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nltária fará a comunidade as

sumir dime'�sões de- uma'

grande escola nlal qual a for

mação e habilitação profis
sional serão constantes, sen
do tam�bém á' Cidade Educa
tiva ufQal proposta de racio-

"naliiZla:ção dos recursos e ser

viços comunitár.ios em prol
do desenvolvimento educa

cíonal; cultural, cienUHco e
,

tecnológico da oornunldade,
segundo as técnicas. Esse

.

projeto objetiva igualmente a
,

operacionalização da politica
de plalrticipação comunitária,
preconizada no Plano Seto
rial do MEC ePlan'i) Estadual

r oe Educaçâo.
Muito� bem . colocado, tal'

. projeto deverá' se desenvol

ver, em' Jairaguá do Sul, á
contar do grande interesse

.demónstrado pellas' lide,ran-'
ças e com o' apoio do man

datário:mor do' -município'
que mostrou�se &ensível a

.disposição, todos os mecâ:
nicos de qué dispõe, o que
'é ponto de' partida muito se

guro.

Com objetivos definidos de
_

divulgiaJr o Projeto "Cidade

Educativa", informar resulta

do da, pesquisa de 'opinião
sobre, o ensino de 2.0 grau e

definir o pleno de expansão
do ensine de 1.0 e 2.° graus

I, no município dá Jaraquá do

Sul, a 19.� Unidade de'Co
"

ordenação de Educa:ção reu
,

. niu as. lideranças comunitá
rias do município, onde, che
gando-se a um consenso co

mum, deflnlu-sa pela Implarr
tação de uma' nova Escola

� Básica no Bairro, de' Vila Len

zl, sobretudc para desafögar
o fjuxo de alunes daquela
Populosa r�giãO,à outros edu
candárlos, bem' como, anali

sando
•
uma série çle �aJtores,

conclulu-se pela Implantação
do 2,° grau junto a atual Es-

,"

cola 'Bási'ca Abdoh Batista

(que passará' a 'se cnalmar
Colégio' Estâdual), nas habI
litações de auxiliar de �nfer-

'i

RESULTADOS DA

;

màgem �é, -cõnstrução civil.

CIDADE EDUCAT,IVA
'"""

Presentes a() ê"contro; as

Professoras Zenilde ·N. Lins
e :Délcia S.' Ieixei'ra; Técni-

A diretorIa da' 19.8 Ucre,
cação, que expus�ram sobre Iris Balrg .piazér�, com oau-
o Projeto Cidade Educativa, xFlio dlal Prof. Brasllia G. Bel-
o que é e finalidade. Expli- traininl, apresentou os 'resul-

r

cara_m e detalha/ram as fun- tados da pesquisa de opinião
ções da educação na socie-

.

no de expansão de ensino
dada moderna, bem' como .

das lid'eranças quanto ao pia-
i 'I'" .

.

com referência .ao Projeto, - de 1.0 e 2,° graus em JarSi'
o objetivo é desenvolver um guá do Sul, dando ao més
trabalho comunitário, dentr; mo tempo' o que a Secreta�
de uma comunidade geográ- ria Ela Éduoação oferece ao

fiCl8l, por outra, a união e.ntre munié'rpio, nesse aspecto.
a comunidade. ' A" pesquisa abrangeu até

,A idéia qidade Educativa 60 entidades de atuação co-

",oi operacionalizada _no Bra- munitária, ficando patenteada
.

sil na cidade de ·Itaúna, Mi- a necessidade de se implan
nas GeraJis, com caracterrs-

.

talr nOVai es�ola básica em'

,ficas idênticas à Jaraguá do, ,1981 e a expansão d'o' ensi

�ul, e Santa C�tarina, dis- no d� .2.0 grau, opirí'ião de
seraITÍ as técni'cas� ouviu, viu cem por cento dos pesquisa-
e constatou a viabilidade de dos, o que demonstra ser
impla!ltar a experiência, o Jaraguá do Sul'. uma comu-

que Já. vem .send'o feita de nidade consciente.
forma pioneira na cidade de A' situação d� (ensino de
Indaial.' '" 1.° grau nas sete eScolas bá-
Cidade EducatiVa consiste siCialS do muniórplo é esta,

em uma comiunidade voltada segund9 levanfamento do'

para o auto",des�nvolvimento', Serviço de Infon:narção, Edu-
que valo,i"iza suas ações, não cacl'onal - da 19.8 Ucre: Ab-
formais de educação pelo ,de- don Bàtista, 30 cl'asses e ..

senvolvimento/ de s�u poten- 1.083 a1unos;_ José Duarte

ciat, ampliando c assim as Magalhães, 16 clialSses e 5.32
oportunidades educacionais 'alunos; 8óland H. Do.mbusch
numa li'nha de educação per- 20 classes e 707, alunos; He-
maJ�enlte; por outra.. � a cÇl- leodoro Borges, ,19 classes e

munidade asSumindo' sua 591. alunos; Elza Franzotto
próprftà educação. Visá 'ain'da Ferraz, 8 classes e 191 alu-

�ma interrelação d� tod�s às nos; Euclides (Jia Cunha, EI
_ ,

I
setores, sejam político,' eco- classes e 231 alunos, e, Ho-
nõmico, sociai, educacional, lando M. Gonçalves, 20 clas-
num verdadeiro processo ses e 707 alunos. Tal 'levan.
t<ontinuo onde a ed'ucação tamento provÇ)u a necesslda-

-

não é apenaS exercida nas de de Implantar-se, no muríi-
escolas e universidades, mas cípio, novas escolas básicas,
em' todlai a parte, de tal fo�ma p1aJr8 desafog,a;r' � tíuxo de

que ás pessoas a respirem alunos numa determinada es-

no próprio ambiente de suas cola, como exemplo, a �b-
vidas. don Batista, determina:ndo-se
Assim, a Integração' comu- a, expansão gradativa, em,

- \�.,

Exposição

e

,1981, 1982 e 1983.

E como' há' o maior fluxo \

v ndo da região da 'Nova êra

srlia e Vila Lenzi; opto I'SE!

o-ta Implantação da nva es�
cola

.

no próximo ano, na

.quela região, já que o G.E.

Albano Kanzler mäntém so

mente alté a 4a., 'série. Para

que tal, se concretize, a mu

nicipalidade, conforme garan
tiu Victor Bauer, doar� área'

de terras de 10 mil m2 na

Vila' Lenzí pára à construção
da Escola,. que receberá o

nome de Escola Básica, "Gi
ardini Luiz Lenzi", falecido

. em 1978, ex-proíessor e um

dos '"desbravadores''' daque
la região, segundo o Chefe

do Executivo, queJndlcou
seu riome dentre outros apre
sentados.

Esta questão está definida

e em 1982 duas outras es�

colas básicas serão implanta
das, em Jaraguá Esquereo' e
nlar Rua JoinvNlle, cfefinindo a

localização do ensino de 1.°

grau em zonas periféricas c;la
cidad.e.

,PESQUISA - 2.° GRAU

o ensino de 2.0 grau em

Jaraguá do Súl, está centra

lizado apenas nos Colégios
São Luís e Divina Providên

cia, com 11 turmás, celégio�
particulares, mas que, no ca�

so do São Luís, mantém con

vênio com o Estado ria hal;>i.
litação ,--Auxiliar de Análises

Qurmlcas.
A pesquisa efetu�da pe:la

Ucra, revelou que cem pár
cento d'os consultados revS"

laram a necessidade'de ex�
pansão do ensino de 2.0 gr.
no municipio, optando' 22%
para a Vila Baependi, 19%

,

'na Barra do Rio Cerro, 36%
,na Vila Lenzi o Nova Brasilia
(18% cada bairro, 15% Ilha'

da . Figueira e 8 por cento na

Vila Nova. Dentre as habi'lita

ções, houve ,33 opiniões parã
o curso de Técnico em Me

cânico (leViando-se em conta
o setor ser muito explorado
no município face as indús
trias que operam nesse cam

poO, 24 Auxiliar de .Enferma

gem, 24 aproximadamente pl
Auxiliar de Escritório, 15 em

Construção Civil, ,entre ou

tras habilitações menos vota

dás.

Atualmente, as ópções pa-.
'ra os concl'ufntes de 1.9 grau

junto aos dois colégios parti
culares são Auxiliar 'de Labo

ratório em Análses Quimicas

(curso mantido em convê'nio
com o Estado), Técnico em:,

ContabHid'ade e Assistent�
Adminisfllaltivo, junto ao' Colé

gio São Luis e, Técnico, em

Secretariado e MagistériO da

1a. a 4a. série, no Divina Pro

,vIdência.,' E além desses cu�..

s9s - segundo o IrmAo Fre

derico, Diretór do "�ão Luís"

2�o grau
81em,

seu estabelecimento tem

aprovada' [unto ao consetno
Éstedual de Eduoaçao', as

hablíltações de Eletrotéçnico
e Auxi':al Técnic.o��·m EIS"

tromecânlca, 'com previsão
para entrada em' funciona-

,

mento .ern 1981, porém, ad'i�
antou Que não houv�, ainda
suuctente Interesse por par
te cio alunado em ad3fir a

e&&8S opções.

Orr"l itológica
A partir das, 9 horas

deste sábado, d'ia 21, es.,.
tará "aberta a visitação
púl;>lica, com 'entrada fran
ca, a I Exposição Ornito-

, lógica Jaraguaense, 'da
Sociedade Jaraguaense

de Canaricultúra e Omito'

logia, junto a anti!;Ja sede
do Bradescó l1a Emílio
Car.los Jourdan, 115 (ao'
lad!o dlo Cinema/lo ._

Um tofal ciá, trezentos
canários-do-reino estarão

. expostos, ent�e ·o'uTros, eê':'
'péciméSJ, ',també.m para'
venda aos eventuais inte-

.

rassados, pertencentes 'a
vinte associdos da.SJCO.
NélsO'n Barg, o presiden
te da sociedade, a:lerta

NO ABDON BATISTA

conslderandc-se que a Ca

da ano aproxlmandarnente
240 alunos concluem o' 2.°

grau em Jaraguá do, Sul e,
cons'derando-se também a

S�éretarin da Ed,uca{ão ote-.
recer ao munlclple um Goié

gio de 2 b grau da 'rede es

tadual coin até duas habHitá

ções dlst'ntas, no �eríoç,io
natume. (e2% optaram' pcrr
esse período), sem prelu'lzc
ao co,lI'énio.que mantém c�m
o· São Luis", há anos, fQ
ram anaHsadas· as habillta
çöes,c:')e mElis·se enquadram
ao quadro atual de desenvo:-.
vimento· de :municrpio. Dis

G�!tidas, R, opção' recaiu so-

,]'I'e 'as '!�O'eS",{{ä �UlXr-· ."..

liar de Enfermagem e Coos

tl'u!;ão Civil, este último, o

mais Í'>ovo curso profiSSiona
lizante de 2.° grau da SEE.
E: OL4mtc a localização, pela'
privilegiada posição em que
se E'ncontra,' centrai" fo,i es.

colhida a Escola Básica A.b- ,

don (:jauta, para ii Implama-
ção a partiir do próximo ano

.do �.' g,su, e passando a de
nominai-se: Colégio E�tadual

'

I M,don Bat·rsta.
O 2." grB�, em outros est'1-

, be1ec :mentos pleiteantes, co

mo é o caso da E.B. HOllan-
do. M. Gonçalves, na Ilha ca

FiQl1eira . .ficará para futura

mente, porém, a títUlo de_ra
g[stro, (l Secretaria, da Edu

cação, segundo a Diretora da
19a. l'ere, autorizará novos

cursos de iniciativa particL,iar
'caso haja interesse. E quanto

-

a habilitação de Auxiliar de
Enfen":' gern, complementan
do, o HospItal e Matérnidade..
Jaraguá dispôs-se' a, co'labe
'rar, Indl'usive com 'recursos

humanos de alto nrvel, recru
tados no Rio Grande do Sul
e.... nesse aspecto, dentro dos

próximos di'as, o Pastor Raul

Wagf,ler, da Comunidade E

vangélica, .manterá outros en

tendimentos para viabilizar a

estreita colaboração do HMJ
para' com o réterido curso.
Desta forma, as liderançl;ls

comunitárii:N:> de Jaraguá do

Sul, através cons,enso co

mum, dera/m progressivo pas
.

so ao setor educacional!', de
: finindo,Implantação ae' no-
vas escoll� básicas e cursos
d'e 2.0 grau, bem, comá, de
forma positiva discutiram' os' �

,

�,

principais problemas da edu-
" cação em nosso 'niuiiicrpiö.

_'. r'

abre hoi�
que a entrada será fran
queada ao ':públioo! obede
cendo o seguinte harário
"de visitaçãO': dia 21.06,
das 9 às! 21 horas (hoje)' e
dia'22, dias 9 às 18h30min.

, , NOI'\iIÉRO. 3.09f
,

, ...."'
"

.

!Jaragua' 'Imuniza.
centra a:' .: ,

Ultrapassando· todas as ex

pectatIvas mais otimistas, a va

cina.ção em,massa contra a

pa'ralisia' infantil (poliomielite)
desenvolvida em Jarf!_gu'á do

, Sul e no Vale do Itapocu, como
de resto em todo o Estado,

ol:!_leve grande suces�o, ao pon
to de terem sido vacinadas em

nOSSb mU,nicipio, 6.289 criançás
de C a 5 anos, representando
137.1% sobre o total previsto.
de· 4.586 crianças' nesta faixa

. etárIa.

. 'O Chefe do POsto de Saúde

de Jaraguá 'do Sul, Dr: Luis

Ma,rtin� GO,nç8ilves, Coordend

dor da Campanha no Vale do

ttapoeu, em cqntacto com a re-

'por!agem, parabenizou-se com

a cO:-'\.onldad,e, �lizendo ter $Ido
uma pr.."a de maturidade, gra·
çás a I"ôll!:boraçã� de toClOS,

empenhados no sucesso da va-

. clna,ão. O Dr. Luis, tambê:n,

rellelou os números da campa

nha riClS cinco munlcípilM sob

sua coorder.8ção:

JARAGUA DQ,SUL - de I)

a � 8110, _U54 ,érianças (146.0
por cent,.); de 1 a '5 anos, 4.3':;5

criançc.s· (" 35.0%). Total: 5.289
crianlfa., (137.1%).
CORu.,A - De O a 1 "110,

211, n!anç8s (107.7%,1; de 1 :t
,� _.. G aofce, 192 crr�a!r 1{8lJ.Ö/cf)�

'Total: 1.1J04 crlanças--�91.5%r
da PQPu;laçâo Infantil desta :ai�

xa de 'rade.
,

GdARÁMlfllM - De o ca 1 a

no, 32S crianças (93.2%); W 1

a 5 anos, 1.102 crianças' (80.?
por cente). Total: 1)131 crian:

ças (f..?8%).
SCHR'Of.DER - de O a 1 ii

'no, íOí crianças (103.9%); de
1 a 5 knos, 418 crianças (100,2
p"r cente). Total: 525 criânçB8
(1 � 1.0%).

, MASSARANDUBA ...;... De O a

1 ano� 265 crIanças (67.3%);
'de 1 a 5 SI'iOB, 1.170 êrlanças
(75.6%). lotal� 1.435. Neste
munleíplo, a'vacinação pl:osse

guiu rio dia 16, com ,equipes,
vcfantE's, ende vacinou-se ou

tras 95, totàli7ando entl.ó 1.511

crIanças, ImunIzando 78.9% da

pC.'.pulação infantil abrang�da.
Nestes cinco' municípios do

Vale, do lIaP9cu, vacInou-se,
10.180 crIança.,,cOm InéJIce ct. .

109,2% das crianças nesta 'ai

xa de id6de, nÚ'!lei'O _

considC3-

llado muito, bom _e acIma das,

exps' tailvas, apesar de alguns
l1io Jerem c1hegado a perc.an- /

tagem estabelecida pela Se

cretaria e Ministério da-Saúde,
contudo, no dia 16 de agosto,
qúando nova vaéfnaç5Õ: /:em
massa se', processará, espera
-se à elevação ' do número de

crIanças vacinadas, ga'rantlndO
-

d.�a.fonna uma, Imunização
, 1*fêlta'· comra� b mal,"'Mi'aUs_
da s��nda doSe.

.� -y

NO ESTADO

A campanha nacionàl de va-

I cinação contra a poliomielite,
desencadeada 110 (!Itlmo sábado
dia 14, -iínunizo� 91.9% das

cria'nças menor. lIe ci"ço a

nos em tOdo o Ifstado de Santa

Catarina: Do tot�J de 608.447

crianças previstas para recebe-

rem a vacina, cerca de 559.188
foram vacinadas, nÓ8,6.172 pos
tos montados em todoé os mu

nicípios do Estado e pelas, e
quipes volantes, que percorre
ram as zonas mais ·Interioranas,
fazendo a aplicaçãO. vacina
de casa em casa..

A cmpanha enVolveu um to

tal de 2�00 pessoal, que fo

ram mobilizadas para que a

mesma conseguisse o seu ob-"'_
-Jetivo: extinguir to,talme?t, o

vírus da p6110. Com, a f&lxa e�
ria superior a 5 anos, foram 'va

clnadas 53.254 crianças em lo

do o J:stado, atingIndo assim

um n6mero total de vacinados

de 612.442. Menores de um a

RO, recebera� a vàÇlna an1l

-pólio cerCa de 125.251' CiJan
ças, e de um a, cinco anos,

433 •.931 crianças.

No próximo dia 16. de a.gcsto,
ROva campanhà, a nivel nacio

nal, será �deadà para

por .fim ii ctoença� qU,e lá. fez
·124 casos em Santa Catarina.

Funcio,nalismo'�'�: Ol,únicipàl. . ter.á

20°/'/' Oaumento de
o Chefe do Executivo Muni

cipal, revendo sua politica de
concessão de rnajoraç,ão- nos

proventos do funcionalismo pú
blico do municrpio,' altera-rá,
caso º Legislativo aprove, dis-'

pcsitLvo da Lei. 781/80, de 16

'de a,bril, -elevando de 2.0 para

40%, a partir de. 1.° de agosto,
os vencimentos atuáilínente_per
cebidos, "para .corrigir, distor
ções e acompanhar () ritmo iri,-

flaCionário". Isso dá-se ,dElvido
às, constante�'t6ClamaçÕ'es ha

vidas.

� �.,

O L,egisl��vo Municipal, a
.

próvou em seguncl8 discussão,
,

os 'proJetos" quá auxiliam em

Cr$ 4 milhões ao Bael?endi pa-'
ra cohstrução de arquibancada

I

Fórum" Dr.'Marcon-des
de Matto7s"

-

Na sessã'o plen'ária dó'
último dia .17 da Assem
bléia Legislativa, o De
putado' Estadual Octa-

. cilio. Pedro Ramos, que
representa os'' interes
ses desta região no po..

der letgisl_ativo estadual,
apresentou proj.eto-de
-lei dand� a, denomina
ção dê "Dr. 'João Tho
maz.Marcondes de Mat
tos", o Fórum lIa'COo
marca dê Jaraguá do
Sul, atualmente em
construção na rua Wal
te ,rMarquardt.-,

Como justificativa a

propositura, Octacilio

,_

j'9'tou os d�dos biográ
ficos Ie curriculum vitae
do homenageado, en

tendendo' Id:ispensar ou
tras observações do-Dr•
Marcondes de Mattos,
.faleCido ,dia '1.0 deste'
m.is e que, no periodo
de 16 de maio de 1949
a 20 de maio de 1953, e...

xerdeu em, Jaràguá do
Sul o cargo de Juiz de
Direito da Comarca.

,

� jLlsta, pois, a pro
posição 'do Deputado
Octacílio ê bem' aceita,
eertamente, por toda, a
con'lllnl�_ i i r'

Contabilistas,
O recém-criapo Sindi

cato dos· Contabilistas-de
Jaräguá do, Sul, po,r ato
do Ministro do Trabalho.
Murillo ,Macêâo, tem eJéi�
çãO' marcada para' o dia
11 de outubro de 1980"

elegem dire.toria
na sede provisória da en

. tidade, sit�
, na Av. Mal.

Deodoro da Fonseca, 348,
·2.:> andar, para .

oompo�>
'ção da diretoria, ' conse
lho f'�ca' :e delegados-re
pres'entantes. O registro

\ .1.
-

.
."

e Cr$ 200 mil ao Juventus, co-

mo centrlbuição pela sua. parti
cipa'lião no certáme estadUal
de profissionais, da' FCF.

E com 11 votos favoráveis.
1 nulo e 1 em branco, apro

vou"se ein, primeira '. votaçAo, \
projetö de decreto ,Iegisl�tivo
que cencede o título ae "Cida

dão Honorário dá Jaraguá do

Sul'� ao Governador ,do ,Esta

,do, Dr. Jorge Konder Bornhau
sen. O vereador José Alberto.

Klitzke, autor do projeto, ao

justificar a proposição, disse a

CV de Jaragúá 'do f?ul não ser

parcimoniosa, pois .nãö distri

bui títulos por atacado como

algumas o 'fazem, Acrescentou,
por outro lado, que na presen-
te Legislatura, somente o Pa

dre Elemar Schéid. recebera o

titulo. honorífico. quando de' sua
tranSferência para. S, P�ulo e
qu_e, pelo que tem con�cimen-
to, nosso municrplo nunca con

cedeu tal honraria a um Che-

fe- de Estado. Desta{;ou 'os inú

meIos benefícios já càrreados

pelo governo Bornhausen à Ja

raguá do Sul, d_entre outros; in
clusão cómo cidade de porte
méc:lio e no Projeto' Cura, que

possibilita a vinda de recursos

da área federal pára o� setores'

prio�itários, pontes, escolas,
Jogos'Abertos" Ipesc,- trere, e-

'

letrificação, microrregião, etc,
,O titulo será o agradecimento
sinc_ero de nosso povo ao Go-
vernador.

.

em,' 10/80,
de ch&.pas, segundo o "a
viso" que vai ,publicarJo
nesta edição, ,deverá ser

apl"esentadp à sec�etaria.
no pel feóo de vinte dIas a

. contar Cf:'ste sábado, öla
21.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ConUnuando sua sérle de

MffiANTE
'

SOCIAL ...
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(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA,. NOSSO MUNDO)
(Equipe "Correio do Povo")

, I
,

Embarca qúinta�feir.a, 'dia 26 -*- .

� -de júnho, em São Paulo, via João Lúcio e Olga, retornam
,

,Varig,.rumo'a Chlcàgo,'nos Es- 'ao Brasil no dia 12, para dia 19
-tados Unidos, o novo aoveme- de Julho, haver aqui em Jara-
dor do Distrito L-10 de -Rotary I 'guá do Sul, a solene tranamls
Internaticmal, João Lú�io da, são -de cargo,' eve�to que reu-

Costa, [untarnente .com sua es- nlrá entre 800 a {DOO pessoas
posa Olga, para tomada de pos- de-todos os clubes do Dfstrito,
se como dirigente máXimo, do que virão' prestigiar o ato' de
Distrito Rotário. Antes da pos- transmissão. Tal fato é multo
se, participará de um Seminá- 'positivo à cidade &.cregião.'
rlo durante quatro' dias e..!-entre, _lI_

os dias 02 e 05 de julho deve- A Presidente do. Sindicato
rä ocorrer o ato de posse, em dos Trabalhadores> nas lndús-
sOlenidade que contará com a trias do Vestuário de Jaraguá
partlclpação de Leões e Domä- do Sul, Sra. Reni'ida de Assump-
doras de várias partes do mun- ção Farias, comentando com a

do. coluna a pretensão de dar' iní-

[OMf-HCUl flORlrBI
Oficina'de Mã�uinas,

de Escritório
Antes de mandar suas má

quinas para conserto, con
sulte-nos.
Rapidez, eficiêncila e bons

p.reços estão a sua disposi
ção.
Rua Venâncio da Silva

Porto, 331, ao lado da Weg I,
Fone 72-0053 (recado) � Ja
raguá do Sul-SC.

Para' eSte outono, vista-se'
na moda, elegante e descon..

'

-

traida. Passe na

çon(eoções
Sl1�/i Etda. r

e verifique as .opções
'

- ,\

para· ,pr�sentes, que só a

SUELI TEM.

Calce e vista-se melhor
ne,s,te outono com--a

Cillderela
Três lojas' para melhor

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

Marechal Deodoro.
"--

CINDERELA,
a melhor opção para
"uas compras.

�aio e Q mês' do amor,
das .mães, das noivas e dos
presentes. Demonstre todo o .

seu, carinho .presenteando
'uma das múltiplas sugestões
'que o

Lanznaster
Av. Mal. Deodo'ro, 364

JARAGUA 06 SUL -' SC ':_

Um presente para cada gosto

•

.Fund�s Açougue Mahnke

. Seu problema -de' roupa,
>

sua já er.a. ClRO'S tem a so
lução. Eficiente!

.
,

"-

:%rügerlzalf§
20' 'PIZZAS DIFERENTES

LAZANHAS
"

'RAVIOlAS /

LogOi, logo, aquele
chapinho alemão.

cio ainda este ano a consntru

ção da sede própria.do Sindi

cato, com dois pavimentos, na '

rua João Zapella. O engenheiro
Márcio Mauro Marcatto' irá ela

borar o projeto que se adapte
.às d'imen,sõ� do terreno de

propriedade do próprio Bindi

cato, partlndo-se dar a cons

trução antes que os materiais
,�

de construção encsréçam aln-
- da mais, outra preocupação de

Renilda.
-

<,

_-*-

li. Associação Recreativa Ma

risol (ARMA) estará promoven
do a partir, das 22 horas ,deste
sábado, �ia 21,' uma grandiosa

,noitàda dança_nre, no-Doering, Foi muito ,sentida entre a po- soai da RádioAaraguá, junto ao

eem, a musicalidade.. de "Os pulação de meia' idade deste Ginãàio de. Espórtes Artur MUI
Vilanenses"; de Blumenau. A' munlcíplo, a morte da Senhora ler. Diversas duplas e trios a

coluna, agradece o eonviJe r..: Allc� Lutz Lucce; viúva do dr. ' presentaram-se, inclusive "êom
cebido e estende à todos que Godofredo Lucce, ocorrida na bom-público prestigiando e com.
nos lêem. manhã do dla 15 do corrente, Elis� Tafes como a.presenta:'

-*_
no 'Hospital, Bethesda, ern Pira- dor, sendo es!& a colocação:

De antemão, ai coluna ficou beiraba, município de Joinville. ,1.°) Tonyr, Toninho e Celinho
ciente de que no pröxlmo mês A extinta era mais ccnheclda (receberam Cr$ 5 mil); 2.0) 1:,;;
'ele julho, agilizando seu setor em nosso meio como Schwes- lias e Eliseo (Cr$ 3 mil); 3.0)
de P!omoyões, a ARMÁ estará ter Alice, já octogenária, e foi

.

Antoninho, Marina e Wilmar
promovendo uma, sensaclonal

:

na década de 301·até a sua apo- (Cr$ ..
2 mil), 4.0) Lioremir e Lo

festa juntna, no arraial da pró- sentaldo-ria, a fiel auxãladora de rimar e 5.0) Arnildo .e Moacir.
pria Assoclação, fiquem de 0- seu marido médico, dedicando- Muito feliz o pesaoai' clã "RJ"
lho porque vai ser de arromba. -se, também, como competente em promover tal feStival.

-*- parteira, ao tempo que poucos
,Estará -trocando Idadé ama- eram os médicos a atender a

-região de Jaraqué, nascendo encontros, reuniu-se novamen
de suas mãos uma quantidade � te terça-feira, 17, em Corupá,
infindávti'de jaragea,enses que .

o Grupo de Lanche, �desta feita
lamentam o' seu desapareci- na residência da Sra. Eleonora

rnento, Atendendo as dispost- Gessner, esposa, do .clrurqião
ções de sua Vont�de" senwes- -dentlsta

"

Dr. Carlos 'Emesto
ter Aliêe fôi na manhã' da últi- Ges�t;ler.
ma sElgunda-feira trasladada pa-

.

_*_

ra a, Igreja Centro da Comuni- No próximo .dia 23, às 2Qh-
_Qade Evangélica Luterana tíe 30min, no Itajal'al estará �o
Jaraguá-do Sul, sepultada após - mando posse 8' nova diretoria

no Cemitério Municipal da ci- do Llons ,Clu6e Jaraguá do Sul

dade, ao lado de seu, esposp, -Cidade Industrial, com Alcir
Aos familiares o' sentimento de BiHencourt na presidência e,

pesar pelo ,.desaparecimento de dia 24, às 20. horis, no Baepen
uma pessoa tão, útil à ConÍuni- di, o Lions Integração. Arcelino
dade Jarãguaense 'dos anos Píccoli ,ass�mirá o cargo máxl-'
trintà. ,-

,�, mo. Gratos p/Convites.

NASCIMENTOS

nhã, ,dia 22, na Capital' do Es

la,do, o acaClêmico de me"lclnq
Ma,uro Luiz, Cubas Moura, que
'ao lado da esposa Prisc!JJa' e

I
des- filhos. Anare Luís e "ratia-,
na, formam' uma flamma multo

Ilegal.
Cumprimentos ao Mauro

pelo "niver". '

", � _*_.

-*-

Dia 1.0/junho
Elizandra, filha de Ademar

_(Clarisse) Gutz
Diá 03/junho
Rogério:" filho de WaJlmor (Ma
ria' A.;) Salvador

'

Gillmar, filho de Arno (Maria)
Geisler

.-

Ola 07/junho
Juarês, filho de Vils6n (Ursu
lai) BaisaneIli

Márcia, filha de Geraldo (Ma
. ria�Raasch /

Dia 08/junho
Allessandra, filha de Hélder

(N·atál'ia) Berri

Ângelo, filho de teºnardo
{Ros�- Zapella '

-Dia 09/junho

I L�ciane; filha de José (Ma�
,

ria) Sch�rer
Dia10/junho
--

Josilene, filha de DONal (1-
:so·lde) Eleutério

Adelino, filho de Arno (Erna)
Hornburg
benise, fillia de joAO--{Loni)
Strenner

'

Adriana, ,�ilha de A<lol'ar (Nor
ma) Eggert
Valdecir, filho de- Antônio
Garlos (Terezinha) dos San
tos

Neliane, filha de Nilto '(Edla)
Latin -..... �(.'\.'-

Dia �111Junho
LeUa, filha de Adolar (Renita)
Laube

.

Dia, 12/junho
Vivian, fioIha de Wi,lson (Maria

, Adelaide) de Mattos
.

/

OIisses Chárles, filho de Udo

(Ursulina) Jungton
Wanderlei, fi'lho de Waldir
(LeonitaJ) 'Lemke

Dia 1S/junho
Roseméri, filha de Adernar
(Ir�ne} 'f!ichert

Dia 141junho
Elisângela, fHha de Lourival
(Helga) Wosniack

_ -Vanessa, mha de Naldir (Ge-
dalva) Rodermél

'

MarisaI, filha-de Uri; (Hilda)
Toni

Lur$, filho de Roberto (Vitó
ria) Cardoso

Joseane, filha de .José (Wil
ma) Wagner

Dia 16/junho ,

ROSEm, fi'lha' de Avelino (Ru
,ti) Vieira

"Maira, Jilha de, Irirteu' (Valtru
des) Laube

' •

,

Iio"-.
•

f

Lúcia:�e,' filtia de 8runo (O-
Iindal) 'Lewer.enz
Flávia, filha de�Osvaldo (Ire- \

ne)' Witkowsky' e-

Dia 17/junho
IsrE:el, filho de Ivo (Nair)

, *íschral'''�' >-
1-

Levy, ',filho de João. (Guerta)
, Nogueira dã S!lya

"Decqrações par:a casamentos --Deéorações
para Igrejas_ ,Decora9Ões para clubes - Arranjos

,
para festas - Buquês em g�ral.

.
.

PlantAS ornamentais.

Para quem gosta de pássa
m, aopção ,deste final de se-,

mana (dias 21 e 22), é a I Ex

posição Re,gionla!l de Canários

_que a Sociedade Jaraguaense
. de Canariçultura é Ornitologia
estará promovendo junto as

antigas instälàções do 9rades
co, I?O lado do Cine Jaragu�, A

abertura será �este sábado, às

9 horas, ,estendendo-se até às

21 horas, o mesmo ho'rário em

'que estará aberto a visitaç!io
pública no domingó. Esse "ses-

'

Aniversarianles�
AIí{versariam hoje - 21
Sr. 'Júlio Maffezzolli, Chefe

,
da,Ag. da .Rec. Federal '\

S�. LeoMI Stein
'

Sr. Anselmo. Hommerding, em
Curitiba
Sra. Maria'Gadötti Ueck�r,
em Nereu Ramos
Elizete Cristina PalHs

MarlEõne Müller
Sra. Albani Sens

Al'liversariam domingo - 22:
Celibet Terezinha SchmiH
Dirce TomSlin,' e_rn Itapocuzi-
;rho

,
_

,Sra. Isolde Mohr Vargas
Sra. Rosita, filha, de Alvim

(Hel fa FuCklJ. Seidel
Sr. Mauro Luiz Cubas Moura,
em Fpolis.

[lia 2.3/junho /

Sra. Olga� esposa. do sr. G.
Rodo'lfo Fischer
Sr .. Valério da Costa, diretor
eia JÉuita

'

5,: 'Fritz Lemke, em FUo da
Luz' , '<1; ,

A. gar9ta Brigitte Püttjer
Cristiane, filha de Rolf (Ada
li). POlath
'Fiosane Loewen

Ola 241junho ,

.

Sra. Joanira Hafermann Bruch
-

.. ..-

Sr. Odem ir Eggert
Sra. Liliá'n E'ggert

.

-

ÄUlec, Maria A,aldl
�ra. Nair Wolf Ouadros
Sr. João Scheuer \

Sr. João Batista 'Prim, �indus-
trial

J

Sr. João Felipe
Dia 25/jul'iho
Sr. Fausto, Reiner
Sr. Carlos Gielow, em Rio

,

Cerro
Wa. Sra. Emma Benetta
'Sr. Alfonso Wagner
,O garoto' Marcos Paulo Mor
tiis

Dia 26/junho
Ewaldo Bernardo Schmoe
ckel, JÚnl� em Curitiba
Sr., Ludgero TElpessé
.Sr. Alvino Hadlich

j
) 'SI· �Albano PíEcoli, em Rio

Ceno
'

Srta. Idia Krêf-sin, em R. da
Luz Vitória

, Bruno George. f!ho de Her
bert (Relinde) Marschall

ßra. Wanda' Meier, na B,�mldo- Rio Cerro
Wald6i'niro Ma:rtins

Ola 27/junho
Sra. Maria da Graça, esposa

, CIo sr. João F"err-ezz8
-

Irene Lúcia r:;ortolinl, na La- \

pa-Pr. '

Sr. A.ntô;nio Jo._sé Gonçalves
gerente de liA Comércl!'lll'" .

S,ra. Úrsula Rahn Brau[lsbur
ger, em Curitiba

NuÍlla escolha justíssima; me
recida mesma, a nova Escola'
Básica da Vila 'Lenzi; a ser im
plantada em 1981, receberá

-

o

nome de "Professor Giardini

Lui� Lenzi", um �dös desbra:va
dores daquele populoso bairro'
de grandé concentração operá-

A Editorà' Monterrey Ltda. tem, ri,a, A escolha do nome foi do
à 'lenda em todas as bancas de

.

Prefeito Victor Bauer.
jornf"is dó Brasil, õ livro .inmu- _*_

lado "João Paulo " - O Papa Ainda eSbanjandO so,rrisos o

Op�rári'o", ,ao preço de CrS cElsal qrtwin (JaOdira), Herr-',
30,00.. A Monterrey a,graoiou, a' ·mann, com a chegada da cego- �

redação com um exemp�r do ,nha, que os, presenteou com um
-.e1Ccelente livro que conta t:lda robusto' menino. Christian, foi 'o
a histó.ria de JQ'ão Paulo II, que, nome que ele recebeu na pia
dentro de pÔucoS�dras chegará batismal no último domingo,
ao Brasil p�ra' uma' visita, de servindo como padrinhos o c'a
quase duas senPras. Recomen- sal Donato (Arleté) Seidel Her
damos 'sua aql.ilsição. berf 'Rothert, Srta. lin'da�ir

-*-
.

Bosse .e 'seu noivo Luís Alber-

,

Está confirmada para o pe- to �rinhosa. Nossos re�ovados
rlodo de 22 a 27 do corrente,

-

cumprimentos.
no pavilhão da .Citur, em Bal- _*_
neário Camboriu, a realizaç!io
do "I Cong'resso Brasileiro de

�limentação 'Escolar e Pré-Es

&olar", cujo objetivo, principal
é� a discussão franca dos pro
bll�mar- da alimentação escolar

e, pré�€sc:ollalr dentro- de um te

''!lário que reunirá os melhores
conferencistas e, as maJs d'es�
tacflc'as autoridades' no' assun-

I -
'

lO. ,

sentão" foi o p,rimeiro a noti

ciar tal fato, em edições atrás,

De leve ...
-*-

Uma pedida �lIégãl, ufn pas
satempo agradável. é o que o

a,mlgo Celso Luiz NageJ mon
tou na Joio MarcaH9 31, perU
nho do Colégio -São Lufs: E' I'l

. diversões eletr6nicas, com fll.
perama, fliper, baZookà, pebo-,
li", ping-pollg americano e

I
'

para breve, o Celso �nuncla
novas máquinas, para {nere.
mentar aina8 mais à, sua casa
de '�!ven ces. Tá ctàda a dica
a todos Of; leitores da coluna.'

_*-
"

Senhoras do Grupo de Làn-

ehe "tiveram qúa'rIa"feira, dia

t8, palrticipando de café' nao no

va residência...(fa S'ra. Maura'
Anotem e confiram posterior-

mente: O novo' Fórum de Ja�a
Wiest, esposà de Jal'ftiro, na guá dc �I.', em fase de acab'l-

-

vi..lnha ,cidade ,de Joinville, pa- ,

ment�, ,et(!:'erá o noma d,
ra ºnde se mudou recentemen- um ,granu? magistrado, recenh�.
te . , "

.

mente fçlecido e que, ,tambe TI,-*-
anos atrás" t,éupou o carç:o da
,·J'.z de l)itelto da Comarca�Há
duas· fllJ.ç,nas atrás, a co-lul1a
noticiou o seu desapareC'imbl"�
to.

� Agradecemos o regel;limento
do "Correio da Tupy", de ju
nho, nr. 149, editado pslia Fun"

diçllo �upy, de Joinville €! o

"Enl:ouiage'!, órgão, de divul-
,

\

gaçlio da Faculdade de Estudos
Sociais da Ferj, rafer.ente ao

mGs de maio:
'"

_*_

O .Iradi..�,nal AbdOn 7SaU<&t'a'.
em vias ele tompletar 4) seu"
45.0 ano oe existência, será

_'i!'_
.

" ,transform;'(jo no próximo an",
Ou e!11presárl�s DO�I Ma,· ,de FfCOlli l:iás!ca, 'para Coié

calto e Rodolfo Hufenuessler, , gio Estadual Abdon 9�ti&la
<lo �inrllca,to das Indús'-Ias nó 'quando E'r,trar'á -ém funciol1'l:'
Ves'tll,&r,'o e da AI'me t ã

'

,

" , . n aç o mEm{o o segundo grau, com ?
'

respecthfamente; foram °el;-;(,Js habilitaç';es, O Oiretor, Protes.
à diretoria da Federa.ção das' sor Dolcídeo Men�l, é todo $Ór�
Indústrias do Estado de "Santa', riso por � eu estabelecimeJ1iO
Catarina (Fiese), quinta-feira,

.

dia 12, compondo a chapa ,en

cabeçada pelo ,atual Presidente,
Bernardo:Wolfgang Werner. o·
mandato é para três anos.

ser (\l"�l�mrlado com () 'J.O

grau,· após \eriflcado os proSa �
f ' '

os comra�. Colu'na informada é

-*-

outra cois!!, ngo?

I
/

Quem '-E:s\ará recebendo suas

amizar'bs !oeste 'sábado," é �

gàrotinha Cristiane Ponath" 11-
lha ,'o rasai Polt (Adari Lipi�s-

_.*-

Já outro. empresário jaragua
ense; Loreno Antônió Marcat-

to, foi eleito, como membro do
'-' Conselho Deliberativo da Cies'c '

ki) Porath, rornemorando seu�'
- Centro das Indústrias do três outones dia 23. À Cris, lima
Estado d� ,Santa Catalrina. E' bicoca pela �ua linda idade- <10-
Jaraguá do $ul chegándo firme
no çenário estádua:l, consolidan
do -posições e projetando-se.

�*_

_*....,_

As ,senho:ras das terças-feiras
foram recebidáS esta 'semana
na _residência da sra. Hilda
Grubba'Meister, em encontro
muito .co.ncorrldo.

A Sociedade Esportiva João
Pessoa, estará reinaugurando
seu salão de festas e dando

,

também reinicio as atividades
sociais. E �ra marcar o acon

tecim�nto, promove ai partir das
22' horas deste sábado, dia 21,
baile com "Os MOntanari". Me
sas estão à "enda aó preço d!!
Cr$' 500,00 na Jtrma Manoel F.

da Costa' e custando os'lngres
sos Cr$ 200,00 para' o casal.

_*__:_

Flávio. Jo", que é o,redator
da coluna: • por consequência
do "Cp", lógico, participou aio

lado de Murillo Barreto de 'Aze

zedo, Jairo de Barros;�Ernesto
,Felipe Blui'lk e Efigênia _$tahelin
Correia, como Jurado, no últi
mo sábado, do- "I Festival da

Música Sertaneja do Vale do

Itapocu",. promovido pelo pes-_*_

-*_

,A R'B Planejamento e Cons

trilçõés aguardan'do sua visita

em seu plantão de v�ndas de-'
fronte o Corpo de Bombeiros.

para �'transar" sobre o Edifício
,

Jaraguá, cujas obras iniciam:se
por 6sses dias.

-*-
.

_

Ontem à noite,' nó Gruta Ver

de, em Corupá!. o Lions Clube

do vizinho Município t0l"0u
posse em reunião festiva, onde
'Ortwin Georg H!!rrmann· foi em
possado c6mo Presidente. '00-
na·to Seidel, 'que é ,o., nosso

''Ponta-eSquerda'' em Cor.upá
para assuntos 'Sociais, a quem
esperamos

1·
para um ba,te-papo

,na 'redação, é o secretário do

Clube. Cumprimentos à .' nova

dIretoria, cUJos membros-inte-·

grantes consta�'em
'

outro lo;

cal .(plig. 4) desta' edição.
-*-

A EletrQmotores Weg S.A.

rnauaurou sexta-feira, dla 13,
com a presença de-destaca9as'
figuras do mêio empresarial' e
polltfco-educaclcnal de',Santa

Catar.ina, o seu modernfssimo
Centro Tecnológ.jco, bem como

a Bib'lioteca "Prof. 'Walter Chris
tlan", no andar '_superior do

Centro. Dentre as figuras mais

'conhecidas,
.

a coluna anotou- o

Dr. Hans Di'eter·' Schrnidt, s�
cretârio -da Indústria e Comér

cio e representante 'do Gover

.nador do Estado, Prefeito Vic

fõ" Bauer, Antônio Carlos Kon

der Reis, .Marcos Henrique
Buechler, Salomão Rib-as Jú

nior: Erhânl Bayer e Caspar �
rich Stemmer, respectivamente,
reitor e ex-reitor da !Jniversi
dade Federal de Santa Catari

na, entre outros colunáveis.

Após ,ai 'inauguração" procedeu
-se a visita às instalações e

coquetel ãcs presentes, Werner

Voigt, Eggon,João .da Silva :e

Geraldo Werninghaus, ao lado'

dos demals d:iretóres da smpre

'sa, foram perfeitos anfitriões

na recepção aos convidados à

inauguração do Centro· Tecno

lóg_ico que é 'realmente uma.

belézfli, só vendo mesmo, dê
monstrando o elevado estágio
de desenvolv.imento desta' gran
doe empresa que é o orgulhO
de todos nós ,jaraguaenses. Pa

rabéns ao, pessoal da ,Weg,
_"_

A última Casa ,da Amizade

sob So presidência da Sra. Real-

. dina Stin.gh�n, terça-feira, foi

bastante festivà e realizada na

Creche Constância' Piazera,
quando a presidente olereceu
coqueteràs companheiras e foi

. recebi(la a convile da Presiden

te, Sla. Elke WiJlecke, Coorde

nadora do Distrito 465 para
uma confraternlzaçlo; onde to

mou dên�la �(l que a enifcÍade
fez em prol dos, necessitados.
Ainda na terça-feira', foi proce
dica ao' Dr."Marlo Sousa, c._he
que de Cr$ 10 mil, como con·

trlbulçlo da Casa dai Amizade
para o Hatal das crtanças Po

bres, de ..Iataguá do Sül, cujo -

Pres!.:fe:,fe da Comlssio é o In.

dustrial R09olfo Hufenuessler.
'<:...c� :

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficial do R!�istÍ'o de

Protestos
. "-, EDITAL

Pelo presente edital de citação p�dimos aos

senhares abaixo re�acionados que compareçam
em nosso cartÓrio para tratar�m de assuntos de

seus lnteress&s: ,

.A >

�I

. Evaristo Kiatkowski, RJa Carlos �Meyer, 163,
nesta. Geraldo Leitzke, Estradá Bananal do Sul,
nesta. Churrascaliia da Vitória Ltda�, Rodovia SC
'301, km 4, ,nesta,' Flaviq, ASisunção Be'rtool, Av.
Getúlio Vargas, 178, apto.' 13,�nesta. IMês Treis '_
Pasquallni, nesta. L.;al,Jfo Borges:; Rua Antonio' -Zim
mermann, 85, Guaramirim. Salesio Floriano, Rua

Arquimédes Dantas, 93, nesta. Valdemar Pere'ira:.
'nesta. Waidir Betoni, Rua João Sotter Correia,"
Guaramirim.

'

AClalzira Piazera' de Azevedo
Oficial MaIor

JurZO DE DIREITO DA COMARCA.DE
r

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CIT�ÇAO' DE: HERD'EIRk)
AUSENTE COM PRAZO DE ,30 DIAS

-

.

'.'

I;1•••leU••I�. ' •••IR•••
,

'

.

Agora na Reinoldo Rau, 626, aten
dendo dl�rlamente. Illclusille aos sába"
'dos até às 18 horas e aos' domingos e

feriados das 8 às 12 horas. Demons,tre
seu carinho. Ofereça 'fl'ores da

.

�

FLORICULTURA 'IMPERIAL

-o Doutor Hámilton Plínio Aíves, Juiz de Direi
to da Oo:marca .de Jaraguá do 5-ul, Estado de San-'

, ta C�tarina, na formá da lei, ,etc...
FAZ SABER aos, que, o :presente edital virem

ou dele conhecimento tiverem, expd;idb nos autos ,.

n. 2.884, do ARROLAMENTO, em que o inv:entarian
te ALIDIA ITTNER e inventariado ARTHUR ITTNER,
que pelo presente edital. a ser afixado 'no,lugar de
costume deste jufz'o, e por cópia publidaida uma vez

�o "Diário da Justi'ç'a" do 'Estado iei duas vezes em
- jornal locàl, nö prazo máximo de 10 diias, contados"
do ,término do prazQ do edital, qlTA àJol esposo da
·herdeira HILDEGAflD SANTOS, de nome MILTON
VI rOR SANTOS, brasíleiro, operário, residente à
Rua 18, cas:o n. 13-A, Jardim Vaz. de Lima, Vila Re.."
mo, BairrO' Santo Amaro, Sã_!:' Paulo, a fimt'de, atra:
vés representante legal, se habilite ·MI Arrolamento
supra mencionado, no'prazo,acima refe.rido, conta...

dos da publicação d'este- no "Diário da Justiça",'
sendo o prazo do· édital de 30 dias;, sob pena de,
nã_o OI fazendo, aceitar como verdadeir� as ,?Iega
ções, d'igo', declarações da inventariante: DESPA
CHO; "I - Cite-se por edital a Milton Vitor SantO's:.
Prazo_: 3,0 ç:JiaSi. II - Ao c,álculo. 'Em; 26;05.80: (a)
Hamilton P.Hnio Alves - Juiz de Direito". Dado e

passado 'lesta cidade e Comarca de Jaraguá dOI
Sul" aos vinte e oito dias do niês de maiO' do ano,
de mil novecentos e oitenta. Eu, Adolpho' Máhfud,
Escrivão, o subscrevi.

"

>�Hamilton Plini� Alves
-

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAd
,

,

DE IMOVEIS.
CRECI N.o 1:309

Compramos
,

MELHOR PRE�O

Vendemos
QUALIDADE

F

Administrainos
CONFIANÇA

Alu�amös,
TRANQUILIDADE

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.

o presidente' da entidade supra, no uso de
suas atribuições, convoca 105 aSiSlocila(jos para
participarem da Assre:mbléia Geral Extraolri::finári'a
a ser realizada às 19 hora�, dO' próximo cHa 02 de
julhO', 1'10 auditório da AssociaçãO' Comeroial e

Industrial de Jaraguá do, sul, à ,aven'ida Marechal
Deodoro da Fonseca, 348, 2.° and'ar, nesta cida
de, a fim de deliberar sobre a: seguinte'

, ORDEM DO DIA

1. Leitura, discussão e delibel'1aiÇão sobre a

proposta do Sindi,catO' dOIS! EmpregadO's nO'

CO'méroio de Jaragua dOi Sul para renova

ção da Convenção Coletiva de Trabalho,
que vigorãrâ a partir die 1.0 de agosto próxi
mo vindouro.

2. De!iberaçãO' e votação, em escrutínilol secIre'"
'

to, sobre a delegação de pod\eires à ditetoria
da 'entidade, para negociar 'Clitada Conven
ção Coletiva de Trabalhe com a diretO'.ria do
si,ndicatQ profissional. , '

Nia: faltÇl de Quórum 'à hora acim'a ml9Inciona
da, para funciona'mento da' Assembléia em pri
meira convocação. a mesma será realizada: às
20 (vinte) horas do mesmo dia e no meSimo .lo
caI, com a presença de no mínimo 1/3 (um ter-

ço) dos associadbS em condições de vo�ar.
,

Convoca-se, também,)Bs empresas comer
ciais não associadas para participarem dOIs tra
balhos, as quais, no entanto, não terão düeito, a
voto nas deiiberaç,ões.

, ,

Jaraguâ do Sul, 17 de junho Ide 1980
Bruno Breith'auPt

Presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE JARAGUA DO SUL

'ASSEMBL!:IA GERAL EXTR),ORurNt\RíA

Edital de ConvoCação,
I

�' LAR Imóveis
Rua Estéria Lenzl, esquiná Av. G�tulio Varga.,

sobreloja de Dalmar Magazine.
0.0 AGORA EM NOVO ENDEREÇO' PARA

MELHOR SERVIR VOC!:
Telefone (0473) 72-0510,

CASAS

I
• .

\

CENTRO, R 29 de Outubro, bem proximo ao Colégio
São Luís, casa em alvenaria com 5 dormitórios, 2, BWC, '

garagem. Financiável pela Caixa Econômica.
_ Rua Roberto Zlemann, próximo à Cirus, casa em aII

venaria edificada em terreno de 748,50m2. Financiável pe

la Caixa.
_ Av. Maii. Deodoro, casa em alvenaria, terreno de

473,20m2: Possibilidade de financiamento, total. Cr$ 1.100 mil.

_ Rua José 'Emmendoerfer, terreno, 16x30, local alto

e nobre, com vista da cidade.'
- RiJa Epitácio Pessoa, próximo à Faculdade, terreno

15x40, com infraestrutura.

TERRENOS

- �ua Bahia, Jaraguá Esquerdo, terreno de 450m2 com

água e luz,

AREAS AGRICOLAS

- Guamiranga:, imediações do salto e Fazenda Augus
to Demarchi; dispomos áreas de 1 a 18 lotes (colônlas),
margeando o' Rio tlapocu ou Pirar. Areas completamente
planas ,e as mais férteis de Santa Catarina, Ideals para pas-

;

tagens ou plantio de, arroz.
- Entre Jraguá Esquerdo e Francisco de Paula, bem

próximo Loteamento Marcattos e nova Avenida que liga
aqueles dois bairros, área de 80.000m2 (200x400), o que
dá 128 lotes ,residenciais. Ideal também para ag�icultura (já

,

possui parte em arrozeiras). Apenas Cr$ '40 mil o morgõ.
BARBADAI

•

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

,I vende-se terreno: JoiD�ille
Localizado em área oentral, com 16.000,00m2

(total) ou vende-se ,8) metade, situado na Rua Do
na Francisca. In10rmações na Rua Dona Fran
cisca 1.747 - em JOinvill'61, ou peno tele'fone, nr.
(0474) 22-1269, com o; Sr. Egon Holz. !: negóciO'

, de ocasião.

N�ta de Agr�dec:úneto lProfundamente eío'nsterné(da, comunica à to
dos os seLis 'palle'ntes, amig'os e conheçidos, o I
falecimento da querida mãei, s�gra, avó e bisa,vó

D0RO,THÉA MIEL:KE MOELLER,
ocorrido no dia 16 de junh� de 1980 c;oml 'a, ida
de de 83 anos e 3 meses.

Por es�� intermédio deseja 'aQradecer a'l to
dos os qUe acompanharam a fallecida até a sua
última morada', que enviaram flor�s e �oroas e
aos que apresentaram m'anife'stações de pesar,
bem como, especialmente, ao Padre-Diretor do
Noviciado Nossa Senh'ora de Fátim'a, da' Barra
do, Rio C'�ro, pelo atendimento �Ig:joso e belas
pal�vras proferidas,por oca8ião � altos fúne
bres.

E �- todos aqueles ainda, que participaram di- I

�eta ou indiretamente dos momenTos de dor o

agradecimento da' Família En,lutalda
'

� ,'.

�araguá do Sul, junho de 1980

J

Nota· de AgradeclmeDtO.
A Família Enlutada da Senhora

ALiCE RICHTER LUCE (Schwester' AI,ice),
'i

falecida dia 1,5 de junho (Ie 1980, vem por meiö
desta, agradecer de c.oralção as manifestações
pesar recebidas e, em es'pecial, ao P-aslalr Hans
BQrger e �enhora, às enfermeiras do Hospital
,Bethesda, e às s:tias amIgas Ie companheiras CID
asilo de Pirabeiraba, bem como, também" ao Pa�
for Piske e as Senho:J8S da OASE de Jaraguá do'
Sul, cid�de para onde foi tra,sladaJda '� sepul,tada,
na, manhã de segunda-feira.

Pirábeiraba, �7 de junho de 1980

Curso
(CJI)

Jaraguaense .

de
-

.

duracão· de 1
Inglês
ano

João Lúcio define cargos de Governadoria e Divisão

nhas, como Presido e área de Ealneârio Cal'lboriu e- Barra
atuação' s/Papanduva', ltaió., Velha; a Divisão L-1Q E2, s�
polis e P. União; a Divisão rã "presic:',ua por Pa'ldo A.
L-10 B2 será presidida, por Schiegel, ele Piçarra's e títn

,Hélio Ca.níalho, de-�Rio ,Ne- do Piçarras, Piça.rras ltacolu

grinho, tendo Rio Negrinho, mi, Luiz Afiles � Itajaí-Sul -
São Bento do Sul, Campo os cl<.t\).i!s da divisão. E a

Alegre e Mafra, como os clu- L-1 (I E3, seu presidente Car

bes da Divisão. los Fúlvio Luz, pertence ao

A região (:-10 C, I terá no LC Cam�oriu Leão do Mar,
Leão Adolfo Bini', de Ibirama, com área de :.-.fl.lação sobre o

Marcatlo 'e Hufenuessler óa diretoria, da Fiese e Ciesc
,

i 'I

o Presidente da Fed'eração guá do Su.), Saul BrandaH-

das IndústriaIS do Estado de
"

se, Wilson Fernandes Lopes
Santa Cata.rina, Sr. Bernardo Freire e Barata, João Str8l-

Wolfgang Werner, foi reelei- moski, Mi'lton Fett, Uno

to 'dia 12 passado para mais Zschoerper, Yoldory Bit-
um mandato d'e três anos à j:encourt, Vicente SanfAna,
frente da entidade. Cândido Maria Bampi, Egon
Werner 'vem dirigindoi a Freitag, Edmundo Wemuth,

'Fiesc <ilesde 1971, tendo sido Di�mBJr Von Gehlen, Ingo Fis-

reeleito sucessivamente para cher, RenatO' Meinert, Hans

o cargo em 1974 e 1977. O Dieter Schmidt, R01f Ehlke,
titu'lar da Fiesc, pelaIS dispo- Genésio Ayres' Marchetti, U-

sições regaiS., é também o dilo Antônio Coppi, , Nélson

Diretor Regional do Serviço Ferlin, Jo'ão

$ocial da Indústria - Sesi, e Seleme, "Rodolfo Hufenues-

Presidente do Conselho Re- ler (JaragLJá do Sul), Carlos

gional do Serviço' Nacional Victor Ohf, Mário Búrigo e

de Aprendizagem Industrial Arthur Eduardo Killiam.
- Senal, bem como Presi
dente dO- Centro das Indús
trias de SBJnta Catarina -

Ciesc e Diretor Regional do'
Núcleo Regional do Instituto
Euwaildo Lodi - IEL três

, industriais j a r,'a guaenses
acompanham Werner na di
retoria da Fi�sc e da Ciese,
respectivamente.
À eleição paira a diretoria

da Fiesc, concOrreu chapa
única, o que, segundo os In
dustriais, revelou mais uma

vez o ,consenso da classe em
".

torno da: IIder,ança do Sr. Ber-
nardo Wolfgang Werner. Além

,
de Werner, integram:a cha
pa, os seguintes industriais:
João júlio Moeller (Jolnvil
!e), Dorval Marcatto �(�ara-

o capitão de indústria João
Lúcio da Costa, eleito Gover
nador do Distrito L-10 de
Lions International, para o a

no leonístico 1980/81 e que
nos primeiros dias de julho
tomará posse em Chicago,

.: nos Estados UniCtos, jiara no

dia 19 do mesmo mês haver
a transmissão de cargo em

Jara,guá 'do Sul - jã esco

,Ineu os vic�govemadores e

pres�dentes de di�isõ'es que
o auxllia'rão, ao lado de as

sessores e assistentes, no

decorrer de sua gestão.
,Segundo o novo Governa

dor ,de Lions revelou ao "C..
; do Povo", o Vice.;Governa
dor da Região L-,10 A serä:
Sérgio Lunardelli, de São
Francisco do Sul, ffcando ee

rno Presidente da Divisão L-

10 A1 Werner Ma!X H.einzel

malm, do Joinvill�Norte e

com ascendência sobre os

Lions São Francisco do Sul, '

Jaraguá do Sul-Centro, Join- ,

vm�Norte e Jaraguá do Sul

;'Integração. A DiviSão L-10

A2, tem em Theodoro Wer
ner, de Corupá, como Presi'
dente e com atuação sobre
os 'Lions JoinviUe Sul, Coru� ,

pá, Araquari, Jaraguli dl) Sul
.Cidade Industriall é JO,inville
Centro.

A região L-10 B, tern em

Udo lutz, de são lJento do
Sul o seu Vice-Governador.
A pivisão L-10 B1, tem em Il

defonso Oor�ea', de Canoi-

'o seu Vice.Governador, en- C�mboriu Leão do Mar, lta-
quanto a Divisão L,.10 C1 se- ',jaí'Plaia e ltaia(�Centro.
rá presidida por Clóvís Gaert- A região L·1C F, sob a tl

ner, de Rio do Sul - tendo ce:governadoria' do Leio Dir

Rio do Sul-Centro, Presiden-, ceu Gelldhoba Filho, do R0-

te GetúliO e Taió, como área r'iar:óp<;Us-Cenl!'0' na Divisão
de atuaçãoj já a L-10 C2, Hé- L-10 F1 terá' a presldêneie
no Scheller, de Ituppranga de Agenor 9arreta, do Fpolls·
sera o Presidente; Ituporan-

-

-Ilha e atuará sobre os LC

ga, Rio do Sul-Bela Aliança 'Fpolis-Centro, Fpolis.-lIha e

e Ibirama são ás clübes da Ftl'olis.Wtlrlej a Divisão L-10
I '

F2, com I\IIcadr NélSon Zu-

,GerVásio JoSé -Vargas, do mino, �e São. João Batista,

Blumenàu.Cidade Jardim sé-
como Presidente, terá !Super,

rá o Vice-Governador da re-
visão SAbre 08 clubes Brus

gião L-10 O; ao pasSo que' que'Centro,' , Brusqu�B'erçO
da Fiação, São João'BatistaArno José Hansen, �o LC

Blumenau Norte assumirá co-
e TljuC8S., '

me Presidente d� Divisão L-
A regUlo L,-10 G, ter' no

'

-1_0 01 e terá sob sua super- Leão, TheobaldO Augusto

visâo os Lions Blumenau Nor.: Zart, do Caçador-Centro, �
seu Vice-Governador. Na Dr

te, Timbó, Benedito N�vo e

Indaial; a L-10 02, éom Ruy
visão 1.-10 IQ1, Antônio José

Zimmerman, de Gaspar,' na Doin, do Curitiban�Centro,
será o pr"srdente, com su

presldência, é composta pe� pervisiio f.'(lbIEi ,os Lions Ca"
I()õ LC de Gaspar,' Blume-
nau, Garcia, Blum. _ Dr. Blu-' çador Iindustrial, Curitibanos�

- Centro e Videira; a, DiVisão
menau e Blum-Cidade Jardim'. l�10 G2, terá na presidência,A Div. L-10 03 será presidida Mareillo Ceren Neto, do Ca.
pelo Leão Guilherme Poerner
_. com atua,ção sobre'os çador·'Centro It com atuação

clubes' Blumen�u-Sul, Blúme-
sobre os Videira-Perdizes,
Rio das Antas, Caçador.Cennau-Centro, Blumenau-Itoupa- tro 'e Leben Régis; já a DM-

va Central e Pomerode. , são L..1G G3, Ivo' Dolberth
A região L�1 O ,E, ter� na

Júnior assumirá Bi presidênvice-governadoria JúliO. Elí-
cia, breve, para 'atuar sobre

slo Batschauer, do Ita,jaí�
-?raia. A Divisão b-10 E1 terá

os Lions Santa Cecília, POrt"
te Serrada, Curitibano.Cen-

ern Ci�ilo Germani, do Itaiaí-' tenário e Caçador-Universal.
�Verde Vale o seu Presiden-
te, com supervisão sobre os

Lions' de 'ltaja'í-Verde Vale,

Divisão.

Votaram 38 Sindic8l1:0s
Industriais dos 43 filiados.
Simultâneamente à eleição

para a diretoria da Fiese, '

houve a eleição para a dire

toria da ,Ciesc, sendo eleitos

os seguintes nomes: Bernar

do '\N0lfgang Werner (Presi
dente), YoldO'ry Bittencourt

(1.0, Secretário), Roberto

Wetz�1 (2.0 Secretário), Fran
cisco Evan'gelista ,(1,0 Tesou-

< reirQ'), Udo' Von Wangenheim
(2.0 Tesou'reiro), Victor F.

Moritz, Ml'indo, F. Phi'lippi e

lIto Fr.alncisco Campos ,(Con
selho Fisc8:l). Murillo Rodri-

, gu�s, José Elias e Adolfo F�y'
(Sup1entes). Já' O' Conselho
I Deibenitivo do Ciesc, ficou '

Opto. cde Arte
I'

CRIAÇAO DE LOGOTIPOS

CATACOGOS, F:OLHETOS,
ETIQUETAS.

- FOTOLITOS •

GRAFICA AVENIDA lTDA.

,
, ,

NOVO SISTEMA DE APRENDIZAD:O PELO MÉTODO AUOIO-ORAL '

CURS9 DE INGL�S-CONVERSAÇÄO COM DURAÇAO DE UM ANO, MINISTRADO POR PROFESSOR COM
ESTAGIO DE SEIS ANOS' NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARA JOVÉNS E ADULTOS,'

,

' EM DIVERSOS HORARIOS.. "

\ ,
,

. )
,

ÁG9RA EM NOVO LOCAL,' DEFINITIVO: INSCRIÇOES, INFORM"AÇOES E AULAS' JUNTO AO ECIF. MINER,Sala 21 Jaraguá do Sul Santá Catarina. /
'

E finatmente a Região L-10

H, terá seu ce,n-tro em: Cam

po C�ê, o!'lde Áureo Schnei�,
der, 'do L!C?ns local será o vi

.r:e·governador e, Luiz' Gonza
ga G. M�rtlns, 40 LC Dioní-
31.0 Cerqueira�Ba'rracão,'" ....

presIdente da Divisão L-10

H1. Compõem os Clubes de
Divisão: Dionísio Balrracio,
Guarujá do Sul, Campo ErA,
São José do Cedro e São

Domingos.

assim constitufdo: Alfredo

KlimmeK( 100Q l:Iering, Júlio

Horst Zadro'zny, LO'reno, An
tônio Marcatto, Mmtimilia
no Gaidzinski, Cha:rles E�gar
Moritz, Anselmo 'Romano Fon

t�na, Saul Brand'alise, Milton
Fett, José Elias, Celso Ra-

,mos, Guilherme Rena,!Jx. Car
los Cid Renaux e Adhemar
Garcia.

A po'sse, dos eleitos de

acordo, com a legislaçãO', é
""",

feita 30 ou 60 dias após a

eleição. No caso presente já
fi'i::ou marcada para o próxi
mo dia 12 de agosto; quan
do será feita também a dis-

tribuição, de cargos.
PLANOS

O Sr. Bernardo Wolfgang
I

..Werner, manifestou que seus

planos para este próximo
triênio" prevem � continui

,dade das ob'ras já iniciadas,
bem como a implementação
de outros projetos, como 2
cozinhas industri'ais, a s�

rem construldas, uma em Blu-
menau e outra em Joinville,

r ,

pelo Sesi, visando a um me-

lhor atendimentO' aos traba
lhadores nalS indústrias. Ain
da no âmbito, do, Sesi, Wolf

'gano Werner pretende im-

plantar novos núcleos para
assistência Ç10' trabalhador e

seus familiares.
Já no t?cante à formação

_profissional, o Presidente da:
iFesc lembrou que durante as

suas gestões fo'ram implan
tados em Santa Catalrina 12

,Centros de Treinamento do
Senai (um dos quais O' de

Jaragu� do Sul). "Desejo in�
crementar muitos 'd9S exis
tentes e também construir
butros nas áreas mais ca

'rentes do Estado".

':' Ere observou, contudo'; :que
a partir da posse no dia 12
de agosto, 'a direto,ria se reu

nirá para montar um esque
'ma de traballho contemplan-
do algumas reformulações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

COlúira históriaa •••

sadio do ltapocu

- HA 30ANOS-

- Na semana de 15 a 21 de junho de 1950 o noticiário'de maior destaque vinha em decorrência da presença da,missão comerc�a� alemã ao Brasil - "que diga-se de passagem, deixou de efetuar negócios com Santa Catarina emrazão de um I�stimável cochilo dos nossos homens públicos. A indústria alemã luta pela reconquista do mercado internacioríal, perdido durante a guerra. Os produtos alemães
vem reassumindo sua inégua!lável pOSição anterior. A técni
ca aplicada e .a disposição d'e trabalhar são las causas darápida restauração."

-Há 30 anos também se falava de' polítioa e o noticiário dizia que "axpolltlca cata�inense está sendo feita nosbastidores, em segredo, mas segundo- tudo indica, tambémcorrerão- três candidaJtos: um da UDN, o do PSD e do PTB.Os candidatos mais viáveis são para a UDN, Irineu Bornhausen ou João, CoHn; do PSD, Udo Deeke ou Ane's Gualberto e do PTB Sàulo Ramos ou Caries Gomes deOltvelra.Parece que o' PRP e o PSP apoiarão o candidato udenista".A história contou: depois que nas elelçõss" de 3 de outubroo governador acabou sendo o senhor Irineu Bornhausen,pai do atual, governador do Estado, Dr. Jorge Konder Bornhausen.

- Zé do Mato contava mals uma estória de caçador,envolvendo o nome do nosso saudoso Seme Mattar. FinaHza o Zé do Mato o. "causo" dizendo que .' o Seme empunhaa arma e dorme n'a pontaria mas .•. não atira, A perdíz jáestá quasi fóra do alcance de tiro, quando eu 'grito impaciente: - Atire seu Seme. Que é que está esperando? E eleprocurando divisar 'a perdiz que já desaparecera, responde caimamente: - Stá Sberandor sentá, ',brá eu tirá bra cima deli! ... Buxa diabo ... quibêssarinho simburgonia!. I •

- HA 20 ANOS,_

-Nesta época do ano' fa�aVla-se igualmente de política.Nota de primeira página ,dizia que lott faz promessas entre �egumes. "legumes, hortallças, côcos e um enórme aba
OaDel ornamentaram a mesa em que o marechal Teixeira lottfoi recebido, ontem á noite pelo Movimento Ruralista; numespetácula, prestigiado pessoalmente 'pelo diretor do Departamento, de Turismo, Sr. Mário Salacfini, e no qual o candi;dato prometeu a "integração das terllaS férteis na conjuntura riaci6nal".

Jânio era também candidato e visitava Ja(j. "O Sr. Jâ
r.b Quadms recusou-se, em comlcio realizado na Praça Si
queira Campos, nesta cidad'e, a falzef mágicas com uma va
rinha de condão" transformando o País em pa�aíso. Disse,
porém, estar convencido de que, ao longo de determinados
princípios, poderá tornar a ,vida braSileira, mais tranquil/aJ e
melho'r".

"
- A 15 ,de junho. transcorri'a o 1.0 centenário de Itajaí.

De emancipação, é claro,. As comemorações iniciia'ram-se' no
dia 11' com urna série de solenidades 'e expOSição: indus
trial da qual participaram inúmeros municípios catarinen
ses. A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, po'r intermédio

'

do vereador .Eugênio Victor SchmUckeI, homenageou eil]
sessão, a centenária cidade, tendo sido apmvado por unâ
nimidade, mensagem congra1ulatória ao governo' e povo ita"
jaienses.

- A Igreja Evangél'ica "ASSEMBLÉIA DE DEUS", divUl
gava comunicado "no seu cumprimento de conservar fiel
mente os princípios bíblicos/cristãos" que "não recoljllenda ,

o novo movimento religioso a ser inaugurado à Rua CeI.
Procópio Gomes, vistq que Os organizadores deste novo mo
vimento são pesso'as excluidas da Igrej� por n�o se terem
conservados dignos de permanecer em seu mei,o�'.

- HA10ANOS-
'-

, .,.,... A Ação Civico Social - a ACISO-70 - co/nstitui8i
se num conjunto de atividades que seria,m desenvolvid'� 'pe
las Forças Arroal:las, contando com a col'aboração' de o,rga�
nismos' das esferas federal', estadual e municipal, atingíndo
,21 municípios palrariaenses e'15 catarin,enses, segundo ex

planação do Comandante da 5,. a ,Região,. Participaram da
reunião, por parte de Jaraguá do Sul: Hans Gerhard May�r,•
Prefeito Mun'icipal; Eugênio Victo'r $chmlSckel, Vice, Prefeito;
Sigolf Sch,ünke, Presidente da Câmara de Vereadores e o
Sr. Eggon João da Silva, Presidente da ACIJ.

--: O Dr,· Lino, Elortolini" filho do estimado casal Emíliol
Bortolini e D. Ana Franzói Borto/linj, residentes em Vila Char
tres, Itapocuzinho', prestou concurso p'alra Juiz substituto pe
rante o Tribunal de Justiça d'o' Paraná, em Curitiba, conse:
guindo, além da aprova'ção, uma honrosa classificação. Era
mais um jaraguaense que se projetava além fronteiras.

- Junho era mês de escolha da Miss Santa Catarina,
, edição de 1970, e o locall era Oi Pavi'lhão da PROEB de Blu

menau. O júri escolhia para "Miss�' Santa Cat8lrina a Srta.
Marileusa Mattos, representante dia cid'ade de 'Rio do SUl, su
cessora de Vera F.lscher.

Optimist und Pessimist
Ein Optimist ist, wer zur iWintersZE!litl,
Wenn noch der Fruehling und' der Somn1êr \('Ieit,
Undi man nur kahle Dorn,enhedKen, Slieiht,
Sich fre'ut, dass nUn die Rose bald erblueth.

Ein Pessimist ist, Wer an Dornen denkt,
Wenn die Natur ihm, Rosenblueten sel1en'kt,
Er traut d'en Gaben nicht, die Gott uns giht,
Weil or die Menschen, und sich Sellbst nicht liebt.

ßud:olf Hirs'chfeld:, São, Paulo

( ,
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Vai sa� a Lei A. Ghisi
Silveira Junior

Já contei esta mesma história maís de uma vez, mas'

não me custa repetí-Ia nas suas generalidadies: Em 1972,
fiz uma, pesquisa para conhecer o índice de desnaclonall
zação da índústria tlvrelra nacional e conclut por amostra

gem que, naquela época, 94% do que o brasil,eiro lia era

'lixo da subllteratura amertcana O escritor nacional entrava

apenas com às 6% restantes. Publiquei esse resultado no

jornal "O Sol", de Ba:lneário Camboriú, e o professor Nereu
Corrêa me pediu que fizesse uma palestra sobre o assunto

na Academia Catarinense de Letras. Vim a Florianópolis (na'
época morava em Itajaí), 'falei, trouxe gráfiCOS e todos os

comprovantes de amostragem. Na que concerne
_

à ACL; a
sua atitude foi a mesma da lágrima de Guerra Junqueiro:
"Ouviu, sorriu, tremeu e' quedou sllenclosa .•.."

Mandei o resultado da pesquisa ao deputado Adhemar,'

Ghisi, com uma sugestão que foi adaptada e tr�nsfo-rmada,
em projeto de lei, que chegou a transi�ar e receber p'alrec9'-'
res favoráveis nas comissões. Não, sei por quê, o assunto

desapareceu da pauta.

No .ano passado, publiquei neste jornál o artigo ,"Colo
nialismo Cultural", repetindo' o mesmo assunto e dizendo

que voltaria a bater às portas do deputado Adhemar Ghisi

para que aesentocasse aquele projeto de 1972.
:l-

Agora recebo daquele ilustre, representante do Sul do

Estado na Câmara dos Deputados o Diário do Congresso
-

Nacional com um novo projeto de lei que recebeu o núme
ro 270-A, de 1979, obrigando as

I

editoras nacionais a pu
bltcarem peto menos metade das suas edições de obras de

'escritores braàllelros, Esse projeto já obteve pareceres tavo

rávels d todas as comissões da área da cultura e várias

emendas.

Pouco conheço da técnica legislativa, mas acredito

que a matérla será votadia pela Câmara dos Deputados, �rá
ao Senado e - se aoroveda pela cämera Alta, será saneio

'nada pelo Presidente da Repúbl'ca (que certamente não a!

-vetará), transtormando-se em lei.

, ) O projeto está naquela fase _de gestação que 'tanto po- ,

de abortar com uma simples hemomlJgia ou transform'ar-se

num 'robusto pimpolho. Tudo dep�nderâ do, apoio que o de

putado Adhemar Ghisi receber das entidades culturais bra

sileiras:: Secretarias de Cultura, Academias de letras, escri

tores, uFndações e Conselhos de Cu'ftura', etc. Posso garan
tir que o deputado Júlio César, Secretário de Cultura, Es

porte e�Turisinó, está mobilizado nesse sentido, pe�indo o

apoio de todas 'BiS Secretarias de Çultura dos demaiS esta

dos.

I.

-S�i que esses-_pep'idas .são' absolutamente, inóquos, mas'
vou repetí-Ios: os escritores catarinenses que por acaso le

rem este �rtigo, pre�tariam um"bom serviço à liferatura bra

sileir�, mandando, telegrama ou carta de Il!poio ào Deputa
do AdherDar Ghisi, Bancada Catarinense, Câmar� dos De

putados, Brasll'ia.

Os escritores novos continuam sem, acesso às editoras
de âmbito nacional. Os catarinenses mais afortunados, se

valem do pioneirismo de Odilon lunardelli, mas... até quan
d'o esse santo homem conUnuará f.a!nçando estreantes, en-'

qúanto as grandes editoras só se ocupam com bangue
bangue da pior es�cie? ,

PS: O DNER 'ije Santa CataJrina, que tem, a felicidade
de contar em seu quadro de funcioná�i'os categorizad'os um

lingüista do porte de laponan Soares de Araújo não pode
permitir placas de trânsito com. a, sigla daquela autarquia-, '

onde se cometern agressões assim à nossa pobre grBim�ti
ca: i',Ponte à 200 m'etros'�,' (com a crasea�o); .",Bi,guaçú,.à
.1:!b'Krn8fi(ggl1lflªU'C��§,�90_e acento agudo no u"; "Trânsito

contrqlado po'r radar"...... (SJ).

"

Ao Barão de _Itapocu
'Gostando da ótima sugestão

O Fritz ficou -com o "barão"
No fundo ,ele sempre tev:e" algo
De um mui discreto fid\8ilgo
Significou um bOrn achado
Quando em público foi n!Obilitado
Assim sem o mínimo abuso
Do título pode faze'r uso
'O que de fato veioa fazer
Como no Ooneio se podei ler
Tendo sido amigo de tanta gente
Por certo não vai afetar a sua ,mente
Ficando soberbo e �Idoso
Mas, continua a selr bondoso

\ '

De alegria ó nosso coração esltá chei� ,

Po,r termos este "barão" em nosso meIo

Que Deus o abenço\91 é desejo,ardente
Deste seu amigo careca

I

CI�ro Valente
Corupá, Junho de 1980

A segurança' dà sua compra ou da sua ven
da, uma garantia segura de InvestlmentQ., .

Se você quer comprar ou vender um Im9-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO, LTDA.

Empreendimentos'
Marcallo

Imobiliários
, ttda�

,'!,\���"-"',&-:,_ I,.,.",'" ""

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL ...:... SC

: !

Os
)' 'dois

Luiz Alberto Machado brasllelrac o outro, muito oti

mista, embora não tão realista,
é o dos di'rigentes de nossa po-
litica econômica. /

'

I

No' primeiro, procura-s,e con-:

viver com uma taxa de inflação
de aproximadamente 90% (nos
últimos 12 meses), com salá

rios continuamente desvalori
zados e com seguidas alte ra-

"

Não é à fBimosa obra do' so
ciólogo Jacques lambert que
estamos nos referindo. no títu-

, to deste artigo, mas sim à nos
sa atualidade econômica, ra

presentada por dois brasis: um '

infestado de dificUldades' de
toda ordêm, é_ vivido po;.Jquase
todos os setores da so'Ciedade

A- peleja. do sertanejo
',I

r'

(De nan.cy marta de mélo)
S.!? 29.05.80

Dava um aperto no pelto quando' passávamos (nâs lon
gas viagens) petas estradais da mata e víamos tudo, verde,
o solo sempre úmido, o cheiro do açúcar no ar e os cana

viais, naquele bailado rítmico, como se agradace a Deus por
tanta fartura - E sempre nos perguntávamos cabreiros: -

"Porque a zona da mata é tão abastada e a caatinga, o

agreste e o sertão, são tão secos? ..:>. Ora, quem sabia res

ponder. Era coisa para santo descobrir., Mesmo assim não
tínhamos tanta certeza nisso, Pois se Pe. Cícero era do' Cea
rá (terra mais seca nunca vi) e nem assim a chuva caía pà
ra alaJgar. Até parece que quanto mais sec é a terra, mais
danado é o verão.

Bem, não sei porque' fico, falando da terra dos outros
se a minha estala d� secura e nem uma nuvem carregada,
no céu; nem um' ponto escuro para alimentar Er esperança
e "baixar a crista" do desânimo. Não, o azul se perde no

infinito e o sol brilha como uma tocha de fogo.
\

Passam-se meses e meses nessa agonia e o verão a se

esticar como se fosse dono do tempo e'pudesse provocar
toda aquela desgraça à pobre, gente, Na realidade o verão
é mais comprido p'ro sertão, ou quem sabe a nossa impa
ciência de ver tudo morrendo de sede, o faz plor. Final
mente o céu cQmeça a,levantar poeira, 'sacudÚ o pó do chão
e a provocar aquela natureza morta, com sua fúria. As ci
dades se recolhem cedo e a roça se encolhe sil�nciosa pa
ra a tempestade que desnuda no alto, enquanto todos en
tre medo e, admiração se abfem em sorrisos depois: de tan
to tempo.

- Eh, sertão sofrido! - No verão se raDea o solo, se in
cendeiam esqueletos de árvores a muito ressequidas pelo
sol; secam rios, se esmirram caclmbas;� o gado definha e

mor;e; �s pessoas SOfrem; enfraquecem, porém continuam
de pé com os o'lhos fixos no céu a pedir chuva. E ela vem.
braba, devastadora e afoga a terra com fúria que assusta.,
É ,como se quisesse calar o clamor da fome e da sede, Os
trovões explodem implacáveis e quase vingadores soltando
raios mortíferos a destruir choupanas, árvores frondosas,
bichos e gente.

I

Nas terras do Nordeste, sêcas, pobres é sempre dolo-
,roso ver chegar e Ver partir um verão. As estiagens são
destruidoras, porém, as chuvas têm sua parcela de destrui
ção.. Entretanto, o homem nordestino, persistente e àlcostu
mado com as continuas derrotas, entrega-se ao trabalho
árduo, cheio de esperança.

A terra vai se abrir para dar feijão" Il)andioca, milho',
'algodão, mamona, batata doce, jerimun e mais, muito mais.
'O gado ,terá ,pasto e água e de novo os carro-s de bois es

tarão a encher as, estradas alagadas 'e esburacadas, com o

ranger de r�das. éom a chuva toda vida muda.
'Será � 'mesm� peleja: replantar, recriar� se meter c,?m

afinco no ,campo para, descontar Q ternpq perdido e de fome,
Todos se voltarão para, o, campo,. Nada mais tem valor.

Os filhos deixarão a escola. - Sim, porque os filhos
do homem do campo, s6. frequentam a ,escola quando não
têm ,o que fazer, no velrão,. Quando chega, o inverno até 'a

'professora larga a ê'sc.ola para cultivar sua terra:
-'''É doutor, leitura não enche barrig'a de pobre não.

,É preciso dar d;uro na enxada para se te� panela no .fogo e

,cheia".

A cartilha do ABC vai para o fundo do 'baJÚ juntamen-
te com as sandálias, as ro,upas mais np,vas e o sonho de
um dia se.r letrado, como ,o homem da cidade, Entreta/nto, •

como feito para serem do campo" álunos e professora, cul
tivam, serra acima, morro. abaixo, cantamlando cantigas do

querido Luiz Gonzaga, enchendo, o ar e os campas de vida,
O canto do povo com 'a barriga;; c'h'eia é tão forte que os pás
saros quase nem cantam. Param para ouvir e orgulharem-se
de tanta viela nos velhos e sofridos campos sertanejos.

A terra agom não se qualifica por que de uma ponta a, '

Qutrá tu'do tem vida, tudo é fartura. A vista o que alcança é

verde, lagoas, rios e, riachos ,fransbordando. O sertanejo
agora se orgulha de sua ,pel'ei'a e se sente recompensado e

satisfeito pelo seu trabalho': o milho a dançar no ar uma sua

ve saudação à natureza; o feijão a rastejar pelo chão a en

cher panelas ricas e po�res; o algodão a rebentar-se em
'

.

brancura, co�trastando-se com um quadro só verde; a man

dioca a alastrar-se pela terra .• '.

/
,

O lavrador estafado e feliz, gosta de ficar apreoiando '

de sua choupana a sua verdadeira riqueza. AU naquele ver-
,

de,
\

está o seu mundo o único que conhece e que com cer

teza o último que virão Porque morrerá a!í, esmirrando como

'os seus biéhos, a pele seca e queimada' como sua terra e

tão digno quanto a forç!l que 'lhe faz vencer cada estiagem.
- Eh, homem de verd�del Cabra mi�hol

\
- Eh, terra abençoada! - S'empre pronta para o sa-

crifício,. É como uma mãe, se dá até o último minuto de

agoniEI). Se abre, se raxa sol:) OI sol abrasador, se guarda,
se doa, fecunda, se afoga pelo homem, lhe mata a fome.
lhe dá muito mais, quando cansado, o homem de tanta pe
leja, se deixa abater, a boa terra lhe abre o ventr� para a

Última morada.

I
, ções nas regras econômlco-fl
nancelras. Junte-se' a isso a

'ação cada vez mais poderosa
e penetrante do Fisco e tere

mos retratado .o verdadelro da
safio que se tornou a rnanuten- '

ção de um razoável padrão de
vida.

�o seguncfo, encontramos ga
binetes bem decorados, servi

dos por atenciosos funcioná

rios e' inúmeros assessores,

sempre envolvidos em' estudos,
análises, pesquisas � projetos
compl'exos . e bem intenciona-

: dos, que costumam redundar
em conjuntos de medidas (ou
pacotes, como queiram) desti
,nadas à· 'imedi'ata solução dos
I problemas que os habitantes

dó outro Brasil insistem em en-
I
xergar. '

'Como consequência desta

"falta de sincronização, obser

'vamos uma dlvlda crescenteI
,

tanto externa como internamen-

te, uma inflação ameaçando i,n
gressar na casa dos .três dfgi
tos, além de. índlces de desern-

) prego capazes de alarmar au

'toridàdes de qualquer outro

I país, mas não as nossals, que
,,' jamais admitem a possibilida-

,

de de uma recessão, alegando
não estar a sociedade brasllei
r.a! dlsposta a pagar o. seu ele

, vado custo social.
A título de, solução, defen

• dem a necessidade de reduzir
,
o consumo, uma vez que os ní

veis de crescimento, deste pre
cisam se manter inferiores, aos

de crescimento da renda. Es-

-quecern-se, porém, que "con

I sumir"', juntamente com "�spe
cular", são duas das úni'cas

, maln'eiras de preservar ou de

,fender o' valo,r do capital. A fi

xação da co,rração' monetária
,

em 45% e, consequentemente,
os baixos rendimentos dos 'tí

: tUlos de longo prazo e das ca

'dernetas de poupança encar
:
regaram-se de reduzir o rol das

'prováveis opções dos' peque
nos e, sobretudo dos médios

r investidores.
\

Vejam a' que ponto chega-
,mos: vemo-nos forçados a re

correr à especulação ou ao

consumo simplesmente para
tentarmo's preservar nosso. es-

,

casso 'dillheirintlO. Afinail, o que

não- for ,comprado hoje por um

, preço X, fata/"!1ente, não será

encontrado amanhã por menos'

de X+X. Por outro- lado, a es

peculação em imóveis, dólares

ou ações, ,tanto, faz, nos de'ixa

na expectaitiva de uma remu

neráção do' capital suficiente

pelo menos para acompanhar
o ritmo de desvalorização _ da

"moeda.
, E é dentro deste contexto

; que surgem apelos no sentido.

'de uma urgente redução dos

nlveis de consJJmo. Pareca-n,os,
'entretanto, ser este sacriHcio

I impossível, à grande maforiial da

população, preocupada apenas
'com a obtenção do indispen
sável à satisfação, de suas ne.

cessidades mals elementares.

"(Plaina)"

LIONS CORUPÁ
EMPOSSOU O,NTEM

DIRETORIA

, ,

" Tomou -po'ssel no últi
mo dia 20 die! junho, on

tem, às 20 horas, em jan
tar festivQl ocorrido 110.
Restaurante ,Gruta Verde,
em Corupá, a nova. dire-

-'Bp ,aqnlO suon o,p 'B!"'o�
,

quela eid/adel, leim ,ac�n!e
cimento muito prestlgra
do. A comopsição da di
retoria empossada é es

ta: Presidente - Ortwin
Georg Herrmann, 1.0 �i
Oe PJ'lesidente' --:- l\nol Tu
reck' 2.'b Vice Presidente
...:_ P�ulo Sarti Garcia, 3.°
Vice Presidente _ Herr
mann Sue'senbach, Ex
-,F'nesidente Imediato
Enos Klug, Secretário' ___,.

Don'ato Seidel, 2.°, Secr..e
tário _ Wailfredo Gumz;
Direltor Social _ Ernesto
Felipe Blunk, Diretqr Ani
mador _ Oscar Mruç Slei
deli, Vogais para 1 �no -
J'o!sé Pereira Costa e Mar
cos Wulf, Vogais para 2
anos - Celso Ângelo AI
qU1n1 e r3ertholdo F. R.
Frankowiak.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Avenida
QUALQUER Que: SEJA A OCASIAO, "

PRESENTEIE' COM AS SUGESTOES,
DA RElOJQARIA'AVENIDA.

,
'

Conheça as sugestões em jóias, relóglo�i'
pratarias e artigos finos para presentes e reee-:

ba o atendimento com o carinho que v. merece;'
� 'I

1
. .

�v. Mal. 'Deodoro, 431 Forie: 72-0038
h

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

"

I Terraplenagem Vargas
- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

-E-

, Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM ,GERAL, ,I-

Rua Jolnvltle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Constmtora, Seria Ltda.
,-

CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E
COM!aRCIO DE MATERIA[

.

DE CON$TRUÇAO,.
Rua João Picolll, 94 - Edif. Carlos Spézla

, Telefone: 72-0214

CARROÇARIAS HC

Hornburg Indústria de '

Carroçarias Blindadasqã.tda.
_-_._

..

- , .=-
CARROÇARIAS
BLINDADAS E

,

ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

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

JARAGUÁ DO SUL - S.C.
I >-

Viação
\ '

Canarinho
.... ' " :" .' T.RANSPORTE URBANO,

INTERURBANO. EXCURSOES.
.... , " ""

A ,"Canarinho" preocupa-se 'com' a sua lo
comoção" "colocando à disposição rnoderníssí
mos öníbus, com pessoal especializado" possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

I

, Programe' baml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.
'

JARAGUA DO SUL
(

SANTA CATARINA
"

,

Organização Contábil "A ,CQMERCIAL SIC LTDA"
,

. '"';.t.

Eugênio Vlcl�r Schmoeckel
-

CRC-SC n.o 0048

. �

l
'

.

,
Téc. Conto Antônio José Gonçalves

,:.,'
,; ll- CFlC-SC n.O'7.786

-, Téc. Conl Yvonne A. S. Gonçalves ,

CRC-SC n.o 7.638

t��I�Jeddo ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
� I I a e - Serv!ços de Marcas e Patentes _ Fotocópias de le
gIslação TrabalhIsta e 'INPS _ Seguros' em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

.

z

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

,
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Emmendoeffer Com. de Veículos t.tda,
--------------------------------�,---------------------------------

,
.

A IMOBILIARIA VAILArn LTDA. ofer,"ce excelente valorlzaçfto
contra a inflaçfto.

...
'

OS BONS VENTOS LEVAM AO

laQ
Francismar

....._
\

Imobiliária

PRAIA CIRANDE

(O Loteamento do seu futuro).
II

VAILATTI Ltda

o leó lugar ao 1011

,V�ê precisa de um negócio assim, um lugar come ..... ,

Rua CeI. Emflio Carlos Jourdari', 72 - fone: 72-0292 - JARAGUÁ DO SUL ..:._ se

.,
,',
- FOTO REPORTAGENS

- CINE REPORTAGENS

., SOM AM�.I�NTE.
'

,
"

' .. ,� , I!

, ..

"
,

\�
. -

r.' /FOTO - eiNE - SOM

OS ME[HORES EQUI'PAMENTOS, AS

MA!S FAMOSAS, t:-'1A.R�AS.

"_' .

.
..,/

.• .., �. 1
•

-

eRC - 0712

III;
/1- ..

'

,

.

',,"

MARLIAN-IIMPREIÉNDIMBNTO. E SERVlÇOS'LTDA;
'

"
'

'

CONTABILIDADE - SEGUROS _"PROJÉTOS 'DE

FINANCIAMENTO - CO.NTRATOS' E SERViÇOS' EM GERAL

I ESCRITÓRIO: AvenIda GetClllo Vargas, 79

-----------------------------------------,

I /

, Fone: (0473) 72-0616 - Ca�8, postal 83

89.250 - JARAGUA DO SUL -I�anta, Cal",rln.,

Moret tl. Jordan & Cia:Ltda.

VEICULOS USADOS REVISADOS
Financiamento próprio

Landau - prata :.................. 1'976
LTD - verde 1969
Corcel II - bege .....• ,'.;............. �978,
Corcel II - branco

'

1978
Corcel cupê LDO - branco ••.•.•..••.. · 1977
Corcel cupê luxo - branco •..•.•.•..•. 1977
Belina LDO .:. branco : ," .r

•••• �.. • ••• ••• 1976
Passat TS - bege. • . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • 1976
Brasrtia - branco...................... ·1976
Brasrtià - amarelo... 1975
Volks 1500 - amarelo ó................. 1973
Chevette - vermelho •••••••••••••••• I • 1975

.
Fiat 141 L O Km - brancé 1980
F-75 4?C2 - verde ....... "

'. � .. ," .. .. 1976

,

;

Com o lançamentB'do Editrcio Jaragud.
a primeira coiSjl'qLie vamOs levar junto
para Jaragud do Sul (além do nosso padrão
de qualidade. clara) á aquele çarinho que
temos dedicadO aos noseos clientes de
�Iumenau, ,Balnedrio CambOriú e Piçarras,
Já há 10anos, ,

'

O Eejifrcio Jar,agud, com os seus 18
andares oferei:é',a quem desejà morar com
todo conforto e mdxima segurança,
apal'tamel)tos de 2 a 3 dormitórios, com
suíte, requintado '

salão de festas, sacadas, sistema de gda
centralizado. e porteiro eletrtlnico.

'

Loc,!Uzadoa !lu� Presidente Epitácio
Pessoa. o Edltrclo Jaragud foi concebido
para conviver em perfeita harmonIa com
o crescimento de Jaragud doSúf.·

,

.

(

UMAOBRA FINANCIADA PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

·jHHfIGUH
VENDAS NO LOCAL .

PLANTÃO DIARIAMENTE DAS 8:30 AS :l2:00H
INCLUSIVE AOS SÁBADOS E DOMINGOS

.--

'planejamento
. e construçOes ltela.
.on.,(,0473)

,
•

I

'Colmía ' �
'Rotaria

XXIII ASSEMBLiÉlA
DISTRITAL SECCIONAL

Realiza,;sé hoje, na Capital
do Estado" ' a 23a. Assembléia
Distrital do Di'strito· 465 de Ro

'tary Infernational, este ano sec

etonada, para ,melhor atendi
mento e aprov,itamento dos, ro
tarianos ,acolhidos para o Con
selho Diretor'do ano rotário de
,1980/1981 � cuja presenÇa é im

prescindível.
O programa qUe já foi en

caminhado à todos es Rotary
Club's do Distrito, se mostra
bastante abrangente, com óti
mas'e imPortantes informações
a todos os participantes. Ao
contrário dos anos anteriores,
em -que as reuniões eram feitas
em grupos, tadals elas Serão
plenárias, inovação que certa
mente trará excelentes resul,ta-
dos. _

O local -das r:euniões é na

Ação Social Arquidiocesana -
,Largo São Sebastião, em Flo

rianópolis, ronde até às 9 horas
de hoje serão feitas as inscri

ções, seguindo-.se a 'abertura e

o desenvolvim.ento dos traba

lhos, à cargo dos Moderadores
Dário Maciel - GÓV. 80181, Re
macio Fischer,' CleIones· V; C.,
Bastos, João Eduardo' Moritz,
Creso de ' Jesus Tavares, Ruy
Willecke e Jorge Ma'rques Tri
lha. O, encerramento 'dar-se-á
pelo Governador Pier -Lereneo
Marchesin,i, às 17h15min.

i Pa'ra as esposas foi organi;.,
zado um bem: elaborado prog,ra

,

ma de visitas, de��ndo as mes
,
mas reunir-se na Casa da Ami
zade, no Clube do Penhasco.
A segunda AsSembléia DilSltri-

.tal Secclonall" realizar-se-á no

dia 28 die junho �de 1980, na ci
dade de Chapecó, com os mes

mos trabalhos,. quando se dará
a ceri�ônia festiva de tran,smis;.,
são do cargo de Governador do
Distrito 465 p�Jo rotariano Pier
Lorie'nzo Mali'cheslnl

,
ao Gover

nador 80/81 Comp. Dario Maciel
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.CEF cria .linha 'de' crédito para microempresas
- "

A diretoria da Caixa
Econômioa Federal (CEF)
'também 'aprovou � cria
ção de linha de crédtto
especial para BiS micro
empresas, a exemplo do
qUe! havia deCi�dlido, já na

segunda-feira, o Banco
Nacional de Desenvolvi ..
mente EconômicO' (BNDE)
Po.CEF pretende submeter
à ja/preoiação do Conse-
lho Monetário, Naoional

em uma de
-

suas próxi
mas reuniões, O' voto, com
as

'

no'rmas operacionais.

da nova linha de flnancla
mento e o pedr.do para-a
laJlöcação específica de
recursos,
A decisão da diretoria

da CEF decorreu do fra
casso do Proqrarnal die
Asslstêncta Oreditfcla à"
Microempresa (Parnlcro},
lançado pela insfituição,

FALECIMENTOS
Dia 06/junho

Aparecida Tere�irlha Massan'eiro Corrêa,
com 3 meses.

Dia 11/junho
I;

Johann Mathias Schwein Ie" com 79 anos
Frederico Pedrelli, com .77 anos

Dia 13/junho
.

Otllla Kralevskí dös Anlos, com 43 anos
Dia 16/junho .Ó>

•

,

I, Dorolhéa Anna Mielke Moeller, com 83 a'1OS
Prósper.o Sebastião Galvan, oo.m 58 ,anás

Dia 171junho "

.

.

Theodolio Hinsching, com 77 anos.

em junho do ano passsdo
para a prestação _de aval
às I mfiGroempresas em

operações mercante. ou
financiamentos bancáríos.
Uma das opções em es

tudo psta GEF vlsa.a arn

pllação dio próprio Parnl
cro, com o objetivo de
prestar aval e também
crédito. A CEF qualifica
mlcroernpresas t o das

aquelas com faturamento
anual inferi!OIr BI Cr$ 24,8
mihões.
O fato de o aval da CEF

não ter despertado o in.,
teresse dos mlcroempre..
sárlos, levou a instituição
a rsconhecer que o Pa
micro ap:enas,acentuou a

Idlilscrim1inação centra as

empresas de reduzido'

porre. A nova llnha servi
rá também, como exten
sãb do Proqrarna Espe
oial de Apoio BI Empresas
Brasileiirasl die PeqUieno
el Méd'io PQirte (Progiro),
já contemplado oOlm re

IC/ursos eS(ilecIfiqos no or

çamento dia qEF.

\
ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura 'Municipal de Jamuá. do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Divisão de Contabilidade
BALANCETE DO M�S DE "ABRIL" DE 1980'

RECEITA
TITULOS Anterior Total

Até o mês Arrecada�lo
no mês

.
RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária •••••••••••••••.•••

Receita Patrimonial •••". ;. _. �. _. .

Transferências Correntes .� •••••••••••

Receitas Dlversas, ••••••••••••••• __•

12.737.840',50'
,
35.215,78

23.224.0'35,83
737.287,0'5

1.607.476,31
.

14.1,60',0'0'·
8.547.519,37
,194.878,27 '

682.195,61

14.345.316,81
. 49.375,78

31.771.555,20'
932.165,32

64,0'0'
2.798.747,0'9

44·523,79

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA '

I

. \

Depósitos de div&rsas origens •••••••.•

De�esas. emPenhadas e a pagar •••••,.

961.76Q,30'
7.951.765,13

SOM AS ••.• ;.................. Crt 38.895.518,43" 11.046,229,56 49.941.747,99

415.512,46
857.539,03
.1

Caixa •••••••••••••••• •.• • • • • • • • • • • • • 3.338.560',0'6
, Bancos � disponrvel· ••••••••••�..... 26.627.-240,37 19.021.539,0'0'
Bancos - vinculado ••••••••••••••••. 6.361.20'3,90" 2.681.259,74

1.377.272,76'
8.80'9.304,16

SOM AS •.••••.•• '.............. •.• •.• crt 37.626.267,81 25.0'41.35!J,80

SOM AS........................ Crt ·8.91� ..525,43 1.273.051,49 10'.186.576,92

SALDO DO M!S ANTERIOR
I

'

DESPESA, Até o mês
Anterior

.

Total. TITULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
0'10'0 Câmara de Vereadores ••••••••••".
0'200 Gabinete do Prefeito ••••••••• : •• ,.
0'30'0 Depto. de Admlnlstraçlo ••••••••••

0'40'0' Óepto. Educação, Cultura' e Asslstên-

Despesa
no'mês

464.10'3,66 228.380',0'8
80'5.881,22 184.451,0'0'

2.654.750,22 1.480'.0'65,54

, cia Social _._. __;. _1 6.450.870',72
0'50'0' Depto. da/Fazenda •••••••••,; ... _. 1.0'55.214,94
0'60'0' Depto. de Qbras e Vlaçlo •••••••• ,10'.428.694,71
070'0' Depto. Agropecuário •••••••••••••� 514.545,05
0'80'0 Depto. de Turlsmo ••••• ,. •••••••• _ 12.999,93

�ré.clitos EspeciaiS .. .'.....
1.969.0'96,18

1.712.768,50'
� .

322.387,19
2.628.80'9,15

85.383,55
6.070',13

1�330'.538,0'0

7.976.383,60'
45.648.779,37 .

9.0'42.463,64

62.667.626,61

RECEITAS DE CAPITAL,

Amortização de empréstimos concedidos
Transferêncll!-s de Capital ••••••••••••.
'Outras Receitas de Capital ••...••.•.•.

64,0'0'
2.116.551,48

44.523,79

TOTAL GERAL •••••••• � ••••• ' ••••1.. crt 85.435.311,6,7 37.360'.63�,85 122.795.951,5,2

!

692.483,74
-

990'.332,22
4.134.815,76

8.163.639,22
1.377.60'2,13
13.0'57.50'3,86 '

599.928,60'
19.070',0'6

3.299.634,18

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

SOM A � .,...................... Cr$ 24.356.156,63 7.978.853,14 32.335:0'0'9;77

.
Depósitos de diversas origens

.

Despesas de meses anteriores
,

.

,

682.089,0'8 376.70'0',41
2.775.520,0'3 3.352:974,10'

1.0'58.789,49
6.128.294,13

SOM AS.......................... Crt 3.457.40'9,11 3.729.674,51

�ALDO PARA O'�!S SEGUINTE

Caixa ••••• • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • 1.071.852,75 4.20'0.346,11
Bancos - dlsponrvel •• : •••••••••• :..... 42.�0'2.20'8,31 18.320'.688,58
Bancos - vlnculado •••••••••••••••••• _ 8.0'47.684,87 3.131.077,51

7.187.0'83,62

11.272.198,86
6à.822.896,89
11.178.762,38

SOM AS ..••••••••••••••••••• ;.. Crt 57�621.745,93 25.652.112,20' 83.273.858,13
. I

rJb/Cont: da Pref. Municipal de Jaraguá
.i

do Sul, em 30 de "ABRIL" DE 1980'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

\
'

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda -

Renato José Bonolinl
CRC SC n. 5.400 - Técnico em Contabilidade

REGISTRO /CIVIL
Aurea Müller' Grubba,

Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
Elstado de Santa Catari-
na, Brasil.

,

Faz· saber .que compa
receram em cartório, e

xibindo os documentos
exigidos pela lei a fim
de se habilitarem para
casar:

. Edital nr. 11.431' de ,12.0'6.1980'
José Carros Fran2:ener' e '

Janete Joeberg
Ele, brasilelrö, soltelro, tor

neiro, natural de Jai'aguá do

Sul, domicili,ad'o e residente na

,Rua São José, nesta cidade,
filho de Quiliano Franzener e

Alvlna Marahgoni Frànzener,
EI'a, brasHeira, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá do

Sul, domlcltlada e, resldênte na
'

Rua Otto Schneider, .

nesta ci

dade, filha de Vigando Sjoeberg ,

e Wa!li Jung Sjoeberg.
Edita!I nr. 11.432 de 12.0'6.1980'
Nelson Hardt e Valéria Strebe

,

Cópia recebida do Oficial de

Timbó, neste Estado.

Eie" brasi'leiro, solteiro, téc-�

nico,
.

em contabilidade, natural
de Timbó, neste Estado, d'omi
ciliado, e. resident� em Timbó,
neste Estado, filho, de Inwald
Hardle irmgard Hardt. Ela, bra
sileira, solJteira, escriturária, na
tural de· Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente nesta cida

de, filha de Walter Strebe e '

Wall i Meier Strebe.
Edita!I nr. 11.433 de 13.0'6.1980'

.

Norberto Vogel e
Maria do Carm� Correia·
Ele,. brasileiro'" soHeiro, ope,,

rário; natural de Jaraguá do
Sul, domiciiJ'iado e resid'ente em

Jéllr'aguá-Esquerdo, neste distri
to, filho. de Benjamin Vogel e

Maria Felippi Vogel. Ela, brasi
leiria, solteira, industriãria, na

tur�1 de Jaraguá do Su'l, do
micmada e residente ·em Jara

guá-Esquerdo, neste distrito,
fifha de Antero Coheia e Ma
/

ria Alquini Correia.
Edital n�. 11.434' de 13.0'6.1980'
Hilário MinaHi e

. Tereza Femandes ,

Ele, brasi'leim, so,lteIro, mo-
, torista, nátural! de Co'rupá, nes
te Estado, domiciliado e resi

"" a�nte na RIJa Leopoldo Malhei"
ro, nesta cidade, filho de Ovi-

" dio Minatti � Maria Minatti. Ela,
brasilei'ra, solteira, recepcionis-'·
ta, natural d'e JoinvHle; neste

, Estado, d('m1ciliàcfa e residen-
,

.te na rua Leopoldo Malhaim,
nesta .cidade, filha de Felipe
João Fernandes e Tercilia Ma

ria Fernandes.

Anisio Galva" e

Salete Maria lII1arçolla
,

Ele, brasileiro, 'solteiro, in-

dustriario, natural de Nova Tren
to, neste Estado, comicUiado e

residente na Rua Tomaz Fran

cisco dl:l. Goes, nesta cidade,
filho de, Pr,ospero Sebastião
Galvan e Maria Motta Galvan.

Ela, brasileir�, solteira: au"iliar
de escritório, na1ural de Jara

duá do Sul, ciomiciliada e resi- ,

.-----------------------------.------��dente na Rua Joaqu'im Fran-

ei.sco de Paula, n€.sta cidade.
filhá de Raul MarcoHa e Ceni
ra Marcolla ..

Edital'nr. 11 4a8 de 13.0'6.1980'
Valdir Maxim,ano Cl

Carmelita Négherbon
\

Ele, brasileiro, solteiro, mo-

torista, r.atural de Doutor Pe

drinho,' neste Estado, �omiciHa
do e residente em Vila Lenzi,
neste distrito" filho de Altair
Mf:ximiano e Margarida Maxi

mianó. Ela, bá'sileira, sbneira,
industriári,a, natural de Rio do

Oeste, neste Estadc, domici,lia
da e ,residente em Vila Lenzi,
neste distrito, fi:ha de Angelo '

Negherbo,'I e Rosaiia Valle Ne

gherbon.
Edital nr. 11.439 de 16.0'6.1980

João Néto do Nascimento e

Edital nr. 11.43'5 de 13.0'6.1980'
I"go .Keller e

EltrideS Enge/mann
Ele, brasltelro, sonetro.. ope-

'

rárlo, natural de Jaraguã do
Sul. domiciliado e residente na

Rua Eduardo Knsch, nesta cl
dade, filho de ':.rlirdo Keller e

Hilda Elsa da Silva KeUer. Ela,
" brasileira, solteira. industriári'a,
natural de Guaramirim,' neste

Estado, domiclhada e. residente
na Rua Maria Umbelina da SH�
va, nesta cidade, filha de Do- '

revaldo Er.gelmann e Holtlnä
Jordan Engeltnann.
Edital nr. 11.436.de 13.0'6.1980'
Marconi Leite S�lt'ões e,

Alaide Maria' Lei'holdt
Ele, brasüelro, solteiro', en

genheiro civil, natural de 'RecI
fe, Pernambuco," domiciliado, e

residente em Florlanópolls, nes
te Estado, filho ce Milton Eas
ton Simões e Datvanl Leite Si-,
mÓes. Ela, brasileira, so,lteira,
':lstudante, ralural de- Jaragua
do Sul, domiCiliada e residen
te na Rua PH�tor

'

Ferdinando
Sch!ünzen, r.esta cidade, filha
de Alfredo Leltholdt e, Regina
Fodi teitholdt.
Edital nr. í1.437 de 13.0'6.1980'

Ivanete Medeiros

·Ele, braslle"o, solteiro; ope
rário, natural de Alto Mutun

P�eto, Baixo Guandu, Esp,írito
Sànto, domiciliado e residente

na Rua Paraíba, nesta ci�ade,
filho de Mano",1 Santana do

,SINDICATO DOS COt.lTABILISTAS DE
JkRAGUA DO SUL

,

(s�de !provilsbria� Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 348 - 2.° andar)

N�scimento e Matia Conceição
f'amil.lc!es. Ela, hraslleira, sol-
"teira, do lar, natural de Ampe
re: Paraná, domiciliada e resl
dente' em vüa Rau, neste dis

trito, filha de Altenobre Medei

ros e 1 aurlnda Maria Gonçal�,
ves.

Edrlal nr, 11.440' de 16.0'6.1980'

Nelson Goltz e

Amelia J�roczinski
Ele, brasileiro solteiro, 'agri-

,culto,r, natural d'e Jaraquá do

Sul, domlcillado e residente em

São João, neste distrito, fi'lho

de Af.onso Go'ltz 9' Edeltraut

Linder Gottz, Ela, brasileira,
solteira, dornéstlca., natural, de

Mass'alranduba, neste Estado,,'
(1-omiciii,ada e residente em

Blumenaú, neste Estado, filha
de Antonio Jaroczinski e Mária
Mader.

Edital OIr. 11.441 de 16.0'6.1980'

Dário Pereira e .

Marlene Za,p�lIa
Ele, brasileiro, sóltelro, ope

rário, natural _ de Jaraguá do

Sul, domiciÜado e residente na

'Rua 25 de 'Julho" nesta .cidade,
filho de Antonio Pereil1ai e Lidi'a

Niels Pereira. Ela, brasieira,
.

solteiraJ, indus�riária,. natural de
Jaraguá do Sul, domiciiliada e

residente na Rua Roberto' Zie

mann, nesta cidad'e, filha de

Pasc!1allino Zapella e Olíndina

Bridaroilli Zapella.
.. Editál' nr. 11.442 de 16·96.1980',
Antonio José. Rires e

Rosana Maiochl

Ele, brasileiro', solteiro, in

dustriári'o,' natu�al de Criciúma,
neste Estado, domiciHado ,e re
sidente em Morro da Boa Vis

ta, neste distrito, filho de Lud

gero Pires e Onelia Alves: Pires.

Ela, bralsileira, solteira, "profes-

I I

ELEiÇÕES SINDICAIS

AVISO
,

Será realizada eleição no dia 11 de outubro
de 1980, na sede própria dJes�81 entidade, para
compiosiçã,o !d'a Diretm'ia, Conselho Fiscal e De-

legados-Representantes, dJElIVen'do o registro de

ch&pas ser apreS'entado à secretaria no, horário,:,
comercial, no perlodo cl!e 20 (Vinte) dias a contar
dia publicação deste Aviso. Ed'ital- de cónvo'cação
da eleição enc:ontra-se afixadó na sede do Sindi-
dato.

, ,

Jaraguá do Sul, 17 ,de junho de ,1980
lido Domingos Vargas

" Presidente

sora, natural de Jaraguá do Sul,
domlclllada e residente na A

venida Mal. Deodoro, nesta cí-
,

dade, ti'lha 'de Alberto Maiochi

e Berta Kuchenbecker MaJiochi.

Edital nr. 11.443 de' 17.0'6.1980

Otavio Maia de Andraaé e

Teresinha Buzzi

Cópia recebida do Ofici,al de

Joinville, neste Estado.

'Ele, tnasllelro, solteiro, autô

nomo, natural de Limoeiro do

Norte, Ceará, domlcüleríoe re

sldente resta cidade, filho de

Rafael Nunes de Andrade e Ana

Oultéria de Andrade, Ela, bra-,

süeíra, soltelra, do 'lar, :IlMural
deste Estado,' em Guaramirim,
domiciliado e residente em Jo

invilla', rieste Estado, filha de

Arcizo BU2zi e Marta Cristofo

lini Buzzi.
Edital nr. 11..444 de 17.0'6.1980 '

Heinz Horongoso e Irene Fid�lis
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Jaragu,á do

Sul, dornlclllado e residente em

� Garibaldi, neste distrito, filho
de Conrado Horcnçoso e lrrn

gard Milbretz, Horcnqoso. Ela,
brasileira, solte.ira, industriaria,
natural (je Pouso fled'ondO', nes
te Estad'o, domiciliada e resi

dente em GaribaJIdi, neste dis

trit�, filha de Miguel Klug e

Legantina Fidelis.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos,. mnndel

passar o pr�sente Editai, que
eerá publicado pela Imprensa
E' em cartório, ond'e será iIlflxa

do durant,e 15 dias.

fins legais.
Se alguém souber de algum

ln,pedimento, acuse-o para os

A OFICIAL

I. VICTOR BAUER, Prefeito Municip1all de Jar1aguá do Sul, Estado de
Santa Catarina nlo. uso e e�ellic,ício de suas atribuições, cem base na Lei Mu

nicipal N.o 161 ii9 de 31 de outubro de 1979;
,

DECRETA:, I

, Art. 1.°) - Fica abertO' um crédito suplementar no valor �ie pr$
250.000,00 (du�entos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço, do programa e

verba abaix'o d'iscrimin'aldlos, con�tantes dOi Orçamento Vigente, a iSlaber:

DECRETO N.o 590/80
. Suplemen,ta ie a'ouia dotações do Orça-
mento Vigente. �

.\

Anexo I - Quadro A.
0501 - DIVISÃO DE CONiTABILlDADE I

, 0501.03080322.024 - M'anut�nção das atividades da D'iVisão die
Contabi:lidaíd!e '

"

'" ' of'$ 250.000,00

Anexo II - Quadro A
0501 - DIVISA0 DE CONiTABll:.:lDADE
0501.03080322.024-3.1.9.2 - Despeslas de' exercfc. anteriores". Cr$ 250.000,00

Art. 2.°) - A despesa d!ecorrente do artigo an.teriO'r 'correrá por
conta da anulação parcial do,'programa e verba abaixo dliscrimin'ados:

, I
'.

'

Anexo I - Quadro A
0501 - DIViSA0 DE CONitÄBILlDADE

,
.

0501.03080322.024- Manutenção das, atividades da Divisão dle
ContabUidaiclle - ,. . . . . Or$

I

250.000,00\

Anexo II - Quadro A
0501 - DIVISA0 DE CONiTABILlDAD-E
0501".03080322.024-4:1.9.2 - Despe,sas de ex,e:rcrc. i&nteriores .. Cr$ 250.000,00

Art. 3.°) - Este Decreto· entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

.
,

"Palácio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá ,doi Sul, ao's 16 dias
do mês de· junho de 1980. /

-, '. .

,

VICTOR BAUER
Prefeito Municli�

. ,,')

O presente Decreto fo.i, negistrado e pubJicaêlo!ne�ta D�rte!tori81 de

Expediente, Educação lei Assisltênoià Social, aos 16 dias do mêS! de junho de
1�Q ,

ASTRIT K SCHMAUCH ,\
Diretora

O RO,TEIRO DA
VISITA PAPAL AO

B'RASIL

O Papa João Paulo "
visitará 13 cidades brasi
leiras cJluran1le um giro de
11 dias, partir do próxi
,mo dia 30, p,ela nação de
maior popul,ação católio8J
do mundo, s'egundo anun
ciou a San,ta Sé. Esta se

rá Bi visita mais· demorada
quIS o Sumo Pontffice rea�
lizou até a:gora fOl'1al ,da
ftáJila e 'a 7.a que fará des
die Isua' ascensão a'O trono
de São Pedro.

O itinerário do. Papa,
segundo o Vaticano, co
meça nlo proximo dia 30,
quando o Pontífice de'
S!9imbarQa em Brasma, on
de pemoitará. No dia 1.0
Idle julho

i

a caravana d'o
Pa:pa estará ern Belo·· Ho
rizonte; segü1ndo para o�
Rio de Janeiro onde João
Paulo" pernoitará, o mes.;.
'mo aconteiCendo no dila
�eguinte. NIOI dia 3 de ju
lho o Papa pernoita em

Sã.o Paulo e no dia se-

guinte �iaja até Apareoi
da do Nortißl, rumando
após para Porto ,Alegre, "

onde pernoitará.

Após 'pernoitar no dia 5
de julho. em Curitiba, o
Sumo Pontífioe, viaja pa
ra Salvador (dia 6), Reci
fe (dia 7), TeJrezina ,a Be-

, lém (dia 8), Fortaleza (dia
9) 'e, finalmen.t�, Manaus
nos (I'ia\s 10 e 11, de onde
regressa a Roma.

TOTAL GERAL •••••••••••• ;.; ••••• / ;Cr$ 85.435.311,67 37.360.639,85 122.795.951,52

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Juventus e Criciú
ma dia' 2,5 no

João 'Marcaiio
Dentre as partidas

que o Juventus faz nesse prl
melro turno da- Taça Santa

Catarina, está reservado pa
ra o' próximo dia 25, quarta
-telra, válido. pela décima ro

cada, o cotejo programado
para àE 20h30min, reunindo

Juventus e Orlclúma; Espe
táculo cheio de atrativos, ha
ja vista ser a equipe do Cri
orürna uma das asplrantes ao

Ií(ulo máximo de 19BO, 'cer
tarnente arrasteré bom públl-

'

co (espera-se), para que pos
sa dar, ao mesmo tempo, o

respaldo financeiro e incen

tivo a diretoria e aos pró
prios jogadores. O compro-

,

misso de Juventus 'amanhã,
será na Capital do Estado,
trente 'ao, Figueirense, no

"Orlando ScarpeHi", vindo

de outro dincil encontro da

'última quarta-feira em Brus

'4ue, quando o representante
do Vale co Itapocu, mediu

forças com c Carlos Renaux.

JOINVILLE VENCEU

Sem convencer e apresen
tando um futebol até certo

ponto me,çlfocre pelos valo

res que põssui, o Joinville
venci'u domingo no Estádio

João r�arcatto ao Juventus,
pelo magro 1 a O, anotado
por LICO, fi altura dos dois

minutos da etapa finai, sur
gido através de lance polê
mico que gerou em muit!3S
discussões, mesmo porque o '

bandeira hôuvera levantado
o ba,stAo acusando' falta e,
sem decoro esportivo, voltou
atr{ls,�dandQ validade e con

firmado p,elo árbitro da par
tida. O ':uVE>nfus, mesmo des
falcado de Márcio Gava, Pai
mito e Italiano, por força
contratw:ll, já que ambos �s
tão ligados ao Joinvllle, foi

um _time de brios, não 'se en

tregando em momento ai-

gum, . pelo contrário, mesmo

limitado ante um adversário'
muitas vezes superior, teve

personalldade forte, fato que
agradou o públtco, apesar de
fraca campanha-da

'

equlpe,
.Nom balanço geral, o quadro
juventino esteve todo bem, a
pesar de sentir os destat

ques. A opinião unânime, pe-
, lo que o todo, poderoso JEC

apresentou, foi a de que ca

so o Juventus pudesse con

tar com os três empresta
dos junto ao próprio Joinvil
Ie, o placar seria nutro, no

mínimo um empate.

-,
Nova quebra de arrecada

ção foi registrado no "João
Marcatto", porém, não de

público: Cr$ 133.320,00. E

quipes: - JUVENTUS -:- Ze

cão (Ângelo); Odilon, Mauro

Bim e Gilmarzlnho; Joéi, Ro-"-,
gério e Arolde: Tato (Ad.o�
lar), Caetano e EdIJson; Jo
INViLLE - Börrachinha; Joel,
Wagner, Adílson e Ladlnho:
Jorge Luiz, Lico e Valdo; Ma
teus (Limap, Zé Carios Pau
lista (João, Pau,loLe HàértQn.
Ce.!§o' Bozzano foi o árbitro'
qU,e' �ão deu pênalti vj�rvel
ao JEC.

- ,

I A 9a. e 10a. RODADA
�

Sãp essas as partidas que

compõe,:,! a nona e décima
rodada da Taça Santa Cata
rina/BO: 22.06 - Paysandu x

Mäfrà, Palmeiras x Interna
cional, Rio do Sul x Avar OBI'

çadórense x Carlos Renaux,
I7lguel�ense !It Juv.ntus, Cri
ciúma x Joaçabà, Joiiwille x

Chapecoense. 25.06 - Joa

çaba x Joinville, Juventus ]é

Criciúma, Caçadorense x FI

guei'rense, ,Ayar_x Çarlos Re-,
naux, ,Inter x I)io do Sul, Pay
sandu'x Palmeiras, Mafra x

MarcHio Dtas.
'

DET'EC /LiOERA O
TO,RNEIO INOVAÇÁO

\

Teve prosseguimento
sábado, com a desenvol
tura da quinta rodada, o

Tornei·o Inovação, promo
Vido em caráter interno
pela Associação- .

Recrea
tiv,a Marisol, onde .0 De
partamento Técnico (De
tac) é o atual Ifdier,:com
8 pontos na s'OImatõria ge
raI da olassificação. A úl
tima.. ,rodada teve. como
resultados Contabilidade
2x1 ,Manutenção, Déitec
2x0 Vendas, ,Cadastro
W x O Custo e Almoxarifa
do 5x6 Tinturaria.

Com 'esses resultádos,
_

a classifiçaçao do Tor
neio Inovação passou a

ser esta: Detec 8 pontos
na liderança., seguido pe
lo Almoxarifado e Tintu
raria com 6,�Vendas com

5, Contabilidade Ie Cadas
tro 4, Manutenção 3 e

Custos' 2 pon:to,s. A_sexta
e penö,ltima rodadà do

. primei,ro, turno prevê p:ara
eSte' sábado, dia 21, às
15h - Manutenção vs

. Cadastro, 16h - Vendas
-)Ç_ Almoxarifado, 17h
Custo x Oontabilidade 'e
às 18h - Tinturaria, x De
tac.·

,

! -'

I
I

RESULTADOS DO
,
TeRNEIO DA
KOHLBACH

SEMANA DE 21 a 27 DE JUNHO DE 1980

,
-

o Professor Ariovaldo foI,
,

mercê do seu tra6afho, n.o

vamente escolhIdo para cJlrJ
glr a Seleçlo Catarlnens,e de

Nataçlo FemInIna, ao Cam

peonato Escolar Brasileiro,
em' ,A!'8c&J6, na segunda se-

PAGINA 7

Nosso
tempo

--Esporte
de- .' JODOS

em,
Abertos'_

ADVOGADO

A Camisão Municipal de
Esportes, visando salvaguar
dar os seus >interesses. vai
indicar um, aavoga�o, para.
defender o municipio em ca� .

so de., protesto em alguma
modalidade durante os Jogos
Regionais e Abertos, aten

denêÍo a determinação da
_

próprra cöordénação dos

Jasc. O nome do causidlco
Irlneu Rubini vem

- sendo

apontado como um dos pro-.
vávels, ,pela própria ílga.ção
qúe tem com a CME, na -q�a
Ildade de assistente Juridlco.

Está previ'sio-para' O dia
[.:....---------------------.......-----------=

29 vindouro, o encerra

mento da fase: .Classificá
.tória do Torneio �nterno
de Futebó'l de Salão da
Ass'ociação Atlética Kohl- ,

bac.h, iniciado dia 10 de
mruo, envo,lvendo equi
pes de vários setores de
produção e admintstr,a-
ção da empresa. N'o últi
mo final-de-s.emana'; um

_
total 'de sete partidas, vá
lidas pe,la nona e décima
rodi:l<;1a's foram cresenvol
vidas, ,apresentando estes
resultados: Fundição 3 a

1 Mortobombas, Depto.
Técnico 5 a 1 Tom. Car
'caça, Depto. Pessoal 4x6
Contabilidade, Ferramen-

, taria 3 a 3 Expedição, Es
critório 7 a 2 Tom. Tam
:pas, Bobinam:ento "A" 6
a 3 GeradOlres e Monto
Motores '1'4 a 3 Enr. Gera-
dores.

'

Neste final de semana,
na cancha da SER Mene

glotti, 'a programação de
jogos prevê Torn. Carca
ça x Es'critórro, Contabi
lidade x Ferramentaria,
Rotores x Enr. Gerado'res,
Motobombas x BObina
meQto "A" (Hoje), . Gera
dores x Fundição, Mont.

,

Motores x Bobinamento
"'B", Ferramenta:ria x De

partamento Pessoal e Es
critório x Depto. Técnico.

representante da Comissão

Municipal de Esportes de Ja

raguá d� �ul, participou no

Início deste mês, em São

Bento, do Congresso Técnico
dos V Jogos Abertos Regia
'nais-Norte que serão desen
'volvidos no próximo final-de-

-

-semana naquela cidade do

planalto
�

norte catarlnense.

Ja'raguá do Sul, segundo A-;
riovaldo, confinnou participa
ção nas modalidades de Tê-

,

nis de Campo, Atletismo, Na
tação e Tiro Carablnal po
,rém, esta última, não salrã,
hala vista somente Joinville,
Jaraguã e São Bento estarern

inscritas, o que as classifica
automaticamenté.
Das três modalidades que

reStam a Jalraguã participar
dos Regionais,

-

a natação,
em vista desta época do ano,

ser dérnasiadamente fria,
foI transferida 'a competição ,

para lOS dia$ 30 e 31 de a�
gosto, em Joinville, quando

,

' deverão participar, além de

.

Jaraguá e Jolnvllle, Pomera
de.

No Congresso Técnico,
urna das preocupaçõ_es dos

presentes, com 'relação aos

Jogos Abertos, em outubro,
em Jaraguá, foi -quan.to ao

alojamento, Corroborando
com o pensamento de toda
a Im�nsa e dIrIgenies ....

portlvos do munlcfprO ., -� _

mentou-se também a, Impo
nência do Clube Atléti.co
Baependl, em vIaS de se

transfonnar dentro 'de um ou,
dois anos, no máxImo, no

maior clube esportlvo-social
de Santa Catarina, para, nós'
outros, multo' importànte."

,

CAMPEONATQ,
ESCOLAR BRASILEIRO

CICLISMO

Agora sob, @. coordenação
de Domingos,Correi'a, o Por- ,

tuguês; um dos
.

que aju'dou
JaraguQ do Sul a conquistar
o prImeir" titulo (Jo ciclismo

na hlsll)�ia dOs Jogos Absr,
tos, o esporte do pedal con
ta InscritOs na C,,",E, um total
de 12 atletas, ambos jgual�
mente legalizados pe�nte a

Co()rden�doría � Desportos
da Secretaria .ãe Cultura, Es
porte e Turismo e Federação
Catarinens; de Ciclismo; .Os
cicllsfas: Alcides Klinkows
kl, Carloll Borchers,. Gérson

Luede", JOhn'I1:Y A. Cozz�-"
rln, Leocádlo COrreia de Ne

greifos, Orljinao M9I'elra, Ra.,
miro Araújo, -Sidney Stlnghen,
Wilson Hoffmann, Luís Ca"
los Chaves, Walter Sima Se ..

verlno e Saburo Myanloto,
estes dois últimos de Join

vllIe.

. Pensando nos JÄSC, eles
vêm treinando, pOls que cIn

co teria chances de particI
par das competlç6es defe""
dendo as cores do munici

�Io.

f'êNIS OE lVIESÀ

Salon' Schrauth, é o coor

denador do Tênis de Mesa,
mode!idacle elnda Incipiente
em termos competltivO$ no'

Returno'�
Adulto'

do
de FS

Citadino
dia 27

Cruzeiro
'''Norte

é ,o co-Hder ' do
Catarinense"

I
PREJUDICADAS

.As ÍnOdalidad!!s de natação.
e atletismo, que necessitam

tomar índic,es para os Jogos
Abertos" vêm enfrentando

uma série de ,pro.blemas pa
ra irelna,r�m. A natação, por
e!lt8mplo, encontra um entra

ve muito grande devido a bai

xa temperatura da àgua, nes
sa época do ano, enquanto
que o atletismo, por a pista
do Baependi estar 'sendo re

formulada, treina numa pra
c!rla e Improvisada pista aos

fundos da Igreja Matriz São

Sebastlão, na esplanada lá
existente. ,

Na sextá-feira, dia 13, pelo
rnfantil, o' Unibanco derrotou a

Arweg por 4 a 2, enquanto que'

pl!'lo Adulto, registrou-se,estes
resultados: Kohlbach 1x7 Uni

banco, .Jarita 2x1 Cyros e Besc
1!1t1 AriNeg. Ontem à noite, no

encerramento do turno, Jöga
ram Kohlbach x Urbano, Jatita'
x Arw�, Cyrus !It Unibanco e

Besc x Ma!'lloL

A cfasslflcaçio d� Cámpeo:
nato Adulto, antes da rodada
de _ontem, apresentava em prl-

.
melro plano a Jarlta com 11

pontos, seguida p�lo Besc com

10, Urbano e Arweg 8, Cyrus S"
Unibanco· 4, Marlsol e Kohl.
bach com 2 pontos. O "Infan
til" tem a Jarlta em 1.° lugar
com 4; Urbano, Unibanco e Ar
weg com 2 pontos.
DIA 27

- Na sexta-feira, 27[0 será dado
Infcio ao returno, cuja progra,.
maçAo de jogos é' esta: Jarlta
x Urbano (Infantil), Besc x Cy.
rus, Jaritá x Urbano é 'Marisol
x Arweg - pelo adulto:

\ I

Campeona'to Juvenil começa dia 5
Está determlnado pe

ra I> dla 05 de julhOl, o
inicio do Campeonato
Citadino de Futebofde
"saíão, categoria juvenil,
para o qual, seis clubes
confirmaram' .lnteresse
em participar: Jarlta, .

Kohlbach, ,Marisol, Ce
reatlsta Urbano, Cyrus e

Besc. Só falta a confir-
_ mação da Arweg.

,

Ô Campeonato patro- ,

clnado peta Liga Jara
çuaense de Futebol de
SalL:J, tem prazo até dia
25 de junho próximo, 481..

feira, para tnscrlções e
, registros dos atletas, Os
jogos pelo campeonato
serão s'omen�(e: nos sá-,
bados à, tarde e prova-

�

velmente na Associa

ção Atléttca Banco do
Brasil (AABB}, em vísta
da grande malorta dos
atletas nestà faixa de
idade estudarem-no pe
rlodo noturno, dlãcul
tar.do que seja desen
volvido nos dlas nor

Mais da semana, à ncí
te.

,O Professor Ariovaldo Xa-
'

mana de Julho. Pará o sele- muniçíplo e que tem preten- j
vier dos Santos, l'Ia qualida- clonado, Ari convocou olíó a- sões tam,bém de mostrar o

de de assistente técnico e tletas para representar Santa que sabe de 17 a 2S de ou

Catarina nas disputas do. tubro; nl!! semana dos JÕQos '

Brasileiro: Rosângela' Jark, Abertos, em Jaraguá ao Sul.

Cristlant Donlnl, Anellse dá Atualmente com apenas sete

Oliveira, Maristela de Bem, elementos treinando, Junto ao

Maria' Bassanes, lolane B. Baeperidi, a' modãDaade tem-

Ferreira, Patricia }:eldmann e abertas inscrições· aos Inte-

Tânia Eischtaedt. A salda se- resSados, prinCipalmente do,

rá no dia 08 dé Julho. sexo feminino; onde nenhu-

Nessa relação, nio cons-
'

ma representante Ogura, São
tam as campeonisslmas Hel- estes 'os tenistas: Gilberto/'

di Wernin.ghaus e Ligia Hele-' I_(leln,.�arlos A. Ewald. Sonl
na Braun, em vista das meß" Beber, Wolfgan.g Rledtinann,
mas, por problemas de e'Jtu- Edelbert Schwanz, Ricárcl'o

, dos, não
�

terem participada Feldens e P'aulo MarcaHo. E

_dos Jogos Escolares Catari- venluals IntereSsados ou In

.nenses, recentemente'realiza- teressaiefas em participar des
dos, segundo explicou' o téc- ta modalidade, poderIo pro-
nico da modalidade. curar a CME, na Get6110 Var

gas S03, ou na própria sede

,social do Baependt

Com qUlltro partidas válidas

somente pelo Campeonato Cita

dino �dulto da Liga Jara'guàen
se de FutebOl de Salão, foi en- ,

Surpnerendendo O 'ad
versário em seus próprios
redutos, no que pode ser

cons'iderado oomo, .uma

zebra, õ Cruzeiro! de Mas-

,saranduba, após aplicar
dia 8 passado no Oeiritro

D�p<Or,tivo Erich Rode,·
gole�da sobre o Estrella
de Nereu Ramos, voltou a

s!Jrpreender e n'o domin-'

'go último, 191m pleno Está
aio Albàno, Schmidt, em

JoinvUle, báteu a Assio

ciação Atlética Tupy 'por
,

'1 a O" assumindo a co-li
derança com seis' pontos,
ao lado da própria' equi
/

pe bugrina e aumentando
suas chance,g de chegar

,

ao muló máxlimo da'com
petição. Já na outra par
tida válida pleilo" LV lidr
neio "Norte QatarinelÍse

"

cerrado ontem à noite, 'nó' Artur
Müller, o primeiro turno de dis

putas, numa rodada marcada'
.

por uma boã movimentação;

"

JUVENTUS, 810
MINUTOS SEM

.

VITóRIA

Cr rl�eguindo· m ii) n t: e r
uma média incríve� de 810
mlnates sem vitória; fruto
de _um €mpate.1e oito der
rotas consecutivas� o Ju-

'

ventus, \ ratificando _,sua

p!or campanha de SUai e·
xislência dentro da. Taça

.

Santa Catarina, foi golea
do na última quarta-feira
ern�Brusque, fnente ao C.
RcnD,"'!(, por 4 a 1. Márcio
,Gava Marcou o tento de
honra-juventino.
Essa campanha' péssi

ma, significa que algD ::on

da errado pelo lado jwen
.tino � já há quem duvida
da capaclda� do técni
co LiFter do Rosario, mui
to embora COmi um plan
tE:I limitado e r9:_CIue�'!ndo;
também, p'or parte da dl-
'rehda, noVias co,ntrata

ções r;!ora melhotar � pa
norarna

.

qUe não é nada
'.lom.

CANARINHO
. ENFRENTA TUPY

A NOITE

Para retribuir visita
feita semanas atrás ã

Ja,raguá, do Sul, o Clube
ae Bolão Canarinho, da
Sociedade Esportiva'e

1 RecrealivG Vieirense es-Itará partic!pando hoje
à noile, d�' -um cofejo
ami!;loso, em Joinville,
frel'lte a Associa_ção A,

tlética Tv.py, em suas

modernas /'cancha$. O

Canflril1ho irá C'om o

que há de melhor em

sua equille. segundo o

companheIro J a i m e

'Blank, um dos integran
t�s do Clube_

de Futebol", outra agre-
�

miação do Vale do Itapo
cu, o Seleto de Guarami
rim, de,rrótou o,Grêmio�·25
da Agosto, em seu Está-'
dio, igualmente peja c:on

tagem mrnima. O Estreita
folgou nessa primeira ro

,dada do returno.

Agora, .a olassificação,
por pontos ganhos é a �
seguinte: 1.0 - Tu:py e

Cruzeiro,
'

'sIeis; 2.° - 25
de Agosto, ci_nco; 3.0 -

Seleto, quatro; 4.° .....:. Es
treita; três. A rodada de
número dois do returno,
neste final-der-semana� e,
tem previstol' para Massa
randuba, o coteJo reunin-,
do Cruzeiro' e Seleto e,
para JOiinville, 25 de Agos
to x Estreita. Uma vitória
do Cruz�iro, o oOlloca a

um P�S90 do tftulo.

,A briga pel'a élas,sifica-_
ção no - Varjão/80\

Faltando' apenas três ro

dadas para o término da pri
meira fase, de classificaç�o,
do III Campeonato Varzea

no de, Futebol - Varjão/BO
- Troféu Gráfica Avenida,
está muito boa a "briga" pe
la classificação às _semifinais,
para onde seis proc'urarão
cl1egar ao titulo da competi
ção. Atualmente todos os

partic;pantes, ã ex�eção do

S'mpas tê'm condições de

classificar-se, haja vista ha

ver conquistado: dQis pontos
aperiss até o presente.

NO domingo' pasSléÍldo, dia

15, a 12a. roda9a teve como'

resu'ltado, na abertura, um

empatE' selTl abertura de con

tagem entre Figueirense x

Veteranes, résul,tado justo
pelo GUt; fizeram as equipes )

do Dozza s do Horácio Mar

tini. E a' tarde, o Noroeste

�e�rotou EiO Vila- Lenzi, 2 a 0,
assumindo a liderança isola-

da do Campeonato, com 9 ,1e.

pentos; ,I,a' partida seguinte
o Ferroso venceu por WO,
pois que o V'la Nova nova

mente nllo deu ar' de sua

graça.

,A rlusiueação do Var-jão/
BO - que digB:-se, n�o est�
motivado ('umO em anos an

teriores - é esta: 1.°) Noro
este a, 2.0) Rio Molha, ViláI
Lenzl. figueirense e Ferro�o
8; 3.iJ,\ Vet.9ranos 7; :il.�: Pos
to Moser EI Vila Nova 6; 5.0)
.Ag!Ja Vereie fi e em 6.0) 5110-

pas 2 J)O!1tos ganhos:'

1'3a. PüUADA

Será nefte domlngo, dia

e-2, a .ciec;ma . terceira e an-
'

tepenúlflma roqàcla do Var-

jão/ilO cue tem program.t
dos os �@!?U;r'it'es jogos: 9h-
30min -- f'.- sto Moser' x Á-

gua VerGé, 13h30min - Sim-
, pas. ;, Rio ,Molha �e às 15h30

min - F:guelrense x Noroes-

fora
da" Copa

J�raguá
Mesmo vencendo Brus

que, em Brusqúe mesmo,

por uma dilerênça de 91
palitos, Jara:guá. dia' Sul
não conseguiu carimbar
sua ida à outra fase da
Copa Itaú de B'olão, ape-

,

sar de- contar com mesmo

número de pontos (me,ia
dúzia) que Itajar, todavia,
pelo regulamento, pl1elVa
leceu OI maior núm;ero: de
pinos derrubados que per,..
tencia a Itajar. Em "nos-,
saI': clTave, Timbó ,

. ficou
com 10 'pontôs, Ifajar el
'Jaraguá com 6 e Brusque!
com 2 apenas. ,

O bolão jaraguaens'e
devera estar repres�ntado

Itaõ
no 'final da próxima'sef11a..
na - de 27 a 29 � inte
grando o seleoionado do

Estado, do Campeonato
Nacional de Bolão. E nos

dias 4, 5 e 6 de julho" se
gundo Rainer Wieie, a

modalidade ",estará ' int9lr-
- vindo sm Lages, no pla':
nalto catarinernse,'ém Tor
,neio promovido pela CM;:
daquele rnunicrpio serra

no.

Outra-., participação/ já
definida do bolão .Iooal em '

competíções amistosas,
será nos dias 19 e 2() do
próximo mês, num "Tor
neio de ""vemo" d�' Flo
resta, erT' Joinville.

o .movimento voluntá.rio. é' pensainen�e,m açã�i .o esportista exige oS,-músculos com a iilteligência
J araguaenses, preparem-se: doe 17 a 25 de outubro, X�I�Jogos Abertos de Santa Catarina

"- ,

Uma' festa em 'que você deve colaborár
- I

I,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Weg inaugura nova era
no·· campo· tecnológico

Fixado no slogan Extrair, Ab
sorver e Fixar Tecnologia, a

Eletromotores Weg S.A., com

visão voltada ao seu sempre
crescente desenvolvimento teo

nol6gico e lndustrlat, inaugurou
dia 13 passado, com a presen
ça de autoridades das três es

feras, o seu Centro Tecnológi
co, com finalidade definida de

proporcionar uma eficaz e efi
ciente concentração de esfôr

ços, voltada para o campo da

tecnologia.
, .

A solenidade de inauguração
foi aberta com o pronuncia
mento/ do Diretcr-Preaidente do

Grupo Weg, Eggon, João da

Silva, que "destacôu o slogan
"Extrair, Absorver e Fixar Tec

nologia,' trinômio lmpresclndí
vel a um autêntico desenvolvi
mentó industria:I". Seguidamen
te, explanou suscintaménte as

atividades da empresa, desta

cando, dentre outras, que "nes
ses anos todos fomos montan
do

'

uma
-

est!:!lfura de àpoio, in
vestindo na produção de ferra
mental próprio,' aplicando na

Instalaçli.o de' laborat6rios tisi

co, qulmlco;',metalográflco e

outros, qIJe for'!lam um con

junto global de tecnologia.
"Esses ,investimentos - dis-
,

,

se - permitiram que atinglsse-
mos o estágio altamente satis
fat6rio que hoje coldca a Weg
em privilegiada poslçAo no con

ceito nacional de fabricantes
de máql!lnas elétrlcas giran-'
tes".

E ao se refe�ir sobre o Cen
tro Tocnológico - que 'possui
de 2.700m2, com 3 'pavimentos
__:. Eggon Silva apresentou em

sfntese os asp�ctos mais im

po'rtantes pa�a a sua concreti

zação_' Salientou que "esta o

bra taz parte do, Programa de

Tecnologia da Empre.sa e, para
a sua implantação, obtivemos
recursos do FINEP, através áo

BRC'E, como órgão repassa'-
'- dor. O investimento g'lobal da

-

obra som�u em números ' re�
dondo!!, Cr$ 35 miHlões, sendo
50% 'aphcado nas obras civis,
e outro tanto em equipamen
tos, dentre máquinas, apare
lhos, 'ir.strumentos qe testes,
computadores, máquinas de
calcular. bem como o acervo

da biblioteca, parts da qual
,do�da pelo nosso querido Pro-
lassor Walter Christian, de sau

dosa mem6rla"

E finalizando, o titular do
"

Grupo Weg enfatizou que o

Centro Tecnológico representa.
rá na verdade o grande coor

denador da promoção de' toda
a tecnologia do Grupo que di-·

rige, constituinúc,· se no irradia-

dor ctt. idéias, conceitos, fórmu
las e métodos,

Ato ccn..nuo, o Prefeito Vic
tor Bauer congratulou-sé com a

Weg, em nome da comunidade
!araguaense, pela inauguração
do Centro Tecnológico. Disse
o Chefe ào Executivo que a

Weg tem carreado ao município
inúmeros beneficies, "propor-'
clor rndo c. Jl:iraguá um cresci
mento acelerado e muitos em-

,

pregos, .
ccnstltu.ndo-se ne,

maior tome arrecadadora de
recursos áos cofres do muni
cípio, .dando conoições para
que toda a comuntdeoe usu
frua desse fator. Por lsso en-'
dereço metls cumprimentos -
tlnallzou - na oportunidade
deste ever.to que representa
uma nova era no desenvolvi
mentp, tecnolQgico da indústria
jaraguaense"

E ao fi 'lai, ccubé ap Secre
tário, da Indústria e Comércio
Hans Dieter SChmidt, que re

presentava também o Governa�
dor do Estado, a direção de

, palavras de es(mulo l\ direto
ria da Weg, dizendo que se

jorge Bornhausen aqui estives
se, tam!:lém se sentiria satis
feito e manifestando da m'esma

,/ forma apoio a 'Weg pelá inau
guração do seu Centro Tecno
lógico.

�

O Padre Alberto e o Pastor
Raul, das 60munioades cat6li
ca EI evangélica procederam a

bênção das Instalações, seguin
do'se o corte d3 fita'e o' des
cerramento da pisca' alusiva a

inauguração, pelo Prefeito Vic
tor Bauer e Secretário Hans
Dieter Schmidt.

'

Seguiu-se viSIta às instala
ções do Centro e inauguração
da Biblioteca, que situa-se 00
mesmo préc:!io, em seu pavi
mento superior, onde 'o Enge
nheiro Meacyr Rogério Sens
saudou aos presentes e ho-

.- menageou o Professor WaHer
Christian, falecido recenteme�-,
te de mal súbito e que duran
te 8 anos prestou assessoria à
empresa, ra71!io pela ,quai a bi
blioteca inauguráda recebeu o
seu nome: Biblioteca Pmfesso'r
Walter Christian.

Na oportunidade, ainda, a

esposa' do homenageado, Sra.
Ana, dcsrerrou a placa come

morativa ao àconteclmento. O
Diretor 1 Renico da Weg, "Moa
cyr ,Sens, �'nfocou diversos as

peetos da personalidade e filo
sofia <,e vida do Prof. Walter
Christian, destacando especial
mente a sua v/sAo. no futuro,
"firmeza de propósitos' e sua

inestimável contribuição tecno
lógica à.Wegi'.

eco dos Jasc reuniu-se
, ,

,

Anteon,tem à noite (5a.
-fuirfl ),. a Comissã() Ceq
trai O'fganiz,adora dos XXI
Jogos Abertos de Santa
Catarina, reuni'u Sleus prin
cipais . membros, onde .. :)

assunlo principal versou
sobre divulgação e publi
cIdade dos Jasc. A CCO,'
def!ni\.l-&e, ficará

.

agora
instalada junto ao Centro
de 1urismo, junt'ament9
com (l Sebratur - Senti
ços Brasileiros de Turis·
mo lfcJa., empresa' encar
regada de toda a parte
promocional dos Jo:go�,
dando cc) ndições a que
haja um' trabalho harmô
nico entre ''ambas e facili
tando desta forma a inter-'

relação' de t�da e qual�
quer at,ividade �'rente

, aos Jogos Aberíos�

E SI pedido do coorde
nador social, José Carlos
Neves, o Gê, �erá convi
dada a vir- a Jàraguá do
Sul, na primeira' semana
de' julho, a srta. Clotildis

,

Cataril1ia W'eràêkeller, da
Coordenadoria d4YDespor
tos' da SeCirefaria a.e Cul
tura, . Espo'ifé e- Turismo
para trataI! de detalhes
iniciais do programa de a

bertura dos Jasc. Quinta
.f.eira, às'19 horas; no Cen
Iro de Turismo, a C-CO
reúne-se novamente.

ação
"Projeto'

Com o objetivo definido d"

atender na cidade· de Jaragu�
do Sul as necessidades-de for-

maçio de admlnistrador� de

Pequena e Médi� - Empresa',
proporclonando-Ihes 'a aquisi
ção de conhecimentos neces-

�

Bários ao correto exerciclo das
.: estruturas bAslcas.

funções administrativas, em de- E se a eficiência é fator pre-

pon,iterante, sendo atu'almentecorrêncla do 1.° Encontro de

Empresários de Jaraguá do ainda Incipiente ou Incomplê-
Sul � • Dlrevio Nacional e ta, ,o Departamento Regional

Regional do Senal, CNI/Dampl do Senal, através da Dlvls�o
de Treina'mento, e a FIESC, ae FIESC, quando constatou-se
través do Centro de Asslstê!)a necessidade de se empree!'-

der uma ação que vise o de- cla à ,Média'e Pequen.a Indús-

senvolvimento técnico e adml-
I

tria - CAMPI,. elaborou um

nistrativo dos diretores de.pe-I
projeto, dentro -do que' pode

quena e média empresa do
_

m_os ehemä-te de "ProJetó Ja-

município, partlndo-se da een- raguá", destinado a �dnllnistralo
eludo chegada de 'que na si- �ores de pequenas e médias

tuação atual, a eficiência adrili- empresas com menos· de 100

nistrativa é fator bAslco para empregadQ5, situadas rio munl-

se alcançar indices de produtl- cíplo de Jaragua ao Sul, onde

vidade que levem essas mes-

'

prevê-s� a mírllstração de um

curso motlvaclonal de curta du
mas empresas a superar as de-

flclênelas enconrtadas em suas

I

DOCUMENTOS FURTADOS

Foram furtados do Intertor do seu veícuío, es
seguintes documentes, pertencentes ãoSR. _1.UIZ
ADOLFO HEGELE, residente na Rua .Guilherme
Hering, 58, em' Jaraguá do-Sul; Carteira de Iden
tidade, Tttulo de EI'eiter, C-arteira- de Habltltação,
Carteira do INPS entre outros documentes, bem
come, talonárlos de cheques do Banco do Brasil
e Besc. Tendo requerido .2.a via, tornam-se 0'51

orlqinals sem efeito. Jaraguá do Sul, 20 de junho'
"

de 1980.

Moretti Jordan & Cia. Ltda.

Tende em' vista e extravie das prepostas .d�
participação do.ConsórciO' Nacional Ferd abal�e
discriminades, ficam as mesmas sem qualquer
efeitO' a partir desta data.

S':R1E
"O"
HO"
"O",

N.O de PROPOSTA'
, 361.794
374.60�
374.606

.

Jaraguá de Sul, 21 de junho de 1980

Morettl, . Jordan & Cia. Uda..I
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

-

JARAG'UA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1a. praça: Dia 30 de junho p.v., às 14 ho

ras; Venda ém 2a. praça': Dia 10 de julho p.v:, às 14 horas,
por quem mais der. Execução nr. 6.950. Exequente: Ru

dolfo Krais. Execlltados. GUEDES CONFECÇõES e GUEDES

DERETTI. Bem a ser praceado: 1,0.) Um lote de terra, -sob

o nr., 27, situado no loteamento Jardim Verde Mar II, lo

calizado no Balneário de Piçarras-SC, à, Av. Nereu Ramos,
com a área de 260m2, estando registradO sob n. 6.029; às
fls. 192' do 2.0 Oficio de ItaJal-SC.�Trata-se de um ..lote
bastante distante da praia bem cO,,!� do centro comerciai

.

ele Piçarras, avaliado em Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzei

ros). Fica' ainda 'inlimado por esse edital de data acima o

executãdo Guedes Derettl, caso 'sua Intlmaç,ão �ã.o seja
posslvel pelo Sr. Ofl,clsl de Justiça. Dado e passado nesta

cidade e Gomarc.a de Jaraguá do Sul, aos -30 de maio de

1980. Eu, Adolpho Mahfud, Escriv1!io, 'o subscreJii.

Hamilton Plínio Alves
Juiz de Direito,

FAZ SABER aos que o presente edital conhecimento ti

verem. expedido nos autos n., 2:961, do ARROLAMENTO
dos bens do espÓlio do -finado JOÃO JUSTINO DE PINHO"
falecido aos 23 de outubro de 1979, do qual é hiventarian
te Maria Otma Lopes de Pinho, pelo mesmo edita'l a ser a

fixado na sede deste jurzo. no lugar de coatííme, e por �'
pia publicado uma vez no "Diário da Justiça" do Estado e

por cópi'a por duas' vezes em Jornal local, no prazo máxi
mo de 10 dias, contados do término do prazo do ed'ital,
CITA' ao esposo da herdeira Laura da Silva, de nome IVO
EDUARDO DA SilVA, atuall!1ente em lugar incerto e não

sabido, para, através representante legal, se habilitar' no

ARROLAMENTO ,supra mencionado, no prazo acima referido,
contados da' publicação deste no "Diário da Justiça" sen:
do'� prazo d'o edital de 30 dias, sob pena de, n�o o fazen·
do, àceitar como verdadeiros as primeiras declarações da
Inventariante. "DESPACHO� - J-se. Como requer, com o

prazo de '30 dias. (a) - Hamilton Pllnio Alves -:- Juiz de
Direito". 'Em, 02.6.80. Dado e passado nesta cidade e· Co
marca de Jaraguâ do Sul" aos 03 de junho de 1980. Eu,
Adolpho Mahfud, EscrlvAo, O subscrevi.

I
Hamilton Plinlo Alves

Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARÄGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÁO DE AUSENTE
, COM O -PRAZO DE 30 DIAS

-

t

prioridade
Jaraguá"

ra,çio, 'onde se enfocará os

Prinelplos Fundamentais de
Gerência.

Inicialmente, duní total de'
mais de setenta empresas de

pequeno e médio porte, senil
recrutado um grupo de trinta,
administradores para o curso,
com duração 'de 345 horas, com
pa'rticipação de Técnicos' do
Departamento Regional e do
CAMPI e do próprio CT do Se
nai local. O conteúdo progra
mático, bem como a minuta do

Projeto será submetido a apre-
'

ciação do Conselho Técniço
Consultivo, qUe reúne-se ,dia 25

próximo, às 16h30mln, no CY- e,
consta: do seguinte: Administra
tivo Orga!llzaclonal (72 horas),
Relações Industriais (40h), Ma-

'

teriais (22h), Finanças (100h),
Produção (68h), Vendas (43h),
totalizando 345. A principio,
pensa-se em reaflzar tlll curso

do
I

motlvaclonal de JUlho-a dezem
bro deste ano, ficando a em

presa recrutada isenta de qUEll-
,

quel despesa e cada módulo

disporá de trinta vagas, núme
ro dldatlcÍlmente conslá.rado
Ideal.

Pele e Produtos SlmJI� com

55; 1 Perfumaria, �b6es e'n
Ia, com 9; 11 Têxtil cóm 250;
11 Vestuário, calçados e arte-

,

fatos de tecld08 com 390; 12

Produtos alimentares com 536;
3 Bebldà com 203; 1 Editorial •
Gráfica com 35 ,e 2 com ramoa,
diyersos é 64 empregados.
NO R. DE JANEIRO

O Diretor do Centro de Trei

namento ,do Senal de Jaraguá
do Sul, Jerônimo loz; partici
pou de 5egi.nda a sexta-feira

(o�tein), Junto ao Centro de

Formaçlo Profissional Lycério
"Schreiner - no DR do Rio de

Janeiro, de curso com, o obJe
tivo de conhecer as apllcaç6es
do Sisfema Modular de Fonna:

çAo Próflssional na Área «Je
Eletricidade; Tal Sistema obje
tiva

-

o emprego a partir de

1981, do ensino Indlvl�allza
do. através de módulos (eta
pas), aplícando-se nova meto

dologia de ensino, dentro, da

área d� eletrlr'dade.
A prln'crplo somente Jara::'

guã, B!umenau e Fpolls. utiliza
tlio o Sistema.

EMPRESAS ENVOLVIDAS

Pelo CadastllO, Industrial da
Fiesc 78/79, é o segufrifé o nú
mero de empresas em cada

ramo de atividade e número de
, empregados que dispõem e que

póderão ser atingidas pelo pro
grama desse Projeto, pioneiro
em Santa Catarina: 5 Metalúr

gicas com 216' empregados; 6

Mecânica com 581 emprega�
dos;· 1 Material' Elétrico e de

Comunicação com 20; 2 Mate-
, '\

rial, de Transporte com 76; 5
Madeira com 97;." Mobiliário
com 238 funcionários; 1, Papel'
e Papelão com 26; 2 Couro,

'

-

Habitação volta
O problema habitacional em

Jaraguá do Sul, que é gravís
simo, tomou a maior parte da
reunião desta semana 'da As

sociação Comercial e Indus

trial, ppis que começa a assu

mir proporções alarmantes, ha
vendo, inclusive, rumores da

disposição de várias Indústrias
de transferirem seus 'parques
fabrís para outros municípios,
onde ainda há disponíbilidade
de mão-de-obra, sem' os pro
blemas que aqui

.

se apresen-",
tam, e de forma marcante.
A falta de moradias em Jara

guá -tem causado uma elevada
rotatividade de mão-de-obra em

nossas indústrias, e até mes

mo no, comércio e no setor de
prestação de serviçOs, pois,

I

a discussão
que, não eneontralKlo onde a

lojar sua família, o eperane
vindo -de fora (que não sâo "

.

pouCos) acaba por r8fomar à

origem. A par dos transtornos

-que isso tem causado a produ ..

ção,a situação apresenta pê�
sado ônus para as empresas,
como seleção, treipamento e

adaptação desses trabalhadores
dentro da empresa, enfim, re

dundando el!!tempo ê dinheiro
perdido, pois não' se fixou em

Jaraguá do Sul.
Analisada novamente a ques

tão, vários procedimentos fo
ram sugeridos, como fOrinulas
de ameniZar \ a problemática:

'

1. - Ap!esentação de me�
morlál ao plenário 'do Conse
lho DIrefIor da F.cIsc, que 88'

Chefes de, Set.or
partiCipam

Foi realizado com sucesso"

terça-fàira, o encontro de Che
fes de Setor de Pessoal, reu

nindo 32 empresas no auditó
rio do Sesi" além da feporta
g�m deste jornal, com o obje
tivo específico de desenvolver
o Projeto'''DivulgaçAo dos Ser

viços do Sesi", para atingir a-
,

quelas pessoas que os meios
de comunicação da cidade não

,'alcançam. Os, Chetes' de Seç�o,
representando ,13 mil operários'
jaraguaenses, participaram ati
vamente dos trabalhos, que te·
ve a abertura 'a cargo do age.,
te Adernar I,.otin FrasseHo, que
destacou uma panorâmica ge�.
ral do Projeto e, ato continuo,
o Dr. Ayrton Roberto de Oli
veira, Coordenador de Ativida
,des Fins do Departamento Re

gional do Sesi, explanou com

auxilio de um organograma, os
órgãos subordinados a Flesc

(Sesi, Senai, IEl e Cjesc), de
tendo-se á uma visão global
das atividades sesianas a nrvel
nacional e prinCipalmente esta
dua'!, dentro de sua meta de

planejar e execl{tar medidas
que contribuam para o desen
volvimento do bem-eslar social
do trabalhador nas

'

lndöstrlas,
extensivos à famma, concorren
do desta forma para a' melho
ria do padrAo de vida. .

Os trabalhadores do setor
de transporfes e comunlcaçllo
também são abrangid,os pelo
Sesi, no campo da saúde" edu

caç_ão, 'lazer e serviço soc.lal,
,graças ao pagamento, por par
te do em'pregador, de 1,5% do
total da folha de pagamento,
que dá, o sustentáculo às ati
vidades do Sesi, segundo o

Dr. Ayrton, que rev.elou, ainda,
que o Sesi Nacional fica com

25% do total arrecadado e que
Silo Paulo, contribui com mals
de 50% da arrecadaçAo.

, N� ocasião do encontro, efe
tuou-se também visita à todas
'as instalações da Agência.

r;: igualmente, a srta. Adelina
�anata, Assistente Socral, ex-,

planou os programas que o Se
si mantém em Jaraguá do Sul,
nesla área, destacando o Grupo

de·
de Pessoal
Projetos

de Jovens, Clube de Mães" Pro
grama de Desenvolvimento In
fantil (POl) - para crianças de
3 a 6 anos e Bandinha. Já a

sra. Maria Aparecida Fresset
to, Coordenadora dos Cursos
Populares fez ampla explana
çl10 sobre os cursos mantidos
pela Agência,. enquanto que
Sérgio Luis da Silva, I Encarre
gado de Esportes, manifestou
-se sobre a sua área, lamen
tando o desinteresse das em

presas quanto a participação
em Jjromoções esp�rtivas em

"e�(;:m:naiaas modalidades� 'bem
como, disse daquelas atual
me.rte praticadas. E revelou

que a quadra polivà.lente, aos

fundos da·,Agência, deverá es

tar liber_ada até o dia 28, quan
do pens8�se em dar Inrolo às
disputas do' Campeonato d�
FutPNl'l ·dE' SaJâo; para novem

bi o, tegundo Sérgio, deverá es·

tar cOI'!C'lurdo o campo de Fu·
tebol Su'ço.

E coub� ao Agente'�ras�et
tö dH';açar os demaiS serviços

.

do Sesi pm ,Jaraguá ao SUl,
rru;to bem detalhados em a-

peslIla especialmente prep'i/ 1-
da. Frilou o Agente, que o

Cen�o Torácico (abreugrafia)
s,;,rá r�aHzado ainda neste ano

e apelcu no seritido de que as

, '3mpresas inscrevam-se na Ca"l
p::mna Cperário Padrão, pois é

I

objeli'/o' realizá.;ia com grande
n"mero de candidatos;
D�flniu-se também pará a

gost:), a avaliação do Projeto.
Ao ';)I'contro 'fez::se pres;lr,fe a

.

Chefe da Divisã� de Ensino e

Desenvol\l'" en�o Social, �rÚ,l.
ßaslla Maria Rosa.

,SeguIu-se almoço, no Ita,a·�.
ocasiiio em que marcaram pre
sença Dorval Marcatto, .. iCF

,·.prr.�ldente da Fiesc, Jos1' Cár
los Neves, do Sindicato das In
dúst, as da Construção e ",lotJ'
liár;o, Renilda Farias, do Sind,·

C:iro dos Trabalhadores nas �n
riustrias do Vestu'ãrio, Aliberto
Ewala, do Sind. dos Contabilis
tas e mais o Agente, As�isten
te Social, Encarregado de Es-'
!,-O:16él E; os Chefes do SeL'x de
Pessoal das 32 empresas parti-
CiIBnl6'S.

pelOS empresáriOS
'reúne dia 28 próximo em Rio
do Sul, '!rom sugestões do Mi
nistro Mario Andreazza, do In

terior, para simplificação da
�sistemática de financiamento
do Banco Nacronat da Habita"
ção -:- BNH.

- 2. - Pesquisa de existência
de mão-de-obra ao longo da
Rede Ferroviária Federal e seu

interesse em trabalhar em Ja

raguá do Sul e, numa etapa
posterior, a obtenção 'junto à
Rede de autorização para a cir
culação de um trem especial,
para transporte dos. trabalhado
res. Segundo uma Idéia lança-

J da, e bem aceita por sinal, pre
tende-se até mesmo recrutar
trabalhadores em JOlnvlJle, a
proveitando o excedente ou a

queles que não conseguem co

Iocaçllo tunto às empresas da
quele munlc(pio.

3. - Gestões Junto à Cohab/
SC e Prefeitura Municipal, para
agilização da' construção do

'conjunto habitacional em Três
Rios do Sul e a construção de
outros, a curto prazo. Quanto
ao núcleo em construção, co':
mo a A. Gonzaga rescindiu con

trato, a Empreiteira SecOin de
verá executa'r os trabalhos fal
iantes� "

Todos os assuntos relacio
nados à matéria continuarão,
em pauta, aguardando-Se In
clusive. novas sugestões, para
que através de um consenso

geral, possa-se reivlnCflcar Jun
to aos canais competentes, pa
ra a solução do. problema.

COMISSõES ESPECIAIS

Outro assunto abordad� com

muita propriedade, foi a neces

sidade da criação de comis
sões especiais' d�ntro da' Acijs,
como forma de proceder a �
tudos em torno de assuntos es

pecíficos, obJetlv�ndo dinamizar
a ação' da entidade, 8JIl vias
de ler sua sede própria (Cejas),
propiciando a oportunidade de

prestar serviços e assistência
- mals amplos/aos associados
da. entidades patronais de Ja- '

raguá do Sul. Cogita-se, á prlQ
ri, comissões 'de: assuntos do

comércio, assuntos da Inda..
trla, aSsuntos fiscais tributArios

, e açlo empr�rial. 't

CURSO DO ICM

, ", ,

O Centro de Asslstêncl8_Ge-
renclal de Santa Catarina-:
CEAG/$C - esfá propondo pa
ra JaragU'á do Sul, um curso

de aperielçoamento profissio
nal, com 16 horas/aula, no pe- '

rrodo diurno, podendo ocorrer·

em Julho oU' agosto. Terá come)
'tema "Imposto de Clrc::ulação
�e Mercadorias: Documentário
Fiscal do "ICM", abordando as

pectos teóricos e pnlltlcos e se

rá mfnlstnldo pelo Prof•.Romll-
.

do Roberto Koenlg, autoridade
na matéria. O custo do curso

será de Cr$ 3 mn e a abertura
de Inscriç6es ser� comunicada
breve.
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