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Ó Balrão da ltapecu;" processa V. BAUER. As
na coluna CONFIRA A abelhas africanas em'
HIS'róRIA comenllal: 1) Jaraguá. 100 sacos de
O indlice da inflação em batatinhas para 230· ,;a
julho/1950' no Brasil, ai mmas necessitadas.
vida mais cara, do pia\. Treinamento dei jovens
l1eta; 2) A ordenaçã'o do, iniciantes na lavoura.
Pe; Orestes Salier, há -Irregularidades em pre-
30 anos; 3) A diploma- cesso, do MEC, porque
ção das regionalistas da Prefeito não prestou
"Divina Providênc,ia", contas, nem comprovou
em 1950; 4) As .comple- recebimento da· verba.•

mentartstas .do Abdlon Silveira Júnior escre
Batista, com ,o 'seu pa- ve: Jaraguá, atinge a
raninfo dr..M!Jrillo J;lar- puberdade. Social e no
reto de Azevedo, em tici'ário geral �amibem
1959; 5)' A redenção, encon,tram-se, em pági
dos benantcultores. J: na interna desta edi-
mais: Justiça Federál ção.

'

'\

"

.Fínolmente O 'álcool":ß!
.hídretedo em ',lar,aguá

Um carreqamento de tanta para os possuidores
10.400 litros de álcool hl- de veículos movidos por
dratado oriundo da usina este combustível altematt-

'

de Santo Antônio da Pla- vo, já em grande núme-ro
tina, Paraná, chegou a J'a- na região, recompensando
raguá do Sul por volta das os esforços da revenda,
10 horas de qulnta-telra, através ,die sua dlreção a
constituindo-sei em acon- través seguidos contactos
tecimento histórico, colo- com a oompanhia distri
cando o Munloíplo e o buidora �,pr6prio CNP.
Vale do Itapocu na él-ã do I

A 'ínstalação ,da segun-
I

álcool. da bomba de álcool, no
A bomba, uma das dUas Posto Emmendoerfer, é

autori,zadas semana pas- ta:mbém uma questão diel
s'ada à Jaraguá do Sul pe- dias", segundo 'adiantou'
lo Conselho Naci,onaJ do um dos diretores da em

Petróleo, restá instarlada e presa.
funcionando no Posto' Es- O álcool, desde quinta
so da Moretti, Jordan & '

-feira, está s!elndo vendido
Ci-a Ltda, localizada na

, em todo o território nacio-
,Marechal Deodoro, ao. la-

'_

nal a Cr$ 27,50 o 'litro,
do dar redação' ,"Correio enqúanto a gasoliná, a'
do Povo".

, Cr$ 51,00.
.

Este fato é muito impor- _

,

'Na terça>.o horário,
,eßpecial' de Natal'

Os Sindicatos do Co- guinte horário, sem ex-

, mércio V?lréjista (patro- ceção: de 09 a 12'.- até
nal)e dos ,Emprelgados' às:19 horas; dia 13 dlel
no Comércio de Jara- ,dezembro, sábad'o,-até
guá do Sul. (profis,sio- às 18 horas,; de 15 a 19

'nai), firmaram' -acordo de dezembro _ até às
de prorrog�ção de ho- 21. horas.; dia 20 _ até
rário de trabatho p�ra, o_às 18 horas; dia 21 (d'o:
perrodo natalino, 'aprp- mingo) até às 12 horas;
vando o calendário ela-

'

dias, 22 e 23 _ a-té às
borado pero Clube d!�i ,21 horas; dia 24 -:- até
Diretores .Loji.$t�s, nó às 13 horas; dias 25, 26
irlfcio de novemt:>ro, já e 27 de' deZ!elmbl'lo _

divulgado pela ímpren- fechado; dias 29 e....30,
sa.

'

horário normal e,
, Este horário espelc.iaI dia 31 de dezembro _.

,'inicia na terça-feira, di'a! ,até às 13 horas.
09,' quandQ t�mb�m, as ,Os sup�rmerrcados

, vefldas. tendem a eXp.e- observß.rão, o mesmo

rimentar um maior vo- horário, todavia, no dia
lume de procur� ,pelq,� 27 (sábaçj'O), te�ão horá:'
consumidores. .0- co- rio normal de expedien-
mér.cio abedlecerá ó'se7�' ie;

, .

Vai' sair 'a' po'nte"de
',:

',.' '�"Gü�:miral1ga
_

, A Secretaria dos Trans
,PG?rtes e Obr:as, atr:avés do

,Oepartamento, dei, �str·�
das de .Roda:g,em Id:e $aotß.
�Catarin'a', 'está� reali�ando,
,tomada. de" preços, pªrß.
_cP{lstr.ução. de, U1Jl8;. ponte'

, ':sobre o Rio. Itapocu, ,r:ei
,vindicada há ,mais de 15

änO's, . pelos sucessivos

prefeitos e autoriçf'ades..A
, pói:1tEi ,lerá 1 QO j:netros� de
extensão com custo ca 1-

SANTA CATARINA

II Judiciãrio
em

Um considerável núme
ro de processos em träml
te no judiciário jaraguaen
se já requer a criação- de
uma 2.a Vara para desa
fogar os .trabelhos foren
ses, uma vez que este ele
vado volume de processos
tem conqestíonado a Co
marca, tomando por com
pleto a agenda até o 'mês
de junho do próximo ario.
No entanto, independente
dlste, 81 agilização dos
"Oartórlos, da' Promotoria e
Juizado' faz éom

'

que ne

nhum processo esteja
pendente de

, julgamento.
Esta observação é do Dr.
Hamilton Plfnio Alves, Juiz
de Direito da Oomarca ,de
Jaraquá do Sul, na coletl
va à imprensa que conce
deu esta semana em seu

'gabinete."
' ,

Quanto a érlação de
uma 2a. Vara para a CO
marca- de Jaraquá do Sul,
já houveram contactos em

Florianópolis, através de
uma comissão que' contac
tou com o Desembargador
Ivo Seil, Presidente do Tri
bunal de Justiça de 'Santa
Catarin!\, eAt!l§l9and'o.-lhe
na ocasiâo':uh1:(JocJmento
expondo a situação do ju:
diciário local, com grande
volume de processos para
análise, mas somente' com
um Juiz de' Direito para
atendê-los.
Segundo o Dr. i-Iamil.-

10n, o Presidente ,d'o' Tri
bunal de Justiça foi muito

, receptivo à reivindfcação
e ao mesmo tempo since
ro, uma vez que expôs a

situação do judiciário ca�

tarinense, que cane'ce de
juízes, tanto é que atual
mente há mais de trinta
'Comarcas sem jl:llzes ti-tu
laI'l9·s. Esta carência, é cau-'
sada pelà Lei Orgânica da

Magistr8Jtúra Nacional, que
determinou aos- jufzes
substitutos, pelo menos 2
anos.' nesta 'função, após

,

admitido em concurso, pa
ra' ser -alçado'ao cargo de
Juiz de Direito, o que nãô
é ,muito compensador,

JARAGUADOSta
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tem 1.600 .processos
tramítação

considerando-se a remu
neração baixa e implican
do na não' procura (pou
ca) para o preenchimento
das vagas dlsponlvels.
Mas o caso de Jaraguá

do'Sul Vem sendo estuda
do a, se aprovado ·81 cria

ção da nova Vara para a

Comarca, virá um novo

Juiz de Direito, Promotor
Público '9 Juiz Bubstltuto.
Isto, segundo o titular da

comarca, 'virá desafogar
os trabalhos forenses, a-

tualmente I
com 1.600 pro

cessos em trâmite, toman
do até junho de 1·981 toda
a aqenda de julgamentos,
pelo alto volume de pro
cesses.
Mas -a boa produtivida

de do judiçiário local, tem
conseguido com que não

haja processo pendente.
Os, Cartórios tudo têm fei

to para resolvê-los c()m a

,gilidade. Nossa Comarca
deve ser uma, das únicas

(sendo de 3a. Entrância)
a oonsequlr desenvolver
os trabalhos neste ritmo,
revelou o Dr. Hamilton. J
SISTEMA CARCERARIO

, o sistema casoerárlo . de
Santa Catárlna e dõ '8�
sil é medieval., Falta hi

giene, conforto, ficando os

detentos em celas insalu
bres, e isto é de uma ma-

',,"eira generalizada., disse
o Juiz' de/Direito da ,Co
marca, acrescentando
-também, a preoalriedade
das instalaçôe·s da Dele
gacia' de polfcia de Jara

guá do Sul, que necessitá
de novo :prédio e novas

dependências aos encar

ce·rados, com um mrnimo.
de' Ílu'manida.de ' possfvel.,
Neste, aspecto, ·adiantou
,aue existe' estudos para
de·scentrafizar -a Delega
cia, que, 'ao'" qúe consta,
funGiona em prédio alu,

gado;
Reiterou, como autori

dade no
.

-assunto, o res

peito pela-pessoa huma
na, mesmo que ela tenha
praticado crIme ' contr·a a

, sociedade, '''pois só assim

conseguiremos relnteqrá
-la ao convlvlo do meio".
E considerou o relaciona
mente do Judlclárlc com
a Delegacla' de po.lJcia 19-
cal; como muito bom.

,

FóRUM N·O DIA 12

Sesi reali?:a
c;ensa torácico

o Serviço Social da In
dústria, através a unidade
móvel do Oepartamentd
Regional dei San-ta Ca1ari
na, inicia no próximo dia
09, prolong'ando até 20 do
oorrente, o censo torácico
junto a inqústrias jaragua
enses e da região, den1ro
do cronograma die atlendi
mento pré-estabelecido.
Inicialmente serão a

tendidos os funcionários
da Malwee, (J·araguá do
Sul e Pomerode) e, poste�,
riormente, as empresas

'Os nÚCJ1e-ros premi�dos. Marquardt lei Marcatto. As
foram: 1.°) 84.799, 2.°) indústrias vizinhas da A-
14.284, 3.ro) 94.414, 4.°) gência do Sesi, te,rão seus
38.994 e.5.0 prêmio para. o funcionários atendidos na
n.o 99.338, Todas as,.:pes- 'própria, 'que ,determinàlrá
soas portadoras das calu- uma central de atendimen
teias" cujos

.

númer08vfo- -to, com h,orário. específi
rarn contemplados, 'deve": ,_ co, para que' sejam àten-
_rão . se apresentar" para didos um maior número
identificação, nas exato- 'eI'e trabalhadone's,.
ri-as ç!e suas, respectivas. , Er:p' jém�jro, os traba
cidades:. " .. " _, � _, 11)0'8 :Sérao' reir'1íciaidos -no

dia 21.

"

_ O.rquestra . Sinfônica da
Capital hoje' em ,Jaraguá

. '. .Neste sábado, 06 de

dezembro, a socíeoade
. de Cultura Artística de

Jaraguá do Sul, promo
ve a vinda da Orques
tra Sinfônica de Floria

nópolis, para uma apre
sentação às 20h30min,
nas dependências do
salão nobre do comple
xo ,ésportivo-�ocial do
Clubé Atlético .ßaepen
di,:A consagrada Or
questra $ composta por
treze lnstrumentlstas.
A SCAR, oportunlzan

do a que todos apre-
,

ciem ,o espetáculo, es�

tabeleoeu ingressos ao

custo de Cr$ 100,00 pa
ra adultos , e e-s 50,00
para estydantes. Em se

tratando de 'Orquestra
de renome nacional,
embora se apresente
grat\,litamen�e, a socte
dade diel Cultura Artísti
ca terá dispêndios con

sideráveis com a vinda
da Orquestra Sinfônica
da Capital do Estado,
tais como locomóção,
alimentação e pernoite.
A promoção é para ca-

�1!t'�lä.

'NOVA DIRETORIA
A Soci'edade de ,Cul

tura Artfstica, em as

selT)bléia, elegeu e em

poss'ou esta semana ai

nova âiretoria da 'einti

daae, confirmando-se
na presidênci? o presi
�

Jaraguaenses
. prem'iados ,na
,C,alJ1panha do ICM
�

,

A c.al1)p�nha "A Crian- recaiu em três, de Floria-
. ça,e. o ICM -,- .. Oonheça , nópolis;, uma de Balneário'
Santa Catarina", no sor...", Camboriú, uma de! Blu
teio final, ocorrido' no últi- menau, uma de Jaraguá
'mo dia

-

29, premiou 52 do $ul, uma 'die JOinville,
pessoas portadoras da� uma: em Ipumirim, uma de
cautelas corneispondentes Videira, uma de. Tubarão
,aos números dá. Loteria: e Uma de Criciúma.
Fed'eral, extração ,de ,sá-
bado. Dentre as prernia

culado em 10 'milhõe-s de, das, duas são ,d:el�Jaraguá
cruzeiros e atenderá dire-" do. Sul: 2.? prêmio, caiUte
tamelnte ,os municípios de Ia n.o 14.284, c,ortemplou
Guaramirim,

'

Araquari, - 12, pessoas co'rn ,20Q,mil
Massaranduba e Barrai Ve-., cr'uzeiro$ Gad,a :'um,a, sen
lha. Hoje �xiste� 'à:penas do,�inco de.J=lor:iánópolis,
uma passa�,em para pe- três.em _, Blumenpu, _uma
destres, o quSI implica em 'ern. TimbÓ-,- uma ,_ßql .Jª-ra
que longo contorno seja" guá d'o Sul, uma, lem,Ja-

-

precjso, onerando sensi-' borá e uma em Pe.ritiba;
velmente os custos dos no 4.10 p.rêrnio, cautela.s n.o

"tral'lsportés da produçãlq: 38�994,.,1ÖO �<'mil_criJzejros
hortigranjeiros da região, cada umá, à distribuição

O novo, moderno e aJ
rojado Fórum "Desembar

gador Jóão Thomaz Mar
condes deMattos", da. Co
marca de Jaraguá do Sul,
deverá ser ipaugurado. na
próxima sexta-feira, dla

12, às 18 horas, de acor

do com o dr. Hamilton PH
nlo Alves., que recebera a

informação do Secretário

Adjunto do lnterlor e Jus

-tlça, Dr. Euclides ,Prade .

Os problemas existen

tes, 'as goteiras, foram 80-
,

lucionados e as suas de

pendências internas 'su

perlor, completamente mo

biliadas. O Fórum, com os

Oartórlos do Cfvel, Eleito

ral, do Crime da Fazendae
Gabinetes do ' Juiz

'

e do

Promotor, saia.ooe Advo

gados, BiblioteeêJ, entre

outras repartições ineren-
tes 'ao seu tunclonamento,
JJJJlPlonará ��s dep?ndên
Ciii!" StfPêtIOí'êS., "f1�1'ftfd
as térreas para a futura

\

281. Vara, bem como, à De
legacia Relgional de Polí

cia, já criada e que agl:lar- ,

da sua efetiva instalação,
o qúe deverá ocorrer nos"
primeiros dias do próximö
ano. O ar. Adhelffiar Grub-

,

ba será o Delegado Re�

giQnal Ei, o simples fato do
Fórum funcionar anexo a

Delegacia Regional dei Po- Dobradinha'
'Ircia, foi refutàdo oomo ex,·

Bauer.Deque'"chcelehte pelo Dr. Hamilton,
permitindo um rtraballho die

" ,é possíve·l?"complementação", entre J
,
a poHcia civil e o judic!á- ,Nossos confrades da

,
rio. "Tribuna' Regional", que
Em t,empo: Inforrrlações' '

se edita na, leg.endári_a La
chegadas à redação no

pa, no Paraná, berÇ'o do
felcho desta edição dão

atual governador Ney Bra
conta da tfransferência da '

datal da inauguração do ga; em sua edição �orres-
pondente a s,emana de- 17

novo Fórum, devendo a
a 23 de novembro;noticii;l.

mesma ocorrer provavel-
em primeira página a visi

mente em feve1reiro do pró� .,ta do prefeito de Guara
ximo ano. mirim: Sa:lim José De

quêch, àquela cida?�',
junto com familiare�,..VISI
tando' pontos tunstlCO-S,

quando conced�u e�tre-
,vista' àquele semanáriO c

in�ormou que es,tá sendo

programada uma excursã?
de estudantes de sua CI

dade alO Parque' do Mon

ge, na Lapa.

Anteriormente, a mes

ma COHAB/SC, houve""
ra i1íformado à Asso-!

Fica aos nossos· "ana- _ /.
'

ciação qu�(as obras' tle'"listas poHticos" a análise'
" Jia!T1 ',ínfçio,., lmpleferi-desta possível dobradinha, >

,que o pró'prio Salim de'" � v�lm�nt�,�té. 15 ße no-

'clarbu ,Ie,star sendo arti-: � ,yerry.bro q)., "-.,

culada.

Mas o interessant,e' nes- -

ta história, é 'o comple-
, mento da reportagem, re

lacionado a área política,
cujo oomplemento ,t,em o '

seguinte teor: "O Sr. Sa

lim José Dequêch já está'

batalhando por sua candi
datura a deputado esta

dual em seu Estado, e

pretende fazer, dobradinha
CQm o Sr-. Vtctor Ba:uer _

'Prefeito de Jaraguá do

,Sul, e g-e'stões neste senti-

do já estão sendo enceta-
das". "

" '�

dente em exerctcío, Dr.
Mario Sousa. A assem

bléia que elegeu oe in

tegrantes da: diretoria,
ocorreu quarta-feira e,
na qulrrta-feira, houve a

posse e confraterniza
ção entre alunos e pro
fessores da Escola de
Música, junto com a

dlretorla, na cantina das
Indústrias Rlelunidas,
São estes os compo

nentes da diretoria da
SCAR para o exercício
,80/82: "Presidente _

Mario Sousa; Vice;:Pre
sidente ,_ Waldir Watz'
ko; 1.° Secretário _

Antônio José Gonçal
ves; 2.0 Secretário _

Wilmar Eggert; 1.° Te
soureiro _ Luiz Lanz
naster: 2.° Tesoureiro
.;_

, Henrique Fugel Fi

lho; Depto.. Música' _
Vânia D'Aqulno: Depto.
Social, _ Dietrich Hu
fenuessler; Depto. Cul
tural _' Aldo Maul; Del

partamento Exposições
_ Adolfo Zimmermann;
Depto. Coral ..;._ Wálter
WielIe; Depto. Teatro
-RoI1.ß" Hermann:; -Re!Ja..'
ções Públicas _ Guido
Fischer. Conselho Fis
cal: Eggon João da Sil
vai, 'Wandér Weege e

Werner Schuste:r. Su':"
plentes; Emílio dia Silva,
Francisco Fischer e

'.carla Schreiner.

Núcleo Ha
bitacional
ainda em

.'análise'
,

Subscrita pelo presi
dente. Nabor Schlichting
e pelo diretor técnico
José Leão Dutra" a Cia.
de Habitação de Santa
Cartarina (COHAB/$C)
endereçou expediente a

Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá
do Sul, reportando-se
'sobre a situação das
'obras do Núclte� Habi
tacional que· ·al empresa
constrói em Três Rios
do Sul, paralizadas há
varros mese�l:' "Aten-

,

. déndo correspondência
exarada: po',- Ves-sa S'e
nh9ria em 04 de nOvem-

..bro do corrente, vimos
pela presente, informar,
qUie a proposta da firma
rnteressadla em reiniciar
a_ construção do referi
do conjunto, já se en

contra, em análise no

BNH, aguardando tão
som/ente, a homologa
çãq d€l", PJoposta,_parar
'que .s,ejam reiniciados

_,.
. "

os servl,ç�s .

':,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MIRANTE soCIAL .. �
(N,OSSA GENTE - N�SSA TERRA - NOSSO MUNDO)

, (EquIpe "CorreIo do Povo")

Di'a 09 de n:ov�mbrO
Djönattan, filho de A
lenoar Manoel (Maria)
Vasques

Dia,19 de novembro

David, filho de João
(Tereza)" Ferraz Neto

Dia 20 de' novembro

Edmundo, filho de Ed
mundo (Marlene) Got
taJrdi

Dia 22 de novembro

Davidl, filho' de Milton
,(Ana Gorette) da Costa

Dia! 24 de novembro,
Araoeli, filha de Rober
to Waltraut) Nunes .Nossos amigos da Jari-

Marcelo, filho de Ma- ta enviando a este jornal
.noel (MarrJia)_Póv'oas dlcas sobre a sua IX Con

Jonathan, filho de Sér- venção NaJci�nat, de 1Q. a

gio luiz (Ellza) Lesco- 13. do corrente, no Kaffee
wicz f Haus, reunindo represen-
Marian, filha de Hilde- tant'es de todo o 'pafs e

mar (Isamovsch) Hof-' também de outros. A a

fmann b.ertura será no dia 10 às
20 horas e o encerramen-

D�a 25 de nove!mbro to, com Jantar, desfile de
V:enessa, filha de' Gil- modas, 'entre outras novi
berto (Terezinha) Seha- dades, 'no di,a 13, no Bae- '

,livSki _ pendi. Inclusive estamos
iKleber, filho de Aeino,I- sabendo que para ,81,

�� (Marli Sueli) ,IKufl"s- uma arrojada campanha
'publicitária a nfvel nac,io

Simonie; filha de Luiz lliaJl será enc'etada, paraAlberto (Dilm:aJ) Op!per-' projetß,Yo produto da em
mann presa em todos 'oS rec,an

tos brasileiros. Bola bran-
ca!

'

N asci�mentos

Dia) 28 de novembro
Os gêmeo!s - Natnir e

Va_lmir, filhos de Osmar
(Maria) Pinter

, Dia 29 Ide novembro
"

Vanderlei, filho de Do-
mingos (Hermantina)
Vicente
Jacques, filho de Orla'n
do (Maria) Thomsen

Dia,30 de novembl1o
Giseie, filha de, Aléi'one
José (Ana �ilma)_ Dali

-

Dia 1.'10 de dezembro
Elizabete, filhà de' Emf
dio ,(Luzia)' Cama�o c'

Dia 02 de cfa.Zlembro
Mamelo, filho, de Ricar
do (Alic�) Bolduan'

'Aniversariäntes'
I

Fazem anos dom,ingo-07
Srta. Centia Chiodini
Sra. Carmem Rozza Fu
g'el ,

' '

NrJsor1:"E;ngelmann.
Eisa F; loewerl'
lu�S Carlos",Chaves

Dia 08 die dezembl'lO
O garoto Márcio Ade
mir Bortolini

'

Dia 09 d'e déZlelmbro
Marcia Maria Borto/ini
Ângela Maria'Hornburg
Sr. EugêniQ R�ssiO .

1i)1�j" 1:0 de .zemtiro
:f Wander, filho de Etnal
:: "q6 (11'ena), Baf,tel ,>
p'ia '�'1 :'de.·dezembrO,' , ,

l' $r�.' Vva. . Ce�ciljá:� :E�s-
-'o ching Mahnke, em San-

, tos. "

"

, ,áeatrJz .,Cristina árõs
Sk,opf;.. érn�C Joi��ille:�

. "_�QS aniversari'ànte, os

par,abé,ns desta colúna",
.

, .

"COMERCIAL FLORIÀNI
Ofici�a de Máquin_

'

de Esc"itório
Antes' de mandar suas
máquin.as .para c.onser
to" consulte,;nos.
Rapidez, eficiência e

bons preços" estão, a
sua disposição.

'

Rua Venâncio"da Sil-
v� Porto, 331, ,ao lado
daWeg I, Fone,72-1492,

'_

Jaraguá do Sul·.' ,

'

Às vinte e trinta horas'
de hoje acontecerá o en
lace matrlrnonlal da Jovem
Tânia Es1hér, filha do dis
tinto casal Clécio Motta
Espezim - Zenaide Mar
ques Espezirn, COIJl o jo
vem Luiz Roberto, filho do

Qertificado de ' ,Niver de easemento casal Manoel Alfredo Bar-

Reconhelcimento - Felizes estão os amigos bosa - Maria das' Dores
O Ministério da Fazen- ívoe Cecflia Konell, que Bärbosla, em cerlmönla a

--dae a Secretaria da Recei-' viram passar no domingo, ter lugar na Capela do
ta Federal, conferindo, ao l.dia 30, -os quinze anos de Provincialad'o das Irmãs

:CORREIO DO POVO um' vida matrimonial. O aoon- da Divina Providência, na
Certificado de Recontieci- . te'cimento foi comemora- 'Capital do Estado. A noiva

mento, 'pela oolaboração do intimamente, no Beira 'terá como testemunhas o
,

preSitad:a no Programa Rio Clube de Cam'po.' Sr., Hans Breithaupt ,
e

Cántribuinte do Futuro/80, .

Sr,a: (Carmem), Rolando
no 'júri que escolheu os, -:.t:r- Jahnke e Sra. (Dilva), Jal-
trabalhos à nrvellocal e _

_ ro Wiest e Sra. (Marisa),
.na divulgação do me"smo .. Damas de Calrid'ade , Alcivandl"o Espezim e Sra.
. - As Damas de Caridade (M. Salete), dr. Florindo

_*_ de 'Jaraguá do Sul encer- Ferrari Filho e Sra. (Tere-
raram seus trabalhos do zinha), dr. Vitor Warken e
ano na terça-feira, na A- 'Sra. (Miriam), 'Juvêncio (Ie
ção Social, com lanche e Araújo Figueirédo e Sra.
entrega de lembranças, (Wan.da), dr. Cléció Antô
num esplrito bem f�stivo, 'nio Espezirn e Srta. Jea
inclusive com entoação de

! lousy de Andrade Cunha
cânticos natalinos e o Hi- Joaquim Tambosi e Sra:
n:o da Caridade,. ?e aut�- (leonilla), Paulo Sérgio
na do nos�o qlJelYldo �ml� Espezirn

,

e Sra. (Heloisa
, go e colaborador, dr. Jose Helena), dr. Nilton de Oli
AI.bert� B�r�o�a. D?-na 0- - \feira Cunha e Sra.,,(Thali
trila Nlcolml, m�estJda no

. ta) e dr. 'Antônio ·de Araú
ca�glo d� presldent;, por jo�Figueiredo e Sra, (Tere
d_OI� ,anos, p�ssou ,o b�S", Sá). Da parte do noivo a

tª?- ê.'l presld�nt� eleita rIotamos' as seguintes tes

(?Ia 25) Sra. �I0'!ll-raWol,f, temunhas: sr. Arnaldo Me-

,fl.cando .8 propna çom? lo e S,..a. (Cleia), Alfredo
vlce:-pre�slde�t�., A movl- Barbosa e Sra. (Carmem),
menta9�� f� rnten�a, com Srta. Vera Barbosa'- e sr.
a partlclpaçao macl�a das ,Paulo Gouveia, dr. Túlio
damas, que vo!tarao aos Rodrigues Martins: e Sra"
frabalhos normais em mar- (Cleusa), dr. Adilson de
ço de 81 .

,"

Souza P�reira ê Sra. (One
te), Jorge Barbosa e Srta,
Cleusa Rilos, dr. Norberto
Ungaretti e Sra. (Cel:i), dr.
Cássto polffo e, S�a. (Ma-
dalena), . Jamil Abdala e

. Outr� jaraguaense consegue brilhantemente o

Sra. (Alceni), Pedro, Paulo
� laurlel unlversitári,o pela dedicação e perseverança

da luz e: Srta. , Maria Rei-'
nos estudos" aliado ao entusiasmo de vencer.os di

nildes, dr. Fernando Me-'
flceis ,e cansativos obst�culos que os anos esC"ola-

deiros e Sra. (Amélia) e
res reservam. Referimo-nos' à Elisa Maria Voigt; fi-'

,dr. Wilson R!3-velo 'e Sra.
Iha do ca.sal Wiegend Voigt e Sra. (Cacilda Piaze-

(Ernesta). A pequenina· ra), que 'cumpre nos dias 11 i 12 e 13 de dezembro

Danielle Maria Espezim-se- sua formatura piela Faculdade de Música e' Belas

rá ,a Dama e a c:elrimônia Artes do Paraná, -especialização' em piano. Elisa

será oficiada 'pelo Rvdo. dará um concerto no .dia ,12 e, no dia seguinte',
P � Orlando Brandis, abri- receberá 'o sonhado "canudo", atos que �erão como

Ihantado pela ,voz de _ local o Centro Cfvico de Curitiba.
,

Carioni: O vestido da no i- A formanda ,Bisa Voigt, iniciou s.�us estudos
va foi confeccionado pelo no Colégio Divina ,Providência, pa�sando, posterior-:
costureiro Lenzi. Aos dis- mente a frequentar a Escola Superior. d� Mús1ca de
tintos noivos e respectivos Blumenau, ,estudando com os ,professores Jo'rge
pais as ,felicitações desta Preisa, Maria leonor Maoedo e Donata Madeyska.
coluna.' ,

Trànsterindo-ªe para ,Curitiba, ingressou na ESGola.
,de Músipa e Belas Artes do Paràná, da qual sai

formada. Tem participado die vários cursos de :aper
feiçoamento, entre"os quais J"",,"":�IX Festival� Interna

cional de Música do Pafaná,_curso de ,Alta Inte,r:

pre>tação Musical, com a p�ofes,gorà Màgdalena Ta::
gliajerro. �urso sobre a ojbra piäl1fstica de', Schu
mann, com o prof. Lufs Thorn8,szeck. qurso qe In�

terpretação ,pianrsticla, co,m 'o prof., Gilberto Tinetti:

Conquistou o 2.'0 tugar, no '1.0 ConcU:r�o .Interno dei
Piano da EMBAP e' o 5.0 lug�r, no 1.'0" Concurso
Nacional de Piano ,da MAlB (Rio 'de Janeiro)\ E �oi

aluna dos consagrado_s me'stres do: �piano Gilb9rtQ
Tinetti (São PaulO) e Dani,ef Costa �éla Silva (Curiti;-
b )

�

,iii'
a .

-
, . ' '.

, Este, lIm :bre\le' currrcuJº de Eiisa" r�diante dg 't

alegria pela oonquista do laune'l, tfl:mbém, 'de seus

orgulhosos pais que se vêem recompensados! pelos
investímentos Ie esforços dispendic!'os.� Parabéns à

nova pianista, pelo brilhante,feito'.

Recebendo homenagens
A Agência do 'Sesi ini

ciou s�xta-feira .seu pro
grama de encerramento
das atividades 'deste ano

, ,

,
quando prestou homena
gem especial aos empre
sários Dorval > Marcatto
Eugênio José da Silva �
�oussa Nacll, , membros
da Comissão de- Oonstru
ção da Aqêncía, comemo
rando seu quinto aniver
sário. Acompanhados das
esposas, ambos recebe
ram uma. placa de prata
destacando o grande tra
balho reallzado.

Convenção Jarita

O "sim!" na S. Sabastião '

4rês casamentos Iserão
oelebrados na tarde des
te ,sábado, ,di;:t seis, na

Igreja Matriz São -Sebas
tião e, que a coluna; sem
pre mais informativa, ,traz,
à você. ÀS' 16 horas,' ca�
sam-se' OSI jovens Antô
nio Tiso' ,e' 'teonir Odete
Trentini;�às, 17 horas Alci
des Fuchter e Sueli cêrut.:
ti e às 18h30min, Maury
Alfredo Hornburg e Clesi
Maria Schrauth. Felicida-
des à todos!

' ,

-<.

'--k-
Encontro de Idosos

Numa' iniciativa digna
dos maiores encômio,s, a

Comunidáde Ev,an g-é lica
de Jaraguá do Sul reali- '

�a neste domingo, dia 7,
às 15, horas, um Encontro
de: Idosos, oom idade su

pe.rior a 65 anos no salão
comunal, inclusive

�

com
, celebração ,da Santa Ceia.
Uma bonfta' festin-ha� 'mar

_. pará o ..acontec�mentó.

Mate as
, Saudades ' _,ß'ö�
Gartenhaus'

. , '_ '.

e: pelo telef069 '72.-1553
Restaurante' '

Uisqueria
.

' Pizza,ria/Läzanhas
é C'onfeltarla .

�'

GARTENHAUS''':'''
G,etulioNarg"s,' 8'41 '

r

Marisol em COiliupá

Em fase de acentuado
desenvolvimento, a Mari
sol S.A. '- Indústria do
VestuáriO, inaugurou on

tem, dia 5, em Corupá,
sua filial. Cumprimentos à
diretoria, tendo a trente o

amigo Pedro Donini 'e gra
tos pelo convite para os

'

atos ,inaugurais, aconteci
dos às 17h30min de sexta
-feira.

FOir,matura na

Palulicéia
Coluna recebendo con

vite do formando do curso

dß Qufmiéa do Colégio Ar

quidiocesano de São pau-
1,0 - cujo reitor é o jara
guaense Irmão Dávid'el Pe
dri -, Rubens Césa,r Ru-

'"

bini Nicoluzzi, que é filho
dos amigos Rubens e Te
reza Nicoluzzj. A missa
em ação de graças será

segunda-feira, dia 8, às'
,20, horas, na Capela do
Colégio e a sessão sole
ne, no dia 21, no Pafácio
das -Convençõ'es do A-
nhembr.

-*-

Än,a Carolina
Veio ao mundo' dia 17,

nO' "São José", a pequena
-Ana Carolina, para a ale,..
gria dos amigos Nivaldo
,(Juçara Aniódio) P,etry e.
dos avós materno's Orlan
do (Jali Ie) , Amódio ,e, pa
ternos Guilherme (Olívia
Petry) Spengler,' estes,
com alegri'a dupla, uma

vez que no' dia 12,. nasceu
outra neta, a Fernanda,

�

fi,lha de Odilon (Gariba) ;_
Iria' Maria Fraga. . Nossos
parabéns.

--k-,
CB Bota Fora'
Será na noite.dest� sá-

'.

bado, o jantar de'encerra
mento das atividades dés
te ano, com festinha nata
Hna, do Clube' dé Bolão

, Bota ,Fora, fj.J.jado ao Bae
pendi.

,

CHEGOU CkROLINA ,BAUER
Veio ao mundo sequnda-telra, dla 1.°, com

,3.900 gramas, no Hospital e Maternidade "Dona
Helena, em Joinville, a primeira netinha do nosso

prefeito Vlotor (EIVtira Henschel) Bauer. . A nova

inteqrante '?.!i _famflia é filha do casal Paul,o Ro
berto. (Mana de Fátima) Bauer, ele, diretor vice..
-presldente da En:l�c e coordenador estadual da
Juventude Democrática 'Catarinense. Os cumpri
mentos, do "C?rreio :?o Povo""aos jovens pais �
aos �vos co�uJas Joao Severo (Ma. de Lourdes)
de Lima e Victor (E;lvira) Bauer.

-�... -

No Kaffee Haus '��I'àce Espezim-�arbosa
A Sra. Ivone Driesslen

recepcionou dia destes as

amlqas de seu Grupo de
lanche, no badalado ,e

.convtdatlvo Kaffee Haus,
na divisa Jaraguá/Guara
mirim.

-*-

Encerranido 80 ,

As senhoras terça';'feiri
nas da Comunidade ,Evan
gélica, encerraram às ati
vidades do ano dia dois'
passado, ao 'pass'o que as

quinta-feirinas já as encer
rou no dia 27 novembro.

--k-

Sinfôn.ica no Baepe:ndi

Na noife deste sábado
às 20,h30min, a 0rquestr.�
Sinfônica de Fl,orianópolis
estará se :apres,entando' no
Clube Atlético Baependi,
com 13 ins,trumentistas. A
promoção e: aa SCAR e os

ingressos custarão Cr$ 100
!para adultos e Cr'$' 50 Pa
ra estud'antes. Oonvida-'
mos a todos!

D ·
"

.

d
. A dire,toria do Corpo de

, el1çe-nOS
_

cui ar de suas roupas _
Bombeiros Voluntários de

'

,

"

"

'
'

• J�rag,uá do Sul realiza 5a.

e i,'
,,' feIra,' dia 11, jantar de

,

"
' '" ... ,6\"O , con.gra.:,çamento junt,o a As-,
•

-

."" O ' soclaçao Atlética Banco

'eLA' V A'H OI R' A Ts ÊCn. .', • �

'-1"
dp BrC\sil,.,A �oluna agra.,.

., _'.
"

�;
,

-
- d.eo:e .ao convite do presi-

Fone: ��-1881' _, fund�s do Aç�ugue.Mahnke'
,

� ���te Edmundo 'Klosows'-

,,_....A.._
I

X � po

• '"'" �"
'.l

- JÓIAS?
PRESENTES?
'IÓ no

.�
.

-, -

,

Av. Mal. Déodoro;364:,
Jar.ilguâ, do sur -- s,e

�,.I
•

Uni presenle' 'plrl clda gOSl8

,
'

N
'

.. , .
,. �1-lliI'II!o!-. BiibliotecáriàS

,a,A*g-e.��da, ......r:�:�I!�!I!�..:�,�,ontem, dia.05, foi rea-,
A coluna env'a '. ,I oa com, exclusividade a I . Ilzado na C,apltal do, Esta-

,

'
I ' cumpn-" coleção verão 80./81. Se- do O 4 'o Encontro d'

mentos !pelo transcurso de' guindo. ,as tend,ênciaß, da
.. ,_, .

, .-
"

'. � ,e
,

ma's
'

. � .
moda internacio�al, os' Re$ponsavels por Blbllo-

I um lanlversano doS! mo'delos JARl'TA serão o tecas púbr M'
.

seguintes amigos:'dia 07 grande sucesso da tempo- •

ICB>S UnlCI-

h-
.', rada.,; ,paiS, quando, receberam

aman a" a Sra. ,Asthéria E atençãt>: Somente de-' t' ..

'

"",'

Vargas 'president ,d' C' zembro, sensacionais des-, '
.. r��n,�mento p,ara O desen-

,
' e a a- , contos e brindes., volvimento d t'

.

sa da Àmizade do RC Aproveite esta' grande ' .'
�

e �uas a IVI-
"

..' ,�, oportuntdade! ,.' dades 'e, avaliação dos
no dIa 08, o Sr. WaldIr Conheça o cardápIO dI- t

.

b
'

.' ',' /

Watzko diretor-fn . versificado do Kaffee .ra alhos realizados em

, ',. I ancelro �ans �arlta para este ve- 80. Jaraguá do Sul mar-
,

aas Industnas R'eunldas
'

rao. .'
'

"

-
, .

-

,

tum '

.

t t b'
. pertinho de Jaraguá do cou' presença, pOlS int'e'-

� pnmen os am em pa- Sul - Rodovia ,se-SOl, ,Km gr.a O Sistema d ' B'bl'
.

_ ra Anair Hansen, plella tro- '6, Telefone 72'-1266. ",c, e I 10-

______________________ ca d idade d' , 03 tecas. Publicas de Santa
e ,la. Catarrna.

..'11.1_'••
. Agora na Re)noldo Rau, 626, ateo

�endo diariamente, Inclusive flOS sába
dO� até às 18 horas'� aos c:t,omlngos e
.fenados das 8 às 12 horas. Demon,stre
,seu carinho. Ofereç_a ",on3s �'a _., �

FLORICULTURA IMPERIAb

Decór�ções para easamen� - De�râções
para' IgreJas - Decora9Ões para clubes- ArrenJos
'\'- "�ara festas - Buquês em geral.

I, ,

Plantas ornamentais.
�ATENÇAO: Nlo temos f"'als

PAGINA 2

Imortais da Imprens�_" S'impósio em GN
Nossa amizade Zilá Ro- Foram realmente pertel-

drigues leite, de Itaperu- tos anfitriões o prefeito em

na, no Estado do Rio de : exercíclo José de Aguiar,
Janeíro, advogada e [or- prof. Francisco schork e

nalista, desde odiai 30 de os doutóres Lins, e Jorge
setembro passou a figu- Inchauste, no domingo,
rar entre aquelas persona- durante a reatlzação do
lidades que são ,citadas VII Simpósio das Comis

obrigatoriamente no jorna- sões Municipais de Saúde,
lismo brasllelro. A carteira que reuniu representantes
que lhe dá as qualidades de quase vinte muhicfpios
de lnteqrante da Ordem catarinenses, em Guara:"
dos Velhos Jórnalistas, lhe, mirim. Na parta da recreá
foi entregue pelo vetera- ção, o breve. hlstórlco 90
no jornalista e consagra- Municfpio: 'através de pro
do escritor patrlclo Joa- ,je1ções de slides e 'o show
quim tnojosa Da Ordem 'apresentado pelo Grupo
fazem parte as mais altas Teatral Guará, muito bom

expressões da cultura, na- por stnal, foi do agrado
.clonal, tais como o acadê- de todos. Os cumprimen::.
micô Austreqésllo

:

de A-' tos deste jornal pela aco

tahyde, Benjamin. Mora:es' Ihlda e trabalho àpresen
Rllho, Francisco Negrão,' tado ,'
de Lima, Theófllo de An-

drade Mansour Challista, --k-
Carlos de Ollvelra Ramos-, Recêpcionando
Thomas leonardos, Olóvls NaJ, próximà quarta-feira,
Ramalhete a.outros desta- à tarde, rsceberá amigas
cados inte'lecJuais do paía a Sra. .Jane Schulz, espo
Do jeito como" vai 'essa sa do·Dr. Edson, e' à noite,
menina, qualquer dia aca- .o.çasal recepcionará 'vá'
Dará na Academia! Brasl-: rios .amlqos, encerrando o

lelra de .Letras. E tem Q ano com CL, elJco'litro que
nosso aval! 'marcará' tamb'�m com uma

;_*_ fçsta ·natalina-:- .

lanche do Museu.§. '-: -:-ti;.... ." ",

O lanche do Museu teve Jantalr festivo
como anfitriã, quarta-feira" Na terça-feira, dia: 9, o

a Sra. Agnese Maffezzolli Rotary Club de Jaragua d�
e no dia 10 vindouro, o Sul fará seu jantar festivo
encerramento, com moti- de natal, já tradicional,
vos natalinos, aliás sem- inclusive com a partioipa�
pre muito bem prepar:ado, ção dos filhos dos r:otaria
serâ na r,e,sidência da Sra. nos. O acontecimento se

Walde1e (Beti) Wolf. dará no -I tajara .

Elisa Maria'Voigt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 06 a 12 DE DEZEMBRO DE 1980

Coluna Rotária
- "

Novo Distrito rotário: 474
.0 Preside�te de R�tary tnternatlonat, Rolf J.Klarlch, apreciando o relatóno enviado pelo Go

vern�dor do Distrit� "465 (Santa Catarina), Darío.
Maciel, resolveu errar o Distrito 474, desmem
brando-o do Distrito .465.

.

Desta forma, Rotary International está d'ändo
um "reconhecimento ao' crescimento de Rotary em
nosso Estado que passou a contar com mais um
distrito rotário, somando, assim, mais entusiasmo
mais esforço e mals dinamismo na difusão d�
ideal de servir. Santa Catarina' passa a ter en
tão, dois Distritos, vi"d'o de.enoontro a pl'lete'nsão
do atual Governador quando de entrevleta coleti
va concedida à imprensa ja:raguaense. por ocasião'
de recente visita oficiaI ao Rotary Club de Jara
guá do Sul. ,O .novO_,Dlst�ito 474 passará a vigo-
rar em 1,10 de Julho de:- 1981 com a simultâinea
�Iteração do Distrito 465, 'Os quals ficarão cons
tltuidos de acordo com a diviSão geográfica es..
tabelecldo. Os clubes da faixa do . litoral conti
nuarão no 465:

Ecos Rotirfos na Capital

, .

_

O cl�chê) fixa o exato instante, em que, na ma
nha �o dl� 2.1 d'e, setembro de 1980, na Praça
Pereira Ol�vefra, �a Capital do Estado, onde mera
o no�so dlr:tor, I.é.,.o Dil'letor. do "Oorrelo do
Povo

,

de 2. a 6.a feira de cada semana, os mem-
bros da Comi$São de Serviços à Comunidade do
Rotary Çlub Florianópolis-Leste: aU comparecia
pa�a o plantio de ':Ima árvore, que deverá se;
cUfdada pela presid,ent,e: dai Associação de Senho
ras d� Rotarianos da Grande Florianópofis
BrunhIlde Mahn'ke Schmõckel. Em outros vinte e
tantos 10Qradouros públicos da Capital, famrJias
comprometeram-se de cuidar dos espécimes plan
tados, na preservação do verde e na perpetuação
da ecologia da Capital do Estado.

�
Como dizfamos, o clichê mostra o momento

feliz em que a cerimônia do p.lanti'o da árvore 'Ie:ra
feital na pessoa db Governador do Distrito 465 -
Dario Maciel, do RC de Chapiecó, falando na oca

sião do Comp. Vice-Presidente 'do Fpolis-Leste
Fior·avante F,erro, Presid�nte indicado para o ano

rotário 1982/1983, e assistido pelo Secretário Ney
Dante Hemandez Galante, 'O Go�e:(nador Dário
Maciel, ladeado pelo Presidente da Comissão de

Serviços à Comunidade - Alvaro B. M. de. Oli..;
veira, o Pl'le.feito Municipal de Florianópolis
Francisco de Assis Cordeiro e o Presidente da
Comissão de Relações Públicas Waídemar dà Paz
e assistentes não identificados.

RC dê Jarag'_ do Sul
O Rotary Club de' Ja'raguá do Sul, o mais an

tigo clube die serviço da cidade, realizoU nova· e

proveitosa reunião nesta sem,ana, quando na oca

sião o Comp. Rudolfo Hufenuessler !proferiu pa
lestra sobl'le "Empregado e Empregador", emitin
do c:onceitos acerca: do relacionamento enfre ·am

bos. Também ficou decidido que o próximo, pre
sidente para o ano rO!tári'O 81/82 será o Sr. Bruno
Breithaupt, em sObstituiçao a lido Domingos Var

gas, atual d�rigente do Re local. A secret-aria fi

cará ai cargo de' Lourival Rothenberger.
Os Comp. Barbosa, Januário· Ie Lourival fica

ram
-

encarregados de apresentar sugestões para
elaboração de um livro de,' datas co ri1iemorativas .

O Presidente do DiSlt'rito 465 die Rotary Inter

national, Dario Maciel, ·em lexpediente ao Re de
. Jar-aguá do Sul, solicita empenho do cfube, nota
damente dos rotarianos Loreno e Mario, para fun

dação do R.c de Piçarras. O Clube; decidiu en

gajar,.se ao pedido dO' Governador, viabiliz.ando a

fundação, ·a partir de janeiro do próximo ano. No

vos sócios integrarão 'o Rotary local, cujos nomes

serão divulgados proximamente,. _

N-a próxima terça-feira, dia 9. de dezembro,
será realizada :a; assembléia �estiva de. natal, in
'clusive com a

. partlcipaçâo de filhos dos rotaria-

nos.
,

.�

.

E por faf·ar .em nafal, no dia 14,' serão entre

gues as senhas àquel'as crianças' comprovada
mente carentes, inscrlfas na .campanha Natal da

.Criança Pobre, que há quase trinta; -anos, o RC de

Jaraguá do Sul vem de,senvolvendo. No dia 15;
às 19h30min, terá infcio à confecção

I

dos paco�
tes e, no dia 20, às 14 horas, será feifa a entre

ga, tudo no Colégio Dtvlna Providência..
'Nestes

pacotes, serão distribufdas também 818 peças de

. malhas, ofertadas pela _Marl�OI e Malwee à Opiei
ração Criança 2; peças estas que. já se enc,on
tram no Divina Providênciai. As empl'lesas, na da

ta da Operação entregaram no Besc, porém, -co
mó não houve espaço no estabeleclm1ento, foram

depositadas na Prefeitura, que 'agora repassou ao

Rotary para. o Natal da Crlançá Pobl'le:.

Nos próximos dias, nas sessões extroord'iná:"

rias da Câmara de Vereadores, deverá �ar entra
da lern plenário, o projeto�de-Iei que denomina

de Rua do Centenário a rua 303 do perfmetro ur

bano. O R'otary desenvolveu .gestões neste sen

tido, para que Se .tenha um marco do centenário,
comemorado em' 25 de julho dà 1976, hâ quase

cinco anos, portanto.

"

Fundo de Participação
será maior· em' 81

O Secretário de Arti

culação com. �St8ldos e

Muntcrplos da Secretal-ia
.

do Planejamento da Pre
sidência da República, Pe
dro Paulo de Ulysséa, a

nunciou durante a abertu
ra do Seminário "O Muni�
cíplo na Década de 80",
que os recursos do Fundo

de Participação dos Muni

cfpios (FPM) em. 1981 éle-
.

. verão chegar a Cr$ 89 bi

lhões, praticamente o do
bro do montante deste a

no, em torno de Cr$ 45 bi
Ihões. D,este Seminário,

- participou, representando
a ASsociação dos Mlmicf";
pios do Vale do Itapocu
(AMVALI), o prefeito' de
Massaranduba e vice-pre
sidente d-a entidade, Dávio
Leu, de 27 a 29 (fIe no

vembro ,

Ulysséa atribui este
crescimento ao efeito com

binado do aumento da ar

recadação' dos impostos
de renda e de produtos
industrializados, e do au

mento de duas -alfquotas
destinadas à formação do
FPM e FPE. Segundo
.Ulysséa, está em fase fi-
nal de estudo a alteração
da alfquota de nove para
11%'.
O Secretário de Arti

cul-ação informou também
que já estão sendo finali�

�aé:los os . estudos para a

apropriação pelos municr-

pios de 50% da receita
do imposto de transmis
são de bens imóveis e pa
ra a modificação dós cri
térios de distribuição do
ICM. -

Ao discorrer sobre a

situação dos munlctplos-:
atualmente, Ulyssea de
clarou que, embora' sua
participação nai arrecada- O Suplemento de Turls..

ção tributária tenha dlml- mo da O Estado de São
nuido entre os

:

anos de Paulo, em ·sua edição de

59766 e 67/68, os reour- 28 de novembro, Iraz am

sos efetivamente disponf- pia 1'eportag.em fotográfi:.,
veis foram a:umentados no ca sobre--o litoral �rasilei
mesmo período, devido às ro, dO Maranhão ao Rio
transterênclas realizadas

_
Grande do Sul, "com sua:s,

pela União e pelos Esta- praias tranquilas que lem-'
dos. bram imensas piscinas e

com-ondas e Ventos for�
teso Algumas

.

ainda esltão
em estado selvagem,'mas
a maioria possui infra"'8S

trmura, com programas
�ials para o verão". O
referido, Suplemento ante

cipa como pocrerã� ser as

férias 81 na. vastidão do li
toral brasileiro, segura
mente, um dos mais betos
do mundo:

O Secretário contéstou
a hipótese de que, seja
atrtbufda aos munlcíplos a

cobrança de maior núme
ro de impostos, porque' is
sã resultaria no aumento
da: árreçadação principal
mente dos munlcfplos mals
fortes economicamente.
Justificou que, justamen
te por isso, seria acentua

do o desnfvel de renda
dentro. dos estados e do
Pars, sendo preferrvel
quanto a este ponto man

ter a sistemática atual, on
de a maior parte da arre

cadação fica sob a: res,..

ponsabilidade do Gover
no Federal, ....para redistri

buiçã,o com ênfase, nos'

municfpios mais c·arentes,

Estado- de Santa Catarina
Prefeitul'I8' MuniçJpaI de Jaraguá do Su,,"

c O M U.N I C A ,ç ã O'
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, ,tendo em vista as festas natalinas, .
fim-de

-ano e Os !pontos facultativos concedidos .aos seus
Servidores e Funcionários, comunica' aos benefi

ciad�s pelos. ser-viços de "Coleta de Lixo", que o
,refendlo serviÇO funcionará nos seguintes dias e
horários�

.

,

"
Dia 24.12.80 - Das 7,00 horas às 11,00 horas-

somente Iresidencial
Di,a 25.12.80 - Feriado Nacional
'Dia 26.12�80 .. Ponto Facultativo
Dia 27.12.80 - Dás 7,00 horas às 11.,00 horas-

somente Iresidencial
Dia 28.12.80 - Domingo
Dia 29.12.80 - Normal
Dia 30.12.80 - Normal
Dia 31.12.áo - Das 7,00 hor·as às 11,00 horas _

'

somente Iresidencial
Dia '01.01.81 - Feriado Nacional
Dia '02.01.81 - Ponto Facultativo
Dia 03.01.81 - Das 7,00 horas às 11,00 horas _

somente' residencial

Di-a 04.01.81 - Domingo
Dia 05.01.81 - Normal

Face a'O exposto, pede a colaboração de to
dos os contil'ibuintes para colaborarem com a me

dida. adotada pela municipalidade, outrossim, co
.

mUnica qUEll o Jixo de resfduos industriais, comer
ciais, de capinação e limpeza serão somente re

colhidos até o dia 23.12.80.
Jaraguá do Sul, 28, de iloveml?ro de .1980,

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Me:g�t!..V�U:�SUm G�:!·I
DE CONSóRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN.
- 40 méses.- ·80 participantes.

Nos oito primeiros meses 2 carros por lance
e 1 por sorteio.. .

-
.

Novo "traçado para,
a BR-IOI'

Fonte do J 6.0 Distrito
Rodoviário' Federa:l, infoi
ma que o DNER está pro
movendo' um Estudo de

Viabilidade, Técnico-Eco
nômico na BR:-101, no seg
mento litorâneo compreen ...

dido lentre Garuva (Santa
Cata'rina) e

-

Perufbe (São
Paulo), numa extensão a-

proxima,da �de 350 quilô-
. metros, ·cuja diretriz deve
,rá passar ligle/iramente a

leste de Morretes (PR), ao·
oeste de Guaraqueçaba·
(PR), oeste, de Pitapitan
gui (SP) e Iguape (SP), e
finalmente . Perufbe (SP),
locá:lizado a 100 quilôme.
tros da cidade dei Santos.

Por oportuno, transcre

vemos o parágrafo éprres- �i:
. pondénte à citação do fa- Os formandos dedicam
to, que revel'a,

.

entre eu- homenagem .especlal aos
tros, qué já começamos a seguintes prctessoree: AI
ser lembrados: "No litoral cldes Sgrott, Baldulno
Norte de Santa catarina Raulino, Carla Schreiner,
localiza-se ainda a praia Elemar Scheid, Emiliano
de Piçarras (fiC81 entre Jo- Stolf, Eneida R-aquel Thia
inville e ltajài). De a�sso go, Eugênio Victor sch

fácil, comunica"'se com a möckel, Huben -Mollekarnp
BR-101 por três a·venidas. José Alberto Barbosa, Jo
A praia tem uma exteInsãó sé R. Fructuoso, João

dlé 28 quilômetros, ligando Bértoldo Petry, João Joa

Piçarras a ltarjuba. Como quim Fronza, Lfgia
.

Maria

atrações tem. o rio Piç�r-, Emmendoerfer, Mário Wi

ras, a Ilha Feia e .o Pico sínteíner, Murillo Barreto

de Itacolomi. Na Ilha Feia de Azevedo, Nilo Sérgio
pocte-Se praticalr pesca' - Quiiitino dos Santos, Or-

,
submarina. Além diSso, as lando Maria Mur:phy, Otto

distâncias a Blumenau, Jâ- Francisco de Souza, Pe

raguá do Sul e Jolnvflle -- drinho Picciflini, R'omeu

cidades indicadas' para Junkes, Valberto Dirksen,

compra$ de felpudOs e' Vftor Bazzanella, Waldir

cristais - são em média Wattko e Wilson Zimmer

dé 60 km. 'Do aeroporto mann. -o o.rador oficial da

de Navegan,tes a distância solenidade será o form�n
é de 30 I(m"� do JerÖn1mo Loz, atual dl-

reilor do CT do Senal.

Faculdade 'de . Estudos
No dia 12 de dezembro . de mais duas turmas de

proximo, realiz.am-se as formandos pela Faculdade

solenidades de formatura de Estudos Sociais, manti-

Turi'smo·
.

,

.

finalmente
fomos
citados!

zendo menção ao litoral
norte e,. indicando, junta
mente com Joinville e Blu

menau, Jaraguá do Sul no
roteiro ide compras, falo

que" à .Iuz"de uma maior

pesquisa, é a primeira vez

que ocorre.

Lá pelas fanfas, na ma-

.
téria que. se refel'Je\ a San

ta C.rina e Florianópo
lis, onde "ao longo de seus
'Oitocentos quilôme�ros, a
proximaé:famenfe de pra
ias), indo de São Francis.,
co do Sul a Araran.guá, é

.

possível percorrer-se pra-.
ias plscosas, be_' en';
seadas, algumas ilhas ain.,

da inexploradas e 'ainda
balneários agitados e CO&

mopollfas", 'O Estadão traz
matéria Interessante,. Jal.

tNotadeAgradecimento
Os familiares da sempre lembrada

SRA. UDIA PAULI S'CHNEIDER,
viúva do saudoso OHo Schneider, falecida aos 83 anos em

sua residência, no dia 29 de novembro ,às 20h15min, dei

xando 2 filhos, 2 noras, l' filha e 1 ge�ro, 12 netos e 17

bisnetos e irmãos, através da presente dirigem seus profun
dos agradecimentos .à parentes, vizinhos, amigos e conhe

cidos pelo acompanham�n!o/ é envio de flores, coroas, bem

cemo, 'pelo/conforto IdlspensaéJo à t040s. Um agradeCimento

especial a Fariiflia Splitter pelo grande apolo prestado à

falecida e familiarE!s, bem como ao Pastor Piske, pelas bo

nitas paiavras em casa e à beira do tamulo',

O cuito em sua memória será ofielado no dia 14. de

dezembro, às 8,horas, na Igreja Evángéllca luterana, cen

tro, para o qual' cQnvidam.

MU'M"ERHlNDE
Wie 'Rosen weich. und �art und _ sacht,
so trugen sie mich eins ins Leben,
so haben sie mein Sein umwacht,
de ersten Schritten Halt gegebe'l:

So haben sie gepflegt,- geschafft,
und feengleich gehellt die Wunden,
sie waren Zuflucht, Trolat und Kraft

In dunklen, hart durchklImpften Stunden.

Sie trugen schwer - die schwerste Last,
die BOrden, -, achl die vielen, vielen,'
schier unermOdlich, ohne Rast:

sie waren rauh, bedeckt mit Schwielen,
Oft wund und weh unéJ rissig-hart.
und' mOd uni zittrig-scn:.aff am Ende -

wie ROFen welch, 'wie :Knospen zart,
so waren meiner Muttêr HM1de ...

Sociais
da pela FERJ - Funda
ção Educacional Regional

· Jaraguaense. O programa
consta de missa, às 19h-

·

30min, na Igreja Matriz
São Sebastião e colação

· de grau, às 20h30min, a

lém de jantar comemorati
vo, às 22 horas, no Hotel
-Restaurante ltajaraJ. �
paraninfo o Prefeito Victor
Bauer e Patrono, o Sr. Al
do Romeo Passotd, sendo
homenageados as Prefei
turas de Jaraguá' do Sul,
Guaramirlm, Corupá e

Sch'roed'er, além, do Con
serh'o Curador e a direção
da Faculdade.

,

São os seguintes os

formandos: Ct,JRSO DE

ESTUDOS SOCIAIS - LI

CENCIATURA ,DE 1.0

GRAU - TURMA VITOR
BAZZANELLA: Adalgisa
Maria Araldi, Ademar Gon
çalves, Aforis.Ç) Agostinho
Bortolini, Barnadete Pans,..

tein,' Bernadete Corrêa
Hillbl'lecht, Elfi Freitag,' E
rica Krüger Muchalski, Eu
clides Er:nmendoerfer, Eva
nir Luzi·a 'Klein, ,Jerônimo

Loz, Maria Aparecida Col

Ie da Lwz, Marta Horst,

Miguel Nenevê, Nilton Flo

riano, Vivan Mary Sousa

Pereira e ZenHde Maria

Buzzi. CURSO DE ES

TUDOS SOCIAIS - LI

CENCIATURA DE 2. GRAU
_ TURMA JOS� ALBER
TO BARBOSA: Oair Mari-a

dos Santos Feiler, Oilenie.

,Miriam Bertoli, Gertrudes'
AIDeMon e Mari'a Balblna

Vieira Ruysam. Cumpri
mentos do _ "mais antigo"
aos noveis formandos que

tem como lema: ,"A saoe

doria da vida consiste :em

semear sempre".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá atinge a Puberdade

PAGINA 4

DIE WUNDER�LUME

Wer:seine Auge:n zu den Berqenhebt,
Den steilen Pfad mporkllmmtmit viel Muehen,
Wer zu den allernoechsten. Gipfeln strebt,
Dem wird am Ziel die Wunderblume bluehen.

Und wer die Wundelrblume bluehen sieht,
.

Der wird im Lebenskampf .nlcht versauern,
Der ,singt sein froehlich'es und frisches Lied .:

,

Auch zwischen licht - und sonnenlosen Mauern.
Steig auf zum Berge, sel der Gottheft nah,

1

Pflueck dir .dle Blume aus den. Felsenspalten,
Denn wirst du, der die Welt vom, Gipfel sah,
Dein Leben. fest in deinen Haenden halten.

RudolC HIrsehfeId, São Paulo

Silveira JÜDlor

,

Você se 'afeiçoa" a úma criança e não se dá' conta de: que .ela vaí crescendo de um dia para o outro, Numa deter-�'
minada fase do cráscimento você- se surpreende com o
meni�o de ontem falando grosso, 'já com Um buço virando
bigode. A sua atenção não se volta mais para os brin
quedos inocentes, Ele quer namorar e ir ao balle', É a
puberdada que começa a desabrochar. (') menino perde a
inocência, como a Júli:a Graziela, depôis que ficou fazen
do a carta para o, patrão .. ,

--*-
.

Assim são as cidades. A primeira coisa na minha vi
da que conheci pareclda com uma cidade foi Guaramirim
e, logo depois, Jaraguá. HOfe Jara!;)uá do Sul. Um bellssi
mo sftlo iluminado, por cuja entranha passava um trem
-de-ferro apitando e resfolegando. De noite, '8' gente do
lugar ia à esJil-ção' da estrada-de-ferro para ver o' pessoal
rico que vlnha de Maf'ra e de Curitiba, refestelado nos as-

, sentos de palhinha' da primeira classe.
-*-'-'

Da segunda classe saiam as pessoas pobres, que .ti-
.

nham parentes esperando, na plataforma:
Donde tás vindo, compadre?
Lá do Avenca'. Fui' ver uma filha que tava doen-

te ...

-��*-
oS' ricos,nem saiam do vagão ou quando muito iam

ao, botequim da estação tomar um café com pão de trigo.
Geralmente não desembarcavam nem em Jaraguá nem em

Guarami,rim. Iam ?ireto para Joinville,:.
-*--

A não ser 'o trem, halVia os dois automóveis que fa
ziam ponto em frente ao HöteI Central. Uma glória total,
Uma cidade que já tinha dois automóveis que se abaste
ciam na bomba' ,'do Breithaupt, bem em frente à estação
velha. Por sinal que essa bomba vendia também produtos
Michelin e tinha um boneco bem barrigudo que soprava ar
no pneu dos automövetsv-":

-*--

Nas vezes que fui a. Jaraguá me deliciei com essas
maravilhas do progresso. O trem-de-ferro, ÇI bomba de
gasolina; a tarmäcla do meu primo Ricardo GI'uenwaldt, o
telefone que 'tatava até com Joinville.

-'-*-'-
,

Era um bucoüsmo que estava sendo mantido até ho
je. Cidàde linda, plana, ruas. largas e retas, casario, baixo"
gente saudável inde; para a fábrica de bicicleta.-

--.��-
Agora abro ci nosso sexagenário "Correio do Povo'" .

e lá 'ßncontro 'a 'propaganda dá um grande prédio de á
partamentos, com muitos e muitos andares; coI1) suítes e

vagas na' g'aragem. l!1Iualzinho a São Paulo. Igualzinho ao
Rio 'de Jan'êiro.'

.--*--

Desvirginaram -a minha Jaraguá dá década de trinta,
dá não é' mais a, men'ina brincando de boneca, de vestidi
'nho meia' caRél'a indo para a eS,cola.. J,á ag.91.8 é· adOle,$-.
:cente querendo ser, moça feita, namorando � b�ija,ndo o.'

'rapaz. E$tá desaparecendo aquela Jaraguá que dan�a�a',
- bàiles ào SOm do bandoneon, que ia esperar o trem que .

.

vinha de Curitiba, apitando e--bufaiido; que bebia gasosa
'

na -fábrica do senhor Williellil.
""'"--=-*--

, Estão lacabando�com aqu�la Jaraguá que só fa Iava'_
alemão, que criava vaca'" no perímetro '1Jrbáno, que- plar{t�-.'
va milho no mortinho ,que f.icava atrá� da estação. noVà"
na terra da mi,Aha tia Justina.

�.-

Já, ago'ra se constrói prédio dê '12" a'nderes 'com s�i- .,

tes e sacadas -para a, ma. Onde o b'ucolismo dos fins dós
anos vinte, quando a maior cas'a er�r a do Hotel Central,
que tinha' uma parte assobradada ,e ainda, furando o te-'
Ihl!do, 'uma meia-água com mais. um' quarto?

-*�

Onde ó monjolo que batia dia e 'noite no morrinho
"

que· havia ,(ogo peJ)9Is" da ponte da estrada da Ilha da '

Figueira? AgGra Jàraguá est.á ficando moça: Já nã? usa
mais -t�ança, ,já não brinca, mais' de boneca. No meio do
seu, traçado 'ingênuo de Casario neogermânico, e-s.tão le
vanta�do. um eSl?igão.

-

Dent;o d� alguns anos, outros es-�, . .....' "
. '.

pig.ães apa,rec�rãq. A póvoa dos anos vinte passará a c,i, "

dade grande, chata, feia,. Como toda cid'a�e grande.
�.-

Então eu me COlisolo por saber que 'daquela J'aragu�
que eu conheci lna minha infância sobra ainda uma relf- �

quia: o· Emflio, Silva, que çpntinua vivo e são p'Ç1ra con
tar, mais um� vez, a �istó[ia.daquele Jaraguá que o ,Coro
nel Jourdan, há um séqulp passado, fundou ao- 'redor de
um engenho de cana, el}!re negros e bug res .

.....,....*--
A Jaraguá de hoje com ares atrevidos de r:nenina-mo

ça, já se dá 'o luxo de movimentar o Brasil. Ela produz
grande p,a,rte dos motores elétricos que an,imam fábricas
e oficinas por este mundo de Deus. Mas, eu, Emílio Sil
va, preferia aquela Jaraguá que fazia' bomb�ns ,coloridos
naquela casa que ainda hoje tem um galo no pára-�aio.
Bem ao, lado da sinaleira do Banco ,do Brasil.

_*_

Eu q_ueria tornar a ver aquela,Jaraguá que, em' iugar
dos supermercados de' hooje, tinha .as vendas de s,ecos e

molhados,. que exibiam orgulhosas dezenas de linguiças
enfiadas em cabos d.e vassoura; que tinha dentista que
éolocava dentes de ouro no pessoal do Rio Branco e sa
pateiro que recebia encomenda de sapatos sob 'medida
para entrega dentro de um mês.

-:.....*--.
Ou aquela Jarägl(á que cantava o "Fritz, Fritz, Fritz,é

mein 'Schatz ... " Que bebia cerVeja quente, que pesc�va
Cascudo nó rio Itapocu, que tinha doze ferrarias e ne-

, nhuma oficina' m'ecänica, . 'Que dormia c:om a� galinhas,
'quando ci trem-de-ferro saia �isparado para Joinville ..

'

. .

- """----'*_

Aquela Jaràgi:Já que 'começaram a destruir com.o lan
çamento do primeiro_ espigã'o, que marcará o início . da
sua marcha' parâ a urbanização, pata' a vIda enlatada em

'

arranha';'céus. Por 'lss6, Erffflio, estf:hé o meu adeus à Ja
'raguá m'eniria;' que brincava de boneoa é ia para 'a' esco
la de trancinhas e vestidinho a mela canela.

Primeiro 0-

homem
Depois a
técnica'

Prof. Paulo Moretti

\ .

Os que atualmente; vêm
escrevendo a história da
humanidade estariam des
virtuando suas páqlnas se

se .llrnltassern ao registro
da evolução da técnica;
ignor'ando o elementar
prlncíplo da . 'e1levação da
inteligência humana.,
Na concepção histórica

e na abrangência univer

sal, o homem não .foi feito

apenas pará manter-se.
Incumbe-lhe também evo

luir e fazer evoluir. Seu
dever é dirigido, pois; pa
ra a evolução,:ai técnica,
sem jamais divorciá-Ias de
uma elevação, .à qual está

.

Intrínsecarnente ligada a

pessoa �umana .." _

"Longe de nós :al idéia

preconceituosa de que: a

evolução, por sl. só;" nos
basta, . por procionar-nos
a técnica. É indispens.ável
que, antes 'de mais nada,
tenhamos' em mente me

lhorar 'e· ampliar :al heran
ça do passado, condição'
"sine qua non", de inte
grar verdadeiramente o

homem neste procêsso di-'
nâmico de que - todos so-.

.

mos partícipes.

O homem e a ,técnica
se completam; 'entretanto,
€)

.

descãlbíveÍ a precedên
cia'desta -sQbre ,aquele.
Embora o homem e' a téc
nica se con'stituam numa

obra global, é necessário
que o primeiro tome cons·

ciência do direito e do de-
ve'r· -de: cliltivar-se-para .3-

judarr e não :pari des-'
trui'r.

": O surgimento de técni
,

, " ,:cas -novas 'tem o mérito
.: de �orrigir"o d,esequ'ilíbrio
que pres,ide a evolução da
humanidadê, todavia, cabe
ao homem disciplinar-lhe
o 'uso, mediante e,l«;wação
de mentalidades. ei aUfu
des. É necessanp que,
para �anto, se corrijam
disto'rções" desvirtuamen
tos. ou modificações de

pl'ograma�s e de' métodos.
/

, No fundo, o homem e a
.

" técnica' po'ssuem uma cor

relação muito fntima. Pela
técnica,

-

enriqueoel-se 'a'
,

humanidade. Através do
'homem se estabelecem

. escalas' comparatiy,as �en
. trá a evolução e a e'l�var

-

Ç?o.
De qualquer forma, sem- .

pre Q'eyelTlos pa,rtir do s.e"l "

guinte pressuposto: -não
está"em causa a técnica,
mas o homem. O homem,
desenvplvendo técnicas,
torna-sé útil ao seu seme
lhante e, disto deve partir
o verd8JCIeiro sentido de
participação, muito mais
vaHoso' do que' invejável
salário ou cobiç�do diplo
ma.'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
BllrIlo de Itapoeu '

... HA 30 ANOS
.

,
,

-, O "Monthly Bulletin of Statistics'!, do Bureau de.-,
Estatística das Nações Unidas, exemplar de julho de 1950,
acabava de publicar os dados sobre o custo da alimenta
ção em 42 palses. O Brasil batia o record, como o Pars, ,.

ae vida mais cara do planeta. Com um índice de 100 pa-
rã os anos de 1937-38; o Brasil, em 1949 'atingia a infla

ção 434; México, 387; Colômbia, 353; Bélgica, 344; Egi,to,
309, Alemanha, 160, Inglaterra,,' 124; Japão, 118 e Polô

nla, 109 e por aí afora.
- Mais um filho de Jaraguá do Su.1 era ordenado sa

cerdote no dia 8 de' dezembro, em São PaUlo. Pe. Ores
tes satter, filho de tradicional família de Rio Cerro, com-

.

pletou seus estudos. no Instituto Teológico Pio XII-r A pri
meira Santa Missa era rezada na Capela de Barra do Rio

Cerro, 'dia 1.0 de janeiro, onde fez a primeira comunhão.
Para, presidir Q ato, como padrinho,

�
ära convidado O de

putado' Artur Müller.

- Edga� Piazera, contador da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, assinava edital, de ordem do sr. Walde

mar Grubba, sollcltando os fornecedores a ,apresentarem
as suas contas até o dia 15 de dezembro, com o objetivo, .

de encerrar o exercício financeiro, sem contas em atraso,
- Pela Escola Normal Regional ��Divina r:»i"ovidênc::ia",

desta cidade, dia 14, reallzava-se no Salão Cristo Rei,' a

diplomação das reqlonallstas que se seguem: Donalda

Bailoni, Arlete Mira, Terezinha 'Klrueger, Geny Teresa Ba

tista, Osvalda Silva, Odalzlta Borges, Isolde Ropelato, Ive

te Paterno e Leonora Scheuer.

... HÁ 21 ANOS
.

- Dia 13tdo corrente, há 21 'anos, o Grupo "Abdon

Batista" formava rnals uma 'tur�a de -complementarlstas,
tendo como paraninfo o sr. dr. Murillo Barreto =. Azeve
do,

.

Os formandos eram: Díria Elisio; 'Rainer Modro, Asta

Krueqer, Valburga Larsen, Irineu Pasold, Vanllda Karsten,
Satoni Mathias, Reinilda Modro, Irene Pereira, Silvia Patzsch

Adelaide Zuneit, Nicácio Fr�iberger, ÉIi L�rsen, . O�.mar
Mielke, Osni Maes, ßertoldo 'Korol!,

_

Antonilda Niçol,uzzi e
,

Lucia Màrtins. Antonilda era a oradora da tl!rm�.,
-

.

Altir Weber de Mello, deputado estadual, acolhia

o drama dos bananicultores de Jara[uá e fazia pronuncia
mento da Assembléia Legislativa. Os 'esforços conjugados
da Câmara MUnicipal e da Assembléia resultaram em ime

diatas. providências do Superintendente de! Rede Ferroviá

ria, 'de vez que a Associação Rural recebia telegrama, in-
� formando já ter fornecido 41 vagões�para 'as

..

praças do

Rio Grande e 72 para outras localjdades, pertazendO' 113

vagões. Ganhava-se a batalha do mal aten�imento da Re

de 'em nossa região e os bananicultores voltavam a, res-

pirar alivIados.
... HÁ 10 ANOS

- Victor Bauer era acusado de praticar atos delituo
sos quando no exercício de Prefeito Ml!liicipal de Jaragu,á
do Sul. O m'oiivo básico era a demolição do -prédio da

AssocÍação de Proteção, à InfAnela e li Maternidade' de
'

Jare;guá· do Sul, hoje a CEJAS, sob a alegação de ter-se

apropriado dos referidos bens, construída com verb�s fe

derais. Questionou-se o crime de dano. e o abuso de

autoridade, entremeado de suspeita, álegando falta de con- .

cgrrência pública. Um processo de grande 'efeito publici
tário p'ra ninguém ootar defeito. Mas velo o

. íntegro Juiz
Fede�al em Santa Catarioa para acabar 'com toda a far

sa, pela quinta parte de uma longa decisão de oito fo-,

lhas: "Por estes fundamentos, aplicando o préscrito nos

itens III e V, ambgs do,Códig� do Processo Penal; absol
vo o cidadão VICTOR BAUER da

. imputl:!ção que: lhe foi

feita pelo Ministério Público Federal. Publique-se. Regis
tre-se. Intime-se., Florianópolis, 20.10.1970. as. Péricles
Prade - Juiz Federal em Exercício".

- Na Prefeitura as coisas andavam a pleno vapor: 1
':...... O SERFHAU Serviço Federal de' Habitação e Urbanismo

comunicava que se encontrava em fase final 'pela CON

TAP, o ,Plano de Desenvolvimento Local ,Integrado; .?! .:...._

'As ,abelhas africanas deram trabalho na 'residência de Ál
varo Hering, na Epitácio Pessoa, onde os alados foram'

instalar-se. Operários municipais acabaram com os "stu-'

kas", custando tudo 'isso a 'morte de um c'achorrinho pe
los muitos ferrões recebidos; 3 - O DSG recebia instru

ções para proceder a numeração de tod�s 'as co�stru-,
ções e residências; 4.-" Da. ,zenaide Espezim 'representa
Va o Prefeito, em FI,orianópolis, nos

_

estudos da instala

ção de um Curso Supletivo. e a organização com os líde

res da comuna a campanha do MOBRAL, vIsando a erra

dicação do an'aHabetismo na zpna urbaRa; � - A CNAE

entregava à municipalidade 100 sacos de batatinhas, que
foram encaminhadas à ,Ação Social e esta, distribuiu as

'mesmas pelas 230 famflia� necessitadas; 6 - No Gabine

te do Prefeito era constituída comissão com vistas à insti-

�UiÇãO de um Cent�ó de Trein'amento Ag'rícola par� jovens
i�ciantes na lavoura. A visita foi à Fundação 25 de Ju

'lho �m PirabeHraba e 7 - A municipalidade andava às

vOI;as com antigas prestações de contas. No Processo
232,264/63, .elo MEC foram encontradas irregUlaridades
de uma verba, recebida no Governo Dornbusph, Faltava o

comprovante do recebimento da verba, documentos fiscajis
de aquisição de materiais, prova de recolhimento de dife

rença não utilizada aos cofres da União, inclusive, � jus�
tificação do nã� cumprimento' da cláusula 2.a ,do Convê

nio.

FALECIMENTOS _/
Dia 27 de novembro
Hilda Leittke, com 71
,anos, nesta.

Dia 29 da nQvem�ro
Olea Dreger, com 56 a-

nos, nesta. -,
.

,Lydia Pauli Schnelider,
com 83 ,anos, nesta.

,Dia 30, ,de nov,mbrÇ) �

, , c Udia B'erl:anda.luy, GOq.l
57 anos:,. em Ribeirão
Cacilda.

J

A 'ME,DIDA DO A!_\IIOR,MAIOR

Com �; sugestões para presentes, dia '

-Reloloaria Avenida
Confira. Agora em dois endereços:

Marechal e Getúlio Vargas.

II

II

, c

/ Se a-técnica registra
saltos extraordinários pro
jetados para o futúrO, o

homem malrcà sua cons

tante presénça num- misto'
de evolução, e ,'elevação
em que está inseriCtö: '

. 'Evoluindo-nos ôiI" elÉ:
vand6-nos, •

•

entregando.;, ,Dia 25 de no,vrembro
..:nos"a ',pesqü isas e'''in'iI�- Ernesto Rux, com 68 a-

grando-nos aos resulta-
'

nos, em Rio Cerro "
rdos;-actotäridd critérios ou Juliana Pereira"com um
àdaptalndo' estruluras, em dia.

' '

qualquer circ4nstância en.. 'Dill' 26 der novembro
fim, saibamos estàbe<lec'er

"

Maria Matthes, HVida-
um -posicibriamerto 'racio- leck, com 76 anos, n'eiS- .

nal .EI' lógico, sem inve'rJer ·4:a. '

valores; éb'locàndo' em pr!:" Geraldo Lindner,· com
me1iro lugar o homem e 21, ,arnos, em' Santa Lu-
âepois a técnicã. zia.

, "

- SINo'ICATO' DOS TRABAl.�AD'ORES NAS
INDOSTRIAS METALORGICAS, MECÂNICAS E

M'ATERIAl EUÉTRI'CO DE JARAGUA 'DO SUL

EDITAL DE CONVOC_.6iÇAO

Pelo presente Edi,tal ficam convocados' todos
os trabalhadores nas 'Indústrias Metalúrgicas, "Me
cänlcas e do Material Elétrico:de Jaraquá do Sul;
pare a Assembléia Geral Extraordinária a re_alizar�
-se no dla 06 de dezembro de 1980; às 15 horas
em, primeira convocação, ou �m segunda .c?n.vo�
cação uma hora após, ou seja as' 16 �o_ras;' ,na
sede do Sindicato dos Trabalhadores na�, ,Indu�
trias' Metalúrgicas, Mecânicas e' do. Matertal Ele"

trico, sita a, Rua 'João PIaninscheck n.ro� �57 nes

ta ,cidade de Jaraguá do Sul, para" dehõerarem
sobre a seguinte' ordem do dia:' -

,

1.0 ;_ Discuss,ão e votação da Converção de
ãté 1/3 das fériâs em abono pecuniário, conforme
prevê o artigo 143 dai CLT 'e�seus parágrafos.

Jàraguá do S61, 03 de-dezembro de 1980.
.

'-. OVIDIO SPEZIA '.
..

.

Tesoureiro'

Terrapleoagem Vargas
-- de lido Domingos Vargas _' .

SERVI'ÇOS' COM RETROESC�VADE1'RAS'
E TRATORES DE �STEIRAS

--E..-. .. ; ,

Tubos Santa Helena '

. .'
.'

TUBOS E ARTEFATOS ,DE ·CONCRETO
EM GERAL

Rua Joinvlllé, 1016 - Fone: 72�11 01 ('
.

JARAGUA DO SUL, -:-; Santa Catarina

Seria Ltda.Construtora

CONSTRUÇAO CIVIL,: ENGENHARIA· E
COM�RCIO DE MATERIAL'

DE CQNS,[RUÇAO�

Rua João Plcolll, 94 - édif. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214.

,

JARAGUA'DO'SUL STA. CATARINA

�------------------------�---------�

.-AUREA MOlLER GRUB�A
TlJbeltã � O,flcial do Registro �e

ProtesfosJ'-v, � f"o. _

"

EDITAL --

,

peio pres'ente' edital de citação pedimos aos'
senh0�es abaixo relacionados que compareçam
em nosso csrtóri9 ,para tratarem de assuntos de
seus .interesses:,

Luiz Augusto Ribeiro, Rua Irmão: Leandro,' 138,
nesta: Leonardo Nienkotter, Av; Mà'1. �Deoddro da
Fonseca, 437, nesta. Magd'alenai Fiamonc,ini, Av.
Ma:!. Deodoro da Fonseca, . 586, ,nesta. 'Renato
Bêrif.o, RU,a José Teodoro Ribeiró, s/ri.o, ries,ta.

�', <" '. " .� '" ... l, ii ",;. ....

,.
. Adalzlra Plazera, 'de,-Azevedo

Oficiai Maior
,I'" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO COP
-,

OVO - �8ragUá do SUl SEMANA DE 06 a.12 DE DEZEMBRO DE 1980
< .- ..." • �- •

•

• f--�--------------�------�-------�------�--�----------�

I. �S"!'ADO DE SANTA CATARINA'

DECRE.TA:

enoargos

•

TOTAL •••••• e-•• -e .�.'.c....... .-••••• ' •• , •••••

ANEXO " -' QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3.1.3.2 - Outros serViços e

encargos
0301 � DIVISA0 DE PESSOAL

.

0301.03070212.004 - S.1.3:2 - Outros servlços.
e encargos I

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL

0302.03070212.009 - 3.1.2.0' - Material de consumo

0302.03070212.009 - 4.1.2.0 - Equipamentos' e'
material permanente

0303 - DIVISÃO" DE SERVIIÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - 3.1.2.0 - Mater.iál de consumo

:0303.03070212.010 '- 3:1.3.2 :: Outros serviços e

encargos

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
040·1.'(18462242.019 - 3.1.2.0 - Material de consumo

0401.08462242.019 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

tratada

0603.16915752.037 - 4.1.2.0 u Equipamentos e

material permanente

800.000,00

450.000:00

70;000,00

145.000,00

4.100.000,00

85.000,00

20.000,00

30.000,00

330.000,00

1.200.000_,oO

. 400.000,00
100.000,00-

200.000,00
•

1.000.000,00

200.000,00

875.000,00

105.000,00

Cr$ 10.110.000,00

800.000,00

450.000,00

40.000,00

30.000;00

100.000',00

, 45.000,00

1.100.000,00

3.000.000,00

35.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

300.000,OÓ

1.200;.000,00
400.000,00
100'.000,00

875.000,00

105.000,qo

TOTAL .. "

-

'

Cr$ 10.110.000',00

Art. 2.°) - As despesas decorrentes do artigo anterior,

correrão' por conta da anulaçAo �rcial e tot·al dos programas

e verbas abaixo discriminadas, constantes do Orçamento Vi

gente a saber:

ANEXO I - QUADRO A

subvenções sociais

0501 - DIVISÃO DE OBRAS

0501.030�0322.024 - Manutenção das atividades

da Divisão de Contabilidade

0501.03080332.025 - Juros e amorti:ze.çAo da

drvida pública
0502 - DiVISÃO DE TRIBUTAÇÃO \

.�REFEITURA MUNICIPAL:DE'JARAGU:Á DO SUL

DeCR:ETO N.o 621/80

"Su�lemenlf!a e an.u'a dota�õesdO' 0101 - CAMARA DE VEREADORES

to V'g;ente".
'.f'.0 �me'n·· 0101.01010012.001 - Manutenção das atividades-

da Câmara de Vereadores'
I

030'1 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 • Manutenção das atividades

da Divisão de Pessoal

0301.15794792.005 - Manutenção do slstemà
de segurançe, higiene e asslstêncja médica

0303 - DIVISÃO DE SERVIIÇOS "GERAIS
0303.03301742.011 • Convénio com o S.S.I. para

'

manutenção de uma Unidade de Rádio Pa

trulha

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421892.012 - Manutenção das atividades

da rede munlcipal de ensino de 1.0 gnau
0401.08421881.001 - Construções de prédios es

corares (Quadras poHvalente�
0401.08421881.002 - Ampliações e recupera

ção de unidades escclares
0401.08421881.003 - Equipamentó� e mobilia

mentes de. escolas
0401.08421882.014 - Subvenções a entidades

educacionais de 1.0 grau
.

0401.08431972.016 - C�>ncessões de bolsas de

<estudoe

0403 - DIVISÃO DE ASSISnNCIA SOCIAL

0'403.15814872.022 • Assistência comunitária e

VICTO'R BAUER Prefeito M
" .

,

tado de Santa Cata�na no-us
unlclpal d.e Jaraguá do Sul, Es-

, o e exercrclo de su tribulcõcom base na Lei Municipal N.O 806/80 d
�s a ri

.

Ulçoes

1980. '

e 25 de novembro de

Art. 1.0) - Fica aberto um créd'

.

tãncla de e-s 10.110.000,00 (Dez �i1�� sU�lementar na impor-

cruzeiros), para reforço dos prognamaso:s e ,cento � de� mil

minados, constantes do Or"'a�ento VI'ge t

verbas abaixo dlscrí-
" , n e, a saber'

ANEXO I - QUADRO A
.

0201 -r GABINETE DO PREFEITO.
0201.03070202.002 - Manutenção das atividad

do Gabinete do Prefeito
es

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.0014 - Manutenção das atividades'

da Divisão de Pessoal '

'

030�2 - DIVISA0 DE MATERIAl ,

0302.03070212.009 - Manutenção das atividades
da Divisão de Material

0303 - DIVISÃO DE SERVI'ÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - Manutenção das atividades

da Divisão de Serviços Gerais
0�01 - D.IVISÃO DE EDUCAÇÃO' .

0401.08462242.019 - Despesas com realização
dos XXI JASC

0403 - DIVISÃO DE ASSISTeNCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - Manutenç!o das atividades

da DivisA0 de -Assistência Soclal
0403.15814872.022 - Assistência comunitária e

subvenções sociais
'

0501 - DIVISÃO DE CONTABILlDADÉ
0501.03080322.024 - Manutenção das atividades

da Divisão de cOntabilidade
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302�028 - Manutenção das ,atividades

.da Divisão de Tributação
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764491.006 - Ampliaçãp e melhoramen-

to' do sistema de esgotos
0601.16915751.009 • Abertura de ruas, constru-

çI!Io e restauração de pontes e bueiros
0601.16915751.010 - AquisiçAo de imóveis
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885341.012 - Abertura de ruas, cons-

trução e restaunaçAo de pontes e bueiros
0602.16885342.034 - Manutenção dos serviços

do D.M.E.R.
0603 -,DIVISÃO DE SERVI'ÇOS URBANOS
0603.09515751.015 - ExtensAo da rede de lluml-

nação pública
0603.16910332.036 - Amortização e encargos

da dIvIda pública'
0603.16915752.037 • Manutenç!o dos serviços

relativos a vIas urtl8inaa

0502.03080302.028 - Manutenção das atividades

da Divisão de Tributação
0503 - DIVISÃO' DE TESOURARIA
0'503.03080302.030 - ManiJtençllo das ,atividad�s

da Divisão de Tesouraria

0601 - DIVISÃO DE, OBRAS
0601.13764471.005 - Ampllaçllo e melhoramento

do sistema de abastecimento público d'áQua .

0601.16915751.008 • Construções de pontes
0601.16915751.009 - Pavimentaçllo de ruas ,

0602 ., DIVISÃO DE ESTRADAS DE 'RODAGEM

0602.16885341.014 • Aquisiçllo de imóveis

0602.16880332.033 - Amortlzação da dIvida públ.
0602.16885342.034 - Manutenção dos serviços

do D.M.E.R.

0603 � DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS

0603.10605751.016 - Implantação de parques e

.
jardins

0603.10605752.035 - Manutenção dos serviços
urbanos de utilidade pública

0603.16910332.036 - Amortizaçio e encargos
da dlvlda pública

0603.16915752.037 - Manutenção dos serviços
relativos a vias urbanas

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA

0701.04140752.038 - ManutençAo das atividades

da DivisA0 de Agricultura
0702 - DIVISÃO DE PECUÂRIA
0702.04150872.042 - Manutenção das atividades

da Divisão de Pecuária

0801 - DiVISÃO DE TURISMO .

0801..11653632.043 - Manutenção das atividades
da Divisllo de Turismo

210.000,00

46.000,00

470.000,0'0

35.0001,00

150.000,00

900.00'0,00

150.000,00

150.000',00

60.000,00

18.829,00

250.000,00

107.889,(32

210.000,00

50.000,00

70.000,00

964.500,0'0
2.000.000,00
1.654.675,58

200.00'0,00
'20D'.000,00

230.000,00

500.000,00

154.008,80

875.000,00

246.739;00

67.756,00

114.601,80

31.000,00

TOTAL ...• : Cr$10.110.000,OO
ANEXO II - QUADRO A

0101 - CAMARA DE VEREADORES

encargos

0401.08421881.001 - 4.1.1.0 - Obras e instalações

0401.08421881.001 - 4.2.1.0 -, Aquisição de imóveis

0401.08421881.002 - 4.1.1.0 - Obras e instal'ações
0401.08421881.003 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

materia! permanente
0401.08421882.014 - 3.2.3.1 - Subvenções sociais,
0'401.08431972.016 - 3.2.5.4 - Apoio financeiro a

estudantes' - �II,

0403 - DIVISÃO DE ASSISTeNCIA SOCIAL

0403.15814872.022 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encargos
0403.15814872.022-- 3.2.3.1 - Subvenções sociais

0501 - DIVISÃQ DE CONTABILIDADE

05Q1.03080322.024 - 3.1.9.2 - Despesas de Ei-

�
xerércios anteriores

,

0501.03080322.024 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

, material permanente
0501.03080322.024 - 4.1.9.2 - Despesas de exer

CrCl09 anteriores

0501.03080332.025 - 3.2.6.1 - Juros de dlviçia
contratada

0501.03080332.025 - 3.2.6.7 - CorreçAo mone

.
tárla sobre operações de crédito· por an

tecipaçAo da receita

0501.03080332.025 - 4.3.5.1 - Amortizaçl!lo da'

drvlda contratada

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302.028 • 4.1.2.0'· Equipamentos e

material permanente

30.000,00

180,�00,00

40.000,00
45Õ.000,00

20.0'00,00

35.000,00

50.000,00 .

100.000,00
800.000,00
100.000,00
150.000,00

150.0001,00
60.000,00

18.829,00

150.000,00
100.000,00

25.175,82

32.714,00

50.000,0�

100.000,OC,

\

100.000,00-

10.000,00

50.000,00

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA

0'503.03080302.030 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encargos

0601 -'DIVISÃO r:;>E OBRAS

0601.13764471.005 - 4.1.1.0 - Obras e instalações
0601.13764471.005 - 4.3.3.1 - AuxClios para des-

pesas de capital
0601.1691'5751.007 - 4.1:1.0 - Obras e instalações
0601.16915751.008 - 4.1.1.0 • Obras e instalações
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

70.000,00

914.500,00

50.000,00
1.654.675,58
2.000.000',00

0403 - DIVISÃO, DE ASSISTeNCIA' SOCIAL
0403.137542,82.021 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encargos ,

,

0403.13754282.021 - 3.2.0.5 - Assistência médi
, ca 110spital·ar

0403.15814872.022 .- 3.2.5.9 - Outras transfe

rências a pessoas
'0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

0501.03080322.024 - 3.1.3.2 - Outros sel:\(iços e

_ encargos
0502 - PIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302.028 - 3.1.2.0 - Material de consumo

\

0502.03080302.028 - 3.1.3.2 - Out�os serviços e

enQargos

0601 - DIVISÃO DE OBRAS

0601.13764491.006�- 4.1.1.0 -,Obras e Instalaç.ões
0601.16915751.009 - 4.1.1.0 � Obras e instalações

0601.16915�51.010 - 4.2.1.0 - Aqlllisição de imóveis

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS'DE RODAGEM
0602.1ß885341.012 - 4.1.1.0 - Obràs e instalações 200.000,00

0602.16885342.034 - 3.1.2.0 - Mate�ilil de consumo 1.000.00'0,00

0603 - DIVISÃO' ,DE SERVI'ÇOS URBANOS

0603.09515751.015 - 4.1.1.0 - Obras' e instalações � 200.000:00
0603.1691003�.36 ,� 3.2.6. 1 -Juros da dMda con·

0101.01010012.001 - 3.1.2.0 - Material de consumo

0'101.0101 0012.Õ01 � 4.1.2.0 - Equipamentos e

material' permanente
0301 - .DIVISÃO DE PESSOAL

0301.03070212.004 - 3.1.2.0, - Material de corisumo

0301.15794792.005 - 3.1.2.0 - Material de consumo

0301.15794792.005-.: 3.1 ..3.2 - Outros serviços e

encargos
0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03301742.011 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

. encargos _

0:401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.012 - 3.1.2.0 - Material de consumo

-50.000,00 ,

(')401,0'8421882.012 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

06012.16885341.014 - 4.2.1.0 - Aqulslção de imóveis 200.000,00
0602.16880332.033 - 3.2.6.1 - Juros de dívida

contratada
0602.16880332.033 - 4.3.5.1 --:A:mortização de

5lívida contratada,
0602.16885342.034 - 3.1.3.2 -, Outros serviços e

, encargos
0602.16885342.034 - 4.1.2.0 • Equipamentos e

material permanente
- 0603 - DIVISÃO�DE SERVI'ÇOS URBANOS

0603.10605751.016 - 4.1.1.0 - Obras e instalações
0603.10605751.016 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

material permanente
0603.10605752.035 - 4.1.1;0 - Obras e lnstaíações
0603.10605752.035 - 4.1.2.0 - Equipamento's e

material permanente
0603.16910332.036 - �.3.5.1 - AmortizaçAo de

drvida contratada

0603.16,915752.037 - 3.1.3.2 • Outros serviços e

'encargos
0603.16915752.037 - 4.1.1.0 - Obras e instalações

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.04140752.038 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

, encargos 67.756,00

" 0702 -' DIVISÃO DE PECUÁRIA

0702.04150872.042- - 3.,'.2.0 - Material de consuma 29.318,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00 ' ,

30.000,00

400.000,00

100.000,00
150.000,00'

4.008,80

,
,

875.000,00

100.000,00
'146.739,00

0702.04150872.042 - 3.1.3.2 - Outros-serviços e
,

encargos 85.283,80
.

0801 - DIVISÃO DE TURISMO
,

. ,,' /'

0801.11653632.043 - 3.1.3.2 - Outros servlços e

e,n.cargos 31.000,00
\

'

-TOTÀL •••••• 0 ••••••• ••••• .' •••••• Cr$ 10.110.000,00

Art. 3.°) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,· aos 25
•

dias do mês de novembro de 1980.

VICTOR BAUER
.

Prefeito ,Munlcill.al
O presente Decre�o 'foi registrado e publicado nesta Dire

toria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 25

dias do mês de novembro de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

Juizo de Direito dia Comarca de Jaraguá do Sul
EDITAL ,DE LEILJAO'

Em resumo- (art. 687 do CPC), faz saber o se

guinte: Venda em 1.10 leilão: dla 12 de dezembro

p. v., às 10 'horas, por quem mais der e maior
lance oferecer. Local: Editrcio do Forum da Co
marca de Jaraguá do Sul. Execução: N.O 6.085.

Exeqüente: Llnck S. A. Equipamentos Rodoviá
rios: e lndustrialsv Ex·ecutado: Edgar Dutra. -Bem
a ser teüoado:: Um britador, marca Altona h.c 04,
com capacidade nominal para 30 metros cúbicos

por hora, peso de 5.600 quilos, em perfeito 'es-
'

tadóde conservação, no valer de Cr$ 340.000,00.
Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso

pendente. Ficam lalinda' por este edital intimados
o executad,o 'ÓU- seus' representantes legais, caso

sua intimação não, seja possrvel p·elo Sr. Oficial
de Justiça. Dado e passado nesta cidade de Ja-

raguá do Sul; aos�08 OJqwalês ap ,$�W op SB!P.
do ano de. 1980 .. Eu" Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subs.crevi.

HAMILTON PLiNIO ALVES
Juiz de Direito
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Aprovada
orçamento de
Cr$ 35 milhDes _.
Massarandabà

Em, sessão da Cärnara
'

,

Municipal' de Vereadores
de Massaranduba do últi�
mo dia 17 de novembro,
foi aprovado por unanl

midade, o projete-de ... lei

n.'o 89/80, 'constando o or

çamento do Município pa
ra 81, da ordem de Cr$
35 milhões, resultando
num cresclimento· de;
130% lem relação ao or

çamento de 1980, ates-

tando o nível de desenvol
vimento que Massarandu
ba atravessa M! atuallda
de,

Aprovou-se, também, o

projeto que fixa as des

pesas do orçamento plu
rianual de investimentos
relativos ao triênio 19817
1983.
Observadas 'as priorida

des no setor de Obras e

Viação e Educação e Cul

tura, a administração mu

nicipal, que' tem à frente

o prefeito Dávío Leu, pre->
tende incrementar ainda

, 'mais o desenvolvimento
em todas as áreas, obje
tivando IJm C'o,:,junto de

ações voltadas ao bem

estar da col�tivictade mas

sarandubense .

central Telefôn'ic8!
Continuam em ritmo a

celerado os trabalhos de

instalação da Central Te

lefônica em Massarandu�
ba, abrindo perspectiva
pera dentro em breve les

tar instalada e funcionan
do regularmente. Esta

grande obra para o Muni�

cípio. é uma das mals

-tmportantes r reivindica-

ções do- prefeito Dávio

Leu, uma vez que o Pos

to de Serviço que tem em

atividades, não comporta
mais a grande demanda
de usuários, trazendo co

mo conseqüêncla prejul
zo ao próprio processo
de

. desenvolvimento da

"Capital do Arroz".
Em Brasília
Na quaJidade de vice

'presidente da AMVALI

Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu,
o prefeito de Massarandu

ba, Dávlo Leu, esteve de

.26 a 28 do corrente'" em

Brasflia, participando d�
Seminário intitulado "O

Municrpio da' Década de

80", onde foram d iscliti-
.

dos e analisados as 'no

vas perspeCitivas de de

senvolvimento dos muni�

cípios brasileiros. Dávio

atendeu convite feito à

Amvali por part,e da! Se
cretaria de Articulação
com os Estados e Municí�

pios-SAREM-da
_..

Secreta
ria de Planejamento da

Presidência da Repúblic1a.

Matrículas para 81
Desde' s;egunda...feira a

rede estadual de ensino

está rec!ebendo renova

çã'o da matrículas para o

1.0 grau e inscrições pa
ra matrícula na 1.a série
do segundo grau (alunos
novos). Esse período de

matrículas irá até o pró
ximo dia 10. No dia 11

serão feitas' as renova�

çõeSl para os alunos de
2.10 grau; assim como ma�

trfculas novas para o 1.0

grau. Neste claso as esco

las estarão e�perando os

alunos até o dia 13. DO,
dia 1'5 a'o dia 22 serão a�

plicados os t'estes classi�
ficaMrios para o 2.0 grau

- As mat'rrculas novas para
o 2.0 grau irão dó dia 27
a 31 de dezembro. Todos·
os alunos interessados
deverão comparecer nas

·escolas pat:a preenchi.�
mento dos requerimentos:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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para casar:

Edital n.o 11.688 dé 25.11.1980
Odenir Antonio Aldrovandi' e
Rosa Jaroczlnskl

Ele, brasileiro, sottetro, auxI
llar de escritório, natural de

Massaranduba; ne�te Estado,
domiciliado e resldente na Rua

Domingos Demarchi, nesta ci

dade, filho- de Olimpio Aldro
vandi e de Adelia Adelina AI
drovandi. Êla, brasüelra, sol

teira, fndustrlárla, natural' de
Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente em

Ribeirllo Molha, neste distrito',
filha de José Jaroczlnskl e de

Pasqua Derettl Jaroczlnskl.

Edital n.o 11.689 de 25.H.1980
Silvio Rank e

Maristela MoreHi

Ele, brasileiro, soltelro, me

canico, . natural de Jaraguá ,do
Sul, domiciliado e residente
'na Rua Venancio da Silva

Porto, nesta 'cic:iade, filho de
Maurf Rank e de Genezia! da
Silva Rank. Ela, brasileira,
solteira, balconista, natural de

Proclamas

Ademar Vlllwock e

Luzia Olska

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Corupá, neste
Estado, domiciliado e resid'en-

lho e de Luci VIIIwok. Ela,
brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá'do Sul, do� ,

.

miclliada e residente 'em Gari
baldl, neste distrito, filha de
Floriano Olska e de Madalena
luy Ols'ka.

Edital n.O 11.691 de 26.11.1980
Gilberto Nlc91uzZf e Arfete
EmUla' :Kuchenbecker

'

,Ele, brasileiro, S'oltEjliro, au

idliar de escritório, nascido em

Jar�guá do Sul, domiciliado �
residente na: Rua Jollo Bertoll,
nesta cidade, filho de Afonso
Eugenio Nicoluzzi e de Ignez

'

Grützmacher Nicoluzzi. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na-

_
tural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada' 'e resi
dente na Rua ''Relnoldo Rau,
nesta cidade, ,filha .de' Ary
:Kuchenbecker e Avelina ijoz,za
'Kuchenbecker.

de Casamento

Edital n.o 11.695 de 27.11.1980
Gilberto Baehr e

Marlene Él1'ke
'

,

� '.
�

Ele; brasileiro, .soltelro, ope-
, -

.

rárlo, n��ural de Joinville, nes-
.

te Estado, domiciliado e resi

.dente em Vila Lenzi; neste dis

trito, filho de Reinoldo Baehr

e Ana Martim Baehr, Ela,-brasi
leira, industriária, nat. (ie Ja-

,raguá (lo Sul, domiciliada e

residente em Tres Rios do Nor

te, neste distrito, filha de Kuni

bert Enke e dê Luclla Radoli
Enke.

Edital n.o 11.696 de 27.11.1980
Samoel do Esperito Santo e

Valdemlra Mau

Ele; brasileiro, solteiro, me

canlco, natural de Joinville,
neste Estado,. domlclllado e

sid'ente na Rua Presidente
Castelo Branco, nesta cidade,
filha 'de Heinz Maas e Leonil
da Stolf.

'Edital n.o 11.699 de 28.11.1980
Maximillo Oecker e

Maria B�trlz RoSa

'Áurea Müller Grubba, OficiQI Edital n.O 11.694 de 26.11.1980
do 'Registro. Civil:do 1'.0 Distrl- � Alolzio HaCke e
to 'da Comarca de Jaraguâ do Margareth W�I;
Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, faz saber que ccmpa- Ele, bràsileiro, solteiro, ope-
receram em Cartório, exibindo rärto, natural de Itãi6, neste

os documentos ex\gidos pela Estado, domlclllado e residen-

Lei a fim de se habilitarem te em Rio Negrinho, neste Es
tado, filho de Henrique Hacke
e de Elvira .Spezia. Ela, bra
sileira, solteira, industriária,
natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e residen
te na Rua 25' de Julho, nesta

cidade, filha de Gértha Irma
Wulf.

lndalal, neste Estado, domici- residente, na Rua Antonio Car-

liada e residente na Rua Jollo los Ferre_ira, nesta cidade, fi-

Planinscheck, 'nesta cidade, lho de José do· Esperito Santo;
filha de Zeferino Moretti e de

-

.,e de Maria Alice do Esperito
Alida Schmldt Moretti. Santo. Ela, b�asileira, solteira

industriária, natural-de' ,Jara-
Edital n.o n.690 de 26.11.1980 guá do SUl, domiciliada e re-

te em Garibaldi, neste distrito, Edital n.o 11.697 de 28.11.1980

filho �de Roberto Willwóck Fi-
/iCópia reoebida do Oficial de

Lontras, neste Estado.

Raimundo Gutjahr e
Margarete Ma,
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Rio -do' Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente nests! cidade, filho
de Waldevino Gutjahr e Ema

Gutjahr . Ela, brasileira, sol

teira, do lar, natural de Lon

tras, neste Estado, domIcilia
da e residente' em Lontras,
neste Estado, filha de Arlindo
José May e de Valmira Batista

May.

Edita:! n.o 11.698 de 28.11.1980
Oevalsi Sebastlana e

Maria das Neves Meisen

Eie,. brasileiro; solteiro, al

moxarife, natural de Luiz Al

ves, neste Estado, domiciliado
e reside_nte em

" Água' Verde, .

neste distrito, filho de Paulo

'Sebastiana e de Sabina Sebas
tiana. Ela, brasilei�a, solteira,

Edital n.o 11.692 de 213:-11.1980 Industriária, natural de Massa-
Clóvis'Marcelino Gonçal,:es e randuba, neste Estado, domi-

,

Liicla Tereslnhá Mendonça" ciliada e residente em Nereu
Ele, br.asilelro, solteiro, con- .

'

Ramos, neste distrito, filha de
tabilista, natural de Jaraguá Francisco Meisen e de Deo-
do Sul, domicil,iad� e resl- linda'Rlchard Meisen.
dente 'na Rua José, Teodoro

Rib.eiro,: nesta cid,ade, filho de
Holando Marcelino Gonçalves
e de Felomena Schmitz Gon
çalves. Ela; brasileira, "'so'ltei
ra, comerciária, nascida em

Jaraguá do .SUI, dom'iciliadä e

residente na_ Rua -Carlos Ha
fermann, nesta ,cidade, filh,a.
de "Nascimento" Manoel Men

donça e de Claud!l'Ui ,Zimmer-

rQ_sldente na Rua João Cariós,
, Stein, nesta cidade, filha de

Mario Uner e de Jandlra Uller.

Edital n.o 11 ;701 de 28:11.1980

Francisco de Assis L1m'a e

Lucia Va'i'ella ele L1z

Ele, brasileiro, solteiro, in

dDstríário, 'natural de Campos
Novos, neste Estado; domici

liado e residente na Rua João

Carlos Stein,' nesta ' cidade,
filho de Benedito Borges Lima

e de Anita Vilma Praesler de

Uma. Ela" brasileira; solteira,
do lar, natural de. Lages, 'MS

te Estádô, "domlclllada e resl

'dente na Rua Jollo Carlos �

Stein, nêsfà cidade, ! filha de

Arides Ferr�lra de liz' e �e
Gerbina Varela de Liz:

Êdital n.o 11.702 de 28.11.1980

Luiz Steinmachel" e

Marlza Correa" .

Ele, 'brasileiro, solteiro, pe

dreiro, natural de .Járaguá do

S'ul, domiciliado e resldente

-na R�a Bahia, nesta cidade,
filho de Paulo Steinmacher e

Anna Würges -, Steinmacher .

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural ae Jaraguá dê Sul, do
miciliada e residente na 'Rua

Bahia, nesta cidade, filha ,de

Mar:tlns Correa e Olivia· Tecilla
Corr,es.

,Edital ri.O,11.7Ó3 de-2{1.�1.1980
'Cópia recebida do Ofidal de�
Blumenau, neste 'Estapo.
Ivo José tcoerlch e

-

,

EvarJlda VeloSo

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural deste Esta-.
'do, domiciliado e residente em

Blumenau, neste Estado, filh�
de José Koerich e .Regina
Back Koerieh. Ela, brasileira,

!lolteira, industriáda, natural

deste Estado, domiciliada e

residente na Rua João 'Klein,
nesta cidade, fi!ha de Leopol
do Veloso e de ,Rosa Padri

Veloso.

Edital.n.o 11.704 de 28.11..1980

Cópia recebida do Oficial de

Schroeder, neste Estado

Albrecht Rubens Fischer. e

Aneli Arlet,e de Souza

Ele, brasil�iro, solteiro, in
- dustriário, 'natural de .Schroe

der, nßste Estado" domiciliad'o

e 'residente em' Schroeder,
neste Estado, filho de Albrecht

Guilherme Ricardo Fischer e

'êfe Edith Elisabeth Meyer Fis-
cher. Ela, brasileira, 'solteira,
Industrlárla, natural de Jara-

'Quá cf'o Sul, dpmlcl!lada e rs

sidente em Itapocuzinho, nes

te' distrito,' fllh�
.

de Arlindo

Eglno de ,Souza e de Maria
Blsonl ae Souza.

Elital n.o 11.707 de .01.12.1980
Wilson RobertQ Engelmann e

Aparecida da ,Cunha Jacobi
,

"

Ele, brasileiro', solteiro, au

xiliar de escritório, natural de

Joinville, neste Estado, domi

ciliado e residente em João

Pessoa, neste distrito, filho da

Aeotpho
.

Engelm_?nn e de Va

lesca May Engelmann . Ela,
brasileira, sçtlelra, industriá

ria, natural de �araguá do Sul,
domiciliada e residente em

João Pessoa, neste distrito,
filha de José Jacobi e de Noe-,
ma da Cunha Jacobi.

Edital n.o 11.708 de 01,12.1980

Irlneu 'Valdir, ,Alves e

Infanela Rosa

Ele, .brasllelro, soiteiro, tor

nelro, natural de Jaraguá do

SUl, domiciliado e residente

em Ilha da Figueira, neste dis

trito, 'filho derValdemlro
'

Alves

e de Maria Borba Alves, Ela,
brasileira, solteira, lndustrlá- .

ria, (natural de Corupá, neste

Estado, domlclllada e resi

dente na rua João PIanins

check, nesta cidade, filha de

Waldemiro Rosa e de Dirce

Tomais Mateus Rosa.

Edital n.o 11.709 de 01.12.1980
Cireneu Stenger Sanches e .

Maria Aparecida Rodrigues

Ele, brasileiro, solteiro,' ope
rário, natural de São F.rancisco
do Sul, naste' Estado, domicilia
dó e re'sidente na Avenida Ma

rechal Deodoro, nesta cidade,
filhÓ' de João 'Sanches e de Ce

cilia Stenge,r Sanches. E!f:,
brasileira, solteira, industriâria,
natural' de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e residente

na Rua Herma'nn Schulz" nesta

cidade, filha de Venina Rodrí

gues.

Edital n.o 11,710 de 2.12.1980

Mario Morettl e
Anelore Behllng

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário,,,natutal de Corupá, "neste
Estado, domiciliado e residente
em Ilha da Figueira, neste dis

trito, filho de Octavio Morem
e de Carmela Silva Moretti.

Ela, brasileira, solteira, Ind_us·
triária, nátural de Jaráguá Ido
Sul domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito,
filha de Gerhard OUo Ernesto

Behling e de Clara 'Reinert Beh

ling.

Edital n.o '11.711 de 2.12.1980
Nelson Fuck e Maria Ro-

'

slnha Alves

Ele, brasileiro, solteiro, 6perá�
rio, natural de Apiúna, neste

Estado, domiciliado e residente
na Rua Domingos Rosa, nesta

Edital n.o 11.705 de-01.12.1980 ,cidade, filho de Odilo Fuck e

Cópia recebida do Oficial de de Maria Verónica Junckes
Ind'aial, neste. Estado. Fuck .. Ela, bras!leira, solteira,.
Valmof !:leiche; e costureira, naturál de Luiz AI-
Lori Sehmldt

ves, neste Estado, �domicillaaa
I;le, bras.,. solt.,·mecanic,o, e residente na- Rua Domingos

natural de Jaraguá do Sul, do- Rosa, nesta cidade, filha de
miciliado e residente na Rua 'João Alves e de leonicfa Alves.
Roberto Ziemann, nesta. cida- ,

oe, filho de Carlos 'Reic�el e Editai n.O 11.712 de 2;12.1980

de Gerda Schneider Reichei. Alano Vieira e Eleni da Silva

Crecl N.O 41&-J

COMPRAMOS
Melhor preço
,VENDEMOS
Qualidade

ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUGAMOS
Tranquilidade

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS..
, Rua Waldemiro Mazureehen. 42 - Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO ·SUL - STA. CATARINA

'LAR
AGORA EM NO'VO ENDEREÇO:

, ,

Av. Mal. Deod. da Fonseca, Galeria "Dom Francisco" 8/13
,

-

Telefone, . '(0473) 72-0510'

,

.

.�' LAR VENDE"I

TERRENOS:

Rua 225, entrada entre Daiman Oontecções. e
a Kuki, terreno de 427,50m2;_' Vista panorãmlcà,
'região calma. Cr$ 280 mil, sendo Cr$ 150 mil dé
entrada e o saldo em 6 prestações.

TERRENO EM CORUPÁ..SC

Corupá - centro - terreno de 5.600m2 frente
'

para a Rua Germano Mahnke, a Cr$ 320,OOm2.
.

PRAIA DE -PiÇARRAS:

Piçarras - Lote, a 1QOm do mar ..; vende ou

troca por terreno em Jaraguá." Aceita vefculo.
BARBADAI

CASA:

Rua fie. Alberto Jacobs, magnffica residên
cia em alvenaria com 162,65m2. com 4 dormitó-

.

rios, sala' de estar- ampl,a, 2 banheiros, garagem,
edificada em terreno de 25x33m.

'

.

VElCULl)S USADOS REVISADOS

Moretti Jordan & Cia. Ltda .

Selina II LDO - branco "

Belina II � - bege -.
'

'_. :- .

Corcel cupê L - branco .......•.........
Corcel cupê L - bege ' .. "-' : .

Corcel GT - vermelho �,' .

Belina L - vermelho .............•......
Oorcel sedan - ,azul ,. .

Coricel cupê - marrom .

Gol L - grafite \........ 1981

Gol L - branco 1980
Brasflia - bege I. .. • 1979
BrasrJia .. amarelo 1979
Brasnia - branco 1976
VW 1300 L - bEfge ; I: ",'" .1979

, VW 1300 L - branco.................... 1979,
Brasflia - amarelo ; -, 1977 '

Opala Comodoro - branco 1979

1980

1979
19n

(

1977
1976
1974

,

1974

1973
'

PAGINA «5

Estado de Santa
Catarina

,Prefei,fura Municipal de
Jaraguá_ do Sul

,

DECRETO N.o 624/80

Fix. o valor da Un.ida-
J

Ide Fiscal para o exer
cicio de 1981.

VICTOR BAUER, Pre-
teito Municipal de Jara..
guá do Sul, 'Estadô de
Santa Catarina, no uso

e exercícto de suas a

tribuições e com base
no disposto no ,Parágra
fo. Segundo da, ue,i· n.O
579/75, de 02 de de

zembro, de 1975;

DECRETA:
,

t Art. 1.0 ,_;..' Ficia flxa
ao: 'ém : c-s 2.668,00
(dois mil, seiscentos e

sessenta e oito cruzei
ros) o valer da Unidade
Fiscal parao exercfcio

d.e.1�81 .
Art. - 2.0 - Este De

creto entrerá em ·Vigor
na data de sua publioa
ção, revoqadas 'as dls
poslções em contrárlo.

Palácio da Prefeltura
Municipal de Jaraguá
cio Sul, ao 1.° dia! do
mês de dezembro de
1980.

VICTOR BAUER
Prefe'ito Municipàl
O presente Decreto

fo� registrado -'e publi
cado nesta Diretoria '(fie
Expediente, Educação e
Assistência Social, ao

1.° dia do mês de de
zembro de 1980.

ASTRIT' K. SCHMAUCH
Dil'1eltora

Isenção
do I R

1
Quem tiver renda bruta

. em 1980 inferior ou igual
'S! Cr$ 195 mil (15 mi,l men
sais incluindo o 13.(0) não

precisa apresentar decla
ração no próximo' ano. E
o imposto retido na fonte·
este' ano, todos 0$ abati
mentos (aluguel, juros, e

ducação e de�ndenes) Ie

as tabelaiS progressivas de
- desconto na fonte 'terão
lieajuste de apenas 55%.
Em 1981, quem ganhar até'
Cr$ 30 mil por mês ficará
,isento do imposto na fon-
te.

meses
...

Chevrolef a álcool
(:Chevette -' Opala Caravan • Ca�ionete).

Financiados em
Ele, brasileiro, solteiro; :>pa-

rárlq, natural' ,de BlumenalJ, Ela, brasileira,' solteira, costu-
nes-te Estaâo, dom'lcl'II',ado 6

'

- Ele,_ brasileiro, solteiro, moto-
reira" natura.l de Jaraguá do

resl'dente em VI'la LenzI', neste ,rista, ,natural de Massaranduba,
Sul, domiciliada' e residente

'di t't f'lh d Rdine,ste Estado, domiciliado e re-s ri o; I o' e u o fo De- em Indaial, neste Estado; fi-
C'ker e de Marl'a- Decker. ' Ela,

'
,. sidente ná Rua Henrique Mar-

, lha 'de ,Er'win Adolfo . Frederi-
brasileira,' solteira, do lar, nà-" quardt, nesta cidade, filho de

'co 'Schmidt 9' âe rrma Ehml<e
José Vieira e. Wanda' Deretti

'mann, Mendonça. tural de Jaragüâ do Sul, do- Schmldt.
V" EI b

..

It
.

.

miciliada e residente em Vila lelra, a, raSlelra, so eira,
Êditäl n.o·11.693 de 26:11.1980 Lenzi, neste distrito, filha de Edital.n.� 11.706 de 01.12.1980 industriária, 'natural de Marechai
Alenor José Lenz'- e

.

Manoel Rosa e 'de Veronica Márcio Luiz FÍ'ai'lZener e Candido .-Rondon, Paraná, do-
'Matiren Ráboch

Marcos Rosa. RenIta 'Hanemann, \ miciliada e residente na Rua
'Ele, brasileiro, "soúeiro,:es- '

,

. Ele, brasileiro, solteiro, co- Henrique Marquªrdt, ,nesta ci-
'crlturário, natural de -Rio' dos Edítal n.o ·11.700 de 2!3:11'.1980 merclante, natural de JaragUá dade, filha de Reinaldo da S!I-
Cedros, neste Estado, domi-' Nàtal Estevio Vol�i e ao Sul domiciliado e' residente va e IIze da Silva.
ciliado e residente 'na' Rua Ca- Terezlnha Uller .'

na Rua Walter Marquardt, nes-
bo Harry Hadlich;' nesta éida-

'

Ele, brasileiró, solteiro, ser- ta cldad,e, filho de, Afonso E para que chegue ao conhe-
'dá, filho '(le AtIlnd.o" lenzi'e vente, natural 'de Luiz Alves, Franzener e de Patilina Pedri cimento de todos, mandei pas-
de Hercilia ,Lenzi: '. Elà, bràsi,. neste Estado, oomiciliado, e � Franzen�r. Ela, �brasilelra, sol- sar o presente Edital, que será
leira, 'solteira, escrítur�r:ia,na,s... 'residente em Vila�Lenzi, neste telra" pro'fesso'ra, natural de publicadó pela imprensa e em
elda em Játaguâ dõ�Sôí; ,JjJml- distrito ,filho de Valentim Vol-

'. Jaragua "do
.

Sul; domiciliada e c�rtório, onde será afixado du-
ciliada e residenté na' R�á 'Ca- pl e de' Terezinha "Rangheui residente na Rua Bertha Wee- rante 15 dlás. Se alguém sou-
bo HarrY Hadlich, 'ne�ta

.

cidà:' Volpl. 'Elá,' brasileira, solteira, ge, nesta cidade; fJlha de Gul- ber de 'algum Impe�imento,
de, filha de Marcus· Adam Ra_c Industrlárla, natura] '(fé Rodeio"

�

'herme Ranelllann "e' de Irene acuse-o para os fins legais.
.
bôch e Selly Bruch' 'RabÇlch.

.

heste Estàdo, dömiciliadä' e· .... RaÍ1mann Ranemann. A OFICIAL

300r de entrada
24'

em Emméndörfer Com. de Veículos Ltda.
'AV. Mal. Deodoro (em frente li Igreja M$trlz)

Fones: 72-0060 - 72-0655 - 72-0989

!E.---

Promoção e_spec'ial de fim "d'e an,Q

,TRU totalmente grátis em qualquer modelo

�

, Breveménte vendendo álcool hidratado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
Prefei,tura Municipal de Jaraguá ido Sut
'lEI N.o 807/80

"Altera a lei N.o 700/7711•

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jaraguá do, Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exerclclo de- suas atribuições. '

Rae saber a todos os habitantes deste Muni
cfpio que a Câmara de Vereadores aprovou 'e ele
sanciona a seguinte Lei:

.

A'rt.-1.0 - O artigo terceiro da L'e'i n-.o 700177
de 22 de dezembro de 1977, passará a ter a se-

guinte redação:
-

-

.

�rt 3 ..°) �. � t�a de iluminação pública para os
Imóveis edificados, serä cobrada mensalmente,
calculada sobre o valor da Unidade Fiscal insti
tuída pela Let Municipal n.O 579/75 de 02 de de
zembro de 1975, na seguinte -pro:porçâo:

Faiixa e/óu classe de eensume Unidade Valor mensal
Da TlP p/1981Fiscal %

Residencial 'Monotásico
.

0-30 'KWH 0,65
Besldenclal Monotásico 31-50 :KWH 1,10
,Residencial Monotásico 51-tOO iKWH 1;55
Resid. Monotásico acima de 100 :KWH 2,20
Residencial Bitàsico 9 Trifásico 2,20
Com. Ind. P. Pub. Emp. S. Publ. Monof. 7,50
com, indo P. Pub. Emp. S. Pub!. Bit. e

Trif. 10,00

17,34
29,34
41,35
58,69
58,69
200,10

266,80
266,80Primários 10,00

P;airâgrafo único - Para os imóveis não edifica
dos na área urbana, cobrar-se-á a Taxa de Iluml-

"

nação Públioa, 'anualmente, na razão de 2 5'%
(Dois yfrgula cinco por cento) sobre a Unidade
Fiscal por 'metro linear oe frente; para os benefi
ciados com a iluminação de-. mercúrio e. 1 0%
(Hum vrrgula zero por oento), para OiS beneficia-
dos oom a iluminação simples.,

'

,

·

" �rt. 2.�.-. Esta Lei entrerä em vigor a partir
d� 1. de Janeiro de 1981, revogadas as disposi
çoeS' em contrário. .

·

- P.alácio da .Pre!eitura Municip�1 de 'J,araguá
'

do Sul, ao·s 25 dias do mês de novembro de 198Q,' .

VICTOR BAUER
'

Prefeito Municipal
A presente Lei toi registrada e publicada nes

ta D.iretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 25 dias do mês de novembro de
1980.

.

, ASTRIT K. . SCHMAUCH
'"

Diretora

,

Estado de Santa C8Jtarina
Prefettura'MuniCipal de J�ragu� do Sul

IlEI N.IO 810180
"'-Au·toriZa Q Chefe-do Poder Executivo fir
mar cOnvinio".

'

·

- O Sr. VIC_TO_R BAUER, Prefeito Municip8J1 de

Jaragúá- 'do ,ßuI, �Estado de Santa eata�ina, no u�p
e éX'ercfcioc,de suas atribuições.

: Faz �aber á .todas 'os habitantes, destß Muni�

cfpio que i8J. Câma'ra tfe VereadofieSc'aprovou ê-.ele
sanciona a seguinte Lei:

-

.

Art.. 1.° - Fica o Chefe do P'oder Executivo

autorizado a celebra[_ com o GOverno- do Estado
de Santa Catarina, através da Secret8Jria de Segu
rança e Informações, Convênio 'de Delegação de

Enoarglos' de Trânsito Público.
.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor n8Jdata
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. ,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 28 dias do mês de.'nove.mbro de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municip8J1

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de. Expediente; Educação e �ssistên
cia Social,. aos 28 dias do mês de novembro de

_1980.
ASTRIT 'K. SCHMAUCH

I:>iretora

Estado ,de Santa Catarina
_ Prefeitura Municipal de J'aragUá do Sul

DECRETO N}' 622/80
'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja��

guá ido Sut, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercrci,o de su�s �tribuições que lhe confere a

Lei Complementar N,o 5, de 26 de novembro de '

1975, e ".
,

Considerando que os·Servidores e Funcioná

rios Municipais foram priVrados de vários �ontos
facultativos no decorrer do presente exercrc1io;

Considerando o objetivo de proporcionar aos

familiar'es dos Servidorés e f:'uncionários, um con

vMo mais intenso nas festas natalinas e de fim- .

-de-'�a,no; e .

Considerando, tambem, que nas léfatas abaixo'
relacionadas, os servidores públicos municipais
são exigidos' com menor intel'!$idade,

DECRETA: '

PONTO,FACULTATIVO nas .repartiçÕes Muni
. cipais nos _di,as 24, 26 e 31 de dezembro .de 1980

e 02 de janeiro de 1981.
.

,

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
-

Palácio da Prefeitura Municipal de J.araguá
do Su'; aos 28 dias do mês de novembr-o de 1980.

VICTOR BAUER
, Prefeito Municipal _

O, presente Decreto foi registràdo e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e AssJs

tência Social, 'aos 28 dias do mês de novembro

de 1980.
ASTRIT K. SCHMAUCH

Diretora

. SEMANA DE 06 a 12 DE DEZEMBRO DE 1980

Estado de -sante C8Jtarina
Pr:efeitura Municipal de Jaraguá do Sul

�
.

L�I M.o 811/80

Reajusta vencimentos cio Funcionalismo'

PQblico Municipal atlivo e inativo.
-

•
O Sr. VICTOR BAUER', Prefe'ito Munlclpal de

J,ar:8Jguá Ido Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercfcio de suas atribuições.
.

Faz saber 'a todos os habitantes deste Muni

clplo que a Cãimara de Vere/adores aprovou e ele

sanciona 181 seguinte Lei: ,

Art. 1.0 - Ficam reajustados õs vencimentos

dos Funcionários Péblloos Municipais, atlvos
'

e

'inativos, para o exerclclo de --1981, nos seguintes
percentuais e- épocas: t

20.% (vinte por cento) a partir de 1.°.0.1.81

10 (dez) por cento) a partir de 1.°.04.81

20% (vinte por cento) a pa:rtir de 1.°.07.81 '

10 (dez) por cento) a partir de 1.°.10.81

Parágr8Jfo único: Os reajustes constantes nes-

te artigo serão calculados' sobre os vencimentos

que- 'o funcionário estiver percebendo .na época,
obedecidas as disposições contidas no Parágrafo
único do art. 2.0, da Lei n.o 781/80, êfiel'16 Cle ab'ri.1
de 1980.

-

'

Art. 2.0 -. As despesas decorrentes d8J pre
sente- IJeii, correrão' por conta de recursos pró
prios do Orçamento Vigente.

Art. 3.0 - EstakLei entrará em vigor' no dia
1.° de janeiro de 1981.

Palácio da Prefeitura Mtrnlclpal de Jaraguá
do Sul, aos 28 dlas d'() mês de novembro de 1980.

VICTOR BAUER
, Prefeito· Municlp8J1.

A presente Lei foi' registrada 'ei publlcada nes- .

,ta.Diretoria de Expediente, Educação rei Assistên
cia Social, aos. 28 dias do mês de, novembro de

-

1980.
'

ASTRIT :K. SCHMAUCH
Diretora

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipit' de Jaraguá dO Sul

DECRETO N.o 623!80

Supiem.enilla Idotações! do Orçarmmto Vi

__:g8nte.
VICTOR BAUER, Prefeito Munic1ipal de Jara

guá do Sul, J::stado de Santa Catarina, no uso e

'ex.ercrcio de suas atribuições, com bâse
.

n8J Lei

Municipal n.o 761/79 de 31 de outubro de 1979;
DECRETA:

Art. -1�0 -- Fica aberto um crédito suplemen
tar no valor de Cr$ 7.500.000,00 (Sete milhões ai

quinhenfo.s mil cruzeiros), par,a reforço do pro
grama e verba abai�o discriminadas, constantes

do orçamento vigente, a saber:

An,el(o I - Quadro A

0601 -' DIVISÃO DE OBRAS ( .

, '0601.16915751.007 - Pavimentação de'·
ruas ... .-................. Cr$ 7.500.000,00

Anexo II � Quadro A'
"0601' - DIVISÃO DE OBRAS '

0601.1691575� .007 - 4.1.1.0 - Obras e

instalações ... .-. � ........•. Cr$ 7.500.000,00.
Art. 2.° - O reoúrso paraabertura deste cré

.

dito supl·eJffient;:tr, correrá por contà do Oonvênio
MT-SG N.:<> 005/80 F.N.D.U.\ N.o Q09/80, "assinaCl'o'
em 15 d'ä fevereiro de _1980, ,ratificado pela Lei

Municipal N.o 778/80 de 16 de' abril· dei 1980.
Art. -3.0 - "Este Decreto entrará- em vigor na.

data de sua publicação, revogadas as dispos1i-
ções 'ern contrári,o.

'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, ,ao 1.° d:ia do mês oe dezembro de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

6 presente Decreto foi registrado e publicado
'nesta' Diretoria de Expediente, Educàção e Assis
tência Social, ao 1.° dia do mês de dezembro '4�
1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A --COMERCIAL �S/C [TOA.
Eugin·io Victor

_

Schmöckel
. Economista e Contador CRC-SC 1605

Téc� Conto Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786 -

Téc. Conl YVQ�ne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Contabilidade ...,... Recursos Fiscais e Admi
nistrativos - 'Serviços de Marcas. e Patentes -

Legisl8Jção Trabalhista e Previdência .social -

e Serviços Aéreos VARIG. _

Desde 1,944 a serviço do progresso de Jaraguá
do Sul -- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Telefone 72-0091 •

Neste . Natal dê· uma assinatura
do "CORREIO 0'0 .POYO'" a força
,viva da históri'a jaraguaense
:- . Apenas CrS 5,OO�00 anual'

Ligue ,para 12-0091

o complernento das

provas serä.neste domin

go, no Clúbe Atlético' Bae

pendi; que possui a me

lhor pista de Santa Cata
rina. O lnlclo será tam

bém às 8 horas, devendo
serem dlsputadâs os . 75,.
100, 200, 300, 800 e reve

zamento, 4 x 100 metros.

,

'vas de arremesso de dls

co, dardo, peso, salte/alt.,
salto triplo e em dlstäncla,
além dos 1.500 metrôs, se...

rão relalizados em Massa
rand'uba, junto ao Centro

Desportivo Municipal Eri

ch Rode, nas categorias
infantis masculino e femi

nino, além de miri91 mas

culino e feminino. Na ca

tegoria inf,antil, 'ei mirim

competirão atletas até 15

anos,
.

no dardo', peso, sal
to em altura e dlstãncta
O infantil MIF no disco-f>.

1.500 metros e no infantil

masculino, salte triplo.
Alunos da Escola de E

ducação Frsica da Furb,
dei Blumenal, '. auxiliarão
nos trabeíhoe de crono

metragem e arbitraqem
das provas. ,O !prefeito Dá
vio Leu, de Massarandu

bà, numa prova de des

portivismo, oferecerá .toda
a alimentação e transpor
te a equlpe de arbrltaqem
que neste sábado atuará
em seu municfpio.

vldores Públicos de Jolrr
vllle. A promoção do Cam

peonato foi da Federação
Catarinense de Xadre�

que tem na pne:sidência
Arno W8Irmeling.

'

Neste. Campeonato, os
. enxadriSifas jaragu�enses
participaram por -clOnta

,

própria, 'isto é, àSi suas

próprias expensas, tendo
como:' destaque Sigfr'iedé
Kreutzfeld, ,estreante e

que saiu.;se muit,o bem"
consider·ando ser sua pri
meira participação. Mário
José Lico e Aldo, Prakfa

complementou o· grUpo
de. tabuleillos jaraguaen
ses no Campieonato,
Tomeio da Primavera:

O Clube Jaraguaense
tle Xadrez, agora organi'
zado,

-

tendo apHcado, e

bem, toda a verba recebi ..

-da do poder público mu...

-niClipai, tem pretençã'o de

re8Jlizar, ainda este ano,
O Torneio da Primavera"
masculino Je< -feminino, a

berto ,a todos oS pratican
,tes de xadrez de Jaraguá
do Sul. Este" torne'io en

c-erràrá as atividades de
1980. As inscrições deve
rão ser realizadaS! na se

de do Clube, diariamJente,
à exceção das quinfas·�
feiras, a partir das ,19h30

Atletismo '-movimenta a classe· estudantil

Xadrez com
.. força total em 81

Nós

Agradecemos!

Estarão re�p�elSenta!dos os

seguintes estabeíectmen
tos: Roland Dornbusch,
Euclides da Cunha, H�
leodoro Borg!es; São José

(Rio Branco), Almirante

Tamandaré, General Ron

don 'e Colégio São Luís.
Estranha-se a não inscri
ção e partlctpeção da Es
cola Básica Hclando Mar
celino Gonçalves, cujo o

rientador à prática des
portiva está confiada ao

professor Caglione, esta
belecimento que possui
vários atletas do seleclo
nado [arapuaense de atle
tismo. Não s� sabe as ralo.
zões, da não participação.

-
.

nau, Joinville, Florianópo-
lis e Curitiba, dentre ou

tros. Isto, se houver apoio.
Em janeiro ou feverei

ro deverá ocorrer o' 'Cam

peonato Municipal; '. so

mente para� associ·ados.
E em fevereiro, já está
definida a ida de infegran
,tes do CJX à Montevidéo,
r�tribuindo, à visita feita

pelos uruguaios este ano

à Jaraguá do Sul.

Nos Jase

An'ali·sando à nep_orta
gem a participação de

Jaraguá do SLiI nos XXI

Jasc, aqui realizados, AI�
do Prada disse que os

jr�su1tados po(:feriam isler
melhores e atribuiu le,ste fa
to ao pouco preparo e

treinamento inadequado,
aliado ao melhor preparo
dos adversários. Mas o

importante, segundo Aldo,
é que Jaraguá do Sul uti
lizou exclusivamente pra
tas-d'a-casa, enquanto' a
grande maioria hão, o que
fez com que �stes Jogos
Abert·os fossem o de me

lhor fndice técnico da
história. Nos Jasc, Jara

guá ficou em nono no'

masculino e setimo no fe-'
minino:

,

mino Para 81, se houve mal-

Para 81
' -

or empenho _ e interesse
.

O CJX,. segundo Aldo dos ienx:adristas e uma

Prada, seu presidente" conseciüenfé, continuida

pretende entrar com for- ,de neste trab'altio, Prada
-

ça total em 81. Inicialmen- Cirê que JaragUá CIo 'Sul

te é pretenção realizar um
.

volte a ser' nespeitado
Torneio Inter-Clubes, pa-· nesta modalidade

_

como

ra marcar a inauguração em -ános p'ass'ados. O

das melhorias introduzi- clube tem todo o�material
das na s.ede do clube, Iq- neCieisiSário e unia sedie
o8Jlizada junto ao Cine bem aparelhada, o que
Jaraguá. Serão' convida- ,facilita o desenvolvimen
das equipes de Blume, to de um melhor trabalho.

.

I ,

Agradecidos pelas bên

çãos Divinas recebidas em

nossà existência; agrade
cidos pelas graças alcan
çadas no deco·rrei dos 65

"-.. .
anos de vida conjugal;-a
gradecidos pela únidade
que rejna nã_ famflia que
o Criador nos concedeu,
queremos, também, ex-

. pressar o nossº- eterno, e
sincero reconhecimento

pelas manifestações de
carinho que fomos alvos '

por 'ocasião da comemo

ração das "BODAS OS
FERRO", oportunidade em -

.

,

que pud.emos avaliar o ARNOLDO LEO'NARQO e OmUA PRIM SCHMllT

Aproximadamente cen

to e cinqüenta estudantes
das redes 'estadual '9 par
ticular de ensino, repre
sentando seife estabetecl-"
mentos, estarão tomando

parte dos I Jogos �sc<?la�
res Regionais da' 19.a
Unidade dei Cordenação
Regional (UCRE), na mo

dalidade. .
de atletismo, em

-

Massaranduba e Jàraguá
do Sul, nestá final"de-se
mana. A promoção é da
Divisão' de Educação Flsl
ce e Desportos da 198.

OCRE, dirigidà pelo prof.
Murlllo Barreto de Azeve.,..

od, sendo também 'O com

plemento destes mesmos

Jogos, uma vez que no fi
nal 'de setembro e lnlclo
âê outubro," fo'i realizada
as provas nas modalida
des coletlvas, envolvendo
educandárlos localizados
dentro da área geográfica

. da Ucre de. 'Jaraguá do
Sul.
Neste .sébado, rdía 06,

infcio às 8 horas, '8JS pro-

FOi realizado em mea

dos de nÇlvembro, na Ca-'
sa Idla Cultura, em Jo·in-

, ville, >Q " Campeonato Es
tadual Intetclubes, que
podle ser considerâdo'
uma 2.8 edição,' dos Jo-

: gos Abertos. Com freze
clubes participantes. no
masculino, este oampeo
nato foi realizado'

-

pielo
sistema suíço, em cinco

rodadas, enquanto que no

feminino os cinco clubes
particip'ante� jogaram ,um

sistema Schuring, A e

X!emplo do anO' passado,
Blumenau, através da Cia.

Hering, conquistou mais
uma vaz O' título de Clam

peão no m'asculino, ratifi
cando o resultado dos úl

timos Jogos Abertos, rea
lizados aqui _�m Jaraguá
do Sul, enquanto no f.e"

minino, a'TUpy, de Join,�

ville, foi a campeã. A clas'-

'sificação fin:8J1 do mascu�
.

lino ficou sendo· a seguin
.

te: Cia� Hering 11,5 pts
como campeão; vice: SER
Tigre, com 11,0; 3.° Clube\

. de Xadrez Fpolis, 10,0; 4.0
"Joinville Tênis Clube 9,0;

, 5.° Clube- de Xadrez Blu-
menau 8;5 pts; 6.° Clube
-de Xadnez Joaçaba 8,0;
7.0 Clube de Xadrez de
Brusque 7,5; 8.0 Çlube de
Xadrez de Tub8Jrão' 7,0;

_ 9.0 Ass'ociação Atlética Tu

Py 6,5; 10.0 Clube Jara-.

guensa de Xadrez com

5,5 pts; 11;0 Associação
Classista He.ring, 5;5; 12.0
Assoe. de Servo Público's
de 'Joinville 4,5 e 13.0 Clu
be Náutico Cruzeiro do
Sul (São Francisco) com

-3,0 pts. No feminino, ,a O'r-

dem de coloc,ação'foi es
ta: AA Tupy, Cia. Hering,
Tigre, Joinville Tênis Clu
be e Associação dos.Ser-

verdadeiro sentido do a

mor fralerno e comunitá
rio, que é,' sem dúvida,
uma das maiores razões
da vida;

Jaraguâ d,o Sul, novem
bro de 1980.
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A viagem da
J •
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Garrafa Solitária
A INCERTEZA DO MUNDO CERTO

A CERTEZA NO
MONDO CERTO

atual da humanidade. Napoleão
Bonaparte, o .corso, (quem não
se lembra?) se fez Imperador,
coroado em 1804 pelo Papa.
Depois de sua fuga da ilha de

Elba, foi derrotado em Waterloo,
pelos ingleses,

• levado prioslo
nelro para a ilha çle Santa He-

Gentileza Foto "B" .

- Fpolis.

"Estimado
. Amigai

Amil - Greetings!
Le envio a Vd. felic.idades

cordiales de Ia barca' -s. S. !
NANCV LVRES" en viaje de

Nueva Orleans, (EUA) a
- Cape

Town (Africa dei Sud). Me gus

ta mucho si Vd. puede me es-

lena, no
.

Atlântico Sul, onde cribir en diciendome- adonde

morreu a 5 de- abril de 1821, - Vd. ha trovado esta carta y la

após 6 anos de exUio. fecha tambien . Vo, de mi párte,
Não sabemos se- a, travessia

da garrafa se fez com 'mar ,cal
mo, vento tranquiio, com clima

bom ou com mar grosso. O fa

to é que, imitandp os antigos
navegadores; elä chegou. ao seu

destino, proporcionando muita

alegria aos seus achadores e a

companhantes ,
e motivo desta

Ie escribiré en dandole. muchas

gradas por sus' noticias. -La

fecha hoy es el 21 de Marzo

1980 y estamos circa 200 kms.

sud de Ia Isla de St. Helena.
Muchas gracias. Direçión: Miss
Elsie Capozzi - 24Ç,. Galen' Dri
ve - 'Key Biscayne, Florida

(U.S.A.)".
desprestenciosa reportagem, de Em contato com gentis ele-

profundo sentido humanitário mentos da marinha, soubemos

pelo que representa na ânsia das 'distâncias em apreço: rla

de um novo contacto, em busca Ilha de Santa Helena à Ilha de

de diálogo e compreensão en- ,Santa Catarina, em linha direta'

Cher

O que vamos contar já ,foi
objeto de uma 'extensa repõrta- tre os h0l!1ens. A ilha de Sta, a distância ·sõma 2.550 milhas
gem de TV da Capital do Esta- Helena fica em linha direta aos marrtimas e, em c'ontando cada---.
do. Mas ficou só nisso. O a- _ limites, de Angola e Namibia ' milha 1.852 metros, importa em

contecido estã a merecer mais (Africa do Sudoeste). É só olhar 4.723 Km; mas, dado JJ' fato :Ie
algumas considerações. 'É co- , o mapa mundi.
mum entre-- nós dizer que o im- O PORTO SEGURO
possrvel acontece. Não. É o A viagem da garrafa sOlitãrla
possrvel que poucas vezes a-

.

também ,terminaria, como na

contecel
., .

história do �rasil, num Porto
Pois, não hã de ver que uma se!;luro, transmitindo a mensa-

certa moça algum 'dia deu de gern da civilização. Sábªdo, dia
viajar de Nova Orleãs, nos EE. 15 de novembrÇ>, era feriado _

UU. para a Cklade do Oâbo, 'na a Proclamação da República do
Africa do Sul. Tomou o navio. e
seguiu viagem. Lã pela Ilha de
Santa Helena, ela que é inteli
gente e culta, certamente leva
da pelo vazio da viagem de
longo cur;o, teve a luminosa
idéia de mandar uma mensa
gem pelos mares afóra. Escre
veu a mensagem em inglês, sua
Irngua paterna, em francês e
em espanhol: Num-a garrafa de
licor ela colocou a 'mensagem.

Atarrachou_ o gargaló e a jo§ou
ao mar. Gostaria saber onde

seriEl encontrada. Lembrou, po�
oportuno, 9ue estava a 200km
da Ilha de Santa Helena, pe-r
tencente à GrA Bretanha, em

pleno Atlântico Sul e, para os

,que nAo estãÇ> acostumados aos

assuntos marrtimos, Situada à
Latitude 16.0 S - Longitude
6.0 O, lembrando a Ilha a histó
ria universal, que conta a vida de

um homem, 'que embora derro

tado, contribuiu. para O· estado

Hoje estamos careca de saber que a terra
j redonda, que executa movimentos, que é o

planeta onde os terráqueos vivem e é parte de

uma complexo universal. Da lua os astronau

tas chegaram a mandar imagens que deslum

braram o mundo. Mas existiram os tempos das

incertezas e ,das dúvidas pelo desconhecido.

Aí estão a teoria geocêntrica de Ptolomeu a
. .

-

,

teoria heliocêntrica de Oopérnico ou Galileu

a defender a idéia de que a Ferra-se movia.

Depois de Colombo ter aportado nas Anti

lhas, acirrou-se a disputa diplomática entre Por

tugal e Espanha pelos, novos territórios, que
culminou com o Tratado de Tordesilhas. Co-

,meçariam as .grandes sardas marttlmas , E 'ar

é que o Brasil entra na História. Portugal fora
surpreendida pela vizinha Espanha. Havia que

reconqulstar a hegemonia�marrtima. Cabral aca
bou saindo a 10-3-1500 da terra lusitana'. A 14

estava ao largo das Canárias. Iria para as In

dlas. E., o perigo das calmarias? A verdade que
a expedição tomou rumo sudoeste, para bem

longe da costa 'africana. De repente, na terça
feira das Oitavas de Páscoa - 21 de abril de
1500 - surgem sinais de terra.

O n1?nte Pascoal. A terra

toda, o nome de, Vera Cruz.

Era a então grande descoberta,
a parte atual do Estado da Ba
hia ao sul de sua capital, Sal
vador. Graças à razoável técni
ca -nautlca, jã usavam a carave

la, embarcação que permitia '

nayegar até centra ri vento.
Mas vieram outros tempos , O

tempo dos objetos voadores.
Não se contam nos dedos os

que viram objétos não identifi�
cados no céu. Mas poucos fo
ram os que viram chegar obje�
tos pelo mar. As corr�ntes ma

rítimas foram trazendo objetos,
objetos que foram entrando, sem
pedir licença., Ainda ' bein que
objetos de paz, de concórdia e

de amizade internacional. Esta
é uma grande mensagem!.'

,

Brasil, em 1889. Domingo se-

ria de pescaria. Assim foi.,

Madrugada, Aujor Antonio Al

ves, rotariano ,do Rotary Club

Florian6polis-Estreito e 'comer

ciante, residindo no continen

te, atravessou lima das duas

a garrafa ter sido· lançada ao,

mar 200 km ao sul da' ilha, a

grosso modo dar(amos 2.4'50

milhas,
I
ou seja, 4.537 Km de

distância. A garrafa portadora
das mensagens, embora nave

gando de ·21 de março a 16 de
novembro de 1980, na Sua parte
de baixo, jã era carregada de

moluscos brancos e, na parte
superior, da chamada "cracà"
marrtima, a certesa de, que 11'

, ,

natureza .lã estava chamandp
para si o que é' dEi' ferra.

-

'P.essoalmente ,cumprimentã-
-mos' este. "happy end'� da gar-

pontes e mandou�se para o nor- rafa -viageira solitária que� sér

te da ilha. Lã chegando, pra-' viu para contatar dois· 'palses

parou a pescaria. Pelas'6,30 ho- ãvidos de amizade. Pa,_rabéns &.
ras da dia 16.�1.80,

' eie aden- Miss' Elsie Oapozzi,' da Flórlda -

trava no mar dos 'Ingleses e, e ao .Rotariano Aujor Antonio

qual não foi a sua surp�esa, no Alves; de' Florianópolis'. Vocês

canto da praia, encontrava uma notaram à coincidência ,do Flórl,

garrafa, que à princIpie poderia 'çle 'Flórlda e Florianópolis'" cida

parecer uma bomba de fabrica- de de Floriano? Não é signifi-

ção caseira. Examinando me-

(hor, viu que nAo era, e abriu a

garrafa. Dentro dela, papéis es

critos em Hngua inglesa, fran

cês e em espanhol. Estava de

cifrado o enrgma. Era uma

mensagem de paz e de amiza

de .. Das 3 mensagens em' nos

so poder, transcrevemos a es

panhola, de melhor asslmllaçg,o:

cativo?
Somos testemunhos de _que' o

Mundo é redondo e, em clr

culàndo, todos se encontram.

Mals dessas mensagens' de

paz, evitariam essas tão Inúteis

guerrasl
Cumprimentos aos dois per

sonagens, do

,Bario de Itapocu - 12/80.

Comissões- de Saúde .reunlram-se
. , -

Guaramirim (�_
• o( ,,"em

o alto índice de ver-- constou nos ' trabalhos

mlnose, a falta de sa- da CMS de Oorupá.
neament,o do meio (prln As atividades realiza

clpalmente construção das por Guaramirim 'fa
de . fossas e

.

deposrtä-: 'ram vottadas em grande
rios para lixo) lei-apoio parte para a Semana
mais agressivo e mar- da Saúde lei da Arvore.
cante por' parte das Houve cinco palestras
prefeituras municipais no Munlclplo sobre sa

foram os prlnclpals p(iln- neamento do meio, pro
tos de carências verifi- feridas por médicos e

cados no interior; con- funcionários da Acaresc
cluldos durante o VII die Guaramirim. As. Es

Simpósio das' Comis- colas Isoladas, esta

sões ' Municipais de -, duais e munioipais, de
Saúde, da área d'o Es- senvolveuse uma carn

crltórlo Regional da A- panha de caráter edu
caresc de Jaraguá dc oativo, oom reflexos à

Sul, realizado no Ultimo longo prazo, sobre a

domingo na cidariE) de necessidade do cuida

Clliaramirim, no sa'äo do com os dentes, quan
paroquial "São José". do foram entregues 'es-

A abertura deu-se covas' dentais para 807

com a saudação do escolares. Institu iu-se',

prefeito em exercíclo, igualmente, concurso
t '

José Prefeito de'Aqular. sobre a árvore, com en-

Posterlórmente, os mu-
.
treça de 10 mudas para

nlclplos que têm Co- cada escola, cedidas

missão de Saúde apre- pela Fundação 25 de
sentaram relatórios s.r- ,Julho, de Pirabeiraba.

tntlzados dos trabalhos Vacinou-se-70 crian
desenvolvldos du ran:e ças centra a tubérculo

este ano, pela ordern, se, aplicando-lhes a

Benedito Novo, Córupá, BCG lntradérrrríco. A

Guaramirim, Indaial, través de um ,trabalho

Massarandubà, Rio dos de base, encetado .peta
Cedros Po schroecer, es- prefeitura; hospltal (!e
te, I pela primeira vez xarnes Iaboratotlals),
partlclpandõ. Jaraquá > comissão de saúde e

do Suí esteve também Hderes da comunidade,
presente, como convi- foram realizados e�a-

-

dado. mes de fezes em 36 cri-
As realizações dos ançàs de O ,a 10 anos,

municiípios do Vale do além da éntrega de me

Itapocu, através de suas dicamentos e palestra
CMS foram de uma ma- sobre verminose.

neira glôbaHzadas, Em Massaranduba,
boas. A Comissão Mu- saneamf31nto do meio Et
nicipal de Saúde de Co- vacinaçãoO, foram as

rupá, por' eXiemplo, au- principais campanhas
xiliou na campanha an- .. da Comissão Municipal
ti-pólio, registrando na de Saúde. Fez-se um

primeira dose 1.004 cri- levantamento através

anças vacinaq:as e, na dos professores dias es

segunda, 1.010, em ju- colas iSQI,adas, do nú_:
nho e agosto, respecti- me'rõ de crianças de O

vamenifjf31. ,Houve freina- a'5 anos e dividido o

menta para os integran- . mUnicípio em nove re

tes do G�upq Escoteiro, giões e quinze comuni

Leon Dehon 'que poste- dades para que a cam.,.

riormente, repassaram panha anti-pólio atingis
os conhecimentos so- se suaiS-finalidades. Pa- ,

bre saneamento básico lestras mótivacionais

à três comunidades do sobre a importância da

interior, atingindo 135 vacinação foram profe-
P,ais e Professareis ridas.

OLTIMA PAGINA

Quanto ao sanea-

mento, efetuou-se Ie
vantameneo da situação
sanitária do rnunlclplo
e escolheu-se comuni

dades para aplicar o

. objetivo, como demons
tratívas. A Comissão de
Saúde realizou visitas
dei motivação" com de-.

monstração de melho
ramentos que pode
riam ser introduzldos,
como construção de.

fossas e depósitos para
lixo.

SecJ1eltaria
.

dá Sàúde do
Estado do'Peraná e que
desenvolveu 'atividades
no Escritório Regional
da' Acaresc 'de Jaraçuà
'€Iío Sul, e, "Dlreltos Hu
manos em Relação à
Saúde", pelo Padre Ja

cy; , cararlnenseç atuai
Vigário da 'Paróquia de
Quatro Barras, municí
pio integrante. da ,re

gião metropolitana de
Curitiba.

o municlplo anfltrlão,
aos mais de oitenta

E o município de Sch- partlclpantes do Simpó
roeder, com seus 3.987 slo, mostrou um breve
habitantes (2.414 na zo-' histórico de sua vida,
na rural e 1.573 na zo- por "intermédio de
na urbana), participou slides. Um shaw-comê
pela primeira vez de día apresentado' pelo
Simpósio. . No relato Gru'Po "eatral Guará,
das arlvlõades da CMS, muito bem feito, con
a campanha 'de saneá- cluiu a recreação pre
mente básico, com o vista no programa do
levantamento da situa- Simpósio.
ção através do G rupo
Escoteiro, que realizou Os dados conclusí

visitas domiciliares, a- vos dos trabalhos apre
lém

.

da campanha do sentados pelas Comis

combate ec piolho, pa- .. sões fv1l!-niç'ip�is oe

lestra de rnotlvação el Sa(lde, novamente re

oonsclentlzação sobre fletiram o quadro can

a necessidade 'de me-
-

trlstador do nosso inte- .

Ihoramentos sanitários, rior, com a alta incidên-
'

além de participação·· cia de verminose e tatta

na campanha antl-po- de saneamento; atingin
ltomlellte, quando na . do cifras superiores a

primeira dosei foram va-' 95%, em média, uma

cinadas 526 crianças e, triste J1e'alidade à espe
na segurida, 508. Den- ra de. um programa
tro da: campanha de va- mais agressivo dh go

cinação, ainda, 350 na verno para exterminar

primeira dose e 160 na ou pelo menos abr:an

segunda, foram os' nú- dar esta crr'tic8i situa

,mel'lOS de crianças atin- ção.
gidas com a aplicaição
da vacina trfplice, en- O Simpósio das Co

quanto que 146 funcio-. inissõE;ls de Saúde, em
nários da Mãdéireiora Guaral1Jirim, esteve

Gneipel, 153 no Colégio 'prestigiado por. autori

(sede), 18Ó na /Nylon- d�ades educacionais, re
sullf31 167 na firma To- ligiosas, municipais e

maselli, �oma:ram a Jigadas ,à saúde. O pró- \

BCG'. ximo será reàlizado em

novembro do próximo
ano, em Benedito: Novo.

Jaraguá dO.Sui também
candidàfou-se,' porém,
foi voto vencido; dada a:

- pequena distâ1ncia com

Gua:ramitim, sedie' deste

Simpósio.
'

Durante o VII Simpó
sio das Comis!?ões MU
nicipais de Saúde hou
veram -'duas palestras,
sobre-"Saúde em Rlella
ção ao Saneamento do

Meio", pela sanitarista
Maria Salete Ario�ti, da

D. Maria Kaltzier Meneuotti
07 de de�mbro - completa 70 anos-

Normalmenle 'as pessoas recebem grandes
homenagens depois que se vão para o outro mun

dO; contudo, nós gostarf.amos de prestar uma

singela homenagem, itodavia, em vida.
Gostarfamos de dizer-.lhe, -<Dona, Maria, que o

lexemplo de vida que soube transmitir, sempre 'a:

legre; prestativa, soHcita, a ajudar os menos fa

vorecidos pela sOl'lte, nos dá �orças e é um de

safio para que também possamos' rttentar assim

agir.

Dona Maria Menegotti, para quem não a ,co

nhece, é a \e'�posa, é a Ua, é a mãe, é a avó,
enfim, é a pessoa que nas hOl1ais diffceis sempre
encontra uma frase die alento, de ' consolo, de

. compreensão, que faz co.rn que renovemos for

ças para podermos venCier as 'dificuldades e os

obstáculos que se ,apresentam.
Dona lY'Iarla, nós pedimos a Deus que sem

pJ1e a ilumine e assim a c,q.nserve, e que a saúde

e o amor reine em seu la"'.1 Feliz Aniversário!
FUNCl'OtlARIOS DA MENEGOlT'l

.
I

Comunicamos ao comércio, e aos nossos ,for-
"

necedores!em geral, que o sr. ALEX ZASTROW
foi demitid'ç por nossa firma, não estando por
tanto mais autorizado a efetuar qúaisquer negó
cios sob nossa responsabilidade, tais como: éOM
PRAR FRUTAS 'DE ANANAS JAPON�S, que serão
!todas recolhidas em devida época por ADEMAR

.
BOSSHAMMER .

. Ademar ßosshammer entrará 'em ·,contatá com

todos os nossos fomeéed'ores, !p-rincipalmente de
Ananás Japonês, e ,alertamos aos mesmos ve
lhos am.gos, que não se deixem enganar por fal
sas conversas de outras pesso'as.

Corupá, 3 de dezembro de 1980.
�LVIM SEID�L

COMUNICADO

Menegotti Veículos S A.
EstamQs concluindo as vendas de mais um ..

grupo do CONSóRCIO NACIONAL VOLKSWA-
G�.'

'.

40 MESES
Entrada: Cr$ 2.39ó,00.

80 PARTICrPANTES
Mensalidade: 7.031,00
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