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Gelesc'promefe novo transformaoor ..
. à subestação em 81

'Edilidade reúne-se em
. caráter extraordi nário

O ernpresartaoe de
Jaraguá do Sul, de uma

'

maneira gerEil, esfá in
seguro quanto' a uma
possível pane no trans

�ormador de 12.500 KW,
Instatade na subestação,
rebaixadora da Oslesc
localizada

_ na Tifa d�
Pólvora, que; embora
inaug.urada este ano no
dia 13 de março ";à:is
especrficament� poderá
nU"!la eventualidade, so
frer pal1alização sem ter
um sobressalente" para
suprir a d9lmanCJa,
com reflexos -

nega-
tlvos e imprevisr
veis à pröprla economia
do Munlcrplo, que' fica
ria no mlnlmo, de dols
a três dlas sem lenergia
elétrica.
Este fato. chegou a

, ser levado em recente
, reunião da Associação
Comercial e Indüs,triaL
de Jaraguá do Sul, qUie'
com base em dados re

ais consequldos junto
ao Escrit6rio Local da
Celesc preparou doeu
mente e, na quarta-feira
desta semana, -o in(:Jus- do e ,apto a operar.

trial Eggon João da Sil- Qu�nto a. queda de

va, incumbiu pelo presi-
' __gnergla, Paulo "Melro,

dente Aedro Donini e de que esteve aco�par.1h�-
_ demais dirigentes da �o dO,S engenhel'ros Ma- ,

Associação manteve
no LUI.s .Me.ne:1 da Cunh,a

contacto oOm o Presi-
e Balslnl, diretores e .g�

dente' da Celesc, P,aulo �tes da área té�mca"
de Freitas Mel'fo, ratifl- .

Informou ,q�e iex�stem
cande os termos do do- duas_ es�ecles d: In��- ,

cume'nto e faze d
. rupçoes. a progr ma '.

,

n o ver d' t' d \ r

da necessidade' ,
_' es In� � para r�l?aro.:>

_

premen das linhas e a Im'pre-
tel da subestaçao contar . '." '

'

com um transformado'r vista,,, que' ,temos atras,

sobressalente, par«
em �aragua do '�Aul, .0- .

substitui: oat�al, numa ��r;�n���'d��eq������
eve�tuahdade de pan�e. na s!.lb�st�ção (religa
Se Isto oc�rre: agora, ções e pequénos repa
fado 10� Munlcfplo �J)oa ras):. "De um, mês pára
parte âa r?Qlão fl�ará. cá,' ar;?rôximadàmente,
Sie� energia ,e�é4tnca, estes õâsos éessaram
ate que outro v�nha de c' �. -" •

-

•

'

Fio 'a ó oi' b'
acontElcendo apenas al

"

ri n p IS para su s-
guns fortuitos.

!lfUf-lo, .causand� pre- O transformador da

!�rZOS ,rn�?ntáveISI, um Celesc' na subestação
bla?�ol!t geral.

_ da Tifa da Pólvora, tem

�sta, .
p�eocupaçao capacidade para 12.50'0

fOi abrandada" s�g�fl- KIN, com entrada;em

d? o Sr, Eggon Jo�.9 Cla 34 5 KV e saída em 13 J
Stlva, com o 'an,únoio '!

'

do Prestoente da·· Ce-·
lese de que existe um

. 'projeto para 'instalação
de um segundo trans
formador na subesta
ção de Jaraguá.do 'Sul'
para março de 1981. '

A prlnclplo, este trans-
. formador não será íns-'
:talado, ficando como

sobressalente, em caso

de queima do atual.

Na Celesc, o Sr. Eg
gon também recebeu a

informação de que não
há sobrecarga no trans
formador em atividad�,
que atenderá ainda pot
um bom ternpo 'a de
manda de energia elé

trica, que em 1979 re

gistrou um consumo de
111.145KW,oomuma
média anual de cresci
mento em torno.de ...

25%. Embora a capaci
dade do transtormador

seja de 12.500 KW, o

�:r��o ��de;�.��bo�:
com ventilação forçada,
recurso este já instala-

KV - cuja demanda já
é de 13.000 KW neste
ano- de sua inaugura
ção. Na própria subes

tação, já há um local

específico para" o
'

rece

bjrrrento dto' novo trans

formador, cujo custo,
equivale a 25% do fa-
turamento de um mês
do consumo em Jara

.quá do Sul.

O dirigente do GruPIO
WEG anotou com o pre-.
sidente da Gelese, ou
tras observações im

portantes rio seu ponto
de vista, após cie"ntjfi-'
cada das exposições de
Paulo Melro das dificul
dades na obtenção de
recursos financeiros.

prlnclpalments devido

ao corte de investimen ..

tos por parte da Eletro

brás, cuja matéria me

recerá enfoque na pró- -

xlrna edição, dada a e·

xlqüidade dé espaço ira

presente, e que S9 a·

centua como preo
cupante, levando o pró
pl iIQ diretor-presidente
d� WEG a sugerir uma

reunião entre a Celesc

e os principais CO'lSU

midO'res de' energia no

Estado; pará prócurar,
através de um diálogo
franco e aberto, buscsr �

soluções'.
E para complementar

um� informação im.p.or
tante: a demanda de

consumo \ no E;stado
cresceu 20% no último

ano, tantra 8% 'da mé

dia nac.i,õnal. ,Isto faz

com que a Cele�c não

consiga acompanhar a

ampliação· das redes ,de

distribuição, " uma vez

que não fatta energj3, o
que faltam são os I:e

cursos financeiros, As

tarifas cobradas pela
empriesa, 'segundo.o Sr.

'/Eggon, com base nas

exposições 'do Presi
dente ,da CeJesc, são-
40'% abaixo d,o seu cus-.

to rre·al.

, vereadores do PDS, são Dentro do seu plano de
candidatos a candidato ao 'expansão, _

as empresas

cargo máximo . do Legis- que compõem o -Grupo
lativo local,

,

porém, ,no': WEG, de Jaraguá do Sul,
mes como os de Eugênio absorverão no decorrer

Gasél10 (o mais idoso), do próximo ano, um, total
Enno Janssen (que. ante- de 1.100 novos funcioná

cedeu a Heins Bartel. rios, que serão recrutados

cumprindo o .período de e selecionados na região,
mandato com a morte do palra atender a's metia.s de,'
ex-presidente Mário Kru- desenvolvimento pl'!eVistas
tzsch) e de José Alberto

� pelo Conselho de Ad'mi':'
Klitzke (o único que cum-" nistralÇão. A informação é

pre mandato' como verea- do direto,r-presidlente, do
dor neeleito) aparecem-em Grupo WEG, Eggon. Joã'o
potencial. Este último, a- da Silva, acrescen:fando

tual diretor de expediente que deste totall de novos

da Oâmara de Vereado- �empregos qua serão ofe

res, segundo os bastldo- recidos, 800 serão desti

rés 'políticos, seria o can- nactos à Eleb'Omotores
didato natura] 'ao carqo, Weg', 200 à Weg Máquinas -

uma vez que, como vereá- e 100, pa'ra a Weg Aciona
dor neeleito, na atual le- mentos.. as duas últimas,
qislatura não ocupou aln- as novas empresas do

,

da a presldêncla, slquer Qrupo.
qualquer cargo na mesa,
tendo sido Líder do Go
verno 'e "atualmente Líder

�

da Bancada ria CV.

Já cumprido o período
normal de sessões ordiná

rias deste ano, a ediílda

de '-;, jar:aguaense voíta e

reunir-Se, axtraordlnarla
mente nos, próximos dlas

1719 18 de+dezembro, a

tendendo a- convocação
tio presidente Heins Bar

tel, para discussão e vo-
'

tação do projeto-de-lei n.o
46/80, quê "Suplementá e

Anula Dotações do Orça
mento Vigente", no valos

de Cr$ 7 milhões. Os ve
readores atendem também'

à sollcltação do Executi

vo, que necessita .deste
remanejamento de verbas,

para fazer frente aos en- ,

cargos diversos de final
de ano.

NOVO PRESIDENTE

Após essas sessões ex-

tracrdlnárlas, provavel-.
,
mente

\

novas não serão

realizadas. Em contrapar
tida, já está determínada

a data de 02· de feveréi ro
de,1981 para relníclo dos

trabalhos, às ,10 horas,
quando também, em ,elei-,

ção se,cretq e demöçráfi
ca oonhecer::.se-á,.o-sut:)s,:
tituto de Heins Bartel à

presidência.
À princrp'io, todos os' 10

Naturalmente que a es

colha do novo presidente
doPoder 'Legislativo de

Jaraguá do Sul dependerá
de acertos e do consen

so gfilral dos edis ligados
ao partido governista, e do

próprio prlefeito Victor

Bauer.

Exército convoca'
reservistas' .

no� dé i976, i7, 78, 79 ,=

80; 4) Rese'"t\tisl'as de fá: io
: 2a. Categorias, das clas"

,
SbS 1956, 57, 58, ,

59 e 6D;
5) Dispensàdos de im:,)f:'

pNação ein' "situäção e-:;·

pÉlcial"', 'no Jperíodo 'do
correspondente' a d:;'3I)o
n:bili.dade.

" , .

A Junta do Sérviço Mi

litar de Jaraguá do Sul,
real.izará no período dí'

16 a 22 d�e dezembro, Co

Exercício rie "Apresenta:'
ção �da Reserva (EXAR/
80). Para tanto, a Junta

está convoca!1do: 1) Qj'i,

ciais R-2 e rf.servistas dE

classes anterior,es a '1956

e os incluídos' nà r"'serl.'i-l
-

A apresentação deverá

nos anos de 1976, 1'0377,_ s.er 'feita junto a Junta'do

78, 79 e 80; 2) Aspirant"ls 'Serviço Militar, aneX,ai à

a Oficial R-2 - os decla-, 5a.
.
DSM, n.o prédio da

rados
, Aspirantes Oficiafs

.

Prefeitura Municipal de

r.os anos d3! 1975, 76, 77, Jaraguá do StJl,' das 8 às

78 e 79; 3) Oficiais dü- 17 horas. ·Os faltosos es

missionári03, de
'

Res!;,!l1ía ' tarão sujeitos as sanções
não Remunerada - os !n- previstas no Regimento da

clurdos na Reserva nos a- Lei do Se,rviço Militar.

Liberados CrS.1,6 milhões
ao'

. Juventus
A Secretaria de Cultu-'

ra, Esporte e Turismo, a

través da Unidade' de. Ad
ministraçãO' Financeira, li

berou na manhã de ql)in
ta-feira ao GrêmiIQ Espor-_
tivo Juventus, auxrlio fi-

nanceiro para atender des

pesas com 'melhorias no

estádio de futebol, qual
seja, .a construção de ar

quibancada em clOncreto

armado, pré-moldada,,,-cujo
contrato já foi assinado'

LE1A� NESTA EOIÇÃO:"
A coluna CONFIRA A

HISTORIA ... , do Barão

de Itapocu, .f�az os se

guintes informes: Os
formandos do G. E. Ab
don Batista, há 30 anos;
O eterno prOblema dos
dias de guarda no Mu

nidpio; Torneios de fu
tebol local e o clássico

de Nereu Ramos; Frei
AuréHo e' Pe: Claraval
Emmendoerfer comen

tam aspectos do pri-

,melro.homem branco a

pisar ém Jaraguá. Loja
Prosdócimo faz 10 anos

em nossa urbe.
E atenção leitores: Es
ta edição é a 'penúltima
do anO. No próximo sá

bado, dia 20, este jor
nal' não ·circular,á, vol
tando' somente no dia
23� terça-feira, com uma

édição ,esp:ecial come
morativa ao Natal/aO'.'

pela Cassai em setembro.

A S�cretaria' efétuou ó

pagamento da' terceir,a e

da quarta parcela, totali
zando Cr$ ,1.562,410,00,
recebida pelo presidente
do çlube,' Antônio· José
Gonçalves.. O Juventus

, tem- ainqà unia paraela á
r�ce�er.

,

MONTAGEM

A'partir da próxima 'se:..
mana já... iniciam os trabá..

lhos visando a construção
)

da nova a.rquibancada no

Estádio João Mä'rcatto. 'A
montaQem iniCia nô dia
22 e, sequndo úm, dos'di
fetores da Cassól; ,empre
sa contratada para cons

trução d,a obra, ,dentro' de
três dias' estará montada,
(, 'qué implica e-m �afirniar
'que ,a1é o fin"al do ano, fi
nalmente, o Juventús:- terá

,

sua arquibancada pronta,

Mobral entreqa
'Certificados ','

Ontem, sexta,.feira, às Integrada, num total de

20 horas, com o prestigi·a- 16, equivalente ao primá
menta de autoridades e rio em um anlO. O àconte
dos membros dá Comis- cimento deu-se nas de

são Municipal da Mobral, pendências do Grupo Es

foi efetuada a entrega -de colar Municipal Albano
certificados aos alunos do Kanzl:e'r.

Programa . de Educação

,C1Preali�a-ExposiCão de Trabalhos
o Centro Interescolar

.de Prime!ro Grau, "Má
rio Krutzsch", localiza
do na avenida Getúlio

Vargas, 830�' está pro
movendo neste final-de
-semana - sábado e

domingo - a "Exposi
çãó dos Trabalhos que
foram realizados Relas
,alunos do Estabeleci
mento", -n.o decorrer
deste ano letivo.
A Exposiç.ão

'

que se

realiza nestes dias: 13 e

14, iElstará aberta a visi-,
tação pública das 7h30
min às 11 h30min e das'�
13h30min às 17h30min.
Através 'da Mostra, o·

, ,público poderá ter' uma
visão "geral ,das finali
dades do CIP e de sua

importância pa.ra ·à for
mação de mão-de-obra,
hoje um-.cfos problemas.
que mais preocupam as

indústrias locais. O en

sir:lo no CIP é pré-pro
fissionalizante.

WEG absorvera 1.100 novos',
funcionários em 81

elétrica, conversores, de

motores de corrente con
tínua, contactores; disjun
ores, etc, complementando
toda a palte relacionada a

acionamentos.·

Atualmente, a WEG' de
tém 40% dto mercado na

cional de motores monofá

sicos '8 60% do mercado

"de motores trifásicos.

. Dentro do Plano de Ex

.
pansão pará o biênio 81/

82, a Eletromotores WEG

'investirá ,Cr$ 1,2 bilhões

para 'expansão do seu par-
, que fabril e manutenção
do capital de giro, prelVen-'
do-se, no Período, um

crescimento de 30% no

próxim.o ano, com relação
a 19® e de 25% para. 82, '

em . l'Ielação ao ano ante

rior.

,

Mas independent, da

expansão e das metas a

serem at!endidas, o dire

tor-presidente do Grupo
WEG, como os demais
membros da diretoria'; es- ,

tá seriamente preocupado
com o supl'imenro de e

nergia elétrica, mão-de

-obra e falta
.
de Infra-es

trutura: residencial" os pro- ,

blemas mais crõnleos que
todo o parque industrial

jaraguaense sente.

�
!

Em termos nacionais, de
uma maneira global, Eg
gon Silva' acredita que ha

-

ja em 1981 uma desacele-

ração na economia brasi

leira e ap'on,tou este ano
f ,

como al,tamente extraor-

dinário ao desen�vim,n
to da economia' in.ferna,
"uma loucura"� O empre
sário está também ojil!'lis
ta quanto as perspe:ctivas
para 81, crendo numa ta,xa'

de crescimento razoável,
'considerando o sucesso

das'safras agrícolas e das

exportações, se se confir

marem as 'expectativas:

A WEG Máquinas S.A.,
exigirá investimentos / de
Cr$ 200 milhões, ela que
se desti:nará à fabricação
de máquinais elétrica.a gi
rantes de grande porte,
ap passo que na WEG A

cionamentos, serãt!) inves- E aos eJl1presários, dis

tidos Cr$ 150 milhÕell. Es- ,se I que devem SIe: pre'o

ta empl'lesa se dedicará -

cupar com o futuro et a

ao fabrico deacionamen- daptareni-se à realidade

tos elétricos e eletrônicos, ,atual, 'para superar os

como comando pa'ra mo- � obstáculos s,érios quel o

tores, sube,stações de bai- País,enfrenta', numa con

xa e -média tensão, quad'ro -iribuição mútua para o

de distribulçã'o de el1ergia "benefíci'� de todos.

. Jaraguá: APIE
... ... -

.

··convenia �com a LOft
8/78, ,que amplia. a as�is
tência- ao ,excepCional, a

profundando' ciÉmtlfica,
mente o atendimento' ao

exce:pcilonal.

Ante!cipando a comemo'"

ração do ','Ano Internacio

,nal do Excepcional", que
,

será celebrado em 1981, a
Legião Brasileira de ' As

sistência, Sup!erintendên
cia de Santa Catarina, de- A LBA que supcrvisic�
verá ,assihar 'conv.ênios ,de na ess:e' ,atendime·lh) e

cooperação técnica' e fi- a:,pd1:! çfá assesdo(ia téc

nanceil(a com todas' as .nica. e financeira, classiú

APAEs ,(Associação de çdnc.1ó as entidades por nr

Pais e Amigos dos Excep-. vel O� .atendimento 'ao ex

'cionais) que' funcJonam. no ce'pcional,� firmot! conyê
Estado, no valor aproxi-

.....

nios com, �s seguintes
mado de 20 milhões de APAEs: - BJumenau

cruzeiJ1os. Os convênios 180 olientes, 242"mil cru
s�rão firmados até o fim ,Zleiros mensais; Concór
deste mês, beneficiando, dia --- 60 clientes, 62 mil

as 42 APAEs que assistem mensais; -Florianópolis -

a cerca de três mil excep:.. 50 clien,tEils, 62 mil men

cionais-em Santa Catari- sais; Jaraguá do Sul ..;._ 25

na, clientes, 38 mi" mensais�
_

, ,I Joimiille - 150 cli:entes,
A superintendente :esta- 202' mil mensais; Lages

, dual da LBA, Wilma Ramos _:_ 100 'clientes, 134 mir

Fonseca, assinou oito con- mensais'; Porto União, 40
vênias que ag'ora já s�o clientes, '42:·mil mensais e

regulares, em virtude de .APAE, dé'-:;ru:oarãô'':'_ 120

as entidades as�istidàs· 'á,i�nte'§:-'� 6':1 mi!' êruzeiros
est�rem atuando confor-" mensais.

"

me a Portaria MPAS ..SAS-
1 --.,...�, " - -��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. S�MANA DE 13 a 20 DE DEZEMBRO DE 1980
.., ,_. 'I

Aoiversárianles
, : j

Aniversaria neste sábado
Sra. Lúcia Maria'Meier
Harnack

.

Aniversariam' allÍánhl
Sra. Marli' Gonçalves
A garotinha Simone L:i
'lian Stephani .

'

Valdir José Pletruza

Dia 15 de dezembl'Q
Sr. �nio Oldenburg
Johnny 'GramkQw, filho
de Edgar (Jarrete) Gram
kow

Dia 16 de dezembro
Srta. Rita Bublitz
Wilson Lufs Figriane.

Dia 17 de dezembro,
Augustinho Mannrich ,

em. Atalanta-Se.,
Srta. Eveli Moreira
Eliete Marina' Fagundes

Dia 18 de de�embro
Sr. André Weinfurtter Fi
lho

Sr�. Elofsa Müller West
phal, em Jaraguazinho
Paulo 'G. Hoffmann ,

Sra. Guisela Luzi,a Stel
lein Rlsfau

,-

Cristian

ckerhagen
Rodolfo Wa-

Dia 19 de dez-embro
Derci da Silv,a
Marli Qarcla
Andréia Gomes
Sr. Cláudio Olfnget II-

'

Dia 20' de dezem6ro
And ré.ia Pisetta, em Más
saranduba
Luzia F. Pellis

/'

Dia 21 de dezembro_
Srta. Noêmia.E. 'Gonçal-
vês .'-

Sr. Arhob�rt-Ruedígei .

Osvaldo' Lenzi

Elzira·Weiss

Sandro.Tabarell t

Jeovan i "Ped rotU

Dia 22 dé d,zembro

Valdif'Bruéh ..
':. --... �,.. �

"- ...

Ivo d'e Paul'o
.

-.,.;. �

CaJce -e vista-SÉ!(' melhor - ,

neste verão cOm a
.

Cinderela-, "

Q�o-tojas',para �e- "

Ihor se.rvir a distinta 'Cli
entela, _çfua� mi .Getúlio
Vargas, 'uma' n.a Mar&;
chal p�od�ro, �m J�ra
guá dó Súl e outra ·na

rua�28 .(je, Agösto,'2.!7t
(Guaramirim), .

CINDEREtA
a melhor'opção pàra as

"

compras de verão.�
�

- � ... " -' .. '
.

. COMERCIAL flORIAMI
Oficina'de Máquinas

de 'Escritório '

'. 'Ante's de mandar suas
. máqu:inas para conser

,to, consulte-nos. ,

'

Rapidez, eficiêr:lcia, e
bons preços' estão·a

''''sua.disposição.
'

-

'.
. Rua Ve:n�ncio da Sil

"""""....,.,..._...: :va, Porto, 331, .

.ao lado
daWeg I, Fone 72-1492,
Jaraguá do Sul.

� N�asc rOI eotos
Dia 23 de novembro
Jonathan, filhö de Ade
rnar (Rosa) Tarte$,-

'Dla 25 de novembro
Gustavo, fUho de Ade
mir (Ivone), da Silva

Dia 28 de novembro
Elalne, filha de Edgar
(Ingrid) Romig
Walter, filho de Werner
(Terezlnha) Pasold

Dia 29 de novembro
Josemári, (Ilha· d�, João
(Maria) Dalsóquio

Dia 1,'0 de dezembro
Francine, filha de Mai
bos (Beatriz) Bertoline
Sérgio,' filho de Willeg
(Ingrid) Bodd'enberg

/

Adinflson, filho de Wil
son (Iracina) Georg -

Rubens, filho· de Otávio
(Elzira) Junqton

Dia 02 de dezembro
Geam carros, filho· de

. Evilásio (Aria I-uiza) Ma
der
Ademllson, filho de Val
dino (Ingelore) Stein
Alexandre, filhp d,e' Ubi�

. raci (Santelina) Dalabo-
na

.

Os 'gêmeos Robinson e

Maico, filhos de Elmir'o
" (Guisela) S!assun

I

Celebraçlo de Penúltima edjçio .

casamentoà
j

'''''�: 'Esta edição é a-penúltl-
Nossa caderninho de a- ma do ano. A prQxima·se

notações registrando c An- " rá somentê no próximo dia
lace matrimonial de vários' 23; uma terça-feira, come
casais de jovens, junto as morativa ao Natall�9, com
igrejas católica e evangé� mensagens" da indús\ria e

lica. comércio, cujos 'óontaçfos
, estão sendo mantidos pe-

. Na' Igreja Evangélica de lo nosso companheiro Jai

Confissão Luterana
.

no me Blank. Caso o amigo
Bràsil,' centro, casaram-

.

não seja procurado e quel
-se ontem, ás jovens Flá- ra inserir uma' mensagem
vlo Jânio Mohr e Marilda de' boas festas, liguê para
Ruda, às 19 horas. a redação: 72�0091.

"�'

Orlança Pobre Chegou Fernando Xi.....
·

__

Mas os rotarianos não No sábado, dia seis, 'às
pensaram apenas em seus 16h30min, veio ao mundo
filhos. Também aqueles com 3,550 kg, no Hospital
filhos de ,pais de menor e Maternidade São José,
poder aquisitivo, caren- o garotão Fernando,' à
tes, serão lembrados, co- guardado com expectati-
mo anualmente ocorre, va pela 'torcida' formada

Entfega de prêmios com a !entrega;- no pröxl- '. pelos tamtllares mals a_o
> A convite da Agência mo sábado, dia 20, 8S 14 chegados.

-

. Fernando, é
da Receita Federal e da. ,horas, de pacotes conten- filho de Luís Célio (Hele-
19.a Unidade de Goorde- do brinquedos e gulosei- na) Brugnago e, 'sobrinho
nação Regional, de Jara-

. mas, além de peças de do redator da coluna ,:>'do
guá do' Sul, partlcípemos malhas. Amanhã o 'Rot�ry CP, que envia e que r�.;
ontem pela mánhã das 50-. etetue ,a entrega das se- nova cumprimentos e. boas
lenidades de entrega de nhas e, na segunda-feira, vindas ao mals novo inte
prêmios aos , alunos me- dla' 15, às 19h3_0min, os grante da famma, votos
Ihores colocadoe e sor- pacotes começarao a ser .extenslvos também dos
teados dentro do progra- confeccionados pelos prö-> tios, primos e dos NOnos.
ma Contribuinte do Futu- prlos integrantes do mais"

.

_Jf- .

.

ro a nrvel municipal, de antigo clube de servlço
cuja escolha este jornal éfa cidade, Um gesto mui
teve, também partlclpação, to -borrlte' e.ste do Hotary ,

Os protessores "dos alu-' .

� ��
nos premiados também
foram contemplaâos com
brindes:

.

,

�-

\
.

O. show da Sinfônica
.

Bealmente excelente a

apresentação da, Orques-
-tra Sinfônica de Florlanó

polls no último sáb,ado,
no Baependl, promoção
da socledade de Outturà.
Artístlca, Os componentes
qa Orquestra apreciaram
muito ,a nossa cidade e dO
carinho dispensado, pro
metendo voltar em oportu
nida(Je pr6xlma,

.

.

�

, Dia 09 de d&zembro
Marcos, filho 'de Olde
mar (Evelina) Voelz

.

Carlos; filho- de Inicerto
'.

de criança'.
" ,(li.na) WendÔrf.f

.

�
� .

Voltando da Boa Terra
Retornou terça-íelra de

viagem a Salvador (Bahia),
a Boa Terra, o . casal Dr.
Franélsco (Eliane Zie,lon
ka)

.

Rodrigues, sempre
presentes nos principais
acontecimentos soclals da
cidade., :.

, ,--11--
Chórinho nom

.Nasceu na, .sexta-felra,
dla 05, às 15 horas, a pe
quenina"e graciosá Maria

Luiza, filha do casal amigo
Antô_nio (Dagmar- 'B!o�feld)
Zanon, ele, . sub-gerente
do Unibanco e dir�tor-so:
oial do Clube Atlético Bae;..
oendi. O casal é todo ·sor-

Um "sim" afeganfé hoje risQs pela vinda da nova

A sociedade jaraguaen- integrante da -famma. Pa-
.

se vive hoje um de seus
rabénsl "--f""Q '0 niver de Felip.e

dias mais importantes� da -l;.- Festeja hoje, sábado, �

temporada, com o !elegan- _

. .
.

seu primeiro aniversário,

te casamento dos jovens
.

Enlace Busacfa..Sa"- - o gàrotãõ Felipe, cuja da-

Kátia da Silva e' RicardO tqs Lopes ta nataUcia transoorre dià

.Bartsch, filhos de Egg'on' ,ltaperuna,. no Es�ado �o 1-7 próximo. Felip:e é filho

Dia 03' de dezembro João (Laura Aug_usta) 'da RIO, de Janeiro, vive hOle do casal Ademar .

Lottin

Kelleg,' filho de Pedró Silva e Ernesto (Lili- Har-' um de seu� .

grandes mo- (Maria Apareciaa) Fras

(Neusa Maria) Piaz . nack) Bartsch. O ato reli- mentos s�clal�, com o e�- seuo, ele, agente do Sesi

Maria, filha de João (LI- ,
gioso· acontecerá as 10h .Ia�e matnmo,nral; de dOI.s de Jaraguá d.o Sul. A f·es"

,

'dia Doninl), Soares' 30m in, na, Igreja Evangé..; d� seus mais Ilustres fl- tlnli·a será. às 17 horas de

Dia 05 de C:leZembto. lica Luterána' centro on- lhos. hoje, no . Baependi, on'de

'de'.os nO'lvo's .,rece'bem . C,láud.ia Fe.r,n·a,ndal, que recebe amiguinhos e fa-
'Edvardo, filho-de Alvacir

'

cum'pr'lmentos e, s'e',gu'lda:' é flll1a �e .Messlas Bus.a- mi'ial7es. 'cumorimentos a

(Bernardete) Be'rto I<! i
'

.

A •

.

me',nte, se desp'ed'em, ru':' de e.Therezlnha, Ma.. ra Vla- famrlia Frassetto. Nova rêsidl::nc,a
Tânia, filha de Adão, (Se- d t �. _' '''' .

.

Adqu;'rindo cssa em Bar-
nair) de Moura Rod'ri-' mando em lua�de-m'e,1

.

pa:: na Busa e e pr!melra ne a --r-

gues ra o nordeste d'o Pafs vi- de nossos mUito conhe- Clube Menegotti ra Velha, para curtir as

Maria Luiza,' filha de An- �itando as principais. 'ca;. "cid9s e ami�os Denyl s,.. O Clube Intimo Mene- delfcias do verão em nos

tO'nio (Dagmar) Zanon, . pitais e cidad.és d.B: .região. _Hé�'q José Viana torn�.r-, gotti teve o encerramento sa belfssima. orla marrti-

_ Rosa Mari�, filha de Luiz Nossos cumprrmfSnos' ao
-se á a ..esposa de Cé.JO de seús encontros no dia ma. cá. entre nós, a mais

.

(Vitória) Demathe' novel casal e a todos os Magno, filho de Amaury cinco, nas dépendências linda â'o Brasil, o' ·casal a-'

Dia 06 de dezembJ'lO S'êUS famlTra-�s. d?s Santo� Lopes, e' Frao- da Churrascaria Pavane11o, mlqo, Vicfor (Elvira) Bauer,

Fernando, filho de 'Lu'rs � '"
clsca ,da Silva Lopes, em quando a ânfitriã sorteada alnda·'recebendo. cumpri-

Célio (Helena) Brugnago
.. cerimônia 'que terá lugar,' e que saiu-se muito. bem,' ment�s pe'la ch�gada �e

João, filho de Domingos Festiva 'de Natal
logo mais, às dezoito ho- foi.a Sra.· Romildaj eSPQ'

- Carolina, a prImeira ne�a.

(Vene'raoda) CavaHeri O R-otäry Club de nossa
ras,.na Matriz São José

sa do Sr. Álido KruJzsch, 4-

Denrlson, fl'lho de Ezr- do Havay, o!1de os noivos M
cidade realizou terça-.feira ã

�. -y-

'dl'o ('Mar'la) UZI'nsk'l
receber o os cumprrmen-

sua reuniãó festiva de na- '
.,

D·,'a ·08 de dezem.bro I 'd' I
tos,

.

ta, a qua tomaram par- p' It' t
.

�

"Eduardo, filho de, Eraldo essoa men e .
nos oca

(Eladir) Boubra'wa
.

tl1 os filtros. dos rotaria- essa cerimônià, pelos mui-
tos laços de amizade que

As gêmeas Elisandra. e ' hos.. O 'Papai Noel esteve esta coluna tem em Itape-'Elisãnia, filhas de Odalr , r'un,a' ,e', na-o fosse' -a enor-
(Maria) Scaburi , presente e a : alegria foi

Rog'e.rio, filho de Louri- me distância, certamente
. total,' corri a garotada di- .

"
-

r
.

d'
'

a
val lAdeIa) Schuster - '. ,

ser amos ur:n os comp -,

Thalita. filha de' Valde� ,vertlndo-se à· beça. N,ãó é rentes ao cerimonial.
' .

De qualquer fO'rma, fi:-mIro (Ida): [elte por nada, que dá vontade camos felizes com o con-

de _:,yoltar aos alegres e vlte, que, agradecémos" e

formulamos daqui .

os vo-

despreocupados tempos tos de muitas felicidades'
ao novel casal, extensivo
aos distintos - pais e de-

. mais familiares.
f

(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)
• , . (Equipe "CorreIo do Povo")'

Presentes 'neste Natal?
Sóno

" _;:.

A-v�,�ai.,.Qe.o�or<i�?64
Jªragu_á' do-Sul�-- SC ,

\.

Um preseni" p�ra ,cad� gosto '

. Maíe'; as'-.r

Saudades ,no
-Gartenhaus·

,

e,..pelo telefone 72-1553
-

Restaurante
Uisq�eria

-,

Pizzaria/La'Zanhas
• e Conféitat:ia'

.. -

GARTÉNHAUS"::'
�

Ggtúlio Vargas, 847

. f ,
.

'••Iltl••
Agorà na Relnoldo Rau, 626, aten

dendo· diariamente, Incl'uslve aos sába
---��..

' 'j' .... dös até' às 18· horas e aos dómingos e
feriados das 8,às 12_boras, Demonstre

�

seu carinho, Ofereça flores.da

FLORICULTUM IMPERIAL, -::: :.

Decorações para casamentos �� Decoraç6és··
'

para IgreJas..- Decorat6es para clubes"":" ArranJoli
,�

. para festas - BQquls em geral.
.

...

.

. Plantas ornamentais,

ATÉNÇAO: Nlo temos flllaJs

D,eixe-no� cJlí�ar d� -suas roupas

,,-lpO�B
-- - -- --i _-__..;::.J-,
• L A V�A N. o E R '.A A S E C o •

Fone: 72-1881 - fundos do Açougue Mahnke

Rdmo a Argentina
c Viajam na próxima sa.

feir�, dia,18, vla VARIG,
com- destino a Santa Fé,
na Argentin�, com retorno

.

previsto para a véspera de

Natal, o casal Eggon João

(Laura) da Silva, ele, dire
tor-pr,esidente do,Grupo
Weg ..U.ma boa viagem!

--l4-

Hoje, às" 1pfi30mln, RI
carâ'o Bartsch 'une-se a

Kátia da Silva, filhos de
famlllas tradicionais da (:!

dade. Ele, é 'filho de Er

nesto . ("seo" 'Pacheco)
Bartsch e Lili Harnack

Bartsch, e Kátla, de Eggon
João (Laura Augusta) da

SUva, ele dire'tor-presiden-
te do Grupo W,eg. ' .

,

Também na
.

Comunida
de Évangélic::a; às 18h30m
Walmir

.

Lehrnert e Dulci
meia Moreira proferirão o

f tradicional "slm", snquan-
Ao Parã ' to às 19 horas, receberão
Para visitar familiares as bênçãos os jovens Rolf

viajam no próximo dia ,29, Hübner e Mariane Jantz,

para Belém do Pará, o ca- Na Igreja' Matriz São Se

sal amigo Lindolfo (Do;.a- bastião a coluna reqlstrou
cy) Braum, juntamente em suas anotaçõe!?, as ce

com os filhos' Adriana e 'Iebrações de ,casamento

Lindolfo�JÍJnior., E no dia de':, ",. '''.'.
24, irão' para Vitória, no

.

Esprrito Santo, Leopoldo
(Elfrida) Behling, -acompa-
nhados da filha Marli. -

-..f:r-

Lanche final
Aconteceu no ara 11,

quinfa-fe;ira, o_gost�s'O lan

che de encerramento do·

Grupo de Lanche da' Sra�
Rosita .Schacht, esposa
do Dr. 'Friedel Schacht;
em sua résidência.

..

�
Antecipando o Natal
Será hoje, sábado, na

,residência dos amigos li
do Domingos . c'Asthéria
Hansen) . V:argas, eles, pre
sidentes' do Rotary Club e

da Casa da Amiz-ade, res

pectivamente, a recepção
,à vários casais, para fes-.

tejar antecipadamente O
Natál. Formandos de -

'- M FilosofÍa' • e O alarido morr�!
---v-- . Os formandos de 1980

Revista do SENAI . da Faculdade .de' • FilosO-
. Jaraguá do Sul: uma 0- fia, Ciências' e Letr-as de

·ferta de cooperação.- foi Joinville, da Fundação E- -Jovanka

o tftulo -:da matéria inseri-' ducaciona! da' RegiãO dé ..

,da na Revista Senai, dó . JOinville, cumprem na pró- ,(For �scrito em 'outubro/1974,

Deto. '--Nacional', que elr- xima sexta-fei:ra, dia 20,
"

d P' d ,"s' solenl'dades' de fo'rma-
Dedicada ao .Ir.mão Alcldio).

cuia em to o o ,aI5,- es- 'Q

tacando 0'1 Encontro de túra,
'

com cerimônia reli-
- -

'Empresários de. Jaragué giosa e sessão solene.de .

do' Sul e o r Programa de colação de' grau na 19reja -
'" �

"

Iniciaçã'o.à Formação de São Francisc9 Xavier ��a-�nnllih:n-
Administradores de' . P.e- ted,ral)., Em . Matemática, 'MALHAS JARlTA; lan-

.

q�uenas e Médias Empre- cUJo pafrono é o. profes- Ca. com exclusividade a

sas, o· chamado "ProJ'eto 'sor'Avelino Marcantê des- . col.eç:ão verão 80/81. 86-

,
'gumdo ,as tendências da

Jar,a;guá", ,hoje servindo tacamos_a formatura dos moda Internacional. os

'd'
.

lo·à 'todo O Ba' ,.

e Antônio moàelos JARITA serão o

,e exemp r - Jaraguaens s
.' grande SUCeSBQ da tempo_'

sit. De, parabéns '" o dire- Weinfurter e Marina Ber-r rada.

tor do Centro de ,Treina- nadete Gonçalves, ela,

fi-I ze!b���n�:��a��:��:-e d�::
menfo do Senai, ontem lha do professor Holando contos e brindes.

também orador da' turma Marcelino (FiI'�lT1en�� Gon- AP�oveite e;t�: �rande
de'formandos 'da, Façulda-' çalves. Ern Geografia, Jes-, o.portunldade! ,. '"

.

\
'

A ódl B t I" " ,Conheç:a-ú cl}rdáplo dl-

ae (Je Estudos Sociais, mane, mOor o Inl versificado do' Kaffee _

'" pelo excelente trabalho· igualménte estará rece- , .HaUB Jaritá para este ve-

., que'vem ·d:esenvolvendo. e bendo o seu. �"eanuâo"; . ;_!�Ílnho de' 'Jaraguâ do

atenção que' dispa'nsa à Felicidades para todos os Sul - Rodovia SC-30l, Km
5, Telefone 72-1266.

imprensa. formandos..

Novos médicos ; '.

.

. Extraoficialmente a co

luna tomou conhecimento
da vinda, breve, de novos

médicos que virão: juntar
-;se ao!? mais de duas de

zenas exis'j:entes, contri

btJindo . sobremaneira pa
ra a meíhoria do atendi-

Às 16 horas __: Mário mento na área d� saúde'
.

Rosniack e Isabel Ramos; para Jaragu� do Sul e Mi

José Dias e Etosiléne Ana crorregião. � o reflexo do

Kisner; Acácio· Leite e próprio crescimento da ci
Lourd:es Bisoni; Sebastião dade.
Cordeiro e Vilmara de Fá- :'

tima Sambora; e, !da;rclo
Leite .e'Olfvia da. Cost� -

O.'Juventus e o Nal,al
.

'As 1'7 horas'- Joã,") da �_ De'partamento S,ocial do
Silya é Isabel CristIna .PE· Grêmio Es.portivo Juven-

. reira. tus proQr:amando para o

dia 2"4 de dezembro, o seu

já tradicional "Baile de -

Natal", inrcio às 23 'horas,
com ó Conjúnto 4a. Re

denção, de I-tajar. Progra-
c me, esta promoção do Ju

ventus .que promete ser

. sensacional.

Encerrando atividaijes.,
Formada por 36 figuran-

.

tes, filhos de 'operários ria
faixa etária de 10' a 17, a

no�, .a Bandinha Filho do
Trabalhador, ,do Sesi, en

cerra neste domingo suas
atividades, com viagem d:e
recreio à legendária São
Chico e aprel?entação no

Lions Clut)e (Jaquefa ci-
.

suave murmúrio,
dade, à convite de' seus

'

membros. Cump:rlmentos
também ao amigo' Fra�sel-
1'o"'elo 'seu trabalho em

atingir plenamente' as me-

I t�s 'Priorltári�s_ ao Sesi '

educa:çãd, sall'de e lazêr .

<'

-�--

Às 18h30min .- Doellio
Fernandes e Salete' Glatz
a, às 19 horas, na Cap�la
de Santa Luzia, Má.r:o Sr
tier' e Rosa Piccoli.

...J$-

\ '.

I

EnVIando
cumprimentos .'

A coluna envia cumpri
mentos aos novos inte
grantes c::fa

�
diretpria da

Sociedade de Culturli Ar�

trstica de Jaraçuá. do Sul,
.

que tem na presidência o

amigo M�rle sousa, A pos
se dos eleitos . deu-se na

quinta-feira, dia 4, na ca�
fna das Indústrias Reunr

das, .
inclusive com uma

bela confraternização .

4-

--------�-,�._--------

·Alarido!
. .. o, alarido é enorme -

que bagunça!

Quero ler, não consigo -

Ah! lá vém o -Irmão Diretor.

,

.... psiu!. O Irmão Diretor! O

irmão Diretor!

- é tudo o que se .houve
'1'

é o alarido vai diminuindo,

diminuindo, até tornar-se num

apenas a respiração ofegante

e !iS vozes silenciam.

Tqçtos sentados,

·olhar baixo, sorriso murcho

uns olhando os outros,
(

uns querendo :rir do� outros,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Teatro no Seminario de' Corupá
O Seminário ,Sagrado � Tiveram como diretores

Ooração de Jesus, de Co- da cena: Pe, Osnildo Klann

rupá, apresenou há pou- ,e Frei Alofsio BaCI<; nl,aes
eos dlas no Teatro Anchie- tro: Pe. Afonso Maria Oll-

'

ta 'propriedade do estar- veira. Músicos: Plano Pe.
"',

O Ministro, Mário An

b�lecimento, uma opereta Afonso M. G.liveira" Violi- dreazza informou em Por

Irrica '19m quatro atos. A no Pe. Vilberto Gi,anesini to Alegre que o Programa"
peça foi 'apresentada pe- .e, Trompete, Trompa' e de Cidades de. Porte Mé-

'

.los alunos do Seminário" Trombone - Frei João $, dio (Jaraguá do Sul está

ambos com idade média Bõing. A opereta fo� bas- inclufdo) será substancial

de 14 anos, e baseou-se tante aplaudldapelas pes- mente ampliado, no pröxl
no Duque de Ardenha que soas -adultas e crianças .rno ano, dentro da polftloa
.roubara Lionello do Oas-" que prestigiaram e lotaram de conter o fluxo migra-,
telo de Alvérnia e o fizera o' Teátro Anch{:ata do Se- tório do interior em dtre-

cantor da ag;onia no Bos- minário SCJ. ção às grandes metröpo-

que dos ,Enforcados.
' les. Estas, cidades; que

T
',. ,_

_ servem' de, enteparo ao

aXls nao paga"ao movimento migratório" já

TRU t· d 81 contam - segundo o Mi-
,

'

�

a ,par Ir e nlstro _ com recursos su-
perlores a Cr$ 2 bilhões e

,seu número ultrapassa a

tualmente a 140, para e

feito de assistência em 3
nfvels: -; lnfra-estrutura so

cial, habiação e saneá
mente.
Trata-se de um Progra

ma, enfatizou Andreazza,
marcado peía

-

cooperação
nos' três nfvels de Gover-:'

>

no - Federaj, Estadual e

Municipal - tão mais im
portante porque seu pla

- nejam:ento vem de baixo

para, cima, ajustando-se
, Embora o ministro Eli- ,Oom essa medida, além -

às necessidades locais de

seu ReselJde já tenha as- de diminuir os custos da 10rma realista.
'

sinado portaria, no dia 18 cobrança da TRU, o Mi- , Acrescentou o 'Ministro
de novembro, de,terminan- histério pretende contri- que, dentro da mesma po
do os val'ores da TRU paJa buir para incentivar o uso Iftica, de fixar o homem em

o próximo ano, na qual do táxi, tornando o servi- sua tena de origem, o Mi
consfam também os valo- ç'o interessante tant� para nistério do Interior, atra-'

res para bs/táxis, o' Mlnis-' ,
os' que o exploram quanto vés do, Conselho Nacional

'tério dos Transportes de- ,para os usuários.' de Desenvolvimento Urba-

'no, está iniciando a im

plantação do Programa de
Cidades de Pequeno Por

te, capaz'de, por sua vez,
evitar a sobrecarga popu
lacional e de problemas
subseqüentes sobre as ci
dades de por�e médio.,

Em, sc o seglndo pjôcreas do Mundo
Se o Conselho Nacional montou na Itália o p,rimei

de Pesquisas" ou outro ór- ro aparelho.
gão similar, liberar .uma

verba de Cr$ 2 mUhões e Além d,ste, projetO er.

500 mil para.a Universid. senvolvido no laboratório

de Federal de Santa. Ca- italiano, existe umal empre
tarina" o .Brasil pode_rá ter' sà norte-americana que

o segunde) equipamentb fabric� um equipamen,lo
, dõmundo capaz de suba- semelhante mas que _não

-----�-----!o- ..: titul'!' a função éniCfócrina ch'ega a ser fão com�. \

Dez' m'1·,I·hõ""es pa"r� combater"
do pâncreas.

� Este traba- Já 'Os grupos dinamarque'- O ex-Beat-Ie John Len-

a 'h'O já estiá"sendo d'eSen-' ses e poloneses que de- non, que morava em um

a' t
,.

SC'
volvido pelo Professbr senvolveln ,os' m,smos es- apartament,o ein Manhat-

pe� e SUlna, em / Walter Celso de Lima, que todOs ainda est�o no inr- tan, Nova- Iorque, com

,integrou uma equipe que' cio dós estué:fos. YO:ko Ono, sua mulher, foi

á· I
' 'morto a tiros' segunda-fe'i-

ser Imp antado de forma
lenta e ·gradativa, atingin- C d p' t

'

I Ja' à noite, em frentê ao '

do, inicialmente, o Para- onsumo e' e ro eo prédif, ao quel.tudo indica

á
'

se
.

por um desequilibrado
n, sendo-lhe destinada em

'

.,

mental, que a:par�ntemen-
uml[l verba de Cr$ 6 mi- ' ,

Ihões e 250 mil, e sucessi- Nos primeiros seis me- globa também o consumo te nãQ tinha motivos para

se's 'de'ste ano foram con- do álcool no Estado, que matá-lo. Sua morte pràvo-
-

vamehte: Rio Grande do
'

'

Sul e Santa Catarina, com Sumidos em Santa Catari: em junho foi de 20 mil e 'cou reaçõies em todo o
"

Cr$ 10 milhões e 700 mil na 331 milhões e ,359 mil 800 1it1'10S de anidro (para mundo. 1', "

...;... -----.-----

para cada uma.
'

litros de óleo diesel, 253. adicionar gasoli�a) .. � hi-
'

O programa, que terá milhõ:es e 796 mi! de' ga- dratado, que e utilizado

uma aplicação" direta de salina e 213 milhões eo 8_47 ',diretamente pelos vefculos �

S7 milhões e '250 mil, atra- mil de 6leos. combustfveis. movidos a álcool, átingiu )
no mesmo mês 115 mil

vés da Secretaria' Nacio- segundo' dados revp;ados. ,

I S
. 393 litl\os. No :primeiro se-

nal de Def.�sa Agl'1opecuá- esta s'emana pe a ecreta-

ria e uma aplicaç,ão indi- 'ris' da Inérústrla e Comér- mestre o consumo acumu-

f 'd Ó ã lado do hidratado foi de
reta de Cr$ 27 milhões' e cio, OrneCh,.os ao rg o

274 mil litros. Naquele
750 mil, através de convê- pela Coordenadoria e:e Es-

nios, pretende', ainda,- im- tatlstica do Conqelho Na- mês havia poucas bombas.

d
.

I 'd P t ól abastecendo;' hOJ',e elas
pe ir e reduzir a ocorrên- Ciona o e r ao,

cia., da doença. nà região Embora não seja produ,; são 57 instaladas, e aten

e assegurar ao criador to d'e'rivado ao petr�leo, 0- dem aproximadamente ,4

brasileiro a garantia da levantamento do 'CNP, en- mil verculos.

produção ,e' pl'1odutividade _

suinfcola.

Falec:imen,los
-

A In.flação chegou a 7,6 da .infl�o: preços maio�
65 ,anos, ne,sta

por cento, em "noVlE!lmbro, res para produtos agríco-
Johanna Pora�1l Flollr, .&... t f

informou esta semana. a las em fim' � en .ressa ra
com 84 anos, em Rio , • N

Fund�ão Gefúllo V�rgas� (milho, feljao, airroz e S'O",
Cerro"U'Y I d

Dia! 04 Cfe é:fezem�ro no Rio de Janeiro; assim, Ja) e para os
,

contro a os ,

. . . o indice deste ano subiu pelo governo, como derl·
'

SérgiO MUniZ da Silva,
. -para 98,5% Ie) o acumulado vados de petr6leo, produ-

com 11 anös, nesta. .

D" , 09 � � b'-.o dos 'últimos doze meses ' tos siderúrgicos, 'veiculos,
Ia ue ueRm •

,

.

1130' M" , ,
..! "'

d .: •

ci
'

Carlos Alberto We-ndorff, pa.ra. 10. ais uma v:z, farll�ha' e. "Flgo'N garro,

com 1 tiara, nesta. , o. Instituto revelQu as prln" bebidas, leite e pao.
_. clpais caQsas do aumen,to

�//...vD"/////��H�///D"/./h9"///�/D"D"D"D'"/�����..69'���
.

,,' .' .�
MARISOL S.A: é uma empre�a que' �trave�sa ex�elénte' fase .de expansã� e sua principal ..�

,

mt� met� é prodUZir cada vez maiS, P,or ISto, na Marl�o! sempr� �ã oportUnidade. par� quem ��. de8e�a, �cauçar Sucesso no eXerCIC!O de suas aptIdoes profiSSionais, nas mais diversas �
funçoes rqerentes ao ramo.' MARISOL SA' ','0. "J'

r

d S I' SC ,�

NARISOL
"

�.sso .etor�
de B. L

.I�. • parlir de 0...1.81).
, .••.

.

'

.

• • IBd. d. 'utuana
"

.

aragua, O U �. .' .�
-,.,...,..,_",.' , ��A'...vn-AV�AW�����,_

Derramar .

os .espírítos
':' para construir a paz

, Prof. PaUlo M�retu

, ,A men�e humana é muito fértil e dela nascem.
'

a� ;eS'frat�glas de guerra, as !prOposições d tré _

g�9i, as lições de paz. Repetidas vezes s: t��
dlt� que a paz é atingfvel, mas, antes que se de
sativem OS mstrumento� bélicos, é preciso que' se;desarmem os .esplrttos dos homens que pl'1ojetam
e fazem a gueJ'lra,� ,

'

, 'C?mo consegui",lo? Concitando os homens a
-

despo!arelTl-se de ódios e 'a�bições e a buscar
na unldad� �,.na paz a C0!1dição "sine qua non"

,
de. 'um, entendimento faufor de harmonia Ie de res-
peito entre os povos. . _

'

_

,

'. Uni.dad.e e, paz, feitas ceusa e efeito, enten-
dldas �Imblose � .amálgama, 'somente poderão ta- '

ze! o J?r.n�J cotidiano se se sobnepuserem às prö-
. pnas d�vlsoes� às eventuais contestações às co
muns vlolaç'�es dos direitos quel regem o�. povos
,na face da terra. ' ",'

, E todos esses povos, queiram ou não estãosob 10� coma,nd.<? d� S�premo CheIe' que,' como,
premissa de um Silogismo universal nos forneceu
um

_

passaporte c_om visto, perm.anente' e válido para todas as nações e todos os séculos: "deixo
-vos a paz, _

eu vos dou a minha paz".
'

E a �az que Ele nos deixou' não admite7"se
quer �rmlstrci�s, emb�ra os homens .teimsm em
contrariar o prmcfpio as unia,ade e disciplina, ex
pl.odem guerras, rompem-se paotos, nego/ciam-se '

Interesses, a ponto �té, die Inimigos .. de hoje se
' tornarem aliados amanhã

.

.

_

Fundamentos da paz,' a unidade a disciplina
nao PQdem ser meral'!le��e' convencionais ou es
tr��hamente anacrônicas, pais tornariam 'O prin.,.
ClplO desta paz m�I compreendido e lequívoco,
ace,pdendo o estOiplm de guerras' incahdescentles
e até da guarr·a fria.

Podel'!l-se, mul!i,pllcar as "ententes", ,as ªIian
ças, ,as leiS, as mutuas garantias e quei,andas p'o-
,de-s� até camuflar a beligerância com ini�ag'i
l)ávels epft�tos! mas enquanto não se conseguir
promover a unl�ade e a disciplina entre 0'8 I po
vos, se'!lpre �averá flermento para levedar esta
apostasia socl-ª,I que, se chama guerra.

.

,
�' E�quanto os obr�iros da paz preocupam-se

e� ªclon�� al,avancas qUie a sustentem, sem cláu
sulas aylltante�, nem imposições draconianas
�om seria qU'� sef desarmassem os espfritos Ie' s� .

fizesse da unlda.de e da disciplina uma p'onte ce
amor que -aproximasse os homens e afastasse a

-

guerr:a.

O Ministério da Agricul
tura, através da Secreta- ,

ria N�cional de Defesa A
gropecUária, aplicará 'a
partir de� janeiro de 1981
Cr$' 85 milhões no Ptogra�
m� de combate à peste
suma nos Estados da R,e
gião Sul _do pars, onCfe a
exploração 'suinfcola, en
contra-se tecnicamente
mais 'desenvolvida, para
que o produtor naciona;1
volte a 'competir nos' mer_'
cados internos � externos
com produtos ae recorih'e
cida qualidade.
Sob este pre,texto, o Mi:"

nistéri'o da Agricultura
pretende controlar a doen-

.

ça nas suas mod:alidades
clássica e africana, erradi�
cando esta 'Illtima' no· 'es�

,
,

paço de três anos', no má-
ximp. O programa desti
nado à toaa � regiãö s'ur

Dia 03 ére dezembro
Rosalina Andre'ghetoni,
com 29 anos, nesta
José 'Fusi, cºm 78 anos,
nesta.

'

'Ricardo Germano AIDer
to Schade. com 78 anos,
em RibeIrão G'ranâ'e ao
Norte.

Dia 04, (lia éfeizembro
'

Heinrich Vierheller, com

Os veículos utilizados
cömo' táxi terão isenção
total dó pagamento da Ta
xa Rodoviária Única
:TRU no próximo ano, a

parir de 1.0 de janeiro,
mas' seus proprietários fi,,_
carão obrigados a forne

cer os elementos necess:á
rios ao cadastro do De
partamento Nacional, ae
Estradas de Rodagem-:
DNER, sequndo assesso

res a,o Minlsfm Eliseu Re

sende, dos Transportes.

cidiu, posterlerments, dar

isenção total .a esses ver-
,

cuias, uma vez que a taxa

"simbólica" que lhes se-,

ria cobrada geraria uma

receita muito pequ.ena -

1% do total da receita da
TRU. Desse modo, os as

seesores do ministro ex

plicaram que se Qreteriu
dar a isenção total ,do que
arcar com' o 'custo d-a co

brança de parcela tão pe-
quena.-

Até- novembro, I inflaçlo
atingiu '98,5°/o

Cidades de _ "

SOCIEDADE ESPORTIVA

E. RECREATIVA '��' VIEIRENSE
,.

ASSEMBLilA GERAL EXTRAORDINÁRIA
-porte médio .'

,
.

.

\ \

< EDITAL DE eONVOCMAO

I'Ficam, convocados todo� .os �ssocia,dos �á,
.

SOCIEDADE ESP0RTIVÂ E RECREATIVA "VIEl.;

RENSE" pare a "Assembléia Geral Extraordinári,a:'
. a realizar-se em sua sede social sita à Rua .Joln

ville, n. 2.070, nesta cidade; no ,dia 11 de jan;e'iro
de 1981· às 9 horas -em 1 a. convocação ou 2a.

, '�
,

convocação m.eià hora após, e com qualquer nú-
mero de associados presentes, a, fim de delibera

rem sobre a seguinte
.

ORDEM DO DIA

1 . Altração dos Estatutos Sociais;
2. Instituição do Sócio Patrimonial e extinção das

demals ca�egorias de sócios;
,

3. Assuntos diversos de interesse da Sociedade.

Jar,aguá do Sul, 11 ,de :deZiembro de 1980

, WALTER BARTEL
.

P,resiºente

"

JOHN LENN'ON
assassinado

8h às 11h
14.h às'17h

•

19h às 21h

�)
� -'

,,'

CQlégio São Luís' _' AV,ISO
, o Colégio São Luls, desta cidaJd'�, .para co

'nhecimento dos interessados, torna publico o-se-

guinte: ,
.

Data da matrfcula para todos: os cursos: dias

15 a 19.12.80; -_Horário: 8h às 11h - 14 às 17h
2:- 19h30min às )2h., -

_: ".
"

Cursos mantidos: 1.° grau: 1'al. e 2a. 'sénes - diurno

.
5a. à '8a. séril9's' - diurno

2.? grau: Núcleo Comum - dil!rno e noturno
Contabilidade - noturno

Administração - noturno
. Análises Qufmioas - d'iur:_no e no

lurno.

Documentos para a matrfcula:
,

'

ALUNOS ATUAIS:
, ,

a) Boletim e�colar da última série cursada;

b) Documento mUitar - masco - 18 anos;
-

c) Titulo ,eleitoral - 18 anos; "

d) Prova de emprego - turno noturno;

e) Foto 3x4 ou 2x2
ÀLUNOS NOVOS:

,

_ a) Boletim da última 'série cursac;fa;
b) Do-cumento militar - masco - 18 anos;

c) :ntuló eleitoral - 18 anos;

d) Prova de lemprego - turno noturno;

e) 2 vias do histórico eseola� do 1.° g�au, pa
ra matrfcula� na 1.8 sérIe do 2.0 grau;

f) Transferência,.para maitrfcula nas demais. '

�rl�: : _
�

g) Duas fotos 3x4 ou 2x2'

,h) Çertidão de idade 9uel ser� �evolvida após
conferimento dos dados d'o aluno.

Expediente dura�te as férias: 24.12.80 a 05.01.81,
fechado
A partir de 05.01.81:

(' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul':" SC
\.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barlo de Itapoeu,

.: .. '. HÁ 30 ANOS

- Eram os 'seguintes os alunos do G. E.
Abdon Batista que recebiam às 20 horas no eil.,..
tão Salão Buhr, ao lado do Hotel Central,'na Rua
Cél. Emrlio Oarlos Jourdan, nesta cidade, os seus
diplomas de complementaristas: Ana Isabel -Mas
carenhas, Anadir Martyns, Dorothée Mascare

nhas, Leocádia Pradi, Maria Dafsy Buchmann, Ma
ria de Lourdes Cereal, Maura Dirce Mascarenhas,
Conrado Votkmann; Darci Luiz Buchmann, Emrlio

Harst, Harrt Koch,' Heinz Schwer-tne'r, Ivo Anders;
Mário Burchardt, Norberto Koch,' oswafdo Maba,
Paulo Sacht e Rubens Manoel dai Silva.
- Wald'emàr Grubba, P"efeito Municipal,' san

clenava a 'Lei nP 77, de 4 de dezembro de 1950,
dispondo sobre os feriados munlclpals. Er-am con- '

siderados feriados municipais para os efeitos do
art. 11 da Iel n,o 605, de 5 de ,janeiro de 1949,
os seguintes dlas: Sexta-feira Santa (variável):'
Ascepção' do Se��or. (40 dtas depois da Páscoa);
Corpus Orlstl (11 dlas depois €Ie. Pentecostes): 25
de Julho (Dia' do, Colono); 15 de Agosto (Ascen
ção de Nossa' Senhora); 25 de Dezembro (Natal);
26 de

_ Dezembro (2.'6, Dia de Natal); Segunda-feira
de Páscoa e Segunda-feira de Pentecostes. A lei
tinha por fim defihl;' quals 'OS' dias de guarda no

muncípío: entretanto, passados 30 anos (até pare
ce a guerra dos 30 anos) ainda continua ,a' dis
cussão da data adequada pera.baixar as' ferra
mentas !e, venerar um dia especialmente santifica
do ou importante parai o povo que vive, dentro
dos limiteiS territoriais 'da PérOI.a (do Vale)' do Ita
pocu. E o dia 25 de, Julho já estava no cal,e;ndári,o
dos dias importantes, de homenagem àqueles que
eram ös princi'pais produtores de riqueza da épo
ca. Se não nos enganamos, a ·citada lei n.O 605
- federa!' - mandava fixar' 7 dias mas os verea

dores não con'seguir,am o consel�so, que ainda
hoje, falta, e acabàr� mais reais do quê o pró,.
prio rsi'e trans�ormaram o'$. 7, dias e 9 dias de
guarda muniçipal, sem questionar a constitucio

nalid�de ou nãodó diploma legal.

... HÁ,21 ANOS

- Hofe Saide, cronista esportivo do "Correio
do Povo" comentava o Torneio Prefeito CarllOS
de Paula Seara,� organizado pela Ligà de Itajaf.
Em Jaraguá 'deveria jogar o C. A. Baependi e lO

Vasto Verde, de Blumenau,
.

Hder do tomelio. O
Baependi estava disposto 18J não perder mais nlef

nhuma partida, transformando-se, por, iss1o, em
partida de grande explectativa no campo dai Rua
Dr. Abdon Batista, hoje Jorge' Czerniewicz e o

,local onde se situa a to�rlefação é moagem de
café Sasse.

.

.

- O torneio Presidente Eugênio Victor Sch
möckel, apresent.ava o jogo Bótafogo x Agua Ver
de, no campo da Barra do Rio Cerro. O clássico
Estrella E. C ..je Paraná, na primeira rod'ada,. termi
nava com o escore dei 5 a 1 para o "estrela de
minh'alma".

,

... HA10 ANOS ,

- Pe,
.

Bernardo de ClaraVal Efnínendoerfer,
com as saudações em Cristo J1esus, enviava car-

Ita à Frei Aurélio Stulzer, par:a comentar a crôni
ca E A ARAPON�A NÃO CANTOU MAIS NÓ JA
RAGUA, 'o prillleirq homem bralnco a pisar as ter- .

ras de Jaraguá. Citando o Cél. Osny Vasconce
los _sãobentense de nascimento, iÍlforma: "Narrou,
entao, o palestr'a.nte que foi Oi espanhol Don ÁI·
var Nunes Cabeza de Vaca, o primeiro homem
branco

_

a pisar as te;rr-as d'� São Bento,. Don AI-'
var Nunes Cabeza de vaca estiveram !antes na

"

Flórida, juntamente com Ponce de LieO", depois -

naufragou no GoUo de Charleston, mas, salvan

do-s�, saiu pelo !�xas' a dentro, numa lexpediçãó
e, fOi bater no Mexlco, volta_I')<:f!) em seguida à Es-

,p�n�a,} de ond� com 40 gal,�ões, foi mandado,
. para c, Br,asil, rumo à Assl,lnçãp, no Paraguai. ,

I
Chegando à Ilha de Santa Catarina, para fazer

agu.ad,as ,e descansar, ,recebeu notrcias' infO·rman
- do qU9i B�enos' Aires, que fôra fundado anterior
mente, havia sido destn.Hda pelos fndios. Cabezla

,

de Vaca resolveu. e�tãC? marchar par:j1 ,Assunção
, por. terra .. I;,� ass!m, à fre;nte de 800 a 1.000 espa
nhóIs, mUitos r�dl()s fapregados à expedição a
dentrou o Contrnente na altura 'de Barra Velha-

,

-Itapocu, iniciando ,uma viagem quel duraria 2
anos".

, "Segundo, o éonf�rencista, o 'diário que Ca!
beza d� Vac·a deixou, permitiu aos historiadores
faze,r p levantamento do seu roteiro pelos aciden
t�s g�ográfico� que ele mencionava e que, em
bora tendo hOle outros nomes, !puderam ser facil
mente, identificados. O guerreiro e conquistador
sspanhol s�biu o YB:le do Itapocü e saiu na gar
ganta �o RIo Vermelho. Estava então em terrats
que hOle pelrtencem ao Municfpio de São Bento".
- A Loja Prosdócimo completa este ano -

1980 - o' seu 10.0 ano de existência em. nossa

cidad�. Há 10 anos, o P"efeito Municipal em e

xercfclo, sr. Eugênio Wotor Sehni15,c'kel ri;1céJji,al Ei
visita dos dirigentes da impor,tante brganização
,paranaense, quando. ratificavam a, 'disposição dei
instalar em nosso meio, mais uma: filial da- empre
sa Prosdócimo �.A. Pedro Prosdócimo; diretor-

,

-presid'ent,e e Gunfher Hoffmann, diretor' 'de ven

das, assim' como Benjami,n Kuno, 'F'ran'k', gerente
da filial de Joinville, comunicavam' a' instalação
,da loja, desde 1.° do corl1e1nte, no prédio 'da Co
merciai Vrtor, à rua Cêl. Emflio Carlos Jourdan .

SEMANA DE 13 a 20 DE DEZEMBRO DE,1980

Escola Particular de
SC 'em assembléia'
Contando com a pre

sénça de 85 dlretorese
representantes da Escola
de Livre Iniciativa....de Sta.
Catarina, reailzou-se em

Florianópolis, assembléia

geral-ordinária do Sindica
to dos Estabelecimentos
de Ensino do Estado de
Santa Catarina - SEEESC
.-;, que após a sessão de
abertura, .corn instalação
da me'sa, aprovou .a 2.a

Retif,jcaçã�"Qrçamentária'
80 e a Previsão Orçamen
tárla :para 81 i além db, Re- SEMESTRALIDADES
gimento

.

das- Delle,gacias
Regionajs daquele Sindi- O aumento das seines-
cato. . tralidadê-s, segundo orien- ,

As Delegaçias Regionais taçäo do Sindicato, deve

já, exlatlarn, ',mas atual- ser de no mínimo 50°/ç"
mente encontravam-se .de- até que se tenha o resulta

sativadasi'e:,ag,ora, com a _ do final baixado pelo Con

aprovação da nova regu- selho Interministerial de

lamentação, já estão no- ,Preços-:-CIP, C'onselho Fe

vamente tnstítutdas. A dferal e Estaaual õeEdu
próxima fase será a ínste- cação. Esse aumento é

lação, rnedlante estudos e próvlsórlo .

por etapas coincidindo
sua jurisdição c-om os li-' IDENTIDADE ESCOLAR

mttes geográficos.cfas Uni
dades de Coordenação Re

gional (UCREs) que,' as
componham, O objletivo '

das OéJegacias, Regionai�
vem a ser a extensão das

funções eXle'cutivas da Di
retoria d'o SEEESC a nfvel

regional, representando-a,
promovenao "euniões e

debate� com, as escolas,
e motivando àquel:als, que
airiC!a não se sin'dicaliza
rß_m, entl1e' ,outras ativida
aes'.

PAGINA 4

devidamente reajustadas.
Em 1980 a verba ofereci
da foi de Cr$ 50 milhões, .\

enquanto que .para 1981
estão previstos Cr$ 150
milhões. Como é dei pra-

,

xe, cada Deputado Irece

berá 40 formulários de bol

sas, para as quais as es-

_.-<
oolas podem indicar alu
ncsxceremes .. Os que já
tiverem bolsas serão aúto
matioamente bolsistas, em
.1981.

As oartelrlrrhas escola
res (identidade do 'aluno), '

emitida pelo SEEESC' em
convênio com o Sindicato
dos,Ciriemas, terá à'partir
do próximo anlO a fina,lida
de die também servir como

'identificação junto às 'em

presa� de' transporte a fim

de obter passes escolar:e'S.
Esta inovação se deve a

um convêni,o ,do SEEESC
com o Sindic,ato das Em

presas de Transporte de

P'assag'eliros ola Estado de
Santa Catarina, que, reco
'nhecerá a carteira estu
dantil como único do
cumento necessário para
obtenção Ie' uso dos p:as
ses escolares não será
necessário carimbar car
telas ,ou !peaif atestados
,ale; matrfcula.

/

Obrigado, .'
menina

'sem dentes

BOLSAS- DE E'STUD'O

Informá o referido Sindi
cato que com base em da
dos revelados ple,l,a Secre
taria da Educação, no, to
cante a QOlsas de estudo,
a mesma manterá as c,o

tas atU!ais, de cada escola,

Juizo de Direito dá �ma,rca dê J,a!raguá d� Sul,

EDITAL DE LEIUO
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguin
te: VendCl1 em 1.0 leilãQ: Dia 10 dei dezembro p.v.,
às 10 horas. Venda em 2.� leilão: Dia 22 de de- �
zembro p.V., às 10 horas, !por quem mais der e

.

maior lance oferecer. Local: Ediffcio do Forum da
Comarca de Jaraguá do'Sul. Execução n.'O 7.321.

Exequente: MOl1etti"Jordan & CiCl1. Ltda. Éxecutada:
, Pradejar Prop. e Dec. Jaraguá Uda. Bens a se

rem I�Ho�qos: 1) Uma mesa de inádeiréil rústica,
com tamp<? d� vidro, aVlaliada em Cr$ 2.500,000;'
2) Sete bancad,as de eternite, avaliadas iem Cr$
2; 000,00; 3) Um toca fitas,. para autOnióvei, mar·cá
TKR, com rádio 'AM-FM, em ,perfei'to ,:estado de
conservação e funcionamento, avaliado em Cr$-

.

9.000,00. Valor tótal dos' I;>ens Cr$ 13.600,00. Nos
.autos não constCl1 qualquer ônus ou recu�so p:en
dente .. Dado e passado nesta cidade de,Jaraguá
do Sul, aos onze dias do mês de· nOViembro do
ano de 1980. ' Eu, Adolpho Mahfud, Escirivão, o
subscrevi.

SUvelra JtlD10r

(
'. Você me deu unia rosa amarela. Puxei a car

tetra para retribuir a sua oferta; já que nós víve

mos num mundo pragmático do toma-lá-dá-cá ,
'

,

E você, num sorriso angélico, de gengivas à mos-

tra, me interrompeu o gesto monetarlsta: �
..:.... Não custa nada. Isso é-pro senher Itef'!

"

cuidado com as crlanças.
__;."._._

Eram dezenas de meninos e meninas,' 'cada'
um com uma braçada de rosas. Aq lado de'I�S,
guardas de trânsito. Deram-me também um de-:
calque para o vidro do carro e um bllhetlnho, il11-.,
pressa num pedacinho de r papel amarelo. O bl-'
Ihete diz, entre outras coisas: .,

-
,

_*__ I
;r-

. "Querido motorista. Sou apenas uma criança
ainda. Sozinha não sel me defender. Por favor,
ajude-mel Reconheço que você precisa correr pa
ra acelerar o progresso do nosso ,País,. Porém,
sua velocldade deve ser cornpatlvel com a segu

rança dos pedestrés da cidade. sua pressa pode,
apagar, um sorriso. Semana atrás, vi um coleçul-.
nha ser atropelado por um äutomóvel.: quando a- .

travessava a rua. Vi seu pai correr em sua dire

ção, pegá-lo em seus braços, enquan�o ele se-

contorcia em agonia mortal ... "
'

-*----

Pois, olha! aquI, menina, o selíl' '.ape!.o' caloú
fu�do no meu coração. So,u um velho motorista.

Nem ·sou uni grande motorista, mas poss,o garan
tir a ,você que -tenho um profundo' respeito não

apenas' pelas crianças, mas por qualquer ser vi

vente que enoontro no caminho do m.eu carro.

-*-

Eu penso que' o aütomÓ'Jel não foi �e'Ít<? para
matar riem criangalS; nem cachorros, nem gali
nhas, nem animal 'nenhum .. Sie é· um veículo dó

cil, que só faz rigorosamente aquilo que v.ocê ,

manda ele fazer. Se você mandar ele marrar uma·

criança ele mata, mas se você sair de casá: p"eo

cupado iem não ,atropelar ninguém é quase certo,

que o autom6�el oolaborará com você.,
" _.-

Sou um Vie'lho· moto,risfa que t�m um profun
do respeito por todos 'qs seres viventes, que cru

zam o caminho do meu automóvel. Na minha ca-
;
se em ItaJaf, nas chuvas de começo de verão as�

rãs enchiam '0 estreito caminho que liga a rua à �

gar.age. Elas se excitavam com a luz dos f,8I�óis
dos vefculos lei iniciiavam um estranho balé pulaQ-

. do pra lá e pra cá, na frente do carro. Então eu

-ri1e .dàva ao trabalho de escoJraçá-las oom uma

vassoura, par,a depots então I1e'colher o automó-

veL...
.
-

.

-*-

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

"".

........ �. ;..,/

de
I

Ltda.\

Cacho'rros e galinhas m� fazem parar no, meiIQ

da- ,rua e aguardar ia passagem. Dirão que gali
nha ,a giente mafa para, 'comer e isso é verdade.,

Mas também é verd,CI1de q!,le a forma menos hábil.·

de matar uma galinha-é passando com um auto

móvel por cima dela. _'
,

.

�*-

Menina sem dente que me deu a rosa. Você

co'nta no' seu bilhetinho que presenciou
.

-o atro-
\

pelamento de uma criança. Eu também. Era'num

sábado e anoitecia. N·a long,a ,reta em frente à '

igrejinha de Salse'ÍrOs, em l'fajaf, um automóvel

tenta ultrapassar_ um ,c,aminhão. A menina que vi-
, nha dia doutrina foi colhida violentamente. Esse

impacto foi o som mais sinistro que' já ouvi em

toda a minha vida. Vi quando '0 motorisfa saiu do

carro e recolheu o corpinho ainda quente. Só

soube que a ....menina estava morta quando �erifi
quei que a sua cabecinha pendia c·omo se quises-

.

se separar-se do corpo.
'

,
.

_*_

>

CAR800,AßIAS He
. '

_ ttornbu�g
Carroçarias
CARROÇARIAS
BLINDADAS E •

'ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS I
MOVEIS.

'

Av. Mal. Deodoro� �.479 Telefone: 72-0.14.4'-
JARAGUA DO SUL - S.C.

,,' Inddstria
Blindadas'

Menina sem dentQ que me deu a rosa.' Eu

prometo a você' que, vou ler muitas' Viezes o bilhe

tinha que você me deu. E a rosa, eu vou levar
, para. os meus, netos, pequenos como' ,vo,cê, que,
.tanto, me preocupam, porque també!", eles são

imprudentes e atraViessam a rua sem olhar para
os-Iadgs.

. ,

_.�

Menina sem dente. Digla par� os !pr�mótores'
�par pr,imeira Campan�a 'do Menor pella 'Humaniza-
r ção _do Trã:nsito (CAMTRAM) que- eu vou andar

:-ail1da"mais devlag·ar, porque, por mais dóci,l �ue
seja o ,automóvel, lelle pesa uma tonelad'a e çmd:a
ia muitos quilômetros por hora. Quálquer con-

,

fronta' com uma pessoa é s.empre uma violência.
"

. --!...I,.*_" ,,·t .�.' I �

•

..

E eu 'detesto violência. De' gentel e de áUfÔ-'
móvel,.

"
'

-,
.

...

_
.....;,_

______ ..... -.. ..... INoIIINoII_"d! .......- ....-_....

I
.' >

" I r.

! •

N
'

I
' · J

� Obrigado� menina' sem dente que me deu a

I = OS CO,�camo� maiS, I; rosa amarela e me disse que ela não custawa na

I .... E
'

I
. . da.1 'Que era só para eu me ,lembrar de llelr cui-

I
cor em"sua mpresa· " )'. '"dàd�ö ,dom as êriâhças. El:llaceitei· o seu conse-

__.
. lho. Podei estar certa.

l-a,
',. -',' " Ie.

"

i _ Para isto estamos . I (
. j - ,',

I =-= .

·

d I -" " -, pS,:
,

Sobre o a�ig() "Um apelo aos homens de cor'!,

...... eqUIpa os
.

" . , ':I.gue
pu'bliquei em ediç�o 'anterior deste' jornal, recebi do

I.' >- com u
..

In moderno,' 1, "_ jornaliJ,lta �ervazio �. �I�cido, de Imbituba, a carta que vai

CZ
d t t d .., t � t, tr�scrita em outro local, informando que naquele municf-

I epar amep. O e, 8:.r, e ".1 .",�. "piq,nlio',existe discriminaç_lio racial. .Enquanto isso aco,nte-
'I �.. ,,' ,;"; .!;, _

9-e:t::�rn; Irpb'i!uba, em FI.ori�nópolis., Ouvi de uma mãe �ue
J � Fotolito e M,aqulnas- de 1>, j ina cla��e�q�e,.o/�eu {!Ihc;> frequenta só existe um mem,no.

I"ca , ! de cor quenAo encontra com quem brincar, porque as ou-

t C-n, Impressáo O F FSE. +_. '!- ... , � Jrail......crianças se recusam 8i aceit�-16 em seu� folguedos. E,

l i
até se negam a estender-lhe a mão... (SJ!l

".... ..... fM009 ..... _."..., ....... r+oo ............ ......,. ...... _N-I>tN4 ............._ ....

"O abuso'
.do aluguel

I

Como todos sabem, e
xiste umà nova legislaçãó
federal que regula os alu

guéis em todo: o Pafs.

No entanto, -certas em-

presas imobiliárias que Ii
-dam com a Jooação de

casas,
.

I apartamentos e

imóveis comerciais, tei

mam em' cobrar-certas- ta-
,._;./ xas-e ..emolumentos, ao

arrepio'== ,lei:

,
, 'Ela diz,'. nO'seu artigo'
45, Seção VI, Das Penali-

.dades, o sequlnte: "Cons
titui" contravenção penal,
punível com prisão sim

ples: de cíneo dias a- seis

meses, 'ou -multa: entre o

valorde: um a dez alugue
res vigentes . à .épcca da:

lnfraçäo: 'I - Exigir,' por
motivo de locação ou sub-

locação, -quantla ou valor
além do aluguel 'e dos en

cargos -perrnltldos: ,,, -
Recusar-se a fornecer re-

c-ibo de aluguel ou enear-
. ,

gas'
\� ..

'

, • I
"

_ Fioa ciafo,· assim, que
- /qI:Jaiq.uer IOGatário cujo
contrato de aluguel ou re

cibo mensal de quitação
'_ cie aluguel, contenha a

-

cobrança de "taxas dSi ad
,

'ministnação" ou "emIQlu

mentos", po'de denunciar o
fato à justiça ou informar.

sobre tal cobrança inde.,.
vida ao CRECI de sua re

gião, através do .qual se-
,rão adotadas as· medidas

para assegurar
-

os, airei
tos às pessoas lesadas!.

. ,

)

I.

.

FI4.ÇA UMA
,

ASSINATURA
DO

-Correio do P,ovo
�. Cr$. 500,00 --

Ligue pl 72-0091
ê... boa leitura!

\ Secretaria
da Educação
credencia
Sindicato'
O Secretário da EduCa

ção, Antero Nercolini, bai
xou portaria, publio_ada no

Diário Oficaf do Estado. de
Santa Catarina, dia ,27 de

novembro último, mantev
€lo a autórização la'0 Sin

dicato ·dos 'Estabelecim:en
tos de Ensino do Estado
de� SC (SEEESC) para dis-

'

tribuir e controlar as car

teirinhas de Identidade Es;

tudantil, destinadas a alu,.

nos de todas as escolas

vincwladas ao 'Sistema Es

tadl:Jal de Ensino, que com::

preehd� a Re,Q9\Particular;
. Estadual e Fedelral, sendo (

que a a�torizaçã9 cr�den
cia o, Sindicato at� 25, de
novembro de 81. Para es

te ano ,d:e 80, for�111 ex,pe
aidas ceroa de 50 mil car

teirJnhas� mas a�redi!�-se
qUe QI.!'Iúni�ro: s�r� b,eml
maior neste .próxi.,!,o ano,

p()is-a ,SE'EESC 'vem p,ro.,.
curando ampli.ar su�_ utili�
da�e mediçmte, alg!-,ns c�>n
vêni'os. Esta em fase de

estudos um ·convênio coI11
o Sindicato das Emp"e,sas
�cíe Tnansporte de Passa-

. geiros, do Estado de San
t·a_Catarina, que fará com,
que a carteirinh-a s.eja re

Gonhé'cida c'omo o· -único
documento necessário pa
ra obtenção de passes es
colares' com • desconto,
dispensando assim o' pro":
'oedimento anterior, que
exigia cartelas carimba
das pelos- colégios, além
de que 'ela será exigida
no ônibus como identida.
de.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 de maio de 1918
CGCMF n.o 84.436.591/0001-34

, .
'--

Justiça manda devolver aos

ceíres públicos g·ratificaçâo
, írregular ções decl" não pa

ra cuidar somente da

prõpr,ia classe, mas dos
intere:ssleS da: col9llivi
dade., Existem organiza
ções sindicais que pug
nam pela,paz social,

, com admirável entendi;.
menrt.o entre. si. A assis
tência social dentro das
ind'ústrias� e R.O eomér
cio proporciona a .em-

"preg'ados e dependen
tes bene,fícios muito
mais extlensos do que
os 'exigidos pela lagis;.
laçã.o específica. Exis
te, um verdadei'ro eSpí
rito sociat entre as clas

ses, d'irigido principal-,
mente no sentido do
bem.:eSlllar do pOvo.

@ p'or isso' que aqui'
todos vivem bem, é por
isso que há coopera
ção, é por isso que nos- ,

sos produtos são com ..
<;:

petitivos no vasto mer-
,

cado em que ,são dis�ri

buídos, proporcion·ando
ésse d;esen�olvimen,to

que por sua vez bene

ficia a todios indlistint&i
mente. Quase um terço
da, nlossa população é
elconom,icamente ativa

é masm'o assim gozan-
-

do e proporcionando o
"

'melhor dos rel,a<C'i:ona
m�nto$ humahos.

Ê sem dúvi�a o a.

pírito ordeiro, de traba"

lho, de am.or ao ·próxi
mo 'legadlo por nossos
antepassados, r

que fàz
com que-possamos mi
rar com escárneo e des

prezo qualquer filosofia
socia!l'ista . ou tE!lOri'as
frias oe insensíveis de

Idistribuição de ren:da.
,

Podemos n,os vangloriar
'ae uma filosofia social

pura e exponfânela, on,.

de distribuição 'de ren-
, da não é imposição mas
acon,tece' sim.plesmlen
té.

Jaraguá do Sul trane
formou-se em poucos
anes, de Municípiô emí-

.

nentemen:te ag-ríéola e

pecúaristiél!; no terceiro

pólo industriaJ do Esta-'
do..
MlÍdou a mentaJid'a:de

de iIIodo um , povo; na
cidade não existe mais
a vida p'acaitia ; e' quase
sedentáriài do' anta.,ho,
nem as irodas de cafezi
nhe

:

e enccntros-. do

chopp à !tarde. 'No cam..

po, hoje seus habitan,tes
'

tran�feriram seus afan-
, res ,parai as indústrias,
suas

-

propriedades 'es

tão sub-divididas e pró
ximas da imprOdUtivida
de.' A menfaUdade mu-

.dou, as indústrias sur

'giram; o comércio pros
perou, a cidade evo

luiu.
Sem dlúvida algun;:a:,

essas mudànças deve
riam ocasionar igual- ,

mente alterações drásti-
'cas no compo'l1t!àmento'
humano, poiS o progres
so tralZ -consigo tendên-,
cias m!aterialistas, de

competição, de rivaliClta
de. PermaneCjeu 'no en

,ltI8nto eli,trél nós, graças,
a Deus, o espírito que
orientava nossosl paisl te
avós: Existem associa-

Q Juiz 'da Vara da Fa- nho dEf1964, a ação propu-
Diretor: zenda Públlce de Floria- lar, que teve: como patro-

e:ugêniQ Vi�tor Schmackel
'

nópolis, Wilson Gua�anY no do autor o advogado

, .
Colabor.dores:

' Vieira, proferiu a sentença João José Ramos Schaef-

Yvénne Ahc� SehmUckel Gonçalves, Flávio José
condenando conselheí- fer e 'como litisconsorte o

�rug.nago, .

Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, José
ros e auditores do Tribu- Desembargador Ernani

astllho Plntc, Dr. José, 'Alberto Barbosa Prof a nal de Contas do Estado Palma Ribelro, insurge-se
Alarde ,S. A!!10rlm, �u�olf Hirschfeld, Silveira Jr: a devolver aos cofres, pú- centra o artigo 5.° dia Re-

"Redaçao, Administração e Publicidade. blicos as quantlas recebi- sofução do Tribunal de

Av. Mal. Deodoro, 130,. fone (0473).72-0091 das a parir, de outubro do Contas n.O 09.10.79/08,
Cx. Postal ,19 _ 89.25o-Jaragué do Sul'- SC

- aric, passado à título de' que concedeu aos conse-

Composição� Diagrsl11açio e Impresslo:, _ gnatific,ação de represen- Iheiros e auditores que

, S�c.-Gr�éf. Avenida Uda. _ Jàragué do Sul _ SC tação, por considerar ter torem, deslqnados . parca

Ass�natura anual: Jguá e região ..... Cr$ 500,00 sido a concessão, da mes- comparecer às sessões

ASSinatura semestral ...•••.. � . • . . .• Cr$ 300 ÓO ma através de Resolução das câmaras uma gratifi-

�trasl cidades, •.••••••••••••.....
'

•. Cr$ 600'00 do próprio .TC lnconstltu- . cação de representação.

N
•
emp ar avulso ..•.•..•••••.••.... Cr$ 10'00 cional.' . Diz a, inicial que esta
umero atrasado •...•.••...•••.••. Cr$ , 15'00 A decisão foi proferida medida inoorre em três

Representante Comerciai:
'

nos autos da ação popu- unidades previstas no art.

Porto AtEREIRA DE SOUZA & CIA. LTDA. Iar promovida naquele JuJ- _ 2.° da Lei n.O 4.717: in-

egre, Flor:lan6polis, Curitiba São Pauló zo pelo Dssembarqador competência do órgãó que
FUo de Janeiro, B. Horizonte, Salvad�r e Fortalez� Marclllo Medeiros em a lnstltulu., vtclo de forma

E�te jornal nio se, responsabiliza por artigos a.. maio deste ano, devendo e jJ!egal'idade do obleto..
sinados e nem devolve originals.

<,

o. total da devolução. ser É que descumpre o artigo
-----------:::;;,==---. ..:..._I apurado em 'execução, in- '65 da Oonstltulção. do. Es-

dividualmente em relação' tado, segundo a qual é da
a cada um dos que 'se be- competência exclusiva do
neficiaram da gratificação Governo a lnlclatlva de

irl1egul·ar.· leis que: aumentem venci-

Proposta com base na mentos ou a despesa pú-
Lei n.O 4.337, d'e 1.° de ju- blica.

'

TC �ntrará com recurso

Sintamo-nos felizeS
por aqui vivermos, onde
justiça! social nasce

dentro das pessoas e

não 'em jun,tas de conci
liação ou tribunais.'

Que RotaI)' consigal,
na sua doutrina de com

p'anhieirismo e iguafd."
de, tran,sferir palrá fodo
o mundo os seus an

seios que são lambem
os n.ossos. (Palestra
'proferida pelo empresá
rio ,e rotariano Rudolfo
Hufenuessler, na reu

nião de 02 de dezembro
de 1980, d'o Rotary Club
de Jaraguá do _Sul, do

qual é membra- ativo) ,

Ianque' cheio
Panela'vazia "Re'cebemos com se

l1enidade", dis'se plallan
hol, "a decisão da primei
ra instância, que respeita-
,mos, mas que vamos in
variavelmente recorrer.

Entendemos que o· ato do
'TC foi de acordo com, a

legislação vigente' e po�:'
tanto nos cabe no caso

um recurso, inicialmente
ao Tribunal de Justiça, se
for acolhido iremos para
STF, última instância bra-

sileira".
Wilmar Dallanhol consi

derou
.

ainda q'ue 'trata-se
simplesmente' de uma,

questão qIJe envolve a

igualdade de remúnera
çã'o ao desembargador.
Além da 'lei estar conos

co, a coerência das coisas
está do\ nosso lado, é' fre..
mos ganhar na' justiça�
sem criar incompatibilida,.
des com quem quer que
seja", frisou.

sora do desenvolvimen-
'

to industrial brasile:ro '

A' Prefeitura de 'Soro- bámilo Penna, ministr�
- caba, SP, vem. enfren- da Indústria e Comér,

'

t-ando um problema in- cio, já está admítindo
teressante. Não conse- ... uma revisão nas metas
gue ve�der, m�s.mo a de produção dei éarros
preço �II, -? ,Dodge Darf' a álcooJ para 1,981. Não

q�e ate ha uns a�os a- se cogita de autorizar a
tras �oi carr� ofic,ial do fabricação das 700.000-
prefeito. MaIS amargo, unidades reivin'dicadas

"

porém, é o pmblema da pelas montadoras mas

Chrysler d'o Brasil, fa- ,admite-s,e ir bem' além
,bri�ant� do Dart. Única das 300,000 previstas
,mdustna automobilfsti- p'e'lo governo. Isso à
ca de grande porte sem despeito de o barril de
versões, a álcool de álcool' custar 10 dó:a
seus vários mo�elos, ,res 'S: mais que o de ga

ool�cou, �o merCAdo Solina (50x40) e apre
nacIonal, durante todo sentar um r!Mdimento
o m�s de outubro, ape" :15% menor, Penna ad
n-as seis vefculos da- mite também um "dis�
quele tipo. creto" aumento na pro-

Esse sucesso do caro.
dução' de verculos, de

. carga a álcool.
'

'oro a álcQol é, hoje, uma
faca de dois gumes pa
ra o governo, Nos pia
nos oficIais produzirla-

- m_os,' em 1981, 300.00:>
unidades daqueles· VE.f
cul'os. Mas a indústria"
falando pela voz de Al
berto, Fava, di,retor co
merciai da. Fiat, ach,s
que pode fabricar tran

quilamente:. 700.00.0. v�el�
culos ,acionados, palo
combustfyel. naçional, e

, colocá-los nó. m�rcado
com facilidade: Af·na�.
hoje o carro a ãfcOol; ]i
responde 1D0r -,70% de

suas vendas.

Foi sucesso a

Exposição da
ACAO

A Agremiação CO'rupá
ense de Amadores de Or

_quídeas realizou no últi

'mo final de 'semana a sua

XV Exposição de Orquí-_
deas e Plantas Ornamen

tais, junt'o, ao -Salão Paro-,

ql:lial da 'Igrela Matriz São"

Jos�.
A tabertura deu-se, na

noite de, ,sexta-feira, dia
.

28, ,tendo como patrono
o deputado estadual Ge
nésio' Turec,k e Sra., além
da Dine10rja e Sóci'.os da

Agremiação, prestigil:!-I1am
o acontecimento o Sr. Eu

g,ênio Vic,tor Schmöckel e

Sra., Presidente' da AJAO
de Joinvme' Sr. Conrad

Kaesemõdel, autoridades,
oonvidados, alunos; do Se.
minário Sagrado Coração
de J,esus.e,o público em'
g'e'I1al, A ACAO manifes
tou-se sum;amente grata
ao trabalho realizado pelo
Pe: Viibe rto, e alunos do
Semrnário, que ,colabora
ram dec!siva,mente para
que ,a promoçã<;> a,canças
se o 'sucesso que teve, ten

do. sido '\(,lSitada por apro
ximaqamente setecentas

pessoas.
Támbém para' surprésa

]:fos orquidÓfilos corup'aÉm
ses, uma p.lanta díenomi�
nada '''Semi AfI-a Óorupà",
foi class,ificada nas com

petitivas da �xp�síç�o' ��a" ,

U�ada em 'Florianópolis,
em primeiro lugar;"mótivo
oe orgulho para os àma
aores de nossas prquf
deas. A ACAÖ reuniu-se
na noite de segunda-feil1aJ,
cNa 1.0, para uma anáUse'
da exposição, ,assim como

premiar as plantas, 'des
tacando Werner OtaJrius,
Ivo Tureck e Irmão Luiz"
Cfo Seminár�o, SCJ.

�REFORMULAÇAO DO
SISTEMAICRIMINAL

DO DIREITO
BRASILEIRO

O Ministro da JuStiç�
Ibrahim Abi-Aclkel, infor
mou que o Governo pre
tenda enviar ao Congres,.
so, no inicio da próxima .

legislatura, alguns proJe-
,

tos,que, visam a completa
reformulQ_ção do sistema

criminal do direilto brasi-
leiro. "Haverá alterações
nos Códigos Penal e de
Processo Penal, da, Lei de
Contravenções Penais, e
criação da· Ler de ,ex8'!__""

cuções Penais.

.
'

Rede Estadual tem
--matrículas abertas
A 1981. Unidade de Coor-Documentação exigida:

denação R'egi.onal, atra- 1.0 Grau - Certidão de

vés do presente, edital, n·ascimento para as 1 a. sé

torna público o calendá- ries; Comprovante da 4a.

rio de matrfculas para 81: série cursada" pór ialunos
, oriundos de Joutras esco'-

1) Renovação da matrr- las e candidatos à 5a. se

cuia para os alunos do 1:° rie do 1:° Grau.

, Grau, 01 a 10.12.80; 2) Ins-
'

,

c,rição para
.

matrfcul,a na 2.'0 Grau _:.. Oe'rtidão de

1 a. série do 2.0 Grau, de 09 nascimento para as 1 a. sé

à '12.12.80; 3) Matrrculas ries'; Duas fotos' 3x4 ou

fiovas. - 1.ô Grau 11 a . . .. 2x2; Certidão de . G_onqlu-
13.12.80; 4),

Matrfculas - são, com. aproveitalJ1ento,

II
-

" de 1.° Grau para os can-

2.0 Gra�.,15)a 19.12,.80, �.,

didatos à 1a. série do 2.°
. , : Grau.

A ME,DIDA DO AMOR MAIOR

Com as sugestões para presentes,da
,

. '

Reloloaria Avenida
Confira. Agora em dois. endereços:

Marechal e Getúlio Vargas.

Terraplenagem Vargas
,

- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVÀDEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

,

-E-

IUbOs ,Sania Helena
Presidenle ,-apr9va
recursos do FAS

" \
�

Vai daí, estamos dian
t'e da possibilidade: de
uma expansão descon

trolada da indústria âl
oooleira, no mais eslri- .

to modelo do capitalis- �

mo selvagem, ou seja,
.em prejuízo da prOdu
ção de alimentos e do

meio ambiente'.
'

.

O Presidente, JOão fi
gueiredo iaprovou a apli
cação 'de recursos' da or

dern die 11 IYilhões Er 200

milhõ�s de cruzeiros, do
Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social, em pro
jetos a s'erem executados
em 17 Estados, Territórios
e Distrito Federal.'

"

-,
.. A'informaç'ão é-da Mi
nistm Said Farhat, da Co
municação Socital, ,adian
tando que 70 :por' Ciento
des,s'es recursos, ntierados

, durànte a reunião do Con-

selho de Desenvolvimento
Social, destinam-s'e' ao Mi
nistério _da Educação,

'

e

Cultura e serão aplicados,
'em grande parte, na cons

trução e ;:impliação de es

.colas de primeim e de se

gundo graus.
'

O total de recursos li
beradós atende -a proje
tos, também, dos Ministé
rios da Saúde, da Previ
dênoia

-

e Assistênci!aJ So
ei,al, do Trabalbo, do lnte
rior, da Justiça e do Pla-'
hejarriento.

TUBOS' E ARTEFATOS DE CONCRETO
JJ;M GERAL

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

,
,I

, =-:.�

iJl'!'..
,

Salvo novidade de M
tima hora; nil)guém ou-.
viu falar de uma solu

ção racional para à pro
blema, do restilo, res.r-'
d'uo irievitáve-I da produ
ção de áloool'e u"m ve-

� neo!) terrível para a fau-

Um fator que' pod('.lrI3 na ,� a flora de nossos

fi3vOl1e-cer O equiHbno
rios.

da procarà-entre os riio..
rrlos à álcool (. a ga�(l;' • Além dos rios, tam-
"

.
'

t bém a produção de ali- .

I na sena um aumen n

da 10% nos pl'éços d':is mentos está sôo.amea-
.

primeirol?, que as mo,h- ça.' N'o Estado de são

I_ tadoras vinham I1e'ivindi- Paulo - quem ö diz 'é- a

cando sob a alegação, Fede��çã,o dasAssocia

de que o custo de pro- çõ�s� de E;ngenheiros A

dução do automóvel a grõnomos do Brasil.-

álcool e mais elévado, a cana
-

á�ança como

Mas o pedido de 'majo-;, onq-a verde, ab§lory,endo
ração acabou reoeben-. terrás antes plantadas

do um ínesperado sinal com frutas cftricas (em

vermelho çle Deifim Ne- Limeira), sojia (em Ri

to. Isso depois que Má- beirão Preto), 'amen

rio Garrirero, presidente
doim 'e 'algodão {Alta

da associação dos 1a- Paulista), pastagens na-

, turais e artificiais (Pre-
bric'�ntes, já havia dado

'dente Prudente)
a cOisa como fato con-

SI .

,

sumado.' Delfim vê na'
Ou se faz um zonea

'par'dade d ,o
mento ,agrfcola para va-

.' e preços I'er imec:liatamente 'ou
mais p�d�r�so estfmulo

logo estaremos numa
à substltulçao, d� gaso- d' dê c'a brutal da
Ima pelo comoustrval .

epen � I
.

"mad'e in roça". 'Importaçao .de ahmen-,
tos.' Ou seja: com oI?

carros de tanque cheio

e o povo de panela va...

zia. (PLANA)

Ltda..
CONSTRUÇAO CM�� ENGENHARIA E

COM!RCIO DE MATERIA[
DE CONSTRuÇAO.

CO,Dstrutora:' Seria

Rua J'oão Plcolll, 94 _'Edlt. Carlos �pézla
,Telefone: 72-0214 .

, \

STA. CATARINAJARAGUA DO SUL

.. Publicação do. IBGE,
sobre TransporteI

AUREA MOLLER GRUBBA ITabeliã e Oficiai do Registro de
, Pr'9testoa

'

·1 Pelo presente-'dl:�:�I:Ó pedimos aos 'I
senhores abaixo relacionados que c;:ompareçam
em nosso cärt6ria-para 'tratàrem de assuntos de,
seus Interesses:

.

Arthur Streit, R. Gustavo S-t�e'it, 1425, Rancho Bom,
Schroeder . Alido Hahemann, Barra d,o Rio C�rro,
,nesta. Braz, Américo de-Souza, Estrada Bananal do

Sul, 'km 55, Gua,ramirim. Frigovale Ind. Com. Car
nes Uda., Estrada Blumenau km 12, nesta. Geraldo

Leitzke, Estrada Bananal do Sul, s/n.CI, Guaramirim.
Honorio Nicocell'i, Estrada Poço Grande, s/n.o, Gua
ramirjm. Mario ,Seil, Rua Felipe Schmidt, 34, Coru

pã. Mario Stein, Rua Exp. Antonio C. Ferreh�a, 's:/n.
nesta. Silvio Luiz Klinkoski, Morro' da Boa Vista
Ilha da Figueira, nesta. l'ransp. Com. ·Cereais, 'k�
7 Uda., Rua Angelo Rubihi� 1958, nesta,' '

.. ,'

.

Äurea MUller G:rubba • '

Tabeliã Designada

.

,
'

O IBGE, na publicação
"Empr:e'sas de Transporte
Rodoviário/1977", divulga
os. resultados da pesquisa
realizada no ano de 1977,
que visam a permitir 'o co

nhecimento geral da estru
tura das lempresas ,públi
cas e particulares de

transporte rodoviário, de

p&ssageiros de carga, �m
verculos aut'omotores, pos
suindo ou não mne·rério
fixo. �ão S3 inc'"em na

pesquisa: as empresas ,de
redespacho (agenciadores
de carga), os carreteiros
e os'serviços de trans

porte de uso privativo de

entidades públicas, co

.merciais, industriJaJis e ou-
I

tras quando os, r:�gistros
existentes, n,ão po'ssibili
tassem a desagregação

_

das informações a nrve,l
depar.amental.

"

,

A I"ef�rida publioação
poderá ser adquirida na

Delegacia do IBGE em

Florianópolis e nas Agên
cias de C�leta, no Inte
rior do Estado. Em Jara
guá do Sul, a Agêncial a
cha-se instalada na Av.
Getúlio Vargas" Edifrcio
da Comunidade. EvangéJi�
ca Luterana.

Como a indústrl4'i au
tcmobitrstica continua

sendo a grande propu!-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Procl�mas
Áurea Müller' Grubba, Onelal

do Registro Civil. dq 1.0 Dis1ri
to da Comarca de Jaragu� do .

Sul, Estado de Santa Catari
na, Brasil, faz saber que com

pareceram em Cartório, e�ibin
do os documentos exigidos pe
la Lei a fim de se habtntarem

para casar:-'
Edital n.O 11.713 de 03.12.1980
HeleOdoro Fontana e

AdeIIIJS . Schneider

Ele, brasileiro, soiteiro, ope
rério:natural de Corupá, Deste

Estada, domiciliado e residen

te em Santa Luzia, neste Idls

trito, filho de José Fonta,na e

Ida Danna. Ela, brasileira, sol

teira, comerciária, natural de

Jarágué do Su1, domiciliada e

residente em Santa Luzia, ne�
te distrito, filha de Adolfo Sch

neider e Rosalina Fior Sch

neider.
,

Edital n.o 11.714 de 03.12.1986

PAnIIo Ecßval Juraszel<·· e
Edfte Má�a Ju�
Ele, brasileiro, solteiro, mon

tador, natural de Canta �alo,
Paraná; domIciliado e- residen

te na Rua Joaquim Francisco

de Pauia; nesta cidade, filho

de Herménegildo J,uraszck e

Rosa Friederick Juraszok. Ela,
brasllelra, soiteira, servente',
natural 'de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rue

Joaquím Francisco de Pauia.

nesta cidade, filha. de Rudolfo

Jungton e Marh:i Dunke Jung-
ton.

'
'

Edital n.o 11.715 de 03.12.1980
José Hoitz Weme'_
Lulza Maria K1owae1d
Ele, brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de 'São, Bento
do Sul, rieste Estado, domi

ciliado e residente na Rua

Henrique
-

Piazera, nesta cida
de, fil,ho de Vitor Hort:l; Vier
ne e Frida Hortz�Vie�ne. Ela,
brasileira, solteira, 'industriária
natural de Jaraguá do. Sui, do
miciliada, e residente a Rua
'Roberto Ziemann, riesta cida

de, filha de Victoria ,Klowaskl

de
I

Ccsementc
Rodeio, neste Estado, domici

liado e residente, na ,Rua 'Epl
tácio Pessoa, nesta cidade, fi
lho. de Antonio- Benvlndo De

piné, e Maria Depiné. Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar ria es

critório, o'atural de Rio dos

CedrOs, neste Estado, domícl-
, ·liada e resi�ente na Rua Epi.·
tácio Pessoa, nesta / cidade
filha de Faustino. Florlanl e

90nzila Floria�i.
Edital n.O 11.719 de mM2.1980

Cléudio Corrêa •

Mau�na Massaneiro

'Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Gaspar, nes

te Estado, domiciliado e resí

dente em Nereu Ramos, neste

distrito, filho de Teodo.ro Cor

rêa e Vitória Marquetti. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na

tural de Gaspar, neste Estado,
dornlclllàda e residente em

Nereu Ramos, nsste- distrito

"filha de Manoel Massaneiro e

'� Otilia Gonçalves.
Edital n.o 11.720 de 03.12:1980
IIdemar Volgt e

Vilete Fischer

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, naturat de Massarandu

ba, neste Estado,
.

dornlolllado

e residente na f!_ua Carlos Eg:
gert nesta cidade, filho de

Alfredo Voigt e lilly Voigt.
Elà, tlrasileira, solteira, costu

reira, natural de (I..1assarandu
ba, neste Estado, domiciliada

e residente na Rua carlos Eg�
gert, nesta éidade; filha de VI-.
dalina Fischer.

.

Edital n.O 11.721 de 04.12.1980

Agadlr da Silva e

Terezln" ��
Cópi� recebida do

Medianeira, Paraná.

Oficial ·de

Ele, brasileiro, sOlteiro, tor

neiro, natural de Manoel Ri

bas, Paraná, domiciliado 'e re

. sia�nte nesta cidade, filho. de
JOsé da Silva e Terezinha Vi

eira. Ela, brasileira, solteira,
do lar, naturai de

• Medianeira,
Paraná, domiciliada e residente

em Medianeira, Paraná, filha de
e Clara Simanovicz Klowas1d, Aloisio M� e Eva .Schon May.,
Edital' n.o 11.716 de 03.12.1980 �

Editai ,no 11.722 de 05.1"2.1980
Antonio Valérlo SchmlH e

lrenel IBem

Ele, brasileiro, solteiro, me

canlco, natural de JoinviUe.

neste Estado,
. domíciliado e

residente em Jolnvile, neste"

Estado, filho' de Llndolfo, Vito!
Schmitt e Paula Silveira Sch·
mitt. Ela, brasileira, .solteira,
secretária, natural de Rodeio.
neste �stado, domicili�da e

residente na Rua Reinoldo .

Rau, nesta cidade; filha de AI- .

ceste Berri e Catarina Berri.

Edital n.o 11.717 de 03.12.1980
Rogério Loewen e

JancHra Maestri

Julio César Henrique •
Ivanete Gr8goIewitsch
Ele, brasileiro, solteiro, de:

senhista, -natural' ,de BI�me::
nau, neste Estado, domlcili!l
ao e residente na Rua W!"lter
.Marquardt, nesta cidade, filho

d� Irineu Martim H�nrique e'
Orodina Martim Henrique. Ela,
brasileira, solteira, àuxiliar de

desenhista, natural ·de Jaraguá
do Sul, domiciliada eresid.ente
na, Rua João Januário Ayroso,
nesta cidade, filha de Eu,genio
Gr�golewitsch e \Marta Lolita
Vieira Gregolewitsch ..
Edital ,n.o .11.723 de 05.12.1980

- Leonard9 Pet" •...:
MarliIJ Forte

Jorge Luiz Rosa e

Marli Koeter
Ele, brasileiro, solteiro, ser

vente, natural äe Jaräguá do

Sul, domiciliado e residente
em Vila Lenzi, neste distrito,
fUho de Mathias Rosa e Ma�
ria Freiner 'Rosa. Ela, brasi

leira, 'solteira, do lar,' natural

de Schroeder, neste Estado,
domiciliada e residente'em VI

la Len'zi, neste 'distrito, filha

de Bruno 'Koster e Avelina
'\

Pereira Koster.

Edital n.O 1t.725 de 05.12.1980
HlDberto GroeaI e

N.....' Terezlnha MelcheIn
.

Ele, brasileiro, solteiro!, re
presentante, .

natural de Silo

· Bento do sin, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Joaquim Francisco de

Paula, 'nesta cidade, filho de

Afonso Grossl 9 Ivone Grossi.

Ela, brasllelra, solteira, -co

merctäría,
.

natural de Presi·

dente Nereu, neste Estado, do
miciliada e residente na Rua

Amazonas, nesta cidade, filha

.de Paulino Meichein, e Meren

tina' Vieira' Meicheinl.,- ,

Editál n.o 11,726 de 09,12.1980

Pedro Zimmennann e

Maria Sabei
Ele, brasileiro, viúvo, pintor,

natural 'de Jaraguá do' Sul,
domlcltlado e' residente,' em
Vila Neiva, neste distrito, filho

éfe Leopoldo Zimmermann 'e

Maria Relnert. Zimmermann.

,Ela, brasileira, solteira, costu-'

reira, natural de Mássarandu-"
,ba, neste Estado; domiciliada
e residente em Vila Nova,
neste distrito, filha de Antonio
Sabei .e Anlela Sabet.

I
.

,
.

Edital n.o 11.727 de 09.12.1980
llson Henrique de· Ollvei�a e

Véra Lucra Gomee Murara

Cópia recebida do Oficial de
Jolnville, neste Estado'.
,

Ele, brasileiro, solteiro, téc·
nico de teleçomunicações, na

tural de Itambé, Paraná, doml.
ciliado e residente nesta cida.
de, fil!1o de Benjamin Henrl

.que de Oliveira, e Maria Fer
reira de Oliveira. Ela; ,brasi- .

leira, solteira, do lar, 'naturai
de �pucarana, Paraná, domi·

. ciliada e residente em Join
vllle, neSte Estado, filha de

,

Adolfo Murara e Cecilia ,Go-,
mes Murara:
Edital n.O 11.728, de 10.12.1980
Celso Fernando Barato e

·
Iren. MàcedÓ
Ele,

.

brasileiro, solteiro, ban·

cário, . natursl de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente
na Rua Padre Pedro Franken,
nesta ci�ade, filho de Silvino
Barato e Hildegard Albus Ba

rato. Ela, brasileira, solteíra,
auxiliar. de e.scrltório, natural

d.e Jaraguá do Sul, demicilia
da e residente na Avenida Ma
rechal' Deodoro, nesta cidade,
,filha de· Arlirjdo 'Nlcol'aU Ma
·

cedo e Alinda Sevignanl' Ma
,cedo.

Ele, brasileiro, sOlteiro,- au

xiliar de. 'eSCri!ório, --natural de
Jaraguß do Sul, domlclliàdo e

�Iderite na RUft.Emlllo Stelil,
nesta pidade, filho de Walde.
miro Loewen, e' Elsa Fischer
[oew�rr. Ela, brasileira, solte�
ra, ·auxiliar de escrit6rio, na- Rua' Pararba, nesta cidade, E para que chegue ,ao co-
tural de Jaraguá' -do Sl!I,; ao- filha dá' Huberto" Pétry e Phi� . nlíecin;tento' de todos, mandel
mlclJlaáa EJ resláente na RUa loména Alflen' Petry. Ela, bra" passar o' presentá Editai, q'ue_
Cabo Harry Hadllch, nesta ci- sileira, solteira, ,do lar; natiJ- . será pUbli.6ado. pela Imprensa
8aer., filii. ere" Allarlo Maestri ',ral' deSte �stado, 'domiciliada

"

. e em cartório, ónde será afi-
e Laura Okons'ka Maestri. e' residente em Bàrra' Velha,

'
. xädo durante 15" dias. Se al-

Edital n:o 11.718 de Q3.12.1980 neste ,.Estado, filha (Ie José:- guém 'souPer de algum' impe-
Joiozlnho J6110 Deplné .'

.

Onofre Forte e Leartlna -For· dimento, acuse�o para os fins.
Alzira Florranl '

Ele, brasileiro, solt�rro, aO-

-

te.
.>

legais.

xiIiar. de escritório, natural de

,

Cópia recebida do. ,Oficiai de

. Barra Velha, neste Estado. '

Ele, brasileiro, solteiro, tpr·
.

neiro, naturlil deste Estado,
domiciliado e res.idente na

Edital n.o 11.724 (Ie p5.12.1980 A'oFICIAl

"" . ...,'..

Chevrolet
.._

.
� . ...

.

a átcool·
'-

._ í

Caravan •.Camionete )

meses

Av. Mal. Deodoro (em. frente à Igl'9)8 Matriz) "

Fones: 72-0060 _. 72..0655 • 72-0969

_ (:Ç�evétte Opala

'FinanCtàdQs . em� ,

.

24
30°/0 de entrada

'

:
.. .... .. . _'

em Em:m'end,örfer Co;m� de, VeícuIosLtda.

I .

. � ,

-)\

espec�laJ 'd�' fim de.

./ ' .. �
·_.....,..Srevemente vendendo álcool hidratado

IMOBILIÁRIA
SANTA MARIA: �tda.
Compra - Venda e Administração de Imóvelll

Crecl N.041a-:J
-,

COMPRAMOS
�elhor preço
VENDEMOS'
Qualidade,

ADMINISTRAMOS c

. Con.fiança
ALUGAMOS

. Tranquilidade

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS:
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 ":" Fones 72,-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL - _ßTA. CATARINA

-diJr LA-R f::''- ri
.

!?' ,,�_,,'\ móveis
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:

Av. Mal. Deod. da Fonsecej Galerta "Dom, F�co" s/13

'Telefone .... , . /(0473) 72-0510

," LAR ,VENDE·I

TERRENOS:

'Rua 225, entrada entre Dalmar Confec:ções e

a Kuki, terreno de 427,50m2. Vista panorâmica,
região .calma. Cr$ 280 mil, sendo Cr$ 150 mil de

entrada e o saldo em 6 prestações.

TERREN·O EM CORUPA..SC

Corupá - centm - terreno de 5.600m2 frente
para a RUa G�rmano Mahnke, a Cr$ 320,00m2.

'< PRAIA DE PiÇARRAS:

Piçarras - Lote a 100m do mar - vende ·ou
troca por terreno em Jaraguá. ,Aceita veIculo.
-BARBADAI

CASA:

!=tua Pe. Alberto Jacobs, magnrficª residên., \

cia em alveJllaria com 162,65m2. com 4 dormitó
rios" sala de estar ampla, 2 banheiros, g�ragem,
edificada em terreno de 25x33m.

-

VEICULOS USADOS REVISADOS

.

Belina II, LDO - branco 1980
<' Belina II L - bege .....•............ . . .. ,1979

Corcel c\:lpê '- - branco .......•.. � . . . . .. 1977

Corcel cupê L - bege '<.. :. . . . . .. 1977
Corcel GT - vermelho ..........•....... 1976

E3elin-a L - vermelho. . . . . . . . .. . . . . . .. 1974

Oorc.el sedan -, azul
_

.. � ..
' ' 1974

Corcel cupê - marrom .. ,. . . . . . . . . . . . . . .. 1973

Gol L - grafite "
' 1981

GoLL - branco :..................... 1980

Brasrlia - bege i
' 1979

Brasnia - amarelo 1979
Brasrua -. branco 1976
VW 1300 L - bege : ; � .. 1979
VW 1300 L - branco � ·1979
Brasr,lia - amarelo .....•....... '. . . . . .. .. 1977

Opala ,Comodoro .. branoo 1979

NOVENA PODEROSA AO MENINO
. JE;SUS DE PRAGA

Oh!Jesus que dissestes: peça .e reqeberás; 'procure e

acharás; 'bata !3 a porta. se abrirá. Por intermédio de Maria

Vossa Sagrada .Mlle, eu, humildemente, vos rogo gue- minha
prece seja atendida. '(menclona-se o pedido). Ohl Je$us que
dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu nome Éle aten-

- derá. Por Intermédio, de Marl� Vossa Sagrada Mãe, eu hu-

mlld.e�nte rogo ao vosso Nome, que minha oraçAo seja ou

"vida (menclona-se o pedido). 'Ohl Jesus gue dissestes: o

Céu e a' terra passarAo, .mas a minha palavra nAo passará.
Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mlle, eu confio· que
minha oraçAo seja ouvida. (menclona-se o pedido). 'Rezar
1rês Ave-MarIas e uma Salve RaInha. Em casQS urgentes,
essa novena deverá ser feita em nove tíor� e mandada pLi
bli'car, Por S8 ter alcanoa'do uma graça •

, , M.II;.C.

NOVENA PODEROSA AO MENINO
.

JESUS DE 'PRAGA

Oh! IJesus qúé dissestes: peç�,ê .receberás; procure e

acharás; bata e a porta se abrirá., Por intermédio de Maria
Vossa Sag�ada Mãe, eu, humildemente, ,vos rogo que minha

prece seja atendida. (menciona-se o pedido). Oh! Jesus que
dissestes: ,tudo que pedires ao Paizem meu nome Ele 'aten-
,derá. PQr iritermédio,�d9 Maria Vossa Sagráda Mãe, eu hu

mildemel)te, rogo ao võsse Nome, que minha oração seja ou

vida (ménclona-se o pedido). Ohl Jesus que disseStes: ,o
Céu e a terra passárão,. mas a minha palavra não passará.
Por, inte!médio de Maria -Vossa Sagràda MAe, eu, confio que
minha oração seja OUVIda. (menCilcina-se O' pedido). Rezar

'três Av&-Mari�s e !Jl)'la Salye Raluha. Em casos urgentes;.,
essa novena deverA ser feIta en:t _nove hor!ls e mandada pu

blicar, por' se ter alcançado uma graça.
M.M.

I _

Jaraguá ,não vai
,

'. São Silvestre
.

Após vános anos de: par-: Paulista, avenida Brigadei
ticipação, este ano Jara- ro Luiz Antônia, largo São

guá do Sul não
.

terá ne- Francisco, rua Libero Ba

nhum representante na daró, avenida São João,
56.a Corrida Internacional' avenida Ipiranga, rua da

de São Silvestre, que se .,Cons�lação e novamente

realiza anualmente em São avenida Paulista.
"

Paulo, no . dla 31 de de-, Santa Catarina que t�m
zembro, promoção do lor-, o terceiro, melhor atletls
nal "A Gàzeta Esportiva". mo do Brasil deverá nova

Além do Br,asil outros 17 mente' partlclpar Er con

-parses deverão 'participar. qulstar collocaçõ�s honro-

Hoje, 13 de dezembro, se.. sas, como o déclrno lugar
rá realizada a eliminatória de José Marià Nunes e o

para os paulistas e os de- centésimo do jara�uB:ens'e
rnals Estados estão igual- José Augustq Cagllom, e�
mente realizando as soas 78, entre es melhores do

eliminat6rias para lnscrl- mundo, somente para ci-

çäo de seus melhores cor- tar exemplo,
. N.

.

redores na São Silvestre. A Corrida de Sao SII�
O trajeto tradicional da

_

vestre é a maior prove
prova será o seguinte: av. rústica do mundo.

.,

a

o -fotabol- cltirinensl 'postl
à 01811 Im � Blumenaa

.

Será realizado neste fi- vez, constltulndo-sa em fa

nal-de-eemana, o 1.0' EN-, to inédito, sequndo o [or
CONTRO DE LIGAS E nalista Gilberto Nahas,
CLUBES DE FUTEBOL DE presidente d-a. Associação

. SANTA CATARINA, pro- dos Cllonistas . Esportivos
moção da Feder,ação Ca- de Santa CatarJna {A
tarinense de Futebol s' co- CESC} e relações públi
ordenação da Consulta cas do Encontro, técnicos,
Uda., empresa especlalí- árbitros, dirigentes, atletas
zada:em congressos, con- é_.a imprensa, sentar..:se-'ã:o
venções, simpósios e se- à

.

mesa para )de�ater e a

minários. Este encontro -
. nalisar, democratloomente

será realizado nos dias 13 os probfemas do
.

futebol

e 14 de dezembro, em Blu- catarinense. Já estão ré

menau, no Centro de Con- lacionados, para debate,

venções do Teatro Carlos os problemas refererlté'S' à

Gomes e vai colocar fran- arbitragem, à transferên
te-à;frente, os, dirigentes cia da atleta, ao acesso

das Ligas e dos Club�s e, desc'esso dos clubes,
de Futebol num debate profissionais, ao amparo ,

amp'lo e 'abêrto, analisan- ao amadorismo e. ã orga
do-se a realidade' do ncs- nização e estrutura da

so futepol. Pela prilnei�a FCF.

TV 'cobiirá O Mun
dialilo no Uruguai
Está confirmado o es- Inglaterra), Argentina, Ai,e-

quema para,'as transmis- . manha e Itália.
,

sões 'que a Rede Globo, ; A Rede, Globo apresen·
realizará ,d.as partidas en- tará as partidas entre Uno/
tre as seleções dê futebol guai e Holanda (na t?rça
que disputarão no Uru- -feira, dia 30 cI� dez��·

guai a Taça de Ouro ou bro). Argentina e Alema
Mundialito como é mais nha (quinta-feira, dia 1.°

conhecido'este Itorneio'en� de janeiro). !tália e Uru

tre seleções vencedoras guai (sábado, 3 de janei·

I.'
da Copa do Mundo. Os ro)., Brasil f> Arg�n-tl!naJogos serão disputados en- ,'(domingo, dia 04).' "I) an
tr.e 20 deste mês e 10 de da e Itália (terça-feira, di!?

jane'iro, $elT!pre no horá- 6>'. BraslJ e Alema"ha (4a,
rio das 19horas (Brasil)': fei,re, dia 7). Serão exibI·

no 'Estádio 'Centenário, de dos também os jogos fi-

Montevidéo. Os times na- nais: na se'xta-felra, 9 de
cionais que participarão Janeiro, a decisão do ter·

deste .campeonato, são: ceiro lugar., e no sábado,
Brasil;' Uruguai, .

Hoiand9 Clfa: 10, a·final que' ap,dn�a- �

(duas vez,es vice-campeã rá o campeão do Mundia,.
mundial e que substitui a, lit'o (Taça de Ouro).

... "'"

COMUNICADO �

Comunicamos ao cómércio, e aos nossos for
necedores' 16m geral, que" o sr. ALEX ZASTROW\
fói demirttdb pm nossa firma, não est�ndo por
tanto mais autorizado a ,efetuar quaisquer négó
'cios sob nossa nésponsabilidade, tais como: COM-
PRAR FRUTAS DE ANANAS JAPONt:S, que serão
!todas recolhidas em devida épo.oa por ADEMAR

.

BOSSHAMMER .

. �

. Adernar Bosshammer entrará érn contato com

todos os no'ssos fomecedores, principalmente de
Ananás Japonês, e ,alertamos

.

aos mesmos ve

lhos amigos; ,quel não se deixem enganar' po.r far
sas conversas ,de otJitras peSsoas �

.
. ,

'Corupá, 3 de deze!11bro' de 1980.
"

'�LVIM 'SEIDEL

,

,A segurança da sua �mpra ou da suà ven- '

da, uma garantia segura d. Inv..tll�,�nlö.'
-Se.voe' quer comprar ou vende� um "n�'

vel; procure a, EMPREE�DIMENrOS IM�BILlA;;'
RIOS MA8CATTO LTDA.' .. - .

'Emp,reenüimenlos' "Imobiliários
·MarcaOo Lld,a.·· <'" e

1
• ��(�. • •

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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19.Prova da, ,Integração será
:

-

�

-
..

E-' tem' inscrições' abertas
• " .• >

Curso de aperfeiçoamento
esportivO e� SP ,.

- ,

,>

\, . o atletismo jaragua- mo técnico, além dos

ense, que se mantém atletas Waldir Giese,
'em posição' il}termecliá-

- Cornélia Holzlnqer, Ro-.

ria em termos esta- sefTl,éri ,dO Nascimen�õ
duais, em campeonatos - e Márcia Marquardt.
e jogos abertos, foi o

.; único de Santa catarí- ,

O técnico da ,seleção
na convidado para par- jaraguâense tarä um

'ticipar de um curso de curso geral de aperféi"-'
aperfeiçoamento espor- çoamento, ao passo

'" tlvo em São Paulo., na que os atletas" no Cen

primeira semana de .te- -tro de Pesquisas,do Ibi-'

verelro do próximo a- rapuera, pesquisas- d�
no. O convite partiu do laboratórlo., além da

renomado pro�essQr'�e prática, no Clube Pi

técnico, de atletismo, nheiros. me'�e, Rose,-'
Oarlos- Ventura (Cär- m'erl, Cornélia ti Má....

Ião), cotado a assumir ,

cia foram convidados"
.
a seleção brasileira em após análise' de suas,

substituição a Carlos marcas, muito boas pe-_
Alberto Lanceta, ao pro- Ia idade que possuem,
fessorJosé Augusto

' Ca- algumas até caus·aram"
glioni,1 da CME e Clube surpresas =. técnico'
Atlético Baependi. ' Carlão, -que dlz querer

, O curso' de apertel- _
conferir em S.ão Paulo

çoamento, lncluslve estas marcae.

com pesquisa die labe- Caglioni, e seus pupl- ,

ratórlo e prática des- los estão vlbrando pela
'

portiva, será de 2 :a 8- oportunidade em 'Parti-
de fevereiro, e dele irão cipar -deste curso de a

participar Caglioni, co-
"

perfeiçoamento. ,_-"" -�"

se uma melhora no-índíce
técnica da competição, e

prevê-se, também", um

bom número de inscritos,
dada a sua importância,
uma vez que é ,àJ maior

prova rústicà da microrre

gião e que terá, como em

anos passados, a, totál.
cobertura, da ,PoHcia Ro
doviária Estad!Jtal,

-

através .

do -Posto localizado em
-Guaramirim -e do Grupa
mento de Hádlo Patrulha
de Jaraguá dosur.
\ , ,

,
A CME é os�Editol"es de

Esporte dos. dois semaná
rios da Cidad�, esperam
que à iniiciativa seja com

preendida, sobretudo os

esforços em jpromover o

esporte por puro diletan
tismo.' ,

seo5íJOSU, w :odw� tu::!
poderão ser feitas nos

Iocaís indicados até o dia
17 de dezembro. Precisa
mos mostrar nossa força
esportiva. Inscreva-se e

participe. '
-'

Numa promoção' 60n� , paç40 -e' carimbar a ficha

junta entre a, comissão: de Inscrição, além de re

Municipal' .
de Esporte� ceber a numeração, ino

(Caglioni) e os .semané- vação _
introduzida para

rios ','Correio do Povo" coibir eventuais falhas no

tr1ávio José)' . e' "G,azéla. sistema- de organização:
.d'e .Jaraguá" (Geraldo Jo- Atletas de toda a mi

sé). s�rá, déssnvolvlda n? crorreqlão poderão .partl
próximo !fia 19, sexta-tel- cipar. Para inscreverem-se
ra, .� terceira"'" e�içã,o .da bastam 'dar nome, idade e

Prova da Integr,ação d� clube ql;fe repfies�rita (po
pede,s,trianismo, de ämbltõ de correr também avulso),
lTíiCrdrr�g�on�al! , �Itima junto -as rad'ações aos
\compelhçao esporttva do jornais "Correio do, Po
ano no Vale do .ItaRo��;

,.

vo", na Mal. Deodoro, jun-
O trajeto será idêntico to a sub-agên.Cla, da Va

ao .dos anos anteriores, ring, e "Gazeta ae J�r�
ou seja, sarda de Guaram!- guá", na . CeI. ,ProCOplO
rim, nas Imedlações do Gomes, 'ou' mesmo, na

viaduto próximo, à Energe CME, na Av. Getúlió Var

e chegada defronte a Pra- gas, antigo mercado mu

ça do Expedicionário, (de- nlclpàl. Não há limite de

fronte a Estação Ferroviá-, idade,' tampouco dlscriml-

ria) em Jaráguá do Sul. A nação de sexo.'
,

largada será às 20 horas Um total de trinta me

e todos os atletas: inscri- dalhas iserão, dlstrlbuldas
t'OS deverão estar no 10- aos- primeiros' colocados,
cal da largada com meia, além de três trpféus àque
hora de antecedêncla; pa- les ,que alcançarem as .pr,,::
ra confirmar sua, partici-' meiraJs posições. Espera,..

,

I

COlégio São luís quer construir
o �SI. 'Ginásio de Esport,s

.

"

Defendendo a 'neces- série "de argumentos,
sidade die que a: prática enquadrádos' dentro' da
do desperte amador de- própria filosofia da S�-
va ser iniciada na pr4,- cretarla: de Educação '

prla escola, - mas que, Física e Desportos do
para tanto, são neces- MEÇ. Tanto tramitou
sárlas

"

as condições nos canais competen-.
ideais à sua' pratlclda- , tes, inclusive -com le-"
die, com instalações que fo�.9o:, ao pedido por
realmente possibilitem parta de pohtlcos, que
um trabalho contfnuo no final de outubro de
para a formação do alu- 1980, o Ministérió da E-

,

no e do atleta, o Cofé- ducação e Cultura, atra
gio São Luls;: de Jara- vés do Fundo Nacional
_guá do Sul, tradlclonal de Desenvolvimento da
estabelecimento de· en- Educação (FNDU), den
sino dirigido pela Con- tro do programa de A.
,gregação Marista- de polo ao Desenvolvimen.:.
Santa Catarina, preten-:- to da Educação Física
de construir o seu 'gi- no Ensino de' 1.'0 e '2.'0 ,

nási'o diel espo�es, para Graus, liöerou ao Colé
que possa realmente gio São Luís, Cr$ 700
desenvolver esse traba-' , mil, já totalmente em
lho de base com o. seu pregados na oompra de
alunado. ferragens. O estabel'e-
Segundo nJrmão Fra- cimento, segunde o Ir",

derico 'Unterberger, di- - mão Frederico,' também
retor do OOlégio, Q "São já prestou contas da a-,

Luís" possui já área es- plicação de acordo com

pedfica à -sua -constru- a orientação emanada
ção, localiz,ada aos fun- do próprio MEC.
dos do ter.renO .d'o pró- Mas, se ã previsão de

'

,prio, 'onde ,até ,ano.s'a- gastos na construção
trás' era c�ltivada uma do ginásio, quando da
horta, cuja área já fol'- elaboração do projeto
terraplanada no f,inal do e pedido inicial, . era d'e
ano passado pel,a Pre- Cr$ 4,8 milhões, hoj:e,
feitura -Municipal. isto prevendo-se a 'con-,
A id�ia"de se �ons- tinuidade do processo

truir um ginásio de es- inflacionári'o; está em

pQrtes
.

vem d� longa torno de Cr$ 12
.

mi
data. Em 1978, porem, Ihões. E o "São Lufs",
'O Colégio, 'após con- novamente,· em setem

tactos inic:iais, elaborou bro d�ste ano, fez nova

um 'projeto,: expôs as -

solicitação para inclu

,r,aiões 'e p'leiteou re': são no orçamente' do
cursos final1ceiros' à sua próximo ano, 'de verbas

.

construção junto a Se- para serem ,desfinadas'
cretaria de Educação a construção do giná
Física e Oesportos do sio, solicitação que se

Ministério da Educação rá repetida tantas vezes

;e Cultura. (MEC). O pro- quantas forem riecessá�

jeto enviado 'a SEED', - ri,as,
MEC é do tipo padrão
"E" do Departamento
Autônomo. die Edifica
çõegcde Santa Catarina
(DAE), modelo idêntico
ao recém-coristrl,lído d.a
SER -Menegotti para os

'

Jogos Abertos, com ca

pacid;ade, para mil. pes
soas, a'Proxim.adamen�
te:

Naquele ano, apesar
dos esforços, o pedido'
não : vingou e, no ano

pasi�do" _nova sQ.licita
.

ção foi feita, 'com uma

São Luís -e

Tamandaré
vencem no

atletismo,

,

sera
-

81
Küster-'CearáNo

Secretaria libera' 1,5 milhões

ao Ju'ventus, _
,do FIS

'profissional em (,

O zagueiro, Reinaldo com o repórter Flávjo Jo

Küster, reve'lado nos .cam-. 'sé, editor de esportes do

pos de várzea de Jara- CI?, Küste'r disse estªr

guá do 'Sul, passando pos- muito contente no Ceará,
teriormente pelo trabalho onde acredita poder pro
de "polimento" na escoli- jetar-se 114cionalmente ê

nha do Clube Atlético Bae- onde ambiente é dos me-

'pendi, dirigida por Lula' Ihores, só tendo como fa- ,

Malheiro, várias vezes tor n,eg�tivo a alta tempe
campeão juvenil pelo clu- ratura do nordeste "e as

be, chegando a ingressar vezes saudades cá da ter-

até- mesmo a seleção ca- rinha, rio Sul".
,

tarin-ense de juvenrs e na O atleta cumpriu .iestá

seleção jar8iguae'nse de gio de três meses EL tem

futebol,de s'alão, espOrte agora promessa de pro

que prati:ça com a mesma' fissionalizar-se em janêiro
técnica que o "de campo do próx. ano,. quando ini

acertoU' as bases oom' o cia a 'Taça Brasil (dia 18).
Ceará Sport Clube (nor- Ele acredita que o téc

deste' bràsileiro)" cam- nico Caiçara, lhe ,dê a

peão da atual temporadà - chance desejada, haja vis-,

do futebol cearense, clu- ta neste -perfodo em que
De para o qual se'transfe- está no Ceará S.C. não

riu após 'o cumprimento ter jogado ainda, primeiro
do serviço militar na Ca- pela não liberação do pas
pital Federal. 'se por parte do "Bae;pendi
'Küster, treinando nas e-

'

e, depois pelo necessário
quipes inte'riores 'a;gradou cumprimento' do :estágio
aos dirigenfes' do 'Clube ,exigido por lei.

nörefestino e acaDou assi,. Reinaldo 'Kü,ster· disse
'nando oontrato -como a- ter feito, um bom contrato

. tleta amador, após ence'r- como amaôor 'e' um !pe
radia a "novela," da não thor é esperaef'o assim que
liberação do seu passe profissionalizar"-se. Retar

por párte, do Baependi" na ao Ceará no efia 03.de
que exigia Cr$ 50 mH, pa:"

'

janefro, par,à, reintegrar-se
ra ressareir..se dos inves.:.' ao plantel,' findas as fé
timentos fe'itos ,em sua rias reoulamentares dos

,preparaçã'o. Cont,aiCtando joqado�es.'
. .

\(

- A Divisão de Educação
Ffsica e Desp'ortos (DIFID)
da tga Unidade de Coor

dénação Regional� (UCRE5
de Jaraguá do Sul, pro
moveu, no final de semana

,

pàssada ,sábado e domin

go, os 1.0 J,ogos Escola
res Regiol1ai:s, na modali
dade de atletismo, intan-

,

til e mirim, masculino e fe
minino.
As comp'etições efesen

volveram-se,' no sábado,
junto ao Centro Desporti
vo Municipal Erich Rode,
em Massaranduba e, no

domingo, no Clube Atlé
tico Baependi, que pos
sui a melhor pista de car

vão do Estado e uma d�s
melhores dó Pafs. Um to

tal oe oito estabelecimen
tos, da área geográfica
da 19.a UCRE tomou parte
das com:petições: Escola

Básica Roland Harold

Dornbusch, E.B. Euclides
da Cunha, E.a. Heleqdo
ro Borg'es, Colégio São

Lufs, Oolégio Es.f.adual Ge-
,

neral Ron'don (Massaran-
./' dUbal,' E.B. Almirante Ta

manaaré, E.B. São Jose

(Jacu-Açu) e Coléqio Esta

dual Prefeito Laurd Zim-

G Tribunal de Con- Cr$ 81 .580,00 'e Cr$ ...
tas do Estado aut'Orizou 301.440,00; esta última,
e a Secretaria de Cul- dada c'omo entrada à
tura, Esporte 'e Turis- Cassol S.A. -Indús
mo de Santa Catarina tria e Comércio, de São
liberou ao Grêmip Es- ' José-SC, qúe no dia 17

portivo Juve,ntus, duas de setembro, assinou
parcelas no 'valor glq- 'contrato com o' clube
bai dß Cr$ local para construção
1.563.150,00" 'oriundas ,de arquibancada pré
do convênioentre o Go- -moldada, co.m capaci-
vemo do Estado e, Cai: dade . para abrigar, sen
xa' Econômica F'ederal, tadas, 1..050' pessoas,
e posteriormente con- tendo 28 metros de 'e'x

veniado cÇlm' o clube ,tensão por 16 lances de
Jaraguaense, em julho altura, porém, sem co..;
do ano passado, pre- bertura.
vendo o repasse de Cr$ O valor dó contrato

,

2 milbões, para, cons- assinado' em setembro

trução de· 'uma' arqui- era de Cr$ 2.312.000,00,
bancad'a em concreto ficando para, o clube
armado. ressarcir com recursos
Esta liber,ação, segun- próprios', C.r$, . , .. � ....

d'O Antônio JOSé Gon- "393.580,00, além de, a
çalves, presidente ju- go'ra, os juros contra

ventin.o, estáva sendo tuais, haja vist.ar a pre
aguárdada I' há vários. visão inicial era ,entre-

'

mes·es. As parcelas Ii- gar 'a arquibancada
beradas referem-se a pronta 60 dias úteis a

terCéira 'e' ,al quarta, res- pós ,a assinatura do ter"-'
pectivamente., nos va,: mo de contrato - pre
lores_de Cr$ 676.320,00 ' zo já expirado'.' A .Cas
e' Cr$ sã6. 830,00, fal-

'

sol", diante da liberação
tando ainda a recebe'r,-. desta verba, deve'rá dar

para completar os Cr$ infGto 'Jos próximos dias
2mHhões� Cr$ �3.a30�00. à'montagem- da arqui
Anteriormente o' Juven-, bancada junto -ao Esfá
tus _'houvera", reoebido \ dio João Marcatto.

. . ). "

o Diretor do educan�
dário: ,espera inclUSive
sensibílizar outros ór

gãos púbHcos e 'conse

gui'r recursos para que
a unidade,' desportiva
possa ,ser- efetivamente

eregidá� em be�eflcio
, do desenvOlvimento d'O

de'sporto amador de ba-'

s'e, 'que deve ser inicia-

do na própria escola,
conforme' enfatizou o

Irmão Frederico à nos

:sa reportagem.

�

mérmann.
Na, classificação geral

o Cbléoio São [ufs nO

masculino. ficou com o

Htulo e' o"feminino foi;con
ouístao'o pela E.B: Älmf-:
ranle Ta-ma-niflf'�.Jarita niJ· EStaduallnfantil

Tratar com Járge, ��Io Fo
, '

,

, .

Troca-se Heidi, a grande estrela da �natação ja��guaense
de ·FS·: 'em São· Bento -� Surgida iem 1975 na es- 78 e 79, integraria a Se- tros medley e integrante

colil,ba de natação do leção Catarinense de Na- da' equip'e 'jaraguaense
Beira Río Clu6e de Cam- .-

tação em Brasflia e João Clu,a estáô�lece'u répordes
_po,' HeidJ, Weminghaus, Pessoa, conseguindo,boas (to .revez�me�to 4x100 e

hoje cçmsagrada at.leta ".e marcas. ,
'4x200 metros. Sua marca

detentora de vários récor- Considerada uma: das éstabeliàéida em"" Blume-
....

des estaduais, vive uma m·ais perfeitas atletas do nau ainda não foi atingi-'
das mais importantes fa- ,Estaçlo le;m su.l:! especiali- da � difiéilmente a' será.

ses de sua carreira vito-. dade, 'su_rge tam�bém c..o!'"o : Nós' 100 'metros! Po! 2 dê

riosa,. tendo sido a esco... uma grande respEU:ançe da _' cimos ,apenas e nos.200
Ihida' na aDêrtura dos XXI natação à nfvel nacional A metros co_sta, 1 déclm?,
JASC, dia 17 d'e .outubro, - loura Heidi, desde 1978, para quebrar sua própria
à noite, no -Clubé Atlético em Caçador, a cada ano, marc,a foi o saldo 'da sua

Baependi, para proceiCi'er vem estabelecendo novos excelente _participação
. o "'juramento do atleta".' recordes" frutos' de sua hestes Jogos Abertos.

Heidi, já em 1976 par- assiduld,ade n9S'r� tl'\e,ina-

ticiparia aos Jogos Aber- mentos e, constante von-

tos, em Tubarão,' quando tade ae vencer e galgar '

Jaragu'â ao Sul começava as primeiras posiçõ'es.
a despontar neste, espor- 'Em Ca:çador, bs,teu o

fe e, neste- ano também, fécorde nos 100 metros
foi à terceira colocada a' costa; em Blumenau, no

nfvel n-acional em saltos ano 'passado, esfabele-
ornamentais na prova ceu novos récor'des nos

trampolim dê; um metro, 100 e 200 metros costa,
nos Jogos t;stua'anUs Bra- sua especialidáde e, nes:'
siteiros '(JEBs) realizados te ,an'o, lem Jaraguá do Sul
em Porto Alegre. Em 17, foi recordista nos� 200 me-

Troca-s:e um Corcel

Ilocaliz,ado no -centro.
ne 72-1068.

'

, ' Onze clubes, represan- foràm divididos 'em' três

tando várias' cidades e< Ii- chaves, duas com qüs:tro
(gas c�tarinenses,,' �ão clubes e uma com três

desde ontem à' noite; em span'as,' figurando nesta;
S,ão' -Bento do Sul, no Gi- ,Jarita' (Jàraguá' do Sul),
násio de Esportes AMes Oxford (São B._ento do Sul).
Gualberto,

-'

participando' e Conservadora (Rio' do
do Campeonato Estadual . Sul). De cada chave ape
dé Futebol oe Salão, da 'nas, uma equipe se clas

Fede,ração Catarinense de sifiea, segundo o Sr. tnio,
Futebol de' Salao. Os jo-' da FCFS, em contacto

A Diretoria da Associa- -Santa Catarina, no mês de gos encerram-se amanhã, mantido COol a editoria

ção ,dos Cronistas Espor- outubro. No expediente, a 'e por Jaraguá do Sul.a- de espOrtes 'do "COrreio

tivos de Santa Catarina' ACESC agr-adece _ igual- penas a equipe, do Grê- do Povo". As finais, que

(ACESC), qualificou corno' mente ao prefeito" Victor miá Recreativo Jarita está iniciam-s� n,este. domingo
"excelente" o relatório Bauer ie ao vice-prefeito' participando, na qualidade às 8h30min, será em 'for
ie'nvi'ado pelo representan- e !preside,me da CCO �i- - de campeã,' uma vez que ma de' um triangular.
te- da Associação êm Ja- golf Schünke, pela 'acolhi- o Unibanco, como vi'ce,
raguá dO Sul, jornalista daS iaos _profissionais de 'não, pretendeu participar,
Flávio- José, deste jornal, imprensa na semana dos face a não obrigatorieda-
relacionado ao trabalho Jasc�

.

-de, estando até mesmo

de cobertura da imprensa >
na eminência de desfiliar-

esportiva barriga-velrde O fato mereceu artigo - se da' LIga Jaraguae1nse
durante a realização dos no diário A GAZETA, de de, Futebol de:-Salão.

XXI Jogos Abertos de Florianópolis. Os clubes participantes

Cronistas analisam
t,· -

relatório
"

, E mesmo estuo'anoo na

Capital do Estädo, a a;.

tleta te,m ',frelnaao' nà pis
cina da Universldalle Fe

deral de Santa 'Catarina,

para a qual C'everá com�
oetir no próximo ano o

Campeen8<to Est-aoual.
mas. voltanefo a aefenoer
JaraoJiá 00 'Sul nos Jogos
ADertos. ,,_,-....

A equipe da Jarita po
derá ir às finais, se ven

cer hoje (sábado)" às 10
horas, a lequipe da OxfOrd
'& às 141130min, á Conser
vado�8!, de Rio do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sanai promove
concurso

/

Senai treinou 2,5 mil alunos em· 88· Grupo
-...

'

Guaiã
Teatral

Usiminas, um grupo de

empresários d'e várias em

presas do setor metal-me
cânico die Santa,CatarinSi

seguiu esta semana a Mi-
,

nas Gerais, para visitar o

complexo siderúrgico da
Usiminas, localizado em

Epotlnga.
A, viagem ,foi promovida

pela Atasc r: Associação
, [Jo Ferro e"Aço de Santa

. Catärina - e várias em

presas estiveram repre
'sentadas, como a Consuf
SIA, Buschls e Lepper,
'Simr9Sc, Metalúrgica Du

que; Emoraco, Metálica

Metalfuetn, 'Kohloacti S.A;.
Ina. de Máquinas 'Elétricas
e Panatlâ:ntica.

O Senai abriu inscri

ções em lodos - os seus,
centros de formação pro
fission,al do Estado (Blu
menau, Joinvill,�, Brusque,
Jaraguá do Sul, Joaçaba,
Caçador, São Bento do

Sul, Rio do Sul, Itajaf,
Chapecó, 'Tubarão, São
José e São Miguel do Oes

te), para o concurso de
Instrutor de formação pro
fissional, na especlallda
ae cre eletrecldade, 'Os
candldatos ifêm· que ter o

segundo grau completo e

'prática na proflssão por
um perrode mrnimd' Cle
dots lanos enos.

EmpreSárIos nà Usiminas
ÄifenCfenao convite aa·

Dentro de .sues áreas no e vespertino. Estes
básicas de atuação, ° elementos qualificados
Centro 'de Treinamento profissionalmente, lá fo
Polivalente do Serviço ram. colocados junto as

.

Nacional de Aprendiza- 'empresas do setor, do,
gern Industrial de J,ara- Municfpio.

'
.

Na análise complemen
guá do Sul treinou, neste O reduzido número de tar do balanço das ativl

ano, 2.500 elementos, elementos treinados este dades' do Centro de Trel

superando aos 1 .900 trel- ano, 51, centra 73 no ano narnento do Senai, Jerö
nados em 1979, garantin- passado, é Interpretade nimo Loz revelou que até

do um retorno muno po- pelo diretor Jerônimo o final de 80,- atingir-sé-á
sltivo às indústrias, que Loz como uma oontln- um número talai de 2.500

por via direta ou indireta g.ência 'do prõprlo volu- elementos treinados. Em

usufruem das técnicas e
-

me de empregos que a in- 79, este número atinglu a

dOS enslnamentos do dústrla oferece no vasto 1.900 treinandos ..

Centro de -Treinamento, mercado de trabalho dls- -,

na formação de mão-de- ponfvel, que absorve os PROJETO JARAGUÁ
'

-obra especializada,' 'SU-· garotps. actma de 14' a- Resultante do I Éncon
pervlsão e g:erência. nos, mesmo sem qualltl- tro de Empresários de

Ao relatar à Imprensa cação profissional. E a Jaraguá do Sul, quando
o balanço das atividades pröprlà necessidade em constatou-se a neoesst

do Sen'ai de Jaraguá do aumentar a renda fami- dade premente de em

Sul, em 1980, o diretor do
>

llar implica aos pais co- preender uma ação que
CT, Jerônimo Loz, quall: locarem seus, filhos para vise ao desenvolvimento

ficou-as como muito trabalhar, logo que com- técnico e administrativo

boas, dentro daquilo que pletarn a idade' mInima dos diretores de peque
as empresas e seus �i- para empregar-se. na e média empresa, o

retores pretendiam, se- Loz destacou, a'nda, Senai; através do seu

gundo os 'próprios, e do que infelizmente falta Departamento Regional
que o Senlai pode ofere-. consclentlzação ao em- de Santa Caarina, a Fiese

cer. O _Projeto Jaraguá, presariado, de um modo . e o Campi, elaboraram
lntroduzldo no segundo geral, em encaminhar um projeto conjunto e,

semestre deste ano, funcionários seus ao Se- desde 18 de agosto está

constitui-se em acontecl- nal para! receberem trel- em desenvolvimento o I

mento_ sem similar no gê- namento e adiantou que Programa: de Iniciação F.!'

nero, de sucesso abso- a diferença entre um ga- Formação de Administra

luto. roto qué faz um curso no
. dores de Pequenas e Mé-

O Diretor do Senai, di- Senal em qualquer àrea
-

aias Empresais, "batiza

vidiu as ativid,ades do' confira outro que não fez do" por Projeto Jaráguá,
Oentro das Áreas a que nenhum, é gritante. E a- em homenagem ao Mu

estã,o enqua<!radas. Na (liantou o Diretor do CT/ nicrpio, 'pelo pione:irismo
de Trei�amentó '. Opera- Senai, que: no levanaman- 'da iniciativa.

elonal, �ouve apertelçoa- to de ingressos anual-
mento da mão-de>-obra, men1'e 80% estão colo- A aula inaugural deu

�través de cursos de cur- cados nas em'presas, -se a 18.de agosto, 'pro
ta duração, de 100,200 e Ie dentro de sua área de ferida pelo: empresário
300 horas, par,a! ajustado- formação nó Senai, cujo Eggon João da Silva, do
res, farneiros, eletricis.. percentual é excelente, Grupo Weg, e, dentro do

tas, 'costúreiras ié dese- segundo o próprio De- cronograma 'de execução
nhlstas.. . M

partamento R:e!giona: _

e db Projeto Jaraguá, nove
Na área de Supervlsao Nacional do Senai _

'

módulos já foram desen-

e Gerência, Inegavelmen- O Centro de Tr,eina- volvidos, atingindo a 747

te o mais Importante é o mento 'de Jaragu'á do pessoas, sob a coordç-
-I Programa de Iniciação Sul, funcionando há seis nação do Diretor do CT

à Formalção de Admil,is- anos, tem capacidltde Jerônimo Loz. O crono

tradore:s de Pequenas e para absorvelr 118 ele-' grania deste ano já foi

Médias Empresas (Prójé- mentos nos post.:>s de cumprido e constou de:

tiO Jaraguá).
- Além deste, trabalho, dfarJamente. Princrplos Fundamentais

a
-

preparação e forma- Este ano absorveu 51" de Gerência, Relações
ção de clpeii'os (CIPA - portántq, com capacída- Humanas, Estrutura' da

Comissão Inten1a de Pre- de para duplicar o núme- Empresa, Administração

venção de ACIdentes), ro de: elementos qualífi- de Materiais, Planeja:
por intermédio de cUrSOS, -cadasl. Ainda na- terça- 'menta Organizacional,
de curta duração., ml;lis -feira desta semana, 150 Oontabilidade, Adminis-.
Cle trinta:, atingiu-se a 507 garotos submeteram-se tração Financeira; Gé

�Ierhentos de várias em- a um teste dê seleção, rência de Vendas, Chefia
. presas, �úme"o consldt:; g,arotos acima de 14 a- de" liderança, Exporta
rado mU'lto bom pelo 01- nos, !para preencher as ção e Linhas de C'rédit�
retor 'do Senal, :cuJos re- 118 vagas disponfveis.,' B,ancário.
sultados positivos Já .al- Para a motivação des

cançados implicam na tes elementos, à áreai Cle
reducação �'o número ae Quaiificação Profissi'onal,
aqldentes de trabalho. tiouveram 'reuniões nas

,

Nesta área, ainda, outros
�

escolas com professores
605 elementos reoeberam' e palestras com alunos
treinamento no campo da microrregião. Nó dia
de supervisão e g,eirên- 17 saem 'os resultados

�ia,' 'em TWI, liderança ,'dqs aprovados. _

'

. d�
_

re!-,niõ'�s, planeja- Apenas para comple
t:ne�to ie organizáçâlo de, mentar nota constante
trabaího" relaçêS'es-tiuma-': 'em parágrafos acima, as CONTINUIDADE

nas, éomunicação huma- 'em'pliesas cdm alunos no

na na emp.r:esa, legisla- Senai,_ podem deduzir

ção trabalhista, äentre Integralmente-as despe
outros_. . .

sas, inclus.fve ;encargos
Em QualifIcação Pro- sociais, do Imposto de

fissional, que se destina _ Renda, de' acareio com a

a formação, 'de mäo-Cle- Lei 6.297. O� custo,' para
-obra em 'mecânlcai ge· ,o Senai, de éada aluno,
!al, tor�earia,_ eletrlcrCfa- !anualmente,r.na área' de
dei e

.

desenho fécnlco,;, formação prOfissional, a

-mecânico,. fo'rmou-se 51 nfvel (Ie primeiro, g.rau,
e:1�m_entos este _ano, afra- com apenas melo' perfo�
yés de 1.600 hOras/aula do oe aulas, é a'e_Cr$ 80
de lfrelnameinto teórico, mrr, ao passo que a nfvel
prático' e Cle lf.l:ferpreta- ae segundo grau, Cr$100
çãO, nos perroí::fos, matutl- mil. 'Estes recursos são

oriundos das próprias
empresas, através - das
arrecadações previden-
ciárias.

.

Mantido em convênio
com o Mobral, Guaramirim
orçulha-sa de ser o único

munlcfplo da microrregião,
a manter grupo de teatro

amador, o' Grupg. Teatral
Guará, fundado há dois

anos, aproximadamente, e

que neste �perfodo vem

mantendo uma grandel re
gularidade nos ensalos e

apresentação, muita de
las Iá acontecldas fora dos
limites 'do municfpio, como

,

em Vila Itoupava, .Jolnvll
Ie, entre outras. Em 1979.
o Grupo conquistou Q se

. gundo lugar no V EMO

BRESC, realizado em Xan.:'
xerê, na categoria teatro.

Pl'ie,side o Grupo' Tea
tral Antôn ia Leonardo Ti
móteo (João Batista,' o

noms artlstlco), já com

muitos anos de experiên
cia na arte cênica. Outros

integrantes já pertence
ram também ao Teatro

.

�alreco.
Vártas peças foram en-

cenadas peto Grupo Tea
traí Guará, além de shows
dentre as quals "Soleado"
"A Canção do Céu", "Ca
deira de Rcfdas" e "Deixe

me Viver". O encerramen
to .das atividades deste
ano será no S'alão Evan

gélico, . no dia 20,. com
show e' brlncadetras com

crlanças, filhos de funclo
nárlos da Energe.
Compõem o Grup_o Tea

tral Guará: João' Batista

'(di,retor), Oswaldo Aguiar
de Almeida, Denise Treis,
Roseli Rausiss, Miracl

B:oliges, Ana Maria Dias,
Pafrrcia Dias, Benedito A-"

guinaldo Di,as, Orlstlsno

Stefan da Silva, Neusa da
Silva, João da Silva (re
presentante do Grupo), E
lisa Dias, Lucila Nlcheluz
zi e Fr,ancisco Herberto

Schorck. A Prefeitura Mu

nicipal .
de Guaramirim

também colabora financei

ramente para a manuten

ção do Grupo.

receberá Cr$'
do Estado

Corupá
200 mil

o governador Jorge
Bornhausen, em despe
cho. qué antecedeu a

sua viagem aos Estados
.

Unidos, esteve reunido

com o Secretário Chefe

do Gabinete de Planeja
mento e Ooordenação Ge

rai, Norberto Ingo Za

drozny, quando autorlzou

concessão de iauxflio fi-

I nanceiro a vários municf

pios do Es,tado" num tota,
de aproximadamente Cr$
18 milhões.

-

A entrega dQs relcursos

aos 39 municfpios benê
ficiados se realizará na

próxima semana, no Pa
lácio' Cruz de Souza, com
a presença �o g'overna-

dor em exerolclo,
. Henri

que Córdova ß técnicos

do Gaplan, além de seu .

tltular, Estas verbas que
serão repassadas pelo Go
vernador aos Municfpilos,
fazem parte de um novo

�

programa que o Estado

está adotando no sentido

de oolaborar com estas

prefeitUJ'ias, 'em face' as

sérias dificuldades por
que elas passam no moo.

men:to atual.
Da Microrregião, do Va

Ie do Itapocu, apenas o

municfpiq de Ootupá foi

contemplado com recur

sos da ordem de Cr$' ..

200 mil.

Programa
do em março

do Vo,luntaria-'
de 81

Um grupo de mais de teriormente haverá o pla
cinquE!nta mulheres da so.. nejamento, ,execução ei a

ciedade loc'i:d. reunira_m-
_

valiação do Programa.
..se segunda-feira à, noite, Adiantou a Assistente

dia 1.°,_ no Baependi, par- Social da 'LBA, que o Pro

ticipàndo' da exposição' a- nav não vem 'para repartir
presentada p�la Sra. Ma- associações ou grupos
riléia de Oliveira Cesa" que se dedicam' a aux""ar

, Assistente Social da Uni"'
/

os carentes, já existentes,
dade Operacional da Le- mas sim, ,congregar 'Outras

gião Brasileira de Assis- voluntárias para qué, - jun
tência, em JOinville, que tas,' possam

-

realizar um

palestrou sobr� o Progra'- trabalho mais. pt:Offcuo, a

ma Nacional do Volunta- tingindo maior número de

riado que se pre'tende im:. ne'cessnados.
'

�.Janta:r em
- Jaraguá doO Preliminarmente será

S'uI, a partir de março do formado um Núcle,o, com

próximo ano, segundo d-e- ,po,sto por uma diretoria
. cisão tomada p'�llàS pre-, de ci'nc_p elementos .-- dl
sentes. M�riléia. levantou retor, vic�diretor, secre

uma shitese histórica da tário, tesoureiro e volun

LBA e dos seus progJ'ia- tário-móvel -, isto, no

mas, desde 1942, quandQ' mês de março de 81', se,..

fundado' pela: Sra. Darcy gundla decisão dias pr,é
Vargas. se:ntes e, antes disso, h'a-
A nrvel de Sana' Catari- verá um freinamenta, às

na, hã uma superintendên- voluntárias inscritas, tal

ci,a estadual, dirigida pela vez dois
.

a três dias, na

Sra. Wiima Ramos �onse.. segunda quinzena daque
ca, qividida em várias di- Ie mês. Mesmo após o

visões, fican�o em Join- grupo formado e 'em fun

villa o Centro R'eigional _ cionamento; a Assi$t�nte
p�ra o norte/nordeste ca- Sociál da Unidade Opera-

-
.

t�rinense. Dentro da Di- cional da LBA -em Join- '

visão de Serviço Social, vflle, virá dar' assistência.
lestá lo_-Progl'iama Nacional Inclusive a LBA deven� C0-

do Voluntariado (Pronav), laborar com recursos, pro
Ins1ituido pela D. Dulce vindos do Fundo de' Pre

Figueiredo, com ligação vidência' e Assistênêla So
direta às primeras damas, clal.
do Estado' e do Munlcl- Presente à exposiçÃO, c

pio. O Núcleo a ser for- prefeito Victor Bauer aoe

mado em Jaraguá, corrr.a lou pela união em torno

supelrvis�o de D. Elvira da implantação do pronav
-

Bauer, fioará vinculado di- em Jaraguá do Sul, sem

.

retamente à·Dona Déa esquecer outros' clubes, de
Bornhausen.

,
serviço 'e entidades de

O Pronav que está sen- assistência. Garantiu s,eu

do implantado em Jlàra- Irrestrito aploio ao Proriav,
guá, inicialmente: fará um inclusive fin'anc,eiro e à
estudo aprofundado' das nunciou a partir de janei
carências Cío Munlcrplo, ro do próximo ano a 'con
como a atual situação, co- tr,atação aa Sra. Salete

mo fazer e i8lOnde encami- Bertl Monténegro, que se-.

ntiar os' carentes, fórmu- rã a Assistente Social da
.

las para ,contornar o pro- Prefeffura Mun,lcipal de

blema, entre outras. Pos-
. Jar,�guã do Sul.

Hospital Jaraguá' instala o

"rronto, Itendimento",
Atendendo a um pen- sa, estando ,eq'uipado.

sarnento que 'vinha dei também para o
_

setor

há vários anos, o Hos- de pediatria, uma vez

pital e Maternidade Ja- que, con�orme acordo
raguá, mais conhecido firmado ,com ,o Hospi
como "!-,ospitardo Mor- tal SãO José, e,ste: fica- .

ro", mantido pelá Qo- ria com a, maternidade"

munidade Evan9élica� !ao -passo que o "Jara- ,

Luterana ,de Jaraguá do gu'á", atenderia aos oa.-.
Sul, ,acaba dei instalar sos ligados a'ipediatria.
no nosocômio, 'o Sérvi- Isto, segundo o Admi
ço de Pronto .Atend'i� nistr,ädor do. Hospital,.
mento, par,a casos de não

_
significa que o no

qualquer natureza, sem- socômio não atenda

pre mantendo. durante o parturiente� que quei
dia um ,médico �para a- ram dar à luz a seus fi

,têndimento.· lhos naquele· hospital.
Segundo o Adminis- A questão é meramente

trador do Hospital J,ara- de preferência pessoal,
guá, Edemar Julinho muito, embora os dois

Einsfeldt, o. Serviço de ho�spi1ais' estejam me

Pmnto Atendimento es- Ihor equipados para dar

tá .funcionando desde' total !a.tendimento d:en-
1.° de novembro no ho- 11"0 daqueles setmes,

rário das 7h30min às especrficos ao acordo

'11h30min e, a partir d:e entre ambos.
12 de janeiro de-81, das' Na questão ligada à
13 às 17 horas. pediatria, os casos mais
Para um futuro próxi-. freq'üentes e' que: ten

mo, O'l'!osocômio lesten- ,dem a ap8Jre�r com
derá este serviço, tam- maior .fJ'1e'qüência, são
bém palia, o perfodo no- 'os 'relacionados a desi-
turno., , dratação, com a chega-
o HOSPITAL: da do verão, que já dá

Dispondo de 62 lei� mostras' de sua total

fos, o Hospital .e Mater- intensidade. o.s casos
. nidade Jaraguá, man- consfataCfos até� o pre
tém uma lotação média sente säo raros, oontu
de 68% de sua

.
ca'pa- ao, há uma maior inci

cidade de Internação, dêncla :de crianças com

no. a_tenClimento de ca- problemas de pneumo
sos de natureza diver- nilai .

Os participantes quali
ficam de "excelentes" as

temáticas dos módulos.

.
Em 81, 14 lT.Iódulos se

,rão desenvolvidos no 1.°
semestre e oito no se

gundo, encerrando-se o

Projeto no (llês de no

vembro.

'-Loz, à imprensa, -disse
que o trabalho do Senai
terá oontinuidade em 81,
ressaltando 'a excelente

represenatividade que
tem no ' meio. empresa
rial, através do Conselho
Técnico COJls'ultivo. A
cres,centou' que ó binô

mio-Senai:"Emprelsa, mais
do que nunca será farta':'
lecldo, em beneffcio mú

tuo, pols o Serial é mán
tido p'el:a: In'dúsfria e 'é da
inClústria.
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