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�Cidades catarinensss facilitarão'
locomoção', de paraptégioos

"JARAGUA DO SUL INCLUfDO
NO PROJETO DA STO

pom 12.055 hab.itarites,
cpm sua economia cal,ca
:dla flà agricultura, onde� �e
sobressai a cultura do ar
roz,' que produziu na últi
ma safra' 79/80,- cerca' de
750 mil sacás de 59, qÚi
los e contando 'também
com um bom número de
indústriàs já instaladas "a-
,judando ec'onomicam:ente
o Município, Massarandu
ba viu passar ,tßrça-feira,
dia 11 de novembro; o dé
cimo-nOné) aniversário de
emancipialção poHtica-ad·

'

min1stra,�iva.
' ,

: :Expérimle;nfando S,ua
melhor fase de progresso,
Massaranduba, terido �,

testá' o p'refeito Dávio Leu,
,tem envidaidlo todos os es-
'forços para que o Municf
pio acompanhe piar ie pas
so' o desenvofvimento mi
crorregional, que despon
ta como uma das 'regiõ'es
mais ,desenvolvidas CIo
Estado.' ,-' , , '

A área urbana da cida
!O'e que passa 'por total
ttrahsformação 'na gestão
de Dávio Leu, conta'atual- '

mente' com 35 mil' metros
quadrados d'e ruas calça
das, todas ajlalrdinadas,
:Fdram construídos ',dois
jardins púbJicos e em f.a
vor do esporte e da prá
tica da educação frsica
está senç!o construído, no

C'éntro da cidade,' CJ) Oen�
h,o Despor:fivo Municipal
"Erich Róde" e um Giná
sio de Esportes, cobe!rto.
'Ind�péndentemente disto,
;todo d interior massal'lan
dubense, que é- vasto e

que lestá dividido em três

'grandes Iregiões, senefo
1.'0 Braço_,id'o Norte, Mas- '

sarandübinha e Benjamin
Constant, esfa ú1timá a àe
,maior 'expressão eDonômi
ca, também recebei todo o

apoio do Executivo Muni
cipal.

� ...:::.

FERJ inscreve 260 candidatos ao vestibular
A Fundàção Éducacio- a 27 deste m.ês ,estar�?

nal Regional Jal'1agu?ense "sendo realizadi9J�. as Ve,rlfl

'(FERJ)
.

aDÇllheu a Jnscri- 'caçõies de Hat>llIdad� Es-
, ção de 260 candld�to� ao pecffica exigidas �ara C;S.
Conçu,rso .Vestibular Uni- . cursOs de 'Educ:açaol FfS:I- _

ficado-81
'

da Asso!"iação, ca da 'Fur-b de Blumenau,
Cata'rine�se das Funda- da Udesc de Floriariópo
ções- Eduoacionais (ACA- lis, da Furj de J?i��iIIe e

FE). O: 'Posto de in'S�rição " FO'�n1!9JçãO dI� eflclß_lJ; ,da
funcionou Jànto à 'própria Polreia MiIi�ar

'.

do Estado

Fondaçâo. . àqueles candidatos. optan-
':Âgora, �sses 260 can- teso a estes cursos,. As' .de-.

aidaf.os CfeiVerãO retirar o mal$ pro�as se-r�o reallza
,CaJ'ltlão Confírmaçãoc aS' aas em )ane'iro', dia 13, de
lnsdiíç'ão 'rios arras: 17 e 18 'Comunicação, e' E�pres
(fe.'.ifez'irriÍ)'f'o;- 1i� )Tf'ês-mó

-

�ão; CLênCiIÇl�.' (Ffsloal, e ,

locàl 'Caso afgumEl .ln- Mafemátida), eI�a 1�: E�tu-'

eori'eção sela' consta- aos S'ociais (Hlst��la. Geo
'"

,It'aa'a 'se'gun(fo fonfe' (fá "

prafia e eSPB) .. dia 15 e,
� 'FERi' 'éJlevér� '�êr _co-rrTg'-' Ciências II (Qufmica:. é

,

aa e' éfe�olvldo d 'Calfão. 8-iorogial. no elia � 16 Cla-
E j-á no perrodo ae 18 quele m'ês.

SEMA NA DE 15 a 21 DE NOVEM BRO DE 1980

Câmara' .vota 2a.- - feira Centro Empresarial aguerdá maior
projeto que altera feriado partícípaçâo das empresas; MARCATTOde 8 de dezembro '

o empresáric Dorval se promover reuniões, _ dades, concitcu aos em-

Marcatto, também Presi- cursos e funcionar a sede presárlos a consclentiza
dente do Sindicato das pröpría destas: entidades, çäo, ,à iniciativa pana que
Indústrias do' Vestuário para O· perfeito equilíbrio se consiga conclul-Io den
de Jaraguâ do Sul, rece- e andam(ento dos traba- tró do menor espaço de
beu esta, semana a Im- lhos de cada qual, tempo' possível, sendo
prensa pera entrevísta co- 'Estas sete entidades necessärlo, .porérn, a, co-

Ietlva, tratándo especifi- p'mioipantes I do .Centro jaboração nnancêtra, As
camente _ sobre o Centro Empresarlaí já aplicaram empresas deverão respon
Empresárial, do 'qual é na iconstrução e projeto d'er questionário "próprio
Presidente e que constrói além lêI'e um milhão de .tndlcando o montante de
na Avenida Getúlio Var- cruzeiros, de "recursos 'Dontribuição - isto àque
gas, 'entre a Delegacia de próprios. A ledificaçã.o do las ainda não partlclpan
Polícia e a Exatoria Esta- empreendimento, segundo tes.._ pois que se pJ'lel"
dual. o ,Sir. Dorval Marcatto, te- tende evitar financ,iamen-
tnlcíadas as obras ern rá sequência até a sua tos face as altas taxas de

agosto, O' ernpreendlrnen- conclusão, se houverem juros 'e correção monetá
to, após concluído, terä recursos dlsponlvels para ria e Ial conseqüente' des-
840m2 de área construída tanto, contrarlando pensa- valorização da moeda, a

,com dois, pavimentos. A :mentd [nlclal [dier ,!apelflaS liada a inflação galopante
idéia de se' construir o", iniciar o' Centro e conclul-. que assola o País;

.,Centro Empresarial de lo posteriormente:. As entldadee partlci
Jaraguá do Sul, segundo O ' terreno onde está pantes do Cenfro E'mpre
stEllU Presidente, e�ra so- sendo c:onstruidro foi dô'a- sariaI de Jaraguá d'Ol- Sul
nho' acalentado pelo em- do 'Pela P:refe'ifura Muni- ,têm cada qual qLJotas �ohé vários anos, pana 'reu- cipal,' através do prefeito empreendimento. Os Sm�
nir sob o, mesmo teto a' Vi'c�or Biauer, à AstSOcia- �:f'icatos Patronais e' o COL
Associação Comerciál e ção Comercial e Indus: colaboram' finanCle'il'lamen.
Industrial, Clube da Dire- 'ttiialll91 esta, a.o CEJAS. co- te' enquanto a AssociaçãO'
tores Lojistas e! os cinco mo sua contribuição. A Comercial 'e! Indust,rial e

Sinaicatos Patronals, com érea, mede G32 m2. . "fetuou a d'OlaçãOl do .ferre
o intuito de que alf possa E ao 'analisar as dificul- no para a obra, dando a

SUia! contribuição.
Mas no CEJAS, .

cada
entidade terá partes iguais
''1mtel'Em'deAtie -d& '!ter con

.

triburdo com mais ou me�

nos numle'rário' à sua cons-

Apontado oomo uma e Informaç5.es, de' acOr- trução. No ,pavimento in-
,das únicas sOluçoes, do com o regulamén�lo ferio'r ficarão as secreta- '

viáveis para o conturba- do Código Nacional de rias ,e demais salalsl, do.
do trânsito urbano jara- Trânsito. ,Centro, e no superior o

guaense, notadamente O corivênio uelrá --pra- 'auditóriOi para l'I9Iuniões,
na malha viária que zo de cinco anos, renq- encontros e cursos.

compJ'le'ende o' ánel vável, e a $ecretaria de Dorval MardaUö rev,e-
central da cidiade, em

. Segurança e Info'rma- lou ainda" quanto a: par-
vista do' traçado das ções lexecutará a fisca- tioipa:ção� das' empresas,
',ruas impor obstáculos lização e policiam�nto que estas con:tiribuem a-,

ao fluxo normal de \re'í- de trânsito' na oidade, tualmlente entre: . C�$ 1.�0
·culos e'tendo ainda, co- àtravés de efetivo for- a Cr$ 200 mil ,·mensalS
mo agravante na Mare- ,neDido pela polici,a Mi- piara o CEJAS", val'or que
chal Deoqoro, principal· litar do Estado. poderia ser maior, na sua

mlente, a principal via
, Não se tem definição io:piriiã,OI, çhegando talvez

pública, a passagem' de da data em que' este a Cli 250 mil ou me'smo
,nfvel dia Rede Fe-rro;viá- serviço será implanta- súper:ior, para que possa
ria F:eder?ll; Jßr;:tguá do do, uma vez que o pró- _haver�tJm mai()lr incremen-
Sul podlelrá contar a pai- prip convênio prevê que ,to. ,na oonsfruç_ãQ. :E. para
'tir de 1981 com o 'se'rvi- será, ativado. quando 81 1981, _ o ,_p.Jesld�eDte do
ço de Guardá dé'Trâinsi- '

e;oHci,a Militar, de $anta Centro Empl'1esariª,I" as-

to a controlar ó trMe-' Catarina dispor de efe·-; segurou ;'0' rit,áxirnp, �rn��-
gQo. ti�o policial para aten-

,
n110� 'procuran�Qo ,!I'ablh-

A· I t
-

d t 'd d' 'Os'lçoNes con- zar' isua,co-nclu,s@o.,sepos-Imp an açao es ,e er ·�s _ISp ,

'

, -

se.rViço será realidadle' tidas neste m\e:smo con- sfvel, ',até maio, caso, as

caso a Câmara de Va- , vênio: condi,cpes, fiíJan�,ei.rB;.s. s�·
readores aprovar proje- '

jam' favor.áv�i�. �,J)lnm,el-
,-to-de-Ie,i do �X1e:cutivo 'Opera�o ra laje já fp� fundida, do

Municipal e os ,termos' Jog'os Abertos 'a'Ot1aN'ante haven,do: ��n-
do c9nvênio que preten� , Durante- os :nove dias tInufdalâ1e de:n�ro

-

ela,s, eliS-
de celebra.r com o Go-, de féalização" em Jara- ponibilidaaê$! de ': re:cursos.
v,emO do Estado de S � lJuâ do Sul ,dôs XXI 'JO-' ..' -' " , :r

Catar,ina, ªtravés' da Se- 'GOS:' ABERTOS DE ' NÓVOS REÇURSOS
cretaria .de Segurança SANTA CATARiNA, sol- DO ESTADO PÂRA A
e Informações., O p!O� ,dadps, da .�.I!. Oompa-,

/, l :FERJ" "

jeto e·a minuta do con-' nhhi de poHcia Militar ','0 6ov.erno do Estado'de Sta.
vênio ,,�evem 'entrar .nç, die JoiJiville,. efetuaram Cataririá'novamente, rat.icando
expediente da sessão a "Operação JOQos A- 'süa ·plataforma de fazer,do se-

ordinária die s:egunda- bertos'" mantendo, a se-
'tor educaci9nàl ,

a' "prioridade
-fe'ira dOi Uegislativ.o 10- 'gur.ança fn.QS :loc.ais de

,das
. priopri�ades",

.

r-epassou
cal, e; após aprovado�, ".comp,etição, aloJamen- ,'quartá-feirá 'à'taràe as 1:S'Fun- ,

, darão condições do Mu- to ,e, priric'ipalnJ,e'nte, d'o, 'daçÕés, Edueacienais :compo-
nicrpio delegar ,o� en- ,tráfego de

, veiculos . .A, .' llentes;da' Acafe, 'Cr$ ·20 mi-

cargos. do, Jrâns,ito' à: .colocação de" guardas; "Ihões, :qu'e-'corresPQndem, a se-

qU!9'1-s' �Qrgão. go.ve'r.M-.: or.ientando O trân�ito e - gunda pärcela do�'90verno es-

mental.',
.

,

.
- es,taoionamenfo, ... teve, tãdual 'à "manutel'lçãó< das Fun-

Ciente de, que nosso um bom. funcionamle:nto,. , dações. Em' junho ocorreu a

trânsit() , deixa muito" a -:cJaf,·� ,espélÀad'o'�n(3staL _

:pjlrrielra :1ißêraçã�, .quando a

desejar." visto; - ,o" mevi- � experiência,. a Impla,n�ta- - .

Fundação EdúcàeionaJ ,Regional
menta' , intenso <que' .s,e -ção Cifa Guarda,de Tran- Jaráguaense ..:...' ,f='EÀJ,'- a exem-

acentuà ano após -ano,· ,sito tornou.:s:e uma· das, 'pio de quarta':'feira, recéb'éu Cr$
prtncipalmeDte . nà .área _ úilicas soluç:(5!eisyJáveis; 25'O,inil. . '_ ":�; "';''1f;.� :-,;: :':.7, ";0;
central .da_.cfdade, o 'Ii-' äfé rnesm,o �melhor· do - A' SOI�Atdàd� t{;�-'S��:nJ;l;'�ti�'i},xecutivOt,. ,Mtinis:ipal, ,.a- __ qwe Jã pr.ete.r:i.sa ,introdu-" ,

tório da Secretariá' ,dä",�ducà:'
PQSi-, . -lentendi IT)E;m-tos ,e, ',ção de v.Jas. com, senti-�

I

ção,' partiCtpaA(lo:-,-'representa!'"
Dom a aprovação da Cã- 'do obriga'tório, ,sem.de-. tes' 'dâs 'Fundações

' Educac:io-
mara, deleg_ará os en-, mérito aos vários estu- nais e Prefeitos do!;!_ Municfpios

'

e:argos do trânsi,to.,ur-_._ dos, [ie!aUzadQs. para a onde"estã();�ituadas. De Jar�;
bano jaraguaense' a Se- s'olução efetiva deste guã 90 SuI, prestlgl�ram O' �at�:cretaria de Segurança propl�ma. '

a, diretora� da FEBJ Cä�la .§q]T-
reiner e o prefeito Victor Bau;.::

Jaraguá t.érá o. Pro-gra�ma
Nacional do Voluntariado

Medidas que facilitem que abranpe a área· da .

o transporte e a locamo- Oapital e todo o aglome- Retorna "ao plenário. da
.

ao projeto, para que o-po-:ção de dàfiçiente,s 1rsi·cos rado urbano. _.., Câmara de Vereadores de lê'mico feriado de 8' de- deverão ser adotadas em As ..cidades do interior Jaragúá do SI.". segunda- dezembro passe _ Rara otodos os projetos, .ern an- qus deverão se beneficiar feka, o projeto-de-Ieí do dia 25 de julho, que mardamento Ie em construção 90m o' projeto, a curto Executivo Municipal, pro- ca o anlversáno de fundasubvencionados pela Se- prazo são:' Blumenau, pondo '8 atteração da da- ção de Jaraguá do Sul,crefaria dos Transportes Brusque, Ohapecó, Itajaí, ta die 8 de dezembro (1- também dia dedicado aoe Obras. Eista medida, que Jolnvltle, Criciúma, -Laqes, maculada Ooncelção) pa- colono e ao motorista. Meslogo deverá ser adotada Tubarão e Jaraguá do Sul. ra 26 do mesmo más; já mo prevendo que' não, a-)também nas- cidades de Ainda no cumprlmento desde setembro à espera I
• •

t I d t dmédio porte, vlsa o cum- d''''' leg'sla
-'

S t
- apOIO, ,11,'l egral ie o a a

,"" I çao, a ecre a- para ser votado. Na opor- edilidade com assento aoprimento da Emenda ria dos Transportes e C- tunidade o prefeito rnunl- leg,islativo local, José AI- 'Constltuclonal de outubro bras pretende que o uso clpal Vi'ctor Bauer, expu- berto Klitzke crê estejade 1978. dos transportes coletivos sera as razões .dó seu praticando ato que venhaDas obras-em andamen- seja facllltado -para os !procedimlento, ponderan- de encontro a- todas as1'0, a Secretaria vai reco- portadores de-deficiências do em sua mensaqem à classes - povo, clero ernendar às Prefeituras e ffsicas. Os Ônibus - terão Câmara que" á alteração erripresãrtos.às firmas .construtoras que lugares definidos, .espe- ,visa "atender às relvlndí-cumpram -a legislação, clals para paraplégicos e
'

cações da classe ernpre- É prcvévelque a maiorconstruindo rampas ent're �gestantes 'e' outras. pes" sarlál do Munlcíplo e com parte da :edilidade não a..
,

a calçada e a faixa de se- ,soas com dificuldades a anuência do clero en: prove. a emenda, apenasgurança, palra uso de pa- para ocupar os lugares tendemos transferir o fe- a alteraçãO dOJ5-rojrello en}raplégico's. e piso dles- comuns. riado municipal do 'dia ,08 sua forma original, provin-tas rampas deverá' ser do Para istó, a STO pre- de' dezrembro para o dia do do Executivo. '.,tipo "Braile" ou seja, em telnae elaborar um prog�a"'. ,26 do mesmo mês, cuja Empresllriado!e clerorelevo e oom demarc'a- ma de renovação e''-amplia aprovação cabe ao Plená- Em encontro oconidoções 'Iat,erais para facinfar ção pa frota de ônibus. rio dessa Egréqia Câmara na segunda quin�enà de!810S cegos encontrar a Esta reformulação não de Ve-readore's". setembro, Associação Co-\;faixa de segurança. pesará ao usuário, pois a O steif.or Domercial, prin 'mercilal, CDL, juntamentePara que, estas medi- Secretaria subvenciona o cipalmente, com· f�riado cOm O 'representante· doaaiS �enham sucessol, e juro que o empresário pia- em pleno p'errodo pré-na- clero, dis'cutindo os prósnecessário também uma ga., -Assim, o enC'argo má- taUno sente-se prejudica- + e contra, Donsidleraram ,()'.maior educa.ção, no trânsi- -ximo que o usuário vai do, pois aproveitando a dia 25 de julho 'como a
�

to para motoristás e 'pe- pagar será de 35%'. folga, os jaraguaénse dres- data maLviáyel, ��-Õ-c;fan: ..�atr;es ie uma �nseqUlem� Serão acofhidos-"Ö'S 'tt... hYc�rh-se a joi'livilfe e aTu- a:õ'ãml)as as partes. ' em-
,

te fiscalização. '- '. pos oe ônibus adeauados. menau, centros pr6ximõs presariado, nO'tadamente.Na Capital -do,· Esta:ao, Além disso, o proie,to pre- e maio,res para ef,etuar do setor comercial ganhapo,r exe,ní'plo; será feito o vê paradas die ônibus Com suas compras para o Na- ria com a' mudança do,prim1eiro atendimen�o des- -'- ai�positivos 'para que C»S fal. ,E atendendo, ·os rec:la-. felriaao de 8 de deze'mbro,té 'tiDO. dentro de um pro-_ deficlen:fés pO'SiSam se u- mos da classe, a Munici- e o clero, conc:ordemente,arama ae< investim�nfos tilizar do, transp9,rte _

cole- palidade op:tou em trans- inesmo' perd�:mdo a dataem �'ransDorf.es ur!:>anos tivo.
.

ferir o te'riado de,8 de'de- sàntificada à "Imaculada
,Massaràndubã, 19 anos como zembro pàl19J'o 'dià 26, aa� Conceiçãô", 'ganharia ou-

·ta em que, também todo· tra,' a 'dediéad� à "Sãomun'icíp,io· emancipado o comércio tradicional- Cristovão", padroe�iro dos
mente concede descan'Sd rilötori'stas. E também a
á seus funaionátios· Ie' a

7

classe trabalhadora seri-a -

, ,grande maioria das ,indús- beneficiadà, ,podendo fes�
frias encontra-se em féri- tejar a, data d.e fundação
as coletivas. do seu Mt.iniê�pio.
_ , BaseadQ' neste..:. aspecto Está nas 'niãos . aos ve-
le: para, lião tirar da classle 't1elooó:res a C;fec:isã'o, a 'dia
op·erária um feriado me- ta de 25 de Julho é � con
reciao: e previ'Sitlo na Cg,"s-

-

ciliadora, res,ta saber se

tituição, oonside:rando:' que vão ou ,não aprovár a e
o 26 die ale�;embro, é por menda a ser apresentada
tradição no. Municfpio à ou o proJ'eto o,rJginal; e
extensão ao Nattar. o ve- J:)ov.o·' que julgue após o
reaalor José Alberto 'KIi- que,' for decididor pelia
tiJ<e apresentará lemle'nde maio,ria.·

Com a finalidade de com .estas senhoras no

promover a ,ação inte- gabinete do Rrefei!o
grada da comuniqade Victor BaUieir, segundo
,para, prestação de' "ser- "dona �lvjra Baue,r, Pri
viços d.e ß_ssistência e meira Dama do, Municr
amparo ,,81 entidades e pio, que vem cloorde
pessoas carente:s do nando os trabalhos, a

Município, Jaraguá do' fendendo orientação de
Sul .deverá passar a dona Déa Bornhausen"
contar a partir de março' presidente da Ladesc ..

do próximo ano Dom o A� integrantes de;> Pro
Programa NaciQnal do grama,do Vólun'tariado
Voluntariado da' Leg.ião . dá LBA reçebérão ain�
Brasileira de Ass;ist�n- dia tre'inamento Ie terão,
cia (LBA), vinculado, a uma diretoria a' dirigir
liga de Apoio ao, De- a ação do' grupo. Esta

,senvolvimento SQciial, diretoria deverá ser' for:'
..

Câtarinense (Ladesc). mada proVlavelmel'lte no
. Neste sentido, Bi Sr�. ,

início do �,np, lá ·deHni'-
,_ Mariléia' de Olive.jj"a Cé- da, como a presid�nte
sar, Coordenadora qa nato, a própria espoc:;a'
LBA, ',manteve vários .do Sr. Prlefeito, dada a

encontros 'indivjduais facilidade' do,S! cont'qc
corri senholras da so- tos que serão necessã
ciedade jaraguaense', ri,os para o'·desenvplvi
expondo os' loble�ivos mento' pleno €lo: traba-
do pregramaL e o que a lho.

'

Pronav se propõe a rea- Dona Dêa Bo-rnhE!u=
lizar em proí dos mais se,n deverá vir . para a

necessitado.s. Também posse da diretoriàj que.
esta semana fo'i re'aliza-' talvez ocorra em mar

'do !enoontro coletivo ço.

JARAGUÀ DO SUL

Capital Latln�, Americana do
Motor' Elétrico

25/07
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3
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Jaraguá do Sul - DR/SC -,Autorização n.O 62

8,
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_ (iyard..a. d.e. -l ,â 11�1Q ,para"
Jarag.uá do Sul em 81
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Aniversariantes
,

Fazem EmOS hoje, sáb�
Pedro Ribeiro Neto,
Alzir� Maria Bbrtolini,
'na Lapa-PR.
Flávia Franclne Marca.;.
r.ini

Fazem ainOs amanhã '

Sr. Anfônio A. Schm'itt
José Ireneu Panstein,
Sr. Sérgio Neitzel
Alwin Hoffmann, ein
Jaraguá 84
Sra. Dolores, esposa do'
Eng.o Edison.' Drefahl
Gilmar Luiz S,lefle'rt \

Fredolino Sasse
'

Dia 17 de novembro
Sra. Amantlna Muller EI·
linger" 19m Blumenau
Elzira Lemke, em Rio da
luz
Ana Dorilda, filha de
Heinz Helmuth Beye'r
Sr. Guerino. Pontloetlí
Sandra Sueli Sie�e'rt

Dia 18 d� novembro
Sra. Guilhermina sauer
Sra. Vanny, esposa do
Sr. Walter Weller
Sra. Udilal die: Araújo Mo
reira, em Itapocuzíhho
Albina Nort
Sr. Ricardo Bornschelrr
Rosãngela Cardoso

Dia 19 de novembro
Sr. Rubens Nicoluzzi
Sra. Olga, espo.sa do
Sr. João Lúcio da Costa
Sr. Rudõlfo Blleich
Sr. Pedro EugêniO Brug-,
nag'o, :em São Paulo

Dia' 20 � novembro
Sl'1a. Olga Henschel
Mahnke
Sra. Olga, 'esposa do sr: ,

Álvaro Stinghen, em

Cambé-PR.
Sr. Marcós Spengl;elr, em

'

Curitiba
Sra. Otma ZapeHa A
perstaedt, em' Itapocuzi-
nho

'

Ola 21 dé novembro
Sr. Alfredo' Horst, em

Rio de Janeiro
Sr. Alfredo B'Mumie (

Srta!. lyone ,,Mascarenhas
Sdkiba, em Curitiba
João Márl,a de Godói
Sra. Prl'Clllla Monain Sil·
va Moura, em Fpo-lis-SC

MffiANTE SOCIAL ...
(NOSSA GENT� - NOSSA TERRA -,NOSSO MUNDO),

(Equipe �'Co_rrelo do P-ovo'')
,

11•••eUl..... 11I••It'.. ["Agora na Reinaldo Rau, 626, aten-'
-

,

dendo diariamente, Inclusive aos sába-
'

�f;í)�j dos até às 18 horas e aos domingos e

feriados das 8 às 12, horas.
' Demori,stre

seu carinho. Ofereç'a nores 'dEi -,
'

, I FLORICULTURA IMPERIAL'

, Decorações pára casamentos - Decor.aç6es'
par� Ig,ejas - Decora9Ões para clubes _;_ ArranJos

para festa� - Buquls em geral.

Plantas ornamentais.
ATENÇAO: Nlo temos flll�ls

o "niver" do Diretor
Conquanto o dla 2 de

novembro não seja a da;.'
ta maís

'

adequada para
. festejar a passagem de
aniversário, ,o nosso Di
reter recebeu em sua: r,e

sicfência um bom núme
ro de parentes, amigos
e admiradores, que foram
all levar o abraço ao na

taliciante, agraciado com

rosas e cravos. Em troca
recebiam e experlmenta
vam uma dose do "Wof)
'ka" polonês, cerveja e

l'iefrigerantes. Mensagens
também chegavam e uma"
delas apresentava os

seus al\e'g res pêsames
pelo decurso de mals um

ano ..

Mas 'ai lncörnoda data
anlversãria, acabou de
sanuvlané.fo o amblente
ausféro, com telefon!eimas
aa Ora. ZlIã Leite, de Ita
peruna, da mãno EwaldQ
ae. Curitiba, dá mana

Martha, ,do cunhado Fo
rlnga, as 'ri,mas' do,·Claro
'Valente" ale Cor-upã, de
Ruéfolf Hirschfeld, d'e são.
Paulo ,e, do " Professor
Paulo Moretti" nosso, -co-

laborador, dizendo em
sua mensaaem: "O' qua
dro dó tempo s:e modifi·
oa a cada 'anlversérfo,
da mesma forma que a

amizade se consollda no \
renovar do ' Irelaciona-'
mento com 'as pessoas
que nos são caras, .. ". /
Gratificanfes foram

também as mensagens
do meio onde exerce as

suas atuais atividadle's,'
rem Florianópolis,
- "Tenho prazer ex

pressar sinceros cumpri
mentais e votos' felicida
de motivo passagem sua

data natatícla Jorge Kon·
der �ornhaUsein' -- Go
vernador do Estado".
--- "Que a al,e!gria vivi

da hoje, pela passagem
do seu anlversárlo, seja
uma constante na sua vi
éf's. São os votos db D&p.
Fed. Nereu Guldi -- Che
fe da Casa Civil, do Ga-'

" blnete do G'ovemadeJr".
,

-- "Apraz-me cumpri
menfá-Io passagleim seu"
aniversár,io nataUcio.. Ivan
Oreste Bonato --- Sacre"
,tário da'Fàienda". -

-

--. '''Egfdio Martorano

CGCMF N.o 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

, ATA DA ASSEMBIíIA GERAL ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS,

.

REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1980

Local: �ede social. da empre&a,' à rua Bernardo Dornbusch fI.o 740 em Jara
guá do Sul (SC). Data e hora: lOde no vembro de 1980 às 11 horas. Edital de
Convocação: _Regularmente publicado no Diário Oficial de'Sts. CatariQa, edi-

.• ç�es n.os� 11.593,,11.594: Ie 11.595 de 31.10.80,03.11.80 e 04�11.80; no' jornal "A,
.
N,oUcla" ediç6es n.os'14.,.063, 14.064 e 14.065 de,30.10.80, 31.10.80 e 01.1'1.80;
Jornal de'Santa Oatarina edições n.Os 2.790, 2.791'e2.792 de 31.10.80, 01.11.80
e 02.11.80; no Jornal Gazeta Mercantil, edições R.OS 16.964,' 16.965 e 16.966
de 31.10.80, 01.1180 e 04.11.80; na Gazeta de Jaraguá, edições n.Os 438 e 439
de 31.10.80 e Q7.11.80; no Correio do Povo, edição R.o 3.111 de 07 . .11.80. Quo
rum Leg,al: 52,24% das ações preferenciais, conforme ,assinaturas no Livro de
Presença: Mesa Diretora: Presidente Sr. Pedro Donini que convidou a mim
Devanir Danna para secretário. 'Ordem do Dia: Seguiu:Se a do Edital de Con
vocaçªo {Clloe. n.O 1). Deliberações tomadas: 1 - Com a aprovação de todos
decidiu-se lavrar esta ata em forma de sumário. 2 - Após exame e discus-
são, por votação unânime, aprovóu..lse: 2.1 -/ Ratificar ,a emissão de .

60.028.129 (sessenta milhões, vinte e oito mil e cento e vinte e
.

nove) ações ....

preferenciais autorizadas pela AGE de hoje ,às 10 horas, sem guardar propor--
, cionalldade com,a quantidade de ações que compõem o ;capltal atual. 2.2 -
Ratificar decisão da Assembléia Geral de alterar o �§ 1.° do art. 5.° dos E:statu-

Itos Sociais, que permite emissão de ações a qualquer tempo, se,m guardar.
proporcionalidade com - as exi�tenl�s, respeitados o's limites legais: de, 2/3,.
(dois terços) para aç6es com restrições do direito a volo de que trata o Art.
.15 § 2.° da .l.:e,1 6.404/76, 3- Nada mals havendo a tratar foi suspensa a As-

, s'embréla para que fosse lavrada a ata, Após lavradi!, ,foi .lida, ,colocada em

discussãQ, sendo_aprovada por ünflnimléfaoe., Flnda�do- os trabalhos, o.Presi
dente !esclareceu que o documento citado estã ,de acordo com a I'eli e ficará
arquivado na sede da empresa. Jaraguá do Sul (SC), 10 .ide novembro de .1980.
(ass.) Pedre Donirill ......_Rresldente, Devanir Danna - '$ecretãrio. Presentes:
(ass.) p.p. Funcef - Fundação dos Economlãrlos Federais, p.p. Instituto,Geipöt
de Segurld,ade Social .-, Gelprev, ,p.p. Refer -:--Fundação Rede 'Ferr., de Segu
ridade Social; :p.p. Bnll�n Cla. C1e_Se.gu�os, 'G'e�als .. p.p. Previsão - Associa
ção de "Previdência' Sarelal, p.p .•Agiart' do Brasl' -, e-mpreend. e Part. Ltéfa.,
p.p. Fundaç§o -Cesp� rp.p. Instltu'to, Serprgs de Sêgl!.ridade.Soclal, p�p. Conven-.
ção S.A. Disfr fêf'e Tf.tulo: e Valo;�e��Mot5nrã'rlos,�p.p. Caixa de Prev.. doS .Fun�io
nãrios do Banco dO. Brasil; p.p. Wernß!r Ricardo Volgti, Devanlr Danna, Pedro
Donlni. 'A presente 'ê' cópra fiel da Ata 'da Assembléia Ger,al' Especial realiza- .

dã�em 10 CJê'novembro (te'1980 élávrâéla às fl$ 10 vr, 11 e: 1'1 vr, do llvro de
.

Atas7das Ässeriiblélas ;Ger�is n.o 2�.
. �

_",

.

r "Jaraguã" (fo Sul (SC), 1Ó ,dê noveml)ro' ae 1980
�

"-�
-

- ,.

-

.

. .�

rfeVANIR DANNA - Secretãrlo
,... ..�� ..

�-----------------.--------------�

PÁGINA 2'

Neto, Secretário do Slem
f Estar Social cumprimenta
pass�ger:n natalícla, �tJgu·
rando efusivos votos de
felicidade" .

- "Apresento . cumpri
mentos- pelo aniversário,
com votos de saúde e telt
cidlade, extensivos aos
seus caros. Marco& Hen
rique Buechler -- Presi
dente da Companhia de
Desenvolv.imento do Esta-

. do de Santa Catarina -- Telesc". quinha, participa na Expo-
Codeso". - "Transcurso anlver- ville, na Manchester Cata-

. -- "Ensejo transcurso särlc natafrcio,' cumpri- rlnense, dias f.estividades·
aniversário nataltclc, a� mentes com meíhores vo- alusivas a Festa das Flo
ceite. felicitações com me- tos. Marco Aurélio Garcia res, aberta ontem. Os 25
Ihores votos: Victor Oswal- - Diretor Crédito Rural e bichos do boi-de-mamão
do :Konder Reis - Presi- Câmbio Bescbanco". fazem apresentação entra
dente Bescbanco".' --**- . 15 e 17 horas e tem oca-

,.._. "Receba prezado a- Bumba Meu Boi em sião especial a comemo-
m.igo nosso afetuoso abra- Joinville rar: o' 37.° aniversário ds
ço passagem seu anlver- 'Na tarde deste sábado', fundação do Grupo Foh
sário. Dou.glas de Macedo dla '15, o Grupo FO'lclór:ico clórico, sempre djrigido
M,esquita - Presidente Bumba Meu Boi, do Mane- pelo Manequinha,.

____ ,__�__� �__------ __í

Bodas de:Ferro de
SchmittArnoldo Leonardo, (Ottilia 'Prim)
Foi, .tarnbérn, adepto

da ' pó.Jrtiéa: Epoca de

grandes .transtormações
soctels e' polfticas, teve
destacada atuação nos

movtmentos que, aqui se

v.e'rificS!ram .' , ,

RamiHa que vive unida, do o dia er,a' todo de.di- !Ainda hoje Arrl:o'ldO
vence unida, eís, uma fi- cadoao trabalho e gran- Leonardo Schmitt- dirig:e
losofia die vida adotada de parte da noite' era con- o' Curtume Jaraguá, mo

por um .grupo farnlllar, sumida, sequrando D. tivo .de orgulho para o

cujo áplce colhe hoje as OUiliS! o lampião para empresaríedo jara9.��en
culminâncias de uma bo- clarear a área onde Ar- se pela qualidade do pro
da de ferro. Mas estas noldo cortava .a golpes ijuto que apresenta ao

considerações .pooeríem certos a acácia, para cur- mercado. Certamente se

ter.tldo Intcto na Europa, tlr os próximos couros. rá ,homenageado pelo
através das ,_famílias - Naquela época o mar- multo que �ez em prpl
Schmitt, lá pelo ano de não estava "p'ra peixe. po progresso, da nossa

1.645 Ie' Deschamps, à Conta fl'1e'l Elzeãriõ Sch-, pequena m.as pujante 100-
.

par.tii de 1.795. Os 'anos mitt o,fm, irmão de Arno.l- munidade; Outras horne
s,e passaram até que Ob, afual Vigário. da Pa� ":agens reoebe'rã, oO'mo
João Pedl'lo Schmitt e sua róqula do Senhor Bom aquela, quando presliden
'consQlrte Mari,a Madalena 'Jesus, em Piraquara, Pr, te Arnoldo do Ho,spital
Wirschem deixaram o lu- no seu livro A CASA DOS São- José, no mo.rro

, .gar de Brohl, na:' J1e!gião JASMINS - Crônica de ,Czerni'ewicz. De sua a

do rio Mosela, na Alema- uma Famrtla Catarinense 'fuação fr1_entel à coinuni·
nha, para se instalar em éditado em 1975, com dade católica 'de Jaraguã
São Pédro de Alcântara, 144 páginalS Ie: apêndice (fo Sul. Das, generosas
em 1828. Seria o bisavó anexo, num trecho em 'aoações "'-que fez às ,insti�
dê An110·ldo. Nicolau Adão que se refere ao mano tuições, consldeJ"!adas e\.

�Schmitt \Él1 Ana Catarina Arnoldo, ,quando da pri· xageiraéfas ria época, mas Como
.

famJliai unida,
Reitz seriam os avós de melra Visita que fazia ao que confrlbulram, num vence UnIda, desde 1973,
Arnoldo Leonal'1do. Adão pai, depois die morar quadro de ampla visão ' os' onZl� .

filhos vivos da

-'Nicollau Schmitt e' Maria neste lugarejo. "Da pri· para o grandios:o futuro "Casa dos Jasmins""
'Lulsà Desc;hamps, os meira vez ·que n_osso filho (Je nossa c,idade. Hoje se mantém o "Jornal da Fa-,

,

Id ' Arnold,o' no's' ",e,io visitar �ouve" 'com multai, fre'" mflla", de cir'lc:ulação in·
, , pais de� Arno o 'J.:;eOl'lar- II

do 'Sehmitt,' ,terc'eim' die depôis die residir em JS, q'Oêncl,a comentário_ a'O fema, que nos meses pa·,
, uma famma 'de 14 filhOls. ele' COFltpu como erS! o gesto, de Arnoldo e éfIona nes leva a to�os as noU
"

Como fodo'o jovem,: os trem�.. N,inguém de nós OHllla... "Se não fosse elas de ,interessei da fa-

seOs horizontes ,iam além não tinha visto nem figu- este. casaY, .. " mflla. Consta-nos quê a

(Je SãO' Pedro de Alcânta�- ra ... Um,"bioho" de fer- fammá estâ para: publi-
,_. A, I' S ro, que parava junto às •

'car sua genealogia d:es-,ra ie 'Ule Mnge ma. eus 0-.
-enor- caIxas d"ãgua, Houve,. também, tempo ,'de 1645 (Schmitt)' 'eIhares voltavam-se para,,� de prazer. SãO' inumerá- "i 95 (.... h s) até os

I
. um centOla, maiair - Blu- para "beber''; através da 7 Llie$C almp ,

.

" veis lessas CGmpensa- t r. 'menau -, distante a dois mangueira da. grossura ções, que só um
-

Pmf. (Jlas a ua s.
,

alas 'à cavalo bem trata- de dez cotiras juntas, e ,

Emflio da Silva nos pode- ' .

do. Numa de-suas investi- ,que bufava serra' acima" 'd' 'nu' d I
öncfien(Jo Si mata' (JIe 'es- r:la aJu :ar, a: J1eCOAS I Ir. Este, o qua ro,

' geradas neSSie mundo diesco-
f'ro'ndo e fumaça" multa Mas, lembramos ao sa- que originou o festejo do

nhecido, fopoU com uma ";;:or <:1'0 teclado da mãqui·, 6' Imo' dia 20 de no- I
fumaça, 'papa,i só abana· u pr xJovem - atraente e, 'sem - na alguns registl'1os ne- vembro de 1980, quando

" '" ser· amor à primeira -vls-, ",a a' -cabeça'_'� Escrevia
'cessárlos:' Ama'lda LJe'o- transcorl'1em as, B.odas

ta, bastaram 'três vlag!ens. ainda frei Elzeárlo: nardo ScJ1'mltt é segura- .de Aerro de um' casal queà Blurnenau; p,ara marcar "àuando fornol? _à Jara- menfe o mais 'antigo mo- está a merecer os cum·
() dIa 00' casório com guä, <> pai e eu, não hayia torlsta 'de-JaJ"!aguã, ,pona- primentos de toda a so
João Prim e. MeJria Phmp� nenhum ônibu�, nem ha· (foI" (fa; carta de habllita- c�edade local, pelo muito
pl Prim, fisgando a linda vi,a muito m�nos, os au- 'ção de condtitor de aufo- 'que fez em· benefrcio da-
Ottma, nascida' em -Bel-

, �or;'óveis em que os fl- m6vel, obtl(fa aos 34 a- sociedade.
'

chlor, SC, para ser a mãe ,lhos de hoje fai�m ã via-' nos (façam as con,ta�!), '
' ,

de seus 18 filhos (14 vl- gem em quatro horas. no (f.la 9 éfe Julho; die Este o casal' qu� hoje
�osl, ,

os 84
"

neto� e 67 .... 'VIagem (Ie lrt8 öl.. 1-928. e, pasmem! Até l'!e'Colh�mos na nossa in
'6fsn:efos; estes, ultimos Semanas antes, jã os ca· l1�Je <flrlge!. .. e multo timidade, não para con-,
IéSp'alhédos por esses valos eram, tratados, pa-' tiem; !tár o qu� os outr_os já.
ti'ra�!s, J)ela- Arnerl�a,

.

_Es. rá suportarem. De Jara- -

sabem, mas para dliZlelr' o .

panha! e 'França. O dia 20 gu��a Porto Un:ião,.l�se que ainda faltava ser,'
'de novembro de 1915 re- de frem.:. Era o 'único Como nem todos so-

lembrado. Chegar ao pa-,
pieítlr-se--Ia em 1940, para Jelfo que havia". mos de ferro (excetuada tamar de ums Bod,a de,
a t)o(fa oe prata; em

.

a Boda), o nosso qUierido Ferro, representando 65,
1965, pafra a boda 'de ou- Arnoldlo também era daI-

anos de casados, con-
ro e 1975, para' a: bod:a

'

'Foi ,bom o mano Elzle'á- do a uma roda de mÚsli:.. tando o' querIdb Arnoldo,

Cle diamante. Nos 65 anos rio fazer . 'esse regist�o, ca. Quem tocava o trom-,
89 anos e dona Otliliar 82,

CIo (fIa �'(7 éfs novetnf)ro que tão bem retrata o bone era o Arnoldo Leo· �'colsa que deve, ficar
'de 1980. a: f:)oiC!1a dei te'rro passa:do jaraguaense, nardo Schmltl, o André

gravado no écran do Fan
será as,sfnalada com Mis- pois, pello Oenso./80 de Wlttkoskl, o prato, o Ma-

tástlco do nosso sistema
saae Äc!O ae GJ1alcas na Setembro somamos -.... rlano e os demais capri-

. -ae tel�comunlcação.'grela (fe São SeDastião 48.000 habitantes, muni- ohavam para que tudo
'éflEli Jaraaua (10 Sul. com cfpio um dos dez de salsse da me�lho'r manei
fle'ceDcAcféfe_'Darenfes e�a-' maior a�recadação de :ra possfvel. �ra'o fino (ja
flvo Juvenfus. :1:Ie. aos 'ag ICM o segundo no Esta- Banda que mals agrada..

:anos. 'ê' o Tfaler Inc'on�els,�e do, depois die Blumenau, va no povoado.
-

�'m bJene: ano' 'de '199'0 com 6,7 hal:>itan�e�s po.r
'aeombanfi;:fndo- 'elA, J:lM vefculo automotor e um-,

-e� &'n'OS. 'o's seus Sil!i'ouros dos de multas outras coi-

"Cla�sos, T§'o séo"rn�, P sas que' �s quase quatro
, fri!fs. -co�m'ti 1'1' fMAm M mit mun,icfpios brasile'iros
Drlme'l'o!s femDos ;('ft'l ln- nem-

.

sonham possuir.
'elDlenfé ',Cur't'Hme mntivn
íiA -iinCf� � �"fi "'n� �in�

''éf� nUA Dor �fâumA' o!o..
,

'",'én� Tn�"r�'Kri nl!! �'r1I!>'::l
':fI'! ''''!!IC!li� ;".A,,..'A'nl"'!!I f:I1 r,,,'''_

-

Num Censo da Famllla
idie. 1973-1,974 contaram
-se 683 descendentes dl

retos, à partir de _Adão
Nicolau' Schmitt e Maria
Luisa Deschamps, com

14 filhos (in'C:Iufdos 3 'fa
I,e'cidos); 96 nerosJinclur·
dos '10 falecidos); , 416
bisnetos (inch!rdos 1'3 'fa·,
lecldos) e 1'57 trinetos

(,Inclufdos 2 fall�'cidÖs).

..

Aessoalmen:te nos con

sléferamos admlradlor do'
casal quê soube com'

Também o casal rtieJve 'PerseVerS!nçal ê-< denodo,
suas alegrias. Como so- -, construir uma obra que'
mos todos- chegados a méJ1e,ce o aplauso de to
um futebol, lembramos aa a Sànta Catarina.
ao ácaso os

\

feitos die ' Pàrabens, Senhor Ar·
ÄDO, glotelro. da Seleção, "ólcfo'"tJe'onafdo !;�etltT.llltt ..

(fé 1970, no México, filho eJ))o�a 'Ottlllai_prim Soh-,
(Ie Uullano Stlnghen e: 1;9';, mIt! ,e, que 'Deus: labençoe.

.' reza 'Sch'mIM" c,ampieião o_.casa! pelô alcanc:e dé
mun(ffal 'de' futebol,. nas.: fàríta', fertilidade! • "

'eldo 'em J�ragllá do Sul, I �gbto :Vletor ,,�e1amIl�el
.

NeSsa :grandeza, ,qUle é a,

grandeza pelo, tr:abalbo
ao noSso' t5rasão, muito
(Je trabal,ho s:e devé cre

(fIltar ao lIus:f:re casal.

.

Seu' problema ire roupa
suJa Jã era. CIRO'S tem a

solução. 'Eficlel1t�1 '

Lfgada �óm ã; tendências do
rmundö' elegântEf, â MYs coleção

'

verlo 780 181 das'MAl:HA:S-.rARITA,
� produz a quali�ade� a..b9Ie�a. que-
•Anuncil{'a cheg'..rla äó'vé�ãÇ): Entre

. �a módal
..... , !i'I"

,

f�
r -

�,

Aproveite este passeio inesque-
crvel para-confiecer 'o�cardápio-dl-

<

verslflcad() do ,Kaffée Haus Jarlta
.para este_')l�lo. r ! '_ .�.� ,

Péffinho de Jaragu� do Sul -

Rodovia SC-301 - Km 5 - Tele

fone 72-1266.

JóiAS? ,

PRESENTES? '
.

�-

SO NO
�, ,

Fundos AçouguEr'Mahnke '

,

lanznaster-'
Av. 'Mat Deo�ori>� 36f.:

'

�

JARAGÚÁ DO SUL - SC
Um presente para cada gosto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

nascimentocentenário, de
,de

Leopoldo, 'Jarrssen

Casal IJe'opoldo (Therese) Janssen falava o alemão) acabou 'participando
da vida, pública do lugar e tornando-seO mês novembro é pródig'o em da- Intendente Municipal de 1920 t8i maiotas que orgulham a' comunidade [ara- 'de 1924, sucedendo a Henrique Plaze

guaense. Hoje, dia 15 de nóvembro de ra e Victor Rosenberg. Em 12 de mar
, 1980, marca a pass8i.Qem do primeiro ço de 1931 era nomeado suplénte decentenárto de nascimento' de Leopoldo del'egado de poltele do distrito. PelaJanssen. Filho de G'e'rhard e Wilhelmi- Resolução n.O 3.616, de 8 de maio de

·

ne Schwarz .Janssen, nsnrrats de Han- 1934 a 1938 foltltula» na função de su
nover, Alemanha, e irmão de Henrlque., plente de Juiz de DireUo por Jaraguáambos nascidos em Blumeneu. para

.

e pelo distrito de Hansa
. (Oorupá). Emonde Os pais seguiram e desembarca- 1920 foi agraciado com a medalha de

ram em 1875. bronze, por ocasião do encerramento
Os anos escolares ele fez [unta- do censo demográfico, do qual parttel

mente com alunos mais tarde conheci- para Com destaque. Durante _longos
dos por Marcos 'Konder e Viotor Probst. anos participou do Conselho P,aroquial

·
Em 1890 seus pais se transrertrsm para da Igreja Evangélic.a. Luterana e da Co
Timbó. Leopoldo era considerado uma ,munidad'e Escolar, que ajudou a se de
alma irriquleta "ein unruhig'er ,Geist",' senvolver pl:enamente.
interessando-se por tudo. que lhe vinha -

naArente. Aos 20 anos fazia a sua Quando da passagem das bodas
-"tromca" e� de, Itajar seguia para San- de ferro, o orador que saudava a Leo
tos e São Paulo, não perdendo de vista, poldo fez questão de destacar a sua es

a sua eleita Therese Plskie que ficara, posa Theres&, pelo muito que fizera pa
na "Obere Mulde". O vapor em_que ra tomar vitoriosa, a tarefa do marido,
viajara naufragou 109'0 'em seguida e, à dizendo em alemão: "Es waere unge
faltá de noUclas, difrceis na época, fez recht núr von dem 'Jubilar zu reden,
supor ter sido ,tragad'o pela água do ohne-seine 'Gattin zu ,erwaehnen, (lir
mar, gerando muitas lágrimas e lamen- ihm alle diese 65 Jahre ,zur Seite ges
tações. S6 multo mais tarde uma carta tanden hat. Sie war ihm eine treue
d'est�la-o :terrrvel drama. j=;rau, unermuedliclJe Gefaehrtin in

Na paulicéia, nas proximidades do Freud und Leid, vorbildliche Mutter
Tietê, trabalHou numa plantação, de ca- Ihrer 'Kinder, eine gerechte und gute
fé, mais tarde numa fábrica de fogos e Herrin· gegenue6er ihrer Angestellten,
finalmente num;a !padaria. Na firma Ro- immerbereite Helferin ueberall da, wo
dovalh.o desenvo,lvla Ie conduzia bem Not an Mann war, wo eine Wunde zu

equipada carruagem. Em , 1903 voltava verb iníd'el1, oder ein Trostwort gespro
aos velhos' pagos, morto de saudade. chen werden musste".
Fizera prometer a seu 'pai que só�oas'a- Sêi,s filhos resultaram ,da união:
ria depois dos 25 anos e, foi no dia em, Wal,ter (falecido) casado oçm Helene
que completava essa idade --- qUe: ele Purnhagen; Fri'eda, casada com Leo
contrara núpcias com Therese,_em In- poldo Carlos Mey (fal�cido),; Thecla,
·d

.

I -',

-casada com Max Jensen (faleciido); Ma-ala. "

'dCasado, o jovem par rumou'para 'ria, casada com Johannes Breuel; A e..
· "rimbó,' para tentar pequeno' negócitO e Ie, casada com Frederioo Lorenz e Ci
serraria, atividades que Olhos Invejosos bila, casada 'com Roberto Grandberg .

,tran.sformaram em clinzas. Em 1907, Netos e,bisnetos enfeltar:n florescente
convertia em realidade o s_eu sonho, de deScendência.
mOllair em Jaraguá, muilto do seu agra- A'rtur Müller, nosso fundador, ,quan
do, levantando pequena olaria, com os do se instalou definitivam:ente em Jara
trabalhos i:>;essoais de Lleo'poldo, There- guá, em 1918, teVie seu primeirol e.mp�e-.
se e do pequeno Walter, empenhado 'gtO de guarda-livros na pequena m.çlus-,
em fa:zer andar os cavalos ao' redor da -fria de Cerâmica, de Leo!poldo JaMsen.
prensa. Naqueies remotos tempos, o Velio a falecer no dia .7 de abril de
progresso. também andava dev,agar, '1973 não che'gand'o como era· o seu

com operações que não passavam da desejo de assistir ao 1.0 Oentenário de
troca e, por um milheiro de tijO�O� �I- Fundação de Jaraguá do Sul, ocorrido
cançava-se a cotação, de 12 mil réis, a 25 de: julho d� 1976. - '

numa época em' que se trabalhava de, ,Sem sombra de dúvida foi um dos
16 a 18 hOl1as diárias. Mais ,tarde uma

. p�oéminentes pioneiros de nossa cida-
· locomotiva substitura os c:ansados ca- de, �ujo trabalho está fundamente mar

valois. Fo'i à partir >de 1911, quando da cado na retina do seu pOVIO que não o

inaugüração da 'Estrada de Ferm ?:.n- olvidará.
.

tre São Francisoo do Sul e Porto ,UOlao Seu nome consta nas placas da
é que os negócios flo'rescel1am. Jara- Rua 156 e suá vida vai contada às pá
guá do Sul, .aliás,' naquela ep?ca só girias 346 a 348, do 2.0 Livro de JARA
chamava-se Jaraguá, desen'(olvla-se .à GUA DO SUL - Um OaJpftulo da, Po
olhos vistos com a mélhoria trazida voação. do Val'e do Itapoc,U'! de auto'ria
pel'o trem de ferro, de!spejando na pilai" do Prof. Emfli9 da �ilva. . .' ;

taforma as levaS! ae imigirantes ale- Por ocasião da passagem de seu

mães do ano 'de 1924, locallzando-se, centenário de nascimento" as nossas

ao redor da aldeia 1?J!l formação. Uma mais respeitosas" homenrag'e'i1s I a esse
serraria e um hot�1 8companhavar:n a braViO lutador que tanto fez por JaraM
/.olaria também modernizad�, para aten- guá do Sul Ie por Santa Catarin�, cum
de:r o progresso do seu tempo. Leopol- primentando à sua grande desc'endên
do era 'procurado por pessoas que cia que ,aqui se acha radicada e que,.

procuravam aco.nselhar-se com. a sua g'raças ao eXemplo deixado !pelo patri-..

maior experiênCia te, nã.o raro, iB!Judava arca, continuam a honrar o_seu ilustraI.
no que podia aos novatos, aos quais do' nome e construindo a grandeza
ofel'lecla gratuita estadia.

.

desta terna: - a GRANDEZA PELO TRA
Com urne. melhor conlíecimento da BALHO _ do noSso Brasão' de ArniáS.'

.

Ungua portuguesa,(,até bem pouco só o Barilo de ItapoC!tt - 'NOT!8/)
I

A Jegurança ,da 8ua compra oll da 8ua ven-

da, uma garantia 8egura de Inve8t1l1le�to.
,

Se você' quer comprar ou vender um 'Im6-
vel, procurã a EMPREENDIMENTOS I,""OBILlA
RIOS MARCATTO LTOA.

FAÇA·UMA
ASSINATURA � •

DO

Correio do Povõ
",

. Empreendimentos' 'Imobiliários
�

MarcaDo·Lida. _,.. ,crs 500,00,_
Ligue pl 72-0091
e... boa leitura!Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

JARAGUA DO SUL - SC

Ludovico Pinter e Helena Ma

thias �inter. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jära

guá do Sul, domiciliada EI resi
dente em �aribaldi, neste dis-

trito, filha de Adão Mokwa e

Joanna Urbanski Mok:yia.

Edital n.o 11.634 de 07.11.1i980

Celso Orlando StorreI' da

Silva e Mercedes Neumann

. Ele, brasileiro" solteiro, estu

dante' natura' de Florianópolis,
neste' Estado, domlclUad_o fi re
sidente a Rua Luii Kiennen,

nesta cidade, filho _de OrlandO

Bernardino da Silva e Waltru-.

des Storrer da Silva, Ela, bra-
.

sileira, .professora, natural de

Joinvile, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Do

mingos da NOVa, nesta cidade,
filha de Albert Neuman", e Ma

dalena Neumann.

nau, neste �t�do; filha de An
tenor 'Zimmermann e Hilyda
Martha Zimmermann.

Edital n.o 11.632 de 05.11.1980

Válclcte8 .,..rlni e
Adalglsa ",ária Araldl

Cópia recebida do Oficial de

Pomerode, neste Estaco. .

Eie, braeletlro, solteiro, co

merciante, natural .de Pomero
de, neste '.Estado, domiciliado
e residente em Pomerode, nes

te Estado, filho de Geraido Pe- '

drini '9 Helga Pedrini. Ela,' bra
sileira; soiteira, estudante, na

tural de Jaraguá do Sul, domi

ciliada e residente na Avenida

Marechal Deodoro, nesta cida

de, filha de MarcelinO Genesio
Araldl e Irma Alchini Araldi,

Edital n.o 11.633 dé. 06.11.1980
Amo Plnter e
Mafalda Makwa
> Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural í:le J,araguã do Sul,
domiciliado e residen_te em Ga
ribaldi, n�sté distrito, filhó de

Aurea Müller Grubba, '

Oficial do Registro Civil
do' 1.0 Distrito! da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa qatarl
na" Brasil. '

Faz saber-que compa
.recerarn em cartório, e-,

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

-

Editai n.o ·11..631 de 05.11.1980

Edelbitrto LuIz ReInehr e
Márcia Zlmmennann

Cópia' recebida do Oficial de
Blumen-au,· neste Estado,
Ele, brasttelro, solteiro, enge·

nhelro qulmlco, natural de Por

to Unilo, neste Estado, doml-.
ciliado e residente na Rua Gui-'
Iherme Weage, nesta cidade"
filho de Plus Ignacio Reinehr e

Wilma Reinehr . Eia,' brasileira,
solteira, bancária, natural de
Blumenau, neste Estado, donli
ciliada e residente em Blume-

,

Editai n.o 11.6;35 de 10.11.1980

Sebastlio cordeiro e

Yllmára de Fállma BambQra

CGCMF N.o 84.429.752/0001-62
EMP-RESA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
'Comunicamos aos senhores acionistas que a partir do dia 13.11.80 estare-_mos iniciando a distribuição de uma bonificação e o' exercrco· do direito depreférência na subscrição de novas ações, conforme deliberação da Assem.

, bléia Geral Extraordinária. reali�ada em '10..11.80 como segue:1 . Bonificação .,
Pela AGE de, 10.11.80 foi aprovado um aumento do capital sociaí déCr$ 152.512.026,12 {cento e cincoe'1ta e doil milhÕle's, quinhentos e dozemU, vinte e seis cruzéiros e doze oentavos), p! Cr$ 183.014.431,02 (centoe oitel1ta e três milhões, quatorze" mil quatrocentos é trinta 'e um cruzei
ros e dbis centavos), mediante a emissão de 18.828.645 (dezoito milhões, oltocent,as 'e vinte e oito mil, SéisCentas e qual'enta e cinco) ações novas, nominativas ou ao' portador ,do valor nominal de Cr$ 1,62(hum cruzeiro e s'essenfa e dois centavos) cada uma, a serem distribur-das a tftulo gratuito :entre os sen hores acionistas na proporção de 1(uma) ação para cada 5 possurdas.,
Subscrição "

,

Foi 'autorizado proposta' para aumento do capital sociaí de Cr$ " .183.014.431,02 (cento e oitenta e três, milhões, quatorze mil qua.trocentos 'e trinta e um oruzelros e, dois, centavos), para -Cr$ 280.260.Q09,00,mediante emissão de 60.028.129 ações preferenciais a ser,em, subscri:tas,aa valor nominal (fe' Cr$ 1,62 cada uma
.

acrêscldo de um, ,ágio' de '

Cr$ 0,88, perfazendo um total de Cr$, 2,50 (dois cruzeiros e ,cincoentá
'

centavos) por ação.' .

2. 1 Exercfclo de préfarêiicia
Fica estipulado o pe'rrodo de 30 (trinta) dias compreendido entre .....13.11.80 a 12.12.80. --

2,2 Forma ele integralização
,,100% '(cem por: cento), no ato dä subscrição em moeda corrente ou che-

que a favor 'do Banco Lar Br.a�iI_elro S.A. ,'. '>2.3 Sendo�? Marisol S.A. Indústria do Vestuário, uma sociedad'e abertapoderão os senh'ofle$ acionistas (pessoa frsica), usufruir dos iricentivo�fiscais. previstos ,na legislação vigente.'2.4 A AGE de 10.11.80 aUTorizou a administração desta sociedade' a contratar com .

a Cenvençã,o S:A., Corretora de Valores e Câmbio a cofo-
'

cação, junto, a<?' público, das eventuais sÇ>bras de ações que! se verifica-
rem após o encerramento do prazo preferencial..'

.

Instruções gerais '

I

Para o 'exercrció dos direitos ,e respectiva substituição de c�rtificados, "

ds Acio'nistas devem proceder dá seguinte forma:
,

'

.

,

3. l' Preencher formulário próprio fornecido nos�Iocais de atendimento (i.tem
3.5) onde relacionará os certificados em seu pode'r, entregando-os.

I
contra recibo que será fo-rnecido ,no ato.

, ' '

3.2 Com referência ao "Estado 'dos Direitos", os novos certificados a serem
emitidos; conterão no quadro ,as' indicaçõe's: Dividendos-001, , Bonifica
ção-091, Subscrição-002 e ,serão considerad1o,s "Ex-Direitos", com refe-.
rência a, todos os bene,frciOs já distribufdos. '

, :3.3" Dos eventuais prQcuraaores, solicitamos a apresentação do Documen
to legal �de habilitação segundo, modelo padronizado fornecidq_ pelo, Banco' L,ar Brasileiro S.A:, nos'- locais de atendimentos (item 3.5) .

.3. 4 Ficam� suspensas as transf�rên cias, oonvelrsões, desdGjJr?mentos a--,

,grupamentos-e atualizações de direitos atrasados até 14.11.80.
3.5 Locais de atendimentos,

_

Os acionistas serão atendidos de s'é:gunda a sexta-feira, no horário das
10 àS.16h30min rias: seguintes agências do Banco Lar Brasileiro S.A.-:
São Paulo (SP) _ Rua Gen�bra, 164

.

Santo Andr� (SP) - Rua Gertrudes de LIma, 145
'São Bernardo do CamPo (SP) ,- Av. Marechal Deodoro, 900
São Caetano do ,Sul (SP) _ Rua Manoel Coe!ho,. 540CampInas (SP) /',

- Av. Francisco Ghce�lo, 1135Jundlaf (SP) -,

- Rua Barão de Jundlar,_ 1 040
S,antos (SP) - Praça dI! Independência, 21 _

Rio de Janeiro (RJ) _ Rua do Ouvidor, 104-A ,

" Belo Horizonte (MG} ,

- Rua Esprrlto Santo, 900 ,,' .'Porto Alegre' (RS)' ,

- Rua dös, Andradas, 111, sll:"oJ�
, Curltlbà (PR)' ,

- Av. Marechal Deod�ro, 245
Salvàdo.r (BA)' - Av. Estados Unidos! 50 .

, ,Vlt6rla (ES) �
_ -Av. Governador'Bley, �37/145'-',Recife (PE) '_\. _ Praça da' Indep'en:�êncla, 29' .

'Fortaleza (CE)'
'/

,

'_ �ua Barão do Rio' Branco,
..

1189-
_,

- -Belém '(PA) ., _,

,/
_ Av. 15 de' Novembro; 317

.Manaus, '(AM)� _ � Av. Sete de Setembro, 806
,Brasflfa, '(DF), _',

'

•
- Con]. ComI. Hotel N,as.Ll26, 42. 43

S,f'. E, na sede (fa"p.mpresa, � rua Bernardo Dornbusch, n,o 740 em J�ua
__ :,guá do ,Sul - SC.,

'

Jaraguã do Sul

2.

3.

(SC), 07 �e novembro de 1980
PEDRO DONINI

PresIdente do Conselho de Administração,------������.--------------�

Ele, brasileiro, solteiro, esto

fador, natural de Barra Velha,
neste Estado" domiciliado e re

sldé'nte em Ilha da Figueira,
neste distrito, filho de Antonio

I

'Romarlo Corc:teiro e Maria da
Silva Cordeiro. Ela, brasileIra,

, 'solteira, do lar, natural de Jo'r.
','

vllle, 'neste Estado, domiciliada
e resldente na Rua P-rocoplo
'Gomes, nesta cidade, filha de
V ctor Bambora e Mdl'i8 ide VeI'·

g8 Bambora.

Editai n.o 11.636 de 10.11.1980

Idomar Zezulno It

l\ arta Lucl4t PereIra

é6p!e .receblda do Oflc-al doi!

810 Bento do Sul, neste Estado
E!e', brasileiro, solteiro, Indus

trlárlo,
.

natural de Oorup'\" neste

'Estado', domiciliado e rE>sidente

',na Rua Luiz Januário Ayroso,
nesta cidade, filho de Martinho
Zezuino e Benta Zézuino. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natu

ral de Agudos do Sul, Paraná,
Clomlclllada e residente em Sio

Bento ido Sul, neste Estado, fi
lha de Elias Pereira e Maria das
Dores P�relra.
Éditai n.o 11.637 de 11'.11.1980

LeovIglldo,R� e

Tereslnha Avelino

Cópia ..recebida do Oficial de
.

J'oinville, neste Estado.
.

Ele, brasileiro, solteiro, re

presentante ecmerclal, natural
de Rio Preto do Sul; néste Es

tado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Afonso

ReCkzi�gel e Deonizia Reck·

ziegel. Ela, brasileira, solteira, _..

auxiliar de escritório, natural de

,Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Jolnville, neste

Estado, filha de Pascual Avelino

e Zenaide Maria da Cunha 'Ave

lino.

Edi!ai n.o 11.638 de 11.11.1980

Eßaeiu 'da SHva •

Marlene Selho!&I
Eie, brasileiro, solteiro, mar

ceneiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua Getulio Vargas, nesta ci

dade, filho de Leopoldo Pedro

da Silva e Hilda da Silva. Ela,
brasileira, solteira; costureira,
,oatural de Ituporanga, neste

,

Estado, domiciliada e residente
na Rua 25 de Julho, nesta ci

dade, filha de Martinus Selhorst

e Olinda Selhârst.

Edital n..0 1.1.639 de 11.11.1980

Jair francisco Anacleto e

Carmen L6éla LorencetU
Ele, ,brasileiro, solteiro, tor

neiro, natural de Rodeio, neste

Estado, domiciliado e residente

em Vila Sandra, neste distrito,
filho de Bento Anacleto e Maria

Edir Anacleto. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Ja

ragúã do SI;II, domiciliada e re-
,

sídente ,em Vila Sand�à, neste

distrito' filha de 'Dalced'o' Loren
�etti e "Érna Martins ,Lorencetti.

Edital n.o� 11.640 de 11.11.1980
_'

Rolf Hübner e Marlane Jantz

I;le, brasileiro" soiteiro. me

cânico, natural de Jaraguá do

Sul domiciliado e residente na
-

'RU�, João Planinscheck, nesta

cidade, filho de Ignacio Hübner

e Ànnlta HObner. -Ela, brasilei

ra, solteira, costureira, Il,atural
., 'de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua 25 de Juiho;

nesta cidade, fIlha' de Helmuth

Jantz e Selly 'Behllng Jantz.

Edit�1 n.o 11.641 de 12.11.1980
Ademir Valcana1a e

Adellna de Araujo
Ele brasileiro, s'oiteiro, tece-

, \' ..

110 ,naturál de Massaranduba,
nes�e Estado, domiciliada e re

sidente ém Jarâguá-Esquerdo,
:neste distrito, filho de Orlando

Valcanaiá e Ai'ÍNina Valcanaia.

Ela, brasileira, solteira, Indus-
,

. trlárla, n�Jurai de Jaraguá do

Sul; domiciliada e res�ente em

Santa luzia, neste distrito, filha

de Antonfo Arnoldo de Araujo
e Anllda Gonçalves de �raujo.

-

E ,para que c�egue ao co-

nheclinento- .de· todos, mRndei

passàr o 'presente Editai; qua

S'ärA publlcãdo 'Bela 'Imprensa
e" em cárt6rlo, onde será III.flxa-

"

l!Io durante 15 dlás.
Se alguém souber de �,Iql,l;;,;.m,__

In,pedlmento, acuse-o para os

fins regais.

'AIOFICIAL
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Durante os mese!$"'dec" -1,11""'$ de unlvers··t'á· ""',
.

O
. t �",', .',',,"'",,", .'"".'<1,"""'.'.' s,�",'ç},\,.c:."",'J , ,

.

� janeiro e fevereiro "'cfe'�"' d'�; Éãt�os' "

I. n.os.:;'.�:>con, �,I,C�, ,oportuni�ade área �t�elj"jlten9j('jIª,!, l"";::;qúe�astas "'dispõiem, de- ;, ':;; :'''f) j":::.;,�r�:::L -;'.'j �':: ...�: "" 'J! ��;:
"

ii 1981, os munter i'oS' de ,Si" .. -s ��:J:SpfrJ��, ""em :9u��_essa� .
equipes, � ':- atúaçã.o. ã.es�as e- vendo .ser dada um,a ên� AJaMe IlUdA de Amol'lm

Gaivão São' DO'�ingOS q�DtO) �::. Ma�� .Gror•• , .1- ieXecutarao projetos que ,qUl:pes muíttdlsclpllnaree, i Ihsa. :mOtto. grandé ao a� Longe ficou � minha juverttHd��'5 '!,�,j

, Abétaráo Luz QOil�n:>bO' 'v ':II!�'� nes'áe per
d
o
...�alt��- .. possam �nvolver as .co- têm,�:ÓO,mo �o�jetivo, 'deS-''-,''';:'p,ecto' pt'ev.eritivo 'de dO: Sé'lforatn;:lrrta8iugâlla:i :cofórldas.�� �"v ••

.
" "!!" .'aO nas, raas, a l'Nuca- munldades para nue Jun pertar ,. ""�' comunldade&!' .

,.,. "
. , -. " O' , cd'"s de" au"o'ra'

,

e 'pre' 'It' d
', dcoronGiel.,J;ra�tâs.·efFaxir'lal\.J 'çlo,-:'saöde, ;;!dfeJcoologia,_ .; tos tr�tfalli'em: e'm� f(i�Çã� para a" S;�ÇãO' "de pro:"

'.

ençs'o'aS{"orl!nta,.ção e cur- s:o ��J·e. ilusõ�.' desf�le�i;:' ::��.� ,:
,�," 'o

os uedes, receberão agropecuária e 's,ócio,\e- �, dO�f; dêSérivólvim"e'... ,t.'o':" da blem'as com",o's recursos , "s PI�n81 :�r� ��res de ' "
.: ,

, , e-r
"," "", �-esco as báslcas,'''-bscolas Todo- um passa:�c) de viéiS,sftud'�; , ,,:. 'v

r-:---'-���-�-....;.-----...;.--'! �,o e. ',�
" .ii ,Isoladas Ie jard1m, de in- As·;m'ais beià$LffçõêS torárn coihidas.::" '., '. �

I
.

.

. �"· .. fâncla, Dem,�'dori1o; :dtna:- Aprendi no sofrer éoiher :vlftú,de.'" ". . " d

U '�I h'"
',,,

d'
" , ..

'

J , m'lzação; de assoclaçõas Deixando"mlnhäS dores esquecidas..
'

.. m·" 'ape O � aas omens' "c e �cor GomUl1.itárlas, 'para' que Está chegándC) o: firn"
.

mas Jelizm�nte
" "'7". ", . "estas venhialm"â, reálizar não fEl-lta 'aleg�l� n9 presente .

, ,�'

• .

anvelra J6D1or �rab'alhos . 'edlucativos e q-ue' enaltece ';,a' minha existêncl�. .:

N�· .J
'

, .' • ',. sociais, para a melhoria ,Neste ,trage"to' ,8Ig"0' sem lamente '- , _,. ,�,

, a.perrmöma em que; 9i I G9'l�rna.dor J,org� , ", , .
'

B�r�haus'en lanç�ya. o concurso Orqz e �.s,Ql,I��, � no
das c,ondlç�és' d� vida :p"ocurandO es_qu�cer o ,�of�lm�nfo - �" 'r-

Museu-de"Artes .(an_!iga Alfândega), ,enquanto eJe fa-
. �:91���em. ,q.�e vl��.,,,,n,�

,

pé'dindo �9. �ör�í:bel,ls 'm(Jit�� Clé�ê�cla.•
: ;!

,,'
lava, eu discretamente me ocupava de' co·ntàr' os (,

�.', .'

"

. .

pr:esentes.Uma assistênc.ia al�m do ·normal.para um r�"'-----"'-"'-:-�--����""-Ievento tão PQuço atraente ao comum dós mortais .

.

'" '
", .

,��rigo�osàmen.ie,em cim.a do"horári,,-da�melh.or no� -Para que a Operação I .,_ No's coloca"m'-0'5' 'm"�81·5 I
I d TV NSLC:ion�1 ..;_ -'Pro' XXVI a- "i "'� .'

.

'
-

. -,', •ve a a .
',. .

'.' ". "_ .
-

,,_'

-,*_:' r-r " �,.. " • �infa seus objetivos; p"rin- .11 .-1 ç,O._�� e,.m Sl}8.,.E,"rTlP,resa,_', I.': : Oo'nte1 � -r�cortei e creio' que,' lá, 'est'ava ,entre
'

clpais, já f01i"ál'rt man:ti'dos
__ _

. .: '. _,'

-

.

180 e 200 :p��sr.�:a�., Neste c:ontin�ente humano, ape,:,
contactos oom os órgã'os ,1 ICI .:. .' I'

)'Jas três hom�ns de cor: um fotografo, um -Cineg'ra-
, .. fede'r'àis,"lesta:duais a' mu- I' 5! Para: isto éstamos .'.f' t '

't'd d 'I" I d
. nicipais que atuam na re- I

'

Jl? a Ie ouma au O'rI a e po ICla �. nem- OIS por cento glão, ,tendo� em� V'IS'ta,' um I :=!IIi equip'a,dos' � -�' ... -., '_,-." �
, .''dos presentes eram neg'''os. e nenhum convidado. ' -

-,*_ ...' ,!trabalho ,integrädo' é'quê ,
=1 . =-- com 'um' moderno, I

".

It' d" é d 'd d ·nã,o sofne'rá
.,

q'ulàbnaJ de 1 cC ' Isom Ica o qu , quan o a comum a e'-se cóntinuldade" c'o'm, a's'af�
,

I
'

'deportam-ento':dê ..

arte.····- 'Ireune para, pr,estãr uma inusitada homenagem ,a um.
UI

negro que foi o mais importante catarinense' ·no
da das equipes, continui- 1, ca ',".,

campo da Literatura? A meu ver, margin�lismo vo-
aaoe eSta,

;

quê será' ga: I � Fo'tOI·alto e Ma'qulan'as de I'- rrantida. ' com. ,a: part'I'c:,ipa- � "

,

,

luntário, indif.e'rença" omissão do homem de cor. . I ..ca I
,. çãQ �,os resTppnsávéis'por i

'.... 'o 'F' t:=-S E/T'6rg'ãos e,'lfdlere,s locai,s' ..
( 'I _ CD -I,mpressâo" . ." r_

'

� ,I
1,

.

.

. .

:

"

•
'

, ,- ......._---_ ...._----_ .....__ ....---

CONFIRA A HISTÓRIA ...
, .. -

� . "" �

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

BarAo de ItapoCll

'I.. - ,:'" ./ H'A:aO":AN'OS ' ,?",' ..
'

.i .1, l', .,

.:_' Um' avião' éõndüzlndö 57 pasSàgeiro�, � I'que
vinha de Roma com destino à Paris ;explodiu no ar,
à altura dos Alpes Fr-anceses, morrendo todos os .

seus oc�pant�, inclusive a trip.':Ilaç@o. ps: 'passá.:-, ..
geir�s, em :sua iO!älidade �räm 'p�regririós qu'e. ti;.
nham idO: a Roma para as' ,comeníarações do Ano
Santo. ".' "

.

.

- O", ge.neral EíSÉmhower,� ex:,cpm:aK(fIintê. :çfa'S
.

forças a:JiàdaS" na EUl'opà, declàravä ac�editá'r q'Je
a União Soviética não estava preparada, para uma "

I
g�e�r� mundial naqueles instant�s.' Eisenhower. não.
quiS fazer 'cbméntários sobre- a poHtioa n'acional
norte-americana. .

"

� Viajando" em' avião; 'so!5re esmeralda, no E:,
, quàdór, deu à luz a sra. Arhélia Cruzat de Undur-
raga, da melhor sociedªde chilena. O avião, em

fa-Ice do ,ine,sper:adp aconteéimento, desceu em Guaia� ._

quil. Médicos foram chamados e constataram o

:e'xcelentetle,stado;�da,parturiente e do filhp, e �s dois" '

no mesmo al?arelho" seguir,àm para Santi,ago" on

de, ao chegarem, foram recolhidos a uma Casa de
Saúde.,

-

.,

- O deputado Artur Mülle:r oonsignava no Or
çamento Estadual de 1951 uma ver,ba de 500 mit
cruzeiros. para aber:tura da estrada de rOdagem, :1-
gando São B:ento do Sul à Corup,á, e mais ,um des
taque de, SOO, mir !para � cO,nstrução. da rodovia
Camp<) .Alegre - Jl!r�guá do Sul, sendo 350 mil pa-
,ora o trajeto' S. Miguel ,Itapocuzinho e 150 mil para
o trecho entre' Itapocuzinho e a estaçã? de Nereu
Ramos. Essa estradá foi prevista no acordo econô
mico 'realizado. entre_os governador..es Ade'rbal Ra
mos da Silva e Moisés Lupion, visando dar escoa
mento, por via férrea, até o porto de São Franci�co

. do Sul, para a produção do Sul do Estado do Pára-
nâ. Vocês sabiam desse plano?

'

... Hk'21'ANOS
\ :lo

...... O 'Prefeito.Waldemar. Grubba hipotecava
solidariamente a Jânlo Quadros, Leandro Maciel e

Irineu Bornhausen, quando de sua visita
-

ao muriicr
pio de Jaraguá do Sul. Naquela ocasião teve o pre
feito municipal o prazer de apr�s:entar ao dr. Jânio.
Quadros, um seu primo, residente em Jaraguá do
Sul e funolonárlo público. I .'

- Com a denominação de TORNEIO "PRESI
DENTE EUG�NIO ·VICTOR SCHMOOKEL", era 'apro
vado o regulamento o torneio futebolfstico entre o

Clube Agua Verde, Botafogo 'E.C., Paraná e- Estre
Ia E.C.. em homenagem ao Pres'ldente da Liga Ja
raguaense de Desportos, pelos inúmeros seív.I,ços
prestados ao esporte jaraguaense. ,

.

- A bancada jaraguaense entrava em crise'.

:Faltavam, vagões para a exportação do produto. O
vereador Va1erlano Zanghelinl pöz-se em campo
para defender, os lavradores, a que se ligou Albano
Kanzle'r, Presidente da Associação Rural. Q verea
dor Eugênio Victor Schmõckel levou o assunto a
Câmara Municipal, que aprovou o envio do seguin-:
te telegrama: "Casa legislativa aproYou unanima
mente' requerimento vereador Eugênio Victor Sch
mõckel, : sen.tido seja apelado alto sentimento pa
triótico Vossênci,a normalização transporte de fru
�as nas estaçÕ'es de Jaraguá, Nereu Ramos' e Co
rupá, 'atendendQ-se requisição feitas Interessados.

: Pronto atendimento Ilustre' homem· publico recebe-
rá aplausos esta Câmara e gratidão milhares colo

. no� empenhados batalha produção, preconizado
peJá 'govérno.. Sàudáções. Vi.tório Lazzaris :::::..- Pre
sidente Câmara".

._ ... HÁ 10 ANOS
..... Era dado à publicidade o Regulamento do

Ooncurso "UM HNO PARA" JARAGUÁ DO suC"
institufdo pe,lo Rotary Club de J,araguá do Sul, con�
curso que $e encerraria �no d�a 28 :de fevereiro de
1971. Conta a história que a parie escolhida no
concurso foi a ,letra, ganha pelo rotariano R'odolfo
Francisco, Hufenuessler. quando do julgamento das
sugestões em 25 de abril, precedido por pare'ceres
técnicos colhidos junto a com:positores e profissio
nais. Por ocasião dos XXI Jogos Abertos de Santa
Catarina, em ,.J.aragu;_�, do Sui, o hino fo,i muito can
tado e a, e�tação denrádio divulgava o mesmo em'

..todas as suas transtnlssões. '

- No '€lia ·t5�d9 .NoVi9,mbro· de 1970 o casal
'.

Leopoldo Janssen _;_ Therese Piske ..Janssen, c.om
pletava o seu 90.0 ano de vida. O "Correio d'o Po
vo·�••d� e'dlÇ:ã� I nP','2..;609, de 14 de Novenwro,,ßrq
sua ultima págm�'t: estampava extenso artigo alusivo
ao fato, 'enalte�!)ßo �as qualidades de LeqpoldQ ß,
Therese .pelo trabalho plon!e'iro realizado em,nosso
melo. 'A." ':, � J N � ,"'1

, ,,-\ S (' ......... '

I. .

- Depois das óbras da ponte na Estrada Te
rezinha, em Nereu Ramos, hoje a pr;incipà:1 es:trada
para aquel.e, agradável loc'al anteriormente ;colilhe
cido por Retorcida,' a prefeitura voltava-se, para o
centro da cidade onde já estava lern serviçp a: cons
truç�o de urná _ppnte pê�Cil sobre O"rlo .J.tapoeu:
nas Imediações do EStádro Max Wilh'e:lm, ligando a
rua Cál. Proc. Gomes de Oliveira com a vila Bae-,
p�ndl, no lado conhecido' d� goiabeira, _ veiJla
relnvldicação do vereador Harold Rlstow, que- se.
concluiria dentro de 60 dias.

.

--ti-.
Nunca defendi sociedades aiscriminató-ria nem

d!� branocs'nem de pretos. Sempne énfendi que· gen
te, é tudo igual, mas a prática demonstra claramen
�e que se os negros, neste estágio de- desenvolvi
mento da raça, não se' unirem e 'reunirem, ficarão
sempre esquecidos.

" ' '.

-k- .

. Em FlorianópoUs há garantidamente dezenas' de
.homens e mulheres de' cor que poderiam e deve
riam estar presente naquela bonita: homenagem.
.Mas lá não estavam. Já se fosse uma reunião para
lanQar um bloco de Clarnaval, ta,lvez o .númem de
pretos fosse maior. do que o de. brancós. Porque o

negro pobre, ,de pouca instruçãO, é participante.
Mas o int,eleotual de cO.r, nem se adapta às fanta
sias 'lÚcidas do, povo pobre, nem se 'abalança
a .partici,par .das festas e cerimônias dos brancos,
mesmo quando o móvel' é homenag,��r um bomem
'de cor. Nas grandes capitais, os intelectuais ne

gros só aparecem em movimentos oontésta:tórios co-
mo minorias discriminadas:

.

. ,�
. Vamos ao caso aqui citado: 'Isso não teria à

oontecido, por exemplo, 'ern It8jaf, onde a sOG,ieda
de Sebastião Lucas, de pessoas de cor.. teria sido
convidada e para lá mandar'a alguns dos seus re,:_

presentantes. Mas convidar que entidade em Flo

rianópolis? Os Prote'gidos.. da Princesa, que ainda

hoje agradecem a filha.de D. Pedro por haver as-
. sinàdo: um documento com. um século, de atraso?

.

�-
Pareoe que na Grlande FIQrianópolis não exis-

te uma .'Socledade par$ congregar os ..homens de
cor. E Isso é úma necessidade, na justa medida em

que eles são visivelmente di'scrlminados 'nas socie
dades de brancos. Quem já viu uma menina de cor

debufando no Lira ou no Doze? Quem já vlo um

pr�tlnho nádan,�o na p� do UC?
.

I� bem verdade que grande parte' desse con

firmamento, decorre de, uma condição social.' DI2Ie'm
os ,racistas brancos que os negros não participam
ijlas suas festas porque. ,são pobres. Isso é .me'la
vel'1ôade. Já hoje existe negros médicos, advoga
dos, !e'ngenhelros, professores universitários, den
�rstas... O que é, sem dúvida, um gr�ode avanço
para um'a raça oprimida com pouco mals' de 9�anos
de meia 116erfdáde.

'-ti_ m

No escrlt6rl0 d'a Edrtora [unardem, eu mesmo

vi na semana Jlassádà uma moça'de cor tão bonita
que' sérl,a um ·secesso em qualquer' reunião social.
Bonita, édtica(Ja, 6em vesUCJa. Um 'prImor '(fe' mo

oa. Mas tentio certeza 'de que Os racistas b"ncos
(as mulli'eres prlnclpalmenfe) vrrarfam a cara se

vfssem aquel.a- IInCfa jovem numia festa Cf'e prã-fl-,
.

nos. E esse comportamenfo Cflscrlminatórlo vai for
'"nanob o· ne'gro arreCflo, mesmo quan,oo ele trans

pôs a 6arrelra da pobreza fi en'tra na classe média

qust.como se �abe, -é' � "abre-te, . Césamo, dos'
clubeS' âssocl,atlvos dos. brancos. .

.;:i ��.-.�._
- f� ,-x� ,,'

, _

. '!:stã-na tiara de os 'pretos de Florianópolis fun:
'Ci'arem' um' grémio' onde phssam se reunl,r, J?rlncl
palmente' para tratar (Jas problemas da sua raça.
Por multo menos as mulheres t5rancá"'t€'m...se côn-

gl'ie�ado_ � até 'rasga�o s�t� �m prhçä'(p:Ublica
s;, argum homem de cor cli'egar a ler este ar

ltgQ_,�ß'-. quiser se comunicar comigo, 'eu darei todas·
as. dicas para a fundação de)I}na sociedade, não

segregacionista, m�s como a Sebastião· Lucas, de

Itajar, onde os brancos vão ria�vesperas ,de e:lel

çâo, mas depois fecham as portas dos seus' clu
bem quando os negros 'tentam 'pagar ,a visita.

-ft.-
.

_
'Conyóco o Adellno, o Jang�lnha, Lucas o A

dilson Durval, o -DJalma Hlp6l1fo.da SilVai, o Sflvlo
\S�r:aflm da luz; o Osvaldo Silveira e outros ho-
mem de- cor' que queIram dar êsse primeiro passo.
"'A secretári·a eu fã tenho: 'ê a Unaa professora que
conheci lá no Lunarde"'.

DlAS QUE I

PASSAM!
Jovanka

Os dias passam;.. I
a gente envelhece sem

'notar.
, De repente ... notamos que
existem diferenças,
desencontros, dese:nte:n
dimentos.

.
Notamos que'�xlste racis�
mo,
inveja, oomunlsmo.
Notamos que ap:esar da
terrá ser"'redonda;
os

.

homens' continuam
quadrados,

.

-

que ,ainda são primitivos,
apesar cio avanço tecno
lógico,
do progresso, do homem
.ter ido à lua.'

. Ele ainda pensa em' vin
,gança, em morte,
ele a,inda nutne o' ódio.
Brinca com o amor,
e, para o cúmulo' dos
cúmulos,
faz humor de túdo isso
e um 'Hurríano.
De repente a giente nota
que Deus
é quase que um niito-fdo�
lo,

.

e se houver: M"!u Deus!'
Por [)éí)s!
e dar por diante.
Que querem 'os homens
com isso?
Quantos sabem o

que dizem?' "

Notamos que
existem dúvidas,
desconfianças, briga,
vaidade.
Crise de p,etróleo,
crise de papel,
e o ,que mais ·conta:
crise de amor.

,

Notamos que exls� ,

"Conflito de Geraçõe-s"
(não sei opde encontraram'
ums.' expres.snãõ, tão,
IInaa para definir tanta
confus'ão, tanta dor,

"

tanta lágrlrral.
Notamos que existem
pessoas que se Impõem,
pessoas qu� se'

'

escravizam, o

homeos que lutal'J'l,
homens que do,rmem.

,

Notamos que a ros�nem
sempr.e '_é bonita,
que �Ia tem só �m curto

espaço de fempo
para se mostrar,
notamos que ela nasce
entre espinhos e

gotas de orvalho,
que o bela-jflor ao sugar
o nectar. não a machuca,
e sim, delxa-a mals
bela.
Notamos que,
mesmo assim,

OS DIAS PASSAM.

QUALQUER QuÊ' SEdÄ "A'OCASIAO,
'

PRESENTEIE 'COM..AS SUGESTOES
DA 8El.O.JQÄRIA AYENIl)A.; "

. .'

"

Conheçd as' ·sugestÕ�. e�,", J6'�s. 'r�'6QI�!"
pratarias e _artigos' finos .pa_f.à pres�nte$ e rece-

.

bá'õ atendimento com o carlnhº �u, ''I. rnereç�.�
. . ':> '

,

.�. .' , .1. c.

Av. Mal. �ro, 431� � F...:, 72-0038
o

JARAGUÁ 0,0 SUL
,

� ,.S�trrA, CATARINA.

Europ'a Distrllihidóra
Temos a. venda excelentes fUmes er6tlcOs Importados.

coloridos. Pregos: er, 8.300,00 (30m�. er, '.l!00;00 (SOm) e

er, '.100,00 (10m).

.

O, 201 - Urso 4e peldcla

O 1103 � Romaria

O 108 - Bao upecIa1

O 2M'- BaI'

O 206 - Show ,de lêsblcu U

O 108 - Cadeira 4e rodU

O 207 - PraIa

O 108 - Show de 1..bleu ,

O 10. - C&rDaftl

O 110 - Ooll81l1t6r1o IIlMloO

_ O 111 - 08 'YlklDp (10m)
II I (Rom)O 111 - Bl'Úlca 4. Neve'. ,Oll , u u ,,'

O lU - Branca 4. NeY. • C!I!I 7 ullU n (110m)

O Ilt· Graac1. e preto

O 211 - 08 motoca.em.·

O' 111:" Pla.7b07 W8Ie

O 117 - Orsta oom b&rbeac1or�
,

O 118 - Amor lia .nf8l'lll&lÜ ' •

. D. lU - J'otosraft& 4. cuamento

O 110 - Amla48 .

'O 111 - :aa.Jielro ...
•

O III - A Prlm� or� .'(' -

O 118 - Orsfä Da' ÍIf!l& 4. slnABUca
. '

oi,; .......

,
,..

"

DlBpom08. também, 4e sl8tema, C&l8et•• _ 1 hora, (' '

...
-

I ,. -,,.. -. ...

fUme.). C11 '.000,00.

lIInvle o cupom e o ......�1UJIIIui DA �� rem_

para ..... DIsàITtaII1_ • PcIRa ,:a.taDte - 8111141 - Jara- -

pA 40 lIul-8C.

Preencha em l.tra de fo�: I,

, � .

..� ,
.

�

"4.
• .••••••••••••••••••••:...... N.9 •••• apto, ••• '

_:a..lno •• e_e ••••••••••••••••••••••••••• ! •• ,_.! •••••••••
, j, -

Qtkd. .> •••••••••••••••••••••••• -. •• •• lDIItado • � • • • •. • j

Terraplenagem-- VaI!,�aS
- d. lido �omlng08 Varg.. -

SERVIOOS COM R�OESCAVADEIRAS C
, E 'TRATORES DE ESTEIRAS

.

-E-

Tollos Santa Helena'
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL
'·Rua Jolnvllle, 1018 - Fone: 72-1101

JARAGOÁ DO SUL -:- Santa Catarina

_ ,.

'/ '
, �.

r

'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

(
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. CORREIO DO POVO - ........u. do SulI
.

_. __ ..

.
'

EsfadO. de Sa"Áta.'Catarina
Prefeitura Municipal de .......guá do Sul

p,�r""::J

LEI H.o 8�"�1 '" " t ':. r.
,Concede AbOno especial ele, fim de ano .

,
aos FuncfÓÍylrlys' ·P6blicos�Mi.tnicIPáI8 'an;
vos e Inativos., ".

. ,'"

O Sr. VICTOR_J(1gER,. Pre�elto Muni9i�al deJaraguá-do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercíclo de sutâs·:ãtri�Uições. .,.' , "'. .

Faz. saber a)ôd'Ö��os habitantes deste, Muni
crpio que a Cârriarä':de Vereadores aprovou -e ele
sanciona a segülnte' Lêl: '�,�,.,

Art. 1.°) - Fiôa:,o',Che�e dO: Executivo Munl
clpal autorizado 'ecõnceder um-Abono -Especial de
fim de ano .aos ,::f;U��,I,<?i�árlos. Públl,cos Munic;,pais,ativos e Inatrvros, -.i;leI con·formldade com o Parág,r�fo único do artigo' 92;' da lei Complefnentar N.o
5, de 26 de novembrõude 1975.

.

.'
Parágrafo üntoe �'O abono será equivalente

a um mês de vencírnentoe, exclutdas as gratiflcaOa-es,. tloras..:extç8's" jaStI Ionals e demals VBJl.ta-
'
..

gens.
,

" �Art. 2.?) ':'""";i 'Às' (f�'pesas i(félCOrre,n�e's da pre
; sente lei, correrãó "por conta de DotaçlSes pró-
, prlas do 'Orçamento Vlgent'é. ,

,: Art. 3.°) ""7':"',l:sm<J..�1 entrará em, v.igot na data
-: (fe sua publlcaç'Ao, revàg�das as alspos!çô'il,s. ern .

. contráriO.. .'.. _.,
..

"

Palácio, aª,..�t�f�JJVJa.Municipal � lfe, Jaragu'á
'

ao Súl,.�a9:s1t04Í)al�s çrg mês �;ej�o.veml)ro:de 1980.

VICTOR BAUER
Q_

, - • ': C1" \ 1 J l'.!...ef�Jto Munici'pal-�-.--:·
,

� pJ.es:�nt<
-

�el- foi r�gistTa�a e publicada n'és-
,ta Dlfetorla �d� Expediente,' Edocaçãó e' Asélstên- �.

cia Social, aos 04 dias do' mês de novembro de i
:1"98(),,".' f-l .;-! f1;�� �lJt.I l,......,t '� •• � ,. L.'·:"J • k(

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Juizo de 'Direito da Comarca: de Járàgu.á do Sul
':.1\ v'< EDITAL DE.LEILJAO

'J • ... \� •• -

·H= �'" ,. \
\

Elif'res.ü:mo; (art.' 687 do CPC), faz: saber o se
guinte: Vendä em '1;° Jellão: Dia 22 de dezembro
p.v., às 10 horas. Venda em 2·° leilão: dia 09 de
janeiro .de 198� p.v., às 10 horas, por quem mais
de.r� é ·'maioYilán.c.e_ofE!técer c. Loöal: :' Editrêio do
Fõru.l1l da pO.matc.à de d€lraguá d�_ �ul;����lê.��i.�Construto'ra Hewokra ltd'8. B�ens a serem ISlloa
dos: Ações: Relacionadas a seguir: 1) Empréstimo
Eletrobrás-; Cr$ '993,45';'""2) 'Obrigações Elefrobrás
e-s 15,00; .3) Obrigações Reajustávei.s �� li�'sC?yr?'NaCtona1' e-s '1','36(}j55; 4)� 8.8 ......Depóslte-$udene

. Cr$'7:992,00;.'5)·'B"':N: Com. Empresa FGTS Cr$
.

167,'97; 6) 8.'8: Dep. ·Viné. 'Embratàr CI'$·:.: .. �·
3. 97,6,OO� 7) D.ecneto_ �e'i 15'7 'Cr$ 1 . 80?,Op; �) r,B:�.D'ep:- 1Vin.C'.��-Sudepe� e-s :J1. t14,0()"; -9)' "B:: B., D.ep.
Viné. Sudene Cr$ 4.288,.00; 10) Ind. Mam. Bahia

IOr$)f1 ;52�);)0;:viM) .Sudan. SC, .c-s ,3'. 118,QO,; 12)
Decreto-Leí p157-8C I.Cr$ if:t,eo;· � 13). Sudepe-SC .

Cr$ 1.019,00; 14) Sudene-SC Cr$ 260,00; 1-5) Obri
gações Eletrobrás-SC, Cr$ 204,8�;

.

�1?), Ad!ç;l�,i
,

1454 SC Cr$ 579;t8:' 171"olCià': Pesttf' .- Kradse::Se
.

Cr$ 2.472,OÓ; 18) Wolf Nor:destet S. A'. -SC'> Cr$ ...

1,139,00; 19) lnd. Mem. Bahia S.A:':.SC iCr$'i, .,.
2.340,00; 20) Bradesco lnv, S.A.-SC CI'$ 100,00;
21) Crefiel-Dc. 157-SC Cr$ 540,34:::" TOfal�.Geral

.

Cr$ 45.078,25. Observação: As ações äC:j.'inef]nen-, '

cionadas encontram-s!e�lldepô,sitâd'aS' cem 90' Dr.
Max Roberto Bor.nholdt, Slndlco de Massa-Pallda.
Nos autos não conste= háver';contrá reféritf�s a

ções, qualquer ônus ou recurso pendente dei] Jul
gamento. Dad_o e pasSàdö f.1'est�uei�ade-�dE('-;:Jaraguá do Sul, aos cinco�(drà's do mês' de novembro
do ano 'd'e" mH"110vé'ée1'ltos ('e"'oifentá. Euí'Actolpho
Mahfud, Esê"ivã'Õ; 'ö':8Ubscfevf. ' 1" G .r

-

i
oti "("

-_ -

. �
Hamilfon, Plinio.l.Alvssj

Juiz decDireifo1]:,L..:'
N:J...:,' Ti r.:� .� "'1

v�'1. r-j
r1 ,��:
r; <I�"'"

'tl·�1f.,� 'S'H'l' .... � 3:��i,;'1'\�;'E·=t� ;:.1
•

�l.�, �

Viação. Cé\;nJarl'"np
.,

TR4NSPORTE 'ORB4NO,' c r� ,

INTERURBi�o,:' EXCUASOÉS:ß r:·
�F f"';lç�l:l �

.7 .....
1 . """�: '"'"\"0' ,,.,�'"N ",:tIJ ll:oi.Ji.:.i: !.J _,t,:i>'i;).ll�;A "Canarinho" preocupa-sEl ,cqn,J !!. ..�{Ja J�j;

comoção, colocando à disposição moderlirssl
moS"�6nibtJst eommpes""Sba:Jt��speclã"zado•..;� possl
b'lIitando' 'un:a"'vlagem trahqUllä; 'l'ãp"d� ,"e� se�ur9�.

" l�n .f·;;' ';.'f..

é Programe beml prógianie eÄN�RINHO .J.. o

transporte ·cafil1hos,o. .
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CORREIO DO POVO - Jaraguã do Sul SEMANA DE 15 a 21 D� NOVEMBRO DE 1980

r----:-�,:------;,------.:;.._-.:;__--�......;..---..........--------;�------;-I" P r o du ç ão ,�dee-p - Estado de Santa/Catarina 0500' DEPARTAMENTO DÁFAZENDA ..

'

.. '
' 24635.0QO

S 1 egl"a-Oreleitura Municipal de Jaraguá do Sul
" , a sa na r

'

LEI N.o 80tiM 0501
" Divisão de Contabilldadé .. .

,. ' ; . 19.785.000
E t"

' . 0502 Divisão de Tributação
'

.. ,' '.-: . . . . . . . . . . 3.650.000
Js Ima,a rece'ita' e fixa a desPlesa do munlcípío de 0503 Divisão de Tesouraria ,' :� :.... 1.200.000aragua do Sul para o exerefcle de 198'1. 0600 DEPTO. DE OBRAS E VIAÇÃO ,' . . . 337.7,67.5.00

0601
0602

OéÔ3.
C700

.

t d d.'
O Sr. vrcroa BAUER, Prefeit� Municipal de Jaraquá do Sul, Esa o e Santa Catarina, no uso e' exerclclo de suas atribuições.

, Faz saber a tOdO,3 os habitantes deste Município que � Cámarac'e V€read,?res .aprovou -e ele sanciona a seguinte Le':
.

, A:t. 1'.°) _ O Orçamento Geral do Município de Jeraquá do SLiI'
_p�r,a C' exe:cí�lo de 198J" �ompos!o pela Recetta e· Despesa da Prefeitura Mu·nlclp�al, e orgaas da admtnístração descentralizada, discriminados pelas anéxos Integrantes ,de�ta Lei, estima a Receita em Cr$ 515.436.000,00 (Quinhentos e quinze mllhões e quatrocentos e trinta e seis mil' cruzeiros) é fixa adespesa em igual importância. "'.

.

Art. 2;°) '_ A receitai'será realizada mediante arrecadação dos
Tn�utos, R�ndas' e outras Heceitas Correntes 'e' de Capital" na forma de leg islação em vrqor e de acordo com o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO1.1 RECEITAS CORRENTES

'

, •• '

1.1.1 R,ECEITA- TRIBUTARIA' , .

1.1.2 RECEITA PATRIMONIAL � ; : •..
1.1.3 RECEITA INDUSTR1AL .

1 .1 . 4 TRANSFER�NCIAS CORRENTES ; 0' •••
1.1.5 RECEITAS DIVERSAS ' , .

1.2 -RECEITAS DE,CAPITAL _.

1.2.1 OPERAÇÕES DE CHÉDITO _
..

1.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS E IMóVEIS, .
, 1.2.3 AMORTIZ. DE EMPR�ST. CON CED'IDOS " ..

1.2.4 ,TRANSFER�NCIAS DI; CAPITAL
,
.. :, ..

1.2.5 OUTRAS RECEI"T:_AS DE CA�ITAL , .

285.443.292
85.695792

511.000
, 1.000

196.813.500
2.422.000

204.556.708
70.000'.000

400.000
,1.000'

133.964.500
191.208

T' O T A L . .- ............•.... ' •...•. , ... 490.000.000
•

2. , RECEITAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO2.1 SERViÇO AUT: ,MUNIC. DE AG UA E ESGOTO - SAMAE2.1.1 RECEITAS CORRENTES .. , .2.1 ,2 RECEITAS DE CAI?ITA,L l.:::"I":.t'�'f""" '1' • "'1
'

,

,

TO�A -

'

.

L ..

,

..... �.... e • '.- •• :-!. .•.• i.. _ •• ) •• '

•• 1
•

. 15.321.000
615.000

15.936.000

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REG. JAR-')GUÀENSE,. FERJRECEITAS CORRENTES .. , '" ..• , ,., .•.....

'

.
(

RECEITAS DE CAPITAL.
.' -'

.....
_ .

,2.2
2'.2.1
2.2.2 8:100.000

1.400.000

TOT A L
'

, .s: .

TOTAL GERAL DA RECEITA .. :: .

9.500.000

• 515�436.000

/
Art. 3'<') _ A despesa se'rã J:_e'alizada segundo ,a

.. discriminação,qu� apresen�a. a sua ,co�p�siçªo por funções, programas', subprogramals,proJ'etos e atIvIdades, dlstnbuída por órgãos da seguinte maneira:
1., ..

0100
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES

.
á.ooo.oOO

8.000.000
0101 Câmara dê Vereadorers ". ..'

.

. •.•.• �� •••
'

•• ,. ·r•• -1_ •••••
'"

2 ..
0200

020'1
0202
0300

. 0301
0302
0303
0400

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO 7.400.000

7.400.000'
400.000'

33..350.00.0

24.850.000
1.500.000

, 7.000.000
45.707.500

Gabinete' dó Prefeito .:.....
,

Gabinete do Vice-Pre,feito .. :: .

DEPARTAMENTO DE ÁDMINISTRÄÇÃÓ··.·.·.·. �
.

Divisão 'de Pe,ssoàl .......• : .

Divisão, de Ma[erial o,. : :': : : :< : : : : :-: : : :Divisão de Serviços Gerais ..
.

- -

DEPTO. DE EDUC., CU�T. � ASS'IST: ·sóc·IPi·.:'
0401'
0402
0403

Divisão de Educação ........•...... :" " .

Divisão de Cultura
.

Divisão de Assistência Social .

'.

� ••••••• 0 •••••••••

28.657.500
700.oào

16.350.000

,

'.

. ,

A produção de salsa na re-

gião de Jaraguá do Sul come

ç�ú '. e� 1979, com o plantio de

3 hJ'ctàtes, Jeito por 17 agricul-,
tores dos Municlpios de Coru

pá, Jaraguá do Sul, schroeoer,

I. Araquarf, Massaranduba e_ Gua-l'
ramirim. Naquel asafra o rendi

mento foi bstante baixo; ocasio-
31.640'.000 ... ,\, nado 'principalmente pela época

. ,1.100.000 .de plantio muito' tarde. E a pro-
400.000 -,

dução. que _estava estimada' em

90 toneladas chegou apenas a

60. Mesmo assim" os agriculto
res vi�am nesta cultura' uma boa

possibilidade de aumentarem '

suas rendas, com uma exptora-
ção de alta "densidad'e econômi

ca, num período de 'entre safra

das culturas' mais cUltivadas na

região: o arroz e o' milho. É

assim na safra de 1980 o dobro

de ,a'gric�'lt�res, em relação a

.1979, quadruplicaram a área de

plantio. E a colheita que hera

se realiza faz prever' que o ren

dimento médio de 30 ton/hà

serâ facilmente!:!tingido,
.

pro

porctonando uma produção. to

tal de 400 tone1adas.

0701
0702
0800

0801

'i '"

Divisão de Obras".
"

.. : ..... :
Divisão de Es'tra�as de RQdage� .�":"" .. " ...:
Divisão de 'Sf)rviç'os Urbanos ,

.. � . . . . .. . .

DEDTO. AGRO?I::CUARIO ."" >, , ..

Divisão de Agricultural ., -,
..

Dlvlsäo ,de' Pecuária, '. : : :.: : : :_: : : : : : : : :
DEPARTAMENTO DE TURISMO' '.'-

._
-

••• _Ie •••• -I- •••••

262.200.000
39.367,.500
36.4000(10
32.740.000

Divisão de Turismo
" ' . 400;000

TOTAL .. 490.000.000 .:
. . , .'\. . . . . . . ...

�
..

3.1
3.1.1
3.1.2

.' ,
-

DESPESAS ,A CONTA DE RECURSOS Ji)A ADMINIS-
TRAÇÃO DESCENTRALIZADA·

.

SERViÇO AUT. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
DESPESAS CORRENTES, �•.......•.•-.:..•.
DESPESAS DE CAPITAL :•..•..•..•..•..••

,

13.163.488
2.772.512

T.O .,. A [�;" .:
� '1' • 15.936.000

3.2
- FUNDAÇÃO' ,EÕUC. REG. JARAGUAENSE :FE:RJ

3.2.1, DESPF;SAS CORRENTES "'"

3:2.2 'DESPESAS DE CAPITAL 1
�

8.695.000
805.000

TOT A L I
•.•• , ••J. ','

'

•• 9.500.000

TOTAL GERAL, DA DESPESA �' ...• 515.436.000

_

-

Art. 4..°) -�s órgãos da' adrnlnistraçãe descentralizada' Institul
dos pelo município, terão na. forma da lei,-orçamentos próprios elaborados
.pelos respectivos órqäos, aprovados, por Decreto do Chefe do Executivo Mu
nicipal, sendo que ,a Receita e a Despesa serão classlflcadas de acordo com'
a discriminação adotada para o Orçamento Geral do Municí'PiO'.�

.

\:-.. .

,

I

Parágrafo único _ Os orçamentos próprios de que trata este
artigo, poderão ser suplementados por Decreto do Chefe' do Executivo Muni
cipal, servindo como recursos os constantes do parágrafo prlmeiro, artiqo 43,
da Lei Federal N.o 4320, de 17 de março de 1964.

,.

Art. 5.°) _ Os recursos oa-Heserva de Contingência são de�tl-'
nados, por ato do Poder Executivo, a reforçar dotações que se mostrarem
lnsuüclentes no decorrer da execução orçarnentárla.

Art. 6.°) ""':'" Fica o executi vo autortzado a:

I - Roe'alizar operações de crédito por antecipação' da Re'ce'ita, -
obedecido o limite previsto na Constituição;

.

I I !I - Abrir, mediante Decr'e,to, os Créditos Suplementaires que se
fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da R�ce'ita
Orçada, de acordo com o artigo 43 da I'e,i N.o 4320 de 17 de março de 1964,
incluindo-se ao disposto neste inciso a aplicação do Fundo ,de' Reserva Or-_;
çameníáriiBl; .

. .

'"

.

11(- Firmar convênios co m a União, Estadas oU' MunicípiOS para
a re��zaç.ão ou ativi�ades de interesse do Município"

,

-.

. Art. 7.tl) _ Esta Lei entra rá em vigora pa,rtir de 1.° de' janeiro de:
1981, re,vog;adas as disposições em contrário. -

_.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jarag,uá do Sul, aos 04 dias.do mês de novembro de 1980., "- _

VI.CTOR BAUER
Prefeito, Municipal

Â presente L'e'i foi registrada e publicada nesta Diretoria de, Ex
" pediente, Educação e Assistência Saci ai, aos 04 dias do mês de .novembro
de 1980.

ASTRIT K.· SCHMAUCH
Diretora

EstadO" de.l Santa Catarina
Prefeitura:Municipal de Jaraguá ,dO Sul

DECRETO N.o 620/80, '

Suplementa' do,taçõas do. Orçamento· Vigente. '.
,

,

VICTOR BAUER, Prefeito
/

Municipal d'e JI8Jraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, 'no uso, e éxercício de suas atribuições, com base' 'oa Lei
Municipal N.O 761/79 de 31 de outubro de 1979.

'

DECRETA:

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$
325.000,00 (Trezentos 'e' vinte e cinco mi�ruzeiros) para retorço do progra
ma e ve'rba abaixo' discriminadas, constantes' do orçamento vigente, a saber:

ANEXO I - QUADRO A

0601 - D'ivisão d� Obras
,

0601.16915751.008 - Constrüções de PO ntes

ANEXO II - QUADRO A

.. , . Cr$ 325.000,00

(

0601 - Divisão c:!e Obras
")... !

,

0601.1-6915751.008 - 4. 1 . 1 . O - Obras e instalações ."..... .... Cr$ 325.000,00
Art. 2.°) _ O recurso para abertura deste crédito ,suplemeniar, ..

correrá por conta' do Convênio DER-SC· N.o 24/79 com·o Departamento de Es
tradas d'e Rodagem assinado em 10 de outubro de 1979, ratificado pela' Lei
Municipal N.o 765/79 de 23 de novembro de 197�.

,Arf. 3.°) ---;' Este Oe'creto entrará ·em vigiar na d�ta de ,�ua publi-
cação, ,revogadas as disposições em confráriO': -

. -

.� 'paláCiO da Prefeitura Mu nicipal de- Jaraguá· ,dO' Stil, a9s 11_ dias
do mês de novembro de 1980. .�

- .�.
,

',1

VICTOR. BAI,JER
Prefe:ito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nestai Diretoria de
E�p'ediEmte, Educação e Assistência Social� 'aos ,11 dias do mês de novem-
bro de-1980.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH.

Diretora
.

Estado de Sa nta 'Catarina
Prefeitura JViúnicipal de Jaraguá do Sul

� DECRETO N.O 618/80

Estitn!a a 'Reclelita:e fixa a Des,pesa' da FUNDAlÇÃO EDUCACIONAL
R,EGIONAL,JARAGUAE�SE - FERJ, para o exercício de 1981.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal dé Jara.guá do Sul, Estado de

Santa Catarinal, no uso e 'e'xercício de suas atribuições e' de conformidade
com'O Artigo 4.° da Lei -Municipal N.O 801. de q4 de 'novembro de 1980!

.'

DECRETA:
,

. Art. 1.° - Fica aprovqdo o OrçamentÇ>-Programa da Relceital e
Despesa iéf.a FUNDAÇÃO, EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ
para o ,e'xercrc.io de 1981, discriminados pelos anexos integrantes deste, que
estima a 'Receita e fixa a Despesal em Cr$ 9.500.000,00 (noVie' milhões e qui
nhentos mil cruzeiros). "

.

I

\
Art, 2.0,_ A Receita setã' realizada mediante arrecadação dos

valores especificados no Quadro Discriminativo da RECEITA, de acordo com
o seguinte' desdobramento: j

',1
/

,

R E C E I T'A
RECEITAS CORRENTES ' Cr$ 8.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.: " CF$1.400.000,00
TOT A L

_ 1. �.. .. ..
.

Cr$ 9.500.000,00
Art. 3.° _ A Despesa será realiz.ada na forma das e'specificações

,constantes do Quadro de'Natureza de' Despesa - Consolidação Geral, de alo.
. cOl'do com o' sErguinte desdobramento:

.,;

. �ESPESA..
DESPESAS CORRENTES Cr$ 8.695.000,00
DESPESAS DE PAPITAL Cr$. -805.000,00
T O' TAt.; : ., '

..• ,'o .'•• '. ';' Cr$ 9.500.000;00

PÁGINA 6

Toda esta produção será' ad

quirida pela lndústrlä Conpal
S. A. medíante contrato que

garante .o preço mínimo. de Cr$
5,00 pela salsa de 1.a e,' Cr$

4,00 pela de segunda. Cerca de

75% da produção do ano passa
ao foi _classificada como de 1..8.
,A salsa é desidratada pela
Indústria Conpal S, A. e trans-

, formada em 2 produtos.._ tim em

flocos e outro em pó, e vendi"

ao como matéria prima para

fábricas de alimentos, em Curi

tiba, Rio e São Paulo.

A. semeaâura I:fa salsa é feita

de março à junho, 'utilizando-se,
-

para isto semeadeiràs construf·

aas pelo próprio agripu,ltor, com
latas de 'leite' em pó, que se

meiam até 5 linhas ae uma: s6
.

passaaa,.
I

-

A adubação' qufmica dos can

teiros 'é feita com a fórmula'
�-14-8, ,na quantidaoe ae 1,40'0

quilos por hectare. São feitas

3 a 4 ádubações ae col5ertura,
gastando-sê 140 iKg'fha (Ie uréia

r
'

r

,

No controle das ervas dani

nhas é- utilizado herbic.ida à ba

se de Triazina na; dosagem ,de
1,5 L/h!:!, em pré-emergência.

O item que mais, incide no

custo de produção é a colheL
ta. Um homem colhe por 'dia
200 a 300 'Kg de salsa, o que
dá um gasto de mão-de-obra

por hectare em torno de 100 a

150 jornadas. Já está sendo/
experimentado o uso da �oça
deira. costal motorizada,' visan-
do diminuir à custo 'de mão de

obra.

Dos 12,7 ha plantados com

salsa nà região,. -8,1 estão no

municIpio de Ara9uari,'. onde
�(lestaca-se um bom trabalho'
dos monitores rurais.

ConsIderando-se" a estrutura
.fundiária< defeituosa da região
onde predominam os minifún·

·-aios, .a- concentração da mão·
:de-obra rural, em apenas um

perfodo ao ano (por ocasião
das cultur�s ele' v�rãq)" a inse

gurança de _comercailização- dos
produtos horti-granjeiros peja

. Inexistência de uma correta es

trutura áe comercialização" ná
regfão este programa de produ
ção industri#I de hortigranjei
ros, se reveste de gra_nde im..

"t

portância sócio econômIca, fa
vor.ecendo ao produtor uma op
ção para aumento de sua ven

éfa. - (Informativo Rural"":" E.R.
Äcaresc/Jaraguá do Sul).

. Art. 4.° - Fica a FUNDA'ÇÄO EDUCACIONAL 'REGIONAL JÁRA- .

GUAENSE _,.. FERJ, na péssoa de seu' Diretor, autorizado a mov�mentar as
dotaçoes atribuidas laiS diversas Unidades Orçamentárias.

.

Art. 5�o - Este' 'Decreto !enltrará em' vigor no dia 1.° de j�neiro
de 1981, rev.ogadas as disposições ém' contr:ário. .

.

'

.Palácio da Prefeitura Municipal de JaJ'lagua do, Sul, aos 10 dias
do mês de, novembrO' de 1980..

' .

,. . VICTOR- BAUER
. � ,

\
- Prefeito 'Municipal

.

.. , .;.'.' _
O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria de

Expediente, �ducàção' e AssistênCia Social, aos 10 dias do mês de novembro
de 19S0.·

-

.. ·ASrRIT/ K. SCHMAUOH
Diretora

Mate as
Saudades ·no
Gartenhaus

·,e pelO' telefone 72-1553
Restaurante
Ulsqueria
Pizzaria/Lazanhas
e Confeitaria. -

-

GARTENHÄUS-
Getúlio Vargas, 847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'''A· participação do atletismo
não foi' d.e toda ruim"

A d!eclaraç.ão é do gagem, que vieram a
professor José Augusto Jaraguá do Sul apenas

. Caglioni, técnico de a- para competir por estes
tletlsmo do Clube. Atléti- .

Municípios, retomando
co Baependl e do sele- seguidamente a seus
clonado jlaraguaenS'e, Estados de origem,
ao. analisar, à reporta- "carrepando o ouro"
gem a participação da das medalhas.
modalidade nos XXI JO- R'essaltando nova
GaS ' ABERTOS DE mente que os Jasc, no
SANTA CÂTARINA, on- atletismo, deixaram de
de na classtflcação g'elo ser competição apenas
rar obteve Ia quinta co- com atletas do próprío

.

locação no masculino e Estado, ou pelo 'menos
a 'Oitava no .femlnlno, .

aqui radicados, Caglio
com três medalhas con- ni adiantou ainda qua
quistadas. no 30;° Campeonato
Esta modalidade, à é- Mundial Militar de Atle

poca dos Jogos Aber- tismo, encerrado do

tos, foi muito. criticada mingo no Ibirapuera,
pel,al sua "fraca atua- em São Paulo, teve a

ção" no campo de. oon- partlclpação de vários

quista de medalhas, no atletas que disputaram
entanto, segundo Ca- os Jogos Abertos aqul
glioni, . deve-se analisar em Jaraguá do Sul, co
a situação

.

sob outro mo ArizoH do Nasci

prlsma, um deles, e fun- mento, Laure Holzapfel,
damental, 'al falta de um

Evaldo Rosa da Silva,
.

local ' adequado. para
Carlos H. A. Miranda,

treinamento, haja vista
entre outras '��pres-

.
. sõss do atletismo nla-a pista de atletismo por clonal. E todos' no Cam- ,

vários meses estar em
obras, impossibilitalndo peonato Mundial Mili

tar, entre os maioresos preparativos. lrnpro- nomes do atletismo, alvisou-se, então.: uma
, pista na esplanada sxls- 'cançaram para o Brasil

tente aos fundos da posições de destaque,
I

.

M' e aqul, nos Jasc,- revegreJa ' atriz São Se-
zaram-se entre as trêsbastião, com rato dimi- primeiras colocações.nuto e sem as devidas

, Quer dizer, diante' des-conqições técinicas, a-
tes �cobrõ'es", realmen-liada a péSSima consis- te fica múito diffci! 'outência do solo que !em tros Municfpio:s cons:e�-épocas �chuvosas im'pe':' guirem melhor posiciodia os treinamentos namento.pois fic'ava enlamaçado� Mas o ponte mais im-

Nenhum treino foi reaJi· portante destes Jogoszado antes dos Jasc na 'Abertos, o ,técnico cre-'
pista do, Baependli. Ela di,ta a motivaçã'o que._ ficou p�onta pnartic'a- está havendo � (restrin-mente na semana de a- gin.do-se, .

a sua modali
belr.tura'.

dade), caracterizada
"

OUtro fator. que in- pele grande volume de
fluiu. negativamente foi aUetas que vêm -trei
o caso envolvendo, Um nando. S.oment:e aUe,tas
atleta, episódio que a- novatos" isto

'

'é,-i�sé!ri
balou psicologicamente tos apQ!? os JflSC" hOl,lve
todos: os demais do s,e- aum'ento de vinte moças
lecionado. Oontusões e trinta rapazes, 'já sur-
também acompanha- gindo' uml;l rev,elação
ram; aumentando 0_ co-' surpreendente, Márcia, �

rolárie de problemas Marquardt, no arremles

!enfrentaldb,s, sarrvi'ndo so de peso. S-egundo
para que ' apenas três Jos'é Augusto Caglioni,
medalhas �ossem con- esta atle,ta se

.

os' Jasc
quistadas, muito' embo� fossem hoje, ,eIlaI feria
ra a pretensão era,ClÔn':' fndioe técnico sufiç.ien�
s,eguir pelo merios cln� te para posicionar:-:se
co. Mas - segiJrídéfCa- entre as sels m-elhoreS.
gliOni - em-termosoCle do Estado'.
conquista dê med�aíhasf .

; Caglioni; como:'es de
Jaraguá ,do Súl s'ó� pera. mais tét::nicos está 'tam-·
deu piara. Florian6põlis,. bém na 'e,xpectativa de·
Joinville 'é Bhimenau uma tomada de posição

-

muhlc�plos "papões" �
.

por parte do Executivo
. q'U'e ':tinhain vários atle- Municip,al,

.

nã decisão
. tà.s "pon,te aérea", Isto de futuro do espor,te a

,

é, vindos '�de outros: Es;". madór, no" Municfpio,'
( tados apenas competir que dev,erá' - acontecer \

por 'estes Municfpios. em' reUniões que o pre-
E ratificando sua de� feitO Viotör Bauer 'orc'

I claração in'c'al' a t moverá,; provavelmente

.'.
'

,I I .qu no
a'lnd' a. este mê"'-,' confo.""a part,iClipação não ter. <7.

sido de' toda ruim, Ô' me adiantou s�e'mana
técnico de atletismo' passada à imprensa, em
äisse a modaíidard'e ser .entrevlsta ooletlVl81. '

a·terce.ira força 00 B'ra- O;vQIUÇ'O. d()ssi! (Santa! Catarina) e .

aga�lhos�. .. ,-,

qu'!? os JO,99s -Abertos
deixaram de" ser' Uma O presidente da Co-'
competição' eminentê- missão Municipal de

�ente estad�al pássäry- E�portes de"'Jaraguá do

, �o, a nació!1al" :prova Sul,' Fidélis, Carlos
:e'stá nlOs fndices, a nf- Hruschka, está "solici
vel de' Troféu Brasil" tando aos coordenado
Blumenau trolJxe aft.e,tas res de 'modalidade que

.
de Curitiba; JoJh:vilte âo aind:a"não' efetuaram a

Rio de JaneirO' e Rio �r. entregá dós agasalhos
'do Sul· . ie Flo,rianÓpoJis utllizádos'� (:fúra:nte os

�'de 'São'Paulo e Rio de Jogos AJ:jertós,,' q'Ue'o
, ·1J·aneJro,.·' �odb� . itE(rFfn': façam oóm" brevidade""
bados' e com Ia:rg:ã' bä- junto a sede da: CME:' .

-,

,

't:

Em, preparaçjo a Prova da Integração de
.

pedestrianismo
Está acertada para o

dia 19 de dezembro, sex
ta-feira, a realização da III
Prova da' Integração do
Vale do tlapocu, de P'ectlés
trianismo, que, EI exemplo
de anos anteriores devierá
reun·ir altatas da Microrre
gião, prevendo-se númlero
elevado, próximo à casa

dos cem par:l!icipan,tes.
A' prova: rústical deste

ano obeicllecerá critério
idên,tico das realizadas em
78 e 79. Cumprir-se-á um

trajeto de 8,,5 'quilômetros,
entre Guaramirim lei Jara
guá do Sul, via SC�301,
com saidla do viaduto e

xistente nas imediações
da Energe e cHegada' C:le
fronte a Eslação Felrro,.
viária.

-

I Como motivação, além
de troféus e medalhas, os
organizadores da prova
Irão contactar com os pro
motores da Intelrn�iona·
líssima São Silvestre, rea
IlzaCia anualmente pela
A Gazeta Esportiva, em S.
Paulo, na noite de 31 de
dezembro, minutos a.ntes
da entrad� do " n:ovo ano,
pa,ra cOlocàçã() dos três
melhores classificado·s da
Prova da Integração. A
Sio Silvestre r!e\ine os

melliotes fundistas do

mundo e Jaraguá do �ul
por vários anoe esteve re

preslentaêlo alfravés do ve

terano atleta José Augus
to Caglioni, que obteve em .

1978, a �ntésima coloca
ção, sua melh'or marca ob
tida em SS, no mesmo ano'
em que, dias

'

an,tes,' ven ..

eeu a I Prova da Integra-
ção. ,

� Prova da Integração
deste ano deverá ter índi
ce féénico melhorado com

.

r;elação aos anos anterio
res. Os organizadOres
o Professor Caglioni e os

.

jornalistas Flávio José
(Correio do Povo) e Ge
raldo José (Gazeta d.e Ja
raguá) - se Ileunirão den
tro dos próximos dias,
para acertar detalhes do
evento, como abertura de
inscrições, aspeCto Selgu
rança, entre outros, já es·
tandd . definido que pode
rão participar atlell!as awl
sos, . por dub.es, escolas,
de ambos os sexos, a e

xem.plo 'de anos a,nterlo
res.

Neste 1980, pr1eV@..se,um
Igrànde ,�nrting�nte de -

particlpan,tes, em torno de
[cem, considerando-se o

interesse que está haven·
do. Em 78, primeiro ano
de reall%ação da Prova,
houv:e a .partlcipação

.

de

'Prática .� çJ�sPQrtiva será
incrementada em J1araguá,
Muito embora hoje pas

sadas três semarias do
término dos XXI JOGOS

. ABERTOS DE SANTA .CA
TARINA, os objetivos já
se voltam ao. future do
desporto .amadO'r em Jla
raguá do Sul, que, aguar
da - com 'expectativa os a

contecimentos, para o·· a-
. preve'itamento integral çlo
magnffico complexo es

por1ivro que o Munic,fpro
construiu paJ'1a oS JASC,
uma, infra.:.e�trutura· inve
jável e que deve ser devi
damente utill�ada.
Mas I

a procupação
maior da imprensa e dos

desportistas de" uma ma

neina gieral, mesmo. ante,s
dos Jogos Abertos, quan
to· ao f!.proveitamento efe
tivo des_ta. infra-estrutura,
deverá ter, neste. mês, ain
da, :uma sOJução; .d,epr�éF1-
dendo',.;'sê das' .cfeClaraçõ'es
d'o Prefei,fo Victor BICliu,er,
�em�na,pas:sada, .ell'! en
trevista c.ol'etiva que CO(l
oedeu a imprensa'escrita
do Municfpio,' a uma for
mulação. do editor espor
tivo do "Cor:reio1Cio Pove".

Vioto.r'� Bauer,-' na o.ca

sião, <consid'eJ'1ando o su

cesso e a ·excelen.lle co,lo-'
cação de Jaraguá do Sul
em termos de conquis,ta
de troféus 'e medalhas
nes�es Jogos Abertos, re

velou que e futuro depen
derá die .três reuniõ:e.s que
realizará, a primeira de
las com os' potrtioo-s, defi
nindo-se ri -estratégia de

ação',_ consid'e·nalndo' o
aspecto potrtice da ques
tão, claro, de interesse. de
quem faz a potrtica -; e,
seguidamente, com es clu
bes e técnicos .

Crê-se quê utiHzàndo· o

bom senso ,novamente, o
Chefe do EX!e.cutivo . vã
subvencIonar O� Clul5es,
para que estes' fOr.mem 'e
qulpes (fe 6ase e (Je C()11'f-

petição, aO mesmo tempo.
em que vá remunerar os
técnicos para a realizaçao

,

deste trabalhe, nUma for
ma mais apri!l1orada da

J

utilizada atualmente.
Das_ declarações de

B,auer, ,pode-se sentir. qLi'e
° P,od:er, Público Munici-,
paI está mesmo� propenso'
a dar continuidade e c,on
diçõ;es amplas a ferma
ção de equipes, par� re

pJ'1esentar o Municfpi.o: em
,competições a nível !esta
dual, condições essas não
só financei'fias, eiOmo .tam-

.
bém técnicas e morais,
assegurando o aproveita
mento das praças esporti�
vaso

� �,..

- Enfim,' também - CQrn o
trabalho que 'éi;- 19a. Ucre
vem reaUzandp com a 'gi
nástica ptrmpica, hande
be�, - .volibol. e' basquete,
ali'ado ao d'o·' Executivo,
qu:e ,terá.pes()�d'�c'iJsiv(),' as
perspectivas d:õ futYro�do
desp�ß.to, amador jaragua
ense . ·sãG- � promiss.Q,ras, ..
conftibuindo,;pari8l-que não
ocona ��como . em outras
cidades que já' realizaram
Jogos Abertes, caso' de
CriciÚrna, Cha'Pecó� Tuba
rão, Lag.es� entre 'Outras
o éomprêto

-

abandono d�
·esporte,' mesmo c'om con

dições_ excepcionais � p�lra
promo,vê-Io.

.

Mas Jal"aguá do. Sul que
dey exemplo. de org'aniza
ção nos X)ÇI JASC, deve!rá,
certalTJ'ente, mostrar outra
vez a Santa Catarina que
as obJ'18tS cO'nstrufdas não
foram "para

'

somente uma

seml8lna, mas., pa.ra que
sua juve:ntude possa utill
zá-'�s, pi"eparandO-$Ie: pa
r·a defena,er º Municfpio
�m competições que o en

volva, . brigando pelas prI
meiras posiçê5�s, pO'is o

poifenclal h'um8lno, aquI, �
fabuloso.

63 atletas e, no ano pas
sado� 28. Caglioni venceu
em 78 e A<lemir' Roberto
Nunes em 79�
Não existe n.enhum co

tado. para este ano, haia

vista todos estal'1em se

preparando� A participa
ção na Prova da Integra
ção será livre e �.guarda
-se maior adesão por par
te de atletas corupaen:'

ses, sChróedenses, gua!ra·
mirenses �'massa,randu·
benses, principalmente.
MaioreS detalhes ai im-.

prensa dará a conhleCi
mento nos próximos diaS.

CGCMF N.o 84.429.752/0001-62

EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
ATA' DA ASSEMBL!ÉIA -GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA

EM 10 DE' NOVEMBRO DE 1980

Local: sede social da empresa, à rua Bernardo Dornbusch, 740, em Jaraguá
do Sul (SC). Data e hora: 10 de novembro de 1980 às 10 horas. Edital de

Convo.cação: Regularmente pub.licado no Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina edições n.os 11.593, 11.594 e H.595 de 31.10.80, 03.11.80 'e,04.11.80;
no Jornal "A Notrcia" edições n.os 14.063,14.064 e 14.065 de 30.10.80, ...

'

31 .10.80 -e 01 .11 .80; Jornal de Santa Catarina edições n.os 2.790, 2.791 e

2.792 de 31.10.80, 01.11.80 e 02.11.80 no Jornal Gazeta Mercantil, edições
n:Qs 16.964,16.965 e 16.966 de 31.10.80,01.11.80 'e 04.11.80; na Gaz.eta de

Jaraguá, edlções n.os 438 e 439 de 31 . 10.80 e 07. 11 .80; no Correio do Povo,
edição n.o 3.11.1 de 07.11.80: Quorum Legal: 72,18% do capital votante, con
forme assinaturas no livro dê presença: Mes,a Di,retora: De acordo .com os es

tatutos sociais, Presidente Sr. Pedro Donini, que convidou a mim Devanir Dan
na para Secretário. Ordem do, Dia: �eguiu-se a do Edital de

, Convocação:
(doc. n,o ,1). Deliberações: 1 - Com a aprovação de todos decldlu-se lavrar
estaate em forma de sumérlo r-z - Após exame e discussão, por votação
unânime, aprovou-se: 2.1 - Aumento do capital social de' Cr$ 152.512.026,12
(cento e cincoenta e dois milhõ-es, quin hentos 'e doze mil, e vinte e �eis �:ru:ei
ros e doze centavos), para Cr$ 183.Q14.431,02 (centeß oitenta e tres mllh�es,
quatorze mil, quatrocentos 'e trintâ e um cruzeiros e dois centavos), medlan
·te incorporação -de Cr$ 30.502.404,90 (trinta milhões, quinhentol? e dQis mil,
quatrocentos e quatro cruzeiros e noventa centavos) pa reserva para aumento

· de capital, 'correspondendo a ,uma bonificação de 1 (uma) para cada grupo �e
5 (oincoLações 'possufdas.

_ ?2 ::...... Alteração do caput do Art.
,

5.0 'e� funçªo
do aumento de capital .acima ficando em consequência com a seguinte reda

ção: "Art. 5.° - O capital social é de Cr$183.0f4.431,02 (c.ento e oitenta e

três milhões, quato.rze mil, quatrocentQS €i trinta é um cruzeirO's e deis centa

vos), dividido. ;em 64.391.226 (sessenta_ e quatro milhões, trezentas e noventa
. e urna .mil"duzentas e vinte � se,is) ações o.rdinárias e.48.580.6>45 (quarent� e

oito milhões, quinhentos 'ei oitenta mil, se·iscentas e quarenta e cinco) açoes
7 preferenciaJs, todas c()m o valor nominal de: Cr$ 1,62 (hum cruzeiro e sessen-

ta e doiS centavos) cada uma "2.3 - Alteração do § 1.°, Art. !?o dos

estatu-1tos. sociais que ficará em consiequênc:ia com ,a seguinte red�çã,e: § 1.° -:-' A.
Sociedade poderá a qualquer tempo, instituir outras classes de ações prefe
renciais, declarando-se a� vantagens e pre,ferências ätribuidas a çad,a cla�s�!

"

bel!!. como as restriçqes a que ficarão sujeitas, o.u emitir '�ções preferenciais_
do mesmo tipo das.já 'erxistentes, num montante de até 2/3 (dois terços) do
tot8:' das. ações �mitidas, sem guardar proporção com ��,êfen!�àis" .. 2�4 _,.���icà.,'
a dlretona;autonzada a lançar e fazer emitir 60.028.129' (sessenta mllho.es,
vinte 'e' oito mil, cento e vinte. e nove) a�s preferenciai,s; ·s�m. direitó' a vC?fo·, �

ao preço de Cr$ 2,50 (dois cruzeiros e cinc:o'enta centavos) cáda uma, 'sendo
,Cr$ ;,62 (hum·pruze:iro· e sessenta e dois centavos)'C'cörrêspondente', -ao v�
�Ior nominal e qr$ 0,88 (�iténta ie, oito. centávo.s) dê ?glo, ,nuh_;'nió�t�nte� 'de.
Cr$ 1.50.070.322,50 (c'ento ê,cincoenta milJ:lões, :setenta "mir, trezentos e yinte_-_
�'_C!0i.� c-�u�zeiros � ,cInco.eMá ��ntavàs), repr���ntáliaot�5�;f���: (�inp��n1�_ e"

_três vfrgula cento e trintà. el cinco por cento,-de aurriento� elevando O' capital
.'Socialde Cr$ 183.014.431,02 (cento. e oiténta e três milhões,'quaforze mil, qua-.

- trocentos e trinta e um cruzei·J'1Os e dois, centavos) pa'ra Cr$ 280'.260.000,00 (du
zentos e Qitenta milhões, duzeiÍlos'-e- sessenta mil' cruzeiros), resultando em

·

,37,2203% (trinta e sete· vfrglila aois mil duzentos e três por cento) de ações or-
dinárias �e !5�!77�7% isess�nt�" e dois vf!gul� s�t: mil s��e�ehl.t<)s ,€?: n9,:,�nt� e

sete J:>or cento) de açO'es preferenciais' nas condlçoes abaiXO: 2.4.1 - As açoes
preferenciais deste' lançament'b' g'ão 'd� mesma, espécie -dás existentes e geram·

os seguintes direitos: I - participação em i�.ldade' de condições
" .,na di�tri- ,

buição.do ,dividendo. mínimo de 25.% (yinte e cinco 'pof ce'ntaf ,do' ,Iúcto H-'
. quiçfo, de ,acordO' COril à: letra:""b" do artigo 33 'do EstátutoSoqiáL 1'1.- prio:
rjd�s!.� no r:eembolso dó 'capital, ·sem prêmio. 2.4.2 ,::..:_rAs,' eve,tttuais, ,sobras
de subscrição serão co'loc'ádas em oferta pública.- 2.4:,3� O prazo,de direito,"
de preferência para os afuais áci'Onistas' será de 30.(trihta) dias

�

a contar da

I publicação do aviso de direitode p'referêneia "ne Diál'iê)' -OfIciaI do Estado:
2.4.4 - A integralização· será à visf.a, no ato da sut:!séri'çãio. 2.4.5 - OS,di-�
videndos referentes ao e�efércio a encerrar-se em 31.03.80, serão pagos à ra

zão de 3./12 (três dozé avos) para as ações referentes a 'este
. lançamen�o.·

2.. 5 - Fica a Diretoria-autorizaâa a oontratar cõm a Convenção S.A. Correto-
ra de Va:lores e Cä'mbio, a colocação de eventuais sobras em oferta pública.
Nada mais havendo a_tratar, suspendeu-se a Assembléia, solicitando-se ao

senhor secretário qUe lav-rasse' a ata comp'etente; que após lavrada, foi lida,
coloc,ada em dl.scussão sendo aprovada por unanimidade. Enc:errando os

Itrabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que os

documento,
S citadOs na ata .es

tão de acordo com a lei e ficarão arquivados na sede da' empresa. Jaraguá
dO' Sul (SC), 10'de novembro'de 1980 (ass.) Pedro Donini - Presidente, De-,
vanir D�nna - Secretário., PJ'1esentes: (a�.) Pedro Donini, Werner Schuster,
Wigand Hasse, p.p. Carmen "fêresa Donini, p.p. IngeJ:jorg Marquardt Há.sse,
p.p� Vera Slebert Schuster, Devanir Danna. A presente' é cópia fiel da Ata da
Assembléia Gerat Ex·traordinári·a i"ealizaiCfa em 10 der .novembro- de 1980 e·la.-

, vrada às fls. 08,09 e 10 do�livro de atas, das Assembléias Gerais n.D 2.
_

,

,Jaraguá do Sul (SC), 10 de novembro 'de' 1980

DEVANiR DANNA - .Secretário.
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nova

.de

Concurso' de
.

Ingresso no

magístérío tem
datas de prova'

z:.

o Ooncurso. Público
Estadual destinado a

I

prover cargos ' de car
reira do Magisté�io, se
gunda a ,19.a,UCRE,
com baSe no Edital da
Secretaria da Educação'
afixado em sua sede,
na Escola Básica Abdon
Batista e ria' Supervlso
rla Local de Guarami
rim, tem provas deter
mlnadas piara es dias
,27, 28 e 29 de novem
bro, junto ao Abdon Ba
tista, estabeleclmento.
escolhido. para a sua

reallzação. ,
,

O calendárle dletermi
na horários es:pedficos
à cada prova" com du-,
,ração máxlrmil _ (Ie duas
horas. : Os' 'candidatos
deverijo comparec:er ao
loc�d oom trinta minutos,
de antecedência ao h.o
.rário previsto. p,aM ,o

infcio das !provas, muni
dos dó Protocol,o ' de
Inscrição e .Cédula de
Identidade, além de ca

neta' I9sferógráfi,C18 'azul
ou preta ..
Outro aspecto que

merece' atenção' dos
cand'idatos, relacilQn:a- 'O prazo de vigência d'o
se ao horário da infcio convêni'o é até 22<1e abril
haja vista aquele que' do próximo ano e. a PrIe-'
não comparecer até o

feitura' terá ,\ a incumbêri.horário previsto, perde-
rá o' direito de,ooncor- • ela da construção da 0-

rer na respec�iva disci- brs, entregando\oBf, d,epois
plira_, , de'co.ncluidl!, ,à Secretaria
Na s,ua próxima edi-: dé Segur�J1ça • Informa·

ção, este Tornai publi- çóes, para a instalação em
cará o cal'endárlo com-

suas dependências da De.
pleto das 'provàs � ,

.agaeia de
_
policia.

I

Corupá terá
'Oélegacia

Polícia

...AUREA MOLLER GRUBB.
Tabeliã'e Oficiai do Registro de

Protestos
- EDITAL '_

Pelo presente editai de citação pedimOs aos

senhores abaixo re:acionàdos que compareçam
em nosso cartório,para tratarem de assuntos d�
seus IntereASF:S:

'

Alérlo Streit, Rua Gustavo StreU, 1425, Sc�_·
roeder. Antonio Erondi de Olivei,ra, Estrada Rio
Erner AIC Màdelreira P. R. Gneipel, nesfa. Es,;.
tamparl,a Fada Uds., Rua Particula,r tateral da Ir
mão Leandro, sln, niesta. Guenter Engel, Ru� J�
quim Francisco de Paula, sln, nesta. Marli Silva,
Rua Jolnv:ilIe, 287, nesta.�Rubens Baukat, Rua Es
trada Sul km 28; ne$ta. Zélio Rucke'rt', Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 455, neigte. '

Adalzlra Plazera de Azevedo
Oficiai Maior

, Varig' reúne sub
agentés em Jaragu6
do ,Sul 'dia 21·,

I
,

Tendo por local o. au
:ditório' da, Associação
Come'rcial e Industrial,
a Viação Aérea Ri(!gran-

,

denss - Varig,' reúne
na próx.ima: sexJfa-felira,
dia 21, às 14 horas, em

Jaraguá- do Sul, rtodos
os sub-agentes da filial
de Joinville, com a f.ina-'
lidad� de aprimorar os
serviços de atendimen·
to aos usUários do ser

viço de transpo�rte' aé
reo, cargas e passa
gens.'
Néste encontro, . de

velrão participar o·s sU,b-'
,

-agenfes éf'e São. Bento
do Sul; Rio Negrinho',
São Francisco dO.'Sul e
ae JarÇl.guá do Sul, e'ste
representado pela Or
ganização 'Contábil A
Comerclál SIC Ltda.,
que func.lona' anexa a

reda:ção aesf�, Jornal. '

Transcende Cfa máximà
rmportâncla esla reu

nl'ão, qua:n'cl'o �Bitn�ém
éf'everão ' ser éfis:cutidas
questõlels que visem -a-,
ten'Cfer aos usuários de
maneiras que 'possam
,utiiizar éfe toöos OSe ser
vlços era' émpreS1E\:._'. "

C�U-R-T-A-S

OçtacíljO registlla '-,

O iI,dustÍ"ial A.rno,ldo
Leonardo Schmitt es,ta
rá çom'emorandio' com a

Salárl'o mfn·lmo
�

·esposa OtíHa, sua "Bo-
DJrlmlndo dúvidas das de Ferro" no�róxi-

-surgidas com a :publica,;, mo. dis,20. Nos 65 anos

ção nes�e jornal do no- -de vida conjugal,' o ca..

vo salário mfnlmo para sal feve 18 filhos. dos
Santa Catari'la, o De- quais 14 vivos, 84 netos
creto n.o 85.310, de 31 e 67 bisnetos. Quarta
(ié outubro de 1980, re- -feira, a ASSIembléia Le
vela que o "mfnimo" glslativa registrou sua
em' moeda oo'rr:e'nte pl o homenagem pelo eveR
trabalnaldor adulto, cial· fo, através do Cf'eJ)utad'o
culádo na oase de 30 Octacflio Pedro Ramos,
éJlas ou 240 horas 'de ..que nS!ssaitou no' Sr, Ar
trabalho, na,/ 18a, Rie- noldo, Schrn.itt um dos
grão (Estado dé Santá mais idosos jaraguaen
öatarina) � Ç:fe Cr1 .... SéS que semP!e partici-
5.788,80, corres:ponde:n- pou ativamente da co
a0 a Cr$ 192,9ff éflários munldade, CGmp res!",.
ie' 'Crt 24,12 P9r hOirà tra� " po·nsáVleí dlel glnáslo's e,

o�16aéla, isfõ �'J?artir de ao hosplfal local, além
t.o'öe MVe'mbro. éfe ,sóci�fundado·l· da.

Associação Cemere!;,' �

'e Indusfrlal, don.de o

'JiomenalQeado é o' erri
y,resãr:lo m:als idoslO. '

Habitação ,

Em 'contaclto ,direto
com Q diretor-presiden·
te da Companhia Habi
tacional de Santa Cata
rina, o presidente. da
Associação- Comercial
e Industrial de Jaraguá
do Sul, Pedro Donini,
foi informado que as o

bras do conjunto,habi
tacional de Três Rios

, deverãõ ser réiniciádas
até no máximo hoje, dia
15, _pqr , administração
direta da COHAB. A
medida deve'rá ac:e.lerar
a conclusão do conjun
to lem fase do que foi
enviado offcio ao Sr;
Nabor Sc:hlichtlng, enal
tecendo a oportunidade

,

da providência.

- Dlstrfto ,Industrial

A Associação apoiou
em offcio ao di-retor da
Codisc: Nrlson 80e'ing,
as géstões que o- Pre
feito Viotor Bauer vem

desenvolvendo lem prol
da implantação de um

. Distrito ou Áreas Indus
triais, encarecendo, ,talm
bém a necesslidadel da
rápida .tramitação do
respectivo: processo.

,

';_O-'

P'rOl�o Jãraguã: ,

'

,

�

ö Proleto Jarslquá.
.�gué s� .f!es���vol�e ,n?

Jaragúá conquista'. o ��, lugar. 80- )�rlaiesl-�o Ninolv,eo�ior Htearl'�ãbou,cruoongress. �=:�ee!�!:t�á
concurso da Receita federal Em 1-: foi' fundada a _, OeráÍESTRUTURA '

Está

na�:�i�!;ádoAssociação dos Jornais do E,..PR�S�RIAL DO, -; �OR· , desde' ontem, 14, indo até
Inter,Gr do aio Grande do NAL DO INTERIOR, �u�· amanhã 16 em F,lorianó-A Del:egaci'a da Re:ceita ros. ,/

, Sul ,;,_ ADJ·O'RIJRS e, nes- ,idividido.!m q�atro' te�� polis, n9 C�ntro' d�:V:e.,a-Federal de Joinville dlvuí- Volto em forma de ener- tes 18 anos tem siel empe- - Adm.mstraçao, Pubhcl' .nelo de Cacupé, do Sesc,gou os resultados do jul- /' gia, com 'BIS usinas hldre- nhado em'levantar e defen· d8de, Editoris e clreuíe- 0'11 Encontro 'Estadual deg?mento das melhores 119,.
. Jétrloae, .com a explora- der -os In·taresses tanto de 910.

, . ,Dirigentes Sindicais e deICÍlàções de estudantes ins:-' ção do petróleo, ouro ne- seus a:ssociados como de A Imprensa infeflor�na, � Advogados Trabalhistascritos no concurso "Con- gro. , !Ioda a pequena e média catarlnense esteve reu!,lda 'Comerciário.S! do Estlad'oA d-
.

J trlbulnte do Futuro" . Volto em forma dei redes ,mpresa' jornalfstica do no dia 04 de nO,W!Jnbro" na de Santa Catar·,na, tendo
- "" governa er

:

orge .A seleça-o fo'i em nlvel de água,e -esgot,o.'
'

B .-a. Interior do Brasil. Os re� ',casa do Joma".• , na ea-
a participação de Hderesor..mausen . aprovou eon- s-ubr�g"",''-'nal, indicando os 'Volto em forma: de llm- It d ..lAin d L· I I d E t d d '

.

"
sv a os, __�un o UIZ p ta o s a o, quan � sindicais de tod'o o Esta-vinlo, firmado através da seguintes élassificados: 1.° peza pública, conservação Pauletti-SecretáriO Geral· com a presença dO Presl� ao.Secretaria de Segurança - Rosemeri Glatz, com, a de parques, praças, I9difr- da Associação· riogranden- dente da ADJORIIRS ,

e
e ,lnfôl'l1iaçQes, com a PrIe� t1edaição "O Mundo Pede elos e jardins púbtlcos. se foram altamen,te com. 1<Ios organizadones (dlos'
feitura M�nicipal de eoru- Soco'rro - O Homem Bni- Afinal,. volto: em forma pensadoree, assim q� ho- congressos de Novo Ham
pá, tendo como órgão in.

sil Atende";· do Colégio d'e tudo; o que é p:81ra o Je Jã se possui a ADoJO,RI burgo _ procurou-slei apre-, Estadual turs Bértoli, ,de bem e uso COmum do po- em São Pau'lo, está se sentar a, necessidade dosfervei'lienta fiscal o Dep'ár. Ta,·ó', 2.0 - Marta Aperecl- vo, .

'.._I fundando as ADJORIS do 'orna:is, do I"terror u'C setamlento Autônomo de' Edi· éfa Lourenço, com a: reda- O aluno que: compôs Paraná e Rio de-Jane;iro 'e unirem em en.tidadas pró.'fICáçâes�-'DAE'- visan·' ção "Estou Sempre com esta: nedação tem 13 anos em outros Estaldos. / �rlas ai fim Ide a.efenderdo 'à construÇã,o d� Dele· Você", da . Eis'cofa Bás,ica e cursa a 2.a série no Co- E para proporcionar um seiUS inleresss elnf todas
gacla de Policia no VIZI· Pre�ldenfe Médici, de JIQ- léglo S:ão Lufs. encontro abrangente, nos as áreas de atividade em-
nho Municipio.

"' i"ville; e 3;0 --::- Paulo Ale�' (lIas 21, 22 e 23 des� mês;
.

presarial-Jomalistica 'es·
, " xaod re ,dos R'elis' Gumz, na ,cidade: ga(ícha de Novo pecfflca'de Jornais in,.rl'o-I \ ' I com a �ed8iÇão 'Para:Onde FESTA D'A Hamburgo, reallzar..se-=á o ranos.' ,\"

�L06ra terá 136,12 me* Vou?", aluno dQ Golégio COMUNIDADE SÄO ''19.� CongresSO: Anual da [f! pensamento agora·tros quadraidos,' de acór· São Lufs de Jarag:uá do -.JUDAS TADEU ÄJORI/RS e .0 1.0 Con. fundar a 'Associação dos
do com o,proJeto e esp!e-, Sul, com o .apo'i,()rdb pro- "

-

..

' '. grasso BralSiJelro (llei Jor· Jornais (lo Interior de Sta .fesse'r Alorsió Gesser. Como tradiCionalmente ocor:_, "als ero Interior cujo ,tema Oatsrina, a ADJORIISC. "

. clfiçaçõ,e$, forn��idais péla b trabalho' classificado:' re a cada ano, Iniciou-se quinta- ' ,

,

'referida Pasta,' gue tam- concorreu a nrvel, micror· -feira, dia 13, com missa da
bém repaissará à Ptiefe.i,tu· regional, dienil:ro- da área Juventude, os. festejos em hon

ra de Corupá, recursos da
'

ae � atuação' dá 19,a Dc!r:e', ,
ra a São Judas Tadeu. nas ime·

'Ordem de, Cr$ 800 mil em com outros 17, �én-do sido dlações cio Porto Marcolla, ná

. uma s6 parcela. ·aJpontado . o melhor por sarda de Jaraguá rumo à Coru·
uma ComisslãO' Julgadora pá, local onde futuramente será
oõmposta de

,

dez'mem- ereglda a segunda Paróquia do

bros; qUe analisaram cin- Munlcrplo. o programa das fes

co' critérios
"

distintos. \ � tlvldades prevê para este sába:
esfa a Medação de Paulo 'do, dia ,15, a partir das 10 ho

AI!exandre dos Reis Gumz, ras, festa popular com churras�
terceira' colocada ·a!.nf.vei co, bebidas, Joogs e boa mús,i
sub-regional: ....... �ara On· ca; às 19 horaS, haverá missa

'de Vou? 'festiva �é São Judas' Tadeu.,
,

� Saio do �o.ISo'do' brasi- }.J'o domingo, missa às 8 Ílo-
laii'o que pode me lpagar e ras e 'f:únclànamento de' todas

volto para todos os outro.s, as dependências,: As celebra- '

ricos ou pobres, sad·ios. ÓU çlSes e pregaçlSes da festa es·

doentes, c:asàdos ou' sol- �AÕ a :Cargo do Padre Afonso

felros. Maria Oliveira, do Sllmlnárlo de

Volto em '�oMm:a de ruás, Corup!: 'E' pára quem nAó dis·

targas, arborizadas, de as- ,

plSe de 'locomoção I'lr6prla, a

falto õu calçamento, ou
Canarinho colOca a disposição
Ônibus-circulares c_om

"

sardas
mesmo de telrra, bem ilu-

(lo centro às 14, 15, 17, 18 e 20
minadas, bem �inalizad'as, tioras deste sábado e, amanhA,bem reparadas. .a partir öas 7 horas; de horaVolto em forma de hos-

� hora.pl.tais; para , aqueles que
podem e não podem pagar

_ a sua assistência médica.
Volto em forma de edu

Cação, nas escolas, gran-'
(fes ou pe'quenas, que for
mam o contribuinte do fu
turo.
Volto em fo·rma 'de la

zer, nos parques infantrs,
nos ginásios de esportes.
Volto em' forma d!e� se

gurança com a manuten

ç,ão do C�rpo dei e,o�mbet�

,Oentro de Treinamento
do

'

SEmai de Jaraguá
do Sul, terá continuida
de no perrodo de'. 17 a

20 do oorrente, quando
será apresentadö� o te-

'

ma "Gerência de Vien
d,as", tendo com.o apre
sentador o professor
,Sulprcio Siqueira N;etcr.,

-O.......

Melhorias ,no' porto
O Presidente 'da As:

·sociação Comercial' de
,Jaraguá do Sul' firmoü,
juntamente com, o pre":
sldente da AsSociação'·
Comerciai de Joinville e

órgãos d,e classe e'au

toridades de São. Fran ..

cisco do Sul, o Memo
rial recentemente entre
gue ao Ministro dos
Transportes, iJ'19ivindi
c'ando me'Ihorias no

Porto diel São Francisco
'do. Sul, em face da
crescente Inmo·rtân,ci'a
que esse porto. vai 8:�
qulrlndo ,como esco·a

éfouro ale .Impo·rtante
parcela- cia 'produção
agro/industrial do norte
e nordeste (f'o Estado·.

-0....-

O programa de alllivi'dla
des é dos rnals extensos
Ie os temas, segundo o pre- ,

sidente da: Federação dos
Empregados no Oomércio
do EstadO' dia Santa' Cata
rina, Francisco Alano, "são -

atuais, isto, é, bem dentro
da nova realidade hoje vl
vida pelo sindicalismo" .

Um total de seis painé,is
serão,. desenvolvi'dbs, e·x

postos�pelos sindicatos fi
liados à Federação. On
fern, às 16h30mln� no se

gundO' painel, foi tra�ado a

necessidade de "um maior
entmsamento· 'dos ,s,indica
fos a nfvel' ml,micipal, �e"

gional, estadual, nacional
e internacional", comi a

eoordenàção- do próprio
pre·sidente éfa Federação
Ie ex.posição dos Sindioa
tos dos Empregal(flos no

Comércio de .:Joinville" La

g;és e Jara:guá do Sul.
,o encerramento. do· :en

CiOntro dar-se,;,á' domingo,
dia 16, às 12 horas.

�D»"H'./.HT.HT��HH'��A"hW'/H'AYH'�.MW"�AY�
�� ()f;�ã,oO .d�saMéi�as M�risol�,. - '·�I·,
NARISOL.

'

.

. Para, cada mt1 cruzeiros de compras um brinde
.

'

.. ': �_,_
�......",...,..' _�/H'H'.MW"/H'/AYAYm-AW'H'hW'H'AW'�w

Taxa de
,Iluminação /'�

Pública Sofrerá
Majoraoao .

,

Nada menos do que se
te projet�de-Iei d()1 Exe
cutivo serão votados na

sessão ordinári·a 'de se�

gunda-feira da Câmara de
Vereadot:es, sendo os

mais importantes deles,' 9s
que fixa ,os' valoMes para
-<afel.to de cálculo .do val'or
venal dos .Imóveis p:ara fins

,

de lançamento dos Impos
tos P�edial e l1e,rrito'rial Ur
bano; -transfere O feriado
religioso de'8 de dezem
bro para

- 26 do me·smo
mês e,- majora os fnq ices
aa TlP -- Taxa de ilumina
ção públlca.-

SegundO o pr01eto, a

Taxa de Iluminação' PúbU
'ca para imóveis edifica
'dos será oobrada mensal
mente, cal'culada sobre o

valór da
'

Unidade Fiscal,
passando '� ,taxa mfnit;na,
Isto é, nas ligações resi:
aenclais mçmofás'lco de
,0-30 l<WH, :a Cr$ 17;34 (8
grande maio'ria! pagará es

te valor)'e, de! 31-50 KWH�
a: Cr$ 29,34. A tabe,la traz, ,

-
, também, os valores da TlP'
aos maiores consumido
res, 'de 'aco,rao com· os

g'asto:st (:Je energia.
'Esta majoração é n:e'ces

sária, segund-o o pl1efeito
Victor Bauer, em 'lista ·dos
constantes aumentos' vari-

'�flcados rios valo·res das
'

luminárias, lâmpadasl e

outros lequlpamento·s,. �em
contar com, ,o· seguidO' s- ..
crésclmó da's tarifas ener

géticas (noyo .au,!!lento; �e
ve sair breve) Ie amplia
ç�o da redie de lIumi'nação,
além da reposição de íâm.;.
padas que, se fa�em ne-

cessárf8iSi.
-

,
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