que sua construção Sr. Sigfrido, s�rá nos 11101-
deverá' ter inicio em de- des sol'icitadoSi e, caso a

zembro ou no mais tardar
r

municipalid�:de, açhar �n
'em prh1cipios de Janeiro" veni'enté sua construção
com' custo estimado ',dB 'em esmo g.e:rmânico, a so

licitação 'será acatada
pronlamente.

"

NOVA AG@NCIA:
21 MILHõES

Ferj recebe Cr$ 500mil do Estado
'o Governador do Estado

Jorge Kon4er Bornhausen en

tregou na última sexta.-feira,
dia 23, em ltajai, no camp!ls
universitário da Fepevi, uma

verba de Cr$. 40 milhões à As

sociação Catarinénse das Fun

dações Educacionais, Acafe,
.

para rateio entre as entidades

congregadas. A quantia desti-'

na-se a custeio e m,_anutenção
das entidades, que no final do

ano passado solicitaram ajuda
ao G,overno Estadual, como

única maneira de sair da cri-

, 'Je financei,! em que estavam

-mergulhadas.
A 'reivindicação, acompanha-

.

'

da' :dé um estudo ein qu,� de
'níónStravá a' 'sltlJaçãcf das "'n
dações�' foi eníregue" äó go
vernador 'Jõrgi{ Bôrnhãusen em
dezembro 'do arie; paSsac!O" e, .

llhvfs',«18 um' estudó rApldo,
mas :profundó,

"

que ienvól;,�'
,

as Secretarias' do" pianejâmén-
. to: Elfucação e"dáiFazei1da, '

o

Govérho .

do Estàdo" acabou
atendendo o 'pedido, detérinl
nando a llberaçlô da

. v8rba'
dlstrlbufda sexta-feira,· pennl-.
tindo um revigoramento no

Presentes os Drs. luis Mar
tins Gonçalves, Chefe do Pos
to de Saúde e·Wanderlei Quar
te Pereira, este último traçou
os principais objetlvose o que
se pretende -atingir para alcan

çar a meta estabelecida e pro

posta. A poliomielite, segundo
o Dr, Wanderlei,' é uma ende

mia que deixa marcas para
toda á vida, daí 'a vacinação
antl-póllo a nível municipal,
mesmo que pelas estatísticas" Pára isso, planejou-se cinco
nenhum caso .. de

.

paralisia in- Oernissõês: 1) Transportes -
Comentando' o otlcio da Se- fantil= tenha ocorrido em Jara- com a" incumbência de apre-

cretaria da Saúde 'que recebe- guá do Sul nos últimos cinco sentar a jnetodoloqla de como

r�, solicitando apoio e agilita- anos. O objetivo primordial é colocar as equipes fixas e vo-

ção na .carnpánha do' dla 14
.

justamente à motivação, onde lantés nos postos prevlarnen-
vindouro, Victor Bauer disse- cada, qual deve prestar o seu te designados, durànte o dia
ra também .sexta-felra, dos apoio para sensibilizar toda ,a 14, para o trabalho das 7, às
contactos que o Dr. Joel, do. comunidade e atingir-se, ao 18 horas, Os postos volantes,
II CARS de ,Joirwille mantive- maior número possível de a título de orientação, irãb 'às
ra com o propno e demals crianças; da faixa etária dos comunidades com pequeno nú-

prefeitos da Amvali, traçando O a 5 aAÓS incompletos.' mero de 'crianças; 2) Divulga-
os setores da Campanha Na. Para a carnpanha.. a coorde- ção - talvez a comissão rnals
cIqnal ,�qe, )'�'Ci(laç�o_co�Jr� ,}�, J]açjio cl1J!�aí, !!�51rá J'�"lo�to ,,,�!t"!�� t09��� té�as'Poliomielite �paralisia infantil)." de Saúpe, confoTme O planeja-, de motlvaçJ; e sensibiliza o

Febianos. da Seccional
.�.. _' �:, (-

,
,

JS, foram' condecorados \

eacionais do Estado, congre-
gadas ao. sistema Acafe, esti
veram representadas na $Óleni-

Na ocasião da reivindicação "dadp de ,Ii�eração cfa verba;'
muíta� fundações' estavam afun ,realizada em Itajai; sexta-feira�
dadas em séria crise econa- �jo ato foi presidido peTõ go_
mica - o que não é o caso vemador Jorge Konder Bor-
da Ferj (Jaraguá ao Sü1) que nhausen -.que na oportunidade O Conselho Interminis-

recebe amplo amparo da Pre- fez pronunciamento rápidO, terial de Preços {CIP} 'en-
feit",ra Municipal � sendo que ressàltando a ação governa- .quad.rou na. sistemática

algumae delas chegaram a fa- mental diante da"sltuaçio cri- de controTe de preços. os

lar em falência. E no estudo tlca demonstrada -piTas Instl'-
. defensivos ragrTcolas que,

apresentado. ao Governador tuições aravés CIo documento de agora em diante só po-'
pela Acafe destacava os se- reivindicatório apresentado em

derão ter seus preços au-.

,g'u,·nt..... asp·ectos··. pessoal do- d b
. ,. mentadlos: mediant,e auto-

,

.... ' ezem ro do ano' passado.·

cente núme�o e qUafificação; rízaç�o do OlP.:
corpo docente e remuneração; FUNDAÇÕES E VALORES

_ A.. "resofução, datada de
. vagas que oferecem, que iIIo

preenchidas e que ficam Oeio- 9 de maio, alerta para
A verba de Cr' 4<1 iiiTihões que o preços que conti

sas; alunos de outró$., graus' ,
.
s .

,

-

fOi' '�ssim distribufda: as' 18', . '-" .. .

.

do até node :ensino (primelro"s�undO:: e nuarao vlgoran
'

, ,,-

supletivo); receHá por" fontes institUições da Acafe: Fwrb, "vas' autorizações' de äu- ,

(municipio, estádo e união), e Cr$ 5�5 milhões; Fessc, Cr$ mento de GlP são os vi-

outros. Com a entrega da, ver-
4,5 milhées; F,epevL Cr$ 4,5 gentes desde o reajuste

) . milhões;' FUr!, er$ 4,5 milhões; de 1.0 de fevereiró desteba. de Cr$ 40 níilhões, Ö Go-
Un, in,lac,

.

Cr$ 4,5 milhões·, Fu-
.

verno ,Cio "EstadG 'cumpriu Bua,
M ano, de acordo. com prQ-

cri, Cr$ 4.,m,iltíÕ'es; Fundeste, tocol'o' de ·In·tenço-es f·'promesSa e prometeu, àineta,
,. :. . .

.. I r-

ajudar flnancelranlente e dar ,Cr$ 3 r;nilhõ�s; Fearpe, Cr$ 2,5 made entre o Ministério,
, " , milhões; Fuoe, Ct$ 2,S-'m1Thões; '. da Agricultura ê OISiindi-apolo ao sistema,' atraves do' .' Funorte, Cr$ f milhão;' Feaue,

.,

cato da Indöst,ria de De--trabalho que ele' próprio pro- F di' F b F I
.

F I f·

d
. e av, e e, unp oc,

,
ep ac, ensivps ASJrrcolas do Es;-

. uz.
Femarp e Ferj amb6s recebe- tado' de São Paulo.

.

,

Todas as 18 fundações edu- ram Cr$ 500 mil.

sistema fundacional catarinen-
se.

CIP CONTRO,tARA
PREÇOS' DOS
DEFENSIVOS

nação em massa contra a, pó
lio, as aulas serão suspensas.

ESTATISTICAS
,

,

Precedida: de ampla mo-ti-

vação, por intermédio de to

dos oe meios disponíveis, a

"anti-pólio" deverá alcançar
seus objetivos. Em Jàraguá do

Sul, tas estatlstloas
-

�evelam
que nos últimos·' cinco anos,

nenhUm caso de póliomielite
surgiu, o que implica em afir

mar que em termos gerais a

população infantil é protegida
em '100% com' '. rélação aos

\ dados fornecidos, todavia, nem

por isso é motivo ce' [úbllo,
pois que, repentinamente, al

gum caso Isolado , pode surgir
J e o único meio ,de prevenção
é justamente a vacina Ssbin.
Os dados estatísticos, já in

cluídos os 80% (mínimo) das

crianças do município que pre
tende-se atingir, revelam, exis

tirem' aprcxlmadamerite 920

crianças. corri menos de um

ano e' 3.658 até 5 anos incom

pletos. E a título de esclareci-

'mento, as autoridades sanitá

rias atribuem as crianças com

i'dade superior a 5 snos, co

rno mals resistentes à molés

tia, por adquirirem a partir
dessa idade, imunização con

tra a doença atra9ê's do pró
pno cor�. (Reportagem:- Flá-

vio· JõSã)'.
-. '., _"

.':-
- '

,

(
.

JARAGUA:
CONTABILISTAS

T�MSEU
,
SIN,DICATO

O Diário Oficial da União

,

I

de ,S de . maio, I publica o

despa�ho de 28 de abril

do Ministro 'do Trabalho
Murillo' Iv!'acedo, reconhe

ceripo· a 'Asso.ciação dos

Contabilistas Profissionais
de

.

Jaraguá do S,ÜI como

Sindicato representativo da

"'classe, bem como, assi-

nando a respectiva Carta

Sindical.
Com base territorial so

bre o município de Jaraguá
cio Sul, a nova' entidade

c.lassista tem número supe
rior de centena' e !"leia de

prOfissionaiS �o se�or. Esta

é a íntegra do despacho:
.. \

'MTb-303.84�/77. Nos ter

mos da 'proposta 'd� Secre

taria de .Relações do Traba

lho e atendendo �o que re-

\quereu
a Associação Pro�

'fissional dos Contabilistas

de Jaraguá do Sul; no Es-
.

I
'

tado
.

de Santa Catarina, RE-
.

SOLVO reconhecê-Ia sob a

d6nominação de '''SINDI
CATO DOS CONTABILIS

TAS DE JARAGUA DO SUL"

Código nO 012.039.01261.5,
como entidade

.

sindical de

10 grau' representativa da
correspOndente categpria
profjssional Liberal inte

grante da 110 grupo do pIa
no dá Confederação Na

cional . das Profissões Ube-,
. rais, na base territorial do

município ,
de Jaragua do

. Sul no refer.idó Estado, ho

molpgados ós Estatufos So
ciais com a 'çorreção suge
rida.
Em 28 de'abril'de 1980,

foi ,assinada a carta que re

conhece como entidade
,-'

sindical representante da

categoria' profissional-Libe-.
�al AOS termes da Legisla
'çAo em Vigor do 'SINDICA-'
TO :OOS qONl'ABltlSTAS
DE JARft.:GO� D,O'· SUl-SC.
M0RU,t.:O MÀG�ÔO;'. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MIRAN-TE SOC'T.. ,A,T Falando na Menegetti, se inicio de década. Represen-

.»
'

Nasceram dia 06 de maio
' '

'

,�'. • •
veículos, este jornal" agradece tantes de vários municlpios se

Anlversari� hole 31, Lilian, filha de Jandir (Cata-
e convite da d-ireção, para o farão presentes e, novamente

f "rina) Bernardi

I
(NOSSAGENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO) lançamento em .,Jaraguâ do'Sul, este ano, Jaraguá do Sul não

Clodoaldo, filho de Francisco (Equipe "Correio do ,Povo")
, do "Gol", o mais novo veículo • p}i!!!Ci'p�rá��:..-- _,

,

Srta. Sally Neitzel (Lúcia) Schneider
,;
da linha Volkswagen, segunda- ,

Sra. Linda Bor,nschein �feira, às 19 horas:'O "Gol'" é Prefeito Victor Bauer e de-·

,

Sr. FrederiC\o Witti, em Curi- Dia 07 de maio
,

Q'uarta-feira, dia 04, jestarão neto. Parabéns aos ,Rais ,e a- tel já .está na esoala dos anos realmente uma beleza. mais da Amvali, partici-para�
tiba

" ,Marcel, filho d'e �Icio (Ner- comemorando suas Bodas de vós! 70, mas, continua as suas salu-' __

'

*-- segundà, e terça-feira, na capi-

Alzira Lernke e $ mI.> ,cinda). .'Ropelatto Prata, o casal Herbert (Relinde __*__ tares atividades, dedicando-se A convite do gerente local tal do Estado, de trabalhos re-

Sr. Ademar "Krügel Dia 11 de maio Mahnke) .Marschal' � para 'co- quem. andou completando' �o trabalho que o dignifica e da Caixa Eponômica Federal, ferentes a implantação do PIa0-

Sr. Inácio yieira " Leila, filha de Reinaldo (Hil- 'roar o importante acontecimen- rnals um aniversário de casa- não esquecendo as coisas do 'Hamllton A. da, Nova, participa- nejam6�to Global 'integrado -

da) Reinke ,'<' to, receberão naquele dia a mente foi o Egídio Amorim e a esplrito. Emil tem sido cons-
(

mos esta semana, na Acijs, da PGI, em SC.
,

Dia 15 de, maio bênção na Igreja Evangéliéa, Alalde Sardá Amorim, de Bi- tante, colaborador , do Correio explanação sobre linhas de.cré-
_*_

Kátia, filha de José (Itamar) 'às 19h30min, na presença dos guaçu. No dia' 20. de maio" de do' Povo, com auas rimas ,e his- ,'dito ref�rente aos> Progr.,amas
.: voto� de pronto restab�le�i-

Albano fÚhos Maríze, Uáne M. Schulze, 1980, o estimado oasal com- tórias do passado jar�guaense. Habitacionais,"notadamente o manto ao amigo I Ademar Lotín

Luiz Paulo, Raul Marcos e Bru- pletou o seu 48.0 ano de.•vida Chefe de uma clã ,_ a dos -Sie- Proehrnp, que teve como figura Frassetto. hospitaliz�do terça-

no Jorge, do !:genr'o'l Nélson e à doi f
., é central, o Ger,ente Geral da -feira à noite; vítima de mal

OIS e 'oram, 'multo cumpr.I-, werdt - "o ,principal�int�gran::, ., t do

da' netiniia Prl(:ila,' além 'de- ou- mentados" na reunião "'do: RC': te dá Banda Lyra 'aa--/{urora CE':' em"'san\a\ Catãrina, ,Si9�; 'súbito.1 F,rassetto é o agen e
'>

,tros familiares e amigos. A co- Estreito, na Capital do Estado. que ele ajudou a fundar e com {rido Francisco Carlos Giar.dino Sesi local.

,luna' junta-se as alegrias [ubl- �Ialde Sardá que pode ser de isso provando perante a ,Na- Graziano.,
_*-.

I d d"
--*-- ,'COI'O grande pO,mpa, c.,asam-

tares, en e�eÇan o cumpnmen-; Amorim .comov do Amorim é ção Brasllelra e no decorrer

tos. nossa constante colaboradora," ,das, famosas festél$ do, chQPP Na área cultural; ontem, sex- -se dia 14 de junho, os Jovens
,

f' J á d S I dl ""ald'lr Bruch e Isaura Dias, ele,

exercitando a sua veia poética, 'no Rio' de Janeiro, que música ta- eira, aragu o u isse v.

d t d
�

.• .

d
.. .

ó presente ao 2'" encontro de rotarl'ano' e "tual preside,nte 1a.
en ro a paciencra e JO e o não é' s , privilégio dos homens '.'"

..

,

d deool
'

dacld d 'responsävers por blbllotecas Ar"'eg. 0, acontec,im,ento
sera

que apren eu e, epois, como ,
a, CI a e e que os Instrumen-

••

, rbll
.,.

o id 'comemorado no Baependi. ,

�rofessor�, dedic�a" !ransmi- tos rnustcals não são sõ de 'us9 pu icas murucrpars, prom VI o
_*_

tiu aos seus muttos alunos. ' 'para homens. Ele é um dos pela Fundaçã9 Educacional de

Nossos cumprimentos ao grato q\le fizeram com que os cario- Sa�ta Catarln�, em Florianó-

evento, que sensibiliza o nosso cas s,e curvassem perante San- I
polis, com o objetivo de ava-

grande' círcUlo de leitores que ta Catarina, áplaudindo a sua liar as atividades desenvolvi-

sempre- reclamam "OS trabalhos alegre música alemã. E quando' das até o mome,nto pelas bi-

da Pr�f. IAlarde. o festivo e el)1balado carioca o bliotecas integrantes do siste,-

chamava de Jirolês, qs integran- ma de bibliotecas pyblioas d�
, 'Santa éatarina.

"

tes da Banda Aurora, respo�-
d�am orgulhosos que não eram

tiroleses, mas bra�ileiros de S.

Catarina, residentes no Rio

C�sso de,Jaràguá do ,Sul. Pa

rab,éJ;ls, Opapa! Muitos, anos de

vi�a.

AnIversariam amanha

Sr. Teodoro Hinsching
Leonita Rosa Lawin,/ em

.Nereu Ramos ....

'Sr. Gerhard Henn
, "

Sra. Irma Gaedke, em Rio
Cerro .

1t
A jovem Jane Simone ',Mo-

retti

, �,I

Dia 02 � junho ,

f r

Sr. ,'ngo Klitzke
,

Sra. Wanda Nicoluzzi
Sra. Irene ,Hamann, em Blu

menall

Vergílio Nicolini, em Itapo
,clizinho

'Sra. Irelle Voig! Schroe_der,
em Mafra

Dia 03,,;de junho

Sr. Luiz Carlos Rubini
,Rose Mary Lange
Sr. Aliberto Ewald
Eduarda Moreira, em �t�po

cuzinho

Sra. Ingeruth. ,'Mahnke Ba-
ratto

'
, i

Sr. Gilson �Qnzaga dos San
tos

Francine Krause
Jorge Martins

L.áércio OlsJ(a
Dia 04 de Junho

....

Arleta ,Hal!lann, em Blume-
nau

Sra. Hilda Piazera Karan

Sra. Waltraud Harbs Zemke

Sr. Amândio Klein

tl.,j .....
Dia 05 de junho ",."

Sra. Carla .Haacke, Mllyer
Sr. Inácio romasem
Dr. Mário Rau I "

Maria Le.�cádia SCh,mitt,
Sra. Oliva, JallOke
Sra. Lili Harnack B�rt�ch
Sra. Dolores Schmitz Tanko
Cláudia Sprrcigo
'Sra. Edife Cattoni Petry

Di� 06' de jun�o

,

\

,

Diilt_16.,de mab, �"' i.l.

Leslie, filha de José (Marli)
Zanella ,�,

'Jonas, filho de

(Alinda) Hein
Lodimar

Dia 18 d,'maio ,. ,

Os- gêmeos' Antônio,,' e Adíl
son, filhos d� Lauro, (�elza)
Stelndel

ii

Di", 19 de maio

lara, filha de ,Eugênio ,(Melí
cia) Miranda

,

Dia 20 de maio

Marciano, filho' d� Edi (Joa'"
na) Schiochet

Dia 21 de maio

,Lincoln, filhó de Lincoln
Delmar ,(Ed'etrudes) Ristow

George, filho -
-

de Geraldo

(�arli) Bra�a
Karina, filha de Osvaldo

(Laurita) Laube
Dia 22 de ma,io

Márcio, filho de Li,no (Ruth)
...
Rassweiler

•

Júlio, ,filho de José (Ana)
,Peárotti

--*--

E no dla 04, 'igualmente, a

contecerão as Bodas de Prata
'f,

"

do casal Ernesto - "seo" Pa-

Checo -:- (Lili "Harnack)' Barts
ch, ela aniversariando dia 05,
.dev�ndo receber "as bênçãos
'na Igreja Evangélica" no' sába·

do, às 10 horas. Os filhos Ri

cardo ,e
I
Alexandre completam

•
a alegria do pasàl ora cobrin-

•

do�se de prata. ;

•

--*--' ,,'

Muito concorrida, domingo,
em- suá reSidência, ent� fami
liares, a passagem de idade

,nova da .S�a. Marli Marlene G.

Pieper, atual diretoria da E.S.

'Holando M. Gonçalves e da

sua genitora, Donà Mena. O

"Niver" foi dia 26.
--*___._

'l Feliz da vida o casal amigo
Dr. Luiz Carlos (Esther) Soni�

,Iauri, da Clínica S�nta Cecília,
pelo nascimento de Flávia, dia

18, .que veio juntar-se também

a companhia das maninhas Re

'nata e Ana Paula.
I "_"_J.*.__

Cristiane, filhfi-de José (Ivo
ne) Avelino
Cláudio, filho' de Elói .(Iracf)

Zils
Dia 23 de maió,
Soneide, filha de Liberto (Lú- O sr. Eloy Emmendoerter re-

cia) Pommerening, cebe na noite deste sábado, 31,
, Rafael" filho. de' Pedro 'Eg- ,e"l,sua residência, ami�os pa-

,

berto (Mariam) Lopes ra festejar o aniversário ,nata-

l;Iia 24 de melo ,
.
ncio.

Deise, filha de Ari (Maria)
Wachholz

Juliane, filha de Curt (Ilse)
Rahn
, Rafael, filho de Nélson (00-
rinóia) Silvei'ra' '

Daniele, filha de Luiz Carlos

(Sônia) Rosa
'Dia 25' de I maio

Djan, filho de João Carlos
(Nilza) da Silva

Dia 26 de maio

Diáhe, filha de João (Saleté)
Dias

Anderson, filho

(Paulina) Tomio
, Luís, filho de'" Nélson' Lurs

(Odete) Schmitz
Dlá 27 de maio

,

de Valdir

... r _.1

-

, '

DeCôt��õ�'s 'par� casamentos - Decor�ções :

p�ra l�r�l�s� Decora9Ões para clubes - Arranjos
, ."

..

"ara fesfas - Buquês em geral.
'

-"., .
. ,. ,

,

.

PIantRs ornamentais.'

20 PIZZAS DIFERENTES
. '.

LAZANHAS'
'

, ':' 'RAViOLAS' i
I. ..,

,

Log.OI, logo, aquele
, chopinho' àlemã'o.

--*--

"

O lanche' das ,senhoras' de

terça-feira fói na' residência ,da
s'ra. Onda Wolf e na quarta foi

anfitriã a s�!l. $ibila Emmen-'
doerter. N�, próximo meio-de-

,

-semana, quem, recepcionà suas

amizades" com lanche, será a

$ra. CacjHa Konell.
--*-'-

....

.
'

. " Seu prOblema de roupa
j, sua I·á era l"Qft'O�S 'I

'
,

. ".n em a so-
lução: Eficiente! ..

i/

i·
, c, ". � �': \.,,, /,,,. '

"P��3
_·L 'fV,ANOERI A TSÊc�

" "Fundos Açougue Mahnke
------_-------------------_

Maio é 9 mês ��, amor,
j:las mães, da� nQiv;as e dos
presentes. DemOnstre todo o

,seu carinho presenteando
_:Uma, das múltiplas sugestões,
�,que 'ö

·Lanznâster·
,

�
..'+

;

,

_ Av. Mal. Deodoro, 364

JARAGUÁ ,DO SUL' - SC
, ,Um presente para cada gosto

--*--

Aliás, em matérfa' de )bater
"record" é Q ÀotaIY Club.' Es
treito, que não I?recisa ir à Mos

,

cou para provar na Olimpfada
. os pontos altos de sua vida

social. -Além do Egrdio e da

�Iarde Sardá �morim, de. que
já' nos ,ocupamos, no mês de

maio, no dia -10, o rotariano

Paschaal Guedes Rodrigues e

Da. Adélia, completararh os

seus 49' anos de' casados, e o

Ivanor dos Santos e a Da. Her- ,

melita, emplacavam o seu 23.0
. ano d� matri';'ônio,' no' dia 25
de maio 'de 1980. Dentro desse
"recordi,' está, também, () Aé
cio Cabral Neves e sua espo
sa Nilsa Spec�, que em äbril
do - corrente ano, registraram o

:õeu 34.0 ano de vida matrimo

,nial. À todos os casais os' cum

primentos da' coluna.
--'*--

Coluna agradecendo recebi

mento
.

de corwite é o respecti
vo "passe permanente''', para

participação na 25a. Fenit, fei-
, \ '

ra ligada ao setor' têxtil.
--*--

De viagem à ne'gócÍos mar

cada para o perrodo de 06 a

,12 de junho, o empresário, Ge
raldo 'W"arningh��;, da- wêg e
(, \

também diretor de natação "do

Beira, Rio, para" .. Frankfurt e

Dusseldort, na Alemanha. E de

1.0 a 22 de junho, Décio Silva

e dr. Jaime Richter, também da

Weg,.;darão giro por, v!\rias ci
,

dades _ européias, dentre as

quais Paris, Turin e Frankfurt.

--*--

O Jornal "A Ponte", nr. 41,
de circulação por todo o Esta

do, �ditado na Capital .... de SC,
fez no, citado número, inclusi-'

ve destacand�' o fr�ntispício
! --.....

.

da , eçlição, '.honrosas referê!l-
'cia;s fac� a data, que marCÇlu
,novo aniversário do mais anU-

I go semanário, barriga-verde,
, dizendo "Um Jornal Jôveni ';os
61 An'os de Idade". e ele'vando
,to:dos que �qui militam. Somqs
ml!itó gratos pelo destaque e

,cumprimentos dôs coMradet
de "A Ponte".

--*--'

Uma nota nada ag�adável:' Já
está decidido ,que as tarifas de

energia �Iétrica sobem em ju
nho na percentagem de 40%"

no 'máximo e 30 por cento no'
minima, podendo e,sse reajuste
ser dividido em parcelas para

diluir, seu efeito' inflacionário.

Como sempre, a loinflação" é,'
a vedete ...

__
',i.
__

,;,
t

A reunião Intemlubes entre
. -. ,� � "

os Rotary Clubs de Guaramirim

,e �araguá, dia ,22 passado, na

" vizinha cid�de" ,c9ntqu- com a

participação; de três austra,lia
nos, nas pessoas de J;>aryl Cor

ne!i.�§ (�e AdelaidEt),,' dQ' rota-
'

'riano Bruc� R Lapidge (de
'" Brcisbone) a, Eqward L. Heriot

(de Melbourne) .. Ambos são da

fir�a Warburton F�ariki e pro

ceqiam visita comercial à Weg,
sendo Mr. Lapidge, Ge'rente de

,
,

- \

"

,

... �.. t 1(;.

1... : •

- .

--*--

A MPM Propaganda - res

J1onsáv.eL,pela, criação de tvá
ri�s' campanhas instituc;ionais
,inseridas também neste jornal,
do G,over.no do, Est�do, dàndo
C1:0nta d� sua participaçãQ, na
Feira de tJann.ol!_er.,

--*--
, -

Em Nar�u ,f3,amo�, 'um aC,on

tec,iroento . raro,,' �s; Boda� ,de
Diamante (60 anos) do Sr. e

Sra. Urbano Paoletto, ocorrida

na ql:l)nta-feira, ,di.a 2�., Ao ca

sai de diamante e â todos os

seus familiares, os cumprimen
tos deste ,também' sessentão
semanário - o mais antigd' do

'

'Estado,. '.' 'l'

f por citermos o Baependi,

está determinado 'pará o dia

05 de 'setembro; o B�Í1e' �as
Debütallibs dó 1980, cUIas II)S-

". -

es 'Iá podem ser feitas na

cnlio
Secretaria do Clube.. O 9rupo

de senhoras que coordenam o

to _ Iriá Zimermann, Jut
even '

31tC
.

.,

ta Marcatto, Vera Marc�a o,

Jane' Sêhuli� , zílda Grubblil e '

Janicé Breithaupt - já efêtua-

m' reuniões preliminares, tra-

ra, J diretrizes' (Jo ','baile
çando as ' ,

J ,. 'I" ue' tanto sucesso, faz
brancO q
todos os' anoS.

,

-*-

No dia 5 de junho -. qu�.é

também Corpus Christi e Ola

M�ndill do Méio Ambiente,
a s�a.'Carla' Haaké Maye_'::.. es

tará rasgando folhinha. À Dona '

Carla, as flores da çoluna' des-

,te sába�o o�tonal.
-

-*-

,
-

J.uíZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE, CITAÇ�O/OOM PRA�O DE
, 60 DI�S '

, O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE DI:...
REITO DA COMARCA DE JARAGUA DO 'SUL, ,ESTADO DE

SANTA CAT�RJNA, N' EQRMA DA LEI. ETC...

FAZ SABER ,a �odos quantos o presente edital de cita

çãp, co,:", b prazo de 60 dias,· virem ou dele conhecim':;l)to
tiverem e interessar possa; que Pqr parte de Reinoldo -Mu-

.

rara, residente e domiciliado nessa cidade, foi requerida
, 'uma' ação de' usucapião, pa� aquisição Ido imõvel a seguir
tran�critol '''UM TERRENO SEM ,BENFEITORIAS, COm a

'área de· 243.ô88m2, situado nesta' cidaqe, fazendo frente

ap 'lado. para ,a'Rua n. '49, - João Marcatto com ''5,544 'me- �
,

tros; esquina com a Rua,n. 19 -'-, Reinoldo Rau, ,tra,vessão
dos fundos com- ,B,90ms, �om terras de ,Romeu Bastos, e�-
,tremando �I(I lado direito com 26,50ms com, a Rua n . .1,9
- Rei'noldo Rau e do lado esquerdo com 29,00 ms,' em, ter
(as d6 ,requerente Reinoldo Murara". Na referidá .açâo' f.oi IdP�of2e8rid80800 �espac�o do teqr seguinte: .'" - Mar.ca,$ßc,.ci

.

Ia ",,'
aS 14h30min, para: ter lugar a "'audiência de "jus;

tificação prévia da posse, citando-se, por mandado, os con'

fr�:mtantes do imóvel e a pessoa -, acaso existente ,:- ,em
nome de quem o imóvel estiver transcrito," para tanto ofi

cian'do-se ao Cartório do RI, pará informar com a breyida:�
de possrvel. H"__:_ C,item-se, por editál, com o prazo de 601

dias os interessados il:1certos. III -' Oficia-se à Fazenda da

União: do Estado e do Municrpio para que l1Ianifestem' in.:oe.,
teresse na causa. IV � Do mandaqo' de citação,' do edital

e da carta à Fazenda deve constar que; não havendo con-

i'
testação, proceder-se-á da form#'! prevista no art. 319 do
CPC., .lembrando-se, ainda, que ã' citaçãó,

�

na forma comô

pre",�;, � art. 942,' .do" ,CPC., '§ 1,:o, yaler,� para todos os '&tos
do prQ_çesso a que o prazo para contestar ate'ndefÃ o que

pres?r.eve o art., 943 também do CPC. V - lt-se. Not-se o
, MP. Em, 20.05.80. (a) -;- H�m.i1ton PIfI'iio "AlVes -.,..,.. Jl!Jiz de

Direito". E para que chegue ao conhecimento de todos in

ter�ssados ausent�s, i[lcertos e desconhecidos, foi 'expe
dido 0 prese!1te ,�dital que será publicado ná forma da lei
é ,afixado n'o' lugdr de postume' às

.

porfas
'

CIo, Forum, corlj
rendo o prazo de. quinze (15) dias, para' contestar, da inti

m�ção da decis�o q�e �eclarar j�stificad,a a posse, sob pe�

na. ,de l1ão sendo contestada a ação. se presumirem como

verdadeiros os fatos articulados pelos': reqlJerenies. Dado e 't

passado nest� cidade 'e Comarc,a de Jaraguá do Sul" aos

.vinte e aois dias do mês da maio de 19aO.. Eu, ,�dolpho
l\!Iafh,ud" Escrivãc\ o subscrevI .

Hamilton PUnio Alves

Juiz ,de Direito

.

Juciane, filha de Osmar (Ca
tarina) BOirig,
DI� 28 de mato

Sra. Adéliaf Wolf Weiler 'Emerson, filho de Francisco
Sra. Iris Modro,ck Menegotti (Olga) de Souza
Sra. Vva. E�na 'Kreutzfeld "

Henrique, filho de Francisco

�o� Cláudio Brapa ,..��nior ( ,.
(Olga)

.

de' Souza
Iyan César F�"gater Grison, filho de Osvàldo ("(e-
Conrado .Leier ,reza) Franceschl

'

,., "'" ,..... � ...

1l.'U��O!���Old!�a��!!'�!:·,ide"n"do- di�riamente, inclusive aos· sába

�õs a.té' às-18 horas e aos domingos e

" '" fer.�a9ós das 8 às 1.2 horas. Demons,tre
,

.".., ���1 caril)h<? Ofereça fI'ores da
-

, , -FLORICULTURA IMPERIAL
,.. I r'" •

...

- "

Depois de dez -anos nasçeu
Lincoln Delmar Ristow Júnior,

'

filho de Lincoln Dêlmar Risto";
e Edeltrudes Barg 'Ristow. O

feliz evento deu-se
'

no dia '21
de maio de 1980, passando o

distinto casal a contar, com 2

casais de rebe�tos. 9 nasci-
--*____:::_

mento deu-se no: Hospital e" ,> "Quem 'aniversariou no dia 21

Maternidade Jaraguá, deixando"
.

dó corrente foi cl nosso querido
os avós Haroldo (Olga) Ristow EmiJ Siewerdt, residente em R.

e Edgar (Edith) Barg à' vonta- Cerro IT; oU'mais precisamente,
d,e

.

com a vinda de mals um no Javalr. O ilustre natalician-

•

�n'_tI�.._J 1." h.:Jqe:l:t

'��an:ê���ntÓ'GOL.
, " , "

-

Você é O cQnvidad(), especial da MENEGOTTI VElCUlOS
S.A:, pa.ra conhecer na' próxima segunda-feira, 'a partir das .

,19 horas - o GOL, o mais novo, confortã\tel, e, arrojado
lançamento Ida VOIJKSWAGEN DO BRASil.

'

.

.

,
. /:-1

.

t .."
-

GOL - O, CARRO DQS NOvOS TEMPOS

AA partir' de Segunda-feira�' às '19J 'horas" na
,-
Meneg,otti Vei-

A culos.'- O,GOL, o'carro que une razão e enioçãö. E' além',
,.. ,

de tudo bonito, fn,odern.o e ecOnômico.
'

• '1
,

"

��
Calce e vista-se' l:I1el�or.
nesite "outono co"? .a

,

VÜlde;ela ,.

_ 1,
Para' este outono, vista�se

,na mod�, elegante e descqn-
�raida. Passe na ;

CJO:(lfooç�ef j

Sueli �tàa.
e verifique as opções'
para presentes que, s6 a

SUELI TEM.

A Menegotti Veículos, muito
feliz ,pela estupenda receptivi
dade alcançada no concurso
de pintura promovido pela' Re-
,venda Volks'Yagen: Esta sema

na, o ,colunista, ao lado de de
mais ccmpanheiros, éscolhe
mos os'melhores t�abalhos' que
,neste sábado s�us autores re

ceberão OE' prêmios a que fa�
:Zem jús. Uma louvável' iniciati
va é' que, além 'd etudo, 'veio
mostrar a capacidade criativa
da petizada jaraguaense.

, .�: 1
�

-,:, " �:" ,,' -;';�-l' "-li \ II ?� tn
Três lojas para' melhor

servir a distinta clientela,
'duas na Getúlio Vargas e na

.r , ,Marecbal Deodoro.
-

",

CINDERELA,'

,

__8_m_e_lh_Q_.'r._,j,_Q_p_:çc....ã_'o_":_P_fl_r:a_.'_!--!.'Ü·'l 1

suas compras.
'

------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

..;.. E X P E D I E N 'T E -

[(tJ S tl ij 't) 'It) ;{tlOCt) J
Fundado em 101de maio de 1919
CGCMF n.o 84.436.591/0001-34

_._

I

, '

SEMANA DE 31/05 a 06 DE JUNHO DE 1980
------�------------------------------------�-------------------------

ASSEMBL�'A GERAL ORDINÁRIA,
Pelo presente Edital de Convocação, o Sin

dicato dos Trabalhadores 'Rurais de Oorupá, na

forma do Capítulo IV, paráqrafo único dos seus '

Estatutos, convida todos os seus associados a

se fazerem presentes' à Assembléia Geral.Ordi
nária, a ser realizada no dia 08 de junho de 1980,
àsB horas, no salão da Sociedade Esportiva e Re
creativa "Hansa Hurnboldt", conhecida como,

Soe. (Atiradores), à Rua Roberto, Seidel, 1551,
nesta cidade, em primeira convocação, com a

, maioria die sócíos presentes, ou em segunda e I

última convocação. com qualquer número,' no
mesmo dia, àSI 9 horas, no mesmo local, para to
marem conhecimento e deliberarem a respeito
da seguinte ORDEM DO DIA:

'
"

PAGINA' 3
II

Jornal· de 'lBlbiluba '

Por intermédio do Prof. Eugênio Strebe, Diretor

Diretor:
Eugênio Victor Schmoeckel

Colaboradores:
Yvonne Alice Schmoecke,1 Gonçalves, Flávio Jlo'sé
Brugnago, Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti José
Castilho Pinto, Dr� José Alberto Ba'rbosa,'Prota
Alarde S. Amortm, Rudort Hirschfeld, Silveira Jr,

\

Reda�o, Adminis�ração e Publicidad�:
, Av.' Mal. Deodoro, 130 - fone (0473) 72-0091
Cx-;-"Postal 19 - 89.250-Jaraguá do, Sul .. SC

Composição, Diagramação e Impressão:
Soe. Gráf. Avenida Ltda, - Jaraguá dó Sul, - SC

, , Ass�natura anual: Jgué e região crS 250,00
Assrnatura semestral.... CrS 16000
Outras cidades .•••••••: ••••• :..... CrS 300:00
Exemplar avulso CrS '5 00
Número atrasado Cr$ 7:00

Representante Comercial: ,
'

PEREIRA DE SOUZA & CIA. lTOA.
Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba São Paulo
Rio de Janeiro, B ... Horizonte, Salvad�r e Fortalez�
E.ste jornal' não se resp,onsabjliza por artigos as
smados e nem devolve originais.

, SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE CORUPÁ

Edital de Convocação

I - Leitura, discussão e votação do balanço
e relatório da Diretoria do exercíolo de 1979, bem

, como o parecer do Oonselho Fiscal;
II - Leitura, discussão e votação da .pro

posta Orçamentária para .o éxeroícto de 1981,
bem como o parecer do Conselho Fiscal;

III - Assuntos diversos de lnteresse da enti-
dade.

"
� Oorupá, 22 de abril de 1980

Berth'oldo Frankowiak
Presid,enlle

,

Imobiliária
SANTA MARIA Ltda.

COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO
DE IMóVEIS.

,

CRECI N.o 1.309

Compramos
MELHOR PRECO

,

Vendemos
QUALIDADE

Administramos
CONFIANÇA

',Alugamos
TRANQUILIDADE·

I

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.

. Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1101
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

.
'

O plano 36 . meses
.

entrega 3 (três) veículos· O Km
,/ 'J

Administrativo da Codisc,
recebemos o número ZE
R'O do semanári'o JOR
NAL DE IMBITUBA. A e

diçã-o piloto aparecia no

dia 12 de abril de 1-980,
formato tablóide, para
cumprir, conforme o edi
torial assinado por Edgar
Nunes uma sagrada mis
são de pugnar pelos artos
interesses da cidade e do
porto. São diretores os

oonfrades Oto Miguel Pe
reira e Ge,rvásio Rufino
Plácido, jornalista respon

'

sável - Edgar Nunes e

redator - Gervásio Plá
cido. Sua apresentação fi
naliza' dizendo:'''... quere
mos deixar bem claro
nossa intenção de viver
em paz com fIOdos, como
se ,todos, de mlos dadas
e seguranao na mão de
Deus, possamos fazer me- .

Ih'or a cidade e mals feli
zes todos aqueles que,
com boa-vontaéle, aqui es
tão eu que aqui chegam".
Cumprimentos à equipe

do JORNAL DE IMBITU
BA, com vOtOSI de pleno
sucesso.

/"

na 1@ . assembléia
ESTA e UMA DAS GRANDES VANTAGENS DE ADQUII;lIR UM VEICULO QKm DA MARCA FO'RD, COM

,APENAS Cr$ 7.673.,29 POR M,f!S, INO SEU REVENDEDOR FO�D EM JARAGUÁ DO SUL•

,�

lO

•

\'

.

\ Dlretoría da Morettl, Jordan & Cia. Ltda., e da União Catarlnenss
de Consórcios t.tda., da esquerda para a direita, Sr. Felinto Jordán, Sr. Vende
lino Stuepp, Sr. Verqlllo Moretti e o Sr. Guido Mundstock, e 'ainda ao lado 2

consorciados convidados para o sorteio e a presença também do Sr. Aloeu Pi-
ekler - gerente da União e coordenador da assembléia.

'

Realizou-se,>dia 23 do
corrente, às 19h30min,
na sede da Moretti, Jor
dan & Cia. Uda., em seu

ample salão de exposi
ção, a 1.a assembléia do
g,rupo com o número de
JG/D09.

da palavra õ Sr. Guida
Mundstoclk, gerente Ad.
e Financeiro da Reven
da, que na oportunida
de, agradeceu mais uma
vez, a confiança depo
sitada pelos 72 partici
pentes deste grup'o, e

mals adiante afir:mou,
e garantiu à todos pre-Após a abertura, usou

. "

Neste ângulo, vemos a presença maciça dos consorciados e d;9n
vidados, participando rfestiv,ainente de um delicioso cock-tall, que a empresa
ofereceu ns -oportunldade. (

r,

.

Assembléia
. )-.;

SóRC1'OS LTDA., na indo afirmou categori
qualidàde de Adminis:"

.

camente que tais fatos
tradora, r�âl.ndo que

.

foram fundamentais no

é uma empresa nova, fechamento' 'deste gru
porém os alicerces de po, em um espaço tão

�ase, são forma� por. ' curto de tempo, e fina
pessoas de larga expe- lizando, que devido a

riência no ramo, pelos gran,de ac�itação e pro
srs. Vergilio. - Moretti e cura, em breve estare
Felinto Jordan e conclu- m�s abrindo, inscriçõeE;

sentes, -de que cada
carnal ,é um veiculo ze

ro quilômetro da marca

FORD, que vai ser en

tregue
.

pela revenda.

Também enfatizou o

grande sucesso, que
vem o�tendo a' UNIÃO
CATÄRINENSE DE CON

"QUEM TEM FORD,

EM' SORTE"

ORD É'

EGURANÇA;

,ORO É

CONOMIA;

I

MAIS CO'NFORTO.

Presença dos Srs. Hamilton L. Langer e Devanir Dana, que coman
daram OIS tr�balhos e momento de grande expectativa.

Fez· use da palavra,
também, o Sr. VendeU
no Stuepp, diretor da
Cia. Jordan e da União
Catarinense de 'Consór
cios Uda.; que na oper-
'tuoidade, agradecélf a

presença de, todos e

.

mostrou-se multo. fellz
com o even,to, e o su

cesso que' a empresa
vem obtendo. aqui em

. Jaraguá .

do Sul, finali
zando, desejou boa 'sor
te para tocfo� e entäe

partiu-se propriamente
.

para a grande disputa.

para mais um grupo.

,

I c .

.

'-

Agora momento de muita emoção: o Sr. �a;lcir Cimardi ,- gereinte
de vendas da 'Moretti Jordan, convida os 3 contemplados; sendo o Sr. Isolmi
ro J. Correa (por sorteio); Sr. Nelo Giacomossi, e o Sr. Arno Gustavo Ramthum
(por lance) e faz a entrega das. chaves.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colúrr·a' 'a h�
, ,

istória ...

••• HA 30 ANOS , I
Bario de ltapocu

Na semana 'd� 25 a "31' de mala o notlciáriofprlnclpalera o seguinte:,
-, Era dad'o nestes dias um plano de 'assistêlicia agropecuária para o Estado de Santa .Oatarlna, elab�rado pelos

deputad�s, udeni�t�s Ramiro Emerenciano e 'f(tmdér 'Reis.
Estes dep,{itados faziam parte da comissão de planejamentoAgropeöuário, da.' Assembléia Legislatíva, - organizada' pelafeliz Indicação do deputado Artur Müller. O extenso comen
tário de primeira página era assinado por Herémö Luz F.o

-'(i) terremoto 'em Cuzco, qbrigava o gbverno àdecre
tar o estado de sítlo na região assolada e proibia a' sarda da
cidade. para qualquer pessoa sem salvo-conduto. Era a má.
dida extremd de impedir a pilhagem, pols; na confusão, fo
ram cometidos multas' atos de banditismo. Até a hora do no
ticiário havia 135 mortos e 7,mil desabrigados. '

. -'0 brigE!'de'ito Eduardo Gomes recebia â ad�são do
,dr. João Sampaio" através de extenso telegrama. Em res
posta-o politico Páulista recebia,o-telegramA do seguinte
teor: "Muito sensibiilzado, agradeço ao Ilustre 'e' prezado
.arnlqo a solidariedade com que rne- distingue"."

,

:..,._ ...Francisco F. Fischer, Secretário �do -Clube AtlétlCó
Baependi comunicava a eleição da diretor.ia: Presidente de
Honra --Artur Müller; Presidente - Alfredp' IKraus�! Vice _

'

Ernestö Czerniewlcz; Secretário - Franolsco F. Fischer;
,

20. Secr. Jefferson"lDavis de Paula; Tesoureiro _ Donaldo
. r

Schroeder; 20. Tes. -- Ervlno Enke;'Dlretor Esporti\io - Ju-
lio Z;lcarias Ramos; Diretor Social - Augusto. Hermes Sch
midt. O Conselho ,Deliberativo era composto de extens'a re�

�. láção de :sócios, encabeçada pelo dr. Luiz de Souza._
.

••• HA 20 ANOS
� O nome de João Lúcio da Costa era lançado para

concorrer a.o cargo ,de Prefeito Municipal. O jornalista ano
tavà a sinceridade nas palavras do candidato, não fazendo
nenhuma promessã 'demagógica. Sab�se que as urnas' \ie-'
daram a s4a eleição por apen� 12'votos. Mas o João,Lú
ciO é' um homem pOlivalente. Hoje é vitorioso capitão de in
dustria, um dos mais tranquilos, oomandando as diretrizes
da Jarita. Se perdeu a eleieã; p'ra Prefeito, em' compensa
ção lhe' valeu vinte ános :depois uma' tranquila eleição para
Governador ,do I.,ion�, que ele está prestes a assumir" es
tando a estas horas rodando pelas estrada dos E6.UU. para
a sua confirmação no cargo, aliás merecido, pela sua gran-
de dedicação à Causa leonrstl��. J;I }J" '/r:.' 1 I. 'I�

....,. A Caixa Econômicà Federal de 'Santa C_atarina - A
gência de-daraguá dO ,Sul,' -.n� nota _{nada pelo seu ge- \
rente D�lmoni!:.§uedes Piazers, ,C?omunlç__�� aos__!f'_ep�.§!tan::__
tes e ao povo em geral '.'que foram autorizados OS seis pri
meiros empréstimos, para a construção da casa própria,
nesta ,cidade".

- uma( viólenta ond� de frio se�abatia sobre fodo O'
cône sul do Brasil (e notem que em 1980, em pleno mês de
maie> o Seixas Neto está confírmando o calórico 'infernal de
fevereiro e, março). A 'Cidade de Palmas, no Paraná, bateu o
record de temperatura ,com 5 Qraus' abaixo 'de zero, sendo
por isso apelidada pelos araucarianos de Sipéria Parana�
ense.

- O C.A. Baependi programava a Festa do Espírito
'Santo. Domingo, dia 5 de junho de 1960, havia desfile e

recepção pelo 'Rei, sr. Conrado RJegel, na -residência do sr.

Älberto Bauer.

... HA 10 ANOS , .-

- Realizava-se no 'dia 31 de maio, no Rio Manso, a
Festa dos Caçado'res. A interessante reunião atraíra para, o
local um sem nÚinero de caçadores, que confraternizS:vam
intensamente com' os demaiS participantes da festa organi-

,

zada pelos membros da Comunidade local e supervisionada
pelo Rev. Pe.' Ivo. O IBDF soube <d� .'noUcia, e botou, um
"breque" na festa, pois; tàmia üfuá 'carnificina na já tão min
guada fauna. Foi aí que se esclareceu o "ledo" engano,
Não haveria concurso de tiroteio para acabar com os pO-'
bres animais' ou aves que por ali aparecessem na hora do
torneio. O que? Pe .. Ivo queria era o maior' número de fre
quentadores na sua festa que ficava' lá nos picos da serra
do mar e, a homenagem 'aos caçadores ,que certamente a

trairia todos aqúeles d'ados a dar "Ur'inhos" de quando em

vez para saber que ainda atiravam bem em alvo móvel. En-
't�e os mortos todos se salvaram. .

- Nbticiava-se para o dia 21 d� junho de 1970, em Ja- '

raguá do Sul;:',a'ptimeira festa de bandinhas, nüma prortlo-
'

ção da rV - Canal 3. A concentração s'eria no Pavilhão
"Artur Müller", do Parque Agropecuário {'Ministro João
Cleophas", com distribuição de valiosos prêmios.> N0 -local •

havia completo serviço de bar e restaurante.

- A Ação Social promovia grande Festa do Chopp, no

Parque Agropec�ário "Ministro Jollo Cle.ophas", prevista
para o dia 4 de julho, coin a supervisão do Prefeito Hans·
Gerhard Mayer e as patronesses 9arla Ma�r, Dilva Jahn
ke Volanda Driessen, Sibila Emmendoerfer e Laura Silva.,'

- O Senado.r Oatete Pinheiro, do Pará, encaminhaxa
projeto de lei que alterava O: Hino Nacional. O requerimen
to tinha o seguinte teor: "o primeiro verso da segunda es

trofe do Hino Nacional Brasileiró passa a ter la seguinte re-
,

dação; "Atel)do aos desafios que :enfrenta' e, vence", sybsti-
tuindÓ o ,"deitado etemamenfe ,em berço esplêndido", 'que
segundo, o Senad�� paraense não firais 'se jlJstifica çom o

desenSrolvlmento
.

do Brasil.
'

A segurança da sua �ompra ou da sua ven-"'
da, uma garantia segura de investimento.

Se vacA· quer comprar ou vender Um im6-
vel, pro�ure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCAT1:0 LTDA.

Empreendimentos-,-- .. --Imobiliários
, MarcaDo ���Ida!' �k ��

I

::0.., �_,.
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

JARAGUÁ 'DO SUL - sc
/
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Coluna�
.Hotâria

, . ,
I

C�mo está a sua

geografia rotária?

A orqanlzação de Um
i

Rotary Club é 'uma 'ex
pleriência t'ealmente sa-:
tlsfatörla, De 1905 até o

presente, exceto duran
te 0:8 anos da guerra,,'
clubes têm sido, orqanl- ,

zados a um ritmo sur-,

preendente, V:amos dar-"
-lhe aqora um pequeno
teste: Sem consultar o

"Official Directory", o

companhelro . saberá
combinar os Sleguintes I
clubes com' 0$ respectí-
voOS países?

.

Auckland
Buenos Aires
Calcutá
Dubai
Manila
Nrice
Reikjavik ,

Winnipeg·

,"�pêíJ'eO 'e!iP
-u�I:S'1 'e:5u'eJ.:I 'seu!dw.:l'
'SO_P!Un 'saqeJV s,opeJ!w
-3 'B!PUj le'U!lUa!ÔJV "e!p
-u�laz eAoN :selsodsal::l

;'\.J i
\ ..... Polícia Civil·

, , ri

ml$são d�,,�o!fcia, Polidial,
Caroereiro e Técnico Dac-.
tlloscoplste,' até o 'dia ''04
de junho, junto as Del'ega
elas Regionais, de Poltela
de São Miguel dOI Oeste,
Ooncórdla, J,oaçaba, Cha
pecö, Xanxerê, ' Caçador

A Academia de phlícia .

Civil da 'Secretaria de Se
gura,;çaee li1form.açõ�s de
Santa Catarjna, mantem
abertas inscrições, ao con
curso seletivO,IPfll1a lnqres
ISO no. curso de formação"
de EscriVão çf'e PoHcia,.Co

( ExärUes'Supletivos , Prö�
� .

'
\

fissionalizantos...
•

• ,.' 'i '.

nova opção 'de' estudos,

_.2 .' .' ,:.
A �ecretaria da Educ�çªp; está oferecendo

uma nova perspectiva de estudos, desta feita .na
área profiss:ionalizan�e. f r. �

,- I

Uma

Cdl'11Ó se trata de algo novo, preliminarlÍ1�nte
será efetuad� u"l)e�an!amento dejnteresse [unta a quinze cidades, incluindo-se a de Jaraguá,sedie da 19a. UCRE. '

Tal levantamentoO de .interessIe, ocorrerá de
19 de maio, a 13 de junho de 1'980, oportunidade

"

em que os candidatos deverão manifestar-se
• quahto às modalidades previstas, inicialm[erite em
'número de cinco:

I'
•

A Porta·.� :;,.

.1 - :técnico em Agrimensura;
2 - Técnico 'em Eletrotécnica;
3 - ,Técnico em ótica;" .

.' 4 - Técnico' em PrótC?se;. ,

5 - Auxiliar _de Enf�rmagem.
, ;;l.

-

O espírito Iilaz da
madrugada
nlO;s trou?<e' ã glória azul
do eterno dia.
A clara mão do sol
tornou-se guia
levandoO a bruma escura
levantada.
A luz entrou. � amor, e
sobrenad;a
nas pétalas, dó mundo'.
Uma alegria
inesgotável queima a
dö'r vazia
e brota em noss� vida
iluminad�.
Sentimos a
malignidade morta, ,

o espírito sai livre, pela'
.portá da aurora.

'

SoOmos erva, que Deus
planta.

'

Os próprios erros (nos
sa podri:dião)
fecundam npvos rumo,s.
O botão do sentimentO:
vlra flor, e canta.

/
Do livro em preparo,
Sonetos D'Eno Teodoro

'"l' ,

. . Na dependênCia do ê.l;(:ito_desta nova oportu
oidade que a Secretaria da Educação está ofere
cendo, outras habilitações. pócj�rão-Sier incIurdas
ao quadro das mencion� acima.

'

,

AOis que manifestarem interesse na inscrição'
em uma das mOdalrdaÇles _:_ o que deverá ser
feito na sede da 19a. UCRE, Edifício da Comüni
-dade Evangélica �uterana, 2.° andar,_ exigir-
-se-á o seguinte, como pré-requi.s:ito:

- 2'1- anos compte�os;
.:.". escolaridade completa de 1.° grau;
.� ,exercício� da atividade pelo/prazo mínimo'

de dois anos;
,

J
- oomparecimento à 19a. UCRE, de 1S.0S

a 13.06.80, no horário habitual, para ,as,..

sinatura do requerimento de pré-instc1ri
ção.

.'
.; r _, t

Pelo alcance que tal oportunidade �'1cerra, a
Secretaria da Educação �olicita ampla .�iv,�lga.;.
ção junto às Prefeituras, rádio, ,impl'ensa, ..enti
dades de class:e, empresas, autoridades I.esoola
res 'e estabelecimentos de ensino.

I
.

, Resta aos interessados valerem-se dos Exa-
'mes Supletivos ProfisslfonB;!!zanfes,: 'ccrn o ,�fi�o, �
de àbrirem novas perspectivas de trabalho. ,

" ,

\
,

-

I '

, ,[',1<,,-', ,l"l."; a ,,, 1',1"'<1:'.':1'Por' último, um :eisclarecirn�nto ind:ispemsá-
vel: numa' primeira etap,a, S9 have��: exame's nas

duas modalidades mais procuradas pelioiSi inte
I ressados durante a pré-:-inscrição.; ,

vergando caules

,s!lc.udindo pólens
agitando p'almeiras.
As éguas se levantam em cóleras plebéia_s
'as aves tremel"8m.

*---

,

, Tremeram, ,

as pencas' leves das gNcfflias
e os gerânios duros dos balcões.

t' .......

Temos em mãos o Uvro' A 'DRfADE E OS
DADOS, da festejada poetisa Maura ,de Senna
Pereira, residente no Rio de Janeiro. Ela nos

f 1f: •
• .'

escreveu no dia 30 de março do corrente'ano,
.

para co�testar a edição do nQsso semanário em

que' noticiávamos o desapareCimento da queri�
da catarinense Lausimar I.:aus, detentora do tr.o
féu-barriga:verde, dizendo que endossava "intei
ramente os' justos louvores que a nota de seu'

I
esplêndido jornal dedJCa. a �ausimar. Lau�, ·in;·s_l' � •

critora de imenso valor e à maravflhôsa amiga,
. aós seus grandes· dates de pessOa humanal'.

.

, Eis que, agora, ela nos envia o livro acima,
com gentil dedicatória. Bonito livro de poesia
que precisä ser sorvido aos poucos. Mas é bom
lembrar aos nossos leitores que a autora é ou-

tra càtarinense que brilha fóra das divisas dO_ , .•

seu Estado, e, no "QUEM 'E' PERSONALIDADE
Nb BRAStL" é lembrado que "nasceu na Ilha
de Santa Catarina, sendo filha do professor José
de Serna Pereirt;l e, f.mélia Régis de Senna Pe

reir�, ,que fol uma a.dmirável contador,a de his-,
tórias", casada com 'dr. José Coelho de Almeida
Cousin, humanista, poeta', memorialista e pro
fessor cate'i:!rático. Ao acaso abrimos ó livro e

nele, à pág. 31, emcontram,os BALADA PARA O
VENTO SUL; que' aprel'\ldemos ,a gost�r e a,-nar:

..L .. .71 "q_��t�_�ul 'chegou !,

desfolhándo papoulas

LivrOS êni Ap!�iaçã�.
. ,

, ,

N'o 'meio do ja�dim convuisionado
, , \

, toda entregue ao seu desvario
fico de pé como uma árvore flexível \'
- as ânsias.,e__os. cabelos em desordem

I
e ,as mangaS largas 'voando -:- tJ, ',' <, �

"a: rp'árecer uma a:�g0ri'a do' vendava].· ,--

,

. � - .

-

-�.' -- .;..�.

b vento sul chegou
abanando possesso
� minha velha cidade menina

roçándo casas

virando esquinas ..

levàndo folhas, areias, conchas
.. \ $

- ,

SO\l tua namorada, vento!
Leva·me também
leva-me con.1ig,o
para ionge' de mim". J
O vento sul não é só de Maura de Senna

Pereira. E' nosso. E' (:Ie' todos. Lembrado esta

moS do que, disse certa vez o advogado, o polí
tico e tribuno Sebastião Nery: "A l;Iistória é co

mo o vento sul. Sop�a sempre o inesp�rado. E
sua (orç,��"quP fai o tel)1p,o !3 o pro�esso spcial�
vem exatamente dáf. Q'uajldo ele avança-sobre
os mares dô �iver d�s homens, ningUém a segu
ra. E os barcos de velas cerfas, e as canoas des')
prevenídas, e os homens conscientes e os ho
mens alienados, a todos ela empurra é tqca pa-
ra a ,frent�".

•
" ,

,

. Somos agradeciáos pelo envio do livro,

abre ',. 1 .. 'insctitpes• $ -

·'liäg,es, h�ÁAGt:JÁ DO' SUL'
'Canoinhas, ,Mafra, Joinvil
Ie Rio do Sul ltajaí, Blu
'm�nàu Brusque, Criciúma"

,

OTubarão e Araran'gua. s

candidatos deverão ter no
nllínimo 21 anos, completos
e preencherem uma série'
de requisitos'que poderão,
''Sér' tomados junto as De-

I'egacias.

Segundo o Edital para
a 3a GRANDI; REGIÃO,
que compreendeas D�.I�
gaoias Regionais de Polí-

, elas de Joinvllle, .Jaraquá
. dOI Sul, Rio do Sú'I. Itajaí.

BJumen�u e Brusque, há
4vagas para escrivão, :t 1
para comissário, 7 p/ car
cerelro 'e 4 de técnico dac

.

tilosbopi's,tac'Os oandlda
tos aprovados serão lota-

,

dos-emuma das: Dt=te;ß.en;.
tro da Grande Regiãol' on
de se rÀ�creveram.
Vale O' registro 'e à cita

ção desse Editar, hai'� vis,

ta envolver pela primeira
vez a DelegaCia Regi?flal

. de Políciade Jaragua do

Sul, criada por ,decreto go '

vernamentaT no ano passa
do e que ainda não entr?u
em func,iönamento multo

embora! trabalho nesse

sentido tenha sido e,f�tua
do. Não se sabe, tampou-

, "co quêm será o Deleg�do
, Regional, embora candida
tos já ténham se apresen

. tado, cuja: decisão é dos

, prefeitos e �resident?s �'e
câmaras da Ass:oclaçao
dos Municípios do Vale do

.

Itapocu.

A estranhà,história de).

,

uma, andorinha
O ex-governador Antônio Oailos Konder Reis imagina

ora um sistema de trodar nõlàs 'fiscâis por figurinhas e me

.. convocou ao' Palácio da Agronômica para discutirmos ,de- '

talhes do novo processq. Ele propôs -que se contasse a his
tória de Santa Catarina através de uma andorinha; que voa

ria por toc;los os munil:lpios e fária referência às peculiari-
dades . de 'cada região do Estàdo, etc. Imediatamente, en

tusiasmei-me pela idéi'a e então me coube escrever essa

história.

-*-
Antônio Carlos gravou os primeiros capitulos, deu as

eoordenadas do trabalho de pesqUisa, e eu continuei. Lo-
l- . go no início, conclui que não poderia ser uma andorinha

-apenas. Antônio ..Carlos priara a primeira, ��qual, deu o no

me áe Catarina.
-

Eu ampliej a famHia, criando uma out�a,
(filha de Catarina), que se chamaria El6r1s. E passei me

ses, pesquisando a história de Santa, 'Catarina,
.

suas ori

gens, suas etnias, a história de todos.os municípios, sua e

conomia, seus meios de. transporte. E tudo isso era comen

tado entre Catarina e Flóris. A história",deu um.- livro, de
140 páginas com 289 figurinhas, que acabou não circulan

dq.
'

---*-
No final da 'história, Oatarina e Flóris conviviam no meu

\- -

pensamehtó� Ela� é quel fal�va�, élas "é qu� discutiam a.
produção agrrcola de Canoinhas, as e��radas que passB:m 1
por Cunha P..àrã" e as virt�4es cMcas ele Correia Pinto, fun- '.

, f ... _

,- J l. L 1 J _ I,

dador de ��ges:,. .:..:*..:;_ " ,�. .

Para qúe pudesse útilizar as duas andorinhaS como as

porta-vozes da nossa "hlst6ria7 estudei também )udo quei
encontrei sobre' essas aves: seus) hábitos, �ua ,família, sua ;
alimenta§ão.--suas.,.corrept9S!'mlgràt6rlaS•. _Enftm:, havia me

.

transiormado.'.em' técnico :Jé. 'andorinhas, .

embora nunca

houvesse visto nenhuma a mEmos'de um poste de distância.
� � ,I '-f,' ,

-

,l.t' 'C'
..

I
,�., 1

�'T-
Eu esta1,la nessa''!lidar,'-'\íquan.do minha mulher me tele:"

fanou: "Encontrei uma andori"iha debaixo da nossa cama...".

Disse-Ihe (flr'�",prôéúrã�se� prendê-Ià !�té eti'.·chegar, mas ela
I me-gáí;antiü :que levará"um susto muito grande, porque
pensara que fosse um morçego, e havia var:rido para a ,rua
a estranha visita. Abalei-me pa�a casa. Entendi que aquilo

·

era um fenômeno ,paranormal (e ahid'a' hoje p�nso a mes-
• ma coisa). .... o'IiIItH- -�

.

..,�._"'Q,.. ,;;>:. I ......

: -*-'
Dona LIgia me disse que havia jogado a andorinha de-

baixo d� touça dEf'p�lmeira, no'ja�di� .�a�nÔ$sa casa. E me'
garantiu!'''Ela 'deve estar lá, porque ela não voa...". E; r'r
almente, 'lá estava ela, qui!3tin��, como se estivesse no

.. ,"_ •• 1�' .. .4.;, o:-....f' .. ...J .. 'I .. """.:-' •

· ninho.
'. ' -" '/r'.r.;.-

\ ''',;I':I.l -' •• I \..'0;:

,._;__*:..._
;. ... '!A� ,_

Telefonei pära' o" gJ��;n'àcf�r Antônio Carlos e ele me

recomendou que "não deixassà a andorinha morrer, que
procuraßse lIm. veterinário, porque a visitante da minha ,ca-

sa deveria se;'a Catarlna •••",
•

.:..
, Minha fil�a Ivete' tr�uxe um� g�i?la, ,�u Pedi, ao dout�r

Milton Fernandes que, com -a ,sua máquina incrementada,
fotografasse. 'a andorinha. � avezinha,

n, cqmo, se Ifosse um

brinquedo' de plästico, ficava Imóvel na mão do meu neto',
em, cima da ca�eira, no muro, enquanto as fotos eram ba-

tidas. •

I
-*-..., ... -"Q; _ \ l .�

Depois concluimos que deveríamos levar a andorinha

,ao veterinário, mas quando �iamos co'locá-la na gaiola, três

horas após,'o-seu- aparecimentoj",ela "ganhou. altura e de

sapareceu no rumo do' norte" na 'amplidãb infinita -

do céu

azul". (Obssrvar que_ as palavras entre aspas são exatamen

te aquelas que encerram, o álbum Imagina�o, �elo ex-gover-
,

nadar, e 'que já estava' completamente terminado quando
ocorreram ,os f�tos aqui descritos).

,

'-*- .

Nunc& 'havia visto antes uma' andorinha ao alcance. da
minha mão. E creio que nem o leitor. Por isso, sem me"

,

aprofundar em teorias metafísic�s e parapsicológi�as, te

'nho a minha convicção: Aquela 'andorinha era Cat�rlna, que
a força do meu pensamento materlal�zou e, trouxe a�é a mi

nha casa. E' 'a explicação mais fácil' que _!en�o para o es

tranho fato, pois qué floara eVideit&rado que aquela' ave que
se deixara varrer, 'que fl.cara Imóvel nas mão� do meu\ ne

to, que permitira que dela se tirassi9m . dezenas de fotos,
estava completamente sã 'e poderi� voar (como de fato

voou) quando quisesse.

..

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dante Mi'll:to'rano (final) testadores; Fama que a nada nastrões CJu� são �;l:I.r:ados vontade de fazerntôs tudo
nos levará. Noss� v��dadeira somente .em a�t�rrpi!,\adas � por este Pars.

A� i'mp'�cto: d���a CO�s'Ci� ',he�e�s��ã'd?�é:)� ,,��., crla:� espeélallssjmas ' cir�uhstâ�:
entização -;- pessamos a re- condições de vida para ml- das. E' de mostrarmos .-á-

ce�r e, repelir fáC�is efeitás' Ihões';Cit;"'joveriS
',.

e crianças, geis feições - inteligência e
J �

•
'I ...�

.

.,.... ••�,� , .e • � :,.. 'lo � f" -

"
de espeeulação, .amenág tin- que p'erseguem de, pe'1o nos- vivacid�de_n�� .?!hos aptos
tas ou li�h��simpáticés por' "sos t'pãssos� ,'Oportuniaades

'

para nos inteirarmos de tudo
I", . .! .".... ;-', _. . _, .... ..,J"".I .. -' �._ 11. .,

, sugerirem fútil desligamento.' no rnundopara eles nac bro- que se_p�sa a nosso redor.
;. ,.S.�; M�ito sé�ia"se t(ansforinä ":tarão especufârmente de a- Não nos deixar ficar parh
•

consequentemente, Ia cará�:. . 'ções 'instantâ'ríeas� mas �im trás-ou nos dllutrmos. nas re-

� Q �eJ:iza2�9 2� f!sl9_n0'J'ia,9at�:" .?:'��,�:'l��t.�_�1d�,,��'wida , 'viravoltas que a humanidade
( rinense para os próximos 10 e disputada em cada m�tan- na explosão dernoqráflca.pre-

anos. E no semblant� exige- }e: �;elo _d�<:��iO':, afo{,a.·, D�r ,para." I'
, : I _. !,'.

-se desde logo adotar: a po�qu.e ,npo. plngo�, m�s mUI" ..... , .. '
"

.. c. .. .; �
!lreoc�pação de rornplmento tas poções aé''';evera t�na- Com o efeito, d�s,t� ..pare-
de nossas iimitações. Muito ,cidade vai enrljecer os l!Iús�, cença --:-,no rosto,.. clar�,a
'fácil, na instantaneidade d.os culos de npssas face�. personaliäa�e

'

coletiva que
meios atuais de, é::o�önica'- ' Mais. aini:l��';::_Lpãra QUEr é fome..de idéia� .I:?ara ,�,..,ªrat�, ' k • "'<. '" ti :;.J. L,.,)' • ," .J 's. '''' .

ção - 'nos derràäéiros dias nos emaranHemos no des_ sil o)Jvir, - umas çO'br�doral1
,
dos' anos 70, foi para n(!s

'

compasso, alijando-nos do, do que nos � d�vidq p.or"ri<;?s7
<'1fjrmar efê,m�ra [eput�ção. na- :1 Jlro,c�sso br�si.'ejto ."7). _nosso , SOS)imãos ..

, Out�l?s den�t�n
cion�l.de demoli,dores irre- ! ,rosto d_e catannense nao ,to- do os ábundantes\.e lnd'elé

freáveis e de eficientes con- mará o formato tfllqtJlllls'• �eis" .;inai; d�· fir;;;ez"a na

I�S !i,.j�����!�! l,;"'C i'I;;�t M we,

" 'Hór�6Jtg h'lndúst�iatI8�:)
·Carroçarias. ,Blindadast:.:i'Ltda.
• Fr;:: V� ',; o!,,) li· !'j ..ol" , � t

< "1-

_

.

'

->
� '1' 1 '�." .,�' � J.' .-

CARROÇARIAS 1; ., �i
BLINDADAS E· ,

' "

.• ABERTAS;:_ CASAS·, I r,
.

, ·REBOQUES ........u·.·:

ESQUADRIAS:E ' ''''li

MOVEIS.
.� I -, t

F t .

)j..... f .::":'1 •
I rol} ç�.�: ;�.rh

· Äv:' Mal., Deodoro. '1.479 ' _. Telefone:-72-0144
- ,

,

. ,�ARÁGlJÁ DO SUL J...;. S.C.
'y ,

; ..... f';,". ' J •

.

NOVENA PODEROSA'ÀO MENINÓ'
, ',' .,;' JESUS DE PRA9.A " ';.�

I

Oh!' Jesus que dissestes: peça'� 'rebeberás;' prEicure 'e

acharás; bata e' a 'porta se abrirá.' Po'r intermédio de Maria '

·

Vo.!;sa SagrácÍa M�e, eu, hUl'lildemente, vos rogo" que ":l.intia
'

Iprece seja .atendida. (menciona-se o pedido). Oh! Jesus

qu� disseste�: tudo '�ue pedires ·âo. Pai emomeu nome 'Ele Il�·

tenderá. Por intermédio, de Mareia VO$sa Sagrada Mãe, eu

humildemente· rogo. ao Vo.sso Nome, que minha oração se

ja ouvida (mel1ciona-se o pedido).IOhl Jesus que dis�estes:
-

o Céu e a terra passarão, mas a minha palavra não pas'::
sará.' Por'intermédio de Maria 'Vossa Sag�ada Mãe, eu con

fio que minh.a oraçãp seja ouvida. (menci,ona-se o pedido).
Rezar três ,Ave-Marias e uma Salv� Rainh�. Em casos ur

gentes ,essa novena deverá ser feila em nove horas e man

dada publicar, por se ter alcançado uma graça.

.I
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Boa sorte!
.. "

"
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SA�CA�RINA
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Construtora"., ,'Seria ,Ltda.
Lo" � .

,
�

.

CO,NSTRUÇAO CIVil, ENGENHARIA E
COM�RCIO DE MATERIAl I

... : �E ..C?��S�R�'?�()�, '" .... __ .�
.

I

Rua J'oão PlcoHi, 94 - Edif. Carlos'Spéziá
Telefone: 72-0214

, ,/

JARA<SUA DO SUL STA. CATARINA

.'ool'J ... _ ...

f '. Terrâplenagem Vargas
-_ de lido Domingos Vargas

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

\, -E- .\

Tuhus'- santa
.

Helena
.. TUBOS E ARTEFATOS'DE CONCRETO',

EM GERAL
" , I

,

Rua Joinville, 1.016 -:,.\,F-ó,ne: 72�1101
JARAGOÁ .DO SUL 7:� ..Santa Catar:lna

Rélojoaria '

f

o', 'Avenida
,

.

. QÚALQÚE� QUE SEJA"A 'OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS SUGESTõES

DA RELOJO�RIA AVENIDA.

Conheça as sugestões em jóias, relógIos.
prataria�.}�: �rtig�� ,fin,ºª p-ªrª�pr�ªe:nt�_s_:'�,.recê
ba o atendimento oom o carinho que v. merece.

,
.

'

., ,

Av. Mal. P�odoro;. 4�1
,

,

JARAGUA DÓ SUL
_. ./.' I t

,

SANTA CATARINA"

\\,

, <
Foto' I.oss,'
... l' • f � �

,�
.

FOTO _. CINE _ SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
.

MAIS FAMOSAS MARCAS.

.,

'FQTQ RÉPORTAGENS'..
.. \ <.- _'-'" .,

- �INE REPORTAGENS
SOM AMBIENTE�

I -

III '; '. ..... •
MARLIAN • ............,IMENTO. E SERVIÇOS' Ll'DA.
--�

\
,

.. "1 ,� .

CRe � 0772

. /

.

'I •

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE'

FINANCIAMENTO ':...;,' CONTRATOS, E SERViÇOS _EM GERAL·
. � ...... ; .. , (.., ....

ESCRITÓRIO: Av�nlda Getúlfo Varg'�s, 79

,,, , ,. Fone: (0473) 72-0616 - CaIXa postal 83

" J

89.250 -, JARAGUA DO SUL - Santa' Catarina

l' ,

Ç)rg;inização Contábil "A COMERCIAL, SIC,LTDA"

Eugênio Victor' Schmoeekel

'CRC-SC n.o 0048
, (

,

Téc: Conto Ant6nro José GO,nçalves
III

.

, \ CRC-SC n.o 7�786 ,

'. ,

�, �

téé. 'Cont Yvonne A. S. Gonçalves
_, ",--f".' ,1' .�-"-:� CRG-SG-n,o 7.638

Agente do ECAD,·- Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade'.� Serviços de' Marcas e Patentes - Fotocópias d'e Le
gislação Trabalhista e' INPS', -

. Seguros. em geral -'Serviços
Aéreos VARIG.

Desde 1944 a serviço db progresso de Jarãguâ do Sul·
Av. Màl. Deodoro da ·Fonseca. 1�O - fone: .72-0091

Viaçã,o \Canarinho '

• II ,TR�NSPÖRtE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSõES.

A "Canarinho" preocl:lpa-se com a sua 1'0-
" I cQrt;lQção, fcQlocando à ctispC?�ição modernJssi

mos: önlbl:ls'r,com p�,sso�,I" espeCia}iz!ido; possi
"

(�jl�a�,9J? .,W�� :.>,,:i,a�e.m, t��nqüil�r}á�idr e segura.
I

.

,

/'

t· ���j..r-� H- 1'1 " • '
.

• Programe beml Programe CANARINHO - O

tr!inspqrte llca�jnh,oSo. '< -� "I 1 ,." .' '" • 1
• 1 JARAGUÁ DO SUL

\.
SANTA 'CATÀRrNA

i::"
"

, -,'�"

.

\

"�<t

zem 'de nossa terra sentir o
Ir,,:.squE'cíXlel "sabor da sauda
de em tódos aqueles que da�
qui paliem, .alnda .que sÓ PO(
minutos E:�ui ':V'!_essem' esta- ,,"

, c.�,trJpriçllàs estas' pinçelâ
'das .....: do auto exame, vindo
do Intimo d� nõs mesmos,_:_ do. li" � "., I' '1"',

iluminara nQs.s.os, rostos ,uma' • iJj � ... 1 hi � - ,

,imbatry,el esperança. I)"
,

Cara • bEHigarverde, � :;;elT;l' .

; \

\
" . pintura; sem máscatas e bem

Na -certeza de: que nos 'à-'
, à

.

mostra, pelos ano,s;,�P, àfo,�' _

•

nos g'O: glla�daremos a iden.:' Fa I recebenoo .nc Brasll •. de -t."
'

tidaér que a história nos deu' todos- nossos ,_ co-irmão�, a

aprimorada pelos retoques' na todo o im,tante, a, alegria de

"uta e na,�uto definição. \

que somos fadlínerile,Jeco�
,,�,h�Çi_g9�S.j " .. , .

• _�." .h:

Feição que nos satisfaz e i, "

não :;'os \ d�1 :c?m"p"lexolj. �m,. E, o .que". é rr��hp[" n,os",fe;-

_exibi':la em .,qwiI'ql!.er, .Iugar "serv.;;lnçlA, '<eles. ul!I, mac;luro,
,ou �!l1 qU,llquei' tél)1,pq.. , '�/,'. resee,jto � o. fr?t�.rrlàl,.carinho.,
f! .�

I'

,.,
l ''tj� ,"1'_' >1, �."" .�. ,

'

Se�.elr?ntE! ßfIl ,N�p,!lqye- , );xtr�id_o !'� r::,A,;Vrr�qde ..

',Ie con'un!o de !;J�nte e terra em Revl!'fa"'; ,- \·'H )",

'que, há séculos me�mp" ta- .,... �!� � "',,,,1 V:::t , "r.

.r

A 'IMOBILIARIA VAILATTI LTDA. oferF-c� excelente v�lorlzaçlo'
contra a inflaçlo.

' .

\

.,

OS BONS.VENTOS LEVAM AO

iaQ
. Francismar

I·

. ,

\

,.',. � .....>+...

"

PRAIA 'GRANDE, �
. (O Loteamento do seu futuro).

:Im�)biliári� VAILATTI ;Ltda \

\'_.

I ,

O seu ,lugar ao soll. I

Você precisa de u", negócio assim; ulJ;1 lugar come este.
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'

'PAGINA 6

Edita) de �ConV0f:3ção
'Ficam os senfiores aci.onistas,' c.o:nvida'd'.os

para .comparecerem à' Assembléia Geral Ordlná
na, a realizar-se no dia 04 de julho de 1980 às
9 horas, na sede soclal, à Av.' Marechal Deoldbro
da Fonseca, 739, em Jaraguá do Sul SC paradeliberarem sobre, a seguinte

' ,

. REGISTRO
'

CIVILAlberto ,Bauer S.4. 'Ind. é Com.'
CGCMF 84.429.836/0001-04 _

Jaraguá do, Sul - SC

/AS,SEMBLéIA GERAL ORDINARIA

brasileira, solteira, auxiliar de

escrltórlo, natural de Caçador,
neste Estado, domiciliada e re

sidente em' Caçador, neste Es

tado, filha de Ervino Albino Fi

gur e HHda Olinda Figur.
Edital nr. 11.397 de 23.05.1980
!Iário Candido_, e
Valdete Wolodlasczyk

Ele, brasileiro, solteiro, moto
rista, natural de Luiz Alves,
-neste Estado, domiciliado e re

sidente em Barra' do Rio Cerro,
neste distrito, filho' de José An-.

tonio Candido e Helena Candi

do. Ela, brasileira, solteira, ser

vente, natural de Jaraguá do

Sul, domlclllada e residente em

Barra do Rio Cerro, neste dis

trito, filha de Mi'guel Wolodas

czyk 'e-Maria Ribeiro' Wolodasc

zyk,
.Edital nr. � 1.398 de 23.05,1980

Aurea Müller 'Grubba,
Oficial do Registr.o Civil,
do 1.0 Dlstrlto da comar
ca de Jaraguá do Sul,
Eistad.o de Santa Catari-

'\ na, Brasil.
Faz saber que cornpa

receram em cartório, e

xibind.o.os documentos
exlqldos pela lei a fim
de se habilitarem para
casar:

Edital nr. 11.396 de 21.05.1980
Gilberto Paulo Renta e

Marli Nair Fugur
Cópia recebida do Oficial de

Caçador, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, ban

cário, natural de Joinville, nes

te Estado, domlclllado e resi

dente nesta cidade, filho de

Paulo Renta e Ana Hénte. Ela,

I

ORDEM DO DIA

.

1) L�itura, dlscussão e aprovação' do Rel,ató-
no da Dlretorla, Balanço Patrlrnonlal e Demons
tração do Resultad.o do Exercíci.o encerrado em
31 de dezembro de'1979;

2) Deliberação sobre a Oorreção M.onetária
do Capital; ,

3) Eleição do C.onselho Fisearl ;
4) Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul-SC, 15 de malo de 1980
VICTOR BAUER

-Dlretor Presidente
CPF - 004.358.139-00

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.

VErCULOS USADOS REVISADOS
Fil'!anclamento própr:lo

Landau - prata .

LTD - verde ; .

Corcel II - bege '
.

Oorcel " - branco .....•. ,
I

.

Corcel cupê LDO - branco � ..
Corcel cupê 1U)�.o - branco .

Belina LDO - branc.o '

Passat TS' - bege "
ó •••••••••

Brasília - branc.o . ' .

Brasflia - amarel.o •. � '.
'

.

V.olks 1500 - amarel.o : , .

Chevette - vermelh.o ,

Fiat 147 L O Km - branc.o , ; . :-- .

F-75 4x2 - verde .... .'.,' .. ',' ..•........

1'976
1969
1978
1978
1977
1977

197'6
1976
1976,
1975
1973
1975
1980
1976

1- OptO. de Arte
CRIAÇAO DE LOGOTIPOS

'CATAl:'OGOS, FOLHETOS,
ETIQUETAS.

FOTOLITOS- -

GRAFICA AVENIDA LTDA.

:;/.

22.4400,

Com.o lançamentGdo Ediffcio Jaraguá,
a ,primeira col8ll' que vamOS,levar junto
para Jaraguá do Sul (além do nosso padrão
de qualidade, claro) 01 aquele c;arinho quê .

temos dedicado aos nossos clientes de
Blumenau. Balneário Camboriú e Piçarras.
já há 10 anos.

.

O Ediffcio Jar,aguá, com os seus 18
andares oferei:é',a quem d!l88là morar com
todo conforto e máxima se,gura.,
apal18mel)tos de 2 a 3 dormitórios, com
sIlIte, requintado
salão de festas, IIßC8das, sistema de UN

, centralizado, e porteiro eletrônico. ,
, Local,izado,a Rua Presidente EpliKio

, Pessoa, o Ediffcio Jaraguá foi concebido
para conviver em perfeita harmonia-, com
o crescimento de Jarag�á do Sul.

UMAOBRA FI,NANClADA PELA
CAIXA ECONOIV\ICA FEDERAL

1<
'.' JH,HflOUH

;1-
, \"

VENDAS NO LOCAL ' ,

PLANTA0 DIARIÀMENTE DAS 8:30 As 22:00H
INCLUSIVEAOS SÃBADOS E DOMINGOS

planejamento
e construções ltela.
'.ne,(,0473 )
, '

,

Edmundo Auerhahn e

Lúci� Olska

,Ele, brasileiro, solteiro, lavra
dor, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Co

rupá neste- Estado, filho de ,Ar
noldo Auerhahn e Tereza Ve

ger; Ela, brasileira, solteira, in

dustriária,' natural de Jaraguá
do Sul, dcmlcllladà e residen
te' em Garibaldi, neste distrito,
filha de Fl.oriano .Olska e Mada
lena Luy Olska,

Edital nr. 11.399 de 23,05.1980

Gilberto Schalinski e

Terezinha Klowaski

,

Ele, 'brasileiro, solteiro; in

dustrlário, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado 'e re

sidente em Estrada Nova, .nes
te distrito, filho de Siegfrid
Schalinski e Emma Schalinski.

Ba, brasileira, solteira, indus

tríärls, natural de Pomerode,
.neste Estado', domiciliada e re

sidente na Rua Roberto Zie

mann, nesta cidade, filha de

Vlctorlo Klowaski e, Clara 'Si-,
manovicz Klowaski.

Edital nlr. 11.400 de 26.05.1980
Valdir LlÍiz Freiberger e

Anídia M'ari'a Vicenzi

Ele, brasileiro solteiro, pro
jetista mecanlco," natural de '

Jaraguá do Sul, domiciliado e '

residente ne Rua Domingos Ro

sa, nesta cidade, filho de Ni

colau Bureharde Freiberger e

Frleda Milker Freiberger. Ela,
brasileira, soltelra., secretária,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua
Jorge Czernievicz, nesta cida

de, filha de Waldemar Angelo
Vicenzi e Ida Bisoni, Vicenzi.
Edital nr. 11.401 de 26.05.1980
Ariátldes Morois e

Filomena Petry
Ele, brasilei'ro, solteiro, mo

torista, natural de Luiz Alves,
neste Estado, domiciliado e re-

I sidente na Rua'Alago�s, nes'ta
cidade, filho de Alfonso Môrbis
e Maria Morbis. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de

Jaraguá do, Sul, domiciliada e

residente em Ilha äa Figueira,
neste distr,ito, filha de \Roberto
Nicolau Petry e Maria Junkes
Petry. )

Edital nr. 11.402 de 27.05.1980'
Edg�r 'Borchardt e
Laurena Greuel
Ele, ,brasileiro, solteiro, la-'

vrador, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em

Garibaldi, neste distrito, filho
de Alberto' Borchardt e Selma
Drews Borchardt. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e'

residente em Garibaldi', neste

distrito, filha de Alwin Greuel
e Paulina Kressin Greuel.

'

Edital nr. 11.403 de 2T:06.1980
Luiz Stenger e

,

Dulce Maria Schwartz
Ele, brasileiro, solteiro, pe

dreiro, natural de Ja�a9uê. do
Sul, domiciliado e residente
em Jaraguá-84, neste distrito,
filho, de ,Thoni�,Stenger Junior
e Elisabeth Kitzberger, Stenger:
,Ela, brasíleira, softeira, ser

vente, natural ,de Jaraguá do

Sul, domiciHada e residente em

Jaraguazinho, neste distrito,
filha de Afonso Schwanz e Er
na Steindei Schwartz.

'

Edital nr. 11.404 de 27.05.1980
Lauro Tascheek e Ivone Fadi'

'

Ele, brasileiro, solteiro, pro
tético, natural de São Bento do
Sul, neste Estado, �omiciliado ,

e residente na ,Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta cida
de, filho de Paulo Tascheck e

Ervira Tascheck. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jara�
guê. do Sul, domiciliada e r,esi
dente em ,Ribeirão Rodrigues,
neste distrito, filha de Eugenio
Fodi e Joana Burger Fodi.
Edital nr. 11.405 de 27.05.1980
João OrzehowSki Filho e

Valesia Riegel
) Çópia recebida do Oficial de

Massa�anduba, neste Estado.
Ele, brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho de
João Orz�howski e Leocádia
Sadzinski Orzehowski'. Ela, bra-

\
silelra, solteíra, servente, natu-

ral de Massaranduba neste Es

em Massarandubaí nes{ä"tsla
tado, domiciliada e residente

do, filha de
'

OUo Riegel e Ade

lia' Maria, Ri�el.
Edital nr. 11.406 de 28.05.1980

Ivo Lange e

Maria Inês Fossile

'Ele, brasileiro, solteiro, ope
rärio, natural 'de Jaraguá do

,Sul, domiciliado e residente

sm Três Rios do Norte, néste
distrito, filhó de Alvino Fernan

do Lange e Allda Hornburg
lange. EI'a, brasileira, solteira,'
de lar, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente
em Três Rios 'do Norte, neste

distrito, fllha de José Fossile e

Elsa F-osslie.

Editai nr. 11.407 de 28.05.1980 ,

éarlos Macedo e

Leonlde; Maria Urballskl

Ele, brasileiro, solteiro', car

pinteiro, natural de Jaraguá do

Sul, dcmicillaõo e residente em

Jara�úá·Eso.u€l'do, neste distri

to, filho de Jc-'s{, Ferreira de

Macedo e Á na Valcanaia de

Macedo. fi!;;, brasllelra, sottet

ra, iDdustriária, natural de .Ia

ràguá do Sul, domiciliada e re

sldente .em jarzguá-Esquerdo.
neste distrito, filha de Leopol
do Urbanski e Josefa Gom-

/'

bowskl.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandel

passar o' presente Edital, que

será publicado pela Imprensa
E' em cartório" onde será �flxa
do durante 15 dias.

Se alguém souber de algum
I�!pedimento, acuse-o para os

fins legais.
A OFICIAL

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã, e Oficiai do Registro de

, Protestos'
EDITAL or-

Pel.o' presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relaclonados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

Eg.on Kock, Estrada Bananal do; Sul, Guarami
rim. Esquadrlas Metálicas Klaser Ltda., R. Bernar
do Dornbusch, 1�0, nesta. Frigmífico e Granja Oral:'
piaz Ltda., R. Estrada Rlo Alma s.n.", neste. t.íno
Dalpiaz, Bua Ernest.o L:essmann, s.n.ro, neste. Ma-:
rild.o Milcke; R. KilaJ.or Juli.o Ferreira, 523, nesta.
Manfred'o' Funck, "Av. Getúli.o Viarrgas, 6'70, nesta.�

, .

I

Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial Maior

�,'LAR Imóveis
Rua Estéria Lenz., esquina Av. Gefúlio Va ..gas,

sobreloja de Dalmar Magazine. '

'

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHO,R SERVIR VOC�:

Telef.one .......•.••....... (0473) 72-0510

, CHÁCARAS:
- Jacil-Açu, 74 morgos, casa, estrebai:ia 10x26, enge

nho cana" chiqueiro .. 26 morgos pastagens e 1:; com trato
.

plantado I;lara vacas, Palmital, lagoas, frutal. TROCA POR

CASA EM JARAGUA, aceitando carro. RARIDADE!
- A 6 km do centro. 55 morgos, casa material, paiol,

estrebaria para 50 animais. Area pla,na, fazendo 250m fun
dos para Rio Itapocu; livre de enchentes: YEND,E PpR MU

DANÇA, facilita'ndo pagamento.
___, Poço .o'Anta. 78 morgos, 500m3 madeira de lei;

3.500 pés banana. Apenas Cr$ 350 mil.

TERRENOS:
Rua Epit. I Pessoa, próximo, Faculdade, dispomos 6.

lotes de 15x40 (600m2) com infraestrutqra. Cr$ 200 mil cada.
- R. José Emmendôe�er, 2 lotes 16x30, local alto e

nobre, com vista_ da cidade.
- Jardim do Sól, Jaraguá Esquerdo, 14x32. Cr$ 1O_0 mil.
- R. JoinviUe, trente para asfalto, 251<100. Facilita pa-

gamento, aceitando veiculo o� outro imóvel em troca.
- Vila Nova, área de 60x500, cO,m aclive, ideal para

morada alto"padrão,' Avista-se toda cidade. Apenas Cr$ 350'

mil.
- R. 25 de Julho (futurc asfaltCil), esquina com ruá

126, terreno 25x31. Cr$ 500 mil.
- R. 'Walter Marquardt, �ncostado Fórum novo, 60m de

de frente fundos para rua 1 �2. Ideal para prédio com ga
leria. Região altamente valorizável (Fórum e asfalto). Cr$
695,00 metro quadrado, OCASIÃO.

CASAS:
- R. Carlos May, lateral, casa de mad'eira, 3 dorm., a�

brigo par� carr':>, em terreno de 563m2. Cr$ 350, mil entra- '

da e saldo a combinar.
- Av. Mal. ßebdoro, �a:sa em alvenaria, terreno 473,20 l

m2. Possibilidade financiamento total pela Caixa. Cr$ ....

1.100 mil:
•
- R. Augusto Mielke (Baependi), frente para asfalto,

casa de 123,5m2, 3 dorm. 2 ewc, sala para TV, etc., terreno
de 542m2., Financiável pela Caixa.

,- R. Angelo Rubini. lateral da R. Walter Marquardt,
casa de madei�a com 99m2 em terreno de 537,50m2. Pos

, sibilidades de 60% de financiamento pela Caixa. Àceit,a
veículó como parte do negócio.

- Rua 182, lateral da R. 25 de Julho, casa de madei
�a de 103,5m2 com churrasqueira, forno, edificada em ter

reno de 776,40m2. Cr$ SOO ml,1 com possibilidades de fi-
o • •

J

nanciamento.

Curso·
\ Jaraguaense de

(CJI ) - duracão de. 1

"

InglêS
ano

NOVO SISTEMA DE APRENDIZADO PELO MéTODO AUDIO-ORAL.
CURSO DE lNGLI::S-CONVERSAÇÄO COM DURAÇAO DE UM ANO, MINISTRADO POR PROFESSOR COM
ESTAGIO DE SEIS ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARA JIOVENS E ADULTOS;

EM DIVEBSOS HORARIOS.
. .

AGORA EM NOVO LOCAL, DEFINITIVO: INSCRIÇOES, INFORrvfAçOES'E AULAS JUNTO AO EDIF. MINER,
$ala ?1 Ja�aguá do Sul Santa Catarina.

'

"
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ApÓs ter empatado na es

.
tréia � 1 gol éom o Avaf:no

'Joãó' MàrcaHo, de ter enfren
"t�dO 'anteontem à noite, em

. '�Lages, ao IliternaéiOnãl, o Ju�
'ventu� volta("a''''camÍ)QJ�te
final-de-semana, enfrentando

,,,e,., Caçador, a boa equipe da
,.�,�açadoi'ense, onde' sempre

. . , ·Ii".,

• ,..,e'1�o�t�ou dificuldades fa.ce. a

g!J_rr� do quadro local.
I

fj'

\pórém;' no meio 'da. pr6X;i- ;
�� s;ma�a, provav�i",e�te;
4a,: fei�a,' o "Moleque Trav�-

I

so tem novo
.

e impOrtante
compromisso nésSe' primeiro
turno da Taça Santa Cl;ltarri
na, quando recepcionará êm

." seu Estádio, ao Marcilio Dias,
I

r"pampeíi.or do romelÓJQce�tj:."-. . , •• 1 • .JI j;"j...,
.' vo/�O. Em posiçao antagô-
nica à seu".adversári� (fól o
lantermi do'lncentiv�)� �oniu

,

,� . equivalendo-se, .
'o Juven-

1'0 ,� r I"

tus, Q9m !lua j�l(em e ,
valo-

'. rosil . equipe, agora s�b o
1.. ...';.., J

,comando técnico do gordo
, ". ' .. !-:JI'" • .(, J"

. ,Linor, do R()Sárlo, partirá à
I! j-> '_,'.'. 1..,

,

'. sua primeira vlt6ria� frente a
, " : .t'-s'"

"

d t �

" l

.. � .il1l7l··I'·,1· '., .

'

• .- ) , �
'

.. '" �

.

�.. ... t ..-w,t..G "

Atleti�jmo:Ç�rnéliaip(ö,de.,
.': '.

. 'ir
.
ao ' Méxi��" ,:�.� �'. , .,

h

A [participação da equipe de

'atlêtism'o da Comissão l'y'Iunici
pai de: E$portes de Jaraguá do

Sur'na 'XVIII disputa CIo VI T�o-
,

, féu Brasil;,realizada nOi final da

semana lJltima no éon.junto Des,
portivo "C!'nstâncio 'Vaz Gul�,
marães", .Ibirapuera, São Pau

lo, foi aquilo qüe se. esperou, ,

destaoando-se dentre oS 'qua

tro. a�letas jaragüaenses\ parti- ,

cipantes, Comé,lia
"

Hblzingêr,
·que obteve nos 1.00 metros cl

barreira, 'o 11.0 lugár' �o ge�al
do Brasil, o 1.0 de Sànta Cata

rina e o 30. juvenil dd Brasil,
fato que a crédencia como re

serva PIara o Mundial Juvenil
do México.

o Troféu Brasil é a maior

competiçAo do' ãtletismo' tira-'"
sileiró e reuhiu durante os dias

,

23, 24 e 25 de maio, os me

Ihores. dessa modalßade do

l) r '

Pàís:'São 'estes f,OS resultados
.

obtidos"pela 'equipe ,jar�guaen
se', que teve a' chefiá-Ia,' o- '.·ve

:te�ano" ,atleta José 'Augusto Ca

glioni, o técnico do at,etismo:
Alceu Fernandes' (nos ··110,1com '

barreira) _ 60. lugar lila 4à, sé
'rie cpm tempo de I 16seg e' 8dé

cimos -e, fl0S, 400 metms com

:barreira, o ,40-. lugar na 3a. sé

rie� com 58 sego corridos. Wal

dir Giese,. nos '110m com bar

reirá foi Ö 50. eoloeado' da 4a,

série com tempI> 'de 16seg e 6'
décimos e, o 150. classificado
no s�lto .com vara (s�a espe

cialidf'.de), obtendo a ma�ca de

3,70metro·s. Walter Sonnenhohl

(convocado aos '.Jogos Univer

sitários Brasileiros), conseguiu
a \4a. colocação na 3a. série,
nõs 100m rasos,team 11 sego e

5 décimos de tempo e, um 180.

lug'ar no salto em distância,
conseguindo, 6,60m. E o prin-

CanadUliQ; V€ÍJ,��" 'tliFy
• • ",1. • .. , p('".... h,

"

fI.! 'l:'! :. "r'·1.""'j,..... ('"" ..

Jogando amistosamente sá

bado ,dia 17, '0 Clube 'de, Bolão
. áalhasMNa.o�asiã�"l)ouve-.jgual
mente- uma confraternização eh-

Canarinho (filiado a SER Viei- tre os pa�icip�ntes, "ocasião

.
rense) enfrentou em Jaraguá em que a Tupy procedeu a en-

do Sul -à Associação",Atlética tr�ga· de,.brin�es. ,ao anfitrião,
Tupy, de Joinville, obtenda·uma de .forma tecípropa,· ofertando

marcante,,,,vitória, por-. diferença ... , o. clube ,jaragua"ense ao último
de'50 palitos: 1.735 cQntra ',' .. < , celocado .. dos, visitantes, um

1.685. Esses palitos fOram com.. 1'9rac10so, mimp" PE�.!O �e; de
putados ·dos, dez mell:lor.es,r bo- , �, semr�nho, dentro da, ,çl:incpa.
lonistas, nas I _duas passagens. br. ,.'. . o', t ,,>�,' ,I"
da noitada. 'Agora, no próximo aia 21 de

." , junhQ, o ,Clube ·de Bolão Canari- '

Individualmente, ,. Haroldo, nho retribui a v.isita, in«;!<:; atuar
Ka.rsten (1 (8) do C,anarinho ,e er,n " Joimdlie, na .T.upy, e, . para
Renato Fodi (173) da Tupy der� o dja ,31 deste m,ês,;, tem con-

rubaram, ,maior número. de pa- fronto mar,cado para Rio: Ne-

litos, vindo em seguid� Aloys. grinho, na Sociedade . MUSica!'
Bublitz (Canarinho) .e 1ßariba ,daquele centenãí'io" município'

, (Tupy), ,ambos. recebendo me; po' nor,te ç�tarine.nse, . " '.,

..
• � -..

'
.. I , .. 1' ., � 1:. r.J. I

Estreita ..el� .Cruzeir:o,; po'otos
.... preci�l�o'� '��·�Df'-�J,O.fDVillç· •

indiscutivelmente, mesmo a

tuando em campo adversário,
�

os .rep�esentantes da Liga, Ja
raguaense

.

de Futebol" obtive

ram. dêstaoada performh:nce na
• _. , J

última rodada) do IV Torneio
.....

t
J ...,.

"Norte Catarinens� de F>uté�O!:'
realizago no final�de-semana

, ,.

passado', em Joinville, contra-"
.
riando as expectativas dos io
invilenses que consideravam-se
franco-favoritos.'

., ,

I'

Sábado à tarde e mantendo
um long'o tabu, o Estrella 'de
Nereu Ramós: no Estádio 'Alba
no SChmidt, ernpat�u' a :2 gols
com a Tupy, redimindó-se' do
insucesso da estrêia quando,
em casa, sofreu revés diante
do 25 de Agosto pela conta
�em mrnima. Zize e Olfrio mar

car�m à agremiaçAo jamguaen
se, enquanto Valdir' fi Nflton
(de Pê.';al�i)· estabeleceram o

empate a equipe bugrinà da
Manchester:1 E na outra partida

\

Flávio José .1.

NO CAMPEONATO

ESTADUAl.
A modalidade

-

de nãtação,
dirigida peio' Prl:!fessor Jac

ques, c'ontratado' da' CME lo,,;
cal desde 15-12-79, ,participou
domingo de mais uma etapa

• do . Campeonato Catarinense

de Natação, da Fenesc, na

,Capital do Estado. Já as equi
pes infanto-juvenis. de. voliboi,
em ambos os naipes, dispu-

\ ' " , ... .

taram em' Joinville, no Ginásio

Max CoHn, jt;mtàmente. Sonf'B'
Tupy e AméÍ"ica �(Jói-nviílerte
Ipiranga, (Ie Blumenau, ,don-

'rodada da úitinía" \se�ta-féira, de duas equipes ciassificará'm-
dia t23,-!'apresen,tou 'estes resul-' se. Como' fato 'de 'destáque:,

•

tados: Uhibàncd Ox3' 'Ceréalis� I Pomerode
I ainda é o, úniéo mu-

ta Urbano'" finfá,ntil), Marisol nicfpio que disputa' regular-
2x5 Cyrus, Cerealistá' Urbàng mente os Campeonätos,::'Ésfa-

. {

2x3 Besc e JarJtf' 7xO Kohlbach . dua!s r:>romovidos Pelá 'Fea'ê>
(adulto). Na próxima. se>rta-fei- ração Atlética Catarinense _

.-
ra, I Jogam Unibai'lco'x Besc, FAC, sem� sequer possuir.' uma
Arweg � Cyrus"e<i)rBàllo �"Ma-' quadr3: coberta. ,Pelo �uito'
risol.

f 3, .' .

\

torcl�. procurando readq"i-
. rir �. confia�ça do púbÍico,J
um tanto'quanto abalaCia pe

los maus resultadós .no ,f'ln- ,

ceritivo". Mas com: uma .equi- �

pe toialmen�e remodelada, o
jogo será um' prato cheio de

atraUvos'e que reqüer'a par

ticipação maciça ·dar to�cida.· ,

,

•• " ... oi t: � o;..\' t. .1-

cLAUDIO É O SUPER,VISOR .r,

ã Conhecido Cláudio. Olln

ger'Vieira,"face<:
�a' saída de

Fiàulo 'Sil�a �ê êmbora relu

tante, acabou aceitando e'"
,

desde'
.

ter�ái.:feira . é o novo.,�

. súpervisor' juventino, ele' q�e, •

'desempenhara 'idênticas fun ..

çôÉís 'no ano PSlflfa'do: Cabe

tambem ao "super""Crãudio;'
os trabalhos da agora organi
zada secretaria do Clube.
\

cipal destaque dos jaraguaén
ses foi a revelação do atletis
mo; :Cornélia

,- Holzinger;.que
foi a 4a. classifioada na 2a. 'sé-

. ,

rie nos 100 'metros com barrei-

ra, com tempo de 17. sego e 01

décimo. Ela conseguiu', igual
mente, o '30. iugar na seletiva

para o Càmpeon'ato' Mundlai
.

.
- .'-

de Atietismo JuVenil, do Méxi-

co, podendo 'numa eventu.álida
de ser oonvocada. Cornélia ob

teve na classificaçÍio geral do

Troféu Brasil tIe Atletismo, nos

100 metros' com barreira, 0'110.
lugar no geral, o 10. das atle

tas oo.tarinenses ·partlci'pantes' e
0,30. juvenil do' Brasil, o que

não deixa de set' importante ao

esporte amador. jaraguaense:

NOS REGIONAIS "

o' atletismö, segundo'o téc

nico Caglioni, têrá, 'a!1lora,"sua
próxima intervenção, em São

Bento do Sul, por ooasião d'a
realização dos V· Jogos Regio-

.
nàis-Norte, de 27 a 29 de ju
nho.' Até lá, os treinamentos se

r�o intensificados, objetivando
a tomada de índices para os

.

XXI Jogos Abertos 'de Santa Ca

tarilla, de 17 a "25 de outubro,
em Jaraguá do Sul.

CORUPÁ,3 a 2
JA'"R'AGUÁ NO

FUTSAL
..

De forma até éerto ponto sur

preenCientEi, sem demérito' a '�a�
Idrosa eq�ipe visitarte, o ,sele-.
,pionadb con.í(1âense· ,derro1oll'
:ao järaguaense, "'segl!Jnda�feira,

.

por 3 a"2, na aBertura t'das fi
hais do Campeonato' Entre. Se
leções promovido péla Comis

são MuniCipal:.! 'de Esportes de

j�ràguá .do ·8ul, causando gran
de euforia 'àhtre "OS� integrantes
da equipe vencedora que con-

'. sêguiram dobrar 'ao até então

invicto Jaraguá. E desta forma,
com uma sensívE11 queda de

" produção, apesar dos constan

tes treinos, a Seleção de Jara- :

guá, ante� apontada como fran

co-favorita, pode até mesmo s�r

alijada do titulo; 'caso Corupá
vença"Scfíroeéler, no jogo '-do

próximo 'dia' p2,'" segunda-feira;
o que não está diflcil de ocor-

rer.

"\
Sem a devida motiv�ção do

público, o Campeonato Oficial

da Llg'à Jaraguâense de "Fute

't)'ol de Salão. Adulto e Infantil,
'"
tem havido

.

tontlnuidade e a

Para ve;iflcar o atual está
gio das construções 'que a

brigarão, eml outubro as dis

putas dos XXI Jogos Abertos

dE) Santa .Oatarlna, em Jara-
.

, 'gl!Já do: Sl!JI, d�L,F a 25,:0
Presidente da Comissão Mu

nicipal ,de EsPortes, .Fldélls
..

Carlos t!JJ.l�ç�ka, .iJc�A�idçl:l a
.

.Jmprensa..,espor:tiy.� do, nllJl!1h",
cípio (Iela-se os dois se�,a-' ,

närloe), onde veri,Jicpu-se.i fI"c
gera!, um rcftmo,. R.erf�itg ge,
trabalho, em consonânciá

com o potencial que- se pra-
: tende (e dev�) . pos�,Ui:� p�rá.

'

o evento' pollasportlvo .

N!i S�iedade joão peS�ã
(bocha). já com a obra física,'
em alve'naria, . praticamente
conclufda; dentro. de 20 dias,'
est�rá co'm:"a .'su� .

cobertu�â;"
permitindo que .

se processe·
os trabalhos faltántes.'Está
-se também construindo' 'lim'
pátio de esta.cionamentó, in:
cfusive com ajardinamento,
para ceroa de. duzentos veí

culos, aproximadamente.
Na_SE,R Vieirense ,(boião) �

construção segue
.

em ritmó

ac�len:�do
.

(foi d�do iniCiO as
obras em' Oai02) pr'evêndo�
-e9 o término para frnal de ao'

.

gosto ou início de setembro.
Alé'm das canchas de bolão,
cuja infra-estrut�r-a �stá 'pra�

.

I ticamente�o�chjída, na pri- ,

meira quinzena de junho ini

ciará seu prancham�rÍto a,
- �. ... " f 1. \ ,

constrÍJir-s�á" também, ba-

nheiros,· co·zinha e bar; éntre
outros equipamentos necEi's-'
sários nEiWsa sua pril1]eira e

tapa de, con�trução. A' planta
da no�a Sociedade pre�ê o
bra em mil inetr�s quadrádos

I

(25x40m),.
, "!',, ,"

-

:
Nla Arweg (ginásio de es-.

portes); os tra�alhos :es!ão o:
rientados para o seu acaba

mento, ,�t,re' oª .
ql!.ai� _b!i

nheiros, ,�estiários e coloca-.

ção do piso, entre outro�.,
No C.A. Baependl (pista de

atletism�), na ferça�f�i�a �s
obras encontravam-se parali

.� ,)

zadas, o que estranhou-se,

haja vista, pelas informações
t "t 'lo .�'.'

obtid�s, vários �ias de bom

.. ,

VIStO-'"

tempo não foram aproveita
dos ..

'

Mas. de responsabilida
del.da municipalidade, deve

acelerar, doravante, "COI)'I•. a,

,Iill)locação,.,dft brita, nessa .e,.:

tapa.. <,
, N�a S�. Rlo·da L�z I (tjro),
toram iniciados afgl!Jns traba

Ihqs"•.ju;nto aos estandes a-

I .tuals....Deveria .. haver uma

. .mai9.f força, Ei acele�ament� .

O laça, do tiro ao prat� entre
�ol:l,�r�ll' !ll9-�jlÚ��des ��1}irO,
aos fund,os do, ,camp?, do
Cruz de Malta, continua tam-

bém int�çto� ma� Pêl�; Info....
·

mações, começam. .:breve
mente.

Na SER M'enegOHf (ginásio
de ,esportes), as ob[as ,encon
tram-se aceleradas e dentro

. ,de u�� mês, �prQxi,mádamen
te, já deverá estar cobérto.
'A 'Met'alúrgica Zimmermann,
... - 'oi'

de�. E!lumenau, ex�cutar� .es-
ses trabalh!,s. '.� estági() a·

tuai d!, co,rpo ffsico. do gin�
slo, su[preen�e.u,. tal qual' o
Vieirense.

,E na AABB (ginásio .de es-
.

portes), dentro. de um mês e

rTieio:'mais ou menos': 'ésta,-
•

• ....

\ .... ,' , .... _, � ",.'..
I

rão os trabalhos completa-
dós. Construiu-se 3ma ar'qui-

. bancada de 10 degraus, com
.

capacidade para aproximada
mente'mil "Pessoas: além do

" ,.. � "

que, 4 vestiários e 6 sanitá-
rios. Á 'remodelação das� can-�
chas de bocha, inicia-se nos

próximos dias.
o

..
'

,
" �� t1 �

Esse o panorama gêral das
obras em construção que a

crôn'iÖ� 'teve' a op'ortúnidade
de observar. "in lodó", cau

sando boa
.

impressão pelo
bom ritmo

.

de trabalho, po
rém, °útma 'dúvida 'persiste, 'e
que 'nãd é somente ' nossa,
,refen:i:se. ao aproveitamento
futuro dessa excelente infra

-estr�tura 'que· está sen�o
montada. Teme-se que a e

xemplo de muitas outras ci

dades fiquem essas "]ajesto
sas obras relegadas a I?'lano
inferior, passados, os Jogos
Abertos. E tudo depende do

I?oder executivo•.

-..

DE 17 A 25 'DE OUTUBRO - XXI JASC

':1 \fI EM JARAGUA DO 'SUL

PAEPARE.,SE:·MOCe DEVE PARTICIPAR"

'o es.pOlie eIn Pomerode
/1i. ComiSsão Municipal de, Es

portes derPomerode confirmou

junto à C::oo�denação de Des

portos--- _;,.�C0D� da' Secretaria

de. Cultura, Esporte e Turismo,
a parti.cipação de pom'erode
nos V .Iogos ;Regionais-Norte,

\ de 26 a 29 de Junho, em São

Bento. Foram Inscritas as mo

dalidades de bolão feminino,
futebol de salão, ciclismo', na

tação masculina, tênis de me

sa masculino e v.olibol mas'cu

lino 'e feminino, / t<;>tanzando
ap�oximadamente 70 atietas.

que Pomerode tem contribuí-

do para o, , engr�nd�cimento
do esporte catarlnense, está'

na hora das, autoridades esta

d�ais se tocarem � darpm, efe
rem efetivamente um local

\

condigno, para a prática do

. 'desporto à ,JuventuCle do vizi

�ho mu�icfplo, quê em outu

bro virá mostrar sua força, em

Jaraguá do Sul, nos Jasc.

MAIS IMPORTANTE QUE
A VI'J16R.IA SOBRE O AD-'
VERSARIO, � O TRIUNFO

SOB�E SI MESMO.

Jàraguaénse! De 17 ai

25 'de outubro sua cidade'
será importante para o

s�cesso" dos Jasc, qu.e
'1

são, de todos.',

RESULTADO DE 5a.

�GES;
. I

FEIRA. Erv,
,INTERNACIONAL 1l(O

-> '
• .u...

,..

.:. . � ',JUvcNTUS"
Y..,

Tê�i�,,' 4�!lra$Y.Iif�f!ít'or'a
.

9'" ,/�� i ö�J ::>:1 .

...da' �Natu-Nohilis.
-A

.

participa�ão, p,elo .segundo
ano consecutivo" de Jaraguá
do Sul, na Copa Natu-Nobilis O, tinis t� ..

, previsto' 'Inter-
de rênis, no último finat-de-se- câmbio com a TIgre (dias 14 e

_

mana, não passQu da ,1a. ataRa 15/6 em Jaraguá: dOI Sul} e

(em, Joinville), .,tendo��·,vista '

com a TuPl, aiél'l'f! do' que, é
nenhum dos, participantes ha- i. quase certa a partlclÍ2a.ção· do
ver�m logrado classlflca,ção à Beira Rio. no' CampêOn�to

•

Es-
,fase seguinte, competindo com tadual d TA I' d'I .. 8 d.

e ..ns, aSle e

Jolnville, São'Bento" � Mafra�
'num total aproximado de 180

junho, em:--JoI�V!"e,.
atletall. Somente com o' tênis .J NATAÇÃOde camPo masc.ullno parti,cipan-

, dO, teram estéS,-I.Õ$- partlcipah�
tes I»r idade: ,8 a ·10 anciS, _

Paulo Hufenuessler, 11 a 12 -

'Rodolfo Hufenuessler, 1.3 a 14
_' Cléber Saade," Marcor·Auré
lio MarcaHo, Alan' Buscke e

André R. Zimmermann, de 15 a

16 -'Edu.ard-o Schlewe (obten-'
':di) á' melhor' marca"'';'''' 4.0 lu

gar.), de 19 a 21 _ Mário Cos

fs. Participaram, ainda, Eduar
do Schiewe·na'5a.�sérle e Má.;

rio'Costa na 4a. ;: f

f �H(-

.,':lijYerltuê e Marcílio ná
I

.

·::.0 ! �I, i I \ '.,. f
•

",'� "', f

d'

-la.Ieira .em "JâragtÍá

, ,:ÇME €" ÍlIWr�8�
. .' j ,

riam
�

obras: J�sc

Apesar de ninguém ter con-
• I'l." ,"/:l�'

segUido colocaçao à 2a. �apa,
li' I ""-",

a participação foi. boa, haja
vista o tênis local ser h;cipien
te, ainda, tendendo a' melho
rar à medida d�� 'treináme�,tos··
e participando também dos Jo

gas Regionais em São Bento,
do Sul. Os treino., pára tal,
são realizados dfariain�nte; ..das

, 19h3!)min às 21 l'I,ora$, !'I�> �ei- •
ra Rio, que dentro de Inês e

meio lem conci�ído'" du'as no-"
vas quadras que serão !1tiliza-

, .I!.' •• ...-C" ••

I ,�

�.t, ',o

das nos JQc.

Teve pro..ssegulmento'�omin
� o Trofé!l d�s Etapas. da Fe

deração de, Nataçi�, d� $al1ta
Catarina com.-,8t realização da

quJnta etapa e� Florlan6polis,
_
na piscina.ao ·Lira Tênis Clube,
cujos resultados finais foram:

MASC. - 1) .Lim TC, 91 pon- '

tos, 2.0) UFSC com, 83, 30.)

.

Ipiranga de Blumenau'-'com 63

� 40.) Beira Rio de Jaraguá do

Sul e PomerOCle 'com, 2� pon

tos. FEM. - •.10.). Li�a'com 87

pontos, ,20;) Qeira -Rio- com 64,
30,) Ipiranga·'com 58 e 40.)
UFSC com 57.

,

Na classificação geral'�até a

'quinta r.odacfä; a contagem;' e a
seguinte: MASC. - 10:) Lira

com 454 pontOs, 20.) UFSC

com 438, 30.) Ipiranga com 279

. e 40.) Beira Rio com 125. FEM.
- 10.) Lira com 471, 20.) UFSC
com .324, 30.) . B�lra ,:!io cóm

231 e 40.) Ipiranga ,�m 11�.

SOMJ:NTE 4 'MODA.!.
LIDADES NOS ., , . , . ....,....--.,..----

'REGIONAIS
• , .. '"' '\J'.'...I JARAGUÁÉNS�S

V'(t..O'J\,oS JUS's

Um' total de 71 atl�tas foram
• ,�, _"q ,,:,}'oi' "\ rr- ,�.. \
Inscntos J!-In�,o .� Coordenação".�,. ,A� eêde��ção ,Cat,rin,n.se de

de Desport_gs-COD da Seore� D,esportQs ,!Jn�versitárlos, :apre
tari� _de CyltL!ra" Esporte e' 'T�-' sentandó' à' i�prensa Ó �elat6-
ris'mó, pela CME 'de' Jaraguá' rio (los ·36:os.·JogOs Universitá-
.do Sul, para no perfodo de 26 riQs Catarinenses ·(JUC',) en-

a 29 dS junhô lrE;presentàr o c�,��ados nó início deste'mês de
mu.nicípio dúrante as.' disputas' .

maio na 'Capital do ESt8�o,
dos V Jogos. R�giónais-No,�y./. c�n�id,erC?u-:c?s m.uito .I?_om, haja
em.S�Q IBento dô �,:,I, nas mo� vista haver apresentado indlce
dalidades de, nataç�o,' atletis-

,

_ t�cnic.0_ superiorf, abs Jogos do
I � ,,- I � ......� 4 .. ,.., -, � 'e

!li<>', tirq e t�!1is d� ,ca�p'o. �no' a�terlo" e realizado dentro

..5,egundo as. fichß.� �� Jn�9[J�1 ,,�� s�u.!l ,iI.o�fia de desenvoly.er
ções, representand,o a natação 'um intercâmbio 'maior entre os

feminina irão 12 atletiis e na unlversifários barriga-verde. Os

rmaspul,ina 9; n"o ..{itl��JXl0t.m.a�:-� �ß.ç'�.,�ery!�m" princIpalmente
culiqo 22 � no f'em.!nino 11;. no _

. para, for�ar a seleção catari-'
firo�aö' alvo caràbir\a 5; no tê-

• nEnise
'

que Irã representar o

nis de campo feminino 6 e no nosso Estado no! 31.os Jogos
mascu,lino,,�a.mb..�m 6, tptalizan- Universitários Brasileiros

.do 71 atlet,as; �_OF,. C2,utro lado, JUQ's -, de 16 ti '27 de julho
as demais modalidades vêm do c�rrente ano, em FpoUs.
treinando, como é o caso do

futebol de._ salão, bolão, judô,
voUbol,' basqueté" glnástic�' 0-
Hmpica, tênis de mesa ciclis�
mo, ;a.cJrez, bocha e handl3bol,
também já classificadas aós
XXI JASC, por Jaraguá do Sul

,ser'o munlcrpio-sede da '.magna
competição.

'

KOHLBACH E SEU
TORNEIO INTERNO

No sábado".�4i! o,Car!!peR'1fl

,to Interno d7 fute�QI; <;II'):�alão l

'da A.A, Kohibaçh .,teve reall�a
da sua quarta rodada, na SER

Menegotti, apresentl;lndo os re-

"" 'sultados:- Enr.. ,,-Geradores'�x6

Depto. Técnico, Bobinamento A

7x5 Dep�o. Pessoal, Rotares

�x1 Torn. Tampas e. Mli'tqbom
bas 4x6 Expedição. Ap�s. e$sa

.

rodada, Contabilidade e Fun-.

dição, com 4 pontos, despon-.
tam no 'Grupo I e nó Grupo II,
com igual número _

d'Ei Rontos
. estão Depto. Técnico e f{oto-

pelo ."I':-Jorte Cata:rÍi1ense",' no
• "

rol.
•

mesmo E�tádio, o Cruzeiro, de ' CONTRA A S.E;R. TIGRE

Ma�sl1randub�,' que vinha qe -

Ml,lito emborla' não vá parti
duàs. derrotas consacutivas, 'cipar

.

dos Jogos 'Regionais
sae.écóu �oleada,. 4 ã'i, '�obre -

-Norte, em são' Bento' do. Sul,
o líder 25 de Agosto, resultado no próx:mo mês, o futebol de
até certo ponto �'urp�eendente salão tem parâ este domingo,
e conside�ado �'��bra" ,?or al-. dia 1.°, no Ginásio' de Espor-.
g,!nJS se�mentos, ��. iTpren'sa tes Artur Müller, ·partida. amis-
j�in\(Hense. • tosa e'ntre Seleção de Jaraguá

, versus SER Tigre, às 10 horas
.E com esses resultados,' o '

da matina.
panorama da classificação a- . CAMP. 'OF\ICIAL _,

ponta a!n�a em 1.° lugar, o 25
de

.

Agosto, com 4 p;ntos, se

guído peili .Túp}i, bom três; S'e-
. letó' e' Cruzeiro" com (, '2 .e' Es

trella 1 ponto apenas, mgs com

uma partida a menos que as

demais. Neste final':de-semàna
acontecerão dois clássicos re

gionais, reunindo em Joinville:

Tupy vs 25 de Agosto "e em Ne-
T

reu Ramos _ Estrella vs Sele-

to. E;' um excelérite prato den

tro do terrerio do fúteldol 'ama

dOI do norte catãrinen"se.·

res. ..

Três a;tletas dividem. a <arti
lharia do Campeonato: Joa

quim (I;>epto. Técnico) José C:'
Wolf (Rotares) e Waldemiro

(Motobombas) ,com 6 gols. A

rodada deste sábado . (ª1.05)
marca Depto. Técnico' x Rota

res, Depto. Pessoal x M,oto-'
bombas, Tarn. Tampas x Enr:
Ger�dores, Expe�iç<ão � Bbbi_!la
mento "A", e, p_ara' domingo,

.

Ferriimentarla X G�l'Iadores, Es�

crit6rio x Mont. Motores, Cor."
tabilidade x Fundição � Torn.'
Calcaça x Bol>ihanient() ;'B','.

.' .vARZEAN'O DE,,·
FUTES'OL SEM'
FAVORITOS

, .

f\ oitava rodad�c1o Varjão/80
foi. de1'envolvida,ll domiogo; no

Estádio A.rtônio Ribeiro, carac

terizada por ,um bom índi·ce

.

:,técni�o e disciplinar, animando
es prometores. No per10do ma

t'"al, Fosto Maser e Ferroso

näo foram além de um empate
sem abertura de contagem, ao

pasl?o que ne perrodo da tarde,
o Noroeste redimiu-se de ins'J

cesses &!':t�riores, aplicando
4 a 2. s�bre� o Sirnpas, a.t%'
mente a eql!ipe de pior cam

panha deste ·CÉl_mpeona,to . .'E na

'part;da de fllndo, Água - Verde

de Jaçtl-Açu e Rio Molha' em

. pataram a 1 tento,· premiando
ao que f.�erE"m as duas equi
pes durante' O.s' 90 'minutos.

C Valjão continuará neste

dornillgo,
.

cem a nona radada,
reunindo 'às 9h30min - Simpas
·�s Vila L (rzi, às 13h30min'

Agua Verde ve Noroeste e às

7h30min _ Posto Maser vs'
. VteraflOS . (antecipado).

�.
.

E' grande a expec
.

desfá rodada.
. .

A Federação, para f)S Jub's,
integrou em seu elenco de con

voc�dos, algu� laraguaenses,
caso de ,Laérclõ'1UIüller, ne) sal

to com vara; Silvio .Acâclo
Borges (p�ofessor. de, Judô) no

.

judO, categoria pesp pesado e

Walter Sonnenhohl, no xadrez.'
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,� PRESENÇA JARA�UAENSE NO

LEONISMO INTÊRt4AC'ONAL'
,

I Prof. Paulõ- MoreHI
I
II
I

�e méritos existem na indicação do CL João Lúcio da
Cost� ao cargo de Governador do Distrito L-10, do leonlsmo
c�tarlnense, sobressaem, pela sua importância' e precedän-:
era, o devotameritõ, a- ássiduidade e a competênci� com
que se tem dedicado ao serviço desinteressado, manda
mento maior da doutrina de Mélv!'n Jones.

Se uma' qualidade pode ser .Invocada como primordial
ao exercrcio do, cargo de governador do leonismo avulta
pela viv�ncia e convivência, que dela emana, a qU� servi�
de inspiração ao lema escolhido pelo CL João Lúcio da
Costa: "O entusiasmo é para o leio aquilo que o coração6 para a vida".

'

Se. o cora��o é. o pêndulo universal dós ritmos, seu
slncronrsmo e, slntonla buscam no entusiasmo f

'

,
"a orma ema-

nadora do serviço desinti:missado, não como um simpleslema, mas como representativa bandeira em que prevalecem
o branco da fraternidade, o verde da esperança, o vermelho"
do amor. , ,

,

Ser governador distrital exige cqnhecimento profundo
aas nor.ma� leonrsticas, assessoramento criterioso, coparttel
pação Indlepensével, de molde li dar à função um c h
eIt'

un o
m nen emente prático e verdadeiramente salutar às coisas

e às causas do' leonismo. 't

Servir desinteressadamente .

constitui a maior' proposta
�e.onrs�lca, .contudo, predispor-se a tanto, requer eficiência
admInIstratIva e sInceridade de propósitos, o que, para um
governador, representa somatório, de qualidades que fluem
naturalmente para o sucesso de uma gestão veltada para o
trabalho e marcada pela operosidade.'

,

,

E o CL João Lúcio sempre primou por ardorosa dedi-
cação ao leonismo, revelando-se emérito conhecedor de

s�a problemática,_mostrando-se seguro na tarefa de condu
Zir �ompanh�iros, equilibrado na �ecessidade de apresentar
crrtlc�s, prático n.a hora (de apresentar soluções,�eficiente
no munus de gerrr uma instituição.

'

Acolhedor" simpático, prestimoso, attrursta e companhei
ro', eis os dotes que fizeram de João Lúcio credor da esti
ma e_da admiração dos seus soldallcios que, como ele,
deverao encarar a vida leonrstica C0m a larqueza do espírito que atesta o aborrecimento, com a fortaleza da' cora
gem que repele .a insegurança, com a nobreza de atitudes
que eleva .� personalidade, com a força de vontade que
�ranspõe dIfIculdades, com o exemplo de Melvin Jones que
Inspira o sérvlço desinteressado.

Nesse, contexto, em que me permito incluir, f,ormülo,
at�a�és desta homenagem ao amigo, votos de sucesso e
fehclto-o, por este meio, pela honrosa e merecida esco
lha do seu' nome ao cargo de governador do Distrito L-10
do le?nismo catarinens�. '

LEI N.O 785/8'0

Concede subvenções a SOCIEDADE DE
DESP<?RTOS ACARAf ê SOCIEDADE
JARAGUAENSE DE CANARIClILTURA
e. ORNITOLOGIA e dá outras provídên
clas.

,

o Sr. VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Ja
,raguá .do Sul, Estado. oe Santa Catarina, no. uso' e e-
xercfclo de suas atribuições.I.

-

, FazAsaber- a todos'os habitantes deste Mun'icfpio
que a ?ama�a: de Vereadores: aprovou e ele sanciona
a seguinte LeI:

.

-:-1

�rt. 1.°) - Fica o Chefe do Executivo Muniéipal
autorizado. a conceder subvenções às seguintes enti
dades sedlapas neste Municlpio:
a) Soco �e Despertos Acaral Cr$ 500.000,00
b) Soco Jaraguaense de' Cararicultu-

ra e Ornito.logia Cr$ 50.000,00
T O ,T'A L '

... " ; .•......... Cr$ 550.000,00

_ �rt. 2.°),� A,s despesas decorrentes da conces

s�o das subvenções constantes do artigo 1.°, Coirre�
raa por conta da seg�inte dotação:

Anexo I - Quadro A
I

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.084E>2242.018,.,. Subvenção para
manutenção do Desp. Amador . . . . .. Cr$ 550.000,00

. Anexo II -' Quadl10 A
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.Q8462242.018':3.2.3.1. - Subven-
ções Sociais .:.................. Cr$ 550.000,00

Art. 3.°) - O recurso p�ua fazer face',as despe�
s,as decorrentes do artigo anterior:, correrão. por con
ta dia Superavit Financeiro apurado no Balanço Pa
trimonial do exercfcio de 1979.

.
\

Art. 4.°) - As entidades ora subvencionadas de
verão apresentar ,a demonstração dia aplicação e a

r prestação' de contas d.os recursos até 31 de março
de 1981.

'

Art. 5.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as dispoSlições' em con-
trário.

.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de J'araguá do
Sul, aos '24 dias do mßs de maio de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito M�nicipal

A presente Lei foi regilStrada e publicada nesta
Diretoria de Expediente. Educação e Assistência So
cial, aos 24 dias do ,mês de maio de 1980.

, ., .1

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

,

,lls,elção: ; � dI.', lCM
,- às�_ .. �p�que�as,,- qmpresas

. .. ....... _- .

, I

,"Mostrando seus

conheci-I
dar condições de Oma estru- \

mentos �m . ,legislação tributá- !p'ta ger�n(:ial às pequenas e.
ria e vlsando acima de tudo _..:micro-empresas, o vereador

" . ';'

Fabricas de, São, Paulo
para Santa Catarina

EVI SINSVAL

"Alguns empresários da . regjão do ABC paulista es

tão pensando em, diante dos últimos acontecimentos, trans
ferir gradativamente suas indústrias para outros Estados.
Entendem que, em face da grande concentração de empre
sas ali existentes, a área e altamente suscetivel· a como

ções sociais. Santa Catarina. está na mira desses lndus

triais. O assunto já-foj, inclusi'ie, 'objeto de conversas man

tidas com alguns dos chamados capities da' indúst�ia cata-

rinense".

Este foi o informe, em surdina, publicado pelo matutino
. I

'O ESTADO, da Capital, domingo, dla 18,
.

Até aí ,'nada de mais. Até parece' uma boa. Possivel

"lent� alguém até ,queira falar em incentivos. EspeCialmen-
te para os' que pensam no que pode render em termos de I

ICM que retorna para o. município. Mas há que se não es

quecer o que pode ocorrer com uma transferência indiscri
minada. O paulista adota a filosofia da grande indústria, ou,
em sendo pequeoa ou média sofre a sua influência. Sendo
diferente da nossa que é altamente pequena e muito acen
tuadamente média, com suas crônicas mazelas, poderão
modificar o quadro pacífico dós nossos dias. Claro 'que
existem as exceções que devem merecer as nossas boas
vindas. A cautela, contudo, deve ser a melhor conselheira,

Moacir Pereira, c6mentarista da TV Catarinense, dia 20,
apontou para o que de diferente se pode encontrar na área'
de Santa catarína, Em Criciúma - dizia - Realdo Gu

glie!mi beneficia se';ls trabalhadores até com benefrcios não
previstos na CLT. Em Itajar - arremata - empresa local

paga não menos que :: salários mensais aos seus colabora-
, dores.

Temos, também,'exsmp'os locais. Em Jaraguá nunca

houve uma greve, O que houve Ioi. uma ameaça, importada
de plagas outras. Por ISS� não vingou. Os .salártos daqui
são geralmente 'bons. Os Sindicatos sabem dialogar e sem

pre chegam a um 'bom entendimento. Muito salutar essa

'prática, que beneficia as partes e confere tranqullldade à
comunidad�,

Fatores 0utrps ajud'lm a manter o clima de �ntendi
mento que tanto contribue para o nosso .desenvolvimeno.
A recente testa religiosa neste mês de maio deu essa im�
pressão. Os empresários, além de remunerarem, e propor
cionarem aos seusl colaboradores beneff�ios de caráter hu-

. I '

m�no, acorrem com generosas contribuições em listas ou

livros de coleta, para que as entidades possam atender às
suas obras e participar ativamente na preservação da paz
social, fomentando uma boa c.onviv�ncia e afastando do
nosso meio os efeitos danosos da desunião, da intriga e da
divisão dos que aqui trabalham. que pensam na 'produção
e no seu próprio bem estar. Não sobra tempo p'ara i�suflar
o ope_rário, seu semelhante, a se engajar nos movimentos
'totalmente est�anhos ao nosso melo.

'
.

A nossa f:losofia de vida é outra. Na pequena e média

empresa, a proximidade do paj,ão e do. empregado nivelam
as suas diferenças. As nossas canchas de bolão mostram
essa integração, Nos bares não existem mesas para ·chefes
e p'ara trabalhadores e a cerveja é temada em comum. No

Corpo de Bombeirós Voluntários, i,dem, O mesmo aconte
. ce nas paradas c(vicas ce: 7 de S'etembro' e na tradicional
Festa do Divinp Espírito Santo. Nos momentos de alegria e

de tristeza. Na derrota ou na vitória' dos nossos feitos es

·portivos.
Até agora sempre foi assim. Dar essa reflexão sobre.a

oportunidade ou não de uma transferência indiscriminada.
Progresso, sim! - Mas a que preço?
Se os empresários qr,rizerem' transferir-se para o nosso

Estado, para a-nossa região, ou para Jaraguá, que tragam
na bagagem bOél vontade para conviver fraternalmente com

os empresários e operários da terre, de'ixando ,�a divisa .0

ran�o que divide, ao invés de somar, o capital e o trabal�o.
A luta de classe pode' ser substiturda pela cooperação.

Esta lição que já se exercita faz tempo entre nós, está sen

do convocada para os dias ,29 I e 30 de maio, em Ouro
Preto, no II Congresso de Dirigentes Cristãos de Empresas,
numa tentativa de conVivência fraternal e cristã no convul-
sionado mundo do trabalho.

Empresários Cristãos: por umo empresa humana, soli
dária e cristã.

Resultados do' Concurso Pintura
Infantil da Menegotti Veículos S.I.

A MenegoHi Veículos S.A. - Revendedora
Volkswagen para.a região, divulga os resultados
de concurso'de pintura infantil, cujos trabalhos
premiados, dentre mais de .700, sã:ol,estes:
FEMININO - 1.° - Virgfnia Tancon,

, 2.° - Ana Cláudia Fischer
3.° - Rosi Léa de Andrade, Eure

nice Maria Zerbien e Cristi
ane Aldro.vandi.

,

MASCULINO 1 �o - Sidnei dos Santos
2.° - Mamo 'Luchtemberger
3.° - Carlo.s Benedito de Souza,

Márcia 'Rober:to Zacko e
Maurrcio J:osé Dalpiaz.

,

Os relacionaqos deverão comparecer neste
sábado, dia 31, às 12 horas, no pátia da Revenda
para receberem os prêmios a que fazem jús.

Menegotti' Veículos S.A. - Mal. Deodore,
930 - Jaraguã' do Sul :_ Santa Catarina .

,

Reginaldo 'schtochet, propôs
na Câmara de Vereadores de

Jaragué �o Sul, esta sernanà,
envio de propostção aos Se-
cretãrlos do Planejamento e·
da Fazenda do Estado de San
ta Catarina, respecffvamente,
Norberto lngo Zadrozny: e Ivan

Bonatto, no sentido de insen
tá-las do pagamento do ICM,
de acordo com o que prevê o

'Decreto-Lei nO 1.780. Diz o

edil em sua proposição:
"Considerarido-se a extrema

importância das isençÕes fis

cais para as micro-empresas,
recentemente 'baixadas pelo
Ministro Hélio Beltrão, da Des

burocratização, através do De
creto-Lei 1,780, que' isentou as

empresas com faturamento

igualou inferior a três mil

ORTN� do pagamento do IR e

IPI, além da dispensa de es
crituração' contábil, fiscal' e
.outras:

. "Considerando-se as pró-
prias palavras do Sr. Ministro
Hélio Beltrão, de que tais me

didas teriam ainda maior re

paldo e repercussão, caso os

governos estaduais seguis
sem o ,exemplo dado pelo go
verno federal, decidissem isen-'
tar essas micro-empresas do

pagamento do ICM;
. "Apelamos para· a lnlclatlva
de V. Exas., para que em pró
xima reunião conjunta dos

Srs. Secretários da Fazenda

dos demais Estados e com o

Exmo Sr. Ministro do Plane
Jamento e Exmo., Sr. Ministro
da Fazenda, colocassem na

pauta da reunião' tão impor
tante assunto, de decisão con

junt,'" com os secretários dos
demais Estados, em favor des
sas pequenas empresas, tam

bém isentand'o-as do ICM, den
tro dos limites estabelecidos

pela esfera' federaL" A propo
sição do Irder oposicionista
foi acolhida e enviada à aná
lise das Comissões para pos
terior votação e aprovação,
ou não.

Sucesso a festa
do,' Esp.írito

,Santo
.Constitui-se novamente em

grande sucesso, a tradicional
festa do, E�pírito Santo, que o

Clube Atlético Baependi prp-
moveu na' semana passada, '

de 19 a 23, com torneios in
ternos de bolão e tiro, entre

os associados. Os resultados

das festividades, muito con

corridas, mostraram no bolão,
o seguinte: bola 23 cm - fe

minino: Rainha - Ruth Koehn-

,toPI 1a. �rincesa - Carolina,
L,essmann e 2a. Princesa -

Erica Buchmann; no masculino:
Rei. - Walmor Bornhausen,
1° Cavalheiro - Lincoln. Ris
tow e 2° Cavalheiro - Walter

Matinke; bola 16 cm' - femi
no: Rainha - Roseméri Verch
1a. Princesa - Sara Regir')a
Wieie' e 28', Princesa - Ilda

Sasse: no masculino: - Rei

Nélson Tarnawski (tricampeão)
1° Cavalheiro - Reno Riegel
e 2° Cavalheiro - Viro Valz .

.,.

No tiro, a Rainha foi Maria

Luchtenberger, 1 a. Princesa

Odete l;Ienning e 28', Princ�sa
- Mércia Menegotti Schünke;
no masculino, Rei - Murino

,Barreto de, Azevedo, 1° Cava
lheiro - Ronaldô Koehntop e

.2° Cavalheíro -, Márcio Me

negotti Schünke.

Já o torneio interno, por'
et!Juipe, de bolão� apresentou
como campeões, na I DoIa 23;
o Diana BC e o Senta Púa e, �

na bola 16 cm, a Tudo AZUl e

o Guaquari. E no encerramen-

to das festividades, no baile,
o PrefeIto Victor Bauer anun

ciou que até os Jogos Aber

tos, a municipalidade cons

truirá no Estádio Max Wilhelm
uma -arquibancada em concre-

to armado, com 50 metros ,de
comprimento; enquanto isso,
representando o Governador
do Estado, o Deputado Octa
cmo Pedro Ramos, entregou
ao clube, cheque de um, mi-

"Ihão de cruzeiros para aplica�
ção na pIscina ' olflTipica do
clube azurra.

-', .

·i ,.,"

AFINAL, 6 o novo mensário
... , � , -í, ;-"

que circ�la em Santa Catari-

na. ,É o Ano 1 - Número 1,
do mês de Maio de 1980, ao

preço de 20 cruzeiros. Veio.
com agress6es 80s que nada

tem cOm seus problemas pes

soais. Mas como estamos em

tempos de abertu ra, vamos

transcrever o artigo OpçÃO:

"Era necessário criar uma al

ternatlva de, jornalismo
.

em

Santa Catarina. E, isso sem

precisar justificar muito. Histo

ricamente dependente, a im

prensa catarlnense caiu de vez

nas amarras
.

dos compromis
sos acertados no téte a téte

dos gabinetes oficiais. Jornais,
rádlos, todos calaram: As lu-

.

tas de oposição já não conso

mem mais tinta e nem papel .

de empresas que se dizem de

fensoras do "interesse públi
co". A verdade já vem pronta,
embalada em pacotes de be

nesses. Hoje as máquinas eS

tão silenciosas, e os j�rnalistas
mantetados. E muitas cabeças
rolaram da guilhotina armada

sobre. quem se atreve a dis

cordar disso, O leitor foi es-

quecldo," massacrado, Mas

ÀFI'N_AL 'sufg� -como uma. al

ter�ativa de se furar esse blo

queio: Nosso compromisso é

com o' leitor, somente com ele.

Por isso. a partir de agora os

desmandos, a. corrupção, as

arbitrariedades e o sofrimento

dO povo voltam
I

a ser denun

ciadas em páginas de jornal,
Nestas páginas".
Pela simples leitura, AFINAL

,

lã deu o seu veridicto: só os·

ilustres confrades é .que 'são .os

bons.
, Porque tanta agressão? Sa

bemos em 'quem querem acer

tar o tapa ouvidos. Mas pre
cisa sacríflcar toda a classe?
Em que lugar da redação fi�

ea o cantinho da Ética? Peral

__,. não concordamos. É pre
ciso respeitar para ser respei
tado. Tudo o mais vem por

.

acréscimo. Até para o direito

de discordar. Por isso e por

outras, o jornal é AFINAL im
.

pr�sso na Editora Coojernal,
em Porto Alegre, com tiragem
de 7 mil exemplares.
Foi urna pena aparecer des

sa forma. AFINAL é um órgão
de : imprensa. Cumprimentos ...

'-

A SRA. RUTH DAUB, de nacionalidade suíça,
casada, residente na rua Alfredo Mann, 66 (fun
des), em' Jaraguä do Sul-SC, alerta à· toda a pra
ça que doravan,te não se responsabilizará por
quaisquer dívidas assumidas ou ,atos praticados

, pelo Sr.' HEINZ ADO.LF DAUB, em. se.u nome e,
em nome da declarante. E solicita a máxima' a
tenção à esta nota, para evitãr transtornos futu-

'

ros ao:s envolvidos, em eventuais transações.

Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1980

RUTH DAUa

Declaração-
....

,a Praça

FOCALIZANDO
1. O Clube d'e Diretores Lojistas de Jaraguá do

Sul, escOlhe na próxima quarta-feira, dia quatro, sua nova

diretoria administrativa, para mandato' de' um ano, ocasião em

que, também, serão conhecidos os novos dirigentes do Ser
viço de Proteção' ao Crédito. Outros assuntos serão venti-'
lados, um dos quais, relacionado a implantação da Agên
cia de Formação dO Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
"mercial - Sense.

'

2. - Correm rumores de que ·uma tradicional em
presa jaraguaense, com mals de cinquenta anos de tradi
ção, ligada 'ao setor, da alimentação, teria sido adquirida,
em parte (um terço), por uma mulUna.cional alemã, cujll- par.
ticipação no capital social alcançaria em valores monefá
rios, mais de 170 mllh6es de cruzeiros. Nlo se conhece
outros detalhes da t,ra�çã9.

' I

3, - U,m auxílio financeiro no valor de 600 'mil cru

zeir_os, destinaQo a aquisição de uma pá' carregadeira: foi
concedido ao municlpio de Schroeder, pela Secretaria dos

Transportes .e Obras, através de convêni� celebrado entre
o FEAR e' aquela Prefeitura, representada na ocasião pelo
seu tiiular, Helmuth Hertel. O ato, presidido pelo secretá
rio dos Transportes e Obras, Esperidião Amin Helou Filho',
contou com a presençá do secretário. da Casa Civil, Nereu

Guidi, e do deputado Algemiro Manique Barreto'.'
'

,
.'

".

4. - [ridice - o Banco'de D,ados informa que a
.' Comissão de Constituição e Justiça, li falta de assuntos

mais ime'C1ia,to!" acaba de aprovar o projeto do ex-Députa�
do Octávio Ceccato, estabelece�do a -idade mínima de 21

,
anos pará o exercício da profissão de coveIro. Mesmo com "-

a proteção dos coveiros, o sr. Ceccato não logrou reele

g�r-se. Foi enterrado!

5. - O dep. Oswaldo Lima divulgou resuitados' de'
pesquisa, não diss_� de quem, segundo a qual em ,função

, do ritmo inflacionário.,dos últimos anos, 41% em 78, 77;2%
em 79, ,caminhando-se para os 60 por cento este ano, 31% ..

das donas de casa. reduziram seu consumo decarne, 48%
'de enlatados, 36% de refrigerantes, 29% de cosméticos,
27% de bebidaS alcoólicas, 10 por cento de feijão, 8% áe
leite e 7% de arroz. O, sr, Lima aproveitou o clima páril .

ripar e desancar Os tecnocratas quà não conseguem der-
-

rotar à inflaçãq.
.'

6. - Em .elex ao Governador Bornhausen,. o minis-,
tro Murilo "'acido, .do Trabalho, comunicou que os quan,ti
iativos globais das programações desenvolvidas 'no Esta

do pelo Serviço de Bolsas de Estudo (PEBE) atingirão, no
.

corren�e ano, a 'in;tportância de Cr$ 33 milhões e 3.50 mil,
benefIciando 36.800 trabalhadores e �se�s dependentes, ma"
triculados em eséoias pÚblicas e pa1rticulares de 1;° e 2.0

,I
graús, bem como instituições de ensino superior.

7 .. - A safra brasileira de arroz será de 9 milhões
e 500 mil toneladas, e a do milho, 20 milhões e 500 mil, se
gimdo revelo.u o'Secretário Especial de Abastecimento 'e

. Preços. do, Seplan, 'Carlos Viacava.
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