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no Vale do Uapocu. . E Jaragná reivindica

Jara�uá do �ul Gom�l�ta m4 ano� d� fu�da�ão
O�tem transcorreu o 104.0
ano de fundação de Jaraguá

- d.o Sul. No ano em curso, no

mês de abril, marcou a pas

sagem do 46.° ano de eman

cipação politica, posto que

pelo Decreto Estadual n. 565,
.de 26 de março de 1934, era
criado o muni?ípio de Jara

guá, instalado no dia 8 de
abril do mesmo ano.

25 de julho não só marca,

portanto, a passagem que
homenageia a data da Imi

gração alemã no Brasil do
sul ou a lembrança do "Dia
do Colono", pelo que da
muito significativo"ela repre
senta para esta região, que
deve o seu progresso pelo
trabalho fecundo dos seus

primeiros habitantes, como

ela representa um marco

fundamental dos jarsgúaen-
-ses, ancorando nas margens
do Itapocu, a data de funda

ç'ão desta progressista cida-'
de pelo muito homenageado
Cél. Emílio Carlos Jourdan.
A data ,çI_e 25 de julho, con

sequentemente, tem um trlpll
ce significado para ,os mo

radores deste munlclplo e

todos plenamente justificá
veis para a mais recomendá

vel
.
comemoração. Eis, por

que abrimos as nossas pá
ginas, para cumprimentar a

todos pelo muito que cada
um deu dá si para atingirmos
este estágio de desenvolvi

mento dentro da comunidade

catarii'fense e brasileira. PA

RAB�NS aós aqui nascidos e
, aos que aqui vieram para a

judar' na construção deste
colosso que se. 'chama JA

RAGUA! Todos merecem ,o

nosso maior respeito e con-
/

,sideração. Cada um, com o

seu amor por esta terra, terá
dado um pouço do seu es

forço e com esse esfo'rço
adquirimos a consciência de
nossa grande importância na:

construção na grandeza de

Santa Catarina. O Brasil ha

verá de reconhecer dentro
em breve o quanto vale o

municfpio de Jaraguá do Sul

na grande parada cívico-so

cial�econômica, , apontando'
um pequenino lugar no gran
de mapa e de onde emergem
habitantes de diversas E)tnias
que trabalham de mãos da..

das e o somatório desse es

forço há de se perpetuar no

dístLco do nosso brasão de

armas - GRANDEZA PELO

TRABALHO.
Este 25 de julho qe _1980

tem u,m sabor al1)argo,' pelo
desaparecimento da última

filha do fUl'!dador de Jaraguá
do Sul, a Senhora Helena

Jourdan Ruiz, no dia 10 de

março, com ·97 anos incom-'_

pletos. Ao açaso lembrámos
.

sua visita à Jaraguá, em

1941, quando da inaugura
ção do Paço Municipal, a 4

de outubro. Naquela époce!,
Dona Helena já era muito e

m'otiva: pela volta à terra que
lhe vira nascer, nos idos de
2,de agosto de 1883. Pediu,
entAo, 'à sua filha r;.lisabeth.... '

Jourdan Ruiz, para .'que es-

crevesse ao "Correio do' Po
vo", UM AGRADECIMENTO,
que tomamos a liberdade de

republicar pelo que de grati
ficante é para os descenden-

, ,

tes do fundador e do povo
'd'êsta terra. Eis a íntegra do
cooumento: "Não me quero
furtar ao grato ensejo e de
ver de vos mandar a expres
são mais sincera da emoção
que sentimos, eu e minha

mãe, ao estar em vossa cida

de. Compreendo o anseio

justificado de minha mãe,
compreendo mals que a .ho
menagem a ser por vós pras
fada a ....:.... Emílio Carlos Jour- .

me relevem recordá-lo, pois
para o exaltar nada mais jus
to e confortador se encontra

do que esse movimento par
tido de corações fiéis - que
o relembravam, das famflias
mais �ntigas que guardavam
a lembrança de um homem a

lutar como um
o

pigmeu ante

a impotência com que a fá

talldade lhe marcara a últi

ma fase de sua vida hones

ta. Havia de chegar o ins-
dan --: é o fecho de ouro de tante em que fora atingido
uma epopéia; ili.emos de ,Ion- pelo espinho brut�1 dos de-

'ge em busca de vossa hos- sengános esse que vivera e-

pitaltdade, As cidades se su- plsödios desconhcidos, só

cederam, as serras e os ca- mencionados por amigos di-
minheis foram passando ver- letos, . que os passaram .a

tip,inosàmente, na contlnuí- seus filhos, na voz da tradi-

dade de uma longa jornada, ção - esse que' se tornara

mas eu desejava que fosse desbravador por amor do so-

ainda mais vertiginosa a nho q�e vivera no vale fertil

marcha dos dias, para vos e prodigioso de Jaraquá se-

conhecer. Agora, embora au- ria erguido muito acima das
- sente na solenidade que vai convenções' humanas "no lu-:

se realizar, uma vibração de gar que a glória legá àque-
civismo e -patriotlsmo da al- ,'- les que imolaram tudo 'pelo
ma coletiva de Jaraguá, eu bem coletivo".

me 'associo em pensamento "Olhei vossas criançás
e coração. Durante à breve sadias, . senti o influxo de
estadia entre vós senti o vossa vida e desejo agora

quando conseguiu o. esforço que o ritmo soberbo da pros-
continuado dos homens no priedades entre em todos os

cultivo generoso de uma se- lares, nas fábricas, nas indús

mente, lançada à terra, mar

cê do arnor e sacrifícios ine

narráveis de outro homem:

meu 'avô! Tenho a certeza,
Exmo. Sr. Prefeito, Povo de

Jaraguá, que 110S primórdios
desta,admirável cidade, quan�
do ainda era colonia em for

mação, ele se sentiu. deslum
brado ante o sonho que sur- -:

gia, porque esse sonho trans

formava sua existên.cia áspe
ra e desolada, aiI1da ressen

tida dos horrores da guerra,
na fecunda, laboriósa e às

vezes atribulada vida de co

lonizador. Não preciso' dizer
sobrEi ,o que foi essa coloni

zação, esse empreéndimen
.to' em que, heróico como foi.
em to;da sua vida cheia de>

. revezes, generoso como todo

aquéle que sabe dar sem re

ceber... Jourdan empregara
todo o patrimônIo de seus fi

lhos, de seus velhos sogros,
tudo. o que lhe poderia ga
rar'ltir dias vindouros de 'pros
peri!:lade., Minha mãe, nasci-.

da em pleno sertão jaragua
ense, a meu ,lado, emociona

da, ·pode abranger com o·
. olhar pleno de lágrimas a ter

ra amada que ele percorrera
através do curso dos rios'

que o'sulcam, das mon'tanhas
que aguardam, como , senti

nela.s avançadas, o dia de ,a

manhã".

"Ei ainda mais;- tivemos a

visão daquele que morreu

pobre, abatido! mas sempre

corajoso, 'cansado dé!lsa vi

da infatigável de nômade -

ressurgindo em toda a inten

sidade de seus atos, para

ser louvado por um tribunal

que nunca falha: tribunal da

consciência daqueles para os

quais"'" abriu � PJimeira pica
'da, construiu o primeiro. en
genho,I os ranchos simples,
e para' os quais pensava, ain

da, abrir um canal que -
'

rompendo os entraves da fal-
.

ta de transporte ..:_ traria;

forçosamente' o progresso à

Jaraguá. Tudo o que ele so

nhou, está admiravelmente e

xecutado por vós, que o su

cedestes, e eu peço que

trias, nas escolas, como uma

grande benção",
"Vós todos, -Jaraquaenses,

,
natos'ou que vlvels no mais
recondito da cidade a que
aprendi a amar, .desde m_eni-

,
na, vós todos repito, sois

portadores de um facho lu-'
minoso que Jourdan acendeu

quando seu pé de ,andarilho
infatigável, rompendo os ín-.
vias sertões brasileiros, pou
de sentir a terra virgem do

Jaraguá, como a Terra àa

Promissão".

"Ele, ao morrer, dei:xou-o
como maior legado, alimen-"
tado do sacrifício que lhe a

tormentara o pensamentp de '

homem bom e simples, ace

so, sim na pira do ideal mais'
nobre ao qual se imolara, no
silêncio das grandes amar-

guras".

"Estou segura de que sa

bereis' retê-los com mãos fir

mes e tr?nsmití-Io aos que
virão. -- para a paz e vitoria
de JaratJuá!"
"O nosso agradecimento,

tudo o que temos de melhor
fica hipotecado ' a' vós', aos

VOSsos filhos, à geràção vin

doura, porque soubestes hon-

.

rar a História -da Terra em

que nascestes, atendendo aos
.

apelos dos que nobremente
se lançaram na "Campanh:a
da Gratidão".

r·

"A eles e ao Sr. Prefeito -

que soube dar o apoio de

seu valioso concurso, para

qúe em Jaraguá, à 'sombra
protetora das montanhas, em

expectativa eterna, possa es

tar, admiravelmente trabalha

do pelo artista Fritz Alt, em

bronze e em espfrito, Emilio

Carlos Jourdan, seu fundador
- o nosso profundo agrade-
cimento".

Aos jaraguaenses dê todos
os tempos. e de todasas ge

rações, os cumprimentos pe
la passagem do 104.° ario de

existência.

Eugêriio Victor SchmlJckel

25-07.80

\

O secretário Ivan Bonato, da

Faz�nda, ,visitou nos dias 22 e

23, terça e quarta-feira, os mu-

/ nicípios de B,:alrra Velha, Massa
randuba, �uaramirim, ,Schroe
der, Corupá e Jaragu'á do Sul,
na microrregião do Vale do

Itapocu.
. Em cada mllnicípio, o Secre

tário da Fazenda, acompanha
do de assesseres, manteve en

contro com as lide�,nças �a
região, prefeitos e vereadores,
e comlseão diretora do PD�.

_ As visitas tiveram por objetivo
a realizaç�D de uma análise so,�
bre a administração do Gover

no. do Estado e municípios"-da
região., além de troca de infDr- .

mações e relvlndlcaç6es.
"Em Jaraguá do. Súl, esteve

quarta-feira à noite, no Baepen-"
di, quando. na ocasião, além

de assuntes. políticos" o muni

cipio-sede da microrregião rei

vindicou uma sé.rie de benefí-
, cios à várias, Secretariàs de E.s
tado e órgão do Gover�o Es

tadual, Iiga�Q a Vice-Governa

doria.

OS PEDIDOS

As reivindicações de Jara

�uá ·do Sul, solicitadas ao Es-'

tado, segundo informaçõ�s ex

clusivas preStadas' ao "Oorreio

d,D. Povo" _� estas:

SECRETARIA DE SEGURAN

IÇA E INFORMAÇÕES (SSI) -

1) Instalação da Delegacia Re

gional de Polícia; 2) Dotar a

Delegacia de Polícia da CO"
marca de um maior contingen-'
te policial, pois que, mesmo

com a Rádio Patrulha (efetivo
não complelo), não' atende

mais as necéssidades; 3) Es
tudo da viabilidade para ceie ...

bração cie um convênio .SSI/
Prefeitura Mun.icipal, no senti
do de destaca·r 'um contingen
te policial para fiscalizar o

Irânsilo úrbano; 4) Deslinação
de maiores recursos financei-

.'
ros para fazer frente face às

despesas da Delegacia de Po

,lícia� lais com�: conservação
das .instalações, móveis, mate

� riais de, limpeza, gasolina, en

tre oulr�•.

SECRETARIA DA EDUCA-

ÇAO (para 1981) - 1) Con�tru
ção de uma sala de aula na

Barrá do Ribeirão Grande do

Norte, em substituição' da' a
luai, cujo estado. é desolador
...;._ 3 salas na Escola Blisica ,

Hol'ando' Marcelino Gonçalves;'
1 sala de aula na Escola Isola

da Ilha da Figueira e comple-"
mentação das construções da

Escola Básica. José Duarte Ma..

galhães, na' Barra do Rio Cer-
�

ro; 2) Refor;ma doS prédios es-

éotares da raae' es.tadual·do
municrpio, em número, de de

zenove; 3) Manulenção dos
. convênios celebrados com os

coiégios particulares';
,

pa.:a os

cursos científico e núcleo co-'

Irificação em Rio �a Luz; 2)
Elaboração dos projetos das

23 linhas, de EletrifiCJção ,Ru- ,

ral - já destacadas há três e

dições atrás, neste jornal.

SECRETARIA DOS TRANS

PORTES E OBRAS (STO} _ 1)
Interceder junto a Empresá Bra-. I';

slleil'8 de Transportes Urbanos

(EBTU) e Secretaria dos' Trans

portes e Obras (STO), para
maior agillzaçiõ e IIberaç-ão

/ de recursos referenles ao_ pro
grama de investimentos urba-

nós constanles no Convêflio
EBTU . 009/80, assinádo em

15.2.80, e publicado no' Diário
Oficial da União em 13.5.80; 2)
Solicilação, de- prioridade para
Jaraguá do Sul na programa
ção dê 1981 da EBTU e STO,
referente aos programas de in

vestimentos 'urbanos, já apr�
senlados no decorrer desle e

xercfclo.

I SECRETARIA DO .BEM-ES
TAR SOCIAL - 1) Conslrução
de um Centro Social, em Nova

'Brasília (Vila Lenzi); 2} Désla-
- car anualmente 1 verba de CrS
300 mil a APAE de Jaraguá c!o
Sul; 3) Destacar anualmente

uma verba de, CrS 300 mil a

Ação Social de Jaragu'á do

Sul; 4) tnterced9r junlo a Cohab

/SC, visando a conclusão das

150 casas populares iniciadas e

atualmenle
.
pa'ralizadas, bem

como agilizar processo referén

te a implan'lação eie mals 150

casas.

SECRÉTARIA DA JUSTIÇA
Estudo da viabilidade ,de eleva

ção da COmarca de Jaragu'â do

Sul de 3.8 para 4.8 Entrância

ou criação, de ' ulT!a 2.8 Vara;

2) Lotar os cargos' ora vagos,

como é o caso dos O!!çiais de

Jusliça, bem-como os cargos

que se.' fizerem n_ecessários; 3}
Promover a inauguração do no-

'

vo Fórurn da: Comarca, . provi- .'

denciando ,8 aquISição dos mó

veis para o mesmo.

SECRETARIA DA INDOSTRIA

E COMÉRCIO (SIC) - Estudo

para �plantação de um Dislri

to Industrial ein Jeraguá do

Sul.

SECRETARIA DA SAODE '_

1} Construção do Centro de

Saúde do melhor funclonamen-
"

to possível; 2} Preenchimento

das vagas existentes, princi
palmente de servenles, na Uni

dade Sanitária, bem _como, criar

nOvas vagas sempre que se fi

zerem necessãrlas; '3} 'Acionar
o equipamento existenle' na

Unidade Sanilária� 4) Dotar a

Unidade Sanitária (Posto de

Saúde) dos medicamentos ne

cesSários ao perfeito atendi

mento das pessoas que pio
curam o órgão.

Nestle' Domingo,
15 horas, no

.

,

"João MareaHo"

JUVENTUS
" X

CAÇADORENSE

Tevês mostram
Jaraguá 'em

Programas Especiais
Ontem, sexta-feira, Jaraguá

do Sul teve inauguradas as

repetidoras ,çI'o Canal 6 --- de
Curitiba e do Canal 5 - de

Joinville (pode que algum im

previsto técnico tenha ocor
rido, pois está matéria foi re

digida' quinta-feira), cessando
desta forma a polêmica em

torno das repetidoras que se

alastrou por vârios meses.

_

A TV Paraná, de Curitjba,
que retransmite a programa

ção da Rede- Bandeirantes e

a TV Santa Catarina, de Jo

inville, da Rede Globo, pre

pararam, para marcar este

grande acontecimento pro

gramas especiais sobre Ja

raquã do Sul, com várias en

trevistas. e· (amadas, do munt-.
cípio ,e que irão ao ar hoje
e amanhã, r�spectivamente.
Segundo o Prefeito Victor

Bauer informou quinta-feira,
o Canal' 5 de Joinville (que
agora é slntolzado no 7\) 'le
va ao ar. o programa espe
cial a partir das 14h30min
deste sábado, dia 26, en�
quanto. que o Canal 6, rio do

mingo (amanhã), das 11 às

.12 horas, podendo, desta

forma, os telespectadores as··

sistirem a programação nes

tes dias e horários indicados
sobre nosso município.

. r
CORPO DE BOMBEIROS.

BENEFICIADO

Quando' da visita do Se

cretário
.

da Fazenda Ivan Bo

nato e Assessores a Jaraguâ
do Sul, quarta..feira, o titular

da Pasta' presidiu. a �sSinatu
ra' de, convênio, beneficiando

!aQ Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul,
que passará a' percebe,r, se

gundo seu presidente,· José

Carlos Neves, um total d,e 30

vezes Q menor salário padräo
do Estado (atualmente é 15),
o que corresponde a aproxi
mad'amente Cr$ 90 mil men

sais, a partir de 1.0 de agos

td.

AÇÁO SOCIAL TAMBÉM

Na prcjxima terçar-feira, a

presidente da Ação Social de

Jaraguá . do Sul, Sra. 'Marli
Eaumer, Ve!1 a Capital do Es

tado, onde, receberá da Se

cret3l'i'a do Bem-Estar Social,
audlio correspondente a Cr$
200 mil, um novo beneficio

do Estado à nosso municrpio;
que muito deve a atual admi
nif?tração .

estadual pelos be

nofícios diversos que ,têm

carr�a90, em várias áreas .

Estes foram os pedidos soli

citados,' as "reivindicações fal-
..

tanles" como deJjni�-se, que o
.

Secretário' cra Fazenda Ivan Bo-
I CENTRAis EL�TRICAS DE natQ levou de Jaraguá do Sul
.SANTA CATARINA, (CELESC) 'às várias Secretarias, para es.:.
- Melhoria e ampliação da re- tudo e viabilidade dEt alendi- .

de ·de energia elétrica urbana, menlo. E, além destas, outras
bem como a da localidade de" ilamb'ém�\ verbalmente foram;
Nereu Ramos e a linha de el�' feitas;

��--------.-------------------------�--�-----------..

.Jeovir)&
� ...;

e'Ri
Arnor Divino - este é o te,. Cada'"sessão, segundo Rena-

ma empolgante que está sendo, - to'�. Lopes, do 'Serviço de No-
discorrido no Gongresso Distri- tícias, fornece subsídios a to-
tal das Testemunhas de -Jeová dos os presentes de, como o

de todo o ,Estado, que ,estão. - verdadeiro Amor, deve ser e

reunidas -no Centró :de Promo-' xercido em ,cada faceta da vi- :
ções da Citur, em, Balneá�'io

.

da diária, 'em: consonância .com·,.

Camboriu, desde o dia 24 até o real dever cristão - Amar

<;lia 27, em conclave onde par- uns aos outros como a sí pró-
ticipam aproximadamente' três.' prio. Está havendo desde quin-
mil pessoas. ta-feira deb,ates; palestras e

mum.

C.·...�orlú
dramas bíblicos' encenados em

trajes trpicós, que_destacam ,co
rno o Amor"Divino tem. se ma�
nifes)ado e pom9, podemos
concordemente, praticâ-ilo, iml
tand�-o. � ,

-

As sessões são franqueädas
ao,público, não se fazendo co

letas. '

1

JARAGUA DO SUL

Capital latino Amerlcena cIO
Motor Elétrico -Ó,

25/07 28101
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Grubba poderá
ser' o 'Delegado
Regional
de ,JaraDb�

O bacharel Adernar Grubba,
Delegado d'o 2.° Distrito Poli

'lial de. Joinville (zona sul), po
derá ser referendado pelos pre
feitos da microrregião, para o

posto máximo junto a já cria

da Delegacia Regi_onal de Polí

cia de Jaraguá do Sul. Grubba

que faz perte de urna lista trí

plice- encaminhada ao, Prefeito

-Presldente da Amvali, Victor

Bauer, pelo Coronel _e;ri Olivei
ra, da Secretaria de Seguran
ça e Informa_ções, esteve sex

tá-feira, em Guaramlrim, duran
te reunião. ordinária �da Asso

ciação, acompanhado do Dele':

gado' Regional de Jolnvllle,
João Pessoa: Machado ·e do

Delegado de Guaramirim, Jal

son Batista, ocasião em que a

presentou-se, colhendo boa im-

· pressão, tudo levando a crer

que seja o lndtcaêo para o car

go.
Adernar Grubba, que é de

Jolnvüle, é parente dos G[ubba
de Jaraguá, cujo genitor é ja
raguaense, também. Seu nome

deverá ou não ser referendado

num dos próximos encontros

dos Prefeitos da Microrregião.

TOPÓGRAFO

Também sexta-feira, os Pre

feitos do Vale do Itapocu co

nheceram o. topógrafo contrata
do pela Amvali, Milton fran
cisço Müller, que jã vem E'xe-

.

cutando trabalhos na microrre-

I·

gitlo, lendo levantado toélo o

perrmetro urbano do município
de Schroeder, em pouco mais

de du'ls semanas e, também,
o da microrregião dentro do

contexto catarinense (mapa) e

!solsdo. Nele também consta a

área e a população dos muni

cfpios integrantes desta asso

ciação.
'

"IBGE faz hoje
teste para
recenseadores
It. -

'

Com um total de 114 candi

�atos inscritos, para suprir 43

vagas, numa média de 2,65
candidatos/vaga, a Agência de

Jaragl{á do Sul 'da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia
'e Estatística (IBGE), faz neste

Sábado, às 15 _horas, junlo a

,Escola Particular Jaraguá, um
,

teste de 'seleçio à riivel de 1.0

grau, que objetIVa escÓlher a

queles de melhor _aRroveltamen
to para recenseadores ãurante

·

o IX R�nsamento Demográ
'fico do Brasil, que será reali

zado à partir de 1.0 de .set_m

bro.

Os Inscritos deverão estar hll.
.

hora indicada no locaJ do les

te, munidos de um doC,umento
de identidade, cartão de, i,!s
crlção e caneta eSferográfica

.

·azul. E os apro�ados, que, se-
·

gundo o Chefe da Agência,
Francllico Pisetia,' deverão�'ser
conhecidos' rio- final da prÓMi
ma semana, 'receberio de 18

a 26 de agosto, instruções de

come procederêrn dllranle o

censo.

o mlinlcfplo de Jaraguá do

'S�I foi dividido em' 47 setores

(ou zonas), Já' demarcadas,
sendo 23 urbanas e 24 rurais,
,que serão visitadas peloS r.
censeadores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes
Fazem anO. hoje - sábado \

Sr� Angelo TorineIli
Carlos Moacir Chlodlnl
Va1demlro Anacleto
Olga Machado
Geraldo Doubrawa
Sra. 'Karlm Huféiíuessler

Anw�riam amanhÁ

Sra. Elida Bauer
Sr. Humberto Rublru
Luzfa Nlcollnl
Sra. Doracy Corrêa
Sr. Alvino Modro
Ivete Panstei(l
Adolar Eggert
Antônio Meurer

Dia 28 de julho

Sr. Lothar Sonnenhohl
Sr., Harry Adálberto Grubba
Sra. Lúcia, espQsa �do Sr.

Eugênio Steinmacher
Valmor Nicocelli
Gerda Reichel
Ricardo de Jesus

Dia 29, de Julho

Sr. Hilário ,Bartel
Sr. Acácio José, Verl$si
mo, em Santos-SP
Marlene Floriani
Luiz Hubner
Valdecir Schaldach
Dirceu Feliz Henn

Dia 30 de julho

Sra. Edla, espo�a do sr. An
tOnio Corrêa, em Joinville
Sra. Hildegard Bürger Raeder
Elcfdla Lemk�

,

Ivo Arildo Tomelln
Sra. Idelcs Rowe, em -Garl-
baldl

--

{3r. Alfredo Reck
'

Domingos Sávlo ME!§.son
Alfràdo Bonomln,I,-
Lurz Ferreira SImon

Dia 31 � julho
•

Sra. Wända, �posà do
sr. Manoel F..da êôsfa
Sr. Daroldl Bona
Dr. Armfnlo Marquardt, em

Jolnvllle
José RobertQ Coelho
Janete da Rocha
Marcos SleWert
Dlomar Luiz ZorÍta

Dia 1.0: de agOsto

Eugênio Victor SchmOê.
6kel Filho, filho de Brunh Ide
e EUQf'nio Vitor Sch noecktr
Sra. Ermelina Cattoni Bau"

rr,anr;
('1

•

� ....... e_ _.-..
Or .. Waldemlro Matureehen

, ,.

Sérg'io Norberto Schr!)edár,
em 'Pl<? Negro-PR.
Sr:- Q,'e,ndo 'Gi'lberto Gonçal
vos:

O:"bertr, Francisco Bortolinl

S(. Otávio José VailattL

NAseIMEITOS.

,,";'

Dia' 03 'de Julho
F_abiano, filho de Braz, (Inês)
de Alcântara

Dia 05 de julho
,Katiane, filha de Ivo (Eodete)
'Krause

Dia 08 de julho
Valério, filho- de Aldo (Nor�
ma) Kvelka:mp'
Jonesmar, filh'o de Liberto

(Alci) Kopsch
'

Dia 12 de jufhO
Rafaela, fiiha de Ivo (Euclalr)
Aas�

,

Cristiane, filha de Anastácio
(Luiza) Gonçalves da Luz

Dia 15 de Julho
José, filho de Vanildo (Zu
leide) Zapelfa
Pablo, filho de Nerl Alvino

(Tânia) Enke
'

Sabrina, filha de Valmor (Lu
ziaf Wolodasczyk

,Dia 16 de JulJto
Pablo, filho de Ingo (Lour
des) Ehlert

Dia 17 de Julho
Lilian, filha de Arnaldo (Vil
ma Lehmert

,Leila, ; filha. de Osmar (Edel
. trudes), porr�ia ge, Negreiro

'. Fábio,_ filho 'de Pedro (�ure
ma) de Almeida

Dia 18 de Julho
Noeli, filha de .Genlr (0010-
re$) Guékert
Kleber, fillió qe Ari (Odete)

" Viero
Dia 19 de Julho
Viviane, filha tle Lfdio (Rita)
Viergu!Z
Everson, filho, de Luiz (Elita)'
Bu'zzl

Rafaela, filha de Jesé (Mar-
lenel) de Souia

Dia 20 de Julho
Viviane, filha de Valdir (00-
racl)

,

M6i1ei'
Dia 21 de Julho

'

Josiane, filha de Vilso (Jane
-

te) Coelho
,

Roberto, filho de Hilá�lo (Ire
na) Dornbúseh

Dia 22 de Julho ,c

Vanessa, filha ,de João (Ivo
nete) . Hlnteregger

vem p'aranaense cumpre uma
{l< ,

das metas'mais importantes de.
sua vida. Depois de inuito lutar
e' estudar, ele consegue, afinal,
�o laurei de seu . esforço, for
mando-se no curso de Farmá-

(' "

ci� é Bioqulmica. Qveremos nos

referir ao Jovem Ewérson Eval- ,.

do Henke, filho d� Edgard Eval

'do Henke e Romualda Solecki

Henke, _

residentes em Curitiba, )
sobrinho de nosso diretor. Ewer
son comp'arecerá hoje, ßS •..•

19:30 horas à Igreja Santa Te

rezinha, ,na Av. Vjsco'nde deI

Guar�pwava,. 4787, no Batel,
, paral,a" Missa em Ação de G.ra- .

ças ,e, aínan�ã, às 20:30 horas�
'kocorrerã a solenidade de. c'o'lá

-"CAo c�e grau, no A�ditórlo' d�
Reitoria dá Universidade do Pa-

, raná. Ao Ewerton é seus distln
;'tos pais, constantes leitores 'do
nosso semanário, os cumpri
mentos mais s,inceros, com yo
tos de uma brilhante carreira

profissional.

,

(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA .. NOSSO MUNDO)
. - "

'

(Equipe "Correio do Povo")

·MrnANTE SOCIAL ...

Assumíndo a Agência da Em

presa Brasllelra de correios e

Telégrafos -de Jaraguá do Sul,
o Supervisor Postal Evaldo Kern

per, vindo de Tubarão, no Sul

do Estado. Evaldo assumiu- dla

30 passado e substitui a Hélio

Feiler, que solicitou transferên

cia para Blumenau, ele que vi·

nha desempenhando um- bom

trabal(Ío à testa da ag�ncia e

'que certamente terá contlnulda

-de cem o novo agente, que ti

vemos a oportunidade de con-

, tactar esta semana.. A coluna

deseja sucesso em seu pösto •

ao Agente dos' Correios em Ja
raguá do Sul, Eva1do Kemper.

Neste sábado e domingo' ....
(2� e 27). a Sociedade Despor
tiva e Recreiatlv,\ Tiro ao Alvo
Ma888randúba Central, da "CIl
pilai do Arroz",_ estard promo-

, vendo a festa popular, com a fi
nalldadé de 811garlar fundos
destinados à reconstruçlo d�
sede da sociedade, sinistrada
em 78. Segundo Sebastião· Jor

ge Cúrclo, Secrétário da Prefel-
. tura Munlclpal,.o programa pre
vê, ,para hOle, 26, churrasco à

-

moda gallcha,e outras atraç6es,
a partir das 18 horas; dia 27,
festejos durante todo o dia é à

tarde, 8I0I8l'. com "o. Cavetra."

� E além das contribuições dos
associados e povo em geral pa
ra que os trabalhos de recons

trução sejam ,processados o

mais rapidamente posslvel, a

- Prefeitura· Muni.cipal de Mas

_ saranduba e o próprio Governo
do Estado, participam em

_

gran
de escala, para devolver à so

ciedade 10c�I, um racirto digno
para reuniõ�s e encontros ar

tlstico-polftico-social. E iss9 se

dará com máÍoJ urgência caso

haja contribuição do povo
.

da

região, que está sendo convi

dado a participar dos festeJ6s,
conformé "dicaH de CÚ,rCiOi
grande áuxiliar do Prefeito Dá

vio Leu.

Notícia que nos causou 'mui:
ta alegria, foi' a -escolha do dr.,
Heiiodoro· Franzól, Juiz lotado
no Forum de Criciúina', parlt .

ocupar a vaga de desembarga
dor decorrente da aposentado-
-ria do dr. Arlsteu. Schlefler. A

escolha -déu.'se pelo Governâ
dor Jorge Konder Bornhausen,
/de uma lista tripllce elaborada

pelo Tribunal de Justiça, e o

ato de nomeaçlo Já foi assina
. do no Palácio Cruz e Souza. A

manifestaçAo de nossa alegria
' ....

derIva do fato do Dr. HeJiodói'O
Franzói ter sIdo Jqlz de DI- ,

relto da Comarça' de"

Jaraguá do Sul,' onde durante

longo perlOdo teve d�cad8

atuação no atendimento da Co

marca, ao tempo em que o nos

so D;retor, como Vice-Preteito,
�hava.s'e nó exercJciQ, do car

go de Prefeito. Cumprimentos
ao novo Desembargador.

�'

Quando da festa de Sã,o Se

bastião, que aliás resultou 'em

grande sucesso financeiro, o

P,adre Elemar, num' tete a tete'

Informal com integrantes da

equipe de colaboradores deste

jôrnal, dl�se- que por- designa
ção de sua Congregação, pas
sará os próximos três anos em'

Roma, onde desempenhará im

portantes funções na Reitoria.

Padre Elemar, que é Cidadão
Honorário de J�aguá do Sul,
parts em setembro à 'Roma, no

entanto, permanece antes al

guns dias, na Alemanha, em vi- .

.sita a familiares. De lá, virá ao

Brasil, como disse, apenas uma

vez por ano, 9 que certamente
o prllvará de um, convivia mais

'amiÚde cõm seus amigos e ad':
mlradores.

. � -, ....." . ---. �

VÁAO

, uG�RTE,NHAUS"
EM BREVE

Av.. G'et. Vargas, 847.

A Visita' 'do Século
'I

PAPA JOAO PAULO II - EUFORISMO,
,FI!, RELlGI'()SID:ADE

Por ,Jo'sé Castilho Pinto

Agóra, passados já'· aiguns dias, podemos
com mais vagar e iset:lção, abordar o.espetáculo
'de principios de julho .que foi a estaéla do Papa
Jóão Paulo II em nosso Pafs. -

.

, Foram 12 dias em que fomos tomados, a um:

só tempo, por um eUforismo, uma fé ,e reUgibsidaio
de sem igual e que teve inicio em, Brasília com

prosseguimento ao vivõ pelo Rio de Janeiro, Be
lo HOrizon�, Sãó Paulo, Porto -Alegre, Curitiba,
Salvador, Recife,'Aracaju, F:'ortaleZ8 e Manaus.
Foi u,n período em que. o. BrasU quase parou, vis
to que o assunto de todos os m'omentos e de to-

,

das as bocas era o Santo Padre; em que tivemos
ocasião de testemunhar aglomerações humanas
nunca. dantes presenciadas, corrio foi a d'o ,aterro
do Flamengo. Foi, em suma, um espetáculo die fê
religiosa como nunca se viu, más onta fé

_

cons

ciente e sem os exageros exiallentes em alguns
palses, onde os crentes· chegam a; se flagelar e

se mutilar impiedosamente c'Qmo
- demonstração

de crença. Não, aqui não ho� desses fanatis
mos, pois pr.aticamos a ,religião, cultuamo� a e

xistência do Ser Supremo :que criou e co�nda
o Universo e' que conhecemos por Deus NQSSo.
Senhor, - veneração, porem, que não val' aos ex

tremismos.
......

. f:=oi I�to o que vimos durante a- estadia do
Papa João Paulo II entre nós, estada. já cogno
minada de A Vislta- do� Século, tal o interesse ,e.

carinho que déspertou nos 120 milhões de brasi-
'Ieiros e também nós milhares de peregrinos do
exterior que para aqui acorreram pressurosos e

testemunharam 'o grandi9so espetáculo.
E temos certeza que, apesar dos propósitos

velados e a,té impatrióticos de uma ce� mino
ria, o Papa João ,Paula II deixou o BrBJSiI, mtensa
e favoravelmente-Impressionado c'om tudo. que
viu e assistiu, ainda mais que em nenhum dos 13'
países, que visitou recentemente teve ensejo de
presenciar fanta fé, tan,ta reUgiosidade e respeito.

Estamos' certös, igualmente, que essa visita
Papal corico�(erá' para red&$pertar o ânimo � a

esperánça do povo brasileiro no futuro; para mu

dar e melhora'r muita coisa quê não anda bem _"

neste Pais. Vamos esperar -par� conferir, pois
quem viver verá.

Jaraguá do Sul, 22.07.80

, - .

No pr6xlmo cJomingo, dia 3,
em Comemoração ao qU!lrto
aniversário de Beto Promoções,

, [

uma ,grande soarê está progra-
mada para o 'Botafogo, Inclusi
ve com sorteio de cinco ."ml"
lhas". O Conjunto Quarta Re

denção, animará a tard& dan

çante.

--k-
A Ordem Auxllladora das Se

nhoras Evangélicas (OASE) de

Jaraguá do Sul, promoverá dia
13 de agosto, com fnrclo às 15

horas, rio Baependi, C�fé e ßa
zar Beneficente, esperando po
der contar com o apolo de to

dos.

�
EstA conßnnado para o dia

8 de novembro" o tradicional
baile branco de Corup'á, que es

tá sendo orga",lzado pelfls doo.
màdoi'as dó Lions Clilbe do vI

zinho munlclpio, para o qual,
dezena e mela de menlnas..mo-·
ças já estio Inscrlis.. O Con

Junto "Imagem" marcarã musI

calmente o acontecimento que.
relinlr6 toda a sociedade coril-
paense.

De aniversário hoje, sábado,
a Sra. Anita S. Ríccoli, esposa
do Presidente do Lions Integra-.
çãó, Arcelino Pfccoli que, para
marcar o acontecimento, reúne

em sua residência companhei
ras do clube. E dlia 28, a Sra.,

Lach!!, esp'osa do Leão Eugênio
Steinmacher estará igualmente
trocando id,ade, e recebe nes
te domingo suas amizades pa
ra comemorar a data. À ambas,
Oll cumprimentos da coluna.

. --A:-,
HQje ao entardecer realiza-se

a cerimônIa de casamento de
Ana Valdete, filha do comer-

ciante e ex-ver'eador Belannlno
Garcia e Helena Sarti Garcia �e

.

Evandro, filho do Sr. Eugênio
Selonke e Adelina. Gomes Se
lonke. A cerimônia religiosa
dar-se-� logo mais, às17:30 ho-
ras, na Igreja Nossa Senhora
do Rosário de Nereu Ramos ..;
ap6s o ato religioso os convi
dados set'io recebidos nas de-

'

pendêncfa8 da Sociedade Sport
Club Estrell.. Aos distintos nÓi-

'o Industrla(Helnz (Ilse) Í<:�hl-

I bach receberam amigos em sua
,

: belissima casa de campo, na

fazenda em c. Alegre, para a�
moço e tarde agradabllfsslma e

deScontraid_.

--k-
Nossos cumprimentos as Sras

Lúcia Menel Fogaça, Márcia So

creppa
-

e Caciida Menegottf
SchOnké, pelas obras de - arte

adquiridas na capltal-paranaen-
"

.

se, quadros éstês de pintores
catalogados.

�,

Foi anfltriA perfeita Dá últlrnai

quarta-feira, _a Sra. Vara Rudol!
Emmendoerfer, esposa do odon-

tólogo Carlos' Emmendosrfer,

quando recebeu amigas .. para
um gostoso bate-papo.

�
RecebemQ� o CIF:A Informa-

tivo, da MarcaUo Ind. de Cha
.

péue ,Ltda, que dá conta de

suas atividades, inclusive des

tacando a programação da 2.8
�

.SIPAT - Semanà Interna de

Prevenção de Acidentes no Tra

balho, realizada de 14 a 19 do

corrente, E da Indústria Têxtil •

Jarita, também, todo o . prog'ra
ma de sua 3.Il,Semana de Pre

venção de Acidentes no Traba

lho, que encerrou-se ontem, dla

25, com projeções de fiimes e

slides. Essas "semanas", de- ,

monstrarn a preocupação das

empresas em diminll'ir e preve

nfr o número de acidentes, 011-

de-o BrasU, infelizmente, detém

o titulo de "campeão".
--:1:r-

O tradicional "Café das Pri-

mas" dá família Marquardt, que
a coluna sempre destaca por
achar muito válido .....s encon

tros, será na quarta-feira vin-

doura na resldlnel. da Sra. Ve

ra M'arquardt Haakit.

� _0

Foi reaiizada no Último sába

do, em nossa cidade, com su

cesso, a 1,.8 ReuniãO' do Conse

lho Distrital do Lions Interna-

tional Distritol L-10, quando tarn

bém deu-se a posse do indus

trial João Lúció da Costa como

G�vérnador do Distrito. O pro-
""

grama foí deveras concorrido,
com destaque para o jantar, no
Juventus e o Chá das Domado

ras, no Baependi, onde a Dona -

Olga, esposa do Governador

joão LúciO; foi homenageada.
Felicidades 'ao casal Costa e

dem-aiS integrantes da gover

nadoria pela posse.

--k- _

No' dia' 16 -do corrente, em�,

Curitiba,. faleceu Guilhêrme ......

(WiUy) Zettel, tio de nosso dire�
tor, com à 'daeht de 82 anos.

TioWIlIy, cOmo era mals conhe

cido, era casado em duas nllp-
,

elas e ,ultimamente conservava

o estado de viuvez,
' deixando

numerosa prole. O seu sepUl
tamento deu-� para a Necr6-

pole de Santa CAndida, às 16:30

horas do dia 17 de Julho de .. --

.

/
1980. AOs enlutados, as condo

. lênclas desta coluna: ,r

-tr
O. nossos cumprimentos es-

.

pecials pelo ânlvers4r10 no pró·
iimó dia 29 de julho, da Sra.

Nancy Bianéhi, espOsa do escu

rápio Dr.'AugustiÍ\ho átanchl;
no dia 31, da Sra.'Marguit Wag
ner (Mandl), esposa·do empre
sário e atual vice-presidente
�aclonal da Ablgra', alnlgo Údo
Wagner e, no dia 1.0 de agos

to, da' Sra. Eilza�eth M'ajcher
Watzko, esposfl do amigo Wal

dir, que ocupa altas funç6es na

Indllstrlas Reunidas Jaragué. e
bafalhador da SCAR; Euginío
Victor Schmõdkel Filho - um

dos colaboradores deste jornal
e funcionário da C>rganlzaçAo
Contábil "A Comercla:l" e, oi'�
lando Gilberto Gonçalves (Be
to), 10 "homem das promoç6es

" soc,iais".

n.ItI��o�a��=Old!�a�I:'��� 1-dehdo diariãmente, Inclusive aos. sá_ba
dos até às 18 horas e aos domingos: e
feriados das 8 às 12, horas." Demonstre
seu carinho. Ofereça flores da

FLORICULTURA IMPERIAL

vos os nossos ma'is efusivos
cl,lmprimentos, extensivos

_
aos

distintos pais e demaJs famllla-

_. i

Deco[ações para casamentos - DecOr.çé5es
para Igrejas - Decor,a9Ões para clubes,- Arranjos

,

. para festas, - Buquês em geral. '

-' ,

Plantas ornámentals.

res.

-"k-
A Marisol S.A': - Indústria'

do Vestuário, uma das- Jpotên
cias, fabrIs de nossa cidade, es
tá em Convenção hoje, com

seus representantes� junto ao

complexo' esportivo-so·cial do
Clube Atlético Baependi.

-
'

-"k-
.

O casal al!l'go Sigolf (Cacß-
da Menegotti) SChünke, recebe
ram para jantar no último, dia
16, o simpátlcio casa:' jolnvilen-

, � se Sr. Rámlro Helse e Esposa,
"e dlretor-jur!dlco da Compa
nhia Hansen e diretor da Facul
dade de Ciências Administrati
vas e Econamlcas de Jolnvllle.

�
A SCAR promove novamente

um jantar-dançante em come

moração ao Dia dos Pais, este

,

ano, ,no dia 15 de agosto, nas

dependências do Grêmio Espor
tivo· Juventus. A coluna se an-

tec�de é convida a todos os ja
raguaenses para mais um bom

programa que a Sociedade <Je
Cultura Artlstlca of�rece à so-

ciedade.

PAGINA 2
�

,

Um lugar que
saudades...
VlsltanCfo o Café Co-

_

lonial fKaffe Haus) do
compleX9 comercial
Jarila, você jamalis o

esqüecerá,. prinCipal
menté pel'o__bom alen;.
dimento e catego.'ria
do mestre Krüger•.

.J
.

Encerradas as inscrições, de
zenove é 'o Í1ú�eró .oficlal de

meninas-moças que farão o seu

"debut" no dia cinco dEt setem

bro no aristocrático Clube Atlé

tico Bâepend'i, sendo elas: An-'

dréa de Macedo Furtado, Adria
na Lisboa - de Florianópolis,
Ana Christina ROdrigues lielon
,ka - de Curitiba, Cláudia Em..

mendoeríer, Cássla 'Maria Sch-
•

neider" CláudIa Maria Schn�ei
der; Eliane Zonta, Eliane :K'/'ue

gé.r, Fabiana Albino - de ,tajal,
Jane Mary Gumz Ebert � de

Blumenau, Jane
.

Marli Buch

mann, Mayke Isabel Rosa, Na

tércia Outra, Rejane Clymene
Rocha; Roseméri Inês Dams,

Rosângela Jark, Sfivia Regina
Piazera, S01ange Hlnsching, e

Vlvlal19 Mãra Dornbusch, Bre

vemente estas "girls" estarão

ilustrando, esta: folha soCiàl.
/

De aniversário, segunda-feira,
a nossa calega de �rabalho Ma- .

rinês 'Rozza e, dia 24( trocou ,

l(:Jade ara. Carlm Enke Pietru

za, esposa do Sr. Nélson Pie

truza. Os Ôbmprlmentos da co:.

'luna pelo nataffcio.

COIERCIIL fLUBlAl1
Oficina de Máquinas

de Escritório
.
Antes de mandar suas má

quinas para conserto, con-,

sulte-nos.
Rapidez, eficiência e bons

preços estão a sua di$iposi-
/

ção. _

.

Rua Venâncio da Silvá
Porto, 331, ao lado -da Weg I,
Fone 72-0053 (recado) - Ja-

r€lguá do Sul-SC.
'

Para este outono, ylsta-se I

na moda,·elegante e descon
Iralda. Passe nà

Co,nfooções
SLLe!t� .Etda.
� verifique as opções
para presentes que só a

SUELI TEM.

Galce e vista-Sé mel_hor
-

neste outono com a

a�lderela I

TrAs lojas para melhor
semr a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na .

- ,

Marechal Deodoro.'

CINDERELA,
a melhor' opção "para

suas cc;>mpras.

JOIAS?
PRESENTES?
SC) NO

Lanznaster,
..

Av; Mal. Deodoro, 3€)4
JARAGUA DO SUL.

.

- SC
Um preSente para cada gos�

Seu problema de roupa
suja já era. CIRÓ'S lem a

'

solução.- Eficiente!

Fundos'Açougue Mahnke

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estiveram presentes ao en

contro com o Ministro Cio Pla

nejamento, os seguintes ernpre
sárlos: Milton Fett, Cla Ciama

E�rt S.A., representando a

pequena e média empresa ca-
. tarlnltRSe;

.

,Saul Brandalise, da Grupo Per

dlgllo e Eggon Jollo dá Silva,
do Grupo,Weg, todos de Santa

Catarlna, além de: luiz Bocca
lato, da cte, -Paulista de Fertili

zantes, Copas; Keith S. Busch,
da Alpargatas, Daniel loohpe,
do Grupo lochpe (RS); Mário

Jorge Germanos, da Construto

ra Germano S.A. (BP), Rui' Car-
'. neiro da Cunha, da Federação
Cooperativas Alcool e Açúcar'
do Estado de Pernambuco; Pas
choal Ricardo Neto, da Gessy
-lever (SP), Robell 'José LIbe

ro, da IBM· do Brasil, Cristó

vão Marques Pirito, da Madef

(Manaus), Francisco Luigi Per

sico, da Perslco Pizzamiglio
(SP) '" Sérgio Quintela do Gru

po Montreal -(RJ�.

,

" � -
,

Eggon Silva participou de.encontro com Delfim Neto
o Presidente do Grupo Weg, • ......_. (Ie acordo com

Sr. Eggon João da Silva, des- Eggon Jollo da Silva; teve o

tacou as "duas grandes aveni- mérito de 'injetar uma dose de

'das, consideradas as prlorltá- otimismo em alguns empresá
rias -alternativas que o Brasil rios brasileiros que se mostram

deve ativar, para
-

restabelecer relutantes e pessimistas quan
o equilfbrio da balança comer- to ao futuro do País; no seu

cial e combater a inflação:· a aspecto econômicO-fina_nceiro.
agricultura para o' mercado in- O objetivo do Governo, 'se
terno e externo' e as 'exporta- gundo o titular do Planejamen-
ções de manufaturados". to, é o de restabelecer o equl-

A d I '" f 'f't

'

Ifbrlo da balança de pagamen-
ec araçao o I el a, quar- ,

'

- t fe' d ... .

EI t t
tos colocando a inflação a nf-

a- Ira, na se· e-ya. e romo 0-
- .

res Weg d
.

d trl I
veis menores do que os vsrlft-

,quan o o IR us na ca-
d d 1979ca os no ano e •

tarlnense reportou-se ao en-

contro mantido por um grupo CAUSAS
- de empresários do Brasil, dó INFLACIONARIAS
qual fez parte, com o Ministro
do Planejamento, Delfim Neto,

Eggon J,oão da Silva sallen

em Brasma, no dia 21 deste
tou que o Ministro Delfim Neto
apontou as principais causas

mês, quando foram abordados
que. ccntrlbulram para o àutrês grandes temas da' econo-

mia brasileira: Inflaçllo; balan- _�:�!�::n��:a�:o�et�;c:����
ça comercial e crise energéti-
ca.

' em obras vultosas; sem estru-
,

tura de poupança, a exemplo
de ItalpO, ItacuruJ, Ferrovia do
Aço, etc; as duas safras agrr
colas bastante prejudicadas,
de 78/79, obrigando a importa
ção do feijão, milho e a politi
ca salarial, a imPortação do pe
tróleo. Do ponto de vista ex

terno, ,Delfim assegura que os

efeitos do áumento do petróleo
fogem ao controle 'do Brasil.

Estas reuniões, segundo in

formo!-, o Diretor Presidente da

Weg, têm sido promovidas pe
riodicamente com vários empre
sários do Pars, em grupÓs he

terogêneos e objetivam trans

mitir a situação real da econo-

mia brasileira e Incutir um_ es

prrlto de
_

otimismo face aos

problemas que o Brasil ,enfren
ta no campo econômico.
NÃOHA RECESSÃO�

Para o titular do GrupoWeg,
o Ministro Delfim Neto rejeita
a possibilidade do Brasil ter

que �nfrentar algum tipo de

recessllo,- principalmente a li
gada à 'economia; Para Delfim,
"recessão significa fome".

COMBATE RIGOROSO
. O titular do Grupo Weg re

,portou-se às medidas apresen
tadas pelo Ministro Delfim Ne

to, com vistas ao combate _ da

inflação, -as quai$ estão sendo
tomadas pelo _

Governo. Os e

feitos destas medidas deverão
se fazer sentir brevementé

Dentre as' medidas, o industrial

Eggon João da Silva destacou

que o Governo está' reduzindo
o ritmo de investimentos em

obras públicas, com adoção de
normas EI medidas rigorosas
pera eliminar as despesas su

pérfluas do setor pübllco, a e

xemplo das chamadas mordo

mias, viagens, represeritações,
etc.
Para os agricultores,. o Go

verno dará ampla'cobertura pa-.
ra as deSpésas ou investimen

to,S da custeio, procurando fi

nanciar a aquisição de máqui
nas e equipamentos, dentro

de critérios prioritários, de pio
neirismo nas áreas, agrrcolas.
Referiu-se também à Oltima sa

fra que superou as anteriores

(35 milhões de toneladas), Q-

-tingindo 50 milhões de tonela-
,

das, constituindo-se na maior

'da história do Brasil,. preven
do-se em 1,981, maior ou equi
valente a,deste ano.

PETROLEO E

ALTERNATIVAS

.

O Ministro' do Planejamento
afirmou que na pior das hip6-

.

teses o Brasil estará importan
do ém 84/85 menos uns 600
mil barris de pétróleo, pOlS as

reservas brasileiras permitem
prever uma produção diária de
500 mil barris, internamente. O
consumo em 1980 é da ordem
de 1.100.000' barris/dia, dos

quais o Brasil importa cerca

de 960 mil barris/dia. Ém 84 o

consumo deverá atingir .••..•
1.500.000 barr.is/dia de petrp
leo, diminuindo a- importação.

- Delfim Neto disse, ainda que
"o petróleo é ainda o melhor
substituto do petróleo". Ref�
rindo-se às pesquísas para

prospecção, citou que elas con

tinuam aumentando todos os

dias. Deu ênfase, também, à

prospecção do carvão, deven-
.

do atingir em 84/85 130.000

barris/dia, como também ao

gas09ênio, e ainda aos Investi
_
mentos

-

que se fazem em torno

do Programa do Álcool, com o

que se pretends/atlnglr 300 mil
barrla/dla em 84/85.

Segundo Eggon SlIva,-o
Ministro adlantou-aoa em

presários que. o óleo combus
tível sofrerá um aumento' gra
dativo sob os pre_ços- de hoje,
da ordem de 190%, até'atingir
o.preço real._ Haverá também

um novo aumento dli gasolina
e diesel, atin_gi�do assim o seu

preço real. O GLP e a quero
sene continuarão sendo subel
diados. O titular. ao Planeja
mento, no entanto, manifestou

-Se otimista quanto à utiliza

ção do gasogênio em tratores

) para atender as
- proprledade.s

rurais.

BALAN,CA E

_ INVESTIMENT.OS
Nas suas co,loc�ções aos

empre_sários. brasileiros � o, Mi
nistro Delfim Neto tem pro
curado mostrar a realidade dos

fatos que ocorrem no Brasií (9

procurado transmitir uma men

sagem de otimismo para a

condução da politica econômi

ca do Pars.'
-

--

Ao se referir à balança co-

merciai brasileir.á, o Ministro do

r Abdon Batista e CIP tem verbas
O governador ,Jorge Bor

nhausen aprovou convênio,
assinado através da Secreta-

� __..J"-

ri'_ da Educação e a intelYe-
nllnela dO Departamento Au

tônomo
.

de E�mlcações' -
DAE, com a Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul,
-

relativo à reforma. das insta

lações da Escola Básica Ab-

.
don Ba,lista, que, entre outros

melhoram!ntos, �bilitará
o acréscimo de três salas

de aula, sala para professo
res e recreio coberto. '-

O governo,catarlnense con

tribuirá para a realização dos

serviços, por Intennédlo da

pasta da educação, com. a

ImportAncla d,e Cr$ .; .. < •••

3.675�000,00. Outro convênio

aprovado, no valor de Cr$
376.000,00, desUnÍl� à re

fonna do préctJo do Centro

Interescolar de 1.° grau, tam
bém deste munlclplo.

CE,É APROVA pROJETOS
O Diário Oficial do Estado

de Santa Catarina, publicou
a Resolução n. 09/80, do

Conselho Estadual de Edu

cação, assinada por seu pre
sidente, ProfesSor Nilson Pau

lo, que aprova, nos tennos.
do Parecer n. 110/80, o Pro

ieto "Construção, Ampliação
e Reforma de Préd;os Escola

res", com recul'$Ós dê)' Sará
rio Educação - Quota Esta-.

dual, exerclclo de 1980, no

total de Cr$ 1�O,OOO.OOO,OO,
distribuidas em três metas:
1) - Construção e conclusão

da construção
.

de unidades

escolares do ensino de 1.ó

grau - Cr$ 122.431'.780,00;
2) _;,�Ampliação e conciusão

de unidades
escolares do ensino de 1.°

. grau - Cr$ 17.880.000,00; 3)
Refonna e/ou recliperaçãr;,

de ul)ldades escolares do en

sino de 1.0 grau - Cr$
49.687.820,00. A resolução
entrou em'vigor no aiá 14 do
corrente.

SUPLETIVOS:
RESULTADOS
HOMOLOGADOS
O' Secretário da Educação

homolog9U os resultados dos

Exames Supletivos de 1.0 e

2.° graus, realizados no mês
de junho pela Comissão Cen-

,
trai de Exam'es Supletivos da

Secretaria da Educaçlo.
'

Prestaram exames 5.852

candidatos, sendo --o malór
- contingente o da capital co..m
1.269. Em Tubario,' 3Q1 can

didatos; Criciuma, 990; em

Blumenau 339; em Jolnvllle,
182; em Rio do 8UI,-122; em
Lages, 696; em Mafra, 223;
em Jóaçaba, 220; em -Con�

córdia, ,279; em ,Chapec6"
416; em São Miguel do Oes

te, 223; em Itajai, 245; em

Oàçador, 122 e em Jaraguá
do Sul, 205 candidatos.

_No quadro de aprovações,
a maior surpJ"eS!l, foi o baixo

indice de aprovadOS na pro

va de ",istoria, do 1.° grau,

com apenas 0,38% dos- can

didatos obte_ndo' aprovação.
No segundo grau, a aprova

ção' de apenas 4,45% em

CU�ncias Fislcas e ,Biológicas
também foi con,lderada co-

. mo resultado lnéspei'�do pe
los responsáveis pelos exa

mes, pols tanto prO!essores
como candidatos acharam as

provas
.

"COI!' questões ele

mentares e de fácil aprova

çio'. Os maiores Indices de
'

,

aprovaçio foram verifiçacf?s
, em Eduoação ,JI!Ioral e Cívica '

no 1.° grau, em, '64,28% e

Espa,nhol, no 2.0 grau, com
,

84,�1'%.

Nossas Sinceras Homenagens:

C()OPERATIV� AGRfCOLA MISTA

ITAJARA LTDA.

EDITAL DE c::ONVOCAÇAO

De acor�o c;;om o art. 26 dos E�tátutos Sociais da Coo.

perativa, \ çónvoca' os Srs. A$soclados, em pleno gozo de

seus direitos, para Assembléia Geral Extraordinária, a ser'

realizada no dia- 02.08.80; no Salão São João, sito à Estra

,da Itapocuzinho, no Municrplo de Jaraguá 'do Sul-SC, em

-primeira convocação, com o mrnimo Cle 2/3 (dois terços)
de' seus Associadas às 8h, em segunda: 'convocação com o

mlnimo da m.etade mais um de seu� assOCiados às 9h,
em- terceira e Oltima convocação, com" a presença de no

mrniino 10 (dez) de seus s's-sociados às 10h, ná qual ha

vendo número lege.l �erá discutida a seguinte

ORDEM DOI DIA

- .'

1 . ,Reajuste no preço do arroz em ,casca çfepositado na

Cooperativa pelos assocladps em 1980.
'

.

2. Autorizar a compra e Instal'!ição dos seguintes
-

bens

para o Imgbilizado:
04 (quatro� Seletoras eletrOnlca� <;te grãos marca Se
'letrom SMS 307;
01 (uma) Balança Rodoviária com capacidade de 60 t.

,
O 1 (um) Pré-Limpeza de pórte grande.

01 (um) Secador de 6 cilindros a fogo cl I reto, para se

cagem à cas�a.
01 (um) Re�friador de arroz Tipo Jaraguá.
01 (um) Caminhão com' capacidade de -15 toneladas.

3. Autoriiar a construção de:
_

01 (um) Armazém convencionai.
03 (três) Silos metálicos para armazenagem de arroz

em casca.

4. Autorizár, o Aumento do prédio existente, na parte da

seca�em ,e na recepção do arroz._

5. Autorizar.a contrataçllo de financiamentos p;:tra' os in

vestimentos acima e dar em garantia_ os bens da Coo

perativa.

6. Ratificar a compra de arroz de Nãt>
-

Associados, cuja
autorização consta ,no 'Estatuto Social.

T'.- . Assuntos Gerais.
Para efeito de cálculo de quórum esta Cooperativa é

composta de 182 assooiados.

Jaraguá do Sul, 15 de Jul_ho de 1980

Ermlnlo MoretU

Presidente

AO COLONO-

dores".bilhões ae có!ares. Alcançan-
do-se estas cifras, o Brasil,
comparativamente, poderá co-

ENCONTROS _VÁLIDOS

brlr a ,sua dlvlda externa enr-- O tHuIâr, éIo GRIPO Weg ao

,2,5 ou 2,2 anos de exportação, conCluir -suas declaraç6� à
bem ao contrário d� situação' Imprensa, destacou o conteOdo

enfrent�a em 1979, quando da me�em que o Ministro y

precisava. de 3,3 anos de ex- Delfim NetQ vem transmitindo
portaç�o anual. Quanto aos- In- aos empresários, estimulando
vestimentos feitos no Brasil, -os a novos investimentos para,
para fechamento da balança de o desenvolvimento do Pars.·
pagame}1tos, continuam sendo Eggon João da Silva .adiantou
realizados normalmente, den-- ainda qué o Miri�tro Dêlfi� de-
tro dos pràzo� previstos pelo termlpou a liberação de 170
Governo,. _Os banqueiros Inter- milhões para financiamento da
nacionais acreditam no Brasil pequena e médi'a empresa ca

á 1181.... potencialidades", tarinense, cujo rep"ass� se da

asseverou o titular élo Plane·' rá através da instituição finan

Jam_. ceira oficial do Governo do

Estado�BESC.

Ptanelamento disse_quÉt os ban

quelrçs internacionais conti

nuam acreditando no Brasil. O

nosso déficit em-1979 apresen
tava-se na casa dos 50 bllh6es
de dólares e este ano deverá

se aproxlmar dos 55 bilhões
de dólares.

Mesmo assim, o Brasil des

fruta de ótimo' conceito inter

nacional, dadas as suas potsn
ciàildad'ês,� Ideais condições
climáticas para Si agriCUltura e

alternativas' energéticas.
Segundo exposição do Minis

tro Delfim Neto, o Brasil em

1979 éxportou cerca de 15 bi-
_

Ihões de dólares. 'Para este a

no, sendo pessimista, devere

mos alcançar um minimo ds

20 bilhões e um máximo de 22

POLITICA- SALARIAl:

O Ministro do Planejamento
disse que a atual politica sa

larial é um dos componentes

Seis vagas
para Escre
vente na

- Delegacia
R'egional de
Polícia em,

Jaraguá
Estão iabertas, a par

tir do último dia 14 e a

té igual data do mês de

agosto próximo,. as ins

crições ao-concurso se

letivo para ingresso nc'

Cursle d_9 Formiição de
Escrevente Policial,- da
Secretaria de Seguran
ça e Informações �o Es
tado de San.ta Catarina.

Segundá o Edital- n.o
003�APCI80, publicados
na edição do último, dia
15, do Diário Oficial ,do
Estado, os .interessados
poderão fazer suas ins..,

crições na Academia de_
Polfcia Civil, na rua Max
Scfiramm, 33, no subdis
trito do EstJi'eitá, nesta

Çapital, nos dias-úteis,
-

no horário das 9 às 12 e

das 13 às 17 hor.as, cu
no interior do Estado,
nas sedes das Deleg,�
cias Begionais de PoU
cia de JOinvITIe,- Blume
nau, Itajar, TubarAo, Cri
ciúma, Rj10 do- Sul, La
ges, Mafr,a, Caçad'or,
Joaçaba, Chapecó, São
Miguel do Oeste, Con
córdia, Araranguâ, Brus
guá d'�- Sul e Xanxerê.
que, Cano'inhas, Jara-
Os pandidatos deve

rão se inscrever na se�

de da Região Policial em'
-aue residem e conco.r�

rerão fI.S vagas previs
tas par:a a respectiva re-

_

gião,' no caso de Jara·
guá do Sul, são' seis,'�
segundo o Edital.

.

PELA SUA EXPRESSIVA CONTRIBUI
,BUICAO AO PROGRESSO OE NOSSA
TERRA;

AO MOTORISTA
.

.

AUTt:NTICO CONDUTOR DE NOSSAS
, RIQUEZAS, e

AOS MUNfCIPES JARAGUAENSES
-C

TRADUTORES DO NOSSO, DESEN
VOLVIMENTO" NA PASSAGEM DOS
104 ANOS DE FUNDAÇAO DE JARA
'GUA 'DO -SUL.

1Ifi1Tffi1.
'-�

o MOTOR EWRICO

EDITAL DE'CITAÇAO

. o DOUTOR MARCIRIO CARDOSO FINGER, Juiz SUDstituto
to em exercicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca

de jaraguá do Sul; Estado, de Santa Catarina, na fomia da

lei, etc •••
FAZ SABER aos que o presente -

edital de citação virem

o.u dele ,conh.eclmento tiv.erem, expedido nos autos dá A

CÃO'DE ANULACÃO DE CASAMENTO Nr. 7.381, em que é

au(ora TÂNIA MARIA DE FIGUEIREDO ERBS e réu ROBER

TO ERBS, que pelo presente edital a ser afixado rio local

de costume deste Juizo e por cópia publicado uma vez no

Diário da Justiça e duas vezes no jornal local, no prazo ,

máximo de vinte (20) dias, contados do término do prazo

do
.

editai, cita ROBERTO ERBS, brasileiro, casado, profis
são atual ignorada,

-

para vir responder aos termos da -Ação
d! Anuláçllo da Casamento, 'com fundameno nos arts. 218
e 219 - I - do_ C6dlgo Civil, combinado com �s arts; 274, .

.

282 e seguintes. sob às determinações expressas. no Inciso

" do art. 155 todos do Código de Processo Civil, que sua

mulher TAnla,Marla de Figueredo Erbs lhe promove, neste

Jurzo, de cuja petição in-iclal com 27 raudas se trans�reve
o extrato, Indispensável ao conhecimentO do réu, dos mo-

. tivos alegados: Casaram-se pelo regime de comunhão par
cial de bens em- 28 de abril de 1978 (verificar com a, digo,
que o casamento durou apenas trinta e três dias, quando
então se separaram, sendo que destes, apenas tiveram 'cin

co dias de vida em comum. Que o motivo da separação .do

càsal, foi o do �rro essencial por _parte dá nubente Tânia,
quanto a pessoa de 'Roberto Erbs, que após a' eelebraçllo
'dº-casamento, apresentou outrª personalidade, caracteriza
(Ia pela perversllo sexual e pela.má fama junto a Indústria

e (, cómérc;o Jocal, como mau pagador e passador de che

ques ,sem funaos, fatos estes qU$ o conhecimento' ulterior

Eio casamento tornaram insustentável a vida em coml!_m dos

cO!'!Juges. Jaraguá do Sul, 10 de ,abril de 1980. (as) Murillo
Barreto de -Azevedo (as) Maria -da Graça Moraes de Assis
- Advogados Procuradores. DESPACHO DE FLS. 80: I -

- Cite-se por editai, com o prazo de 20 dias, face à certldAo

de fls. 46. Adiantem-se as' custas. Advirta-se das sanç�es ,

do ;art. 319 (to CPC: (a$) Hamiltpn Pllnlo Alves - Juiz de

Direito. JS. 18-6-80. E.T. Nilo 'deve constar do edital a

advertência do art. 319 do CPC por se tratar de direito in-

c disponrvel (as) Hamilton Pllnlo Alves - Juiz de Dir�lto
Data s,",pra. DESPACHO pEJFLS. 84: Do editai de cltaçllo

.

deve constar, apenas, um breve extrato dos dados da Ini

ciai, capaz de permitir ao réu a formulação de sua defesa
.

.ou de conhecaf 8 ação, com menção dos dispositivos de,
lei Invocados. que lhe .. proposta. (as) Hamilton Pllnlo A1-

ves - Juiz de Direito. JS. 26-06-80. E, para que chegue
80 conhecimento do réu e de todos Interessados, foi ex

'pedido o presénte editai, que ser4 publicado na fonna da

lei e afixado no local de- costume às portas do Forum, pa-

_
ra contestar a açAo,. querendo, no prazo legal de 10 dias,
na forma da lei. Dado e, passado nesta cidade de Jaragu4

- do Sul, aos dois dias do mês de julho do ano de 'mil no-

vecentos e óitenta. Eu, AdolphO Ms_hfud, Escrivão,
-

o subs-
_

crevl., Marclrlo CardC*) Finger Juiz Substituto, am exerciclo
.

-que elevª.!!1 a taxa inflacioná

ria, pois alimenta a Inflaçllo
não. permitindo uma efetiva dis

tribuição de
..renda, porquanto

descapitaliza as empresas não

pefmltindo
.

Investimentos em

volume para atender a deman-,
�á de novos empregos que se

fazem necess4rlos ao d�
vOlvlmento do Brasil. O Mlnls

trQ recomendou 'que os empre
sários fossem mais realistas

e� relaçllo aos - salários do

pessoal mais catli'gori�ado, plel
teando uma redução gradativa.
Delfim entende que o Brasil

precisa criar mals _1.500.000
novos empregos anuais, não

devendo criar uma elite bem

remunerada em detrimento da
grande maioria dos trabalha-

° indúsfrial jaraguae.nse des

tacou, ainda, qúe o Ministro
\

-

do ; Planejamento vê com

bons olhos as perspeqtivas de

crescimento do -Brasil nos pró
'ximos três ou quatro anos, o

ferecendo uma série de alter

nativas a curto prazo, a exem

plo da agricultura, energé_tlcas,
citando como exemplo a índús-

.

trla automobilfstlca nacional,
que a exemplo 'do; EUA está
em ascensão, face ao desen
volvlmento de alternativas no

.

eampo energético. Segundo o

tltular da Weg o Ministro asse

gurou que o Governo não pen
sa em transformar o empréstl
mo ��ompUlsório sobre ganhos
de capital e"" lmposto, a partir,
de 1881�
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CQRRt;lp no POVO

COIÚÍra a história ...

,Bario de ltapocu
-HA30ANOS- ,

- Na semana de 13 a 19 de jtlho de i950 o 'noticiário
girava em torno das eleições que haveriam de ferir-se no
dtaa de outubro. Só se falava em politica, pois, os candi
datos já estavam na praça e a oplnlão pública começavã a
escolha de seus preferidos. Pllnio Salgado, Presidente do
P.R.P. dizia aos seus correligionários: "Não há outro: o Bri
gadeiro é a personificação das virtudes, crlll�ãs, d� �ner,gia .,cfvica Ei do espfrito público". Pllnio já é falecido' e O- Bri
gadeiro, recentemente, recebeu a bênção papal e um beijo·
na testa, dadapelo Papa João Paulo ii em seu recente pé-
riplo pelo Brasil.

,

- Do "Correio do \ Povo", de Porto Alegre, edição de
7.7.50 era transcrito artigo que revelava a Inteligência e a
argúcia do nósso "ma1uto":' "O rico conhece o pobre só
no dia da eleição. Se vê a gente de lonqe, vem se rindo e
aperta a mão, tira o chapéu, dá bom dia. Todo cheio de a
tenção pergunta pela "famia", ·pelos pai, pelos imãos, p'ra

,
panhá os nosso voto. Promete o que nunca dá: ·te dou cava- .

lo arreiado, te dou terra p�rá morá. Te dou escola pros
"fio",,dou ponte pra' tú passé: dou emprego na cidade, dou'
casa pra morá, _dpu roupa pra .ee vestir, dou dlnhelro pra
gastá. Te nomeio delegado, do� prestígio no arralá..• E se
fica criminoso da prisão vou' te livrá. Mas depois do voto
dado, se a gente vai reclamá, Inda dá repreensão: malan
dro, vai trabaiá, vai caçá que fazê, senão te meto o facão
e se você se arreliá, eu te boto na prisão".

'-HA20ANOS-
/

- Na eéÚçáo de 23 de 'julhO' de 1960, a primeira pági
na estampava artigo, lembrando a 'passagem do 84:0 ano
de fundação de Jaraguá do SLjI, [uätiflcando uma edição de
14 páginas e o prestigiO publicitário do Foto Atelier Lass,
Empresa de Transportes "FrenzElI" S.A., Empresa Sul Bra
sileira 'de Eletricidade S.A., Alberto Bauer S.A. - 'Ind, e

Com., Erwino Menegotti -:- Ferraria - Fábrica de Carroças
e Ferramentas de Corte, Transportadora Andorinha, Hans
Beyer, . Indústrias Reunidas Jaraguá S.A., Distribuidora Ca-:

. .

Itarinense de Bebidas, de Lourinor Seiffert, Associação Rural
de Jaraguä: do Sul, Germano Stein S.A., Sociedade Gráfica
Avenida Ltda., Cia. Máquinas Famac, Emílio Stock & Cia.
Ltda., H. Kopmann Com. e Ind., e o Diretório Municipal da
UDN. '

- O dr. Jllrn Soefter, cirurgião dentista residindo a-
,

tualmente na Alemanha, comunicava aos seus clientes a a

-qulslção de um. aparelho' chamado d'e "Ai roto r", a maior con
qulsta odontológica no processo de broquear o tecido den-

.

tárlo. A nota finaliza, �ize�C? que "não hã nenhuma vibra
ção e poucos segundos são gastos numa operação de ca
vidade. O cliente nota estes detalhes no tratamento e pas
sa a gozar de maior ,tranquilidade pc;>is está favoravelmente
impressionado com a novl;! técnica".

- No perfodo da manhã do dia 24 de julho de "f960,�0
Governador Heriberto Hülse, à conyite dª' Associação Ru
ral de Jaraguá do Sul, inaugurava..!lO PI;lrque Ag�opecúário
"Ministro João Cleophas",a 7a. ,Exposição Agro'-Avfcola-Pe
cuária e era homenageado às 12 horas com uma lauta chur
rascada, numa das dependências do Parque (na época era

"Posto", posto de .monta), ocasião em que eram homeml";
geados os bravos rurfcolas, pela passagem do "Ola do
Colono".

- No dia 31 de julho de 1960, transcorria a data na�

talícia do jovem Armínio Marquardt,' cursando atualmente
o 2.0 ano do Curso Técnico de Comércio do Colégio Bom
Jesus, de.JoinvHle. Conta a história que mais tarde fez Fa
culdade e hoje é o. competente _ funcionário do ,Banco do
Brasil S.A., na Cidade dos Prfncipes.

- HA,10 ANOS - '

--:' O biret!)r do "Correio do 'Povo" escrevia artigo de
primeira página, o'ontendo o necralógio 'do Padre Horácio
da Cunha' RebeIJo, falecido dia 9 de jul�o! às 6 noras, que
concluía com as seguintes palavras: "Talvez -äinda oritem
mesmo este bondoso Ministro d'e Deus estivesse lendo o
seu breviário e repetisse em sussurrô as palavras como es
tas: "Adormecerei no Senhor e o Senhor me r�ceberá'�. E.
suavemente,' lentámente, com a tranquilidade do's justos,
adormeceu. E foi recebido. Sua vida foi um constante es
tado de vigília, de preparativo para esta partida. Trilhava o

. caminho reto da virtude, corri passo firme. Sua existência
era apostolar, o cumprimento do Evangelho 'era parte de
seu sêr. De lã onde se acha, sua -bondade continuará s nos
orientar e a nos guiar paternalmente. Eie continua a viver
entre nós"..

.,.....Realizava-se neste, mês o Baile do ,Chopp, no Par
que'Agropecuário Ministro João Cleophas. A Comissão' Or�
ganizado·ra elegeu a Rainha do Chopp de 1970, a senhorita
Rúbia Roeder, fino ornamento de nossa sociedade· e 3.0 a

nista do Curso Técnico de Comércio São Lurs. A Rainha do
Chopp é a filha prendada do sr. Wiegando 'Roeder e sua es-,
posa, Sra. Asta Kuchenbecker Roeder. \ -

.

- Falecia neste mês, em Joinville, a sra... EClwig Fer
nandes SChulz, viúva de Otto SChulz, conhecida na intimi
dl;!de pela alcunha qarinhosa de 'Negrande. A extinta era

genitora 'do médics Albano Schulz, do 'cirurgião dentista
Arnaldo Schul:z e do farmacêutico Äroldo SchuÍi:. .

- -

-I-Terraplenagem 'Yargas I
, '- di lido DomIngos Vàrgas -

SERVI'ÇOS COM. RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

-E-

Tubus Santa ,Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL

Rua Joinville, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGÓA DO SUL --:- Santa Catarina

Rudolf Hirschfeld - SP

TERRA DO. VALE
�-

/ Salve"Salv8 Jaraguá
Terra do sul do país,
Em _teu seio vive sim
Um povo alegre_e 'fe!�z
Tua cultura transcende

, Amor fé e tradição
Labor constante se esten-

"Idei
De geração' ,em geração

•. Dos montes'nasce a bele-�
-

'. ., -

"
-

I za'\ I
No vale o solo fértil
Prestante da naturezà
Qrgulho para o Brasil
Tua imagem dá acesso
Ao caminho'do porvir
A riqueza e o progresso
Fazem teu nome ,expandir

.
.' '

Teu povo um misto de ra

I ças'l
Amigo e hospitaleiro'

� Te coloca nas boas gra'ças
De todo bom brasileiro.

Josl!; Roberto Coelho

Em I.omenagem aos
,

104 anos deJaraguá do 'Sul

»:

Telefones e

suas Desvan-.
tagens

Alarde S. de Amorim

t. Big�çú-SC
1'-!'\. _

...

Hoje acordei bem dlis-
posta, saltei da cama
recebendo em seguida
ralos luminosos que, cla
rearam minhas idéias
armazenadas,
Pensei: chegou -a ho

ra de pôr em dia meus

rabiscos, colocando-os
em ordern, Pego a má
quina de escrever i8 me

dirijo'a meu canto de
tnabalho.
Tudo, é silêncio!... Dou

infcio ,a tarefa executan
do-a com o maior cari
nho e atenção.
Eis que toca o tel·e·fo

ne na outra sala.
Levanto-me calma-

mente e piara lá me diri
jo.

_;_ Alô.
--'

.....:.. É da�Telesc?
_ Não é o número

tal...
vlono.ao meu' canto

sO.litário para dar conti
nuidadle ao que já havia
iniciado;
Momentos após nova

mente o telefen�. �.

A mesmà pergunta, 'a
mesma resposta. .

Sento-me sem recla
mar continuando a bater
a máquina um amontça
do de pensamentos.
Novo chamadp.

.

A mesma voz, a mes'

ma indagação, a m,esma .

resposta.
Consigo bafer dez li

nhas.
Tudo igual. ..
Paciência também se

esgota. _ Exclam�i: Ar·
rei já é demais. O san

g��� me sobe à oaoeça.
-

Tenho vontade de pro
ferir uns paTavrö�s bern
conhecidos...
Cinco, vezes atendi o

telefone ... cinco vezes

engano... Sábem lá o

que· é isto?'- �. dose!!!
Não aguentei. Acho

qUe nem santo Silporta
ria tanta insilstência...
-Perdi o controle '9

veio aquele rosário de
_

impl'1opérios aos quais
Juntei lainda: Gente bur-

. ra, parec'e' que nunca

pegou num ,telefone ou
não conhece número? ...
Felizm�nte esta revol

ta 'foi para dentro, de
mim mesma. Todo este
desabafo rápido acal
mou meus nervos que
estavam à flor da pele.
Ai, Santo Deus, como

telefone atrapálhà\!I
.Já bem calma e com

a cabeça no !Jjgar, fi-
quei matutando...

-

_ Será defefto do meu

telefo·ne?! Distração de
qlJ:em ligou?! ou da Te
lesc?

Consideraçpes si a horá· present�
SILVEIRA JONIOR

A presença do Papa em terras brasileiras ,aprofundou,::
mais ainda. a incômoda posição do governo, divrdid� entr!:

'".:uma fugidia base eleitoral indireta e uma quase tE!OCr�cia-, ' í
extremamente atuante.

�-
O velho ditado que mandava os Incomodados se quei-

xarem ao bispo est'á voltando. O poder civil não sabe como

se comportar aÍ1t� uma igreja .aguerrida, politizada, agres
l(Iiva, partl�lpante, presente em t()das as questões, opina,n
do sobre tudo.

�
Já agora ninguém ·mais se acanha de ir se queixar ao

bispo; nem o bispo se aéanha de receber as' queixas do"

povo. Pois' àté Flávio Marcilio, esquecidO de que é, e. pre
sldene de um dos poderes da República também' ele'nlo
se acanha de afirmar aos quatro ventos que terá que rever

o estatuto dos estrangeiros, porque recebeu um pedido do

Papa e - diz o esclerosado legislador":'" que um pedido do

Papa para ele é uma ordem.

�
Tudo Indica que o estatuto dos, estranQeiros seria re-

visto, mesmo -"que fosse perfeito, bastando apenas que o
,

Papa pedi�e essa revisão. _

, �.
Juruna vai se queixar ao Papal; os pOsseiros queixam�se

ao bispo; os metalúrgicos queixam-se ao cardeal; os indios
88 queixam, ao administrador aposti51ico; Dalarl se quelxa.
ao Núncio. Esq�ecidos de que somos um país soberano, as
nossas mazelas aio upostas em Imensos cartazes à vista,'
do Papa, como se fôssemos todos neocomungantes a quem
o pontífice mandasse rezar cem padres-nosSos e cinqüenta,
ave-marles para pagarmos os nossos pecados.' Nem nes
lembramos de que ele é antes d� tudo um peregrino, um,

�'

hóspede do Brasil.

�
O nosso mundo-cão' é cuidadosamente catalogado e

trazido para as recepções pontificias, como se o Papa pu
desse ao menos nos ··indicar os caminhos da sotuçãc dos
nossos males. Um estrangeiro troncudo e mal-educado pe-
,$la as nossas autoridades pelo gargalo e diz aos trancos

quem entra, e quem não entra. '-

� -,

Há um propósito geral de garantir que o Papa é um

homem extremameme simples, mas até um trono de euro
-

foi restaurado para que o pontíf_ice se sent'a�se nele.

"""",,*-
Neste espetáculo só o povo mantém a sua naturalida

de; a massã nem se c'eu /conta de que todos lOS rituais, to
das as ,medidas de segurança foram orlentadas no sentido
de afastá-Ia do -Palpa. O povão foi mantido a uma prud.ente
distânéia de. João Paulo II; se uni popular del'e tentava' se
aproximar era retido pelas, mãos de 'mil policiaill e mil pa
dres. Mas o povo que foi vê-lo por a.mor, contentou-se em:

conte�plá-Io de longe, enqua.nto os seus au)icos s'e baba
vam de alegria no privilégi.o de rodeá-lo. Onde estava Mar
cinkus ali s� configurava a - extra-territorialidade das suas

-- leis: �o� um empurrão ou um 'puxão de oreihas'o truculen�
Jo monsenho'r norte-americano fazia valer a sua autorid�de.

--*-,
, Como uma ovelha entre lobos, sereno nas suas 'Vestes

brancas, João Paulo II era a prima-dona de uma ópera fan
tástica que ellcantou o povo brasileiro por doze dias.

•

-*-
" Pouco se falou do céu nessa vilegiatura pontifícia. Fa-
lou-se mais do mundo, das suas pompas e dos seus.infor
túnios. Paulo poucas vezes !Ie encontrou com Cristo na sua
estrada brasileira de Damasco. Até porque o próprio Cris-
to poderia ter sido repelido 'pÓr Marcin'kus, se na sua

túnica de peregrino, não rebrilhasse o crachá amarelo e

branéo- que abria o caminho dos bem-aventurados que pro
curavam a_aproximação do Papa.

-*-
Só o extraordinário calor humano, a prodlgtosa capa-

cidade de comunicação desse estranho Vojtyla p'Bde enco

brir os excessos de zelo que foram praticados em seu no

me. Em nome dele que siriceramente desejava misturar-se
ao povo. Esse povo que Marcinkus teme tanto como teme
os possíveis ladravazes dos tesouros do Vatlcand.

.

-*---
.

João Paulo foi embora. Deßcou 'atraz .de si uma senda
de amor do povo brasileiro, que, nai sua ingenuidade e na'

-

-s�a descrença' nos val'ores humanos continuará mandandQ
as sl,las queixas ao bispo, como, no tempo do Santo Impé
rio Romano.

Dirigível, .Brasileiro
Uma nova solução, ao menos par

cial, para a crise dos combustfveis
. desponta nos horizontes brasileiros,
unindol-os objetivos práticos à poesia.
Trata-se de projeto para construçãO
de três modelos de balões dirigíveis,
\apresentados pele Centro Técnico qa
Aeronáutica - CTA -.- de São José
dos Campos (SP).

I,'

OS técnicos da CTA, ide1alizado'
res do proJeto, consideram a cons

truçãO dos flOVOS dirigfveis a solução
ideal para os proble'mas de trans-'
porte no Brasil, Iservindo inclusive pa- .

ra o patrulhamento do mar, territorial.
.

Os verculos' aéreos seriam ali
mentados com gás hélio, inteiramen
te neutro Ie não inflamável _ aO' can

t trário do hidrogênio, usado�nos anti-'
gos dirigfveis. Um motor a álcool, ou

,

com outl1O' combustfvel nacional, pro
pulsionaria � . baião. a �ma vel:ocida
de médi·a de 100 quilômetros por ho
ra. -Essa velocidade, aliada à p�que"
na altitude, permitiria ao 'eventual
passageiro aprec!ar como��mente a

paisage"1.,
..�

Os dirigfveis poderiam ser utill
. zados para o transporte de pequeno e

- grands> perte, 'com tim considerável
'rai_o ,de ação. O primeiro modelo pro-,

DER KOLONIST.
.

'-

Auf §e.ine,tn Hof vor seinem Haus
Werkf séhon der Kolonlst
Die Hueh'nerschar, der Hahn voraus,
Pickt�eifrig auf dem Mist

An ihres Mannes Seite treu,
Schon frueh vor Tag und Tau, .

Sêhafft unverdrossen taeg.lich neu·

Di� Kolonistenfrau.

Statt Aexteschlaq erschallt im Tann
Der Motorsaege Ton,
Auch auf der Kolonie spuert man
Die neuen Zeiten schon.

Ein echter Kolonistensahn
Bleibt treu der Kolonie,'
Er freut sich an der Amsel Ton,
Am Ruf des Bem-te-vi. /

So packt er froh seln I �agwerk an
. _'"

"

Mit arbeitswllT'ger Hand,
Auf freiem Grund ein freier Mann
in einem freien Land.

/ ,.

.".

1-1:<) 1 �, , I"l:....n A,
" Fruehnéb�1 fiégt 'rfoc'h auf dem Tal,·
Wenn' an der Felsenwand

'.

Der erste Morgel1sonnensltrahl
De'n n�ge,s,gruss gel;)andt

- _- �::: ;,_

(In Corupá bei Hellrnuth Raeder-1972)

::>
A segurança da sua compra ou da sua ven-

da, uma garantia segura de Investimento.'
Se você quer comprar ou vender um Im6-

vel, . procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA..

RIOS MARCATTO LTDA

Empreendimentos - Imobiliários
Marcatto Ltda.

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

.

Coluna,
ASSOCIAÇÃO DE· RO-

•

TARIANOS TEMNOVA DI-
REÇÃO _ Atendendo à
-convocação, os membros
do Conselho- de Représen
tantes da Associaçãá de
Botarianos de Florianópo
lis, reuniu:,se às 20, horas
do dia 17 do corrente, na
Casa da Amizade, no Es
treito para a tomada de
contas e elelição da nova
Diretoria. Presiidida a As..
sembléia Geral pelo rota
riano João EduardO' Ama-

" ral Moritz, seu Vice-Presi
diente, no impedime'nto do

. Presidente Jo·rge Daux,
foi elena a nova diretoria
"para o ano 1980..1981, que
ficou ',assim constiturda:'
Presidente"':" Antonio, Jo
sé Papior, representante
do RC� Florianópolis-No-
1'10este; Vice Presidente _:_

Jorge Daux, ·representante
,do RC. Floríçi'i'Iópolis'; Se
cretário - Eugênio Vic
tor'Schmoeckel _;_ repre-

"

a vista
Eduardo Qltei·roz da Gama

jetado pelo CTA, de estrutura, mais
simples, apresenta oondiçõies para
'transportar 20 toneladas!, atuando,
num raio de 200 quilômetros; o se

gundo, com capacidade para f30 to
nel,adas - rai,o de ação de 500 qui
lômetros; e o terceiro 'para 200 tone
ladas, operando num raiá de' até 1000
quilômetros.

O's
_ dirigf\leis oferecem ainda a

inestimável vantagem de ,Dão neces

sitarem da complicada re ai'spendiosa
inf�a-estrutura em terra, exigida pe..
los aviões (o aerop:o,rto com todo seu

equipamento). Os balões podem ate'r
rissar e decolar ve,rt,icalmente em um

simples descampado.
.

Segundo o Cet Sérgio FaroJa,
diretor do InstitUto de Pesiquisa e De
senvolvimento do CTA, os novos ae
róstatos iapresentam inúmeras vania-

. 'gens para o Brasil, podendo os mo:"
. delos apresentados serem montados
,até 1984, se aprovadó o projeto p,elo'
governe federal. ,

Uma volta ao paSs�do? Talvez.
Sobretudo, uma solução para o futu
ro, ante ,os insuportáveis aumentos
de preço do :petrólieo. (ABIfy1) -

,

, Rotária
sentante do RC. Florianó
polis-Leste _

e Tesour'e,iro
- Aécio· Cabral Neves,
representante ao RC. Flo-·
rianópolis-Estreito.· A no,,:,
'va direção foi empo,ssada
na oportunidade:
_ -x-"_

AS VANTAGENS DA
VELHICE A idade"
meus jovens, nos dá um

grau final e maravilhoso
de amadurecimento, ,de.
tolerância; de experiência
e de compr,e,ensão. A ida
de, lainda,' nos, ensina a

separar· o essencial do
não essencial' e.a com

preender'e desculp,ar as

fraquezas human,as." Não
se esqueçam, jov�ns, qu.�
Platão morreu 81�S 82 a

nos ensinando a mocida
de, que Taciano

_ ao?' 97
,anos pintou o cél,ebre e

imoral quadro A Batalha
de Lopanto, batalha que
salvou o mundo cristão· da
öpressão e do domfnio
turco, que Mi'guel Angelo
pintou sublimes murais
-aos 80 anos, que Galileu
fez extraordinárias desco
bertas astronômicas, que'

" G!adstone, com 83 anos,
derrubou o então inven
crvel Partido C(!)nservad'or
e assUmiu o posto de' Pri
meiro M'n\s1ro 'ôa Ingla-

. ferra, a então S,enhol'à
dos, Mares, que Goethe
escreveu o Fausto aos 82

anos, qUe Verdi produziu
suas obras-primas entre 'j

'�7S .e 80 ·anos, que Rossini
fez o delicioso' e imortal
Barbeiro (1�e Sevilha aos

80 anos,' que Victor Hugo
escrel;eu Os Miseráveis

�

aos 83 anos, que Ponte>
de Miranca aos 87 anos,
escreveu magistrais trata
dos de Direito, que Chur
chili defendeu a liberda-
de p,ara

-

o mundo com

mais de 80 anos. O tem-

po, meus Jovens, é mestra
de ensinamentos, e a ve

lhice nos ensina a,espe
rar. Dizia falomãlQ que a

"

resposta bre,nda apaga a

fúria e que é feliz o ho
mem rico de 'prudência
porque ele nã.Q erra.

.

Ernest Erich Schmilz

l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'o lado
envolvente da
'vida e o

�

seu

reverso
Prof. Paulo Moretti

As facilidades da vida mo

derna, as implicações da vi
da humana, a fascinação do

bem-estar, ,a presença de um,

envolvente "proçresso, :- tudo
tem contribufdo para trazer,
em seu bojo, problemas de

toda ordem. É o preço' do

progresso. Uma expressão
que se vulgarizou, ao ponto
de haver-se tornado' hoje
surrado lugar-comum.

I

A absorvente onda de no

vas técnlcas, a contagiante
explosão de novas teorias, o

desusado assombro com que

0, mundo acompanha novas
descobertas,- em

. todos os

setores, parece envolver o ser

humano num engajamento
'comprometedor, em 'função
de decorrências naturals que'
"tal estado de coisas. nos im

põe, por mais que nos quel
ramos alhear.

'Assim sendo, a cada dia

que passa, uma n�va sobre

carga de "responsabllldades
precipita-se sobre nossos

ombros. Habituados,' por for
ça da vida agitada qUE! leva
mos, a arcar com o ônus que

. o desenvolvimento tecnológi-_
cn nos transfere, nsrn sem

pre, todavia, estamos isentos
do perigo da rotina.

Embora assoberbados por
toda sorte de atividades, a

rotina, por vezes, semeia"
1 também ela; suas' conseqüên
cias, arrastando-nos; insen

sivelmente, ao: comodismo,
ao conformlsmo, a uma es

pécie .

de sonolência, a um

certo paroxismo, a um dano

so "deixa .oomo está para
ver como é que fica".

Se, por' vezes, encontra-
i '

mos energia bastante para

reagir, parece que ela não

passa de bafejos Intermiten
tes. Isto ocasiona um sem

número de lnterropações e

dúvidas, de obstáculos e de
sânimo que se entrechecarn,
que testam nossa eficiência,
para ver até que ponto so
mos instrumentos passivos
no âmbito de nossa atuação.

Nem sempre o entusiasmo

preslde a' tudo quanto faze
mos e, em conseqOêncla, a

indisponibilidade limita nos
sas ações e até nbssa vida.
A par disso, um turblthão de

seduções se infiltra em tudo

quanto fazemos, seja para
afagar a' nossa vaidade, seja
para avalir a nossa mediccri

_dade, seja para sentir a nos�

.

sa generosidade.

, )

Na vida dos nossos dias e

da forma como t�m que s.er

vivida, não deveria caber lu

gar nem ao ,comodismo,' nem
tampouco ao egolsmo. Mas
não é fácil banI-los, sobre-,
tudo se a lassidão dos bons

prevalecer' sohre' sua ação �

positiva, sobre' sua atuação
constante. Por outro lado, se
a vida é um campo dê luta,
não poder ser, simultanea

mente, refúgio,de pusilâni
mes, mas trincheira de bra

V08'.

..

Tendo consciência de nos

sas limitações, logicamente
que não nos cabe assumIr a

titudes negativistas, mas ar::
car com nossa parcela de

responsabilidade no sentido
de contribuir para que à vI
da humana nllo. signifique
uma rotIna de di�s que se

somam à nossa Idade bloló-"
gica, mas um suceder Inin

te�rupto de deveres que nllo
rios cabe subtraIr do elen
co daqueles que com�õem
nosso humano viver.

"
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REGISTRO, CIVIL

Batendo sempre ao compasso
. das ,horas; belas ou feias,
'o coração é um abraço: ,

- O grand�_ abraço, das veias...

Escrevo à máquina, lrnerso
ne poesia, que é meu clima.
___ os pllque-pllques dão verso,
--- OIS tlins finais, são a ríma!

Este amor que tu me deste
era gêío, e derreteu.
Infeliz de mim, que amor

verdadeiro era o meu!

CANTJGAS
Eno Teod�ró

A distância me maltrata...
Que distância? Não importa.
A minha saudade mata
assim que fechas a porta!

,
/

. A lágrima, aue renasce

nos homens, e ós reconduz
ao amor, 'brilhou na face
sofredora de Jes:us.

A luz do amor da lanterna
que hoje me guLa, à dlstäncla,
vem da meiquice materna .

que fez feliz minha infância!

Áurea Müller Grubba,
Oficial do Begistro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguâ do Sul;
E'stado de Santa' Catari
na, Brasll,

'

Faz saber que compa
receram em cartório, e

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

Edital nr. 11.496 de 16.07.1980-

Amarild'o Luiz 'Vicente e ')

Simone Ma�lize Leitold

Cópia, recebida do Oficial de

Doutor Pedrinho, neste Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, natu

ral de Benedito �ovo, neste

Estado, .dornlclllado e residen

te em Doutor Pedrinho, neste

- SOMAMBIENTE.' -,Vendemos
QUALlDADE

'<,

Administramos
CONFIANÇA

Foto ,toSs
FOTO - CINE SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
-, MAIS FAMOSAS MARCAS.

FOTpREPORTAG�NS

- CINE REPORTAGENS

Construtora
c Seria LIda.

,

CO·NSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E,'
- COM�RCIO DE MÄTERIA[

, DE CONSTRUÇAO.

•. Rua João Plcolli, 94 - Edif. Carlos Spézla
.

Telefone: 72-Ó214
.-

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Rçlojoaria Avenida
QUALQUER QUE SEJA:-A-OCASIAO•.

PRESENTEIE COM AS 'SUGESTOES
DA RE'-O.JQARIA AVENIDA.

Conheça as sugestões em Jóias, relógios,
pratarias e artigos fínoe para presentes e rece
ba o atendimento com o carihho que v. merece.

\

Av. Mal. �.odöro, 431 - Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

SANTA CATARINA

,Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO.

INTERURBANO. EXC»R�OES.
A "Canarinho" preocúpa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição modernrssl
mos Ô11ibus, com pessoal especializado,

.

possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL

III
M "'RLlAN·EMPREENDIMENTOS E SI!RVlC'OS' LTOA;
---

.
.

ORC - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMEt,lTO - CONTRATOS_:. E SEiwlÇOS EM G,ERAL.
.-, j I

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79

Fone: (0473) 72-0616 - CaIxa postal 83
:)

/ B9,250'-- JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

Imobiliária
SANTA MARIA Ltda.

,COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO
DE IMóVEIS.

CRECI N.o 1.309

Compramos
MELHOR PREÇO,/ �

Aluzarnos
TRANQUILIDADE

CONSULTE-NOS;. TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1101
JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Assistência .Médica a
/"

Elnpresa AME l:tga.
a

.

,
':

'-

Sua firma necessita da atendimento médico?
A AME - Assistência Médica, à Empresa re-.

solve o seu problema, oolocando a, sua disposi
ção 14 médicos durante às 24 horas e rnals os

exames labcratorlals necessãrlos..
Como?
Entre em contacto com o nosso, represen

tante" no endereço abaixo, que o mesmo terá o

.méxlmo prazer de esclarecer toda, a dinâmica de
'nossa empresa,'

"RG" AUDITORE$ ASSO,CIADOS LTDA.
Rua João Picolli, 174
Fone 72-0999 - Jaraguã do Sul - SC.'

Óesde 1944 à serviço do progresso de Jaraguâ do Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-0091

\

Organização Contábil "A COMERCIAL-SIC LTDA" ,

Eugênio Victor Schmoeckel
CRC-SC n.o 0048

Téc. Cont. Ant"nlo José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

•

Téc. Conto Yvonne A. S.' Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e AdmInistrativos - Con
tabilidade - Serviços de Marcas· e Patentes - Fotocópias de Le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

, \

CARROÇAAIAS He

Hornburg Indústria 'de
Carroçarias Blindadas Lida.

I

CARROÇARIAS .

-BLINDADAS E /

ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

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

Estado, filho de Paulo Vicente

e Marta Vicente. Ela, brasilei

ra, solteira, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e re

sidente nesta cld�de, filha de

Ana Leltolö•

Edital nr. ,11.49g:' deí2�.07.1980
Osmir Porath é

Dlrclnha Siewercft

Editai nr.,11.497 de 17.07.1980
Delfrlo Antonio Schwartz 8

lreel SOnia Budendorf

Ele; brasileiro, solteiro" auxl

lIar de escrltõrio, natural àe

Jaraguâ öo
.

S"úl; '8o'fulcillado e

,res,ldente na Rua Acre, nesta

cidade, filho de �l1'Io Porath 8

lisa Krutzsch, Porath: Ela, bra

sileira, solteira, do 'lar, natural
de Jaraguá do Sul, demlcllla
da e residente em RÍo Cerro
II, neste distrito, roha,de GOn
ther Siewerdt e Waltraud Horn

burg Siewerdt.

Ele, brasileiro, s6ltelro, la-.
vrador, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em

Jaraguazlnho, neste distrito, fi
lho Cle Afonso Schwartz e êrna
SteindeI Scllwartz. Ela, brasi
leira, solteira, Industrlárls, na

tural de J�raguá dó Sul, doml-:
ciliada e residente na RUà Joa-

j " c

qulm Francisco de Paula, nes-

ta cidade, filha de Rolf Buden-,
dorff e Gertrudes SChuster Bu-
dendorf. "

E'le, brasfléiro_. solteiro, ope-
"

rárlo, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em

Estrada Nova, neste distrito,
filho de T8Ódoro !Krueger e Va-
li Grimm Krueger., Ela, brasi

leira, solteira, do lar, natural
r:
de Massaranduba, neste Esta

do, domiciliada e resTdente em

EstreCla�Nova, neste distrito,
filha (Ie L1berato Volpl e Olara

Volpl.

Editai nr. 11.500 di) 23.07.1980
�

Waldemar Krueget 8
Maria Bemadette,Volpl

cEdltal nr. 11.498 de 21.07.1980

,Ingoberto Perach 8

SlIeelS Inicia Sehnem

Ele, brasileiro, solteiro, ser-
, vente, natural de Jaraguá, do
Sul, dOlTliclllado e residente em

Barra do Rio Cerro, neste dis

trito, filho de Harrl P�rsçh e

Mercedes Roepke ,Persch. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na

turäl de Plratuba, neste Esta�
do, domiciliada e residente em

Barra do fllo Cerro, neste dis

trlto,' filha de Aloisio'Sehnem e

Irene Alise PeHer Sehnem.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, rnandel

passar o presente Editai, que
será publicado pela Imprensa
e em cartório, onde será Afixa

do durante 15 dias.
Se alguém souber de algum

tn.oedtrnento, BCUSErO para os

fins legais.

A OFICIAL

Imóveis
Rua Estéria Lenzt, esquina Av. Gefúllo Vargas,

. sobreloja de Dalmar ,Magazine.
.

'

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHO·R SERVIR VOC!:

Telefone ......••••..•••..• (0473) 72-0510

CASAS:

- Lateral da R. Walter Marquardt (brevemente com as

falto), junto ao Fórum novo, casa. em alvenaria de 143m2,'
com 4 dormitórios. acarpetada, construfda em terreno de

450m2. Cr$ 1.700 mil, também financiável pela Caixa.
- Rua José Emmendoerfer, casa, em alvenaria. nova de

91m2, com? dormitórios, edificada em terreno de 812m2,
medindo 14x58m. CrS 1.200 �iI, financiável pela Caixa.

- Rua Preso Epitáclo Pessoa, próximo à entrada da R.

Pará, casa de madeira em .térreno ,de 1.090m2. Apenas Cr$
450 mil.

- Rua Guaramirim, esquina com ,.ua 199, Vila Nq_va,
casa de madeira co;sobrado, edificada em terreno de

'504m2. Apropriável p/casa comercial.

TERRENOS

- Rua Epitácio PElssoa, entre õ Neves s.A. e a Casa

Waldemar Rau, terreno plano de 640m2, com 20m de fren-
te para futuro asfalto.

,

;_ Rua João Planinscheck, a 200m do Ro VElnânclo da

Silva Porto, pröximo à Weg I, terreno de 700m com 20 m

de frente.
- Rua Antônio Carlos Ferreira, esquina com a próton

gaçllo da R. Thomaz Francisco de Góes, terreno de 870m2,
medindo 29x30m, alto com vlstá panorâmica. PREÇO DE

OCASIÃO.
.

,� SC-301, próximo divisa Jaraguá-Guaramlrim, área (Ie

5.239m2,' ideal para pequena chácara. Possui casa de' ma

deira. Cr$ 670 mil.
- Rua 304, próximo à Weg I, terreno de 24,20x46m, c/

linda vista da regillo.
'

LAR ALUGA:

- Em Guaramlrlm, na Rua 28 de Agosto, 1160, defron-
.

te à' Igreja Matriz, um conjunto, de 3 salas, tendo a principal
90m2 de área útil, pronto para uso imediato. Excelente, seja
para agêncfa bancária, financeira, loja de .eletrodomésticos,
13scritórios, repartição pública, loja de eletrodomésticos, es

critórios, repartição pública, loja de móveis ou para qual
quer outro ramo comercial. Aluguel mensal de Cr$ 11.500,00.
Informações pelo telefone 72-0510.

-��-�-���_....-------_ ....-
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. v -

Ao brave e incansável colono, que com seu trabalho
� profícuo engrandece nossa terra.'

.

-A Jaraguá do Sul, que no lema - GRANDEZA PELO TRABALHO - e no

gigantismo de sua pujança econômica consagra os anseios do fundador, nossos cumprimentos
-

efusivos pelo transcurso do" 104.° anlversärto de fundação.

Viação ··Canarinho .Ltda.

._

, Saudamos .efusivamentera JARAGUA DO SUL no seu aniversário,
fazendo chegar à essa terra generosa, regáda pelo sangue e pera bravura de
tantos heróis, a expressão constante de nosso respeito e apreço,

'

Saudamos também ao COLONO ie ao MOTORISTA, este, princi
palmente, nossa razão de ser e, também, à todos os nossos colaboradores e
usuários que utilizam o transporte carinhoso da "Canarinho".

»

TflANSPORTE E TURISMO

JARAGUA DO SUL.: SANTA CATARINA

, ,.

nossa admiração e respeito .

PAGINA 6

Colocamos a nossa luta a serviço' da. luta -..... desenvolvimentista
empreendlda por Jaraquá do SUl, desde os prlmelroa passos de idealismo que
escreveram sua grandiosa história, cientes da parte que nos cabe e prontos pa-

,

ra entreqä-Ia inteiramente cumprida.
'

I - Na data de mais um aniversário do rnunlcfplo, juntamos QOsso
preito de gratidão e admlr-ação .eo Colono é ao Motorista, cétulas do desenvol- '

vimento, trabalho e luta na busca de dias melhores.

Gumz .Irmâos ·'S.A. \ '
'

- INDOSTR1A, COM:laRCIO e 'AGRICULTURA

Jaraguá do Sul. Rio Cerro II - 'Km 14' - S. Catarina

Fabricaçãó'de Leite Pasteurizado Sani'Ana, ChOco-Lelte, Creme ,Pasteurizado
·'--eIe r.teaa, Q�IJo-,-.Prato" Qu'eljO Parmesão e Manteiga.

PREFIRA 'SEMPRE O MELHOR: (ATICINIOS SANT'ANA.

J

�/ -,

, Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul

'Sindicato' das Indústrias daAlímentaçãode Jaraguã do Sul ,

Sindicato das Indústrias do Vestuário de Jaraguá do" Sul
, ,

.

Sindicato, das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Jaraguá do Sul

,

, Ä

,Sindicato, das, Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul

Bíndícato do Comércio V�rejista' de Jaraguá do Sul

Clube ,de:'Diretores Lojistas de Jaraguá do' Sul

I
'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeitura, Municipal
, "

Câmara
-

de /Vereadores
JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

, ,

A Prefeitura Municipal e a Câmara de \l.ereadores de J:araguá: do
_

SuJ, neste dia 'em que se registram três eventos do mais alto significado, saú
dam a todos os muníclpes pelai transcurso de mais um ano de fundação. Cum
primentam os bravos homens do campo pela data a eles consagrada, o "DIA
DO COLONO". Prestam, também, a sua homenagem aos transportadores das
riquezas, os "MOTORISTAS".

','

,

Decorridos 104 anos desde sua fundação, Jaraguá do Sul, através
do Executivo e LegislatiYo, manifesta o seu reconheoímento a todos que, de
manelna direta ou indireta, participaram e participam com o seu' trabalho, dedi-
cação e perseverariça do engrandecime nto desta Terra. ,

�

,

São 104 anos de lutas. Lutas daqueles que aqui nascerem e aqui'
chegaram, cujos resultados estão esoe Ihados na grandeia de Jaraquá' do, Sul,
com reflexos em todo o Estado de Santa Oatarlna, também no Brasil, graças ao

esplrlto criativo ie dinâmico da gente ja raguaense que, sem dúvida, d,ignifica o
lema "GRANDEZA PELO TRABALHO".

VICTOR BAUER
Prefei,to Municipal

_

HEINZ BAlITEL
Presidente 'da Câmara de Vereadores

Uaraguá do Sul não pode parar. Por isso, conclamamos
'

a todos
para, unidos, prosseguirem nesta trajetória desenvolvlrrientísta que elevou o

,conceito do Municrpiö, colocando-o numa posição admirável, honrosa e de or
gulho para todos que nele habitam.

-

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1960.

Menegotti
_

Veículos S.A.

"oJe a banda ulu,
O prefeito discursou, o sino,tocou, o padre rezou.

Pelo bem- desta terra, pelo progresso, pela s,.(íd�, ,peJa
felicidade, pelo amor.

/

Mas nio vam()S permitir que' este clima dê aleg,r.la e fraternidade aee-

be no fim dO dia.

/Amanhã a vida r!etcOmeça.

E, se a gente quiser, cheia de esperal19a e. confiança no futu-:o.
Hoje a cidade parou para que todos p�déssém pensar um pouqui-

nho sobre Isso.
_

Lembrar que a história de uma cidade se faz com traballio e fé.

o' Mas acimà de tudo a história de uma cidade se constrói éOm o J;»Iem
-querer. e a uniio dó seu povo.

A

• BANCO, DO BRASIL'IS,A.
� �araguá do Sul - Santa Catarina

-

/

HO'JE
...- .

CIDADE

PA R'O U.
r- -- -- --, ---- ----..� -

',I Metalúrgica -,Erwino Menegotti Ltda.'

(revendedor Volkswagen)

Prestam homenagem às autoridades e população jaraguaense, no transcurso do 104.9
- aniversário de fundação de

�
Jaraguá do Sul, na certeza de que continuar.emos unldas lutando por dias me

lhores. Nesta data, também, o nosso reoonhecimento ao Agricultor e ao Motorista, pejo seu dia.

\

Conselho elabora o calendário cultural de 1981
o Conselho Estadual de

Cultura, já esfá elaboran
do o seu calendário cul-

tural, edição f981.' P.ara
tanto, está solicitando, a
todas as prefeituras dos

BIDE:
.

financiamentos aumentaram 720%'
As aplicações do, BRDE lestes que, por sl só, de-

em Santa Catarina no 1.'0 monstram a Importäncla
semestre deste ano s,u- de um banoo de. desen-
peraram em 720% /0 total votvlmento no processo
splícado em igual período de .rnelhorla das, condi-
de .j 979. Enquanto de ja-' ções sociais do Pars.
neiro a junho do ano pas- Por outro lado, oe -fi-
sado toram- contratadas nanclamentos concedidos
operações no valer de pelo Banco Regional de
Cr$ 406.572.000,00, o total Desenvolvimento' do Ex-
de financiamentos apro- tremo Sul à empresas ca-

'

vados e. contratados nosê tar.inenses nesse período
primeiros meses de,1980 _ vão provocar um aumento
atingiu o expressivo mon-' de 'Cr$'. 1.210.000.000,00
tante de Cr$ na arrecadação ala Impos-
�;330.500.000,00. ,

'

. to de Circulação de Mer-
�O total financiado no cadorias. ,

primeiro semestre deste .; O montante financiado
ano posslbllltou a gera- de janeiro a junho repre-
ção de 4.760' empregos sentou um investimento
diretos, enquanto que 'as global de Cr$ .

oportunidades indiretas 4.162.500.000,00 nas ativl-.
de trabalho atingi-ram a .dades produtivas do Es..
soma de 19.040, números tado.

197 municfpios catarlnen
ses que enviem, o

' rnals
urgente possível, as suas

programações culturais,
para que possam ser pu
cadas no calendário.,

O ' calendário cultural,
que se edlta anualmente,
pretende ser um do
cumenta capaz de reunir
todas as manifestações
cultorals do Estado de S.
Catarina. Para isso, preci
sa publicar' a programa
ção de todos os eventos
culturais.

, "

Como é um documento
'distribufôo, a 'todas as en

tidades, organismos e' ins
tltulções culturais do pafs,
éntende '0' Conselho' de
Cultura ser esta uma boa

oportunidade para que'
cada município oolaoore,
enviando suas programa
çõés, e t.enham, assim,
suas promoções lnclufdas
no calendário nacional.

Com. e Ind. BreilhaõptS.I.
-

.

;

participando do desenvolvimento de Jaraguá do Sul, saúda seus habitantes,
com votos extensivos ao�� tyIotoristas - transportadores do progresso e aos'
Colonos - esteio da Nação.·

!:�t;
..

25 de julho de 1980
<.

JARAGUA DO ,SUL ANO CENTO E QUATRO

A nosea mlssäo é construir. Nascemos com este destino e dele nos orgulhamos, pela
participação que nos permite no desenvolvimento de Jaraguá do Su'l, cuja história não ressentirá, por de

finição de noss6 id�al construtor, do quinhão de, nos sos esforços, investidos em trabalho permanente.
.

Nas comemorações dos 104 anos de Jaraquä do Sul, acreditamos pcder.otereoer o tri
buto de tal participação como a' nossa sincera home naqem e' ao seu notável povo.

Alimentícios SASSE Lt d a� I

Fábrica de baIaS e caramelos e torrefação e moagem de café, marca "SASSE"

Rua Jorge Czerniewicz, 457 - Jaraguá do Sul - SC.

"
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. -

�--CORREIO DO POVO

. ESTAMOS COLABORANDd-
,

Comungando do júbilo da população pelo transcurso de mais um aniversário de funda-
ção de Jaraguá do Sul, ao mesmo tempo em que vê passar a data dEidiéada ao Colono, e ao _Motprista,
saúda povo é nossas autoridades, certos de estar oontrlbulndo também pêlo desenvolvimento comuni-
tário.

'
. •

Emmendoerfer Com. de Veículos Ltda, .

j
_

-

"a",9u' do Sul:- Av. Mal. Deodoro - Sanita catarina.

�
,

TodA I nossa população está em comemoração tríptlee, recordando' com 9arinho o tra

balho dos plonelros nª- f!,mdaoã9 do nO$SQc:.Mynlçrplo, e olhando o futuro com a certeza de que, unidos,
, muito mals faremos pl;lra melhorar cada 'mZ mals a nossa comunidade.

, .

-

/

Esta é e m�9,m éle.
'

\
.

-

"' ..

-

Ällieno- 'Bauer S,A. � .Ind, e 'Comércio
fabricante do Incomp,'"

'QAN BAUeR

, a x
.

Av. Mel. l)eQdor'ó (lo
-

F.on�, 739 - Jaragll' do SUl - SC

r

Sentlmo..nos f�lI�es em poder parti clpar e contribuir para ,a Qonstrução_de um futuro ale-
gre e promlssor à Jaraguá do Sul e nO$$ºª filhos.

.

--..._

Sentimo-nos feJlz8$ de, ne$ta data, curnprtmentar a nobre cl� rural, aos d$Stemidos
colonos e a maj�stQ$f1 Jal'1aguá, n8$te 25 �e Julho, centéetmc-quarte aniversário ele fundação.

.

r'

/
f

Construtora Ajas "Lida.
ÇQ"STRt)çAQ . CM� ...... CAlCULOS � PROJETOS r; CO"STRU90ES

RUIl Weiter ",arq".rdt, ,496 - Jara gu6 do S�I ..... SC -- Fone 'f2-1022
I

"

.

No alvQ�ecer da povõaç�Q <te noSsa ter ra, Jourd@n e os primeiros col'o:nl�a:d'órEts trou�ram'
oonsig�o, os prlmelros passo§' para o progresso dest� comuna. Hoje, também a agricultura está presente
� �arç�nt� em nQ� d��n\llºMmentQ. Orgulhamo-nos em poder participar desta 'efeméride, que é aco- .

. memoração dós 104 anos de J!araguá d�-Sul, Dia doA9rlcul1QI'. e Dia do MótQrlsta, fator preponderante do

progreª$O 'c;Jest�Lterra.:

,/

/

Salvita
;' SoCIEDADE A$SIS'fENC1AL �Q LAVRADOR DO VALE o: ITA..oCU·;

•
• • o,c> ._

_
, ','

Roê Joio Pf�1I - Ediffclo Car los Sp.zia (POS�o de Vendas)

• •
� l

Soc. 'Esp.
_

Recr. Vieirense
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBL�IÄ GERAL' EXTRAORDINÁRIA
,

Ficam convocados todos 'os assoclados da
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA VIEiI
RENSE", para reunirem-se em ASSEMBI:�IA GE':
RAL ORDINÁRIA, na sede social sita à Rua Joln

.

vllle, n. 2.070, nesta cidade; no dla ';.7 çfe julho do
.

Cêrrente,'js 9 horas em 1.8 convocação ou 1/2
hera após em 2.8 convoeacãó, com qualquer nú-
mero de associados presentes, a fim de deliberar /

sobre o seguinte: Assuntos diversos de interes$8
dos assoçlado8. /

.

,

-

.

�

jb-Jarªguá do $1,11 (SC), 221e julho de 1980.

[orreio do DOVO'
-.

HA 61 ANOS

REGISTRA'NDO A

.

HISTóRIA DE

JARAGU4 DO SUL•

Leia, assine, an�ncie '

NESTE SEMANARIO.

Fone: 72-0091Walter Bart.'
Presidente

O culto ao passado e às, tra.dlçOes nos
-

estimulam a continuar o '.

trabalho de conquista de_um fQtu.ró promissor pará nossos filhos, calcados no

.

/

exemplo e bravura des fundadores e def_ensores 'desta comunidade. A todos os.

jaraguaenses e em especial ao Motorist�, ª nQS$� homenagem.

\

, _

I'

,/

/

J

MareaHo Indústria de
.

Chapéus Lida.

Pedreira Rio,' Branco Ltda�

Empreendißlentos Imobiliários MarcaUo ltda.
- ,

A ENERGE S.A.· ....... ALIME "TO$ ÉSPECIAIS, .açQmpçmfiando o

progr�$so agrrcola e indU$tíial, a;e Guaramirim e do' Vale do ItaJ?GQu, tributa a

'mals calorosa Ie sincera hcimen'agem ao HOMEM DO CAMPO e ao MOTOFUS1A,
pelo brilhante tral:>alfio que v�m desenvolvendo, como seu labor (Jignificanté,
qúe engrandece. o proqreeso _c,atàrinense e brasileiro. r

-

,.--

..

{

.ENERGE S.À. - 'ÃLlM'ENio� ESPECIÀIS
;,

"

Rodovia SC-301 - Guarami rin:- - S�ta Calárina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1araguá reêebeu dirig�htes: da
,

Confederaçã·o de: Atletismo
"

.

transmitiram alguma,·o
rientaçã,ö que. servirão'
de subsidio à pista e de..
mais equipameotO$ de�· ...
fintados a'o atletismo, pá-:
ra u.tilização duraní:e os

Jogos Abertos, , princi-
palmente.

/' -

-

.

o Professor Murillo B.
de Azevedo, diretor da'
Difid da 19.a UCire e· pra
I$,idente do Conselho Su
perior

,

de Julgam,ento
dos Jogos Abertos, es
teve participando na

Capita.l dO Estado, à
-convite da Confedera-

. çã'o Brasileira de 11eS"
. pertos Universitários,
como árbitro de atletis
mo, durante as disputas
dos XXXI Jogos Univer.
sitários B,rasileirös, que
estão se encerrando,"'e
onde Santa Catarina

, ,

_ nesta mOdalidaae, .ebte
ve, o 3.° lug.�r no mas

culino e à 4.0 lugar no

!eminino. .

�

';

Estiveram em: Jaràguá
do Su', onde vlsitaram
igualménte' a sede so
cial dó Bäependi, fican-
do 'impressiónadiós, 'Co
lumbano" da� :Silvâ ' Meso:

�

.

quna _ Diiretor Técnico'
'

da CBAT, -lIIiâriô Bentó,
Paulo Lima � 'Héloio Ja':'
cintho dé'Olivéira, juízes
.de. átletismo 'd'a l' Confe';'
deração, .as maiores' aú·

'

. 'Murillo, uma-das gran- toridadeS do páís' dentro:
des 81utoridades Elo es- da es�i�lídade: E du·
por,te catarinense convi.. ranfe os contactos, ficou
dou, .fi eles aqui estive· acertada géstães pata'
'tarn quarta-fei,ra ii tarde, a vinda a' Jaraguá do
o diretor., técnico 'e· juí- Sul do ProfessorOswal
zes da Confederação, do Gonçalves para os

,

Brasileira�de' Atletismo arremates fin,a,isi na co·
'

ce,BAT), para uma visto- bertu,ra d� pista de'atle
ria e o'rientação técnica tismo, o que' poderã o":
às obraiS de construção correr n'o próximo mês,"
di pista de atletismo. segundo ',ó diretor 'fée;.'
j�"'to ao Estádio Max nico 'dá CBAT confiden
Wilhelm. Os dirig.entes ciou com' 'o . Professor

•da CBAT; acompanha- Murilio. Gonçalves 'é'um
dos de Murillo, d.a repor- ãos maiores' éspecialis.
tagem e do' dr. Ariel tas 'dlo B,rasil neste cam·
Pizzolletti, en,g,enheiro P'o, e'sua órien,ta,ção da
da 'Prefeitura' Muriicipal, rá maior perfe·ição ao'

percorreram- as obras, trâbaiho éle'acabame'nto
em construção,'e,,no da piSta de atletismo do

�eral, a i.�pressão
.

que BaepÉmdi (que terá seis
hveram fOI excelen,te, ao - raias de 1 metro e 25
mesmo tempo em,.. 9üe centímetros).'

,. -y •

_;

,

lUYI H',r,U s
�

�-�-
,1-- G . .J � .' ,

.

E a ��ça�D,ense 'domin'go
•

,,1.. .• r": _'-.
.l __

-4" -_ �!J .;�,.; C' .'

.:. :.

o ,JU\fentus que ,vem fazende'
umá ,éampanha decepcionante
eS�.e ano, tanto' no Torrieiô Ih-

PÁGINA 9
SEMANA DE 26/07 a 01 DE AGOSTO DE 1980

.
,

. Assim, as duas rodadas.
finais do 1.0 turno têm es!"

tes [oqos: 26} ::- 14h - �,

Kohlbach x Besc, 15h ....:..

Cyrus x Marisol
.

e 16h -,
Urbano x Jarita;· 27.7, (a-'
manhã) --- 8h - Jarita x

Kohlbach, 9h":_' Besc x

Cyrus e às 10h ,- Urbano
x Martsol.

<

,Frigú.fffz�:�inaugura.'.'
quadra ,poliva<I���e'

,A AS!:ioci?ção AUética Frigurriz, ,·dos 'funcio
nários das empresa!). Frigorrficas' Gumz SA. .e

Gurnz & Schmelter, segundo is:eu pr:esidente" Elói
Prestini, em declaração à imp{ensa" acaba de
concluir as obras de construção' de_13ua ,qMagra
de esportes polival,erite, para ci I,azer qos .asso
ciados e desportistas em gerai." lio:davia" pará
marcar a inauguração, a' diretoria . da A.A. Fri

gumz prog·ramou um torneio inaugural de .futebol
de salão entre equipes de toda' a �gião, para o

períodcr de 16 a 24 de ágosto, quando :outras so;,
lenidades esportivas ,e,stão' também. previstas.

O,n,tem, dia 25, 'en·cerrou·�e '·0 prazo
-

�paifa
confirmação da presença no torneio inaugural.

--------.,_/�------------------------------�

Jaraguá "e' R'io NegriIiho
·.no ..��bas,quete, '-t�rça�'

'_

• ..l
o salol\istnÓ'

.

àö'municfpio,
agora hão 'mais "restrito ao fu·

'_ tebbl de '�Ião,"': que': �Icançou
seu' apög-eÍl, e jã· sentê um na·

tural' dec'nnlo. ciéíícõ,' tem a·

gora' eútros e'sporles após a a·

tivação -
.

ou' reátivÍição � da

Comissão Municipal d4\t ESpo�- .

teli. TOdavía, äfora, o futebol de

salão, o esporte sàlonista quê
mals vem se movimentando e.

ganhando mancl1etes'é o bas-
'. 1u�le'bbi, qué retorn8l,' mesmo
: sem grande r�nôvaçãô guanto

, .aqúela eCju'pé 'Cle SiW 8 an.os

. atrás, já IGndo realizado dois

• t._

.

�

, bol"s amiS!C!EoS, cóntra Rlo'Ne.:"
grlnho e equipe do 'CoIégío
Aplicação ca PUC, de Petró·

polis - Embora não tenha con·

segl,l�io f;Qw,hum resultado po-

siti�o.
•

E, na noite da próxima terça
-feira, dia 29.-, no:.; Ginásio' de'
Esportes Artur 'MUller, a equipe
jaràg'laense �recelßnl visita da

rlo�grinhense"emJpartlda mar
cadfl para ä�, 2C h,oras. O sele
cionado de. Rio . Negrinho vem

retr,lhulr a partida feita pelo S�

lecionado de nosso municipio,
dh,'10 do corrente. ;'_

� ...

A Cyrus�queJ "foi,'cam
_peã e.stadual n'esta 'cate

goria, em�1978, repreS.en
tando também o S'esi de

, Jaraguá do Sul, vai con
fiante num resultado po
sitivo, pois ,que, no próx_i-.
mo, sábado, dia �02 de, a-

'

gosto, no -Estádio João
Marcatto (Juventus). rece
be a mesma Artex, para o

se.gundo, .c_onfronto, cum

prin.do o que determina o
regulamen�o, da competi-
ção. _

-�

"j ,>', "I

,Atletís�mo' 'e Ginástica "

recébém
�

eq,uipame_ntos '.

Dentro do seu progra- qllli:pamentos{ 4 dardos,
ma de. reaparelhamento, o martelo, disco, saltôme-

.

atletismo e á� ginástiöa o:. tro (para salto�em altl:Jra"
límpica de Jaraguá do e com vara), 6'0 bàrreiras, "

Sul, aCßbam de receb,er" _..�
,

parte do equipamento f �16 bastões, vara para sal- ,

, destlnadol ã treinos e 'com- 'to, coÍchões, '1 cavalo',
petições, já depositados batra-:Oxa, pórtico com-ar·

no Baepen'di, clube O' qual golas, .trampolins, col-
essas modalidades estão chões para saltos, entre
vinculadas. A1guns do� e- outros.

, .' \ f· li <I'

' .

PrOV� clcllstlca -a ,�ra.ç,�º
-deste domingo em�t��fªgüá

'. ,. �
-----

I" . O T�����m��na�lãO,n��;�������
�---�--"';;;--"":'''':''---4......--.....�-------�_J _' adulto, juvenil e infan- psonato Juvenll ' encerra

til, promovidos pela Liga amanhã, em rodada trans-

.Jaraquaense .. cl.e:... F4tebol ferida o seu primeiro tur-

de Salão estão em pleno no de disputas. São estes

andamento.-· No dia 18 os "reisuJ.tados, das .duas,

passado, pela categoria rodadas iniciais: BescA x
"infantil", Unlbanco e Ar· O Urbano, Ketilbach 2x9

.

weg empataram a ,1 gOl, Cyrus e Marisol Ox6 Jarlta

e, pela categoria "adulto" (dia '16.7); Urbano 4xO
-- Besc 3xO� Unibanco, Kohlbach, Cyrus Ox5 Jarl-
Cyrus 1x5,Arweg e Marl- ta e Marlsol ôxê Beso. A

sol 3x8 Oereallsta Urba-. rodada do.dia-20.foi· trans

'n9. E pelo Campeonato' terlda- para.amanhã.. ,

Adulto, em sua5.aJodada,
ontem à noite jogar,am
Urbano x Konlbaçh; . Ar

weg x Jarita, pnibanC!Ü' x
Cyrus ,e ) Marisol x Besc,
ficando pára odla .1.0 de
agosto próximo as parti
das entre ,., Unibanen x

Kohlbach, Cyrus x Jarita
e Ärweg x Besc.

..

JUVr;N�L ..

..Mas, o pior não Joi··pe(,d,er ,para.
o Avar,. a gràtrde surpresa des
ta Taç,a, .6 �im, .. ,a expul,são de

cer.ti\'o - onde foi o "Iant�(- . Piava e o.pilo.n;'· q,4e' d�sfãlqa.,
. I'!__a" ,- como:- na Taça Santa ,ram a' equipe I no meio pasta
Catar'na" Nlde a sJtuação tam- semana frel)te ap Inter-nacional ,

bérn)não melhór'!.�,' �m, n��a, em Jaraguá'do SU[yAs. expul�
a ;aba' de ,contr';:ltar novamente sões deram-se pqr. jogo· des- Na tarde' deste s,ábado,
os trabalhos profjssionai� do leal, ambas n� 's�'gU'ncÚi fase, a partir daS 15 noras, a e-

meio-campista Lara, que:já o qualJdo o.,plaçar já �r�; ãmpIa-� quipe de futebol de cam-

defendeul em duas, temporadas mente favorável aos azurras, '

pO çle Têxtil Cyrus S.A. -

e que este ano houvera aven- a a 0" que permaneceu até o fi- campeã do-Torneio Victor
turado ,IJ1,�lhor sorte em .�uiros náí do espetáculo. ,

Bauer culminado dia 1.°

centros, inclusive
.

no exterior fvlULTA,
' de maio - estará inician-

(Chile) onde �ão' obteve êxito. Em vista do� atos de reqel- do sua, participáção, nes-
o contrato do atleta já seguiu

-

,dia que alguns . elemeQtos Çlue ta fase regional, no Cam-

.
-à Federação Catarinense de integram o plantel ,grená vem rpeonato Sul-Brasilei'ro de

.

'Futebol e Confed�raçã6 Sra- demQnstrando, a diretória de _Integração Sesiana, en-

sileira de Futebol;- para regls· rute�ol resolveu. apl_icar � "Ii- frentàndo �m Blumenau a

troo '

_ _

nha durà'� � os' três "premia: .," equipe da Artex, no cam-
'

" . ., �'�
E em decorrência da contra- dos': _já são.. conhecidos: Chi- po desta.

tação de Lara, um dos afu�áls'
,.,,' �uiriho:. pia.,và ê· 9djlo�,' 6xpul-

atletas deverá ser sacado do �os resp.ectivamente frente ao

plantel (não foi revelado), a e- P-aysandu' e Àvaí. Ésses �tle-'
xemplo do que .já ocorreu com tas f�ram .multados .e� 5,0/0 de

Tonho e Ângelo. �eus. )ten.cimentos e, em.< caso

GOLEADO PELO AVAí:"" ;' de reincidência, a_ pena será
Não foi nada _ boa '/a estreia automaticamemte auméntada,

juventin'a no returno da Taça CA'ÇADORENSE "

Santa Catarina. Domingo à, tar- Após ter enrrã:ntado, desfal-

de," no "Adolfo-Konder", a toca caêIQ, quarta-feira. Ia Interna-
da 'equipe azurra da ,Capital, ,eional de ,--ages, no "João Mar·
fOli goleado, facilmßnte pelo Avaf catto'\ ó- juvent�volt� a cam-

peio placar de 3 goiS a O, onde po domingo, ,em seu Estádio,
foi prejudicado pelo juiz, porém frente a Caçadorense, a partir'
escapou de goleada mais con- I:fas ,15 horas. E; na quarta-feira.
tundente não fosse a displicên- dia 30, Joga diante do MarcflIo
cia da linha de frente avaiana. Dias, em Italar.

,A partir das 8 horas.e Sesi ,e a "espeoial", da rer acidentes que pos-

30 minutos deste domin- CME, que mctustveser- '",�sam prejudicar o anda-

go, dia 27, o esporte do virá para avaliar o grau >
mento normal da com-

pedal voltá às ruas, em ., ffsio,Q etécnlco doa atle- petlção. Está aí outra

forma de competição" tas inscritos e que pre- excelente oportunidade
desta ,feita . homenage- . tendem formar 'a equípe . para o jaraguaense que

ando aos cento e quatro' que representará O< rnu- ,.� amante do esporte do

anos de fundação de Ja- nicfpio durante as dispu- pedal, pois já provou is-

raguá do Sul, comemo- tas; dos Jogos Abertos ,,!isÜ':laRteriormente, ass ls-

rados ontem, em prova de Santa Catarina; rro tir e aplaudir os nossos

que leva o patrocínio mês de outubro, em Jà- "atletas, quem f, sabe, fu·,
conjunto -da -comtssão raquá do Sul.

.

turos campeões pela
Municipal de Esporte� e , É por isso que _a pro-

'" nossa .cidade e' estado'.

do Sesi .- Agênci,a do va será somente a nível Regularizar ,

Serviço Social. de In- I,ocal, jncluslve a "pas- Documentação
dústria, desta, cidade. selo", pela, disparidade: A Comissão Munici-

Judo já está' delinea- que há entre uma e ou- paI de Esp'ortes-CME de

do. A largada será às tra categoria, largará .Iaraquá do Sul
.

está a-

8h30min, ' nas lrnedla- minUtos,antes da '''espe- lertando aos coordena-

ções da Casa dos Sor- clal", evitando desta for· dores e té.cnicos das

vetes sabet,'. esquina lila 'atropelos .e, díscrtmt- modalidades que' irão

Domingos da Nova/Rei- nação; já que-a 'premia- representar o rnunlclplo
noldo Rau; com, os atle- ção também será dlstln- ,du_r.ante os J,ogos !�b.��-
tas lnscrltos cumprindo . ta. tos, em nO$So· mUnlCI-

um . itinerário de cin.. Aos melhores classi- pi<>," que�deverão ,reme-

qüenta quilômetr.os, o ficados, uma grande ga- _ t�r ,a,o órgão', até n9�má-
.

que representa ,: vinte _ ma de prêmios está a .ximo' se,xta-feira, .dia Ol I

'voltas em tomo do qua.,.
.

'espera, in'clusive_ duas, ··'de ago'stô; os seguintes
drilátero, compreendido biciGletas;, uma ,_das documentos dos 'atletas,
pelas ruas Reino,ldo Rau

_ qua'is, ".especial", equi- ' para que se' possa efe

seguindO' pela Ba(ão" do ,pada, ,aG Y�l]c�dtor des� 'tuar os regisitf'los junto, a
Rio Bran.co,' ,subindo, a ,ta rnestna:rc'afegöflia, co'" . Coord1'n��çrj,a'·",2er·Ii�'i:!
CeI. ,Procópio �G'omes a· mo forma de . estimular j:?ortes 'e'· Federaçoes es,:,

té a altura dQ Cemitério à prática ,do 'C?ic'lismo e pecializada.s: 4 fotos 3x4

Municipal e retornando a obter melhor acondi··, 2 fotocó:pias -,ae .identi",

pela Domingos ,.Rodri- cionamento !atlético. A -.dade, 1 fotocópia da

gues d,a Nova até atingir - larg�da, será às 8h30m, 'éertidão de nascimento>
.,

novalT)ente o ponto de e, enl vista disso, o trá·
_

ou casamento; 1 fotocó":c

partida. Ao todo serão '.

fe9'o nas i!lled'iações pia da carteira de reser-

öuas categorias: a "pas- será .interditadó para vista Ie autorização do

'S�io" patrocin'ada. pe,lo que não venha'!1 'a ocor- pai, quandO. menor..

,'o ..

Jaraguá ,BIUll1enau preliam á noite no "(Müller"
'Um grande espetáculo saio-

,nísUco r(;ServadO ao grande pú
blico desta região acontecerá na

'

noite deste sábado, dia ,26, jun
to ao Ginásio de Esportes Artur

Müller, quandO, preparando-se'
às disputas dos Jogos Abertos

'de Santa Catarina, o seieéionao
dO jaraguaense de futebol de sa

lão, medirá forçás' 'com' o I)lu·
menauense,' vlceo.cämpeio· da

temporada passada, dos jasc;

Segundo o superVisor Edllar·
do Schmldt, Integrante 'da Co

missão Técnica, âs-·19 horás, a

partida entre as equipes "B",

'para às ·20 horas;" o' enêontro
,entre as equipes principais dos

dois municípios,
•

pártidas qu,
prom.etem lances' emoclonàntes
em, se tratando dê unià'certai do·

,

,�e de rivalidade que h'6 entre

Jaraguá e Blumenau, muito 'mals

no. terreno esportivo. ' O jogo é

para casa cheia:
..'

- '��K:,O,I:I',L,B\'AC H
'_ ....

' -

tem seu campeão-: Depto. 'écnico
, Foi encerrado domingo,'dia Martins (Fundição) e �oaquim�
vinte, o Torneio Interno de Fu- S. Fernandes (Depto. Técniço),

tebol dê Salão da Associação ambo� com 15 tentos assillala-

Atlética Kohlbach, cuja decisi!o ,dos.

aconteceu na cancha da SER' Mas quanto a decisão, ainda,

'Menegotti, 'onde/as rodadas do em disputa do terceirp_ lugar,
.

Torneio-, foram ,realizadas, con- .a Fyndição goJeou ao Rotores

.quistando o título dá competi- '.,..,- '5 a 1, enquanto-que, na fi-,

ção o esquaçlrão "do Departa- 'naHssima, o Departamento' Téc�

mento --Técniêo: ,ao derrotar o niço levou a melhor di'ante da

quinteto da Contabllidaa� pelo 'Contabilidade, vericendo-a por

éséôre de_3:a 1. 3 a 1 e faturando o disputado
O Tornejo, encerrado domin- ·título,

.

partiCia�em que' 'Orides'
go, teve um total de 52 parti- (2), Joaquim e q,elásip fórarn
das realizadas,_onde foram. as- os goleadores. O Depto. Técni"

sirialados 366 -tento.s,
.

o 'que co venceu com Almir, Vilson,

perfaz à excelente média· de
_

Clércio, Orides e, Joaquim e a

mais de 7 goiS por partida, sàl- Contabilidade formop' com.F'a:us-
do ,altamente positivo, figurari- tino, )Ison, Gerásio, ,Aliomar e

do; como princi'Pai� àrtilheirps Rogério."
,

"

'

,
O selecionado local volta, a·

,
".... Jos� C. Wolf (Rotores) com Após ..�s, partid.as, ,houve po,ri- ,

_ pós, 8' enfrentar Blurttenau, JO-
19 go!ls; pogério �rsching (Co�·. lraternizaçâo entre oll presen� ,gando lã dia 18 de agosto.
taQjljd�del) � com 17; José, A. �

,

...
j _,.' ��

1
-

' ,

Equipe do Depto.'Técnico, cam peã, com méritos,
do Torneio da AAK.

'

-

"Contabilidade", vice-campeã.

• L.-.

desportivas I leva�,
I� ,

II
o afastamento da _ atividade . das' práticas
determinação físicâ,'mental e cívica.
O,e 1.7 a 25 de outubro, Jaragua 'do Sul sera olhada: por todo o Estado, transformando-se na "Capital' do
Esporfe", por ocasião dos XXI JOGOS AIJERTOS DESANTA CATARrNA. Receba bem lOS visitantes.

uma
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Prefeitos da·Microrregião, insatisfeitos,' discutem· índices
Cenferme estava previste, a

análise des índlcea previsóries
do Mevimente Ece.hômice te
meu grande parte, ternande-se
assunto principal da IV Assem
bléia Geràl Ordinária da Asse
clação des Municfpies do Vale
do ltapocu, realizada dia 18,
em Guaamirim, eode não falteu
pesadas crrticas ao Institute
Brasileire de Geegrafia e Esta
Hstica (IBGE), por apresentar,
segunde oa prefeites, dados
cempletamente fera da reaílda
de agrepecuária, . em prejufze
do movimento econômlce. Os
lndlces do setor agrepecuário
são calculados cem bas� nos '

dados divu'lgades pele IBGE.

OS TRABALHOS

MUNICIPIO 1978

Barra Velha -

57.540.085 -

Cerupá 168.754.431
Guaramirim 194.'763.681
Jaraguá de Sul . 2.080.383.283
Massaranduba 167.565.692
Schreeder 76.209.940

que anualmene surgem quando
da fixação .dos lndlces.

do ICM
, A Assoclação des Municipies

c _ /

de\ Vale do' Itapecu, dentre as

17 do Estade; poslclonou-se na

15.8 colocação, O valer adlclo
nade (sorna. bruta) da agrope-

O assunte prlnclpal da as- cuária catarlnense em '1979
sembléia da Amvali fei e Me- chegeu a Cr$ 43.570.452.772 e

vimente Ecenômice, cujos Indi- e da indústria/cemércie a Cr$
ces previsóries feram fixades 105.621.310.939, totalizando Cr$
em Cabeçudas, ende durante 149.191.763.710,'-� que dá um ,

17 dias, 17 secretários-executi- peroentual de aumente geral,
vos das asseciações mlcrorre- ,em relaç�o ,ae ano anterior de

gienais analisaram detidamente, 80,95%, enquanto o Vale do
ao lade de técnices da Sec re- Itapocu alcançou 92,16%., por
taria da Fazenda, as declara- tante acima da média.'

,

ções apresentadas pele cornér-;
cie/indústria e agrepecuária de

Santa Catarina.

fernecides pele IBGE, totalmen
te lncorretos na maieria des

cases, um verdadeire descala
bro. Mesmo s�bende, com pro
vas, que suas esfatfsticas estão

furadas, não há a devida cerre

çäo de valeres, disseram, que
�
centesta-es mas não apresen-
tam 'provas, O IBGE, na assel1]
bléia da Amvali, fei e pomo d. ,

ira des prefeites,

prinCiPalmen-1te de Dávie Leu
.
e Salim Jesé

\

Dequêch, que sempre têm ques
tlonado o .assunto, netadamen-
te ó,chefe do executlvo guara
mlrense que acusou es valeres
errôneos do IBGE como a cau-

sa principal do decréscime do
indice de parttotpação des. mu

niclpies.

O MOV. ECONöMICO

O secretário-executive da

Arnvall, Aide Remee Passold,
manifesteu sua satisfaçãº pele
trabalho bem feite, censciente,
desenvelvide peles municlpies
da micrerregiãe, mas nãc pe
Ies indices de cada um, cen-

ferme afirmeu, que em quatre
municipies decresceu, muite
embera num cemparatlvo ae a

ne passade, es seis filiades a

Amvali experimentaram, juntes,
um crescimente da .ordem de

beçudas, fixeu-se es indices
previsóries para 1980, que a

presentames ne quadre-abaixe,
bem ceme o cemparative de

crescimente da agrepecuária,
Indústria e cemércie:

1979 %

TOTAL 2.745.217.112

Cemparative

101.520.229
285.736.212
415.285.655

3.996.445.396
333.722.539
142.617.934

7,6,43
69,32
113.23 '

92.10
99.16

.

87.14

5.275.327.965 92.16

MUNICIPIO 50%/50%

de creáclmento 50%/�.0% - 1978/1979

50%/50% %

Barra Velha

Cerupá
Guaramirim

Jaraguá do Sul
Massaranduba
Schroeder

46.474.564
135.642.080
158.403.029

1.654.668.749
145.099.148
63.512.488

,

79.530.157
227.245.321
305:024.668

3.038.414.339

250.644.116
109.413.937

71.12

67.53

92.56

83.62

72.73

72.27

TOTAL 81.97'

IndIces provl86r1oe
� MUNICIPIO 1980 1981 %

Barra Velh�
Corupá
Guaramirim

,

Jaraguá do Sul �

Massaranduba
Schroeder

0,070.026
0,203.187
0,237.282
2,478.631
0,217.353
0,095.139

i

0,068.667
0,196.205
,0,263.360
2,623.381
0,216.407
0,094.468

-1,94
-3,44
+10,99
+5,83
.-0,44
-0,71

TOTAL 3,301.618 3,462.488 +4,87

Ne entanto, independente do
aumento percentual, heuve que
da nos Indices aos munlcfplos
da mlcrorreqlâo, à exceção de .

Jaraguá e Guaramirim (vlde ta

bela anexa)., devldo justamente
ao setor agrepecuárie que, não

cemprovado o valer real per
decumentos fiscais (neta� fi$
cais)), nãe pede ser inclulde,
em prejulze des municrpies. Dai
entãe, e Grupo de Trabalhe ba
seia--se nes dades fernecides

,

(para os prefeitos, chutades) de
IBGE. -

E, em vista deste fato, para
'a próxima Assembléia, que a

centecerá dia 10 de eutubre,
em Jaraguá de Sul, no Baepen
dI, serlo convidades agentes e

delegados de IBGE, Secretaria
da Agricultura (seu titular e di
reteres dos 9rgães ligades a

ela) para debater a questãe.
Antes desse encentre, peré.m,
dia 15 de setembre, es�prefei
tes reúnem-se para uma tema
da de posição e 'acerte de me

morial_ qUe pret�ndem entregar
a Secretaria da Agricultura,
centende as decisões desta As

sociação.

Em nessa regiãe, per exem

pie, áe centrárie de meje·ees·
te e .oeste ende há es grandes
frigorifices e abatedoures, e

ende se acentua uma agricultu·
ra mals desenvolvida, há muita
sonegaçle, segunde o sec re-/

tárie-executive Aide Passeid, de
dificil centrele, peis, em Mas
saranduba,' cenferme reveleu .o

Prefeite Dávie Leu; de uma pre
dução de 800 mil saéas de ar

rez; mene,s da metadj! sai cem
neta e e reste é senegade e

quem sai perdendq cem isse é FECAM
e municlpio, que perde" além PartiCipande de reunião em

de impeste, e reterne maier de Sãe Francisce e Chapecó, Dá
IcM. O ,minifúndiã caracteristi- � vio Leu, de Massaranduba, re

·ce da regiãe é que .origina em presentande a Amvali, discerreu
tal fato, 'peis os agriculteres sebre es resultades desles -ein
preferem vender o-predute a centres que resulteu na funda
intermediáries de que àqueles çãe da Federaçãe Catarinense
que dariam cemprevaçãe da das Associações Micrerregie
cempra' de preduto. , nais, 'que tem em Miltôn San-
Muitas discussões heuveram der, Prefeite de Chapecó, seu

em terne do assunte, à busca
de uma seluçãe, permanecende

. uma· apresentada pele Prefeite'
Victer Bauer cem'e dentre ·des

prepósites, qual seja, e cadas-
_.

tramente, através das Prefeitu
ras,

.
de todas as propriedades

rurais, ende ter-se-ia a quanti
dade de terrene, área plantada,
principais predutes e tenela

gem da colheita. Victer a'cha
isse viáv,ß1 e aplicável à nessa

micxerregiãe. Foi defendida tam

,

bém a taxaçAo dos produtes
agrfcelas, e que aca.baria cem

es atravessaderes.

PREFEITOS
INSATISFEITOS

, '\.E num adende sebre e reter-
ne de ICM, Aide Passeid ga
rantiu que o Secretário, da Fa

zenda, Ivan Bonato disse que
o "belãe" para 81 nãe será
mener de que Cr$ 450 milhões.

primeiro presidente. Q,ávie Leu
fez ampla explanação à res"

peite, bem ceme de estatute,
que tem per base ne de Rie
Grande de Sul, um des únices

que funciona no Pais, segunde
Dávio que, tal qual es 'demais

colegas, prefeitos, aChe,u acer

'tada a escelha c;!e Sander à

'!1i'esidência da FECAM.
Outro ponto destacade pele

vice-presidente dà Amvall, fei
a Indicação de Dep\ltado Aris
tides Dadam, que apresentará
projeto concedende' subvençãe
aes prefeites municipais� diplo
m�des, seis meses após e tér
mine de mandate, para que,
desta forma, pessam veltar às
suas atividades nermais fera
da vida pública', sem prejuize
às naturais readap1tações após
quatro anos come prefeIto. A

Assoclaçlo dos Munlcfplos de
Vale do Itapocu oficIará ae De

putade, cengratulando-se.

"

A dlvulgaçAo dos fndlées

Schroeder, ' Suarámiril
, recebei ,Jorge'

e Massaranduba
. Bornhausen

Mai'.\8S, qu� liga Schroeder a

,.!einvlJl" obra executada em

cenvênlo entre a PrefeItura Mu

nicipal e o Departamento EtP.a

dual de Estradas d8 Rodagem.
Segue após para Guaramlrlm,
onde inaugura' o GInásIo de

Esportes "PrefeltQ Rodelfo

Jahn", construide pele Eslade
e que será admJnlstrado pela
Secretaria de Cultura" Esporte

Q' primeiro mandatárie cata7
finense, Jorge Konder Bernhau
sen, estará na próxima qulnta.
-'&ira,' dia 31, no Vale do Ita

pocu, cumprIndo ates .. Inau
guraç6es de sua administração
Junto aos munlciplos de Sch
roeder, quaramlrlin e Massa- .

rancluba.
,Em Schroeder, às 9 horas, e

Governador procede os ates

inauguraIs da Estrada Duas e lurismQ.

provisórios do Mevimente Ece�

nôm!co gerou Insatisfaçãe nos

prefeItos da micrerregiãe, prin
cipalmente devIdo aos dades

E

- de
da

1,2
"São

Iilhões 0/
'Sebastião"

De �Guara,mirimJ e Chefe do

E1ecutivQ EataduàJ· e comitiva'

seguem para Massaranduba, .on
de presidem solenIdades de

'lNIuguraçlo de várias obras
mp.lta8 delas com recursos e

riundos do Estado. Segundo e

Prefeito Municipal D'ávio Leu, a

programaçio a ser cumprida
dia 31 é esm: 14 heras, inau

guraçio das obras de calça
mento do Anel Central da Ci

daeie; num' tetál ae 34.261,OOmI2
e cem custo de Cr$ .........
8.317.450,00; 14h15min· - inau

gu�açijo da Praça· Guilherme

Léu, de 452m2 e que custou

Cr$ 143 mil; 14h30min - vlsi
ta às obrae de implantaçio de

Módule Esportivo; 14h45mln
Inauguração do acesso a Rede
via Guilherme Jensen executa

de pelo DER/SC - inaugura
çãe da Rodevia

-

Municipa
MBA 070, que liga a s8de de

município a lecsnd�de -

de Sen
jamin Constant, extensãe de 18

.quilômetros, com-custe de Cr$
7.618.246,00 - -inauguração da

Ponte Ricardo WIRe sobre e

Rie Massaranduba, cem vão de

18 metros,e custo de CrS ....

712.870,00; 15h15min - lança
mente da base da' Unidade Àr
mazenadora da C'OCAR - Cem

panhla Catarinense de Arm,aze
namente Junfo a Cooperativa
Juritl e ls 15h45mln, inauglJra
ção da Escola rSorada Estadua

Campina Central, construida
em cenvênio cem a Secretaria
da Educação, ""'custande CrS

237.093,O�. -,

Gasolina

Um longo expediente recebi-
. de e expedido mereceu discus
sãe, de importância à micror
rgião,- ende, e presidente da
Asseciaçãe, em .oficie dirigide
a Secretaria de Segurança e

Infermações, eXpliceu que es

candidates apentades para su
prir a Delegacia Regienal de
Peliçia em 'Jaraguá de SQl "nãe
atingiram as censiderações de- 4,87%.
sejadas pele plenárie", e dei-
xande a critérie da SSI a indi- Este ane, aproximadamente
caçãe de nemes, um deles, e

duas dezenas e meia de muni
dr. Ademar Grubba, de Join- cipies �atarinenses não tive

ville, que acempanhade de De�
ram nenhuma guia' excluida,

legade Regional da Manches-_ e deis deles são de Vale do

ter, apresenteu-se, estando bem Itapecu - Schreeder é Corupá
cetade ae carge. Na e6a8ião, -, enquante Massaranduba e

dentre .outras deliberações te-
Barra Velha tiveram uma. Gua

madas, decidiu-se que a próxi-
ramjrim duas e Jarag'!á de

ma Assembléia da Amvali acon- Sul trinta e sete exclusões, que
tecerá dia 10 de eutubre, em

merecerão cerreçãe e recer-

Jaraguá de Sul, para a qual
rência para que ,esses municl-

serãe convidades a Secretaria pies pessam ver aumentade (eu
da Agricultura e tedos es, seus diminufde) seus Indices de 're
Órgães suberdinades, .os Agen- terne de ICM para 1981.

tes do IBGE de Jaraguá e Je-,
inville - oDelegade Regienal - Nessa análise preliminar das
da Fundaçãe, para .fratar justa- declarações, efetuada em Ca
mente sebre o Movimente Eco
nômice, já prevendo-se, / pele
,clima da reuniãe de Guarami
rim, uma acalerada Assembléia,
para precurar chegar a uma se

luçãe' que evite -os preblemas

Indices para '1980

Cemparative de Cresclmente - 1978/1979

'2.203.800.058 4.010.272.538

Mais
lucro
o maciço apoio da co

munidade para com a Fes
ta de São Sebastião, rea

lizada de 11 a 13 de julho,
no pátio da Igreja, veio ra

titic,ar a caridade para
com as ,causas divinas, a
tingindo um resultado If
quido da ordem de Cr$
1.258.193,15, segundo in':'
formou o Vigário Padre
João Heidemann, que

conslderou-o 'muito bom',
dando condições a que as

obras de construção do
Editrcio Cristo, Rei possam
ter andamento. O' lucro
da festa será ,integralmen
te aplioado nele, para que
se pos'sa concluir o tão al
me.jacfo empreendimento.
Ö comparativo da re

ceita, e, da ' despesa, por
setor, é ,e's,te:

Receita Cr$ Despesa Lucro

204.820',00
148.099,ÕO
125.626,00,

8.200;00
5.000,00

1'06.387,00
103.200,00
148.287,63
15.267.04
23.000,00

209.604,OQ -

49.500,00
45.937,48

(-}18.000,00

'Bebidas 311.217 ,00
Churrasco 251.299,00
Cozinha 273.913,63
Pinhão!quentão' 23.467,04
Boi na brasa 28.000,00
Jogos 209.604,00
Rif.as

-.

49.500,00
-

Doações 45.937,48
Desp. gerais -x-

'-x-

-x-

--::"x-
18.000,00

LivJ'1o ouro
1.192.938,15
575.000,00

509.745,00. 683.193,15
.

575.000,00

TOTAIS 1.767.938,15 509.745,00 1.258.193,15

•

vala

Cr$ 38,00
Já' estãe prentes e� cálcules

p·ara e neve reajuste des pre
çes dQS derivades de petrólee
segunde informeu a assesseria
do ,chefe da Secretaria Espe
cial de Abast�cimente e Preçes
(SEAP). Os neves preçes, deve
rão ser anunciades antes de
dia 31, quinta-feira, e

\

e aumen

te médie des derivades de' pe
tróelo será em terne de 10%.
Pela previsãe -da SEAP, este
será e penúltime aumente da

gasolina este ano, e e litre do
combustfvel deverá passar de
Cr$ 34,50 para Cr$ 38,ÖO.

.. Neste aspecte, chamamos a

atenção para a entrevista que
e Direte'r-Presidente de Grupe
Weg cencedeu aes repórteres
des jernais semanáries lecais,

qU,arta-feira, sebre e encent�
que manteve ae lade de eutres

empresáries, dia 21', cem e Mi
nistro do P!anejamente, D.elfim
Nete, onde abordeu-se i.9ual�
mente a temática petrólee.

,

AUREA MÜLLER GRUBB,.
Tabeliã e Oficial do Registro de,

Protestos
- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em 'noSso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Ihd. Com. Mo'v. Bailak Uda., Av. Getúlio
Vargas, 479" Corupá.

- Ac:ialzirá Plazera de Azevedo
Oficial Maior

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JES_US DE PRAGA

Ohl Jesus que dissestes: peça' e receberás; procure e

acharás; bata 'e a porta se abrIrá. Por Intermédio de MarIa
Vossa Sagrada Mãe, eu, humildemente, vos rogã, que mInha
prece seja atendida. (menciona-se o pedido). Ohl Jesus
que dissestes: tude que pedires ao Pai em' meu neme- Ele a

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

humildemente re,go ao vesso Nome, que minha .oração se

,ja .ouvida (menciena-sê o pedidO). Ohl Jesus que dissestes:
o Céu e a terra passarão, nias a minha palavra não pas
sará. Per'lntermédie de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu con

fie que minha eraçãe seja ouvida. (mencIona-se o pedido).
Rezar três Ave-MarIas e uma Salve RaInha. Em casos ur- _

(\Jentes ,essa novena' deverá ser feIta em nove horas e man

dada. publicar, per se ter alcançado uma graça. -

M.E.C.
----------------------------------------------�\

Mais recursos às ,releituras do Y. do Itapocu

( -( ,
,

Somos filhos desta heróica terra. Aqui nascemos \e crescemos. E oontinuamos nosso
trabalho levando à todas as partes o nome de nossa' quer:ida Jaraguá_do Sul. Que a cada 25 de julho
marque o infcio de uma nova era, calcada na luta altrufsta em prol do desenvolvimento pleno, que tem
também no Co'lono e no Motori;sta as molas 'propulso ras do progresso.

Indústrias 'Reunidas Jaraguá S. A.
.
,

\

B:e:neficiadas com a re- da cota destinada- para dos caixas das municipa- FPM, pe,r.a 1980, em nú- 8.97'5 milhões; Jaraguá do
cente deliberação do Go- 1980, do Fundo de Parti- lidaéfes. Para 'os municí- meros redondos é este: Sul Cr$ 15.1S5 mUhões,
verno do Estado, todas as cipação dos Municípios, pios da M'iQrorregião":' do Barra Velha Cr$ 8.975 mi- Massaranduba Cr$ 8.975prefeituras cat�rlnens'es signifiCando um substan- Vale do Itapocu, o pro� lliões; Corupá Cr$ 7.180 milhões e Scl1roe"ifér· Cr$receberio mais 25%� além cial reforço a'09 mingua- grama de distribuição dó milhõd, Guaramirim C,r$ 3.590 milhões.

CORPAl S.-A. -_

...

Concentrados· para Alimentos

t
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