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Movimento
. crescimento

em
, '

As, Declarações do Movi-
mento Econômico do muni

cípio de J,araguá do SuJ, do
setor ihdústria é comércio,.
do exercíclo 80 e ano base
79, de acordo com os cál
cuios não ,de todo" oficiál,
ainda, atingiram em valores
numéricos, 'computado o va

tor adicionado das' empresas,
Cr$ 3.856.581.142,15, o que
signiJica um crescimento em

torno de 98% coJ. relação
ao exerclcÍo anterior. O và-,

,

lor adiclonado, a grosso mo

do, sígnifica ,o lucro bruto

por assim dizer, das ernpre
Jas. '

Econômico
de quase
Jaraguä '

tem
100% ,

No próximo mês de julho,
.

uma comissão formaêJa pe
lös secretários das associa

ções mlcrorreqlonaís e. por
técnicos da Secretar,ia da
Fazenda do Estado, estarão
reunidós para a fixação dos

,·Indices oficiais de Participa-
1_,
çao para 1981, sendo pro-
missoras as perspectivas de

aumento da particjpação no

"b6'19", em vista do pröprio
crescimento do Movimento

Econôl1]i.co.

O íl']dice de participação '

para 1ß80 é de 2,474%, de

Jaraquá do 1:lul,

ABI;:RTURA DA

CONCQRF\Ê!'lC.IA

Projeto Jaraguá
o Senai - Centro de

TreinlamentO' de JaragLiá
,dO' Sul, acaba de receberr '

manual 'elabo.rado pelos
téoniços do Senai - De-·
partamento ' Regional de
Santa Cátarina, çontendö
C?bjetivos" estratégia de a;.

. ção, ,metodologia, progra
ma de ação, e oónteúdo .

programático, abran'gien
do as áreas adminilstrati
vas, relaçõe's industriais,
materiais, fi r1iª-nças, pro- .

duçãol e '1endás, que inte
gram um el'enco de ativi
dades J:)IElIrfaze,ndo um to
tal de 350 hbras/aula pa
ra formação Êi"aperfeiçba
mento de administnadores
de pequena e méáia in
dústria.

Em dlelcorl"ância do I En
Gontro de Empresários de
Jaraguá ido Sul, com a

participação! da Direção
NaciO'nal e Regiemal do
,Senai, OonfederaçãO' Na
ciolliaJI da Indústria, 0AM-

l

Ji'll e FIESe; constatou-s'e
,a' necelssidadà de enlpre
entdler luna açãO' que' ob
jetiva o. deslenvolvimento '1
técnico e administrativo
da p,equena e médiâ in
dústria. Embasadö num

trabaThlQ fleitb PO'f: amos
tnäi�erh, fez-Se um diag
nóstib.é:> das nec'essidades
reais' para suprir através
dia Pt0jeto Jaraguá.

"

Todas e'sil:as ações, se
rão deslencadeadas atra
vés de' uÀ1jaJ 'progr:&mação
<;IU'e obedecê;rá um. crono

grama idle trabalhos, a ser

desenvolvido, pelo Centro
die' 'Trelnamentoi dO' Senai
de Jaraguá do Sul� em a- lItendimen.to as e1tnprêsas
abrangidas pelo Projeto.
O Conselho Técnico Con
sultivo devé1rá se reunir
em 25 Idie junho vindouro,
para laJpreéiação e pare
cer reféreritei ao Projeto
Jaraguá, iplone,iro em to:
dó o Brasil.

'Sil�s para o arroz em MaJsaranduba
A Cooperativa Agrícola locaiis Massarandubiil é o

Mista Jurití, dei Massaran- , maier produtor ile arre

duba, com�, co'laboração de Santa Cata�rina e vinha
dai Companhia,Catarinen- enfrentanCito o problema
se de Armazenamento de falta de'espaço para
(Oocar): acaba de assinar armazenagem da safra
convênio com a firma Ke- em sua cooperativa. Com
pier Webe'r, do, Rio' Gran.- a intervieniência da 'cocar,
de cio Sl,I,l, visando a ins- o 'problema,..estará solu-.
talação definitiva die' uma .

cionado p�lra os proximos
batteri'a.', de quatro silps anos.
metálicos, com ca'pacida- I
de éstática de cem mil' E!-ETRIFCAlÇAO AO
sacas de arroz'em casca, INTERIO,R
dOtad�os de equipam/entos Comq parte da meta
de "'_!11peza, transporte, do . prefeito Dávio Leu -
aeraçao e termometria. levar ene�g·iai elétrica a

O custo do empreendi- to�'a!sl as comunidades: de '

menlto está orÇado em íri,terioir de Massaranduba
Cr$ 16 milhões e 800 mil _ estão sendo beneficia
e deverá ser edific'a.d� . das, atualmenlte, as locali
junto à unidade de mace., !I dades de Sete dlei Janei
ração ,da Cooperativa, no ro e Braço Alberto, cujos

f centro da cidad!e, 'sanan- ,móradores se inscreve-
do o problema de arma- rarn no programa "Parti-
zenamento do al1roz, en- cipação Comunitária", da
tregue pelos produtores Celesc.

�, Bornhausen,
Honorário

Cidadão
Jaraguá

I'

APROVADOS

Em prjmeira vot!!ção foram
aprova:d'o� do·is proje\os d�
origem executiva. O 17/80,
que auxilia financeiramente
ao Baépendi em Cr$ 4 mi-.

Ihõ,és para constrUção de ar

quibancada, teve dois votos
I

ra justifique sua utilização,
po rél1] , tal ql,lantia - disse
- deveri,a ser aplicada em

outros s�tores, prioritários.
Schjocl]et, qlJe talTJbém é só- .

cio do Baependi, é de opi-,
nião ql!� él ar.quiba[lC&da· d�
veria s�r c'-onstrufCléi !itravés
de 'recursos dos próprios só

cios, . todos pessoas abast�.
das e em condições d'e :::on-

I ' de

.Aéâmar·a também aprovou
a indicação do líder .da opo
sição, no senfiOO· .de ofjciar
aos �eC!:mismos ofici�ts do

Estado, ITga<;los ao' Planßja,
mento e à.Fazenda, no seri

tido de que sejam Isentadas .

do' ICM, todas as pequenas'
empresas.

!CLlTZKE-JOS� A.

O vereador 'líder do bloco

do PDS reconheceu a. corre

IçãO da inpici1ção, necessória

na �ua opinr'ão para: amen i-

e que não irá' influir· dema

;ifdarnente no orçamento· mu .

'licipal, dada as pequenas

pimenst)&s das áreas.

Klilzke \C:lltou a levant 3' ti

quast�.o sßúde, pe�indo ace

lerameJ'lto' na compra de um.
terreno para: ia construç�p dp
·Centro de S'aúde de Jarag�á
do Sul, que- tém destacado,

Jaraguá
Visando a expansão e melho

ria do enshlo de 1.° gráu, 'mi�
.

DISQUE 9 PARA
NAO P'AGAR DDDs

I

A Telesc faz neste mês
Ü' I,ançam!ento "Discagem
a cobrar sß'm telefol1jsta",
in'édito no mundo, inteiro.
Basta o usuáriO' discar o

código· 9 qUle! identifiçä a
,

categoria da chamada,
'Idepois à prefixo DbD e o

nÚl1)ero dês'eJado.. A se

guir o usuário ouvirá uma

gravaçãO' comÓt _t�mb��m
uma outr,a graVlaçao quem
estiv�r no outrO' lado da
linha. Há Um e,spaço qe
12 segundOlsl,para as iden-'
tificações e se o te,lefone
não desligar ,depoi.s de,s..
té teJ'!lp,@ a; ligação est�rá

, oompletada. Neste :;c!aso,
bo;ns papos. Tal' slerviço

"·cJp�io em Balneario Cam-.
böriu, Blumenau, Brus
que, Canelinha, Criciúma,
Florianópo:lis, Gariopaba, ,.

-Governador CelsO' Ramos,
GIJaramirirn, It9jaí, itaplei
ma, Jara_guá'do Sul, No'Va
Trento, ·Pe�riha, Piçarras,
pörto Be·lo, São, João Ba
tista 'Ie Tijuoas. Após um

primeiro período de expe
rimentaçãO' haverá possi
bilidade die, estender' tal
serviço a outros municí-

pios.

Outro assunto levantado
diz respeito ,a sede do ., ...

INAMPS em J�raguá do Sul,
.que inclusive' tem área de
terra, defr�nté o m�rcado
múhicipal e que está a espe
ra- de construção, prometida
mas não cumprida. Como crê

que vá demorar, ainda: soli-'
<

•

" •

citou esforços, já que recur-

sos há para tanto! 'bastando
gestionar junto aos canais
comp�tentes par!!' liberação,
no sentid9 d!'l que sel�, cqns
truldo ur1l P9sto qe Atendi
mento Médico (PAM) do ....
Inamps, como uma primeira
etapa da sede do Instituto. O

edil ·relatou que um médico
de Jarfiguá, tratou junto a

Superintendência Regiona'l
do Inamps, 'em Plorianópo
lis, sôbre o'''caso, 'e soúbe
que com a parti�ipação da

municip�lit:l:ade haveria pos

sibilidage de resoluçãp, que

conven!�ri� para a constru

ção d!) PAI\II. Os prQjeto� es

tão Prontos, [nclusive, poré�,
temos que ç:hegar no âmago
e bUl'Icar os recurso� n�ces
sários, acrescentou, pois que
o Irlamps muito arrec:àqa em

Jaraguá e o retorno é ínfimo.

assina·
,

nistnado sab a -responsabilida
de lT!ulnicipal átra\lés da art i-

.
.

CARTEIRAS:
QUASE 1r,5 MIL EM
"

5 MESES

NO' período
.

compreen
didO' entre os meses de
janeiro a maio, O' Rosto de
Sistema Naoional de Em-.
pregos' oe' Jaraguá do·

'"ª.i\J,H)O J'OQ olPllluew 'Ins
,

niO' entre;o Ministério do
Trabalho e o Governo du
EstadO, de Santa Catp.ri
na, �xpediu um ·total de
1.466 nOVaiS carteiras pro
fissionais, das, quais, 368
para homens, \286 para
mulhielres ,eI .812 palla me

nO'res.

Desse total de 1.466
oarteiras, 499 fo.ram expe"
didlas e'm janeiro, 310 em

�everteliro, 236 em março,
,114 em abr:iI e 247 em
.

máio. O �osto do Sine/
.

SC, .:que tem na che'fia o

Sr. Paulino' João·de·Bem
é 'o r9sponsáVíeJ pela ex,"

pediçãlC) das carte,iras' de·
tnabalho em Jaraguá do
SlÍl, agor,a: instalado em
nO''\[O' looal, na rua Re'ino,I-,
dto Rau.
Por outrO' lado', segun

do informaçõeiSi de fonte
dio Sine!/SC, no.s p�im!eli
ras .ainco meses d� 1980,
dum total de 892 recursos

humanos, houve 340 va

gas disponfveis e 269 en

caminh8idlos.

convênio
culação permanentß entre as

�.administraçõßs ml,micipal e es-

ATOS PlliBLICOS
,
MARCARÃO O DlA
DO BOMBEIRP'

Na oportunidade da"
;... passagem do "Dia do
Bombeiro",' no próximo
di� 2 dlel julho, ó Cprpo
de BombeirosVoluntários
die Jaraguá do Sul está
programando uma sene

.

de ato�, públicos, cientre
os qUí3JS! a inauguração

I do segundo andar do' pré-
, dia-sede da corpO'ração
e culmirlanéfo' com um (:,0- .

qUietei 'O'fereé:ido às auto- .

ridades. especialmente
conVidadla.s e aos emp're-'
sários colabO'rad'o'res do

: CBV:

.

JARAGUA DO SUL
Capital Latino Americana do

Motor Elétrico

28103

1

8

'1

4

Capital Sul Amerlc�na do
Chapé�

.

.,'

JCM: mais de 48
milhöes em·· maio

A arrecadação' de impostos
estaduais no decorrer do mês

, de maio, em Jaragtiá cft; Sul,
superou ao mês de abr.il, atin

gindO um' montante de Cr$
48.60!;'�60,16, contra Cr1 ........

18.602.455,00 em maio dO ano

passado. Em contrapartida,' o
ICM municipa,1 em 05180, foi, de
.c-s 12.026.694,00.

� Registrando superávit, com�

parativo de um períodó para

outro, de até duzentos por cen

to, ou mais, os impostos arre

cadados, alicer98.dos basica·

mente sóbre o imposto de cir

culaçã� tIe mercadorias - ICM',
mercê do próprió crescimento

do mumclplo, pri'ncipalmente .

na área, do comércio e in<IUs-

\

Abr'iIi/80 - ICM Es1BdUI!I
.... ICIVI NJ�l1ic!pa),

A"rill19 - ICM E�ta"ual
ICM Municipal

Maio/80 - ICM Estadual
ICM:Mun.icipal

. Maiol79 - ICM Estadual
ICM Municipal

trla, vem confirmando a lide·

rança estadual, ao lado de

ou'llOS rnUnici'p�s éOilJl1ã'os,l,
fazei1C1O jús a sé'rie de atributos

que lhes são dirigidOs' e corro

borando cOm:o tema �'Grandeza

pélo Trabalho" de seu brasão.

Esse valor é somente Ida
inq'ústria e do comércio, .não
estando incluso o jío setor
primário (agropeçuário), que Um total de se�e' empre
e fornecido pela Fundação sar(l apresenté!;ram propost�s
Instituto' Bnasireiro de Geo- à Prefe'itura M1micipal, das
grafia e Estàtística ,(IBGE), quais 5 se habiJi.taram e :2

.
. . � ,

com' bas!,! em dados levan- outra� tive�am document€l-
tados. A indústria e comér- ç�o \ incompleta, para- forne
cio é' responsável por apro- ciménto de material e exe

ximadaniente áo% da econo- cução de nove lin'has de e

mia municipal e os restan- 'nergia elétrica no interior
tes pertencem ao setor agro- do ·municí,pio.. A 'véncedora
pecuário. fOI>' cônheciga ontem.

.�.

Die flutoria do vereador Jo- .tribulr flnaneelrarnente para para 1980, no orç�mento es-

sé Alberto Klitzke, líder do um ernpréendlmento dessa
.
tadual, Cr' 3.490 mil. VáfiQ�

blocp partidário do PDS, deu natureza. Já o. 18/80, que a- terrenos estão senPo pro-

entrada na última sessão da bre crédito espepial de Or$ curados, porém, verificar-se

Câmara de Vereadores de 200 -mi'l ao Juvsntus foi apro- custo altíssimo, o .que vem ,

Jaraquá ,do Sul,. Projeto de vado unanimemente na pri- sendo o entrave maior, toda
Decreto Legislativo, conce- meira v0tação ', "Embdra, sem via, uma solução deve ser

dando . título �honorlfico ao participação brllhante, bem encontrada' por esses �ias.
Dr. Jo'rge Konder Bornrhau- ou mal, ele representa o mu-

.

sen, Gover{lador do Estado niclplo e c:livulga seu. nome",
de Santa Catarina, como "Ci- justificou ReQlnaldo.
c;liadão Honorário de 'Jaraguá
do Sul". Tal ·projeto foi às

.Comissões e, como o parti
do governista tem malotla

(11 á 2) será certamente a

provado. Não se sabe a data
da vinda do governador pa
ra o recebimento do título.

�at as agruras e su'geriu que
contrários, dos 'oposicionis- '�ja estendida, isto a nível
tas Schiochet e Menel,. jus- municip·al;;a isenç�o dó ...

.

tificaqo os �otos' .

pelo Ifder'
-

jPTU, aqíieres camprovadã�"'
da bancada, como um inves- . mÉmte . assalariados,

.

o que
timento. de alto valor, embo- seria uma justiça - disse -

I

AS ARRECADAçõES
C,OMPARATIVAS

.

A reportagem cio "ínals anti

go", com a'· cola�ação da

Exatôria Estadual de- Jaraguá
do Sul, fez um. levantamento

. e moStra num quadro compa
ratiW)' ta evolução'dà arrecada-'

ção estadual pelô municípiO,
tomando por base os meses de

abril .e maio, de "1979 a 1980: .

- Cr$ 46.247.190,37
- Cr$ 11.662.050,40
- Cr$ 18.637.29§,89
- Cr$ 4.659.323,67
- Cr$" 48.605.660,16-
- Cr$ '12.026.694,00 ,

- Cr$ 18.602.45!j,12
- Cr$ 4.653.922,10

Já � período de jane.iro � 221.758.717,20, � 'um supe-

maio. do ano passad9,·a arre- '
.. rivit de crS 136.781.688,51. É

cadaçio aURglu Cr$ ,..........
realmente espetacular a marcha'

84.977.028;69 e, em idêntJco �os nú·meros. ;

. �ríodo, em 1980,. <;rS .

com

·do'm·inoo
no� João
JuY'entus 'x

Neste

\".,

15'., horas
Marcatto
Joinville

, ' f-
,

"

o :Promunicípio,'
tadual, a'Secretaria da Educa

ção assinou, com 26 prefeitu
ras municipais, convênios réfe
rentes à execução do Projeto:
Pró-fVluhic[pió/80" que está
sendo implantado . em Sánta'
Catarina desde 1978.

c:úlados na' rede mu�'icipal de

ensino äbs municll)iOS ,p��hCi�
pantes do projeto.
·Na solenid.ade, assinaram

convênios 26 prefeitu,ras, com
.

a aplicação· de Cr$ .

'7.705.000,00 sendo que outras

2'9 prefeituras, a�sina�ão seus

cOnvênios no próximo di:a 19

na élâade de Chapee6, quando
'.

serão Iiber�dos mais 'ôe Cr$
'9.565.000,00.,

O referido-projeto está fun-'
da'mentado "'I:!- Lei _5.692/('2,
q!Je dispõe' sob're

. a pa8_sagem
gradàtiva para a órbita muni

cipal,' de 'encargos e serviços r

�d�cacionais� qúe pela sua nä-'
tureza pos.sam ser 'sàtisfato-

. riamente realizados pela adinF
.

nistração municipal.

.1

Os muniCípiOS que '�ssina
tam os convênios. foram: Bal

liéário Camboriu,' Blumenau,
Brusque, Caçador, Campo Belo

do Sul, Criciúma, Curitiba�o�,
Florianópolis, Fraibutgo, Gas

par, Ibirama, Indaial, I!aiópólis,
Itajaí, Itupo'ral)g�, Ja'raguä' do

Sul, Jo'in-ville, Lagesl Mé}fra, Po

merode, Santa Cecí'lia, São

Beri,to do .sui, Sãó Uoaquim, S.

EI)'l 1978 o Projeto' Pró-Mu-
>

nicípio atingiu 21 municfp,los,
dentre os quais, também, Ja-.
raguá do Sul, sendo aplicados
Cr$ 4.732.000,00. No áno pas·

sado,
.

45 'prefeituras imunicipais
assinaram os convênios, c.om
uma aplicação de Cr$ , .....

De outra parte, el?p!e!ra .1.700.000;'0'0, agora em 1980,
·a atual adtn'inisträçao 55 municípios feiram beheficia-

mostrá .. O· que c)i Corpo. dos, com Cr$ 16.274.000,00. A sólenidade foi, presidida
de Bombeirqrs Vàluntários " pelo secretário da Educação,
está fa�endo e 'Ö 'que po-' Antero Nercolini e contou com

de f�zer Ipíe!là comünTda- . , as .presenças do Chefe da Ca�

de, (;. pr'0ôunàrido; derstà r .,: Os recursos liberados a�en- sa Civil, Nereu G�idi q!Je re�

fQJma, sensibiHzar melho,r' '.'derão, a expànsão '

e 'melhoria presentou o gövemador em e-

as empresas e. o públieo,' da rede municipal de ensino . xercício, Henrique ,Córdova,
em g'eral, . Ola' 'se,riitidô1 d'êl .

de ,1.0 grau;· a,quisiçJi� e di�- reitor da UFSC, Emâni Bayer;
Uma maloir 'c()!labára'ção tribuição de equipamento e mà- presidente do Conselho Esta-.

financ.eira, não só' para tenal. permanente e de .mate- '"dual. de Educação, professor
garantir a manutenção rial ensino-aprendizagem para Nílson Paulo, deputados esta-""!!''''_....

des serviços e do mate- as unidades escolares munici- dual Octacílio Pedro Ramos,

rial, como SlUa aplicação. pais. Serão beneficiados dire- Alvaro Correia, Ênio Steiner e

tamente, 97.419 alunos, matri- , Wilson Floriani.

José e Vidéira. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes
Aniversariam hoje - sábado.

Sr. Roberto .Funke Filho
Sra.' Carmem li'iazera Brei
thaiUpt "' •

Sr. Andy Corr!3a. C' ,I

Sra. Máguida Pfeiffer KaraCTJ,
em Florianópolis
Sra. Adali Lipinski. ,Po'rath'

Aniversariam amanhã

Sra. Márcia Tavares' da
nha Mello'
Sra. Hella Fuck Sei!trl,
Corupá '

Dia 16 de junho
"

Sra. Rosane Beatriz SchmU
ckel Buerger
Sr. Santos Tomaselli
Sra. Rosália Lorencettl Nico-
lini'
Maria do Campo Silvestre
Iri'ai

-

Schwartz, em Jaraguazi-
nho

.

,',

Dia 17 de junho

Vva. Sra. Àin�rí'da' dà éosta'
Iria Maria péti-i

. "

Ilca. Weiller
"

(
, . ,

Sr. Félix Hán'n Neto''''
Srta."Màrgõ't ':pütiiE;i
Sra. IIca W. Felip�
Cézá!t Béhlín'g

'....

Dia 18 de ,unlÍó
, .....

Sr. POlíbio Bragá
Sr. Altin.o Baratto,
Ramos P

em Nereu

Fábio Vinrcius, filho de Nor
bertQ (Sibila) Emmendoerfer
Sra. Janice Breithaupt

. ,

Dia 19, de jUl)h�
1 '

Nilsbn .Rib�iro, fund. ,da
Gráfica Avenida

'.. .

�

Úrsula Staatz

Robert? Carlos Braga,> em

Flori'anópolis ,

Márcio Roberto Ra�swei'l'er,
Srà. Zenaide Martins Fodi
Evanildo !:ugênio R�ssià'
Sra..Rosemery Behling

Dia 2_0 de 'unho

Sr. Rafael Tomaselll
/ Sra. Astrit Kuchembecker
Schmauch
Sra. Irene Wasch
Sr. Ingo Wagner
Sr. Elimar Mahnke, em San
tos

Fernando, filho.•de Ademar

(,A.mantina) Mahnke

,Como visitantes à .reunião,.
rótária,' estiveram Roland, ....__

Berndt, do Re de Guaramirim '

EI A�tônio F.igueiredo, 'do RC de
,São Bento· do Sul � ex-Golfer-
nador do Distrito 46S,.... na ges
tão 69170.

-'5 1 q II

'.NASCIMENTOS:
, ,

.

. I') ',lQf\ 1 '

F�biana, filha de' WfiIi (Dolo�
res) Finta

1 ,Dia'27 de maló "I"!.
�ur r r ,I:..., •• Ei

.em <J 1\

�ia ,1.0 de junho-

'i'. Rc;>sana, filha de José (Arii
S.) Garcia:

Jurandir, filho de Leonardo

(Maria) da- Luz j

DIa: O� de junho

'Wanderléia, fi'l)la ele Wer�er
CWalqurri'8l) 8,oedel

. , "-.

Dia. 03 de junho
..

" Schirlei Rejane, filha de Ingo
·�,,(Ruth)"Mathias- -- - --

-

,

�
.,.

Dia 05 de Junho

. �.

ter) Clllrrêa ,. :'1' .' I'

.I

I;)la 06 de Ju� -
.

) ('" ( .

t ,.ur Fernanda, fi'lha de Olrmpio
c' (Ingrid) Schmitt

Dia 07 de Junho ,f I

Crislei., ,filho' de P�1110 (Mar- .

li) Sevegnani
C" I"'"

, DIa 08 de junho

Margarete, filha- de Renato
..

(Hilda) Heiden
Tatian�, filha de· Lauro (Ali
ce) Uber

Dia 09 de junho
IdeIa, fi'lha de Afonso
Rusch

Patrfcia, filha de Valdjr (Mi
randa)· Campregher.

(Anita)

Dil$ 10 de Junho,
Ricardo, filho de Ralf (Rosa
m Geiser

A ,Sebratur �. Serviços' Brg,.
sllelros.vde Turtsmo Ltda, que
tratará de -toda-ca publicidade

. promocional dos XXI Jogos
Abertos de- Santa .Oatarlna, que
será( .em ;:.Jaraguá 'no' ,mês de

rr �'T911tubrlll;�lcoliltratada' pela (€GO;"
-estát se instalando em nossa

cidade; .,numa·�das 4'-sall;iS' -do
.Oentro "de -Turfsmo, As "nossas
boas vindas e que realmente dê
uma torça na exploração do'
emblema dos .!Iasc, 'pois (!jue
estamos precisando' muito.

go para ca,sa ..chei�. '. ít

Você sabia...? ' 'J
t � - _"

mundo, ,e ql:Je. cerGa' • de ,trinta

m!lhões de exemplares são
vançlidos anualmente ou· seja, .

em média, trinta mil volumes
por dia? ,

,"
.

/.

'. . _ que são sete os planetas
do sistema sol�r, sete as co"ss

sJo arco-iris, sete .as notas mU7
sicais, �ete os sábios �a Grá

ci�' e sete as maravl!has do
mundo?

�ia que é de graç... .!

- --

..�:r:::-: sr

?-._( '] ."�.'
Um espanhol:

- Você tàmbém conhece o

-Mar Morto não' conh-ece?
- Natur�lmente!"
- . Pois'saiba então qU3,quem

o ma,ou foi o méu tio'R:amon,
de Madrid!, '

., \.!

--.--
- .

Entra o· Juquinha correndo
no superfTlercado:
- Moço,: depressa, meu pai

rolou ° barranco e_ �á p�ndu
rado lá n� precipfcio, agarrado'
m"m galho ..
- Você quer uma corda?

perguntou 'o
.

vendedor.
-l N�o, falou o· Juquinha -.

quero um fi'!me prá minhà má·

e,uina. Depressa...

idéia que-deverá ganhar corpo
e receber todo ° apoio dos co

rupaenses e simpatizantes 'de
municípios vizinhos. O novo
clube seria sucessor dai Socle-:
dade Esporiva e Recreativa
Hansa-Humbctdt, conhecida por
Sociedade Atiradores de Co-

mentos recebidos por. ocasião
�) .' .

dá pas�agem de suas Bodas
,eie Prata;. d�a 5 qltimo. Tá da-

, ...
do o recado·!

... , .r

.. I·

• !' �"!., Ie

-'-.--

Neste sábado,.' tambéín, a.

partir das 17 horas, no Colégio�
i '.'� r' '\

lo'
�

..

\ ..
'

""' _' ", ...
.

Sãq Luís;'uma gra,:!d�. f�sta IU-
nina está prógràmada pelá Di-'.
reç�o, cé�tro :rcl�fêon_e'PÀpp;r -

J

com divêrsas 'ätra.çõeS ·muitO

próprias ��ie'.' pêríode> lunrri6:
E �omo' atraçãb nun'ca antes

apreSentada, uma fogueira eCo

lógjca dará'ô brilho a promo
ção, que espera cOntar �m a

par.ticipaçã8 de todos aqueles
.

que apreciam
�

essas festivida�

des que à ca�a äno se renovam. _.

I
•

Dentro de nove semanas, ape
nas, o Correio do Povo atingi-;
rá a edição.,no 4.000, uI!! feito
como poucos jornais têm con-'

seguido. Se Deus quiser, em

asostc, atingiremos essé marca
e' quê merecerá' menção toda
especial

Presidente' Sílvio
.

' Ewald e

NossOs agradecimentos ao

pessoal da Márisdl, pela 'gta��'
•

de força' que" vem dândo a i��
.

prensa. E' uma próva dà g;.In
de, maturidade ádministrati{ra."

"',i' .'>( 1:\

.1

, Empresários jaraguaet'lses, da
,área do comércio, estarão·· par
ticipando de 19 'a 22 do cor

rente, em Blumenau, da XIV

Convenção Estadual do Co
mércio Lojista e XII Seminttrio
Estadual do' SPC. Muitas' novi
dades' deverão' pintar -durante
aqueles' dias� para '0 cómércio
em geral.

PAGINA 2

'A sra. Norma Ewgld, espo!;u'
dê Ivo, t6cep.c(Onou qu,l;t�a·fei- I

ra sonhqra� �e .1�.n9he de �o- I I

irvWe, e!'l sua re�idê�ci!'1-. !)U-, �-_-.•--------------

ma cO'lfraternizaç?o ml-'ito .,'tá- ... ',. tOM E K [ I A l f L O,H II n I
.
lida, construtiva.

Oficina de Máquinas"
· dé'Escritõrio fi ,;

Antes' dEf mahdar suas ma-
� 'quinM'ipara � éonseirto, �cön
suite-nos: _.' , \,<\1 "b _·Y.'
"

Rapidez; eficiê"b'ila e' bóns
preços estão 'a sua d!isi�'osi-
4ção. ,� J ...''b /:.. ,1 .... :.-()

Rua Venâncio da
I 'Silva

Porto, 331, ao ladb'da�Weg" I,
. Fone 72-0053" (i'écadd) "..,: Ja-
raguá do sul-se. � ,

t
' li'� '!

, .c<,

A sra. Carmem, Schreiner tOi--
perfeita anfitr'iã, dia 03 passa
do, quando recebeu grupo de

amigas,. o mes!1l0 se suceden
do dia 10 Últjmo, quando' a sra.

Rut� Carm�m Bergan recepElu
'Bmizade� para o tradicional,
café das ,t�rças. .

'

"

,I' '.'. .

�-------------------�---

sua b�lIssima residência, em

Joint/me. Com os nOssos eum

. pr:mel'Los!

o Rotary Club de Jaraguá do
Sul, em sua reunião de .terça
feiar, contou com a participa
ção . do Professor Ailceu Natal,

1
.

Longo, que, a convite do. Pra"
sidente Januário Stinghen (seu
conterrâneo de Rio, dos Cedros)
proferiu palestra sobre Ecolo
gia e Meio-Ambi.ente, assunro
tão em evidência em nossos.
dlas e que requer uma atenção DÓ Rotary, ainda, a info�ma-
toàa especial. Alceu Longo que ção da tomada de posse do
veio acompa�hãdo de :Júrio Cé;' :·t�onàeIM·Dií'ãtoYr:-,g"estãq 80/81,
sar Coelho é da)\ssessoria Es- dia ,1.0 de julho, às 20' hóràs,
pecial do 'lV!eiQ-Ambfente da .no Itajara, tendo n� presidên:
Prefeitura Munlqip'a!1 de Blume- �ia �ldO Domingos Vargas e es�
nau, Membro Suplente do. Con- posa Asthéria, como presiden- Direloria social do Grêmio"
selho Estadual de Tecnologia.· te da Oasa da Amizade. A pró- .Juventus,· aravés, do: Presideh"
e Meio-Ambiente, Membro. da, /�!ma reurlião rotária, determi-� 1 .te Antônio José Gonçalves, Co"
Fatma, en,tre outros, impo·rtan- ," nará a aprovação dos. demajs vidan�o para o "Baile dos Na-
tes cargos que ocupa.' A pales- membros do Conselho Diretor, moraáos" neste sábado, a par-
tra, com projeçãO. de SLlDES;. ,pelos dirigentes atuais do RC tii da� 22 horas, com a,Orques-
inclusive, teve um .prilho esp>e-� �d� Jaraguá do Sul:, "fra México 'Brass. "No Shalon,I.

_.. ,,,,'cisl, dada a ênfase qom que, o
.• I

as reservas de. mesas. poderão.
assuntQ foi abordado. ser feitas até às 18'horas. E pa-,Na noite deste Sâb�d�, � ra amanhã a inde, a ,pedid� é

.

partir das 20 horas, o "I Fes-
. o jogão de bola n.o "�oão.""ar-

.

tivaJ da,Música Sertaneja'" do' caHo"; entre Juventus e Joio-Vale da' Itapocu",. promoção" ville, o maior. ciássico do fu.dos companheiros da Rádio Ja·, tabol do norte catarinense. Joraguá. o repórter e, redato� d�
'uCP", :Flávio José, será um dos

C()mponentes do corpo de jura
dos.

',' ... que 'no século 'XVII já';
existiam estradas: çle' ferro 'nas'

Sofia, filtla ,de 'Valdir (Lur- "zonas mineiras ds,"lnglaterra', Rosaura, • filha .. de, Antenor.
í des) Lessrrlânli" I', .' uns 200· anOI:\ antes da inven-") Dias - Hulda Dias e Valdir, fi-

.

"

• ".... .? ",.". (1�." ção da locomotivara vapor? " Iho'de Giuharö Bruch;;;_ Aman�'" .
'" No Itafara, odontólogos' reu-SLr. Ingo Lemke, em,.·Ri? "d� : -Dia' 28' de' ,mãio ..

�

11 I' ... ; /. I' da IBruch. I�Num' silêncio feito, ,niram-Se dias atrás, .tratandouz
,;.-:( ..

;
ti. l." h •

' ., •••• I.�!'j •••�que até hoje, o enxadris"'- de paz, 'descobriram- a' i/rlehsi- de detalhes iniciaIs acerca' da6�ri�ba;oel Karam Fi!lÍg: �-;n ) , 'KeIlY 'Tàtiané, 'filha' de Arnol- ta que jogou ()I maior. número: dãol do, amoLL.,,1 e ·por issó fundação da Associação Regie-
do (Elfina) Meier de partidas foi o inglês Blak-, expediram convites para o seu 'nal de' Odontologia, em Jara-Sra. Adélia Zapella L�one, burn, 'que jogou 'durante 40 a- matrimônio,)8 _ mllzar 'no' .

guá do Sul. Muito ImpomnteSra. Ingeburg Geffert Sprung Dia 30 de maiO� "J """'1 nos, cerca, de binquentà mil,- (dia :de hoje, 14 de junho de .... esta reunião da crasse e queSra. Ingeburg Ma�J:lias Dias
.

..: ,,�,.,' ;.,\ ,.partidas? ,,., \ I, �,. 1�80, .. quando .. às 19h30min, vem de encontro .a(os interesses�r. Jqsé SchmItz (Zezjnho) \ .. " ,.,,, '

'I I'" 'j'•. '" ocmp'éI!�erão!'à cerimön,'s re- t bZ, dó'
. Roselen'ê, I fillra' de"' Roná'ld01� " );,

. 3m tim a pr pfla, comunida-Sra. Jenny Püttjer
• .

(r.;iJj Pasoldr�Bocfcfénbê1'g " .,.. : .. , ••• que:um ':século,' 'jamais' - ligiosa, na Igreja! Nossal Senho- de. ,�;f... ',...Edson Marcos Pellis
Carla, filha de Aryberto Léó começou numa quarta-feira; - ra: de Fátima e recepcionando ... fi'l ,; , ,; l(1� i- ;.
'(Dalval) Bartuscheck . ;'quinta-fei�a' ou ·domingo?�' ,� c&,widacfos, após, no C!u�e . , ,,,, '1 ,e: J'

....", t _; ,. ,.. . "." ",., Àjlético Baependi,� rua Augus- "

'

A Câmara de Vereadores de i'
I " .

_.
.•• que 'a· Brblia, 'fé O' livfO" 1 tO! Mi��ke,.. s/nq; ries!a cidade. Jarag�á do Sul, numa romena-de inaior venda em� 'todo' rit Rbsaura e "'Val�ir formam um ' gern justrssima, pelo muito qui

" simpá�,cOi casal, ·que um dia se'
.

tem feito em 'prol'êlo riiúnici!�io': '

encontrou cJ8' olhar fixo um· no ,df verá conceder ao EXrTlO.· Sr: •

outro I e daí· para frente, pa�-
'

"Govema.qo'r do Estado de' 31m-
saram a encontrar o s!lêncio ta Calarina, Dr. Jo'rg� Konder
feltq da PH, para descobrir a' BornIlausen,' o mulo de "dlàe-
imensidão do aJ!10r, �xpressãq dão Honorário qe Jaraguá ào
feliz e cheia cie ternura. Rosau-' �ul", em data a ser oportuna-
ra é func!OnãriBj da W�G, onde mente divulgada.
'Valdir é, o Che!e do 5.etor ele
Contabjlidade e ai!1da o pre�i·
den,te da ARWEG, a associação
recreativa que entretem o,gra.,· .

de �ú�ero de COlabonidore's,da '

Eletromotores Weg S .. 4.. -

bem como sócio do veterano- Dia 04 de-junho, -�-'----' - �

.

:,'" ':" ".:\:,;)1'.: Um indivíduO caiu do cavaío Az de 'Ouro BoUche. cjJJJJ.e gue.
e sofreu fratura no "rân,'o No lhe maotllm o auál estág.io.· «Je,,John, filho de Felipe (Maria) I ' , . " ••

. ,,'
.

hcspita,l, ,pergu,n,ta. .m,-lhe:. •.•. ....... elega-n'cia. "Aos d,ist,Jn.tos nOiv,os,' 'No:vak' ',;J .".' '1 ,. - - PJ

- É
.

a primeira- ",:!ez que Q,
. 'os cumpriin.entos dest� coluJla

serhof m<1nta?'� \ .\ t. ..' com votos .de mutas felicida-
- Não senho,r! 'F' la�pltilPa!! .�.

,

"Secretário José Bahia convi-�
." I

, dando, para o- Jantar festivo doColuna recebendo atencioso
próximo dia 23, às 20h30'min,"cul)vit,e:�. d(7. Esc91� Bá*�, Hy- 'M,no Restaurante' Itarara, 'oportu'

�eo�,�ro J30rge_:;, I?arf\ .,a. festa, .

n,idade em que estará toma�do"
Jumpa ,neste sábado, diS; 14,

posse "'a nova" diretorià'
.

do'
.

inicio às 16 horas, n�� 'c!7pe�- -LJons Clube J�ráguá' do' SU'I-.

dênç:ia� �o- próp�io, estabeleci'- -Cidade" Industrial,' . presidieia'mento, na rua Jomville: �s tr.a-
pelo, Leã'o Alcir Bittencourtdicionais quitutes da -ocasião
que regerá os destinos do CIU�

est�ão Si dispo�ição, além do
be durante o ano le�nístico decasamento caipira, quadrilhas" 8"0/81.

danças e "arrasta pé". A fes'

tança" é para todos e a co'luna '

��tende o convite ..recebido, tá
-... - ,.... -....... ..... -_..0.--- __ �'"" ..

-

Comenta--se em Corupá que legal? "

�m breve esarão sendo I'ança
,das as .bases para" um . 'no�ô J

�Iube' social. Muito:�rválida �"" Encontra..e. ,nJ� 'n�s, -

em
r

I visita a familia�e.s, a �ra., Irene, .

_______'...._�' IoO!T......' ,i Hinschi,ng .Zoelter,. h��11 ano.s,.� ..,�..._ _. residindo na AI!!mal)ha. E no·
",."p.,' ··�.a r a' : y. a r',I- a r.'.'. dià' 17, chega.o esPos�, Qr:",I: Jörn, que po� muitos ano�

exerceu Si odontologia em Ja
.

'ragu'á do Sul, onde tinha con�

s�ltório.
. ..

·Krüger e Seu Conjunto esta- 'Tenao em vlsta o Baile das
rá a' partir das 22· horas deste De"w�nies no B:aepe'}di, este
sábado, no Vielrense, dando o ano no dla 05 de setembro, as

, recado musical no ba,i1e progra- inscricões 'já estão abertas erupá. Novidades devem plntar .' rnado pe'I�" 's'o' c'l'e' da'de,-.I. t(I:"
-

.

h Pd -:1' �

-co quatro cocotln as a geraçaobreve e a coluna, de. leye, vai outra opção d'e: ,dl'vertJ'f!1ento -

d 'á s -

conpao CDro coca a J e "'.11 .
-

.dar as, ';1tint!jl$';. .. ' , para o seu final de semana. tram ;m;.':ritàs: Roseméri' 'm(Ô's
\. Danís, Jme rvlarj( Buqhmann,NOSS9� confrQ.d�� "o" "Jcir- E falandô em divertim�nto, Rosãngela Jark e Natércia Qu-nal de. lmbltuba", eçm , quem, é impressionante �,alta de OR-

'
.

t '."'�

�anemos permu��, fazendo �io.-
-

,ção' ��urriª I ��:n Ja;�g�� 'd�
... ra.

giosas· r!!ferência�. Fm s.qa. �di- � Sul queJli'mit::.sef�'t;ês �ú qua."-

d sáb d "C
.

d [ . • '

('irJçao e, ,a o, ao orrel.o ,o tro pontos de encontro par,aPovo", o. mai�. a,:,lIgo sem'ará- um bate-pàipo e a "bier". AI.
!!o. C!e.San!a, Ç�.tari!1�'... guma reaç�o já 'houve nesse

,

, f ' 'I .
' '. " ," -, \li sentidQ, po�ém, sem

.

sucesso'.,O casal amigo Herbert (Re- P!!lo. p�op'ri'o ,cr�sc'ime';to, dalinde Mahnke) Mars�hall �s-.. 'd d
.... • ,

CI a e deveria 'ha:ver um incre-tãb, através da coiuna, ,ag rade- .. ..'
. . mento nesse sentido e o inves-cendo ,aos Inúmeros CUOlpri- "

. "

timento, cremos, téria re,oFno.
Alguém

�

se habilita?
,J J... \.

, , ,,l!k � ... -,�

Nas,;, ei.! dia, 30 último, o ter-

l,c�lr(l m�o
.

do cáS.�1 am'9p f�;
.

gar (Janele) Gram1<��, a Ra-'
,cheI, C;"'('I �ei,? jun,tar-se �!>, ,a!� •

.,.

, grias da ,!amí!�a GramkoYl/R�!l�.
gel. '

.
'

No dia '27 de junho pr�xim'o"
o 3.Q Tér.r,fco do Colégio S�o'
/ "t ..

Luís te.'\": programad'a. a ,,!prt'!-
&!'!ntação de q�as p�ças fe!ltri:lis. ,

• nas öepent!ências do Clube A
tlético 'Ba�pendi, 'à, �ard�\ �ar3'
\,as criança.� e ,à nºit� p��a a�
dulto!!. Breve a colunal ant�cZl'
pa, outros detalhes sol)re 9 .

promoç§,o, que terá t�o not;��
.

apoio� pol� trata-� indiscutilJel
mente do enrlqueclm'ento �a
no.ssa cultura, tão' relegada a

p!ano inferior e o que é pbr,
sem perspectivas de mudar- 'o, :
panorama. Salvo. a SCAR ...

·· - -

o lar do casal ilmigo Ad�lar
(Nilcéia) "'allk, el, um tros mem�

.'

bros integra"tes.da CCO dos
Jogos Abertos, ficou enrique
cido� com a vi�da d� .peq"e
no Gustavo, 'dia 02 do corren

te. O ampfexo da coluna ao ca

saI Jal'k.

Em agosto, no clube azurra,
será iniciada nova turma de ju;:, r

docas, para jovens- entre a fai
xa �tária dos 05 'aos 15 anos.

As linsdrióões 'estão abertàs:
no [BaependI, pára' aula_:> às

segund'äs e quinfas:feiras,· com.

sio (Elisa Butschardt) Rosa

completados ontem. Integran-
• 11 -; 'ir 'f \'

tes dfi' sociedade,;gu�ramirense,
contam, respectivamente,' com'
83 e 82 anos de idade. Os nos-,

"

sos efuslvos cumprl_mentos ao

casal de diamante!
.... ,.' r'

1

.., >,

',. U� outr,o, ,regi�tro, �ara 9$
35 �no, d'e,,!-!�ião �njuQa" do..
casal ami�o.;rauliro João (I:,il-

I ,cyr . R9.sa� de. Qem, em datá de

.:1 o�t�lJ.I' tamb,ém, eles sempre

'�.!, liga�'o� I!'Jt�dR�"os ac�nteci-
m�ntos do vizinho �unicíp;o
de Guaràmi�im. O sr, pa�lino

"

já f�r'prefej�o d� G��r!i�irlm
e atualmente .dcupa. o cargo de

��� I'" , H�) ",t
_

""'""") ,- ,

,

Chefe do Posto do Sistema Na-
cional "de É�pr�go

'

(Sin�), em
. J�ra�u'á do 'S�I. A colun�, fe

liz, endereça suãs felicitaçõe.s
ao casal 'de ,Bem.

t·, Pa�a. e$Je. o�tono, I' vista'l'$e
na ,moda,' elegante e descon
traída. Passe na

ÇO(lfoo;�e�.� .. ,; ,

Sueli <Dt;� .. [

"

Ie' verifiquEVas ''àpç�es '.

para 'pres'entes qúê�!?6 á"
.

'.' .. S'UEÜ, TEM.
. ',�

: .. L

" ,

Cal,ce e' vista-se melhor.
neste. outono com a
't �,

'"

Cltiulerela
"

.,.. '" "'rrês lojas para" melhor
servir a -'distinta clientela,

.

duas na GetúliQ Vargas"e ""na
Marechal' Deodoro. ,.

CINp,ERE!-A,
: a ,melhor lopção

' ..

:Lanznaste·,·

, Maio é o mês do amor,.

',das :rilães, 'das ' noivas e dos,
'presente,s. Demonstre· todo. ci»
seu 'J çar,inflo.., presentean"o

.. uma das múltiplas sugestões .

que o

Nossa agenda outonal"de:'a
,

niv�rsários' registra' o· 'inh;er"
No próximo dia 2�" às 20 ho. de: IHoj� - Sra. Carmem Pia�e-

ras, no Baependi, 'tomará posse' ra Breithaupt, (Hans)';· Amanha"-
a: nové c:iiretor.ial·do Lí�ns Clu� : Ir Sral Hella Fudc Seidel {Alvim�,
be Jaiàguá do 'Sul;lktégraçâo, I· d� COrup6; dia 16 - Sra. Rosa-

que é' o mais novo clube de ne Beatri.z Schm�el Bu�rger
servIço de. cidade. Arcelino (Irineu), filha, do nosso diretor

P;.;.,;oll as-sumlrã a presidê�'cia Eugênio Victor (Brunhilde. M. Av. Mal. Deodo�o, 364-
.do ,1'�E�raç��, ,et'! �u�s�!tuiç�o S�hm��el); �a_,1� .::Sr_!. ��:'.n dARAGlJÁ-,J)e�SUL:..�- ••SCli Roque Tadeu Alves Gratos nlce Breithaupt (Bruno) e dia

U t
'

d' to
. '.' ". ; 's A

.

K S h h m presen e para ca a gas'(1.elo �opv'�e,�à t�mi,l� ,.de_ �,$::. 20· ra. stnt • c mauc. ,
.

.

$e. competente diretora �e' '�xpe- '.

( , diente da Prefeitura'MuniCipal '.

'de J�raguã do Sul, e, na mO:
.

ma datél!, 'Q sr. Ingo Wagner,
vereador do vizinho munlcíplq

•
, Agora 'na Reinaldo Rau;, ,626, aten-'

de'ndo' 'diariamente, inclusive' aos· sâba-·.
dos até às 18 horas e aos domingos e I

J . " .

feriados '-das 8 'às 12 horas. Demonstre
seu ·carinho. Ofereça nores da

FLORICULTURA IMPERIAL

Na quarta-fei�a Vin?�úra, a

af)fitriã'!do Gr�p� de _Lanche
será ai -�ra. �Márcia· MOher l"u
niz, e's'posa' dd' ba�cário' sr.

, -. \ �,

L:uis C. Muniz.
"

. R9$gOÚ folhinha "na / únihu<' .•
�

•

(n�I�,ta·feira, a sra. Carlm H2a�' ,

ke Boehm, esposa do enge··
,nhelro Mãrio EugêniO Boehm;

· . que r&cepcionou amizades em

"' .

\.

I '
I J

Cerfa, filha de IIdemar' (08'-'
tarin'at-\Vase,

. .,. " '

Nossos "amigas, da' Associa-:
MaYGon, filho de' Jàlr' (Marli),- q (,Im ��I�:� '; I� ':. "

ção Recreativa. Mari��1 (AR�.
Idos, Santos'" ""''','' \-, :. "

., j I' a r �. � ,i.' 'MA) convidandp para ci, baite
�oseane, filha de'lufs'(Es- . VOC�I cqn)lece, n?o h�r, do pró:lÇ}mp sábad,o"dia 21;, �Q,

" li' n', l�úv;cI�s" �as ·1P.qntaq�� ro�h.JS . Doering, c.óin iiircio às ��. tio;-
':Ié!S. Sabe que' elas são mui!q ras. Os Vilanenses darão o em-

., ,bonitas J1�0 ,é as�im? ,pois fi-
,

• 'balo musi�al e �s '�s�ociados
·9ue sabendo q�� foi me'� avõ, I da Recreatili8i não pagatãg in-,
A gref!\de Gener�1 Stuarf. quelJ1 gresso. É lpi'om�ção ,,'ara casa'
as con�,ruiul' 'cheia!

" ,\

.
.

Nossos cumprimentos pela.
.

data natalícia:
'

.

- ,.. elr.ó'l:A coluna, �;.�i�tr!!-;,h��m��ra.:", , ; -_·-t-A V -A'-N D-r:'�-R'I A;-'·A_·_.fi C' '0:1 �zer os 60 anos de casamento [
�'. • ,.... -..: ,. _40 "\ .)' �:fJ, ,. i ... � , ..,. l

do estimado casal J.asé �thaná- .' ," I.

./"1\.'''' �,'W" i'i J.l�'.. .... \ l '

.;;...; ,- +

..,'fu.,n�os·�Ç?�gue. _Mahnke

de Guaramirim.
, -

I

'Decorações' para casamentos - Décorações
para Igrejas - D�orações para club�s - Arranjos

.

'" para festas - Buquês em geral. ;

�

'Plantàs ornamentais.

· Seu problema de roçá
sua já era. CIRO'S tem a so-
l"uçª,O. ,-=({ciEmJe,!.,.

'

,

v >ti: JS

r:7iriigf!rlzau$
"

20 PIZZAS DIFERENTES.

LAZÃNHÁS
RAVIOlAS

·
.

Logo, logo, aquele
.

·chopinho
.

alemão.
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Feri . para· execução
o Secretário da E'dluca- da �d!ucação, contratos ,14 fuh/dações edUaalCio-

ção Antero Nereollnl, a�- de prestação de serviços nais do Estado. E dentre
sinou sexta-feira, dia 30, téonlcos eSpieoializados essas fundações, encan-
em solenidade realizada com a Univ:elrsidade F.ede- tra-se, a FERJ, de Jara-
no audttörlo da Secre'taria ral de Santa Catarina e guá do Sul, que recebe-

rá Cr$ 685.770,00 para e

xecução de serviços téc
nioos.

Ensino: verba
,

a
�EXPEDIENTE-

[t.) a tl ij(i' tI')�.lt['l

.

Fundado em 10 de maio de 1919
.CGCMF ri.o 84.436.591/0001-34 JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL--*_

Diretor:

,Eugênio Victor schmoecke:
. Colaboradores:

,

Yvonne Alice ScHl1Ioeckel Gonçalves, Flávio Jlosé
.

Brugnago, Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, José
Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa, Prof.a
Alarde S. Amorim, Rudolf Hlrschfeld, Silveira Jr ..

·

Redação, Administração e Publicidade:
Av. Mal. Deodoro, 130 - fone (0473) 72-0091
Cx. Postal 19 - 89.25D-Jaraguá do Sul - SC

.

, Composiçãö, Diagramação e Impressão:
I

Soco Grãf. Avenida Uda. - Jaraguá do Sul - SC

Assinatura anual: jguâ e região Cr$ '250,00
Assinatura semestral Cr$ 160;00
Outras cidades ... � ; ••••• " .. ".. Cr$ 300,00
Exemplar avulso ............•.•.... br$ 5,00
Número atrasado .....•...•.•.•..•. Cr$ 7,00

"

Representante Comerciai:
PEREI'RA DE SOUZA & CIA. LTOA.

Porto AI�gre, Florian6p'0Iis, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro,. B. Horizonte, Salvador e Fortaleza .

Este jornal não se responsabiliza por artigos as-
sinados e nem devo'lve originais. '

.

-,

EDITAL DE CITAÇAO DE AUSENTE
COM O PRAZ'O DE 30 DIAS

(

FAZ SABER lWS que o presente edital conhecimento ti

verem, expedido nos autos n. 2.961, do ARROLAMENTO

dos bens do espólio do finado JOÃO JUSTINO DE PINHO,
falecido aos 23 de outubro de 1979; do qual, é inventarian

te Maria Otilia Lopes. de Pinho, pelo mesmo' edita'i a ser a

fixado na sede deste Jufzo, no Iu_gar de costume, e por có

pia publicado uma vez no "Diário da Justiça" do Estado e

por cópia por duas vezes em Jornai local, no prazo máxl

mo de '10 dias, contados do término do prazo do edital,

ClTA ao esposo da herdeira Laura dá Silva, de nome IVO

EDU.A:RDO DA SILVA, atuaimente em lugar incerto e não

sabido, para, através representante legai, se lUlbilitar no

ARROLAMENTO supra menclonado, no prazo acima referido,
contados da publicaçãQ deste no "DIário da Justiça" se�
do o prazo do edital de 30 dias, sob pena de, não o f82:en

d,o, aceitar como verdadeiros as primeiras declarações da

Inventariante.· "DESPACHO: - J-se. Como requer, com o

prazo de 30 dias. (a) - Hamilton Plínio Alves - Juiz de
I 1 ,'� .

• 1 't
Direito". Em, 02.6.80. Dado e passado nesta Cidade, e Co-
marca d� Jaraguá do Su�, aos 00 de junho de 1980. Eu,
Adolpho Mahfud, Escrivão, o, subeérevl.

Halililton Plfriio Alves
Juiz de Direito

II
.

. , .. ;, \ ,

Mais um Prêmio paraJaraguá do Sul

\

(NE.STA F(10): o Sr. çãà em yendaSi e penetra- iá. pe�a 3.a vez conquista dadas, e que foram come
Norberto A. Marah'goni, ção. no mercado de peça$ tltulo·s como esilJes: "CO- morados com um' chur
�E!�e"'te de Peças da Mo- originais FORD; durante o PA MOTORCR.A:FT", VIA- rasco Upico à gaúcha, ao
rettl, Jo.rdàn, RevsÍ1iä�eâor ano'Öé 1979. o.bt�ndo as- GEM PAF:lA OS ANDES", meio-dia, Ei' encerrand'o a
Ford pa;l'a_l.� re�iãö, r'ece�' sim o 1�0 lugar n9 Clybe etc. As so,lenid�des foram noite co.m um jantar, no

pe d.as m�os de um alto de Gerente de Peças; pe- realizadas em
. São Ber- "Bier-HaUe", em São! Pau-'

T�nclonáno. da Ford Bra- 'lo bom atendimento de nard'o.. do Campo, na lo, que foi outro ponto alto
sJl �·A·"" �m�. pl�ca de Peças e Serviços da re- �'Chácara Ford", que é da noite, com apresentà':'
�ronze, �m C?,�rtificâdo e vendà: Como estamos um "negócio" OOJmO diz o ção de "show" ao vivo a

�m J?rêtnl� em ., tlihheiro, lembrados emaIliOiSante-Sr.Guido Mundstock, que nrvel intern�ciol')al •
. referente a graHidIe ätua- rio res a Mo'retti, Jordan esteve pre.sente as festivi-

,de
•

.servlços técnicos
naís, I rmanos, beneficiando 3.400

protessores e especialis
tas em educação" na área
do ensino de 1.° grau.,

'

.

O' projeto, cuja resõon
sabilid'àdle é da unidade
de administração de' pes-.
soal, atl",cwés sua sub-uni
dade de recrutamento',
seleção e aperfeiçoamen
to, proporcionará, treina
mento nas cid�raJes..sedes
das fundações

-

educaclo-

Os treínárnentos versa
rão sobre: 1 - métodos
e técnicas de alfabetiza
ção :para protessores de
1.a e 2a. séries do 1.° gr.,
2 - aperfeiçoamento. pa
ra protessores !dIe escolas
de mestre únioo, 3 ..:_ trei
namento para protessores
-da centro lnterescotar de
1.° grau e escolas bási
cas integnádas, 4 - trel
namento desporflvo para
proreseores de educação,
físrca, 5 - atuallzação ern
educação para o trânsito,

- 6 ,- dt,p.r+elçoanlento pa
ra especla.tstas em -alta
bet'zação, 7 - encontro
de eldlucaçãiQI rnoral.e et
vica e orqantzaçäo social
e poHtica do Brasil, 8 ..:....._

apertetçoarnento em gi
hástica 'rftmiCJar.

o valer global dós con-
tratos é de Cr$ ., .

1-0.374.000,00 para desen
volver aiS! treinamentos no

.

perifoldo compreendtdo
entre julho, a (Ile·zembro
do corrente, ano e está
assim dlstribuldos: UFSC.
Flo'J'lianópdlis, /Cr$ .

807.100,00; FESC, Floria
I)'óp.olis,· Cr$ 906.200;00;
FESSC; Tubarão, Cr$ ...
.161.720,00; FUCRI; Griciú
ma, Cr$ 296.320,00; FURB
Blurnenau, Cr$ .

978.640,00; 'FURJ, Joín
ville, Cr$ 1.071.270,00;
FEDAVI, Rio doi Sul; Or$
336.320,00; UNIPl.A:C, La
ges, crs 308.920,00; FU
NORTE, Mafnal, Cr$ .....
1.145�770,00; =uoc. J'oa
çaba, Cr$ 831.020;00;
FEAUC, Con8órdiä, Cr$
235.770,00;

.

FUNDESTE,
Chapecó 'Cr$ 1.467.040,00,
FEPEVI, Itajar, Cr$ .

Cr$ 164.970,00; FEARPE,
CaçadO/r, Cr$ 971 :170;00 e

'FERJ, Jaraguã do Sül, cl
crS 685.770,00.

De acordo com os con
tratos asslnados, serão
executados os cursos, pre
vistos no projeto de ca-

"
' pacltação de recurSios hu-

�'LÄR
\

.

Imóveis
Rua 'Estéria Lenz., esquina Av. Gefúllo Vargas,

sobreloja de Dalmar Magazine.
••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHO·R SERVI'R VOCI!:
Telefone {0413J 72-Q51e'

AREAS AGRICOLAS
_ Guamirang&, imediações do salto e Fázenda Augus-.

to Demarchi, dispomos áreas de 1 a 18 lötes (colönlas);
margeando bRio tlapocu ou Plraí, Areas completamente
planas e as mais férteis de Santa Catarina, ideais para pas

tagens ou piantio de arroz.

- Entre Jraguá Esquerdo e Francisco de Paula, bem

próximo Loteamento Marcattos e nova Avenida que liga ,

aqueles dois balrros, área de 80.000m2 (20Qx400), o que

dá 128 lotes residenciais. Ideal também para ag�icultura (já
possui parte em arrozeiras). Apenas .Cr$ 40 mil o morgo.

BARBADAI

QUASE 500 MIL
PACOTES

DISTRlsúíôos .

CASAS
---' R. 182, laterál da R. 25 de Julho, casa de madelra

de 163,5rh2 com churresquetra, forno, edificada em terre-
'

no de 77S,40m2. Cr$ 800 inil corri possibiiidade de' firiaricia
rnenio, '"

- Rúa 235, lateral da R. Carlos May, casa de rnadel
r acorri 3 dormitórios, ab�igo 'para carro emterreno de 563

m2. Cr$ 250 mil de entrada e saldo financiado a longo
prazo. APROVEITE!

- Rua Roberto Ziemann, próximo à CinJs, casa em al
.

venaria ·edificada em terreno de 748,50m2. Financiáv.el pela
Caixa..

- R. Walter Marqua�dt, encostado ao F,órum novo', com
'30ms de f.rente. Ideal para prédiO .cdm galeria. Região ,altà
mehte valorizável (Fórum e aSfalto). Cr$ 695,00 o metro

/

quadrado. Ocasião.

Desde a il1stltuiçãO,
em março, pelo GOver
no do Estado, da cam
panha "A Criança e o

ICM ....!.. Conheça Santa
Catarina"; até o final do
mês dê maio, foram dis-
tril)Uidos em Jaraguá
do Sul, junto a Agência
do Banco ao Estado de
Santa Catarina, um total
de 407.454 pacotes._con
tendo cada qúal seis fi
gurinhas.

TERRENOS
.- RiJa Bal\ia, Jaraguá Esquerdo, terreno de 450m2 com

.água e luz.
,
- Viíâ Nova, área de 60x500; com -aclive: I)/morada al

to-padrão. Avista--se, toda cidade. Apenas Cr$ 350 mil.

Com uma grandê re
ceptivid_, tal quàl
velJl ocorrendo-em todo
o Estado, somente du
rante o mês de mai9,
dístribúiu-se, im prê
mios, 29 bolas, 13 bo
necas, 9 m'ini-box, 8 jo
gos de dam'a e moinho,
9 to�lhas_ de mesa e S
toalhas de banho.

Moretti, Jordan & Cia:Ltda.

VElCULOS USADOS RÉVISADOS
Financiamento, próprio
\

.

Landau - prata ': .. ; .. .. • .. . .. • f976
LTD - verde ;. 1969
Corcél " - bege 1978
Corcel" - branco 1978
Cöreel cupê LDO - branco .. :......... - 1977
Corcel cupê luxo - branco .....•....•... 1977
Belina LDO - branco .,................ 1976
Passat TS - bege 1976
Brasrtia - branco • ' • .. . • . . . • • • . • . . • • • . .. 1976
Brasrtia - amarelo . �. ••.....•.•..•••••• 1975
iVolks 1500 - àmarelo

'

...•.. '..... ... 1973
Cflevette - vermelho ; ••.•... '. 1975
Fiat .147 L Ó �m - branco •..•..•.•..•.... 1980
F-75 4x2 - verde.. . 1976

/

A IMOBIUARIA VAILAm LTDA. 'oferfICe excelente valorlzaçlo
contra ä inftaçlo.

.

I

laQ,
Francismar

,!J PÍIAIA GRANDE

(O Loteamento do seu futuro).
r

Imobiliária, VAJLATTI Ltda

o seu :Iugsr ao soll .'

Voei' precl.. de um negócio a,sim, um lugar come Mie.

OS BONS VENTOS LEVAM AO

/

Rua CeI. Emmo Carlos Jourdan. 72 - fone: 72-0292 - JÁRÄGUA DO sUL - se'

, '.
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�EMANA DE 14K�PEJU_N�H�O_D�E�1�M=O_"2_��_="�����=��.�_����)��������������4
Gas'odutos �- e; axploraçjo de petróleo'

I
_'" "o'L �(,�, I' �,' ': '_

, ,t ..

, ,rei confirmado semana' Osvaldo Palma, o plano
pa§'�!aÇia,- ,�â: . :C�Ritäl 0,0 ánunc'ado, Irecein,fem:entê; I

Estado" pelo' secretário d�, interlig�r' �9·tçe'1tro�
Ga 1í1't1úStria;f Oomérclo=e tndustrtats dos, cEst'à<l'o-s

, Tecnologia die São Paulo,:' de Santa Catarina, Para':'

'.,' �. " "\

-,Waldemar Grubba, prefeito. municipal, pelo 'Decreto
d!3 1'5;de maio de ,1,950, nomeava o funci'onário João Ma
thias Verbinerf, ocul'laht.e'dà carlJO de "Amanuense", Padrão '

"O";. do Quaêlro Únieo 'do Municfpio e, peJo Decreto· de 23
",do'mesmo mês,:nomeav� Lucian� Demarchi, para i'!terin:a,mente exercer.o cargo de Almoxarife, padrão "M;' do Qua-
.dro único do Municlpio. ,_

,. --- Domingo, diä 28 de maio, Gesa Rodolfo F:ischer, re-
IV cebla .em sua residência, os atlradores do C.Ä.' Baéj)endi,

�_a, qualidade de Rei do Tir9 de .:1949, com lauta mesa dê '.

comest!veis, regados com farta variedade de bebidas. 'O"
.novo Rei do Tiro de 1950� após 'a .•marcha de .tetomo-à se- e

,

de social, acabava sendo Lotl1ar SonnenholÍl; com 4à pon- ,

tos; Harry Karger, o 1.0 Oavalhelro com 4�'pontos e Otto
Hiendlmayer, 2.°, Cavalheiro com 43 pontos. Luiz de Souza
fazia a saudação e"Ärtur, Muller proclamava os vencedores.

'

_;_ A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá' do
Sul convidava os, comerGiantes, industr.iais, profiss'ionais e
todos os que inte'f�ssé tittere,m, 'd'�ste' 'Muí{iclpiô, para ã
.reunião ��sta�As��cia�ão. [10 FÓriJni; .(pr�!eit��at· a�s!a 'fi�qa-

I.

de no dia 10 i::Ie junho às '15 horaS. Assinavam: Wci-Ifgang
Weege, Wàldemar Grubba e Arthur, Breithal,lpt., '

- Artur �9I1er_�sc'rêV!!l artigo de primeira página, ,lem
brando PioMiros ':�e'j J,a,raguá: Com foto,

• enaítecia 'Dómin-
gos 'Rodrigúes da Nova; peio, fato :ci� lo p�pxioio ano éo-

,
memOrar-S9 ,0 '75.0 àno, de 'fundação' a, 'pergu�ta: '�Si" va('

-??��!",�r,�� ,t�.? ��g�� �at� não"s�b���'s,'; • m�"'� "'c�rio ."J

que o ano 'de 1951 assinal�'no calendário Jfa história cata
. ri,nense, t�ês qU,artos �äe 'século, dâ' fundação do" nosso. mu-
nlcrpiQ. t"

<'
'.{ ';'l...�" .' ,

,\.."
:F' r ' "":-", "J Camilo é '0 'lider do seU grupo. 'Ele freqüenta o bairro

I �\ ;::;�'jO,����Ç',:,
�'

c-"''í -., ".'

de ít�guaçu 'e�víve'sempre rodeado de �eninos e meninas
"�O " ",j, ' " .1" ','>",. " do tamanho dele. E� de fala fácil" preto sem adjetivação./

.

.

'_ ... I"� ,]r" 1""'\ "
li

" "

•
,

•
_,

_.

I •
• •

-' 5' 'C� ab�a e�,,�ço:. para' um' artJgo, ,'corn o trtlJlc)"

",
Preto mesmo. 'Dentes bons. Muito inteligente. "Fern 11 anos

JANGO: Uin 'homem'a serviço da éoletividade jaraguaens�. : ,- 'e diz-que,"está no terceiro ano do Grupo Aderbai Ramos'
Era a época do João (Jángo). ÜiciQ, da'Costa como candi-

'

.

.

da' SÚ;'a" nó Estreito. Sabe quem' é o presidente
'

da Repú
dato à Prefeito do Municlpio.' Em ädiçã�, ánterfot iã ,i:bnta-:;11" "l .I r, ':b'liéa�r 'illlTFtàl í=i�.!relredo";'"sabe, quem é o governador do
mos o resultado. Foi, porém, o 2.°. Vice,.P�feitb dó 'Muni:'

'"

·Éstado; mas s6 �o :primeiro nome, escreve Jorge e não sã
C�Pio junt!!fnen�e. com o Prof. Eugênio' ,Stretie�"�' "PSde-sl: 'éi� Ä :J1 bê ;��ê���eri Bornh�usen. Não" sabe, gu�� :� o p'refelto d�dizer que participou :do perrodo do Centenário de Jara- Florianõpolis( O pai dele· votou no doutor Homero (medico
94á do Sul, festivamente oomemoraélo� !-IoJe, é Gover�a�or' e deputado estadu.ll,. recentemÊmte _falecido).

.

de Llons, do Distrito L-10 e s�rá empo�a�o�àq{;i há dIas. , Camilo pede nas casa�, ma, trabalha em equipe: e!e
. ,,�,

e mals cinco. Aceita comida (pão, banana), mas só para
- JANGO que� "faixa própria". Não era zy "nosso" não fazer desfeita. Tão logo se afasta da casá, joga tudq

Jango, mas"'o J'ango' !João Goul'art, que estava qispósto a fora. "Ninguém não gosta de comida porque se estraga".
não participar da campa_nha eleitoral ao laeá do marechal Gosta .de dinhe\iro, para .ajudar a mãe. "Eu entrego tudo
Lott, pois receiava ,que isto lhe tiraria muitos votos. Prefe-' pra ela". I,

.' ria, f��r a sua .campanha �ozinho, o que lhe daria oportuni-
dade de 'não atacar o Sr. Jânio, Quadros' nos Estados em

- Os outros meninos sãq teus irmãos?
que. eJe tinha m�ioria. ',. - Não senhor. '

\
'

,:1) :oJ'!att9J. .,ob, u•• :I Wi,i .2l-, São irmãos-'uns "doS!..butros?
- Dia 16 de junho falecia no Rio de Janeiro q )omà� ,

'- Não. Sãé,j vizinhos.'
.

lista Jairo Calado. O ilu�tre 'extinto ,era prb:prletã�fOV�o� M- ,Od)8 e1' 12., 'vocêi'�dem"'por qúê?"
nal O �STADO, corri sede em Florianópo'lis'e,rPresident�' di' '\ <

- A gente é pODre .. ,

\ Associaçãc;> Catarinense de Imprensa. ' - O teu. pai _trabalha e� "quê?
- O "Correio do povo" publio�va na eç!ição' m. 2.089 ,..... É pedreiro, mas tá 'encostado.

a DEUTSCHE BEILAGE DES "CQRREIO DO. POVO", a pági- - Tá encosta�o por quêll
na alemã, fielmente impressa pelo trabalho de trad'ução do - Porque ele caiu do ãndaime.
nosso já falecido amigo Joestin,g. '

- E a tua mãe?
-!. ,Gabriel Gesser pubÍicava anúncio, dizendo, haver p�r- - Ela lava pra fora.

dido dia 5 de junho 'umJenvelope contendo 2 nótas promis
'só�ias, 1 certificado de bicicleta e 1 recibq, entre a, loj� de
Heinz Kohjbach até Jacob Emmendoerfer.' .

'

- 'Um exemplar dó, "Correio do Povo" era, devolvido'
, - "

\d:'l Arge!ltina, para onde for� ,remetido com uma estàmpllha
de ,Cr$ 0;05, dirigicilo ao, assinante Miguel Stern· - Eldo.rado
--:- Klm. 4 - Misiones -, número que foi aproveitado para
integrar a coleção Iélo mais antigo 'semanário de Santa Ca
tarina.

COltlira
•••. HA 30 ANOS'

"

"
.. I

,1. t' ... .., t''!..!.''

,
-,- Há 30 anos, na semana d� a a 14 de junho 'deJ�50,

.o Clube EsportiVo Guaramirense publioava a Integra de seu,
estatuto social, que entraria em vigor .em data ,de 18 de a- .

go�to de 1948, assinado pelo. presidente Pedro Irineu Ve:iga, i

1.0:Secre.t,ário Haulíne Liciano Di:as!e 1.0 J'esour.piro.Nilto�n ',l!
de Oliveira.

.

';:_.t

� Santa Catarina possula dois milhões de habitantes
.e com setenta munic�pias, :informam estudós feitos na, Capi-
tal do, Estado,. Pela .or.dem dec'rescente de popul\içãq, os

munierplos catarin�nses 'eram: Florianópplis, Lages, Áio .do
.�ul, ,Tubarão, !taial, Criciúma, Blul11enàti, Joaçabà:' 'joYnvil�' .�

Ie, e q.om:órdia. O municlpio de menor População era o' dá
..

,Descansá, com 5.202· habitantes.
.

,

I

" '.', HA 10/ANOS
. (

--:- Na primeira página' do dia 13 de junho, de 1970, uma'
notao,com o títu'lo: ,VI.GE"PREFEITO CUMPRIMENTA"'SELE-" ,

CÃo' IBRASILEI.RA. "Noss? diretor acaba de endereçar' ao
,arqueiro jaraguaense -:..... 'AIDO, -a seguinfe mensagem: \uN;o �;;

.l 37170, limo. Sr. EduardO Roberto Stinghen - Guad;:llajara
I j:" I

-- México.'.'Prézado Ado: Juntamente com 90 mi'lhões de
, "brasileilrps, ose jara.guaens�s torcem ferv'orosàment�\pelas, nQs
sas cores 'em terras meXicanas, dai porque enviamos a nos

':'1' sa'mensagem-áe fé e otimismo à toda' a Sel'eção; certo�'
, de qUe oS,nossos atletas have;rão de trazêr'p.ara ° Brasil, de
módo definitivo, o ambicio.nado troféu internacionàl �ue é' a

. '"Taça Jules Rimet. Na oportUnidade reiterflÍn�s:��nos�os pro:
;testos 'de. elevada estima e distinta consideráção. "Ass:' Éu-

I �ênio Victor Schmoeckel,1 Vice-Prefeito. De tudo, isso, restam
,duas verdades; A taça - d canéco, trouxemo�' em tr'iU'nfâl
desfile e a manifestação dos jaraguaenses NUNCA 'foi 'con-
testada. Lamentàvelmente ",

• -, •••
,I:

-'- Na mesma edição de .13 de junho" um título: ADO
É QE JAGUARÃO? "Jaraguá do Sul tem andado' ultimamen-

j , .

te com uma tremenda urucubaca. Até parece que algum uru-
,

\ , ,

bú mal encarado posou no nosso destino. A revista FA'];OS
e F:OTOS, -em sua edição de 11 da, corrente" à pág .. 50, -a-;-;
'presenta uma vistosa foto ,do notável guarda vàlas jaràguaen� •

se, com a seguinte 'legenda: "ADO, Edtlardo Roberto Stiri- ,

ghen, é calarinense de Jaguarão". O póbre do J')0issP, amigá,
" Arnoldo Leonará0,5chrhitt, de�e ter morridb de desgosto pór
tanta desconsideração e pela igno.rãncia geográficà dos

•
c !epórteJes� ,x,

,

•
fi... �j ç.,_ \'-i "'.

. ,

O C�rtórib '7'dO Registro '.Ci�H',: �'Á�rea ;MJ.iIl�r,.
'Grubba" ,registrou no 'Livro,de"Obj.t()l3, os seguin1e�'
taleclmenos ocorrtdosém Jaraguá do Sul:

. ,

, ".', \: ,I, " í
,.

�

�"

Dia' 06 de junho'. ;lt,
,',

0'° f

, . 'Srlvi:o Boddenb.erg, com 78 anos

Dia 07 de junho '

. �' .. Vi'rgfnia,Dalla;bona, c,cm 75 anos
, � '.- -:" C

I

'I

,�-'
..

,
,�- " iI. \

r �J)ià 10 de' junho " '" I

<". Árno Bjaumann.,'côm 53 anos
Ricardo Geiser,: com 10 horas '

I Imobiliá�ia�' {'bffl'� ,�

SANTA MARIA Ltda)
i'. COMPRA, VENDÀ E ADMINISTRAÇAO-";'
''-', • J

, DE IM!OVElS.' 'c> •

" C��CI N.'! 1.309 I
'

• � I �.� r. ';1

"
I

h

I
I

I I

- �ptQ. de Arte
\

. ·Compr;amos
'

,MELHOR ,PRE"ÇO '.
.

1· (Hf",... L :..

-, Vendemos,
QUALIDADE

,CATAI:'OGOS, FOLHETOS,<>
" �

ETIQUETAS. -: ". " :-
"

-t, �

.: .Admíni�tramos
,

,

.

CONFIANÇA.
I

"

.

,'1
I" .

\ '

Alue;amos
TRANQU�LrDADE

( lJf3./�r:JH:j •.H ,.,: ....

CONSULTE-NOS, TEMOS' VÁR'IOS IMOVÊIS.
"

.

-,. \

•
' f' � ,.' ,) .",,! .

GRÁFICA AVENIDA LTDA.
.1 It:

•

""HRua Waldemiro Mazurechen, 42 -, Fone 72-1101'
JARAGUA.DO SUL

W

STA. CATARINACamilo' 'é .fã do Chacrinha
SILVEIRA JúNIOR '

JUíZO DE, DIREll'O DA COMARCA'DE
oJARAGUA DO SUL

\ •

\
EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1,a. praça: Dia 30 de junho p.v.,' às 14 ho-.
ras. Venda em' 2a. praça: Dia 10 de julho p.v., às 14 horas,

por quem mais der. Execuç'ão, nr; 6�950. Exequente: Ru-'

dolfo Krais. Executados. GUEDES CONFECÇõES e GUEDES

.,' ßERETTI. Bem a ser praceado:' 10.) Um lote de terra, sob

.

,

,_J) �r. 27, situado '�o L�teal11entP �a:rdim Verde Mar. II, lo:'

calizado no Balneário de Piçarras-SC, à Av. Nereu Ramos,

com a área de' 260m2', estando. registrado sob n. 6.029, às

fls. 192,dó 2.o,Oflcio de Itajaf�SC. Trata-se de um lote

bastante distante da prai's' bem como do centro comercial

de PiçarrSll, avaliado e� Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzei

ros). Fica ainda 'intimado por esse edital de data afima o

eXecutado' Guedes Deretti, jcaso sua' intimação'" não "seja
possrvel' pelo< Sr. Oficia�' de Justiça.. Dado e passado n,esta
cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos ,30 de maio de

1980. Eu, Ádolpho Mahfu�, Escrivã<;>, o subscrevi.

f

fula'nõ de
verdade?

, Hamilton PliJ;io Alves
'

'Juiz de Direito
!

l.

,

Conheç'Q\ um
tal ''_ �Setá'

" i-

I
PROF. PAULO' MORETTI

I'

O, homem, aó nascer, é um ser desprotegido e submis

. so, para ,éom os a�oS, vir a ser o r.i da criação. N.o pon
to ,de partida, um ser dependente; no. porto de chegada,
um ser transformado pelo desenvolvimento de . suas capa-

, ..� �'.) • I 'IH_. � V .

cidJ,des;, um misto, de dependência e de autonomia.
As 'mudan�as que ,e pllocessam com o correr' dos

anos, nem sem�re .
.,OS permitem ayaliar, cOfll ,fidelidade,

até q!le ponto. 'conhecemos nossos semelhantes.

SAo dos"mais .estranhos e diversos oS agentes que
orientam e estimulam o .comp0rtamento humano. ,Embora
talvez ,não pareça, o complicado e Indagativo process9 de

�volução do ,H.r humano representa algo impenetrável
quanc;lo se questionam :�rmas de analisar, sintetizar, agir,
reagir, penSar, querer, fazer. ,

Conh�cer alguém implicá· participar cfe experiências
vividas, familiarizar-se com caracteristícas iiiaividuais, aqui
latar �Ptidies, tendência... ,

e r�teresSes, reproduzir um his-
\

" tórico vivencial que traga. li tona os problemas imersos no"
fundo

.

da, alma de cada um, que �ão de todo insondáv�i$.
Conhecer alguém ... é fácil dizê-lO)' o 'cifiicií"é' pro�á-Io.

Porventura teríamos, condições de, .em relação- a esta ou'

aqu�la p�ssoa, situá-Ia em ter",�s de acontecimÊmt� pás-
sados ou de aspirações futuras. •.

A psiq:ie huma.na é o mais misterioSo do;s mundos, cria-
-

. I .

dos" não apresentando ,índoles similimas, padrões estan-

dardizados, modelos uniformes. ,Eia Por que é fão difícil

�compr.eender certas atitlj� do ser humaD.o•

A amizade poderá revelar muitas faceras oçultas na

Impenetrabilidad� de segredos nunca dantes dados'Bo co-
'

nheoimento de quem quer que seja. A constância e a, uni

'forinldadee de certas ações,' os fenômenos e, características
.

de aetenninadas reações contribuem para que formemos

_..!Lm jLlíZQ_JI r!Speito ,d�, alguém.

Entretanto, identificar-se com tudo isto não significa
nece�ariamente conhecer alguém. Sendo o homem um ser

,

imprevisível, cQmo imprévisiveis $ão seus atO$, jamais- che
gàremos "a conhecimento tamanho que nos credencie a

propalar: conheço fulano de tal. _.r,-'" ,,'-:,. �r' "E.;',i.[' -",;

-' Eu e uma men'ina mais ·moça.
- Ela também pede?'
---, A minha rnãe não d�ixa.
- Vocês dividem o que ganham 'nas' cas�s?
- a;: cada, um pra si.

Camilo dstá visivelmente assustado com o inter(ogat9-
rio � i,nsiste em _lle unir ao'grupo, que ficou nra 'rua em, ffen-t, ".'. /'" .' ,

te. da casa. Eu lhe garanto que vai acabar tudo bem e que
�Ie !lánhará.�lln� !�?caqos, por es!a entrevista. "Então o se

'n�br�'!i� dá o dinhelro ,que 'eu preciso levá pra minha mãe"..
f '4;; ),,'

, ,I;. �1..!!: Vo�ês ilün'ê.l rout{a�?··
... .�I '"�Vot'.o.� � ..., ;. .,
,- '-' Não� senhor. Nós só pedimos;'·

�:'b teu pai tem televisão?
I

"- Tem.<
'

, "

- E ,geladeirâ?
:...::: Não "senhor:

" � �

,1'1 t",;;.:,;:- Que prograrna
- 00 Chac,rinJlà.

U<;" '_ Você vê, novela?

tu assistes? ,

- Vejo "A Cabocla". ,�

- Quelh./é li· artista mais bonita da tele�isAo?/ '

"i
-

''; ... :

.-

- É a Zuca. (Ç,amilo se refere ao, pallel de Glória Pi-
.

res ria novela�"A Cábocl�" que estàva sendo exi6iC1a quan
_c:Io foi feita �sta entrevista).:

. ":""Você. lê jôr�al?' "
'_;_ Não. 'senhor.

.,
.

�'

"" � Em Flori�nóp()lis tem algum jornal?
- Não sephor.
- Você· já viu é. revista Tio Patinhas?

. ".
- Já vi; mas nunca .Ii.
_:_ Qiiando �ocê for grande vO�ê vai ser o· ;Ue? ",:", ,_",

- Vou rio Exército. ,. •

_:: Você quer :ser �oldado, ou poU�ia, ou bômbeiro� ou "

'

marinheiro, ou vai ser àvi_ador desses que voam nos aviões?'i..
,

'
(

,

- Eu vou ser sargento. Eu tenh()" I,Im tio que é' sar'" �, .'

gento� ': íI _

..... rS '..I
.I i"""à;:

�uvido que haja
�

um menino ;mais"feliz do que o Ca-·"
milo.. Q�i-Ihe c!ez cruzeiros EI me· despede dêle. Camilo r:e-I:I':

.

ni!l-se ao grupo e salram todos taga[�lahclb Jil!Slà' r.uà 'afo�'-
ra. Na próxima pasa rentraram:

i',
� ';r;:'

'.
f .. �.

".' .... ,.'1" ("\� ,.". ....
�

:.." Donà, ,não teey, um� comidiNha 'Jr�'me""ear?: Eu tb'
I
, com fome, ainda não comi, hoje...

'

0:' meu, pai tá doente ...

",:.- l." '}i 'tr

P'oderemos, q,,;ando '. muito, fázEtr ilações, buscar con-,

"clU$õe's,�têntar �dentificações, sem contudo a,tribuir-nos a

faculaãde, de""formaJ' ,juízos perfeitos sobre" alguem, pois
s.empre haverá'uina barreira entre o qu� supomos'ser e o

> ql!e'realmente ,é,"érltre o que julgamos, conhecer e. o que
éfetivamente'"conhecemos.

r. '.'"i' ,
'

.

ná,' � ,!O 'Grande do Sul,�'
"S[.ô t '6(.:0' e Mato C:..ros-;
so, alr:avés da construção'
de aO'is-gasodutos para o:

tnansporte die g�s natural,
da Bolívih e Argentina, e

,

de gás de carvão dos três
,�. I, f Esta/dos sulinos. i

•

-Ao mesmo tempo, roi
ram dados sensívels aJ

, \' vanços para â concreti-.
zação d'e uma' usina d�

· gaseificação cf'e carvão no

sul 'dorEstado"(Oric,iúma)i
além"de .ser anunciado ci
• '. j . - �,

"'mfclo Idas' -prospecçoes
visando: à dlesc:oberta de

· petróleo e gás natural.em
'solo catarinense, ä partii
do segundO' semestre dq' ,

j:l:n? que vep;. Os: gl�odu..!
las previstes para o cona
Sul' atiriqlrão' 30 centros
industriais ,e .culminarão
corri uma-unldade de ga:! ,

seHfieaç·ã'QI.em Orlciúrna, I
r _'- 4 k

OS' municípios de Blu!
meneu, Itajaí, JoinviUe J
f'lori,an'�polis�:., serão Iiga�

, dos. por;, n�lmaJis. .

o- valor

f do projetO' estâ estimadq
em 150 bilhões d�, cru2'!e':�
(OS e sua viabilização se'7

rá pl'lo'porciolnada através
)
de: um consórcio multit
-estadual, com pa rticipaf

· ção, _ná forma de contra
tos de risco, de grupos
eBtrangleliros;. A previsão
é súprir 40 por cento do"
óleO! combustfve,1 gaski
,'por indústrias distribufdas

, ,

ao longo do,s, centros ies-

quema�izados. i
I
i,

Idoa r'
. i

área à Fatma'
, I

em . Caix'a \!

d'Agua' 'éGN}
" ,

Estado

. Uma lei m'al� rigorosa�
o pagamento da indeniza�
çoe$ e o reforço das fis
calizações ·foram, as solu
çÕles apon�s pelos ór
gãos responsáveis pelai
preservação do Pa,rqQe I

Estadual da Serra C;lo Ta-'
bUle'iro, para acabar com
o desmatamento' indiscri
minado que vem; 'ocorr�n
do ' nesta' região, onde já
houve a :retirada' d:e mais
de 500 mil ár'vlore5, segun-
'do denúncia feita. "

E como o Governo não
tem dinHeiro, pára 'indeni,.
zar as' ferras pertencen-!
tes a proprietáriGs, a épo�'
ca da ciria'ção do Pa1rque,1
que coritin�am hoje ex

plorandol as essências
, n�tivas, 'uma das: sohiÇões

, encontradas foi a implan-.
tação d� ú.n: $ist�!11a: de
permu,ta dei terras. Agora,
segundo, fontes góverna
men,tais, está tramitand;o
na Assembléia. L:eg'islativa'
un}ai lei, que, ,permitirá a.

Fundação de Amparo a'
Tecnologia e,Meio Ämbi-i
ente ..:...,.Fatmá, � n�ociàr
com (térras do Patrimônio
do Estado, que dariam o'

subsídio suficiente para a:
indeniza:çã'o. Po:r enquan-f,
te) já .estão confirmadas!
às- áreas de: Angelina, clr
3,S.180m2, B�aço QP' N�r-! .'
te COm S4.9�4, Gravatal'
com 1()6.8S6, GUARAMI-!'
mM com 10.000, Palhoça'
com 239;296, Pfilmitos cl
86.5,72, Peritiba com ... �
225.100 :EJ Tu6arão com'
224�064 'm2.'
1

DOA'ÇõES
AUTaRIZAD.A'S'
o Diário Q'icial do Es='

,lado de ,Sp, pqblic.ou em;
suá eàção do úl,tim,o dia;
6, o decreto'n,:o 11.044, de'I,
4 do C"ol'lrente mês, que
autorize a, Fazenda Públi-'
ea Estadual .� do'ar ii Fun-';

dação de Âmpa;ro à Tee
lio!ogia e a'ô !\Keio Ambj
ente '..-= 'Fatma -- têrrenos: .

com as. seguintes (firnen-
'1 'SgeS: I � côm 301.373,48
m2; localizado ;em Fpolis;

, II, ._.: com 239.29Sm2, êm
Palhoça E' III -fcI10,OOO
m2. situado na localidade
de 'Caixa d'Agúá; no -mu�'
niciplo de Guaramirim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



eo'lREIO DO POVO SEMANA DE 14 A 23 DE JVNHQ DE 1,9a,O,

, IBGE/precisa, 'de rececnseadpres�"lnscrições"também" em, Juuá.
,

1, '

\..:.
j,

• t. ,.
ii··' ! 1 pl', ,-.. ",,'

,I -,
.

EsiatJstica, (IBGE) comu- ,recens�aclor já pode ser Celso Ramos, sem núl'llé,.. 39, 1.° ândar; Ibframs - R.

nica �,.& .a il)soriçãp para fe!�a a, paRjr �Iei: hoje, nas, 'ro, 1.°1 andar: :'Bru-sque - 3 de Maio, 80, 1.° andar,
ag�ncias -relaclenadas ,f.- .Rua Benjamin Oonstant, I caía ';"; 'Taió - Avenida Ne

baixp, ,e que nos demais' , 85; Parhoça - Av. Brasil, reli' Ratn�,·208. 1.° and.:
municlpios do EstacJo' a' 285; Campos Novos - Rura

'

Itajhl - Rua Heraílio Luz,
inscrição poderá ser ,feita Freit'Rogéri'o, 498; Porto 1J�l, 1.'�:'ár1é::l'ar �salas 1, 2
a F:3,1 t![ de julho" em IC?CEJ: União, -'Rua XV de Nové'm-, e 4:

'

Tubarão '':�Avenida
a ser oportunamente di.;, bro;: 1'; 1; Ohapecó, Ave-' �vl�lr�olit1ô Cabral; 190, 2.°
vulgádo. "E.solareqe. �i9da: nlda.Get, Vargas, 3603; R: andar:' , :Ifupótanga':>;" Rua:

q;ue}.er� leva,c;l�ierv conta: 90 Sul\ - Rua Coelho Na-: Presido Juscelino; sern núl
a residência' do candlda-' to, sem n.", 1.° andar, sa- 'mero, 2.° andar; Videira .;

to
_ pre'f,erin,�o(s�, sempre' ,Ias 7, 10 o. 11; Concórdia" > Rua Padre Anchieta, 16,

que :0 "tec�rse'�dor sa;a Rua' ÄtaHpiõ Magarions, sala 1; Jar,guá' do Sul -

moradQr...a,Q .laC/ail,' a ser 284; �ão B. dlo Sul .. Rua Rua Professora Estéria L.
récensêádo, ,

'),.,
. I Jorge Lacerda, 241; Cri:-;! Friedrich 18" ,19 � 'andar'

\ c'(,n,a" Rua Marechal Flo-, Xalnxerê"- B�a"José d�
A relação das agên'cias rlano Pexoto, 91, 2.° an- Mirandà' Râm.os;'; 1100i a-

.do :BGE em 'Santa, Cat.arl� .$lai; säo. J'Q'aquim � Rua partamenio 204120;,t,'Joa-'
na tem os seguintes en- Bo�neI9'es Pereira de Me- çaba .. Av. XV de Novem-
dereços: Araranguá - Av. deiros, sem número, sala· bro, 338, 2.° andar; salas
XV' de Novembro, 1543., '3, Ourltlbanos - Av. Saio:'· 10 e 11;" Jo,inviÚe � Tra-'
Blumenau - !.Rua Antönte glão.Cameiro de Almeida, vessa Nörbert Backmann,

,

da Veiga, 569, l,� andar; p:s, 1.(' ..:andar;', São_ lou�, 147, 2.° 'andar; salas 16 e'
Maíra - Rua Felipe Sc"'- renço do Q.este"" Rua Er- 17, 'e L:agies - Rua: João
mldt, {f�; ,'Orleães' - Praça nesto Beuter, 891;, Floria-

H Guàlberto da Silva 'Filho
rlóp'dis�- Ruà, João' Pinto 20.

-

,''''.,,:'' :

, I

,. 'A Oelegaci'a do Instltuto
Bias;'eírO 'de'Geog'rafia: ê
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, TUBOS E' ARTEFATQS DE CONCRETO
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, ' "ua .Jpinvll!e, '10161- Fone: 72-11011
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OS MEr.:HORES EQUIPAMENTOS, AS
- " MAis FAMOSAS MARCAS.
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Q�ALQUER QUE SEJA A OCASIAO,"
'�AESE�TEI�.1 COM' AS SUG,ESTOES

'Y� ,,:)?A,r::REL2JQARIA AVENIDA:.
'- ...

•

.• t,( I .• '.

- i
, � ,",

'

; (, . �t; A segurança da sua cõmpra ou da sua ven-

, d�, �m� garantia segura �e il:lvestimento..,., '���.
'S�, vQC� quer cOl1}pr�lI� ou veJ:lder um Im6-, '

,vêl/ procure, a EMPREENblMENTOS IMOBILlA-
RIOS MARCATTO Ll"DA.

'

I
.

_ ."! � Ir
•

TI'; t)

,>'li; "b,?nt'!eça ��." su��stões em Jóias, relógio�,'
.' pratarias e artl9,os flflos para presentes e rece-
, :�,a o atendimento -com.o carinho 'que v. merece. a "�riI'preen'dimenlos

Marcall'o:'Àv: 'Mal. ',,je�dot�, 4�1 - Fone: 72-003ã� ,I ,
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Carroçarias Blindadas Ltd�l'
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OARROÇARIÀS �

BLINDADAS, E '

,

ABERTAS - 'CASAS:l �}

-REBOQUES - '

ES,ÓUÁÓRIAS E"
., • �

MOVEIS.
t
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CON1:ABILIDADE _, SEGUROS ..... PROJETOS DE
"

FINANCIÁMENTO - CONTRATOS E SERVIÇOS EM GERAL
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Deodoro, 1.479 �- .

Telefone: 72-0144

'JAAAGoUA ,DO SUL - S.C.

ESCRITóRIO: AVenida Getúllo'Vargas, 79
,

Fone,: (0473) 72-0616 - Cal.xa postal 83

89.250 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina, '
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CO,NSTRUÇAO' CIVIL, ENGENHARIA E
COM�ACIO DE MÄTERIA[

- \' "DE CONSTRUÇAO.
'�\ �

Rua ÜC?ãp' PICom; '�4 -' Edif. Carlos Spézia
"'•• , ii • Tel_E�f�re: ,72-0�14

STA. CATARINA .'

,t

J
Organiza�o Contá,bil' "A COMERCIAL SIC LTDA"
<0\ ..... } I \
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Com o lançamento do Ediffcio Jaraguli,
a primeira coiSitqúevamOs,levar junto,
para �araguá do Sul (além do nosso padrão

, de qualidade, claro) ti aquele çarinho que
temos'dedica,:!o aos nossos client'!s de
Blumenau, Balneário Camlloriú e Piçarras,

' ;

já há 10 anos, :

, ,O'EdiffcioJar.aguá,comosseus 18'
:" and,ares oferei:e',a qUQm desejà moraicom
-

todo confortoe máxima se'gurança,.
\

ajlal'tamel)tos de 2 a 3 dormit6rios, 'com
'

sIlIte, requintado'
'

salão de festas, sacadas, sistema de glis
_

c;entralizado,e porteirq aletrônico:
'

Loc�I,izado,a Rua Presidente Epitlicio
Reslloa, I) Ediffcio Jaraguá foi concebido
para 'c�nvh;er em perfeita.�armonill, Cllm
\) creSCimento de Jaraguá do Sul. '.

. '- � EugÃnlo' Victor Sf?hmoecke. _

� ,.: \ ..,..

, CRC-SC n.o 0048

·Téc. Cont. AntOnIo José Gonçalves
CRC-SC ",.0 1.786

" �

Téc. Cont Yvonhe 'A. S. GCH:Içalves "" .'

,

.

' CRC-SC, n.o 7.638
'

� Ag��te do E;Ç�D - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
t�blhdade - S�rv!yOS de Marcas e Patentes1::'Fôfb,c6piäs''de C.
gl�laçAo Trabalhista e INPS - Seguros em geral ->- Serviços
Aéreos -VARIG. '

,-

',:, 1� ��'
,)/' ,\.- \. , \ �

UMAOBRA FINANCIADA PELA
,CAIXA ECONÔMICA FEDERALDesde,'1944 a serviço do' progresso de Jaraguã do Sul

Av. Mal. Deodoro da Fpnseca, 130 - fone: 72-0091

JHHH(iUH
. .'

.

"

�,.ia'çã� VENDAS NO LOCAL' _

PLANTÃ9 DIARIA�ENTE DAS 8:30 AS 22JOOH
INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS .

TRANSPORTE URBANO, ' ,

INTERURBANQ, EXCURS6ES., J' planejamelilto '

e construÇÕes ltela.
, .one·(·0473)
\

.

.... , �I 'M" .-
,A �'Cá!:larinho!� pre9cupa-se com' a sua 10-

comoça�, QOlocandó .. à disposição modernfssi
��s õmbus" cO_lJI. pessoal especializado, ,possi-'

, blht�ndo uma viagem tranqüila".rápida.e,·segura;

P�ograme. beml Programe CANAR'INHO'_:" o'
transporte carinhoso. � "'" ' \'

, .

JARAGUÁ'DO SUL SANTA CATARINA
,

. \

, �

"

,'ád'ernos'" 'e: láp'is
para -15�;milhões

,"

"

A partir de',outubJo, 15
, milhões de '8studanles' do
1.° grau:estarão receben
do um mód.uIO·, escolar
comp'qsto de cadernos
.Iápis, eaneta, borracha �
-outros matercais didáticos.
Milton ,Dura0, diretor da

" F:undla'9ão ,Nacional' do"
, Material Escolar" Info'rmou
:em �rasília; que o MEC
amPliOU, �ste an'p,�de 5%
para,100% C) atendimento

) di'reto 'prestado',aos estu·
· dantes de todo o País, po�
meio de convênios assina-

'

dos com as Secretarias
de Educação,

.

prefeituras,
,C'ooperatjvas,. col,égios a·

- grícolas� é oútras· entida·
des.. J

"Até 1,979 -,revelou
a, Fundação limitava-se a

atuar através dos seus 250
,P0rl>tos, ,de " distribuição.
Com a le�pansão dos pos-
tos, atrav.és 'de convênios
'com, as secretarias de E
,ducação,.a Fename p,ode
,a �,aplicar,hem ,.1980,.; Cr$
1,8 bilhão ern"m'8terlaf es
cofar e ,livros I didáticos,
destinados,

.

eml sUá'maior
parte, aos alunos car�tl'es
de 1.° e 2.0 grau&....;)
Ourco informeu, ,>8t!m-

· bén11 que uma coinissão
especl�1 do MEC -está" fa
z,ondo uma avaliação do
Progra.ma do 'Livro DkJá.
lico ""ara' Q Ensino Fu�da,
mental, ,uira analisar seus
probl�mf:s e propor '910r;';
mUia'ções, uma vez Q\"que'
�e3se praJeto Já está com

pletando dez anos' de e-
xecut-ão.

' '

(l 'diretor dá" Fename
dísse c,ue ä fundação- f.
IS uma grandê economi4
es,te anc· 'com 'a Cfi�fribu'.
ção do material didático,
afravp.s de uma nova em�

presa frs'ntportadora, que
"aincla' ufá sendo 'esco::'
Ihi'da, rara": 'entregar 15

· milhões dEt'. exemp!ares
em mais de 15 mil posteiS
de ledo o País.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO, DO POVO

REGISTRO CIVIL
Aurea Müller Grubba,

Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Suh
Estado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber quecornpa

receram em cartório, e

xibindo os documentos
eXiQi:dos pela tel a fim
de se habilitarem para
casar:'

Edital nr.1 11.417 de 0'3.0'6.1980'
Adólar Friedemann e ./
Deunise Maria Stringa�i
Eie, brasileiro, solteiro. in

dustriário. natural de Jªraguá
do Sul, domiciliado e résidéhte
na Rua' Joinville, nesta cidade,
fi'lho de, Guilherme Carlos Frie
demann e Edeitraud Drews
Friedemann. Ela, brasileirà, sol
teira, do Tar, natural' de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residJn
te na Rua A'lfredo Mann, nesta

cidade, filha de Antonio 8trin
gari e Iria Maria Vegini Strin-

gari. I

Edital nr. 11.418 de 03.O'6.19E! J
Vilson Guse e "

Adelaide �ryzanowski
Ele, brasileiro, solteiro, ven

dedor natural de Rio do Sul,
neste Estado, dornlcläado e re

sidente em Barra 'do Rio Cer
ro, neste distrito; fltho de Ed

gar Guse e Ruth 'Guse. Ela,
brasileira, solteira, costureira,
natural de Lontras, neste Esta

do, domiciliada e residente na

Rua Francisco Hruschka, nesta

cidade, filha de Afonso Kryza
nowsky e Iris Kryzanowsky.
Edital nr. 11.419 de 0'3.0'6.1980'
Vilmar Spieeker e Anita Serti

Ele; brasileiro, solteiro, mo

torista, natural de Nàva' Bres
cia, Rio Grande do Sul, domi
ciliado e residente em Estrada

Nova, neste distrito·, filho de
Erni Spiecker e Christa Hlive
ra Spiecker.
Ela ,brasileira" solteira, in

dustriária, �natural de. Corupá,
neste estado, domiciliada e re

sidente em Estrada Nova,nes
te distrito, filha de Paul� Ber
ti e Senhorinha Beni.
Edital nO 11.420' de 0'4 :0'6.1980'
Arlindo Suttendorff e

Ivone 'Klabunde_
Ele, brasileiro, so'lteiro, Ia"

vrador, natural 'de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente

,em Jaraguazinho, neste distri
to., fitho de Pau'l'o GUstavo Car
los Buttendorff e·Hedwiges Be
cker Buttendorff.

Ela, brasileira, sO'lteira, ser

vente, n'atural de Jaraguá do.

Sul, domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito, filha,
de Edmund '1<labunde e Nilza
Koch klabu·nde.
Edital nO 11.421 de 0'4.0'6.1980'.
Arnald� de Campos e

Maria Salete Sortolini

Ele, brasileiro, soHeiro, cor

retor de imóveis, natural de

Biguaçú, neste Estado, domici-.
liado e residente em Guarami
rim, neste Estado, filho de Cam-

. polino Joaqwim de Campos e

Doralice Maria de Campos.
Ela, brasileira, solteira, funcio
nária pública, natura Ide Taió,

n�ste Esta,do, domiciliada e re

Sidente em Barra do Rio Cerro
neste distrito, f�'ha de Arduino
Bortoíini e Ma;ia \ Bortolini.
Edital nr. 11.42� ae 0'6.0'6.1980'
Antonio Cesar da Silva e

Marita Mahfud

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natura. Ide Lages,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Emilio Carlos
Jordan, nesta cidade, filho de

Domingos José da Silva e Jan
dira Cesar da Silva. Ela, bra
sileira, sOliteira, escriturária, na

tural de JaragLlá do Sul, domi- '

ciliada e residente na Rua Epi
tácio Pessoa, nesta cidade, fi-

f 1ha de Mario Mahfud e Gerda
Rudolf Mahfud.
Edita'l nr. 11.423 de 0'6.0'6.1980'

.
Alcides Solduan e

Roseliana �olzt
Cópia recebida' do Oficial de
Joinville, neste Estado.
> Ele, brasileiro, solteiro ser

ralheiro,,\ natural de Jarag�á do

SUl, domiciliado é residente'
nesta cidade, filho de Berthol�
do Emilio Borlduan e Irma Frie
,demann Bolduan. Ela, brasilei

: ra, solteira, balçonista, natural
;de Joinvil'le, neste Estado, do
. miciliaçla e residel'lte em Join

ville, neste Estado, filha de

Nelson Holtz e Wanda 'Holtz.
Edital nr. 11.424 de O'9�O'6.198O' ,

Valdir Martins e lVIarlí. dá Silva

Ele ,brasileiro, solteiro, mar

ceneiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua José Emmendoerfer, nesta

cidade filho de Avelino Martins
e Isabela-Francieco Martins.

EI'a, brasileira, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em

'Ri,o Cerro I, neste distrito, f!lha
de Amaro da Silva e Celestina
Pelens da Silva.

Edital nr. 11.425 de 09.0'6.1980
Antônio José ,Senolotte e

Luciane de Macedo Furtado

Ele, braslteiro, solteiro, ban

càrto, natural de União da Vitó-'

ria, Pa�aná, domiciliaão e resi

dente na Rua' Henrique Piazera,
nesta cidade, fllho de João

Eertolc.ttte Sobrinho e Nair I
'

reira Bertolotte. Ela, braslle'rs
solteira, estudante, natural de

Florianópolis, neste Estado: do
m.clllada e residente na Rua
Padre Pedro Franken, nest= el
dado, filha de Adernar'Humber
to de Oliveira Furtado e Virgi
nia de Macedo Furtado.
Editál nr.'11.426 de 0'9.06.1980
Claudio Selhorst e

. Sirlei Maria Hoffm�,nn
E'le, brasileiro, solteiro en

termeíro, natural de Laurer:ti
no, nesta Estado, domiciliado
e residente na Rua 29 de .Iu
lho, nesta cidade, filho de Mar
tinus Selhorst e Olinda Se
lhorst. Ela, brasileira, so1t�i!a,
servente, natural

'

de Rio uo

1:uI,\ neste Estado, domiciliada
e resldento na Rua João Pi:!
ninscheck, resta' cidáde, filra
de Gl,enthe: Werner Hoffmann
e Adila Hoffmann.
Ediial I'r. 11.427 de 10.O'6.U8J
Oswa!�o Odorio Cardoso e

Zoraide Vierheiler
E!e trEsi!ei�o, solteiro. se"

vente, nÚural 'cfe Guaramir:m"
neste Estado, domiciliado e re

siderte na Rua l"omaz Fran
C'isco cei Goes, nesta cidade,
filho de Odorio Gardosp e Ma
ria José dos Santos Card'o,>o.
Ela, t:,o'.:,ilE.'irR. viúva, do fer,
lIaiural de ,iaraguá do Sul, '10-

miciliudo ,e residente n:a Rua
romaz Flf'l1cisco de Goes. neG

ia cidade, filha de José ,::e:i<.l
binD JUI"!;or e Erondina Montei
ro.

Edital nr. 11428 de 10',0'6.123'.
Egon Schumàcher e

Maria NHce BernalrdeS
Ele, brfs:leiro, so'l,teiro, GO

mert,rário, netural de Jaragu9
0-:> Svl domicili'ado' e residen
te em Rio Cerro II, ne;;te dis,
trito, filho de Walter . Schums
cher G Adelia Rahn Schum-a-'
cher. Elri, brasNeira, SOH9i�,
8Lxlilar de escritório natur&1
de Barra Velha, nest� Estado,
domh;i'lada,e t'psidente em Pio
Cerro II, r.este 'distrito, filh3! 'ie
Mario 8ernardes e Herondina
da Graça Bernardes.
Edital nr. 11429 de 1 O'.à(i.1 Jö'::

,_
Jcse lopes e Suelí Müller

[,;re, brasileiro, soHeiro, car

p:nte;ro, n'atural de' Barra Ve�
lha, neste Estado dómiciliado
e residente' em Ilha da Figuei
ra, ':-.ste distrito, fi'lho de Anto
nio Lopr·s E: A,ibertina de Avile.
EI�:, brasileira, so,lteira, indus
tI,á(!a, natural de Luiz Alves,
n�ste Estado, domiciHada 3 te·.

sidenl(· em Ilha da Figueira,
nesfe Oi81r:10, fi1lha de Lauro
Leo Müller e Terezinha Maurer
Müller. /

Ed�tal nr. 11.430_de 10'.06,1930
Mario Rudolf e Helga Kelbe ,t
Ele, I:rasilsiro, solteiro, ven

dêdor, rE-tural de Jaraguá do
SI,;I,' domiciliadó e residente
:1a Rua Carlos Meyer, nesta ci
dade, filno dE' EwaJdo Rudolf e

Jenny Duarte .Rudolf. Ela, bra

sill)lr8, solteira, auxiliar' de 0'>

r.ritório, natura Ide Cunh':i 'Po
rã. nesle lõstado, domiclliada e

reside,'l!e na Rua Jorge C;::ar
nieviGz, ne�ta cidade, fil�à de
Il" 'ncldo Kelbert e 8lse' )31")'.<;e
Kelbert.

E para que chegue ao· co

nhecimento de todos, mimdeI
passar o presente Edital, que
será publicado pela Imp rensa
e em cartório, ond'e será "fixa
do durat;lte 15 dias.
Se alguém _souber de algum

In,pedimento, acuse-o para os

fins legais .

A OFICIAL

nova derrotaTorneio Champauoat do São Luís Juventus . conseguiu
Foi realizado 'de 0'5 a 0'7 Tendo Sido' um dos melhores

• • • • .

(quinta à sábado) do corrente, Torneios já realizados junto ao Ratdlcando sua pess'l- sendo derrotado desta

em homenagem a fundação da "São Luiís", os 'resultados da ma campanha - a se- feita pello Palmeiras, em

Grande Família Marista e 25 competição foram estes.. FUTE- quência do Torn:elio lncen- Blumenau, pelo esco're de

anos de b�atificação do Bem BOL DE CAMPO - 1.°) 3.0 Ae- tivo - te agora na lanter- 3 a 1, o que o cf#dencia
Aventurado Marcelino _ Cham, ministração, 2.0) 3.0 Análises. na geral da Taça' Santa a ser chamado de "mã�.
pagnàt, fundador' da Congre- 'Química "B" e 3:°) 1.° Núcleo Catarina, o JuvenfUs con- I do ano", tal '0 número de

gação, o já tradicional "Torneio Comum "F". VOll BOL - 1.0) seguiu 4a. feiira a noite I derrotas até o presente.
_ Champagnat" que reúne todos 3.° Análises Química "B" e 2.0) sua quinta derrota con-

. E desmotivado, embora
.

qs anos alunos' e professores 3. ° Administração. TÊNIS DE· secutiva em seis jogos, . com, uma boa equipe, en-
do Colégio São Lulls, em toro' MESA - 1.0) Jaime Sperandio,
no de disputas esportivas. Es- 2.°) Marlon Coelho e 3.0) Ede-

te ano, numa promoção, do Cen mar \Jtpadeili. XADREZ - 1.°)
tro Cívico Esco'lar "CeI. Jour- Heitor Tiegs, 2.°) Hilmar R. Her-

dan" e com uma 'parttctpação tel e 3.°) Sérgio Nagel. Todos

excelente, fóram disputadas as os relacionados foram contem-

modalidades de 'futebol de cem- piados com medalhas, segundo
po, volíbol, tênis de mesa e Informou o Presidente, do Cen-

xadrez. tro Cívico, Paulo A. Buchmann.

R,ESULTADOS

SEMANA DE 14 A 23DE JUNHO DE 1_98_0 � --P....,.A-G_,I-NA-6-

Torneio "Inovação" da Marisol
A Associação 'Recreativa Ma

risol (A.R.M.A.) vem realizan

do em sua quadra de esportes,
um � torneio interno de futebol

de salão entre os assoclados,
denornlnado "Inovação", con

tando com a participação de
oito equipes setoriais, que obe
decem esta divlsão, segundo o

diretor esportivo Ado'lfo Kren
kel: Manutenção, Vendas, Cus

tos, Tlnturarla, Almoxarifado,
Cadastro, Detec e Contabilida
de.

I .

bado, onde jogam à� 15 horas

-,- Contabtlidade x Manutenção,
16 horas - Detec x Vendas,
17 horas - Cadastro x Custos

e es 17 horas - Almoxarifado

X Tinturaria.

Até o, presente foram real:-
r '-

zadas quatro rodadas, determi-

nando a classificação eto pd-
"
meiro lugar -' V�ndas, Alrno
xarlfado e Detec'cem ,6 pontos;

. ./

,em segunda. - Custos e Tin-

turaria com 4; em terceiro :-

Maputenção, Cadastro e Con

tabilidade cÇJm 2 pontos ga
nh0s. A próxima rodada do Tor

neio "Inovação" será neste sá-

DECRETA:

NO: CAMPEONATO CITADINO
I

A A. R. Marisol, está, tam-

bém, pela vez primeira, parti
cipando 'do Campeonato Cita

dino de Futebol de Salão, da'
LJFS. Embora com ume parti-

,

cipação apenas discreta, des

pretensiosa: é a única' agre

miação dentre as oito partici
pantes, que utiliza apenas fun

cionários da própria empresa
e esse fator é ressaltado pelos
próprios dirigentes da Asso'cia
ção como muito' positivo, pois
dá oportunidade çle mostrar os

valores "da casa" em torno de

disputa, considerada como a

mais importaJnte do esporte sa

lonista de Jaraguß. do Sul:

DECRETO N.o 589.180
'Anula e Suplemen,ta DC)tações Orçame,n- ,

tárias do SAMAE.
.

/

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
d'.) Sul, Estado de Santa Catari�a, no uso e e,xer

cicio de suas atribuições.,

, "

Art. 1;õ ...,.,. Ficam anuladas total'olu parcialmen
te as s·eguintes dotações do Orçamento vigente do

Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto -
SAMAE:

,

0001 - Coordenadoria' de Àtividades Admh,i,strativas
0001.15844942.003 - Contribuição para Formação de
Patrimônio do Servidor Público
3/280 - Contribuição para Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP • ," •• Or$ 20.000,00
0002 - Coordenadoria de. Atividades Técnicas
0002.13764471.001 - Ampliação do Sistema Públi
co de Agua

4110 - Obras e insta.lações

"fiotal Cr$ 710.000,00

Art. 2.0 - Com os l1ecursos .advindos da 'anu
lação de que trata o Art. 1.0 de�te Deoreto, ficam
suplementaid'as as seguintes dotações orçamelntá
rias vigentes:

Cr$ 690.000,00

0001 - Coordenadoria de Atividades A�mlinistrativas
.

0001.13760342.002 '-. AmortizaçãO :e Encargos de·
Financiamentos.

. .

3132 - Outros Is!erviços d� terc. e Enc. Cr$ 10.000,00'
4361 - Amortização Idla Díida Cóntr�1t. Cr$ 100.000,00
0002 - Coordenadoria de Atividades Técnicas
0002.13764472.003 - Manut. de J'1.tividádes Técni-
cas. (

,

3132 - Outros Servo Idle T:erc. e �nc. Cr$ 600.0.00,00

'Total ....... " .... : Cr$ 710.000;00

Art. 3.0 - Este Decreto ren�rará 'em vigor na

'c;Iat-a de sua publicação, revogadas as displQlsições
em contrário.

.

Palácio da Prefeitura Municip,al de Jaraguá do
Sul, aos Oq dias d/o mês de junho de 1980.

'

.

VICTOR BAUER '

Pl'1efeito Municipal

. O, presente Decreto foi regi,sltrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Ass'i,s;
tência Social, .aos 06 dias do mês de junho die 1980.

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

Aqui os postos de
vacinação centro

políomielítea
O Posto de Saúde e as Lideranças Comunitárias de Ja

raguá do SU'I, comunicam aos habitantes das localidades a

seguir relacionadas e [ocals discriminaâós, que no dia t,.4
de junho de 1980, das 8 às 17 horas, será feita a vacina

ção contra a paralisia infantil (anti-pólio), atingindo as cri-

anças na faixa de idade de O' a 5 anos:
'

POSTOS FIXOS
I

CIP - Centro Interescolar de I. Grau "Ver. M. Krutzsch"

Grupo Escolar Albano Kanzler

!=stação Rodoviária

Agência do SESI
Escola Básica Abdon Batista
Escola Particular Jaraguä
Colégio São Luís

Colégio Divina Providência
Eséolas Reunidas Cristina Marcatto

Escolas Reunidas Dezenove j:le Abril
Éscola Bäsica· Holando Marcelino Gonçalves
Escolas Reunidas Alberto Bauer

Escola Básica 'Roland H. Dornbusch

,

,
.

Escola Básica Heleodoro Borges
Dasa Comercial Schulz (Antigo Vagini) Rua J. Czerniewicz

,

Casa Com. Otávio Nicochelli, R. Exp. Ant. C. Ferreira

Casa Com. Ardulno Cristofolini, R. Exp. Ant. C. Ferrei'ra

Capela S. Judas Tadeu, Bairro,.Francisco de Paula
Bar Mirim (KOCh), R. Presido Epit. Pessoa
Esc. Is. Franc .. de Paula, r:str. Francisco de Paula
Es'c. Reun: Julius Karsten, Estr. Nova (imed. W. Rau)"
Casa Com. Valdir dos Santos (Padeir'inho) V. Baependi
Casa Com, Króish -'Vila Lalau

Bar Gill
,
Av. Mal. Deodoro da Fon�eca (imed. ponte Vailàtti)

Casa Com. Bassani, R. 25 de'Julho, Vila Nova.
Esc. Is. Erich BIosfeld, Aguas.Claras, Ilha da Figueira
Esc. Is. Ilha da Figueira, Estr. Ilha 'da Figueira
Salão Botafogo, Barro do Rio Cerro
Escola Isolada Rio da Luz I

Salão Barg, Estrada Rio da Luz

Escola Isolada Rio da Luz "

Esco'la Isolada Rio da LUz Vitória
rEscola Isolada Örestes Guimarães, Sons Tifa
Escola Isolada Jaraguá 99, Estrada Garibaldi
Escola Isolada Jaraguá 84, Estrada Garibaldi
Escola Isolada Freimundo Keiser, Estradä Garibaldi
Casa Comercial Antônio Müller, Estrada Garibaldi
Escola Isolada Garibaldi, Estrada Garibaldi
Bar Ari Leite, Estrada Garibaldi
Escola Isolada Estrada Garibaldi
Escola Isolada Alto Garibalc;li, São Pedro
Escola Isolada Georg Wolf, Ribeirão Oacilda
Escola Isolada Duque de Caxias, Ribeirão Jararaca
Escola Isolada Jaraguä 19, Santa Cruz

'

Escola Isolada Ribeirão Rodrigues
Escola I. Aurélia Walter
I:scola Bás. Prof. José Duarte Maga'lhães, B. do R. Cerro

.

Escolas Reunidas Riciére Marcatto, Rio Alma'
Salão Alvorada, Rio Cerro I
Esc. 'Reun. João 'Romário Moreira, Rio Cerro "

I .

Esc. Reun. Max Schubert, Estr. Itapocu Hansa'
Salão Alemanha, Estr. Três Rios-do Norte
Esc. Is. Vitor Meirelles, Estr. Três Rios do Norte

,

Casa Com. Alberto Moretti, Estr. Três .Rios d'o Norte
Esc. Isolada Barra do Rib. Grande do �orte
Antiga Casa Com. Tobias Alquinl, Estr. Rib. Gr. do Norte
Esc. 15'. Gen. 'Osório, Estr. �ib. Grande do Norte
EscQla Isolada Alberto Jacobs, Estrada Nereu Ramos -

Esc. Bás. Euclides da Cunha, N�reu Ramo� ,

Esc. Isol. Rib. Cavalo, Braço do 'Rib. Cavalo
Esc. Isot Major Julio Ferreira, Salto' Ribeirão Oàvalo
Esc. Isol. Dom Pio de 'FreÍf:as, Estrada ,Nova
Esc. Isolada Vieiras, Estrada Itapocuzinho,
Esc. Iso.Jada Machado de Assis,' ,João Pessoa
Esc. Isolada Vila Ch!:!lrtres, São Pedro

Cooperativa ItaJa�a, Santa Luzia
Esc. Sás. rlza Granzotto Ferraz, Santa Luzia
Salão Cruzeiro, Santa Luzia

Antiga Esc. Isol. Victor Konder, Estr. Pedras Brancas
Esc. Isolada Ri.b. Molha, Estr. Rffieirão Molha

.

Morro da Antena, Estrada Boa Vista
Esc. Isolada Darcy Vargas, Grota Funda
Esc. Iso-l. Ribeirão Manso, Ribeirão Manso
POSTOS DE BARREIRA \

\

i . Imediações da ·Chur. Pavanello (para Guaramirim)
2 .. Imed. da firma Kohlbach S.A. (pa�a Corupá)
3. Imed. do P. Mime (p/Pomerode' e Guaramirlm, via Ilha,'

da Figueira).
ISTO É IMPORTANTE: A campanha de vacinação contra'

paràlisfa infantil (anti-poliomielite) é resultado ,de Thlenso
trabalho desenvolvido, simultaneal']lente pelo Mlnistério da

Saúde, em âmbito nacional, e pela Secretaria da Saú.de, a

n_íve:l estadual. A nível regiol1al, tödas as lideranças comuni
tárias estão sendo envolvidas, num trabalho exaustivo. oe

planejamento para o sucesso esperado na execução d�
campanha do próximo dia 14 de junho. A cadll pai,. a ,�ada
mãe, a responsabilidade de encaminhar a criança de b a 5

anos aos postos de vacinação acima relacionados. Não

importa o estado de s�úde da ériança.. A vacina são -óuãs

gotinhas na boca que não provoca reação. pfeserV'emos a

saúde de noss�s filhos, zelando pelo cumprimento da de

terminação do Ministério 'e Secretaria (ja S'aúde, vacinando
hoje para não ter que lastimar amanhã. É uma questão áe
bom senso·, 'de consciência até. Por isto, atendam-nos' pa
ra que seus filhos sejam também atendidOS.

frenta na ta'rde dle1ste do

mingo, em seu· estádio;
ao, JoinviUe Esporte Clu

be, COm previsão de uma

bca renda, no chamado
"clássico do- norte cata;'
rio,ense".· Mais esportes
na página 7.

POSTOS DE
VACINAÇAO EM

CORUPÁ
A exemplo dos, dlemais

municí'pios
.

brasileiros,
Corupà elS�ará empenha
do rieste dia 14, na cam

panha nacional de vacina
ção em massa contra a

paralisia infantil, que pre
,lende atingir todas as cri
anças na faixa etária de
O a 5 anos incómpletos.
Para tanto, 22 postos fo
ram definidos pelo Posto
de Saúde e Lideranças do
m>un:ioípio� para ;atelndi-,
mento das 8 às 17 horas:
Posto de Saúd!e e Salão
XV de N'ovembro (sede),
EI Lauro Carneiro de Lo
[fota (Caminho Pequeno),
EI Princesa Isabel (Rio
das Pacas), EI Walter Un
gier (Tifa dos Milhões),
EM Barão, do' Rio Branc.o
(Rio Novo AHo), EI Ri'car-,
do Viebran,tz (Pedra de A
molar Alto), EI Isabel Alto
do 'Sul (Isabel Alto do
Sul), EI 'Osvaldo Cruz
(Isabel' Alto), EI P. Ferdi
nand Bchlüzen (Caminho
do Morro), EI Lauro Mül
ter (Rial Paulo), EI Prefeito
Engelblert Oechsler (Poço
D'Anta), EI Eníesto, Rü
cher:t (O'svaldo Amaral);
'iER� Francisco, Mees
(Vila Rutzen)', EI Riol N.ovo
(Rio ,Novo), EI' Ribe·irão
dos COl'lr�iaSi' (Ribeirão
dos Correias), EfPedra de
Amolar {Pi�dra Éle

.

Amo�
lar}, EI Pedra ae A�olar
,Baixo (Peêtra)Je Amolar
Baixo), EI rtapoclU Hansa
(Estrada Itapocu), SaJão
'Guarany (Es.trada Isabe,I),
Säo Novo (AiI10 Bom) e S.
Soares (Eslrada Bom
plall1(dt).

VACINA!ÇAO: OS
PO'STO� EM
GUARAMIRIM

\ Um tolal de trinta e três
pastos die vacínação·fixos
e quat!1o de barreira to':'
ram determinadro,s

'.

pelas
, lideranças guanamírensBs,

lern. pontos estratégicos,
objetivando dar c'ombate
a poJimielite ne,ste slába
do, dia nacional da vaci
nação em maSISa contna a

paralisia infantil. O infcio
será às 7h3Õmín, com tér
mino às 17 horas. São es

tes os postos:
Grupo 1.:- Supeivi:.;or

Victor Klein/ei: EI João
Pessoa, EI Brütd'e'rthal I,
EI Rudolfo Jahn, 61 Sere
nata e EERR Padre-Ma
thias Stein. Posto de Bar-

'

reira em Senenata e Cai"
xa d hgua. Grupo II (João
Soares) - EI Quati, EI
Poço G: ande I, Er Poço
Grande II, EI Odilon V.
Veiga (:. EI José Dequêch.
Grupo III (José Prefeito
AgLiier) - EI Estrada G'ua
miranga, EB São Pedro
e EI Estrada Bananal,
Grupo IV (Jaison Batista)
- EERR Alfreidlo Zimmer
mann, E'I Lauro Càrneiro
de LOylo!la, CN· Prefeito
Lauro' Zimmerman. Posto
de Barreira na PoHc:ia,Ro.-

r doviária. Grupo V (Elsme
raldo Chiodini) ,.......,. Posto
de Saúde, Hospital e· EB·
Almirante Tamandaré. P.

. de Barreira Ia altura da
firma Amo Zimdars; Gru
pO VI (Luiz Girardl) - EB
São JOlsé, EI Barrá Bran
co), EI Novol Tibagi e EI
Emílio Mahnke Júnior. P.
de Barr'eJira Putanga e Ti ..

bagi. Grupo' VII (Vàlério.
Araújo) - EI João,. Lima,

.

EI Victor Reinke e EI GUla

miral1ga SUl. Grupo VII
(Oswaldo Oechsller) '"\ EI
Timbiras, EI Taquarimbó e

EI Ponta Compriaa. Gru
p',o-IX (Tamio Kia) - EI

Jacu-Açu, EI Paulo. Wag-
. ner, EI Augusto L. Júnior
e EI Roberto Jungs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO
I
DO POVO

ESPORTES FLAVIO JOS�

SEMANA DE 14 A 23 DE JUNHO DE 1980

, \

"Nosso esporte amador está mal orientado"
Jaraguá do SI:II esteve re-

\ presentando dia 7 último, atra
vés do Professor Ariovaldo Xa

vier dos Santos, no Congresso
Técnico dos V Jo.gos Regionais'
Norte, em São Bento do Sul,
ocasião' .em que ratificou-se o

que a imprensa, já divulgara
anteriormente, ou 'seja, o .mu
npiicio irá partíctpar, em aRe
sna quatro m'odaHdades (atle
tismo, natação e tênis de cam

po masculino e feminino e, ti

rp carabina), muito embora;. oo
rno cidade-sede dos Jogos
Abertos, já esteja automatica

mente cíasslflcada em qualquer
modalidade que pretende' parti-

, cipar..
Definiu-se na oportunidade

também, qu� a ab�rtU"ra do�
Regionâis-Norte serádi� 26 às

.
10. heras, .n�, Ginás'io de Es�r
tes -Annes Gualberto e que 'o

congresso técnico, sorteio de
chaves do tênis de campo se

rá dia 26 pröxlmo, bem .como,
determinou-se a tomada de' ín
dice no atletismo pára os dias
28 e 29 (em São.Bento), 21 e

22 (em Po,rto, Unj.ão), 23 e ..

24/08 (Chapecó) e 09 e 10/03

(Blumenau). A tomada' ge fn-'
dice para a natação deverá
ocorrer em 'agosto em Jo,invil
Ie (mais.certeza) ou Jal'aguá do
Sul.

I ,

MAL ORI�NTA:DO
\ .;

Determinado 9ficialmente' o
número de modaJlidades que o

município se :fará ..Iepresentar,
, o Professor Murillo Barreto de

Azevedo, Presidente do Con

selho Superior de Julgamento
dos Jasc e com expe.riência
de 17 Jogos Abertos, numa co

letiva à imprensa, nAo escon

deu sua indignäçáo diante do

fato de Jaraguá do Sul ir a S�o
Bento somente com quatro mo

dalidades, quando, na sua opi
niãà, outras também deveri'am

''( para "pegar cancha", po!i'
não' adianta - disse- - as

equipes 'treinarem entre sl, sem
jogos ou amistosos qualquer
Que sejam. A grande chance

que seria a partlclpação nos

'Regionais foi I simplesmente
"jogada pelos ares", em de
trimento ao trabalho que técni
cos e atletas vêm fazendo, fa
to lästimado pelo Professor Mu
rillo, que acha uma única saí

d,a, a' resllzação de uma série
de amt

I
e amistosos, aqui e fora. '

ção dos Jogos Regionais, ex

cetuando natação, bolão, atle

tismo e futebol de salão que

já tem éxperiência, é inadmis

sfvel na opinião de Murillo que

defende, agora, como solução,
vários 'amistosos contra equl-.
pes categorizadas, para que os

nossos atletas possam desen
v'lover o seu '''QI'' esportivo e

estarem. conscientes do que
irão enfrentar nos J,og-os Aber

tos, em outubro. Faltando al�

guns meses .apenas para os

Jasc, é necessária uma ação
efetiva da Comissão Municipal
de Esportes, a responsáveí .pe
la não ida de várias modalida

des ,(as que mais precisavam)
aos Jogos Regionais, no sen

tido de que' sejam programa
dos uma 'série de . 'amistosos.

Cremos que (opinião do reda
tor) finanças não são proble-"
mas para um município sabi

damente rico, como o nosso.

Ou são?

Gazel'a do Vale
defenderá Juuá.

Chegaram esta semana

à Comissão Municipal de
Espones de Jaraguá do

Sul, totalmente confec

cionados, 212 agasalhos
"Olimpykus" adquiridos
pela CM�, para utlllzaçäo
dos attetas que repressn
tarão . o município' duran
te as disputas dlo1s XXI Jo

gas Abertos die Santa Ca
tarlna, em nosso, munter

piá, de 17 a 25 de outubro.
O custo dos agasalhos
atingiu em tomo de Cr$
'300 mil, tendo nas costas
o escrito, "Jaraguá do
Sul" e, na parte ai:lteriôr
(Irene), o brasão do mu

nicípio e abaixo, "CME".

Outro ponto levantado por
Murillo que considera nosso

esporte amador mal orientado
muito embora boa vontade

exista, foi quanto ao sérfo com

promisso de Jaraguá do Sul
na org'anização dos Jogos
Abertos para com todo o E's
tado. Esse, ccmpromlsso _:

acrescentou - deve ser esten

dido também -à toda, a corniml
.dade e uma forma é não ex

por as modalidades qué repre-
sentarão o município à uma

derrotada, a um vexame espor
vtio. Os Jase pod'erãci' ser, 'ex
�c,lentes aos 'outros, de fora, '_e
para nós, redarguiu.

\ '.

Enl sua narrativ�, como co

nhecedor profundo que é do

esporte e suas "mumunhas""
Murillo teme que as equipes
fr�inando, inexperientes que

são, sem cancha, quando dos

Jasc, poderá causar frustração
� atingir psicologicamente os

l

atletas pelos "Vareios" que le-

varão, certamente, frente' a

equipes melhor preparadas. Is

so inclusive poderá provocar

uma reação no própriQ ,públi
co que deixará de pres'ti'giar ás
jogos, resultando, futuramente,
num cáos esportivo - como

tem ocorrido em outras cid'a

des •

DESMOTIVAÇAO

'A par das declarações do

Professor Muril'lo, a reportagem
sentiu junto a '�Ietas e tecni- ,

cos, uma certa decepção, des

motivação o termo corretp, pri
meiro pela não ida aos Jogos
Regionais, outra, por falta, de

amistosos, haja vista somente

trei�amentos, mesmo com a

certeza, de poder participar dos
Jogos Abertos não trazerem a

devida mo,tivação. E soubemos

também que muitos atletas es

tão desi!?tindo de ir trein'ar,
uma pela desmotivação, outra

pela falta de tempo e de cola

boração das empresas que não

'liberam seus fun.clonários an

tes do término do expeqiente
de trabalho.

'

O que iremos apresentar nos

Jasc, se continuarmos assim?

Com a palavra os nossos diri

,
gentes esportivos.

-.

o negativismo da participa-

Santino Vlem

I
O' barrelrlsta Sa,ntino

-

Hltta..o "Gazela do Vale",
atualmente defeOlCliendo as
cores do Vasco da ,Gama,
no Rio de Janeiro, onde
também I'eciona e estuda,
'esteve no ultimo final de
slemana em Jaraguá do
Sul- e, em contato com o

técnioo de at'etisnio" Ca
glioni, confirmou seu re

tarno nío final deste mês,
para, nOls,-dias 28 e 29, de'-,
fender Jaraguá do Sul na

'. tomada die índice, duran
te os V J;ogos Fegionais
Norte, em São Bento do
Sul. Santino confirmou,',
igualmente, que em outu
bro virá competir por Ja
raguá do Sul, sua terra

natal, nos' Jogos Abertos,

J

,Cruzeiro goleia
o Estrella em

Massarariduba
'

O IV Torneio Norte Catari
nense de, Futebol, patrocin'ado
palas Ligas Joimlilense e Jara

guaense de Futeb"ol, teve con

oIuida no último' final de se

mana a derradeira rodada do
turno inicial. No sábado a tar- "

de, após estar em desvantagem t

no marcador na primeira fase,
por 2 a O, a -Tupy, de J'oinville,
virou o marcador, vencendo ao

Seleto, no Estádio Municipal de
G'8!uramirim, por 3' a 2 e ,p�ssou
a assumÍlr a liderança iso'lada

do -Torneio em apreço. Na du- "

tra partida, em Massaranduba,
o Cruzeiro locall não quiz, s'a

bIer' do Estrella, campeão pa
temporada passada e sapecou

'goleada sobre a equipe de Pe

dro Garcia, por 4 a 1.

'Agora, '8 classificação é a se

guinte' por' pontos ganhos: 1.0
- Tupy, seis; 2.° - 25 de

Agosto, cinoo; 3.° - pruzeiro,
quatro; 4.°"_ EstreJ:la, três e

em 5.° - Seleto, com dois pon
tos.

Varião .'definindo os Isemifinalistas
O' Varjão/80 -' III Campe'o-'

nato Varzeano, �e ,Futebo!. lern
disputa do Troféu Gráfica Ave

nida, teve deSenvolvido quinta.!
feira, dia 05, em rodada ante

cipada, a décima volta da com

petição, onde pela manhã, os

, Veterainosci'OFlg!:iãirense ven
ceram por WxO ao ViI� Nova,
que não .compal'�ce� a pra�a Ide esportes do clube promo

tór, ná' [Iha' da Figu�ira, aJe-/gando após "desoonhecimen,.

fo" da antecipação.

A tarde, porém, a rodada te

ve sequência normal, onde o

Rio Molha
-

derro,tou� pela con

tagem mInima ao Ferroso e o

Vi'la Lenzi, pelo mesmo esco're,
.

decretou a queda da invenci

biiid,a:de e a perda da lideran

ça do campeonato, do Esporte
ClUbe Figueirense. Nenhum in

cidente foi registrado na roda

da, que, teve como ponto de

, I

> "

.,

ÁUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficial do R'egistro de .

'Pl\otostos
'

EDITAL

Pelo presente Edital de Citação. pedimos aos

Senhores abaixo 'relac!onadOls qUiel compareçam
em nosso Cartório,�para tratarem de assuntos
de seus inter�sses:'

destaque, um número muito

grande de público prestigiando
os jogos, principalmente' no
perlpdo, vespertir9'
A classificação do Varjão/80,

muito embolada e que aponta
rá as seis equipes semifinalis

tas,é esta: 1.0) Rio Mo'lha e Vi

la Lenzi - 8 pontos; 2.°) Fi-'

gueirense e Noroeste - 7 pon
tos; 3.0) Fe'rros9, Posto Maser;
Vila- Nova e Veteranos -' 6

pontos; 4.0) Água Ve�de' - 5

e em 5.�) �impas" �om apenas
2 pontos.

I
,

RETURNO

. O IV Torneio Norte Catari
nense "de IFutebdl, inicia neste

finál de semana, o returno da

.
,cO'mpetição, ohde'�jogam em

Joinviíle; !no 'Estâ'dJb' '.Ailbano
Schmidt -:- Tupy x CruzeirO' e,
no Estádio: Municipal de Gua
ramirim - Seleto x 25 de Agos
to.

PR'ÓXIMA RODADA

A déCimá�priníei�� rodada do

Varjão, em sua fase de clas

,sificação, tem previsto para öo

'mingo, dia 15, às 9h30min., o

clássico Figueirense x Vetera

nos; 13h30min. - Vi'la Lenzi X .

Noroeste 'e às 15h30mh'l. - Vi-
.

.

"" i.. 1

Ia Nova x Ferroso. Dependen-
do dos resultados, se positivos,
a rouada poderá definir a clas

sificação para umas e .� des

classificação para outras, por

tanto, uma rodada de "vida ou

morte".

SESI AB/F\E, .

INSCRI'çõES PARÂ
� 6 MODALIDADES

!

basquete' m�sculino e

femin'ino, volibol ,mas�

culino, e femín'ino, ci

clismo, I handebo'l mäs
culino e femi,r:lino e, 'Pa
ra ,á prova de pedels,tria
nismo. A exceção do
p'édlestrianismo, que se

rarealizada dia -21, à
noUe, as demais moda
lidades não tem datas

.

determinadas para o in-f
Cid,' o que idleverá ocor

rer o'portunlamente.

r

o_ Serviço de Espolr-
tes dia Agência do· Ser
viço Sooial da Indústria
de Jaraguá do Sul (Se
si), esil:á comunicando

, ·a 'l!OIdlas -as indústrias do
municrpio, bem as de
,Schroeder, Guaramirim,
MasisaranduhJà e Coru
pá, que abriu inscrições'
para o seu campeonato
die, futebol de salão,

Está, chegando ao final o

primeiro turno de ri!fisputas do
Campeonato Adul,to de Fute
bol de Salão, que reúne otto
filiados a Liga Jaraguaense cie

,

FutebO"1 de Salão. Na sexta
feira, dia seis, pela segunda
rodada' do Campeonato Infan-

,
tU, disputada pará!lelamente ao

Adulto, a Arweg aêrrotou a Ur
bano por 4 a 2 e, os jogos vá
!.idos pela sétima 'rodada do
CampeonatO' Citadino. Adulto
apresentaram estes resultados:
Unibanco Ox1 Besc, Arweg 1x1

Cyrus e qer��dista 7x1 Marisal..

Ontem à noite, no "Artur
Müller"; jogaram, pelo "Infan-

Guaramirim:
� Ginásio
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encerra-se' na sexta
til" ArweQ X Unibanco e, pelo
"Adulto", Kohlbach x Uniban

co, Jarita x Cyrus e Besc x Ar-,
weg. Para a sexta-feira vindou
ra dia 20, no encerramento d�.
"Adulto", quatro partidas es

tão programadas, na categoria:
'

19h - Kohlbach x Urbano, 20h,
- Jarita' 'x Arweg, 21 h - Cy
rus x Unibanco e às 22h

Besc x Marisol. NO' dia 27, às

19 horaS, Jarita x Urbano en-'

cerram o primeiro ,turno do
"Infantil".

ao

do Oampeonato Adulto era a

seguinte: ,1°) Jarita 9, 20) Besc

9, 3°) Urbano 8, 4.°) Arweg 7,
5.°) Cyrus 5, 6.°) Unibanco 2,
7.0) Marisol 2 e 8.°) Kohlbach
com O ponto. No "Infantil", Ja
ríta com 4 'po'ntos em 1.0, Ur

bano e' Arweg em 2.° é, na

quarta e última colocação, o,

Unibanco, com o ponto, elas

sifiéação essa,
-

repetimos, an

tes da rodada de ontem à noi

te.

JARAGUÄ FICA EM 2.0 '

,

, 'CO'm uma vit6ria de 4 a 1

sobre o seleciona<;l'o 'de schroe

der, a SeleçãO' de Jaraguá do

Sul. conquistou segunéla-feira,
melancolicamente, a segunda
colocação no Campeonato En

tre Seleções da CME de Ja

guará 'do Sul, enquanto que,
na arquibancada, os corupaen
ses festejavam a conquista, do
'título, para surpresa- daqueles
que tinham no sel,ecionad'o lo

'call o campeão disparado, mer-
,

cê d.e seus valores e do traba

lho J que vem sendo realizado

além de contar, com uma ex-

celente 'comissão técnica e um

preparador técnico contratado

a peso de' ouro. A humildade.

a garra e a fibra dos corupa
senes prevaleceu e com justi
ça, mesm� tendo menos· con-

I' dições, o título veio cO'roar o

,--;----'--.------------------ trabalho da gente do vizinho

município. . .

E segunda-feira,' após ,Jara
guá 4 'a 1 Schroeder, houve a

entrega de troféus correspon
tehdes a's ,colocações 'obtidas

no Càmpeonato. "

,
)

CI:.ASSIFICAÇAO

Antes da rodada de ontem à.
noite (dle . 13) a) olassificação

"I ,
" '

,-CrS-' ',500 mil
,de '.

�sportes

Juvenlús� 'e ''JoinviUe, um jogo
para quebra de renda e públiCO '

O glóvernador Jorge
Kondér Bornhausen apro
vou convênio que a Se
.cretarla .de Cultura, Es
porte /e 'Turismo assinou
com a Prefeitura Murrtel
pai de Guaramlrlm, que
objetiva' a conclusão do
gináSio de esportes, com

disponibilidade de recur-

O Grêmio Esportivo Juven.
tus, apesar de contar em seu,
,vem fazendo uma péssima

/
campanha neste início da, Ta
ça Santa Catarina, a sequên.
cia de maus, resultados do

Torneio, Incentivo, onde' este
ano foi derrotado em mais'
de 80% de suas partidas,
uma m�dia nada agradável.
Sem con,tar o resultado da

partida frente ao Palmeiras

(Pal�eira 3!X Juventus 1)
que aconteCeu neste meio de

,

semana, em Blumenau, em 5

jogos, dez ,pontos disputa-
'

dos, conseguiu apenas 1, fru
to do empate frente ao Avai,
em Jaraguá, a) 1 gol. Depois
perdeu para o Internacional

,1 a O, para a Caçad'orense
, 1 a O, para o Marcilio, (em
I casa) ,2 a 1 e para o Joaçaba
. 1 a O e,' segue, agora, sua
escalada a procura de bons
resultados que pO'ssa dar es
tabUidade a equipe e 810 pr6-
prlo técniCo Linor do Rosá-

I
'

rio, que não tem dado sorte

na dIreção do quadro gr�ná.

sos prevista em até Cr$
500 mil, a serem 'repas
,sadios ao município, atr�-,
vês da SCET. Essa verba
fará com que a munlctpa
lidade possa dar cabo às
.obras e, inaugurar 'oficial
mente a melhoria .para a

juventude:, guaramirense.

. '_',

JARITA VENCE E EMPATA

A excelente equipe do Grê

mio Jarita, a base do selecio

nado jaraguaense, goleou quar

ta-feira, dio 04, a equipe da

Metalúrgica Duque, de Joinvil

Ie, por 7 a 2 e no sábado, em

patou sem' abertura de) conta
gem com o Palmeiras, campeão

ds_presente temporada do cal')'l

peonato citadino da LBFS, re

sultados que demonstram por

que a equipe ,ponteia o cam

peonato da. Liga locaL

Adair Edmundo Schmidt, R. Ribe'irão' Aguas
Claras, prox. do campo, Figueirense, nest�. Alcidé
rio Junckes, aic Eletromo�ores Wêg

-

S.A.,
�

n.esta.
Altino Graff, R. Tifas Aguas Claras, nesta. Condo-'
mínio Dóna Fraricisca' Ltda." Rua.Pe. Pedro.-- Frane
ke, 167, nesta. Empreiteira de Mão de c;>bra Var-

-

gas Ltda.; R. Bernar1dlo Dornbusch, 1J121,t nesta.
Frigorífico e Granj,à Dalpiaz Ltda., Estrada Rio Cer- ,

1'0 I, neste. Helmuth Kilenen Filho" R. JoinMille, s/h.,
nesta. José Slachiak, Av. GetúHo Vargas" 5�6,,,Cb- ,

rupá-SC. Leonardo Zape,ua, R. 'Julio Tava,res da C.
Mello, 106, nesta. Leonor Telrho,rsil:, R. Campo Alê
gre, 83, nesta. Maurino de Freitas, :aTe Com, de Ge-
,túlio Lenzi, 'nesta. Mauricio O. CardoslO', Av. Mal.
Deodo,ro da Fonseca, 76, nesta. Pedro IVio Pierei
ra, R. José Teodoro Ribeiro, s/n:; nesta. Renato,

Marq�ardt, R. Rio Cerrol' I, neste. Salie!te Chaves,
R. Fntz Banei, 940, Vila 'Baieipendi, nesita. Vilson
Dorn, R. Itoupava Sul, Sehroeder-SC. Veninß Ro�

�rigues Nazario, R� Hermano. Schulz, si/n., nesta.
•

Adalzira Piazera de AzeW!(fo
.

Oficial Mai'or
' �

,Por uma deferêRc:ia to
da 'especial da Coordena-'
doria dos Desportos da
Secretaria de Cultura, Es
porte ê ,Turi1smo, o muni

cípio de Cor,upá, embora
pertencendo ,geográfica e

esportivamente a região
n/orte' catarinense, irá dis
putar os Jogos Regionais
Leste, em Blumenau, es-'
te lano, por haver perdido
_() prazo de inscrição aos

JARs-Nortie. Irá competir
nas modal,{c!ades de fute-

.�-�c---,--,-�_---"! bol de salão e tiro, pro-
--,·T�O;"R;;-;N;;;-E;;;;I;:;O;<-'-;IN=T:;;;;.;=R�N:-:::O�Q:-:A:--::-K=::O=-:Hl'=-":B;::-A-::-C=H:-----'- fr�san��m�����cl�i��iC��
A 'Asociação Atlética r:amentaria 4x2 Bobina- dos para pOder",el11., Q!Jtu-

KOh,lbach desenvilveu, nas mento A. ,bro,r marcar presença em
canchas da SER Mene- O calendário de jogos Jaragu'� do Sul nos XXI

gotti,
.

a sétima e oitava ,da competição" determina Jasc.
rodada db seu Torneio In- para este' d'ia 14, a partir
terno �de, Futebol de Sa- Id1as 18 horas, Fenamen-
Ião, inter-setores, en1re . taria X Expedição, Escri-
associados. No sábado, tório x Tom. Tampas" Bo-
Fundição 13x1 Depto'. Pes binamento,A x Geradores
soai, Bobinamentoi B 2x4 e Enrolamento Ger adores
D6Ipto. Técnic'o, Contabili- x Monta:gem Motores .

dade' 5xO Motóbombas e Aroanhij o Torneio" pros-
Tornearia Càrcaça -2x12 segue, inicJand6 a 10.a ro-

Roto'res; domingo - Mon- , dada às 8 hiolras, entre Bo-'
tagern Motolres WxO Torn. binamento a x, Roto,res, -

Tampàs, Geradoré:s OxW Fundição)( Motobombas"
,Expedição, Esêritório 4x1 Depto Técni'co x Torn.
Enr. GeradoreS! e Fer- Carcaça e Deplo Pessoal

x COl)tabilidade·.

CONTRA O JEC

de públicO', o Juventus en

frenta neste domin.go a tar

de, a partir das 15 horas, no
Estéid';o João Marcatto, ao

Jooinvme EC, campeão da

temporada passada e equi
pe de melhor representação
de SC na última Tapa de Ou

ro, que vem a Jaraguá com- ,

pleta, comJtodos os seus ti
tLilares. O Juventus, ,nosso
represE'ntante, também cha
mado de 'iprimo pobre" do
JEC a par de uma arrecada

ção recorde, como 81 ocorrI
da 2nO' passado {mais de
�24 mUj e dentro de sua9 li

mitações; espera parar a In
vencibilidade jolnvilensé, em
bora muito difícil, face II. dis-

'paridade entre os dois ptan
téi13, podendo o técnico Li.
nor Cfllttar com o que há de
melhor no plantel, inclusive
mostrando cara �O'va ao pú
blicO', como é o casO' do,
centrO',avante Italiano, _recém,
contratado junto ao proprlo
JF<!.

'

O jo� é para casa cheia,
com Inúmeras atrações. E 4a.
feira, dia,18, pela 8a. rodada"
o "Molleque" val 8 Brusque
enfrentar o Carlos Renaux.

(orupá nos JARs
em Blumenau

Em partida onde, é espera

, da quebra I de arrecadação e

'- '

Motocicl.ismo
I " O lV!ot� Clube de Join- ,

viUe promoveu no domin-
I

go, na Pista "Emílic;> Stock
Júnior", o Integràção/80
entre todos os corredores

joinVilenses e da região�
obtendo amplo sucesso e

,�upieirando as le;>cpectati
vas, segundo os organ'iza
dores. O Vale do Itapocu,

. a.travélsi do representante
de, Schoroed'er, Ildefonso
81erchold, sempre partici
pante de competições mo

tociclrstiçäs: pela Équipe
"Moto'''Schroeder'', teve
destac!ada atuação, con

Seguindo a 5.a coloCiação
na prova Idle, estreantes e

'0 4.° lugar no '125 Stand"
e na "Força Livre".
Esse esp:oirte apaixo

nante, embora não e:ncon

tre muitos adeptos, aind:a"
face a uma série de difi
culdades traz, vez por ou�,

tra, bOa!S! colo:cações, prin
cipalmente a equip'e. sch
roedense, o principal e o

único repraser:ltante da
microregião.

"

As ins�t;'ções p,odem
ser felitas· na própria ·A-:

gência.

�==============================================

DURVAL NO
COMIT� "tÉCNICO
DE GINASTrCA

"

O' técnico do selecio
nado jaraguaense de gi
,násiFca olímpica, profes
sor Durval Borba Neto,
acaba de sér gúindado,
ao. latia de outros qua
tró professores, ao Co
mitê Técnico de Ginás
tica, (f,a recém-fundada.
Federaçã'o Catarinense
de Gil'\ástica� com sede
em Joinville.. No último
sábado hoUve reuriião,

parà ·formação da dife
toria da nOva federação_
e Durval, como um dos
fundadores, tal elevadio
EI importante função que
significa, por outra, que
toda á decisão.a respei
to da giriástica·, sela
campeonatos, ,torneios,
jogos regionais é aber
tos, deverá necessaria
mente reeeber 'o "crivo"
do Comitê Técnico.
Tal fato é Jp1pQrtan.te

à modalidade e ao) p"ró;,110
prio municipio que ,está
representado no referi
do ComUê. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LEVANTAMENto

Alojamento" a '; "maior
Preocupação para os Jasc

> d

A Comi_o Central Orga
nizadora dos XXI ",ASC -
sob a presidência do vice
.e»refelto Sigolf Scbünke'':'''' ea
teve reunida.

.

esb. semana,
onde o ponto alto e fator de·

Preocupação esteve voltado
ao problema de alojamento,
por ora, al� em. fase de

levantamento, multo embora
o pouco tempo que

-

ß9S se

para da realização da com

petlçlo, em outubro.

O. :coordenador de 'cons-·

truç6es, FlorIsval . Enke, rela
tou as' visitas e levantamen
tos efetuados junto a esta

belecimentos, Portanto, de a

corcfo r.o� o que 'Icara esta
belecido em reuniões ante

riores, dois of'98l118ntOe, a
presentados pela Seria e A

jas, para' construçlo de um

anexo de 10x9 com dois sa

nitá�tos junto a sede ,do Gru
po Escoteiro Jacoritaba. Ana

I�, Igual�nte,' a viabi

,Iidade ou nlo da Implantaçlo
de um camping em terreno
do Grupo Escoteiro - eem
3.500m2, onde 'é necessário
dar-se toda a infra-estrutura.
Tal �Inda val a estudos, se
gundo determinou o presi
dente Sigolf SchOnke.

\

Na ocasllo, também, des

cartou-se. totalmente .

a utili

zação do último andar do
Editrclo da Comunidade E

vangélica, em vista dos, e
normes Investlmen.tos neces

sários. Era' pretenslo utilizar
as dependências para aloja�
mento. -

FlorisvaJ_ Enke relatou o Ie-.
'

vantamento, Junto It estabele-.
cimentos, quanto, a ,dlspo!ri
billdade de �I.as de aula:
CIP,;,,;.. 10 salas de 4,80 por
6 e 1 salà 12x6; Heleodoro
Borges 10 salas, tamanho 6xs
padrlo da Secretaria da' E

ducação, como as demais;
Abdon Batista 7 saias; Ro
land Dornbúsch 7 salaa; Du
arte Magalhães 9 saias, Ho
I�ndo Gonçalves 7 s!llas e

Euclides da C�nha (Nereu
Ramos) 4 saa,ls. O passo se-'

gulnte será a efetivação de

co.t.pleto levantamento nos

educandários municipais e

partlculares� como número
,

de salas, banheiros e chuvei
ros dlsponrvels, cozinha, en

tre outros.

)

quIrlu 4 mil CQlchões, fican-.
do uma, preocupação a me;.

. nos,�ra a C.omlssio.:

. Um outro détalhe já Pfilti
camente ,definido pela CCO,
reier� ao alojamento dos
soldados e graduados da, 2a.

'

Cla de' Policia Militar, que
. virio reforçar o nOsso dimi
nuto contingente policiai. Fi
cario 'nas dependências do

Corpo de Bombeiros Volun
tários.

OUTROS

O problema do, tlio que J6
está 'virando "novela" entrou
na pauta das discussões e

novidades poderio surgir, tu
do dependendo de contacto
que o Presidente da CCO e

o Presidente da, Soc: Rio da
Luz I manllveram esta sema

na. Trabalho algum foi ini
ciado.
A municipalidade, confor

me relato de Schünke, Já ad-

Projeto para divulgação
dos Serviços do. Sesi

Como parte das oome

morações do 5.° aniversá
rio de inauguração da A
gência do Serviço Slocial
de Indústria (SeSi) de Ja�
raguá do Sul, na próxima
terça-feira, dia 17, o Sesi
estará recebendo' os Che\
fes de Departamentos de
Pessoal das 50 maiores

.

indústrias dto municfpio,
além' de quatro presiden
tes dos Sindicatos Operá- ,

rios, com o: objetivo de
informá-los ·através de ex

planações e observação
"in loco", o seivlço que
presta aos trabalhadores,
com . o Intuito de atrair
maior númerlO de usuá
rios de'sses serviços", com
uma divulgação dinâmica
através dos elementos'
cOlwidados, que se tr,ans
formarão como multiplica
�ores de informações,
Junto as empresas onde
trabalham. \

A justificativa desse
proJeto,' p,rende-se a uma
tentativa de conselguir di
vulgar mais eficazmente
os serviços mantidos pelo
Sesi de Jaraguá do Sul,'
inclusive com visita a to
das as repartições. � a

sleguinte a programação
prevista pelo Projeto:

8h30min - visão pano
râmica do Sesi/SC pelo
Coordenador "da CAF, do
Departamento Regional
d'e SC; 9h30min - irlter
valo; 9h45min - reem
bolsável de mediaamen-

tos e servi,ço de abasteci-
,mento, pelo CQordenador,
da CAE - DR/SC; 10h-
15min - serviço odonto-,
lógico, serviço médico,
farmáciß" operár:;:o padrão
e convênios, pelo Agente
Adernar L. Frassetto; 11h··
30min '_ clube de'mães,
grupo de jovens, progra
mação de desenvolvimen
.to infantil e bandinha, pe
la Assi:sltente Social Ade
lina Zanatta; 12 hOlras -

. cursos populares,' pela
Supervisora dos· Cursos;
12h10min -'- serviço· de
esportes, pelo Encarrega
do de Esportes e às 12h-
30niin - almoço de con

fraternização, no Itajara.
ABREUGRAFIA

E a sede da CCO, na se

mana dos JASC, ainda nlo
esti totalmente definida, em
bora' prevaleça o CIP como

o local mais indicado, ne en

tanto, dependendo da neces

sidade de alojamento da!,
delegações, poderá ser, trans

ferida para. o Edificlo Mene

go"i, em construçlo, na Mal.
Deodoro. Porém, tudo leva a

crer, pelas pr6prias facilida
des, que vá permanecer no
clr. Sigolf Schünke revelou
também, na oportunidade,
que o sr. Mário Tavares, c0-

locou a dlsposlçlo
.

da CCO,
�3 depelldênclas de seu edi

fício, ainda em construçio,
também, ns Reínóldo Rau.

VERBA DO ESTADO

De acordo com o ofício ,da
Secretaria de Cultura, Espor
te e Turismo do Estado, as
sínace pelo Secretárro Júlio

César, Ja,agu! Ho Sul deve
rá receb61 4,5, mllh6es como

ajuda a realização dos Jo-
, \

gos Abertos, dos quais, 1
milhAo será liberado em iu
nh!l, 1,5 ern julho e 2 milhões
em agoslo.

o ESPORTE 'SUPERA· AS BARREIRAS
DO PRECO·NCEITO, UNE AS RAÇAS E
TORNA .OS HOMENS MAIS HUMANOS.

---10---
De 17 a 25.10.8.0- - XXI JASC em J. do Sul

Esporte , em Pemernde
Bo'lão e ciclismo de
Pomerode classificados
para oS XXI JASe
As equipes de bolão fé":

minino da CME dJl Pome
.rode já estão classifica-.
das para os XXI JASC a

serem realizados em Jara
guá do Sul de 17 a 25 de
outubro próximo. Ocorre
uqe na região" norte so
mente JoinviUe e Pome
rode solicitaram inscri
ções nas referidas moda
lidades. Es�a lntormação
foi prestada .no Congres
so Técnico realizado re

centemente em São, Ben
to do Sul.

, A equipe infanto-juve- I'nil"masculina de vonbot
da Comissão Municipal
de Es'portes de Pom.ero
de, treinada tecnicamente
pelo Professor Djalrna
Leone, conquistou recen
temente em Blumenau a

terceira colocação no

Oampeonetc Estadual pro
, movido pela FAC...:- Fe
deração Atlética Catari
nense. 'Participaram deste
evento seis equipes clas
sifioadas nas fases ante-

i . rlores, As partidas torem
� .dlsputadas nos Ginásios
•
, Cobertos da .Assoclaçãor ,Banco do Brasil e Centro

, ! soctaí da Garcia. Pome-

t rode conqulstou a meda-
, lha de bronze utilizando

os seguintes atletae: An
dré, Rogério, Fred, Gil
-mar, Moacir, Marcos, Jorg
Lodemar, Allan, Dälclo,
Rqger, Carlos e Décio. A
equipe feminina classifi
cou-se em 4.° lugar.
A' .clãssificação ge'ral

ficou assim: no masculi
no - 1:° Inst. Eslt. Educa
ção de FlorianópoHs;, 2.°
Xanxerê, 3.°) -Pomerode,
4.°) Hering, 5.°) Ipiranga
e 6.°) Rio do SU,I. No felmi-'
nino, em 1.0) Hering, 2.°)
Lages,,3.0) Brusque, 4.°)
Pomerode, 5.°) Ipiranga e'.
6.O) América de Joinville.

Estão ,sendo, tomadas
as primeliras providênCias,

pela Agência Local do
.

Sesi, objetivando a reali
zação de um novo censo
toráxico entre os trabalha
dor�s nas indlústrias. E·

,
com 'a finalidade de örga
ni7ar Q censo e evitar
transtornos de última ho
ra, está solicitando à' to
das as empresas que en
viem com brevidade para
a caixa post�1 230, os se

gUintes dados: Nome da
empresa, Números' de 0-

perário� e Meses de pre�
ferência. Informa-se ainda
que o preço ae crada a

breugrafia é de Cr$ 6,00,
que será cobrado no ,ato
da entrega dos r4?sulta
dlos.

lila reunilo dos dirigentes
da CCO, esteve pr�te,
igualmente, tratarido de se..vl
ços e detalhes afe�� ao tra

balho de divulgação dos Jo-
. gas, um dos diretores da Se

bratur, contratada pela Co

missão.

19.a . Ucre orienta
coirmã de Brusque

Por outro lado, o fute
bolde salão, tênis de me
sa (M) e volibol (M/F) te
rão que lutar por uma va

ga com os demals muni
cíplos da região. A nata
ção será realizada opor
tunamente em Jolnville,
Os integrantes da eME de
Pomerode que! dtsputarão
os V Jogos RE;lgionais em'
São Bento do Sul estarão
alojados na Vila Progres
so, Esco'la Coronel Osny
Vasconcellos.

.

.

A delegação pomero
dense partirá. às 6h30l1lin
do dla 26 de junho próxl
mo em ônibus especial
da Coletivo Volkmann.

Dia . Nacional- da
..Vacinação. contra a

Paralisia Infantil·
14 'de ," junho; Crianças'

de ,o a 5 anos,' incompletos
Procure o posto de vacinação máis
próximo. HORARIO ,'8 às 17 horas

Leia na pág. 6
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Sobremodo lisonjeiro
foi o g,esto do Secretário
da, Educação, Antero Ner
colini, indicando 'a 19.a
Unidade de Coordenação "

Regional de Eldlucação, de
nossa cidade, para orien
tar a recém-criada 16.a
Ucre, de Brusque.
Foi com tal intuito que,.

na última segunda-feiira,
a Jaraguá sie deslocaram
a Diretora, Professora Ma
ria Terezinha Krüger� Me
rico e os Chefes de Divi- )

são da 16.a Ucre, _tendo
sido aqui recebidos com

demonstl'iações de cari
nho' e apreço.
Durante todo o dia, fo

ram repassados esclare
cimentos visando a Im

plantação de mais uma
Ucre em nosso Estado;
cab�mdo à 19.a o privilé-

. gio de transferir experiên
cia e trabalho. à SUa coir';'
mã de Brusque, que im
planta sua autonomia,
,desmembrando-se, parte
de Blumenau e parte de
Florianópolis.
Ao meio-dia, registrou

-se um �Imoço die confra
ternização, aproximando
e identificando as dUas
mais recentes Ucres de
Santa Catarina, 8,19.a e' a'
16.8•

.....

O fato, como tal, el,erva
/ o conceito da 19.a Ucre

. 'd
.

que, em meio ano de exis-
tência, já está em condi
ções,

.

de despontar como
celeiro de pessoas e pro
fessores que fazem' do
devotamento e do traba
Ih'o em (,'quipe uma garan
tia de reconhecimento a

quanto aqui se promove
em favor da educaçãó oa�
tarillense.

'Textil

S/A.,'
Necessita p�ra admissão imediata de:

'- 2 balconlistas com experiência
'- 1 moça para secção de pacotes

1 m'oÇa palra caixa
- 1 guarda industrial

'J

.' PARA', ESCRITóRIO NECESSITA DE:

1-,

- 1 aux. de vendas
-:- 1 assistente de marketing

(Ambos do sexo feminino, com boa ·datilografia e

boa correspondência).

Condução grátis ao local de trabaJlho, assis
tência médica, odontológica e farmacêutica,
seguro de vida em grupo, refeitório, além de
um ótimo salário.

Os interessados deverão comparecer à Rua Três,
N.ü 170 - Bairro João Pessoa, no horário co-
mercia"-

.

A JARITA oferece:

,

Curso
. Jaraguaense de

(CJI) ... duracão . de ,1
Inglês
·ano

FOGALIZANDO
" A Companhia Melhoram6nto� �e Jaraguá do Sul, teve

em assembléia recente aprovâdo o aumento do capital so-.
,clal para pr$ 9.872.836,00 medi(nte a emissão de 1 milhão

de ações, ao preço de Cr$ 2,50, para que com os recursos

advindos possa fazer frente a necessldada de maior capl
'tal próprio para os 'investimentos previstos programadOS
parai este ano, ou seja a construção de nova aJa dOI Hotel
ltajara, Até o dia 30 do corrente deverá ser devolvido a

companhia o boletim de subscriçAo das ações.

E falando em hotelaria, é incrlvel o movimento em

nossos hotéis, sempre com as dependências totalmente tt)
madas, mes.:no aqueles de classe Inferior. Terça-feira últi

ma, por exemplo, às 19 horas, nio havia lugar siquer para

hospedagem e a resposta àqueles que procuravam os ho

téis era sempre ai mesma: "Nlo temos vaga".
"

Em uma semana apenas, conforme prova os dados
exträldos do Cartório do Registro Civil e publicado nesta
edição, na página dois, nasceram vinte crlánças (oti pelo I

menos registradas nesse período), das quais quinze do>se-
, .xo feminino e cinco apenas do masculino. Proporcional
mente, temos notado, o chamado "sexo frág"" vence dis

parado em número de nascimentos.

Depois, da campanha nacional conira a paralisia infan
til, cuia primeira etapa será desenvolvida neste sábado, dia
14, onde se pretende vacinar pelo m�nos 80% da popula
ção brasileira de p a 5 anos de Idàde; o M1nlstérlo' da

Saúde, deverá, promover, ainda este ano, outra campanha
de vacinaçio em masse ·desta vez contra o sarampo, se

gundo planos, em outubro.

Considerando a necessidade de sé apoiar 'a campanha
nacional.de. vacinação em massa contra a pollmlellte, o

Conselho Nacional do Petróleo( autorizou a abertura dos
postos neste sábado, inclusive com venda de gasolina, das
6 às 19 horas. Postos a álcool também estarão abertos.

,
'.

A Inflação em maio, atingiu o Indlce de' 6,4% no con

ceito de disponibilidade interna, elevando para 32,7% a va

riação .acumulada este ano e para 94,7% - recorde abso
luto na história brasileira - a taxa acumulada nos últimos
12 meses, segundo os cálculos dos InsHtuto Brasileiro de
Economia da Fundaçlo Getúlio Vargas.

j.
Em sermão a milhares d,e trabalhadores no bairro ope

rário de Saint Denis, em Paris, o papa �oão Paulo II afir
mou que o futuro do mundo depende do respeito aos di
reitos do homem, da famflia, da nação à da humanidade,
Por isso" disse, o problema básico do mundo do trabalho
é a luta pela. justiça social. Jol!io Paul II exaltou o culto à

maternidade, primeira medida da dignidade humana e pri
meira.condição do respeito aos direitos invioláveis da pes
soa humana. Para o papa, "o homem não vive só de pão,
Ele também tem fome ,de liberdade, quando são violados

alguns de seus direitos também fundamentais, como o di
reito à liberdade· de consciência e à liberdade religiosa".

.

o abono de faltas do trabalhador estudante em diàs
de exame escolar será permitido, caso venha a ser apro
vacr� projeto agora presentado ao Senado Federal, que Jus
tifica a Iniciativa ressaltando ser a medida, além de Justa,
reivindicada por diversos Sindicatos de empregados, pois
trata-se de uma necessidade sentida atualmente pela' co
munidade trabalhadora. '.

O representante do Etx-Funrural de Jaraguá do Sul, Air-,
san Garcia, vem de 'receber do' Super'intendente Regional,
em Santa Cata�ina do' INPS, Augusto E. Parcias, cumpri
'mentos pela valiosa e efetiva colaboração prestada' .pela
Representação à Alta AdministraçAo do INPS no Rio de
Janeiro. A fntegra: "Desejo consIgnar nossos agradecimen
tos pelos serviços relevantes que o Representante local"
Airscin Garcia prestou, com tanto zelo, dedicação e compro
vada competência, como Integrante ao Grupo de Trabalho
constiturdo pela PT/PR-145/80. Rosenval Rollns - Coorde
nador GT".

Lei sancionada' pelo governador Jorge Bornhausen, 'Já
publicada pel;o DI6rlo Onclal dó' Estado, denomina "Palã
cio de Esportes. Prefeito Rj)cfolfo Jahn" o ginásio de espor
tes que está sendo conclufdo na cidade de Guaremirim.

As novas cédulas de 5 mil eruze1ros, bem como as de
JI .

menor va or, com novo desenho, começam a ser produzidas
pelo Banco Gentral dentro de um mês. Todo o materIal -
Incluindo a sérIe de moedas de �. 5, 10, 20 e 50 cruzeI
ros - ficará pronta' até _

o final do ano, mas nAo deverá
clrculár este ano e sim, no próximo, quando começarão a

ser substltufdas as ncitas ém clrculaçAo.
D�u na coluna do Ibrahlm Sued: �·O Professor Austre

gêsllo de. Alhayde garante: se o Papa JCfIo Pàulo " n'lo vi
sitar a Academia Brasileira de Letra.-, Os Imotlals cancela
rio a entrega ao Sumo Ponlf'!ce das palmas acadêmicas.
A honraria, segundo rezam os estl!tutos aa Casa de Ma
chado de Assis, s6 pode ser conferida pessoalmente, em

sesslo solene e corn a presença do homenageadO. N'essa
avalanche de badalaçl5es em torno do Papa, a Academia
parece disposta, a nllo mover um P!'nto fora de Sua tradi-
ção". ' I

,

O 'Secretärio da Educaçl!io;· Antero 'Nercollnl, auto'rizouI·
1 < "

ao coordenador do' Fundo de' '!::stfinulo 'e Apolo à Educa-
ção, Arltônio 'César Becker, 'a liberar a" importância de Cr$
24.781.995,20, a serem aplicados nr execuçf!lo do Projeto
de Construção, Subsfitulção El Recuperação de escolas da
rede estadual. Os recursos Já forem repassados ao DAE,
órgão Interveniente no projeto pan' a devida apUcação, e'
beneficiarão as regiões de FlorIanópolis, Crlclúma,: Joaça
ba, ItaJer,' Araranguá e Jaraguá cio Sul, que receberá Cr$
66.679,00, para ap'licar no' municfpló de Massaranduba.

;
.'

NOVO SISTEMA DE APRENDIZADO PELO MI!TODO AUDIO-ORAL '

.

CURSO DE INGLt:S-CONVERSACÃO COM DURAÇAO ,DE ,UM' ANO, MINISTRADq .pOR PROFESSOR COM
ESTAGIO DE SEIS ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARA JOVENS E ADULTOS,

EM 9'VERSOS HORARIOS.
'

AGORÁ EM NOVO LOÇAL, DEFINITIVO: INSCRIÇOES, INFORM'AÇöES' E 'AULAS JUNTO AO "EDIF. MINER,
Sala 21 Jaraguâ do Sul, Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


