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\

NÚMERO ,3·093JARAGUA DO suí, SANTA CATARINA SE,MANA DE 28/06 a 04 DE JULHO DE 1980'

. "Década de 80 .será de
.J,

·sucesso·
"A década de 1980 será de

muito sucesso para o Estado,
pelo desenvolvimento que al�
cançarão as regiões Sul e Oes
te: A região Sul, devido aos

empreendimentos no cal!1PO
energétlco_ e a região Oeste em

consequência do novo- trata
mento' a ser dado pare produ
ção de alimento do Brasil".

- ,

A afirmação foi f�ita segun-
da-feira pelo presidente da 51-
rersul, Fernando Marcondes de'
Mattos, durante palestra pro
ferida no curso, de Atualização
Cultural para Mulher-80, sob o

tema "O desempenho econômi
co do Estado e sua potenciali
dade no campo energético".

Já nas regiões dos Campos
de Lages e Planalto' .de Canoi
nhas, a madeira, atividade Uder,
tem � segmentos difere,nciados�
"Os segmentos são _bem diver
sificados 'e se desenvolvem em

para· .SC"·
locais distintos. O primeiro são
as serrarias" mais primitivo, e

,

um franco desaparecimento. O

segundo são as fábricas de mó
veis, em são Bento do Sul e'
Rio Negrinho, que podem ter
bom campo de desenvolvlmen
to no mercado internacional. E
o -tercelro e último, são as in
dústrias de papel e papelão,
L' '

em' ages,' com grande porte, '

alta tecnologia e' de grandes
investimentos".

Agênciado IBGE prepara
o recenseamento-Bíl

Um total aproximado de

cem interessados já se ins
creveram junto a Agência de

Jaràguá do Sul da Fundação
Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatfstica, para to

marem parte, como recen-
/

seadores, no Censo Demo

gráfico/80, que "inicia-se a

1.° de setembro. '"

O ExecLltivo considerou as

constantes elevações do pre
ço dos combustfveis e despe-'
sas de custeio que enfrenta
a concessionária dos trans

portes coletivos do municf
pio, evitando dessa forma e-

·ventuais impasses que pu
,dessem afetar o atendimento
aos usuários. Oútro fator le
vado em consideração foi a
economicidade que o trans
porte coletivo representa,
transformando-se numa alter
nativa principe] de locomo
ção, constituindo-se numa
forma de evitar o consúmo
de combustível, sendo por
isso a Canarinho aútorizada

O Chefe do Executivo Mi,
nicipal, com os poderes que
lhe confere a Lei Comple
mentar n. 5, de 11175 e ba
seado 'na 'Resolução 1'12179,
de 06/79' do Conselho Inter
ministerial de Preços (CIP),
baixou decreto aumentando
as passagens dos coletivos

que fazem as linhas urbanas
de Cr$ 6 para

'

Cr$ 8,50, a

,partir dia próximo, dia '14 de

julho, bem como' as linhas
inte�distritals, �m 40% sagre'
os preços atuais.

a cobrar Cr$ 8,50 a partir de
14/07 nos ônibus circulares

que perfazem' os, trajetos
dentro do perímetro urbano,
também majorand,o as tarifas
das 'linhas interdistrltais, fra-
',cionadas de acordo com os

trajetos determinaâos. (Leia
o Decreto nesta edi�o).

AS ARGUMENTAÇÖES,
DA CANARINHO

nários d seus reflexos dire
tos nos ,pt"eços dos produtos
que interferesm no custo dos

serviços de tl'llnsporte cole

tivo, sendo por Isso indispen
sável para o equiilbrio eco

nômico-financeiro, ,sem o

qual, não haveria co�dições
,de operar por muito telllpo.

E Bago foi mais longe. Fa
'zendo comparativos entre os

meses de novembro .de 1979

e maio de 1980, apontou os

áumentos registrados,: vefcu-

ÁGUA TAMB�M
AUMENTA

"-

As tarifas e demais / servi

ço� do Samae de Jaraguá do
..

Sul também sofrerão reajus
te. Isso é o que determina
decreto municipal que vai pu
blicado também nesta edição,
tudo com base na unidade
fiscal do, municpi'Ó, atualmàn� ,

te fixada, �m'Cr$ 1.7?_0,00.'
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. Capital Sul Americana do
Chapéu

'

João
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· Paulo chega dia
fica 11 .diase

ta, por ele beatificado do
mingo último.
No dia 4 de lulho, o

Papa Operário viajará à
basflica .de Aparecida do,
Norte', a maior do Brasil,
dedicada à Virgem Maria.
Depois de passar a noite
em Porto Alegre, numa fa
zenda gaúcha, visitará no
dia seguinte Curitiba (pa
ra onde deverão afluir
muitos catarinenses), on

de conhecerá uma nume

rosa colônia polonesa, No
domingo, 6 de julho; via
jará à cidade de Salvador.
AIr visitará uma colônia
de leprosos e órfãos 'Po
preso

O Papa João Paulo II
que no último domingo

, em cerimônia solene na
e 24 rurais, que serão visita- mos ter uma estimativa ex- .Baslllca São Pedro, em
das pelos recenseadores. E tra-oflclal da população [ara- Boma, beatificou o Padre'
quanto esse aspecto, é im- gUaense. Ao fazer esta afiro' José de Anchieta - o A-
porta'nte a observação de que mativa, Pisetta revelou ,à �e- póstolo do Brasil, um dos
dar-se-á preferência ao cen- portagem, com base em 'Ie- primeiros passos à sua
dldato ue tiver a disposição vantamentos que efetuou, 81- santificação, chegará ao
tempo integral e conheça o creditar que 'nosso munlcí- Brasil na pröxlrna segun-
setor, no caso, a região on- pio possua em torno de 46 . da-feira, dia 30, devendo
de reside, principalmente no mil habitantes, sendo 30 mil perman,ecer por 11 dias
interior onde são encontra- na zona urbana e 16 mil na na maior nação .católlca
das maiores dificuldades,. rural, todavia, não descarta a do mundo, cumprindo um

Segundo, Francisco Plsetta, O censo demográfico que r-oss'bíndade de que atinja. estafante itinerário, onde
. Chefe da Agência dOI IBGE, inicia-se dia 1.° de setem- a 50 mil habitantes, isso de visitará uma 'prisão em

inscrições, de candida,t9s bro, procuraráobter Informa- acordo com o número de, Brasllla, caminhará por0_ professor Marcondes de continuam sendo aceitas na ções as mals corretas possl- domicilíos. uma favela no Rio de Ja-
Mattos também fez uma, toma- Agência, localizada no Edifí- veis, com dados relativos 981 nelro, celebrará uma rnís-
da sobre a regiãO' do Litoral cio da Comunidade Evangéli- noite, de 31 de agosto para De 1970 a 19�Q1, Jaraguá 58 ao primeiro' santc bra-
Norte do Estado. "No Norte as .ca Luterana, no entanto, 'so- 1.° de setembro, segundo o do Sul teve aumentado seu sllel ro, entrará nos alaga-
cidades de malor representati- mente 42 serão escolhidos Agente dó IBGE em Jaraguá, pertrnetro urbano, inclusive dos de, Salvador para vi-' NOI Recife, o' Papa dor-

• vldade são Jolnvltle e Jaraguá. de acordo com' o aproveita- que ressaltou, quanto a Ins- foram criadas três áreas ur- sitar os pobres, rezará em mirá rra casaa do Arcebis-
Ele dividiu, em suas expost- É a região de maior dlvérsltlca- rnento que liv.,em em teste, crições de 'candidatos, que banas ,j"oladas" locatlzadaa uma colônia de leprosos . po H�lder Cama.ra, pre-

ções, o Estado em 8 meso-re- ção industriall, abrigandp a in- à niv,el de 1.0 grau, que se- somente são aceitas pessoas, em Rio Cêrro II, ltapocuzl- e celebrará missa às mar- lado liberal que tá entrou
,giões, destacando suas prlncl- ',dústria pesada do, Estado, Co- . -rä realizado em agosto, em de maior idade. nho e Ner�u Ramos, residin- gens do Amazonas'.

) muitas vezes em confro�-pais atividades econômicas e mo a -mecänlca, 'metalúrg'ica e 'data a ser marcada, ainda. do aí um ,00� fstores desse
' ,

to com o ,governo brasí-
citando os municfpios maís re- plástica", afirmou ele. O municfpio de Jaraquá do ESTIMATIVA EM JS aumente dE: POPulação urba- Sendo ,a primeira -vez leire. No dia- .a-de julho o
presentativos de cada regjão. "No vale do Itajaí é sediado Sul, adiantou, foi dividido em

'

na, que praticamente ßeverá que um Papa' víslta ao Papa viajará 310' Piaul,
Marcondes, de Mattos garante' uma indústria leve, principal- 47 setores (ou zonas), já de- Dentro de 15 a 20 dias do dobrar a rural. 'Brásil, em seus 480 anos, com uma escala em Tere-
que <'Ité o fim de 1984 a Sider. mente a têxtil, com 50% do to- limitadas, sendo 23 urbanas infcio do censo, já podere- é demasiadamente gran- sina, sua capital. Depois
sul, estará produzindo 120 -mil' tal". de a expectativa: em torno iré a Belém. Inaugurará
toneladas de tubos sem costu- Na mesc-reqlão da Grande de sua vinda, não só dos rio dia seguinte, o Qon-
ra, tudo a partir do carvão ca- Florianópolis, compreendendo católlcos, mas de' toda a gresso EucarrsticJ Br:�si-
tarinense. 22 municfpios, é registrado 3% FI·-xa dos índices do nação. Todo:s, os detalhes t

leiro, que originalmente
da produção industrial de San- '

. '"", ��atm�
�1i.i_iIj. ..._.��•••••!IMI••••"'''IIII!IIIIi_''-''''''''''-''''-'''''''''---�� ,·,�_.....-......._,;;_.;;;"..�.;.o.;;;;..+-;�....,p;l.I.J�O�ãIooJO�p�a�u�lo�lI;a.p''''a'''rt�i'''rá��·de sua viagem.

giões, a do, Extremo-Oeste e des, será para' o futuro, a área

I"
cOm a finalidade de dar inl· nldos 17 secretários eXilCUtlvos, associações, de reunião, onde Roma no dia 29 (amanhã),

, . .dö Rio do Peixe têm na madei� do serviço e ,do turismo. cio ao. trabalhos de conferên-,' dentre os quais, também,. Aldo os presidentes tomaram poel- e chegará no dia seguin- A ultima etapa da vla-
ra, a !\tlvidade econômica in- cla e anãlise das Declarações Romeu' PasoId, da AssocIaçio ç�o e delinearam acerca de di· te a' Brasrlia onde cele- gern do papa será Ma-
dustrial preponderante, mas per A última mesa-região, situa" do, Movimento Econômico; que. dos Mgnicípios do Vale do lta·, retrizes de ação quanto a' lun- brará missa � s'e entrevis- naus, no coração do Ama-
dendo um pouco de sua' repre- da no Suí de Santa Catarina,' se destinam' à fixaçio dos ín· pocu, bem como o presidente dação da' Federaçio das As· tará com o Presidente Fi- zonas, onde João Paulo II
sentatividàde em benefício da localiza os grandes projetos do diees de participação d�s M.. • do grupO de trabalho, Cyrlllo liociações Municipais de- Santa gueiredo e Bispos Brasi- celebrará sua última mis-
indústria de alimentos. A ca- Estad'o, em face do novo qua- nicípi'os para o exercício de .... Corrêa e flincfoná"ios ,das as- Catarina, que ocorrerá dia 12, ,Ieiros. No dia 1.� de julho, sa nesta viagem. a� Bra-
racterfstica básica dessa região dro erÍergéti.co' industrial. "Nes- 1981, estario reunidos em Ca- sociações m",nlcipais que esiã· de julho, em ChapeC6. depois de uma visita à sil, e de onde partirá �eé o acasalamento agricultura e ta região existem dois Comple- beçudas li partir do di'a 1.°, ter- rão auxiliando nos trabalhos de prisão de Brasflia, o Pon- regress:o a Roma, no dia
indústria, na formação do eixo xos a serem implantados: o ça�feira, todos os ãecretãrios- base. AMVALI DIA 18 trfice viajará para Belo 11 de julho. O Sl:.lmo Pon-
agro-i!1dustrial, explicou Mar- Ciüboqufmico e 'o Carboslde" executivos' das associações '. o término dos trabalhos A· Será no Salão Paroquial de Horizonte. Nessa mesma 'trflce, que vem como uma
condes. rúrgico. o' primeiro que terá um muniéipals, sob a coordenação lã previsto para o dia 17 de Guaramlrim, no próxImo dia 18, té':rde celebrará missa no Qrande esperarv;� ao so�

investimento de 300 milhões de da Secretaria da Fazenda. julho. a IV Assembléta Geral Ordlna· 'Aterro do Flamengo, no f'rido :PÔVlO brac;ileiro" fàrá
dólares, compreenderá uma in- A programação prevê para o " ria da Associação dos Munici· Rio. No dia 2 visitará a ne'ssa visita, cerca Ql; 70
dústria de rocha fosfátlca e dia 1.°, entrega dos' documen- EM SAO FRANCISCO pios do Vale d'o ltapocu: quan- favela do Vidig'al (Rio) e 'discurso:s e deverá rec€-�

uma de cimento e ácido fosfó-, tos e dia' 02, abertura dos tra- do, segundo Aldo Pasold, um subirá� em seguida, ao b�1 dezenas dd pre�en-
rico. A segunda será represen- balhos, com a' presença do se-, Ontem, o Prefeito Victor dos assul1tos em evidência se· Corcovado. No, dia 3 de tes, os mais originalS 'e

tada pela Sidersul". cretãrlo Ivan, 'B�nato, da, Fazen·. "Bauer, na qualidade de Presl- rã quanto a fixação doS indices julho, em São Paulo, ofi- variados, conform� vel-
da. Em Cabeçudas estario reu- dente da Amvall, participou ao do 'CM e relacionadoS' a ãrea ciará missa em memória (,ul� diariament,j a grande.

lado dos demaIs presidentesäe administrativa. do Padre José. de Anchie- imprensa brasileira

J

'SCAR:
nos

E�pósição
-

Jog'os., e'

de Artes
Abertos'

cais, em local a ser determina
do ,mostrando aos milhares de
atletas e visitantes a' arte do

Jaraguaense, manife.stada atra
vés da pintura.

gência d,o, 'Maestro -Melara, rea

liza agora seus ensaios sema

nais no Colégio Divina Provi

dência, em sala gentilmente
cédida pela direção. Por outro

lado, o Coral,' contando Gom 22

comPonentes, dos quais 9 ho-

Coletivos: passagens
vão a 8' 50

-

dia 14
,p ,

lo novo '(49,24%)� combustf
vel . (11,98%), lubrificantes
(29,89%0', conjunto pneu e

câmara (62,46%), conjunto de

peças e acessórios (49,79%),
despesas administrativas ...

(26,4%), pessoal administra..

tivo (71%), pess,oal de ope

ração - m,otoristas, .cobrado
res e' mecânicos (75%:).' Is
so tudo somado, segundo o

dl-retar da "Canarinho", dá

uma variação de <?ustos de

Rinaldo Bog,o, um dos dl- 45,7790%, o que fez com

retores da Viação Canarinho que a empresa solicitasse a

Ltefa., argumenta em. requeri- majoração das passagens
menta' solicitando aumento nas linhas urbanas para Cr$.
,tas passagens, que as revl- a,50 e um aumento nas in·

soos dos pre�os tornam-se terdistrifais na base de 40%

necessárias face ao agrava-, Mm desconto de 20% para
menta dos fndices inflacio- estudante.

Numa, iniciativa muito válida

digna de aplausos, a Socieda
de de Cúltura Artística de Ja

raguá do Sul já definiu q':!e du�
rante 'a Semana dos Jõgos A

bertos, em outubro, irá' promo_'
ver uma Exposição de Artes
com artistaS. ex'clusivamente 10-

CORAL
O Coral da SCAR, 'sob a re-

Norm-ais osSupletivos em JS
UCRE foi instalada no segundo
semestre do ano passado.

Abdon Batista, não houve re

gistro <Ie, anormalidades e o fn

dice de abstenções, no côm·,
-

puto' das disciplinas do 1.0 e 2.°

graus, pode ser considerado
baixo.

Encerraram-se sábado, dia

21, em 15 cidades do Estado,
que correspondem à Unidade

de Coordenação 'Regional de

Ensin.o, os exames supletivos
pa1r-a primeiro e segundo graus"
envolvendo 1,729 candidatos do

1.° grau, para 6.505 p(ovas e

4.452 candidatos do 2.°, ,grau,
para 18.308 provas, em todo o

Estado. Houve exames na,s ci

dades de Florianópolis, JARA

GUÁ DO SUL, Tubarão, Criciú
ma,' Blumenau, Lages, Mafra,"

,

Joinville, Rio do Sul, J,oaçaba,
Concórdia, Chapec6, Sã'o, Mi

guel dO Oeste,. Itajaf e Caçador,
- sendo que em' Jaraguá, os su

pletivos foram realizados pela
primeira vez, pois que a 19.8

OS EXAMES,

Contando com um total de
205 candiçlatos inscritos, n..a to

tal; no pri,meiro grau, num too,
tal de sete disciplinas registra
ram-se, �87 comparecimentos,
com 38 ab�.tenções, perfazendo'

,

o fndice de abstenção de " .•.

11,7%; no segundo grau, com

oito disciplinas, houve 542 com

parecimentos e 58 abstenções,
com Indlce de 9,7%.

Destaque para a e�etIva par
ticipação do corpo- docente e'
a valiosa colaboração e efi
ciência da técnica da Subuni
dade de Exames Supletivos da

Secretari!!, da Educàção, que
concorreram significativamente
para o êxito do desenvolv!men
to de, todos os trabalhos rela

'-tivos aoS citados Exames pela
vez primeira. realizados em Ja·
raguá do Sul.

, Segundo informações da 19.8
UCRE, no transcurso dos Exa
mes Supletivos, realizados no

mens e 13 mulheres, está a

ceitando novos integrantes,
bastando comparecer às 5as.

feiras, a partir das 20 horas,
no, Divinä ,Providência, para
manter entendimentos.

DIA 25 - APRESENTAÇÃO

No próximo dia 25 de julho,
data que marca a passagem
dos 104 anos de fundação do

municfpio, a Sociedade de Cul

,tura Artfstica, estará apresen-
\

tando ao' público .jaraguaense
o' Coral do Grupo ,Hansen e o

Coral Infantil da Casa da Cul

tura, ambos de J,oinville, junto
ao Cine Jaraguá. Sem dúvida,

')luito Importante a promoção.

HOMENAGEM AOS PAIS

Já está�acertado para o dia

1'5' de agosto, um jantar-dan
çante da SCAR no Grêmio Es·

portivo Juventus, como-. home·

nagem aos pais, realizada a

nualmente e constante no ca

lendário de promoções da So
ciedade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS,

Dia 07 de Junho

Vâniá, filha de Júlio (Gilmä)
Mathedi

Dia, 10 de Junho .

, 1 3.

Thabhatha, :fifha de Francisco.
(Maria Edite) Brüggmann

Dia 15 de junho
WOldinei, filho de Wo,lnei
(CI'otilde) Meier

, Dia 16 de junho .

Greiei Kali, filha çle G'iiberto
(Norma Sueli) Lom��rdl

-

Dia 17 dé junho
AÍià GlaCia, filha de -OtacHlo
(Marli) Evaristo
Anna Paula, filha de Alufsio

. (Maria) da Silva
'Recius, filho, de Roney. (Edi�'
te) Rodrigues

• . , . ,

\. Ale��and.ra,· filha de João
("io�e) de "Souza

.�

Dia 18 de junho' •

GerVásio, tiiho de ßermano
(Maria) toni
Lili, filha de' Antônio (There-
zinha) Lunelli

�
.

Jaime, filho de Arildo (Erna)
Vierg,utz

'

r

Dia 19 de junho
Edi�,ald?; filho, �e Nede\Jmar.
(Erôrídina) Martins
Paulo, filho pe �í11on JI�abel(
Pereira .

. ;

Luana, fi'lha de Laudemlro
(Lourdes) Macedo
Júlio Cezar,- filho de Carlos
(Celestina) Borchers

' .

Gu�tá�o" fiI��' d�
�

Adernar )

(Marlis� Rial

Dia 2 Ode junfMS .•

;.Júlio Ceza�, filho de A�tônio
(Evanir) Massaneiro
Wernér� mh'o de' WIgan:do
(Paufina) Dôge

.

'

Carlos, filho i;le Os'ório (Ignez)Milbratz' . .

lauro, filho de Lauro (ReniI
da) Wendorf
As gêmeas Vânia e Vanela
filhas de Antônio (BenlIdeSi)'Flor da SiI\.ía
Daniel, filho de José (Wanla)Milbratz ,

'

Dia 21 de junho
Débora, filha de Alceu (Lucy)çfe Simas '

Ivonete, filha de Reno (Isol-
de) Winkler .

Nair, filha de Paulo '(Térezl
nha) Gonçalves
Alessandra, filha de O'lrdlb
(Mari� Pedrottl
Marciana, filha de Bartolomeu'
(Renata) Pel,lens

Dia 22 de jUnho
Katlen, filha de Abflio (Maria)
de. B,orba,

Dil:! 23 de junho
,Katiane, ,filha de Vicente
(Waltraudt) Minattl

.

Adflson, filho de Nilton (VII
ma). 'Keein'

Dia 24, de junho
Cátia, fJlha de Arnoldo (Zilda)
Decker

Aniversariantes .�
Aniversariam hoje - 28

Sra",-Adele Henschel
Professor Mário Mello, em

�oinvifle "
" ÓÓ,

Sr. Germano Beh�en.s Jr.
Sr. Gustavo Lange, em Ita

pocuzlnho
Sr. Pedro João Pedrotti

Aniversariám amanhã - 29

Sra. Paula Wiefle
Sra.' Edna, esp. d'o Sr. Kurt

flemmann, em Rio do Sul
Sr. Luiz Prestini
Sra. Tereza Weiller Müller
Sra. Elfrida Hoéft
Sr�. terezinha' da Costa,
Trapp, em Joinville
Sra. Olga Meyer
Sérglõ-Páulô 'S1ep��ni
Nilva, filha de João (Maria
Ilene) B�cktlauser
I;:zeran Neckei, colaborador,
ge "A Comercial"-e ','Correio
90 Povo"

,

Di� 30- de junho
•

Sra. Hilda 'Grubba Meister
r;:unice dos Santos
$r. Norbérto Fiedler
Sr. Donaldo Schroeder, em

Mafra
Àna Vic'ente
Ádilo Kamehern,
O garoto, Márcio LuIs Krüger

..

Di� 1.� de julho

Sr. Guilherme Pradi

'�ra. Astr'it Liane F. da Silva

�r:a. Edelmira Moritz Grubba
Jair Murara
yaldemiro Pelfins
prsl!la 1::1.' R.engel

I

Oral 02 de julbo
-

...

Sr. Adulino Baumann
Prof. Sra. Alvina Karsten
Schwedler
Sr. Célio Gascho, em Caçador
Dra. Elisabeth Grubba, em·

Curitiba

Dia 03 de julho
Sr. Pedro Winter
Sra. Marta R.omilda Jqenck
Hoertêl, em Ibirama
Sra. Ana liabel' Mascarenhas
Scharchárk
Sr. Cárlos Chiodini
ErnHdo 'Rowe
Elisângela steis de Souza,
em Joinville

,
O jovem Flá'vici Fischer'
Elisa Lueders

g'
Dia 04 de julho'
e

-Margareti- T6We '

.Sueli da Costa
ICuiz Pinter
.Francisco Papp

- Walter Weller
Sílvio César Fagundes

MIRANTE '", -SOCIAL ...

a 04 DE JULHo DE 1980

(NOSSA GENTE � NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)
(Equipe "Correio do Povo")

Com uma tiragem de 5 mil

exempla�es, . capa. a cores, a

redação recebeu o número um

do "Informativo Citur" -' San-
.
ta Catarina para Ver e Viver,
publicação da Companhia de,
Turismo e Empreendimentos de

Santa Catarina, Secretaria de

Cultura" Espo,rte e Turismo e,

Governo do Estado de Santa
Catarina. A edição piloto traz.
um resumo das principais ati

vidades desenvolvidas pela Ci

tur, como executora da 'pol!tica
de turismo do, Governo do Es

tado de Santa Catarina. Gratos
peta remessa.,

--k-
O Prefeito Victor Bauer par-

ticipou ontem', em São Francis
co do Sul, na qualidade de Pre

sidente da,' ASsOciação d'os Mu

nicipios do 'Vale do !tapocu
(AMVALI), de reunião com os

Presid'éntes de Associações de'
Municípios, onde foram traça
das diretrizes com vistas' a, fun

dação da Federação dos Mu

nicípios de SC, que ocorrerä
na próxima semanal em Chape.
có.

-*-
A Exposição 'Ornitológica,

primeira promoção da Socieda
de Jaraguaense .de Canarrcul
tura e Ornitologia, realizada no

último final de semana, alcan ..

çcu grande sucesso, registran
do-se a presença de mais de

1.;'00 pessoas que presencia
ram a expô onde 70 pássaros
foram �comercializados dentre

- os 300 expostos. O nOSS9 ln-,
centivo e que exposições des
sa natureza ocorram sempre.

�*-'
O Rf.ira R'io Clube de Campo,

com tNtas as atrações pr6prl3s
de$sas oe e.siões, esta,rá ,reaU�
zando nute sábado" junto as

depelic1ências 'cio clube, ii 8o'Y

lá traeicional festa' junina, on

de espera contar �ml a cola

boração de ,associados e de ,t,o-
da a comunidade.

.. ,.'. _ ' 'c�*-" .. -'
,

. 'Realizam-se hoje as Bodas
de Prata do 'distinto,-casal Os-
'" .'

· waldo Ofto (Norma). Reimer,
tradicionais membros da socie-

•

dade local, ele o bem sucedi
'do capitão de indústria, uma

das mais s61,idas do ramo mo

veleiro. Foi
-

,neste clima que
prec'ede a boda de pràta que
Oswaldo � ,Norma ,expediram
convites "agradecidos a, Deus
pela dádivà d9S filhos e pela
'constante proteção durante 25

. 'anos de vida. matrimonial", con.
,vidando, "para as Bênçãos .de

Bodas de Prata a,. realizar-se
no dia 28 de junho de 1980, às
18 horas na Igreja Evangélicaci'.JI .,.." • "'."_'"

de Oonfissão Luterana no Sra-
�sil". Após a cerimônia religio
sa, os convidados serão recep-

.. cionados no Grêm'io Esportivo
Juventus, à rua João C. Stein,
no Jaraguá Esquerdo, ,nesta ci

dade. Cumprimentos ào feliz ca

sai de prata, extensivo, aos seus
, filho,s. "I'

'

---Pr- "1

. Nome�. �nhe�ido_ odon-,'
• tólogo, Dr.. Osny !?:' DN�q�!no,
sendo cogitado pa'ra assumir' �
presf(f'ência: da Associação dos

Odontólogos de Jara.guá d�
Sul, primeiro paÍlSo pa'ra a for

ma.ção do futuro Sindicato dos

Odontólogos. É muito positiva
,essa

.

aproximação da classe

que conta em nosso melo com

bom número de profissionais.
-*-

Conversando com a coluna
dia destes, Ó Agente de Cole
ta do IBGE de Jaraguá do Sul,

,

Francisco Pisetta, revelou que,
nosso município possui, pelos
levantamentos superficiais qu�
realizdu, 46 m'iI hábit�nles, 3,0
mil dos quais residentes na zo,

na urbana. O Agente, porém,
nAo descarta a possibilidade do

CEm.,sR�'p�!_!lr9g!�tigq��e setem�,
bro atingir a 50 mil habitantes
em Jàraguá.

- --k-
No' 'Ultimo sábado; 21; a. ·co-

cotinha Rosângela, filha' do co

sal Adolar (Nilcéia) Jark, co
memorou seus 15 anos e, para
marcar o 'acontecimento, rece-

t beu ämizades junto a AABB.

-*-

A Telesc EI a Editora e livra

ria Lunardelii, convidando pa
ra a noite de autógrafos dos

Livros "Histórias de Gente" de

Gustavo Bandeira de Mello e

"Semeadura" de_ ZOfªida 1+.
Guimarães" acontecida dia 20

I
no Centro Social e Esportivo
da Telesc, em Itacorubi, na Ca-'
pital do Estado. A redação
agradece o convite e lamenta
seu não compareclmentos

. '- --k- ..

Aldo .FJomeo Pa"sold,. Secre-
(ário ExecutiVo de Amvali, par

ticipa de 1.° a 15 de julho, em

Cabeçudas, do Grupo de Tra

balho que anaUsará o Movimen
to EconÔmico e fixará os. índi
ces oficiais de retorno dos mu

nicípios eetarlnenses, Jaraguá,
como este jornaf divulgou "com

exclusividade", teve elevação
de quase cem, por cento no
ME, o que disp!nsa maiores
comentários.

-*-
Anfitriões perfeitos H�inz e

IIse Kohlbach, que receberam
dia 20 último, com um jantar,
os casais Sr. e Sra. Victor

Bauer, Sr. e Sra. Wifly Son
nenhohl e Sr. e Sra. Axel Boss.

, -*-
De parabéns o casal Dimas

(Márcia) . Socreppa, ele geren
te do Banco Nacional (o Ban
co do Guarda Chuva), pelo se··

gundo ano de càsamento, dia
30. Ontem, à noite, dia 27, para
marcar o acontecim.ento, rece

beram amigos com jantar em

seu apartamento. Os cumpri
mentos da coluna' pela- data.

�.
Dias passados, a Casa da,

. Amizade entregou à ltímã Fri
da, do., Hospital e Maternidade
São José, mais de cento e trin
ta enxovai's para bebês, desti
'la.Q0$' aos mais carentes, nas

cidos naquele nosQ1\:ômio. Essa
iniciativa é digna dos maiores
encômios.

-*-
- Lions Clube Jar�guá-Centro,
Cidade Industrial e Integração,.
co�, novos ,di�igentes eil pa.rtir
d�ta semana, nas pessoas de

<> .

'

Olavo Marquar�" Alcir BiHen-.
court e Arcelino prccoli, que
assumiram a presidência. E dia'
1.°, vindouro, quem ascende ao

c,�go máxJmo dO R,otary. Club
de Jaraguä do Sul, é o empre
sário lido Domingos Vàrgas.

-*-
\

- Falando em Lions e Rotary,
as,

.

escusas da coluna pela
"b�rrigada" na edição p�ssada,

.

onde por um lapso de revisão
saiu João Lúcio da çosJa co.,
mo o novo Governador' do Dis
trito ��10 d,e ROTABY. INTER
NATIONAL, quando'- na varda
de é do L10NS. Todos SOnios

passíveis 'de erros:' portanto ...
�*-

De passeio pela nossa Jara-

.

guá, a Sra� E,rica'Scheid' Ekert,
da cidade de. Toledo-PR, irmã
dq- nosso estimado Padre Ele,
mQr· Scheid, que inclu�i've nos

visitará por ocasião da 'festa de
Si;o Sebastião, sendp o ,prega
�r, dias. '10, 11 e 12 de julho
próximo. ,

, ,i;r-
Comemorado di.ll-' ·21, no Bae

pe,n(li, o .,aniverllário do Victor
Bauer FiI'��, fi,lho do nass",

prefeitoVictor (Elvira Henschel)
Bauer.

-*-,-
Dia dois, quarta-feiN! prOOcL

x,ma, Grupo de Lanches reu
n.se na ,residência da' Sra.'
Norma SCh"uih, esposa d� so�
Ion, onde a cegonha deverá
chegár em fevereiro, assim co- .

mo na residência de sua ma

na, Nllda Stahellng, em ja",eiro.
.

--h-
O Professor Àugusto, Sylvió':

Pr-odõhlf visJtando a r,edação,
dias destes, 'lamentou den,tre
outras, à faHa d� iliêêritivo' à
nossa cultura que, salvo raras

exceções, inexiste. Augusto Syl
vio c:-onfessa-se des-ánimadó,
porém; não negará apoio, con
forme disse, a quem s�licitar.
Nós, iniCiando '-rio' jO'tnalisnio;
recebemos verdàdeiro "banho"
de conhecimentos nos poucos
instantes em que o conhecido

professor conosco esteve. Obri ..

gado companheiro;
a oportuná-lo,

-fr-

voltaremos

Esteve de anivers'ário ontem,
dia 27, o chefe Antônio Jasé-'
Gonçalves, um dos gerentes da

Organização Contábil' A Comer
ei'al SiC Ltda e presidente do'

Grê,mio Esportivo Juveritus. Na

quarta-feira, 25, recebeul casais
amigos' em sua residência ao

, lado de Yvonne, com um' jantár '

rnUmo, onde o "São João" foi
devidamente comemorado, com
muitas surpresas .. A editaria so

cial do Correio dö Povo e toda
a equipe da Organização A Co

merciai, apresentam ao "Che
fe" suas felicitações, pel'a: pas
sagem da data natalícia, on

tem.

Llons Clube de Corupá em

possou sexta-feira, em Assem
bléia Festiva, multo concorrida,
seus novos dirigentes', tendo' à
testa Ortwin Herrmann. E de

Corupá; a dica do amigo Blunk,
dos seguintes aniversários já
acontecidos: dia 14 - Antônio
Carlos Blunk, 15 - Albano
Melchert (Presidente da Câma
ra de Vereadores), 17 - Álva
ro O. Pett (Vereador), 19 -'

Clemente Fontana e dia 24 -

Adelaide Blunk, g�nitora do ve

reador Ernesto Felipe Blunk.

�*-

E para quem gosta de festa
. ju.1lnal, a opção aos corupaen
ses neste sábado, 28, será no

Grupo Escolar São José, pro
moção da Associação de Pais
e Professores. Todos estão con

vIdados.

No Botafogo da Barra do Rio

Cerro, neste sábado, volta a

famosa orquestra Os Montana
ri, de Blumenau, para repetir'
O' 'grande sucesso das promo
ções sociais onde se

.
apresen

tam

Na quarta�fei,ra, iestejaralJl
,idade nova Dione Fabiol'a (9'
al\OS) e M'auro ,Fábio ·(7 anos),

-

na Recreativa MenegoHi. São,'
filhos do clilsal amigo e gran-
'des leitores dà coluna, lI!Iauro
(Lenir) Koch,

Redação -recebendo o' n.o 78
. do Info·rmativo Duàs Rodas, edi
, ta�o, pelas Indústrias Reunidas
'Jaraguá SA Gratos I?:.la re-

messa!

--h-

Para os JASC, um grande es

quema de divulgação vem sen

do _ preparado pelos nOllsOS
amigos da Sebratur, empresa'
contratada pela CCO pa,ra ex

plorar comercialmel"!te o sím
bolo dos XXI Jogos Abertos.
Tomamos conhecimento de al

guns planos e pbdemos garan
tir" sAo l'!ensacionais. ,

'Foi ,a,nfltrll perfeita, ontem; -

•) -

sexta-feira, em sua residência,
a Sra. Lulza, esp� do Sr. Eloy
Emmpndo&tfet,

.

'qúando' �ofere- .

ceu café às senhoras 'do Clube
fntlmo MenegoHI.

-*-
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Telefonistas de todb o Elra.
sil reúnem-se neste domingo,
em Piracicaba-SP, durante' IJ "

Encontro de Telefonistas, pre-

.

,'.
, ...

_�---��........

'!:... .'x ti Ê' D I E N T E -
Duplamente feliz o lar do ca-

sal amigo José (Maria) Schmitz,--..,,;,,--------::------:--
proprietários da Confecções. LU I Eu II L f L O R I A ti I

- Sueli, com o hascini'entó dia
Oficina 'de Máquinas16, de duas novas netas: às

de Escritório
1.5hi5min, �asce� GreiC� Keli,

Antes de mandar suas má-
fIlha de GIlberto (S�ell sen-

ulnas ara conserto, con-
mitz) Lombardi-em Jaraguá do q

It
P

htõrnl
.

T I SU e-nos. -Sul e, às 21
_ �rn., em o e-

. Rapidez, eflclêncla e- bons
do, Paraná, veio ao mundo

preços estão Ei sua dlisposi-Franeine, filha de .Oláudio Ger- - ...
.

'mano (Maria Lizete"SChmitz) çaRo.,- 'Ven'âncio 'da Silva
f I·

.

t
ua

Herbst. A coluna, e I�, jun a-
Porto, 331, ao lado da Weg I,

se as alegrias pela vrnda da
Fone 72-0053 (recado) - Ja-

Greici e Francine.
raguá do Sul-.SC.

O calendário brasiteiro de

comemorações tem, duas novas,----'-----------
datas. O' Congresso Nacional;' Para- este outono, vista-se
acaba de 'aprovar projeto de na moda, elegante e descon
Lei Instituindo a data de 30 de traida. Passe na

N{)SS8 'Iilgend� de anive.rsá-
'rios registrandO ,a, troca de ida.-

.... � � _

de .. �s .. Sras...Hilda .. Grubba
Meister (di'a, 30), EdeJmira Mo

.

"ritz Grubb{l' (dIa:.1,°) e Nildil $a
lai St�heling (dia, 03). Oom os

cumpriment�. da ®I,una:

Em recente ato, o governa
dor Jorge Bornhausen recondu
ziu às funções de. membros do
Conselho Estadual de Cultura,
os senhores Paulo Henrique'�--:-�--;"'-'-:---------
Biasi, laponamSoeres de Araú-

jo, Raulino Reitz; Flávio José

Oardozo e Paulo Fernando de
-'----'---------;

Araújo Lago. A recondução é
• J

para o quadriênio de 15 de ju-
nho de 1980 à igual data de

1984.

tendendO diséutir vários as-'
suntos diretamente ligados aos

\
f'

-

interesses dessa, pro IssaO', en-

tre os quais SI ,manutenção tta------------�--
jornada de seis horas d'e tra-

balho, salários e a criaçâo de

uma. éscola para formação de

telefonistas.
--....,-,,---,,..,--.,.--------�

.Maio é O mês do amor,·
das mães, das noivas e dos
presentes. Demonstre todo o

seu carinho presenteando
uma das múltiplas sugestões
que o

meiro aniver,sário de' casam.:!O'
to. daté' que será devidamente' Av. Mal. Deodoro, 364

.. co�em.Qrada. Ele � filho do

Prefei,to Victor ·(Elvira) Bauer. JARÄGUA DO SOL, -, SC
r Um Eresente parà cada gosto

,�
, � :

abril como o "Dia Nacional da
Mulher" e 27 de agosto como

o "Dia Nacilonal do Psicólogo'''.

O acadêmico Paulo R.oberto

Bau'>.r, agora também Diretor

Vic,�-Presidente da Erusc, ao

lado eia esposa Maria de Fáti

m?, completam, dia 30, o pri ..

[ioStl@(.J tI'Jq.11.]", -

�undado em 10'.de maio de 1919 ,

"
.
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Diretoria do Corpo de Bom

beiros, tendo à frente o. Presi

dente Jo§é Carlos Neves, o Gê,
convidando para o ato inaugu
rai da ampl'iação de suas de

pendências, dia 02, às, 18 ho

ras, com coquet�1 após, ofere----------------
'(4.0 Padre João', 'também, o

.' • cido, pela Municipalidade.
agradecimento pela visita à re

dação e pela entrega. do opús- .

cul.o sobre a, visita do Papa ao'
Brasil, intitulado . "Preparemos
a Visita do Papa", 'da Edições
PauUnas. ra,f opúsculo, é riquis
simo em' Informações sobre Sua

.

Santidade, com temas reflexi
vos que nos pennite conhecer
mais a flgura do Papa e seu

lugar na Igr.eJa, na, pessoa de
João Paulo AI, que chega ao

Brasil segunda..�elra, para uma

estada de 11 diás.

�-'

Estamos sabendO que na se

mana 'dos Jogos Abertos, a

nossâ SCAR éstãrá promoven-:'
do exPosição ch Àrt'as,. em lo
cai SI ser determinado, ainda,
exclusivamente destinada à ar

,tistas locais. Das mais felizes
essa inicl�tiva e que virá mos

trar aos milhares de atletas e

turistas um pouco de nossá �r
te, ainda, tio incipiente. E pa.ral
15 de agosto; na agenda da, ._,.

SCAFf, hom.enagem aos pais;
promoçllo anual da entidade;

CJonfoóções
Sueli .Etda.
e verlfiqus as opções
para 'pres�ntes que só�a

SUELI TEM.

Ca!C8 E; vJsta-se melhor
neste outono CO�., a

a/zaer:�/a-
Três lojas' para melhor

servir 'a distinta clientela,
duas na

-

Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.

CINDERELA,
a melhor opção para

suas compras.

'I

Lanznastel

.

Seu próblenia ,de roupa
sua já era. CIRO'S tem a so';'
lução. Eficiente!

eirO"3'
----,

-

... _-)
*LAVANDERIA A HeD·

Fundos Açougue.Mahnke

20 PIZZAS DIFERENTES
LAZANHAS

'

RAVIOlAS

Logo; logo, aquele

choplnho alemão-:- ..

'••Ia.a.
'/

.

1••••,eUI••••
Agora na Reinoldo Rau, 626, aten

dendo diariamente, inclusive aos sába...

�""'":f'__.J dos até às 18 horas ,e aos domingos e

feriados das 8 às 12 horas.'Demonstre
.

seu carinho. Ofereça flores da
FLORICULTURA IMPERIAL

_J-

Decorações 'para casamentos __
. Decorações'

para Igrejas - DecoraÇ1Ões para clubes ...... Arranjos
para festas - Buquês em geral.·� ,', - -,

.

.�',.' r�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-,Nota. de ;.\gradecimeio
� ,

,

A Família Enlutada do

Sr. THEODORO, HINSCHING,

fal1ecido dia 17 de junho de 1980, vem pot este
intermédio 'agradecer ao bondoso auxilio presta
do por parer:'ltes e amigos, bem como, aos qu�
enviaram coroas e- flores, Ie manifestaram senti
mente de dor � solidariedade durante os atos
fúnebres e que acompariharam 9 extinto ao Ce-

� mitério �I:'nicipal. .

Jaraguá do Sul, junho de 1980 --

," ,

CRIAÇAO 'DE LOGOTIPOS_

CATAI,.OG'OS, FOLHETOS,
ETraUETAS.'

'_ FOTOLITOS _

GRAFICA AVENIDA LTDA.

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE ,CITAÇAO DE HERDEIRk>
AUSENTE ,COM PRAZO DE 30 DIAS

O Doutor HamiUon Plínio Alves, JI,I,iz de Direi
to da Gomarca de J�raguá do. Sul, Estado de San-',
ta Catarina, na forma da ,lei, etc... '

FAZ SABER aos. que o :presente; edital v.irem
ou dele conhecimento tiverem, expd,ido nos autos.';
n. 2.884, do 'ARROLAMENTO, em que o inv,entarian
te ALICIA ITTNER e inventariado ARTHUR ITTNER,
qUe pe,lo presente edital a ser afixadO. no lugar de ..
costume dE!ste jufzo, e por cópi� publioada úma vez

no "Olário da Justiça" do Estado e duas vezes em

jornal local, no prazo máximo de 10 -d,ias, contados' ,

do término 'do prazo do edital, CITA aal esposo da
herdeira 'HILDEGARD SANTOS, de nome MILTON
VI TOR ,SANTOS, brasileiro, operário; residente à;
,Rua H�í caso n. 13-�, Jardim Vaz de Lima, Vila Re"
mo, Bairro Santo Amaro, São, Paulo, a fim de, atra--
vês representante legal, se habilite nrOI Arrolamentq
sl]pra mencionado, no prazo acima referido, conta-.
dc;>s da publicação deste no "Diário da Jvstiça",:
sendo o prazo do ,edital de '30 dias, sob pena de;
nãO' 'O fazendo; aceitar como verdadeiras as alega
ções,: digo, ceclarações da inven�ar:iante: DESPA
CHO; "I - Cite-se por edital a' Milton Vitor Santos!.
Praz?: 30 dias. " - Ao' c,álculo. Em, 26.05.80. ;(a)'
HamIlton Plrnio Alves - Juiz de Direito". Dado ,e
passado nesta cidade e Comarca de Jaraguá dOI
Sul, aos vinte e Oito d'ías ao mês de maio ao ano
de �iI__nôvecentos e oitenta. Eu, Adolpho Mahfud"
Escnvao, o' subscrevi.'" "

Hamilton PUnio A.lves
Juiz de Direito

�. LAR Imóveis
"

Rua Estéria Lenzl; esquina Av. Getulio Var:gas,
sobreloja de Dalmar Magazine.

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
, :MELHO'R SERVIR VQCI!:

Telefone .. ;............... (0473') 72-0510

CASAS

CENTRO, 'R 29 de Outubro" bem próximo aq Golégio
Sãç Luís, casa em alvenaria com 5 dormitór!!>s,' 2 BWC,
garagem. Financiável pela Caixa' Econômica.

- Rua Roberto Ziemann, próximo à Cirus, cas� em al

venaria edificada em' terreno de 748,50m2. lFinanciãvel pe
la Caixa.

,

- Av. Mai. Deodoro, .casa em alvenaria, terreno de

473;20m2. Possibilidade de finánciamento total. Cr$ 1.100 mil.
..;_ Àu'a José Emmendoerfer, terreno 16x30, local alto

_

e nobre, có'm vista da cidade.
/
-;- Rua Epitácio Pessoa, próximo à FaGuldade, ierreno

_ 15x40, com Infraestrutura.
I

TERRENOS
)-..:

.-,Rua Bahia, Jaraguá Esquerdo, terreno de 450m2 com

água e luz.

AREAS AGRICOLAS
_- Guamiranga" Imediáções do salto e Fazenda Augus

to Derriarc'hi, dispomos áreas de 1 a 18 lotes (colônias),
margeando o Rio Itapocu ou Pirar. Areas completamen�e'

,
' "

planas EI as mais férteis de Santa. Catarina, Ideals para pas-
tagens ou plantio de arroz.

- ,Entre Jr�guá Esquerdo -e Francisco dê P�ula, bem
, prpximo Loteamento Marcatto

'

e, nova Avenida que' liga
aqueles dois bairros, área ,de 80.000m2 (20Óx400), o que
dá 128 lotes residenciai$. Ideal também par!!'agricultura (já
possui parte em arrozeiras). Apenas crS 40

�

in II o morgo,
BARBADAI

'

I·

/

REGISTRO C�

\ Elsa l3�lUlino.
Editall nr. 11,.445 de 17.06�H!80' ,Edital nr. 11.449 de 18.06.1980
Cezar Corrêa e JoSé Ántonio Mur81r8 e

Delfina IÇriiger Leonirdes Maria Heerdt

. ' (

Aurea Müller Grubbe,
Oficial do' Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do' Sul,
.Estado de 'Santa Catari-
na., Brasil.

Faz saber que compa
receram em" cartório, -

e

xibindô os 'documentos .

exigidos pela Iel a fim.
.de se habilitarem para
casar:

Ele, brasllelro, solteiro, ser

vente, natural de Joinville, nes
te Estado, domicllsado e, resi
dente na Bua Fritz Vogel, nes

ta cldade, fillho de Antonio Eva
I Isto ,º-orrêa e Helena Corrêa.
Ela, bras., solteira,' industriária,
natural de Jaraguá do Sul, do

miciliada_ e residente na Rua
Fritz Vogel, nesta cidade, tnha
de Arno Krüger e Edla Siewert
Krüger.
I;dital nr. 11 :446 de 17.06.1980
Benissio Eyl1g e

Teresinha Martins -

Ele; brasileiro, solteiro, la

vrador, natural de Mirador; Ibi

rama, neste Estado, domicilia
do e residente em Nereu Ra

mos, neste distrito, filho de AI
v;no Eyng e HilárLa Eyng. EIªé
brasileira, soteira, industriária,
natural de ,Francisc6 Beltrão,
Paraná, domiciliada e residente
em S_ão Jo'ão, neste distrito, fi"
lha de Silvino Martins e�Deo

nilda Stein Martins.

Editál nC11.447 de 18.06.1980'
Pedro Bonin, e
Valdésia EoJisabeta piccoíi

Ele, brasileiro, solteiro. lavra
dor, natural de Tai�, neste .E5-
tado, domieiliado e residente
em Estrada Nova, neste distri

to, filha' de Augustinho Bonin é
W�l'nda Bonin. Ela, brasi'lei@,
solteira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciHáda e
residente em Estrada Nova,
neste, distrito; filha de Rainoldo
Piccoli e Elisabeta Schwartz
prcc�li.
Editar nr. 11.448, de 18.06.1,980
Ademar Bollauf e

Ele, brasueíro, solteiro, fer-,' Ge!ásio Bertoldf e

ramenteiro, natural de Videira, Maria Salete Kempczynski
neste Estado, domiciliado e re- EIEj, brasileiro, solteiro" bal-

sldente em Três 'Rios do Nor- contsta, naturalde Rio dós Ce-

t�, 'neste distrito, filho de AI- dres. neste Estado, dcmlcllla-
win Oechsler e CHly Oechsler.
Ela, brasilei@'""'.::_solteira, indus-'

trlárla, natural de Jar!iQuá do.
Sul, dqmicitiada e ,residente em

,

Três Ri'os do Norte, neste dis-

trito, fi,lha de Edmundo Mü"er' - -_-...;;....---.-.-.-..;'-----••
e Hilda Hassel Mü"er.
Edital nr. 11.454 de 23.06.1980.

Antonio Meneguel e
Barbara Bernardo Wederhoff

Cópia reéébida do Oficia Ide

Joinvi"e, neste 'E;:;tado. >'

Ele, brasileiro, solteiro, en

fermeiro" natutal de Tubarão,
neste Estado, do'micili'ado e re�
sidente ",nesta cidade, fiho, de.

Cepilio Meneguel e
.

Beatriz
, Garcia MenegueL -EI�; brasilei

ra, solteira, auxiliar de çgstu
reira, natural de Corupá, neste

Estado, domiciliada e 'residente
'em Joiovi"e, neste Estado, fi

lha de Bernardo Adalberto Wed-
'

."derhClff e Jrmgard Wedderhoff. \ '

Edita'l nr, 11.455 de 23.06.1980
Joio Prim e Solange Tarra

gó'Coimbra
Cópia recetíid'a do Oficial de

.
Blumenau, �este Estado ..
Ele, orasileiro, solteiro" .co"

merciári'o, _natural de Agues
Momas, neste Estado, domici

liado e reslçlente na Rua� Pro

copio Gomes de Oliveira, nesta

cidade, filho de Norberto Prim

9 M�rla Bridk Prim. Ela. brasi

leira, solteira, �ecretária, natu-

nesta' cidade: filha de Pedro

Fernandes/" e Noemia Sanson
Fornandes.

.

Editar nr. I 11.452 de 20.,96.1980
Olavo Generq.zo Sa"es e

Renilda' da Rocha '

Ele, bralsneiro, solteíro, pe
\

drelro, natural 'de paranaguá,
,Paraná, domiciliado e reslden
te na Rua Padre Horacio nes

ta cidade; filho de Generozo
Lacerda '$aJ"ßS e Edith Tibur
cio. Ela� brssllelra, solteira, dó
lar, natural de Apucarana, Pa

raná, domiciliada e residente,
na" Rua Padre Hcraclo, nesta

cidade, filha de Aquiles' Timo
teo Rocha e Ismair 'Costa da
Rocha.

Edital nr. 11.453 de 20.06.1980
Horst Jnpo.Oechsfer e
Edla Müloier

.

Teresinha RauUnG

Ele, brasileiro, solteiro, ele

tricista, natural de J'araguá do
,

� Sul, domiciliado é residente na

Rua Joaqulm Francisco de Pau

la, nesta cloade, filho de José
Bcl'lauf e Maria Freiberger Bol
lauf. Ela, brasileira, ' solteira,
do lar, natural de Jara�uá'd6'
Sul, domiciliada e residente

em Jaraguá-84, neste distrito,
. filha ge Francisco -Raulino e

Ele, brasileiro, -sottelto, au-

'xilial de escritório, natural de_
Corupá, neste Estado,. domici
liado é"resi,çlente há, Rua One
lia, Horst, "nesta cidade,

.

filho
de Artibano Murara e Mathilde
Murara. Ela, brasilleira, soltel-"
ra, auxiliar de escritörlo, ,natu-'
ral ele \largem 'do Cedro, peste
Estado, domiciliada e restden
te rra .Rua Domingos da Nova,

�

nesta cidade, filha de Llvlno
Heerdt .e Laura Preuss Heerdt.
Edital nr. H.450' ,de 18.06.1980
Mercides Rodrigue� tI'os Santos
e 2:idione de Fátima Go--
dinho de Souza

Ele, brasileiro, 'SOlteiro, bal�
conistii, . natural de Sapopema,
Curiúva,.. Paraná, domiciliadó e

residente na Avenida Getúlio

Vargas, nesta cidade, fifho :de
,

Jo�é Rodrigues dos San{os e

Benedita Batista dos Santos.

Ela, brasileIra, solteira, dO"lär"
natural de Bom �esus, 'RJo Gr.
do Sul, dcimiciliac;la e residen
te na Rua Gumercindo da Sil-

'va, nesta Cid�de, filha de Ivo

Alano de Souza e Dorvina Ma
ria Godinho de Souza.
EditaJl nr. 11..451 de 19.06.1980
GUmarr Zimmermann e

Lidi'a Fernandes
Ele, brasileiro; solte'iro, bal

conista, natural de JaragÓá do

Sul, dOmiciliado e residente na

� Rua Campo Aregr�, nesta ci

dade, fitho de Abelino Zimmer
mann ,e Zelin1a Oechsler Zim

mermann. Ela, brasUeira, �oltei
ra, costureira, natural de Jara-,

guá do SUl, domiciliada e resi

dente na rua Walter MaJrquardt,

DECRETO N.O 593/80
Reajusta, O' valor das Tarifase deITIais servi90S do SAM�E -- Se,r
.viçO Aut9nomo, Municipal de Agua ·e Esgoto'.,

VICTOR BAUER, Prefl3Ho fvtunicipal drei Jàraguá do Sul, Estado �é
Santa Catarina, no uso e exe'rcfcio das atr.ibuições que lhe confere o ,tem XXIX
do artigo 70, daLei Complementar N.9 5, de·26 de nOvembro de 1975, e, com
base no Ofício/CIP/COPLAt\f N.o 001,202, de 04 de junho de 1980, do CONSE
LHO INTERMINISTERIAL DE PRE?OS,

DECRETA: .

Artigo l.O) .- Fica I"eajustado o. valor das Tarifas e demãis Servi
ços do SAMAE --Serviço AOtônomo Municipall de Agu� ,e Esgoto, na ord'em >.

dos valores Constantes da tabela aneixa,� gue é parteJntegrante do pres.ente De�
creta.

"'

Artigo 2.0) --Este Decreto entrará em vigör no-diá1.° de julho de �

.

1980, revogadas as' disposições em contrário.
_.

Palácio da' Pref,eritura Municipal de Jaraguá dioJSul, aos. 20 dias do-
mês de Jun�o de 1980.

.

VJCTO,R BAUER
Prefeito Municipal

> -r . ,

"

' O pr:esente Dec:r,e,to foi registrado e,públicado nesta Diretoria de

Exp.ediente,J�ducação e Assistência-Sotial, aos 20 dias do mês de junh011980.

ASTRIT_K. SCHMAUCH \

-_

D'iretora
_.

).
'

TABELA DAS TAFl,iFAS E DE�AIS SERViÇOS ÓO SAMAE

- ESTIMATIVA DE CON'SUMO POR ECONOMIA/M�S - Artiglo' 37.
-,'Até 50m2' de área con'strufda .... 1•••••• ',. • • • • ••

.

15m3
de 51 m2 até 100in2 de á�ea .çonstrufd� 20m3'

/ acima de 100m2 de: área construrda ,30m3 '"

Ir - TARIFAS DE CONS. - Art. 38 e 3'9
1 - Categoria "A"

1.1 Com limitador ,de consumo

1.2
-

Sem limitador de consumo 15m3
'-

2 - categoria� "B" 'i '30m3
III - CONSUMO' EXCEDENTE DO CONSUMO BASICO

Preço por m3 na faixa de consumo ilildicada
1 - Categoria "An

'

1.1 - 16 a 30m3'
1.2 - acima de 30m3

2 - Categoria B "

IV - .liGAÇÃO DE ÁGUA - Art. 24 e 25.
1 .; Com tamal predial até 25mm de 0

\,2 - Com ramal predial acima de 25mm de 0
V ..

'

RESTABELECIMEN'TO;DO F'ORNEC. ÁGUA�- Arf.-32
VI1f 'AfERI'ÇÃO, DE HIDRO�ETRO - Art. 32'
VIIl) EMISSAO DE 2.aVIA, 7,

� Valor da Unidade! Fiscal do Município: CrS 1.770,00
, ,

A presente Tabela é :parte' Integrante do Decreto
, 2P de jynho de 198�. r---._

. Jaraguá do·Sul, em_20 de jUnho de 1980.

Cons.b's. % s/aUFM

4,4406
Val.mês

18,60

96;00
286,50

5;4237
16;1864

0,5310
0,7909
0,8870 � /

" 9,40
.14;00
15,70

100;0000 -

1.770,00
179,1525

-

3.171,00
11,9209 211,00

.

5,9887 106,00
2;3728 42;00

N.O 5931'80, de

VICTÔR BAUER
Prefeito Municipal

"-,

,'ral de Bela Vista; Mato Grosso

'do Sul, domiciliada e residente

. em Blumanau, .neste 'Estado, fi

.lha de Ney Pereira Coimbra e

Zuleika Tarragó Coimbra.
\

Edital nr. 11.456 de 23.06.1980

natural de- Massaranduba, nes

te Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Marina Fructuo-

50, n&sta cidade, filha de Pau

lO Kempczyns'ki
.

e Odete Ro

mualdô ,cKempczynski
Edital nr. 11.458 de 24.06.1980Arlindo Schvambach e

.

Carmen Belarmino Helio Marques e .:

Ele; brasileiro, solteiro, ope- Mtrla Adella Gaedke

rárlo, natural de São- Pedro de -Eté "brasttetro, solteiro', ope-
,

A'cantara., neste Estadp, doml- 'rárlo,' natur�1 d� Leópolls, Pa":

.clliado e residente na Rua 25
_

ranä, domiciliado e residente

de Julho, nesta cidade, filho em Vilá Lenzi, neste distrito,

di! f;uriço Sehvambach e Marta filho' de Jordellno. Joaquim Mar-
.

Schwambach. Ela, brasileira, ques e Vanda Marques de sou-

solteira, servente, natural de za, Ela"brasileira, solteira, éos-

Jélraguá' do Sul, domiciliada e- turelra, natural' de ,Jaraguá do

resldente em Jaraguá,r;:squer- c _ Sul;
.

domiciliada e .resldente

do, r�ste distrito, 'filha c!e Vito-,' em Vila Lenzi, nesta distrito,

'rlno -Belarmlnö e Adslla Glovà- filha de Harry Gaedke e Wanda

Kuklin�ki Gaedke.naifa Belarmino.

E:dital nr. 11.457 dei 23.06.1980 E para que chague ao CO,

,

,
nhecimento de todos, mandel

passar o presente Edital, que

será 'publlcado pela lrnprensa
E' -em cartório, .onde será' "fixa

do durante 15 dias. .

Se alguém souber de 'algum
ln,pedlmente, acllse-o para os

fins legais. _
,

A OFICIAL

do e residente na Rua 18.9, nes
t� cidade" filho, de Anselmo

Ber"Oldi e Zélia Bertoldi. Ela,
brasileira, solteira, lndustrlárla..

,Coluna _t;\gropecuária
...

PR'ODUÇÃO E COMERCIALlZAÇAO�
,

DA BANANA
.' \

,

Santa Catarina é o principal produtor de bananas da Re

gião Sul, .respondendo por mais de 50% da produção regio
nal. Das frutas cultivadas' no Estado,; a banana é a qu� ocu

pa a maior áre'a, à'que envolve maiorr número de produ!oreS
e a que mais contribui para a formaçãO do valor bruto ,da.:

produção agrícol�a estadual. É, portanto, a m�is importante,
do 'ponto de vista econômico. Em 1978,' numa área de .. :.

17.134 hectares, foram cOilhidas segundo a CEPA/SC" ... ,

186.354 tonelad�s de banàna.
'

Ainda de acordo com á- CEPA/SC a banana responde

por 536 milhões de �ruzeiros dos 34,4 bi.lhões ç1� cruzei'r_os
equivalentes �ao valo'r bruto' da produção agropecuári� cata

rinens'e em 1979. Em função, das potencialidades do Estado'

para essa cultura, a produção vem crescendo' a uma' taxa

anual. de 14%; e'nquanto o valor'bruto da produção cresce

a,15% ao ano. ,-

O consumo industrIali também éresce significativamente,
.

ao redor de 20% ao ano,

Considecando.-se esSas taxas de crescimento,' a produ

ção deverá atingir 465 mil toneladas em 1985, o que repre

senta um acréscimo de 194% em relação a 1980 e de ....

329% em relação' a 1976.

Tomando por base /al produtividade média do perrodo
1975�197&, equivalente a 13,8 tOlneladas por hectare, a área

colhida em 1985 deverá ser de 33,653 häl.
A disponibillidade de área não será entrave pa,ra a ex

(JG,nsão da cultura, uma vez ·que o' Zoneamento Agroclí�áti
co do Estado, elaborado pela· EMPASC, ,alponta uma Mea

potencial, somente 'na região onde o cultiVo é recomendado,
de 316.690 hectàrtL

'
.

-

Com relação aos aspectos sociais, a impO'rt�nqia da ba'"

nana se revela principalmen� por sua acjaptabi'lldade a' ex

tensas regiões minifundiárias do Es!ado, onde possibilita ao

pequeno ,produto,r enriquecer a di'e1:a familiar, obter rendas

extras e aproveitar áreas imidequadas a 15iJtras explorações.
Segundo o Censo Agropecuário de 1975, da Fundação,

IBGE, a banana é cultivada em aproximadamente. 13% daS

pröpriedàdes agrícolas .d{EstaJdo. e por vdlta de 3.700 delas

têm nessa explOração a sua principal fonte de renda.

DISTRIBUIÇAO GEOGRÁFICA
-

A 'grosso modo" pode�se distinguir quas áreas' se con

centração d� produção: Utor�t Norte, cQm destaque para o
.

.-

município ,�e Carupá, e Litoral Sul, liderado por Jacinto Ma�
,

. ,chado.'
.

.'
,

'

,

Somente esses dois municrpios,. GOirupá e ,Jacinto Ma

chado, r�spondem, em _conjunto, por 41l,6% dá área clÍltiva
'da e 38,2�/o da produção. Os pri'ncipais, municípIOS produto-,
res ·de banana são pela ordem: Jacinto Machado, �Co'fUpá,
Jàraguá do Sul, Garuva e Timbé do §lul. O maiO'r, rndice de

crescimento da ·bananicultura vem ocorrendO' no municrpi'o
de 'Corupá, onde a área colhida pas;ou de '800' hectares em

1974 :para 2.000 hectares e 'a produção, no mesmo período,
evoluiu de' 1,28 para 4,0 milhões de cachos.

O 'inunicfpio de-Garuva, que em 1974 'era o segundo
maior pro.dutor do Estado v�m apresentando, nos' últimos

ahos, redução na área colhida ,9" na produção. Contudo, é

nesse municipio que se, obtém 'as ml;lio'res produções por
'u�idade de área. De modo geral, os ·fuaiores rendimentos

.são ob,tidos na Microrregião Hom'ogênea Colonial de Join

ville .

, REFLORESTAMENTO RURAL

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento em con

vênio com' o ,Instituto Brasileiro <;Ie Desenvolvimento Flores

tal - IBDF, desenvolveu no ano, passado ° . .Programa de

Reflorestamento em, Pequenos e Médios Imóveis RuraiS. Es

te progrânlã, cuja execução, esteve a ca�rgo' da CONATE _:

Coordenação de AtiVidades Econômic'a$ de Recurrsos Natu
rais" da Secretaria, çontou com recursos provenientes do ••

IBDF e do .Governo do Estad'o e distribuiu a quantia de ..

.554.966 mOdas exóticas e .774.406 mudas nativas, quantid'a'
de suficiente para retlorestar aproximada"\en� ;1.500 hecta
res.

O convênio no valor de 7 milhões e, 500 mil crUZeiros, en
cerrou-se em março geste ano, e beneficiou cerca de, 6 mil

produtores rurais em· 79 municrpios do Estado, onde a Se
cretaria ma,ntém. viveir.os, fjorestais-em,-cenJunto co'm as Pr.e-
feituras Municipais.

'

Segundo Maurélio qorrê'a da Silva, Coerden'ador da ..

CONATE, novo convênlo:deverá ser assinado d�ntro de pou
co tempo, pa�a a produçAo de 7 mHhões e 300 mil' mudas de

essências nativas e exóticas, jã com a i'riterveniêncla da ..

CIDASC - Compa�nia Int�grâda de Desenvolvicentô Ag,rrco
Ia de Santa Catarina, Vlriculaida à' SecretarIa da: Agricultúra
é do Abastecimento, a qual estã afeta atualmente as.ativlda
des de refloresta:mento.

_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\ De 22 a 28 .d.e jU!'!l1o de 1950,. o CP tr:azi'a' entre outros
noticiários, o� ,seguintes:

:' ,>I \'

,� --,. !IA ,30 ANOS -

,
A Massa Falida :da Fábrl�a,de Calçados Vara S/A dava

um qul-procö danado entre os moradores' da cidade, �ue 'se
degladlavam com a herl:!n,ç,a deixava pelo "Million Müller"
obrigando a inte��n9ão do Dr. João Marcondes de Mattos
Juiz de Direito dà C,?marca, para derimir: as dúvidas euctta
das. O Dr. Marcondes aca�ou desembargador do noeeo TrI- '

.

bunal de Justiça, vl�dQ � ,falecer a menos de'. um mês no:
corrente ano.

' ,
.

,o. Vicente Scherer, Ar-cebispo Metropolitano de Porto
Alegre, acaba de expedir ao clero Unia longa carta circular
111 qual incita os católicos ao alistamente eleitoral, onde de:
clara que, "o título eleitoral� comoo terço e o livro de" reza
'não pode faltar nas mãos dos fiéis cristãos".

'

Aproveitem, que isso vai acabarl Esse o títulc de uma

agêncil:! noticiosa que' dizia estar o terceiro escândalo ad

mi�istrativo denunciado rro espaço de uma semana". Ó pri
meiro desses' escândalos foi denunciado na Câmara Muni
clpal pelo vereador Gama Filho, que acusou, afirmando ter
provas, os ,funcionários da Delegacia de' Economia Popular
de extorquirem mensalmente oitocentos mil cruzeiros dos

açouguei�ós desta capital (Rio), pêra permitirem o carnblo
negto da carne.

II
'

�niversari-a:m dia 23 a Sra. 'Olga Mey Fischer e, também,
Valérlo da Costa, filho do Sr. João Lúcio da Costa. No dia
24 "aniversaria-se a 'senhorita Joanira Hafermann, filha do

'". Carlos_ Hafermann, farmacêutico nesta cidade. Hoje as

COIS�S estao um pouco ,!,odificadas: Da. Olga há bem pouco'

festeJOu. as suas bodas de ouro junto com 'nosso amigo Ue
ze R. Fls�h�r; Valério d�._Cost��,R�.sacto,,"colT! Arlete Schulz

,

e a Joal1lra é a. esposa do nosso companheiro' Rolli Bruch.

- HA 20. ANOS :......_
,

,
.'" '... .. I> _ � .. , �, �.

-

Luise LeuPol� req��ria e_m jUi�Õ,� açã9 de Usocapião, de
um terr�no em RIO Novo, no municrpi9 de Corupá. A petição

. eraassmada pelo saudoso Dr. Arquimedes Dantes e o Dr. Ay
res Gama. Ferreira ,de Mello, então, Juiz,' de Direito da Co
marca - ho�e ,desembarga'dor '::_ ma�d�â expedir o res-
pectiva edital. .' "

.Nos 'éspok�s_ ari,�n"C,i,���:������DE:�bNCURSO. "Um
movimento ,que chamou a atenção do público ,esportivo de
Jar�guá, ,f�1 o .concurso lançado pela crônica esportiv�, com
a supervlsao �este que �abisca esta�d,irh�s.:{OSÓBIO JOSÉ),
e com o gentil patrocrl1lo de Torrefação e Moagem de Café

,
Bauer, parase saber

....�' 'P�lhOJ;<;atleta,.da.Liga Jaraguaense
,
de Desportos e qual o' 'atlefa

•

meiis dísóiplinado de cada ti-,
me, e. a �ominata de impo'rtantes no.mes d� �sportistal!. após

, as pnmelras, duas apurações:
,_ .. -

,

. . ,,' ,

O Governador Herib�rto' Hüls� partiCipava no Teatro AI

�aro de Carvalho, ,öo sorteio das cauteias da Campahna- ..
SEU TALÃO. VALE �M ,MJLI:JÃO" o "ICM E.A CRIANÇA"
dos nossos dias, cabendo o 1.° prêmio ao Sr. Manoel Alaor'
Antunes, de Campos Novos.

•

"

O Laborató�io Min�n�ora, de JoinviUe, ari���;�;a'�ue
aque.l:s que e�t�ve�sem sofrendo d'� S�:i:ões, ..ffi�I�tãs, "Im:
pal�:dlsmo, malelt�s e' tremed'eiras, teriam rápida,'çura com

as_ C�p�ulas Antlsesonicas Minanco'ra". Hoje, a zona rural
de Jo.,"ville se vê a,braços com o mosquito "borrachudo"
q�e VI�OU' calamidade pública e o prefeito' fá pensa em soli-
citar ajuda da UNESCO para acabar' com a praga. i

.

Po'r outro lado, para tratamento auxiliar da sífilis � Reu
matismo, anunciava-se o popular depurativo ELIXIR 914
lembrando que a srfifis ataca .todo o organismo ..:_ o trgadO'
o baço, o, coração, o estômago, os pulmões, a �elle, pro'Qu�
dores. nos ossos,' reumatismo, segueira, queda de .cabelo,
anemia e ab�rto,s. Era aprovad'o pelo D.N.S.P.

- HA ::;10 A�OS ._
• Geraldino José' OChner, 'presidente do Grêmio da Juven�
tude Jaraguaense, despedia-�e de Jaraguá, manifestando

a�radecilfl�!l�os_�o _C?P, �,JitMiq, Jaràguá, às lojãs, ao c�mér
CIO, �s autorldad�, aos' gr,emlstas, aos componentes da Di�
retona, ao Rev. Ir. Alcrdio SChqJidt e aos Rev; Pe,' Ivo e Ele
mar.

.

Falecia dia !l do mês,_ após lig�ira enf�rmidade o esti
mado .cidàdãa C��I Heinric� �ütte, c�m.a idade de 75 ·anos.·
natural de '1�nno,!er,. Ale�an�a. �al�ia dia 10, com 71 anosí'"" .

a S�a. Martha, B'ürger, MathiÍls: viúva de Oscar Mathias. /
Noivavam ,os JOl(el1s,'t.l!âi�� il"i���'Bfosf�ld e Jo�é Car

los "Neyes. Maika era profes.sora estadual e José Carlos o ..

competente c'apitão'�e i,'1?ú&.tria, Vrread:�r à Câmara Muni

Clp�! de Jara,guá do �lJil., de, 'önd-e"� yice:Uder da Ar���,-i .

o Diretor Social do C. A. Baependi e Presidente do Itajàra
TênJs Clube.,. _ �, ..,' .

'"
A Senhora 'Hildega'rd Hufenue�sler estava. se preparamdo

�

para ':Ima vt�em >

à _Eu rop'a, �n��, �ever!� estabelecer contac
tGa com e,mp�eslll$ qongeneres da ,firma onde é di'retora: cà-�
merc!�I. Naquela. o'P,Ort�nidade Dona Hilda, à pedIdo do nos-

so Diretor, ma�te�e éoiitactos: ,coni,_c;Iil(ersos �useus em Ber
fim, cqll1' q o!>Jetlvo.de locali�i"r o, primeiro exemplar-do ..

,_,

"JARA�GUA _BOTE':, �o,S começos dos 19'00, pesquisas que'"
resultaram Infrutrferas.'

-

:'
..

-:' ,;'; r� 1 :"f'
'

.•
' , .'

'

" ", o, oj t

______���� --�����--�--�'- !:;I �E 0

. A-�egur�nça'-da Sjla co,mpra OU da sua ven
da, uma! g....ránt�a·,ÍJegura -de'�nvestimento.

. S, voei quer 'comprar ou vender um' ím�r
vel; procure a�EMPREENDIMENTOS IMOBiLIÄ;''''
RIOS" MARCATTO L'TbA�'''' � ;�r.. I ' , '\-. �'�1;}

I j ;�
...

,

i J ). th I� �. t-

'� Av, M�'., Deq,do[(), ,1.1?§(j f9pe: 72-0166
.

.

JARAGUA ,DO SUL.,... SC

, • ';:o j ." 1'" , Silveira Júnior

.f. . .... 1
Sou fascinado por'.jo'rriais antigos. E quanto menores,

, m�feitos" mais ingénuqs, melhor. Por isso, sou freguês de

caderno da seção de jornais da nossa Biblioteca' Públioa, '

onde passo tardes, folheando velhas coleções.
�-

,

, ,I: I � .1. \

Tenho em mãos, multo bem encadernada, uma coieção
de "O Independenle", de Tijucas, que começou a êircular--" •

no dia 9 de 'maio d'e· 1886. Era um. jornal noticioso, neutro
politico e criterioso, como consta abaixo do títuto, publlca-"
do três vezes por mês.

Esse pr-imeiro número notlclava a; existência "de uma

terrível epidemia de febre .amarela que tem desotado a po

pulação de Desterro e que não cedeu nem diante da onda

de frio que+aseolava a Capital". Mas o jornal é!ává'a sua

versão da epidemia: '''Riã-s� quem quiser, mas entendemos

que o terrível flagelo é um castigo com que Deus recorda

aos desterrenses os seus pecados e escândalos camavales

coso Nessas festas o luxo é a vaidade chegam a um ponto
de indivíduos pobres, no dellrío diabólico, contrairem dlvl-

•
das de 200 a 300 mil. réis, tiradas essas quantias a [uros, só
para se vestirem naqueles dtas em honra a santanás".

�

O retratista Alves' Perei_r:a, instalava�se em Tijucas e tl

rava retratos a estes preços: ll.ma dúzia de retratos abri-
,

Ihantados, 8$000'; 1 dita em cartão vit6ria, 15$009. Durante

vários numeros fh, joro'al � iiríha apenas este ariúncio. A, partir
do número cinco 'apare�em�outros pequenos anúncios: fare

lo de arroz no engenho· de Francisco Peteira da Fonseca;
J 1_ ........_ •. -.�__ ' ..... d .....

,.
.

.

Manoel Paulista, moradór- nos 'Bobos, vendia uma junta 'de
_

bois ótimo� 'páiá o sêrVtoO: Gabriel Leäl anunciava cera de

Joinville.. ; .. "

. ,
_, ... , .... t .� .......... "

�

Tlldo indica que jã em 1886 houve quai�uer jogada pa-

ra prorrogar as eleições ,.municipais, tanto que "O Indepen
dente" começa uma nota assim:: "Caiu no Senado o novo

projeto de eleições municipais. Por esse motivo tiveram elaS''''

lugar no dia pri;neiro dàrco.rrente,(julhor',EStão 'eleitos'em
primeiro escrutfneo os vereadores: Lui� Laus (34 votos); B,

Gallotti, 2i votqs; A. Gandra, -26 votos; Braga, 25 votos e

,"No teatro São Pedro, na Corte, está cantando atual-
. "'-'- -� --_ .... -_'_ _...___ - �

mente a distinta atriz'Sa!a Bernhardt, a mulher procjígio,
como lhe .chamou Vitor Hugo':.

.

.� ',�, �.
,

.

.

'1
-

:"';__' �� ,.. ..

�

Mas a história de Sara Bernhardt não parou' ai. No nú

méro seguinte, o jórnaJi conta que ela' fórá esb<lfeteada n6

mesmo te1::ltro São Pedro por madame Nolrmont, a quem a

agredida teria chamado d'e' (ästa. Sara 'B�rljlhârdt 'não dei

xou por ,mends: '''No dia seguinte ...!;, é ro Jórn�1 tijuq1Jense
quem conta ao findar o quarto ato da peça Ädriana [ec,

quando madame Noirmont se 'retirava de cena,' Sara Ber

nhardt lhe aplicou quatro vergastadas com um chicote com
_

l,... .• ,� •
_ \,

que estava arma�a".· _

' " "

.

,_ 9�9' J
.. . t: �

Quem voltar a escrever a história de Sara Bernhardt te

rá a' obrigaçAo de côntar esta história e citar o herói'co' "O

Independente", de Tijucas...
'

j ,

�

Esse J�ão Barthem Júnior não lidava sI' éom imprensa.
Já no número oito do seu jornal aparece o anúncio da "No

va Casa", de sua propriedade, vendendo feijão', �carne-seca, .

'

banha, querosene, louça de barro, louça branca, e, pintada,
sabão, Vinagre, prego, I'inha, meias, cam'isa de' meia, éspe:
lho, óleo de rrcion, !in,t� d� escréver, chá, barbante',brin- .,.,.co�, anéi�, .l;lardinha (Ie Nantes, papel. E tudo pelo preço de

custo. '�ais tarde é que as' vendas trarã,o pequena porcen�

I.

tagem de lucro":". ,

---L.- •

>--:--: -JII{-

"::'0 correspci�d;nte do jornal, em São �iguel dava rootr-
�

'"
n

' .• �
• r' '''..,

cias alar,mjintes:: ':SAo' tl(iguel está em estado' de sitio, as' •

autoridades .com o sau 'amigo Vera Cruz já f�ram para Bi�
guaçú; o padre'Maia:Já não_é mais' nosso Ivigário. ,A ladroei-� �.
ra por aqui 'anda de ,bandeira Içada .. ,

II .

"

"

> ;�' �a{ h �
•
,'" �(fl_

_ rtt r
�
_ ,

"O Indepenp.�m��' devia ser l!,m jornallepublicano, por-.,

qu� ��tampa�à p�Í1,de��çõ88 az",� ,8 fê!mlÍii real: "A_, fa-
'

mrtlfl imperial do>'Bra�U custa 1.153:000$090. p.c�r ano; .... ::.
96:083$332 por mês; 3:202$773 por dia; 134:445 por hora e

2:2�0 'pot minuto; o que corresponéi� ap�dxiÍnalifamerite) ai'
- 100 réis por habitantes. Or-a, contando este municrpio corri

� "", r .... ;1 n
'

14.000 habitantes' ·só 'daqui o Imperador nos papa 1 :400$000
por ano". -E'f\f'\, �)

,

'

ft

"""_ho

Este pequeno 'anÚ cio nos faz saber g�e· i:lm Tijucas W
houve uma alfân8;gâ:"Deu entrada nii MeSá de: Ren-das des

_.ta,_Vila'o patac�o '''éS,)'a'(iarte'' prôcedànié�do ,'Rii> de-Jàíné1'-,
�Ol para onde séQ'lte com' um carregainentO;; �o· négoclante:' '"

�

;.: sênhor BenjaminGêãiifo'tti",
,..

.. t

,

"

:
�

"

.,� ii;
. .!r �1lr�'"

y�, " .,r -
....,.�i .... t) ...• W '9J11S1né -'

O;;'E fj'n�"'nehte, este misterioso�ã�'Únc'i� ;m negrito na edi-
"'...... (; J'

.

�. .,1)"'.. ':
"'}

çãQ_�e. 18.�� �.�t�bro de, 1886: ·�'.e�r�, q�P't!ad,o ge�1- ��
este"pnmeJro dlstnto," o senhor barão- de·fef�,t desinteres.:.
�ad� .��i�O.: d:�sm ���iiC!� �Ml,I_ltgs�con;;:1á:d&es e t9��S_"
os ,9�as�lst�&��'1O ..1iI_e)p � ����i�;.O .�po�ani". !á,i.�u!",
candldato bom' pra -gen,telv,�tar' nele:' '

.�
�J ; José' Curí, o sátiro
"'Bl ;,.�', ''l.

....1 -'--

",,' ,t�� f.; '/ '

._�r li ERÂO 'iniblal e lr�quente (repito e torno' o' repatir ':;rri
taulas .ou palesfras de. Literatura), é a mania generalizada de

separar (ou omltir) a Literatura de um povo da sua história

eêonörntca, social, politica, religiosa, de que ela, a I"lter-à-
tura, constitui apenas uma das mainifestaçOes. Por isso Jmes:
mo," preténder "tomar o fenôme�o, literário isoládo"ou em'
suas relaçO'es com outros fenômenos externos da mesma
natureza, implica em renunciar à explicação dos elementos
I. • '

essenciais que o produziram. )
-

Fatores múltiplos que, os soci610goo, nós chamamos de'

"mudança" ou "transição" provocam, em tais casos, o que
-. tatnbérh 'se costuma chamar de "crise;" em� todos oä. senti

dos. Crise social, crise econômic�, conjuntural, política, re

lfigiósa. ,E é sobretudo em situações de crise que seus efei-
o to�se projetam com mals violência, evidenciando "uma mu

danóàV i(lU uma' "transição". Isso todos sabem. Tanto quan

to sabemos 'que vivemos hoje, ao findar de um século (veja
a história) a mais séria crise, maior que a d'ecadência gre

ga QU a prostituição da cultura romana: vivemos a crlse por-
, nocrática que, generalizada, gera a Pornocracla,

É nessas crises que aparece, destacado, o humorista a

par do sátiro. No Brasil constatamos muitos humoristãs mas

poucos sátiros na Literatura. Essa crlse de desfibràmento,
intelectual, ético, estético é tema dos 12 contos (ou estö-

:. rias) que compõem o livro do meu confrade catedrático, o

Professor Dr. José Curi,' da Univérsidade Federal de Santa
Catarina;' IiJro' que ,leva o título de Juca Jacu, & Cia:" ...

,considera-te homem, bom Jacu, de imbec(s há milhares co-
"

.rno tu" - eis o remate sátlro de cujo ridente estilo jamais
imaginei capaz o austero Livre do Docente Dr. José Curi da

Linguística e 'da Filologi� Romana.

Sátiros, do gabarito do Curl ora revelado, para acres
/centar-Ihe mais uma laureá ao' seu robusto intelecto, sátiros

desse. quilate temos poucos, como o clássico Gregório de

,Matos, no lírico, no satrrico e no sacro, que nos diz:

o --Homem'

de Branco'

Manoel Vitor

• .... - k'

Dentre toaos os santos,
aquele que deu inicial à vi
dia da Igreja de Cristo - o

apóstóloPedro, revelou-se
como o magnata das cha

ves, .e qU'e', por. primeiro,
teve � vencer o paganis
mo, lavrandol inóspita seá-
I

.
.

ra.

Nossà atenção se voltai,
lembrando-o" para a figu
ra daquele que

-

o sucede
na atualidade' e que nova

mente, em cenário bem di

verso, pescado,r de outro

aspecto, deve vencer não
só a lieresia, mas a luta
cruenta-dos inte'ressles hu

manos, já não mais entre
gladiadores incultos, mas

através .ea malícia sorra

teira de transvias e inova

ções.

Nenhuma calva tem pêlo,
todo ovo nasCe crú,
É marisco' o sururu,

todo feijão é legpme,
coze-se o comer ao lume,
é abóbora o gerimu.

'

«

E o nosso José Curi, nos apresenta«este:
-

... E se tu crês que é preciso agora,

Deixar de esperar, deixar de' crer,

Vagar como u�a pétala f�escal
'Na crista p�icodoid'a dUma onda,
Fala já co'a . .crônic'a social. / /

Mistura de porce, ,1eão e de um mà.é:a�o;1 �
r" r

Luxúria mais. "fereia mais �om·ic'es. ,', � � ,t "", ..

Considera-te �um",homem. Que doidices!

'." ': '.;. ,Já, está repleto de imbecr� o saco.
." Ar" estamos' frente a frente com uma nova visão e con-

o
...

• • >l '" ,_

ceituação sátira do fenômeno p.oético-, da conc�pçãõ da for-

ma, da função das imagens e de' tod'os os recursos técnicos,
da expressA0 artrstic8,. Tal qual Mário de Andrade faz nas

cerça' poesia;nioClernista,com seus. versos em "Pau'licéia Des-

vai'rad'a", sátira à Burguesl� endinheirada, José"Curi satlrl-'
za a sociedade byrguesista, seus ídolos, os politiqueiros, o

ensi'no 's�perior, ,assinala a existência do povo abandonado, ,

fere· a aristocra.cia dlnheirista e abala o tradici'onafismo da

sua, de há muito enfermIça,•.,8Cfe.

• •. Se PalÚlo VI foi herói de
outra pllgna, de p'o's'ição
augusta.em .seu valor as

cético, João Paulo II, na
sombra da dignidade que

\
projeta no mundo, $Ó por'
ser ele um outro Pedro,
na, fibra da COragem re

dentora, se colOc!ai de ime
diato no altar da nossa ad
miração.

,.vAIi está na cátedra de .

Roma um· hômem que se'

sobrenaturaliza na linha

':'i,l, �a',SUll .' '�bn�iç�p ,

de'
I'apa: Máio�r que 'todós"Os

, maiores, repete ,a divinda- ;
.

aéj",epresêntaricJ6 'ô"Cri��_
,
to que lhe marcou, há vin-'

, ..

te- séculos; o roteiro do

,i!l!-polutQ" na" disciplina da
Igreja.

I ._, �,

.

�f 'J""I{ t; ,

Perpassa, não obstante, por todas as 12 estórias do

'. Curi, estórias em que se sente a vibração do poeta revel:�

do ante os dramas obscuros no ensin6 superior, na-society,
7- sentecse uma d_oce ternura pela Cátedra, pelo, ser huma

np, comoções de sua vida e pelos que nela se agitam e lhe
'-

'dão�alma'e por. _õß,utor ,de Juca Jacu & Cia., demonstra que'
o trabalho artístico, sátiro, pode operar-se sobre diversa ma

téria e que os temas (12) não são de antemão po'eticos, mas,
�Píira sê-lo, dependem do tratamento que recebem.

Curt nos faz ;Iembrar o risonho filósofo chinês: "Certos

mom�ntos .são primõrosos mas, na reaiidade, sombrios: o

nevoeir� pesádd "Co�o, _chuva, Certas circunstâncias são cha

madas poéticas, mas,' na realidade, duras de suportar: po-
'

_

breza e enfermidade. Certos sons parecem encantadores no

.

papel, mas realmente são ásperos: a voz d,o oficial de jus- .

tiça e a do pregão nos leilões." :

O contacto constante com a realidade d.á' ao humorista .•

uma espécie de esplrito de ricochete, e também leveza e

subtileza. ":To,das as formas de pose, de aplicado contras-'

sen�o, de estupidez acadêmica ou de pretensão SOciál 'são
.

..
- ,,- ,� .

postas no Olho da rua;- cortês mas eficientemente.
'

'. • Que�nos v�nham outras sáti�as surpresas c,omo est�, de
um intelec�ual de humanidades como o Prof. Dr. José Curi,'
é' do que muito. precisamos nessa cultura conjuntural 'numa

...sociedad.� aviltada pelo dinheirismo e conspusóada �Ia'por-
nocracia.

..
.

Jguá do:Sul, às Margens 40 ltapocu, junhO/1980
. .

,Sucedem-se : as 'gera·
ções. Grandes e pequenos
revivem o choq� das cras
ses,'na competição' 'dl\l ma':
téria, Tombam poten,tados.
e outros surgem, mas in
tangfvel' às eversões' do
cáos' permane'ce a luz que

. vem da'Se suprema,' por
que a sua -candeia tem a

:

segurança de um juramen
to, que das mãos de Deus
renasce nas mias do Pa
pa.

Quem tem a ventura de
ser cristã9, (e neste Brasil
amado essa felicidade a

bra,nge qua. toda a ex

tensão da Pátria�, pode 1'8-
.

gosijar-se de possuir um

tesouro na autoridade do
Pal)à. Pequeno'e humflde

,
,

ele e grande e sobêrano.
Seu domínio'�ão' tem o Ii
.mite das cog:itàções que
geram' as' estatísticas da
�gllla, mas abraÇia "o mundo
espiritual da men,te e a se

.. � me�tefra oculra: 'f;fo cora
- � çã,ó hU!ftano•

<
.

,80.
� .

! \." "\o.,

Ltdà'.' '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Organização Çontábf"A C()MERCIAL !!I/C LIDA"

EugêniO Victor' Schmoeckel
CRC-SC n.o 0048 i

Téc. cent, Ant6nlo José Gonçalves
CRC-SC ,n.o 7.786' .

TéC. Conto Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o, 7.638 .

Agente do ECAD - Recursos 'Fiscais e· Administrativos - Con
t�biljdade - l?ery!ços de Marcas e Patentes - FotocQplas de le
gislação Traballilsta e INPS - Seguros em gerál - Serviços
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Desde 1944 a serviço do prôgre�sô de Jaragué: do Sul
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.V�açã(j Canarinho
TRANSPORTE - URBANO,'

I,NTE��R.BANO, ,exCURSOES•.
A "Canarinbo" preocupa-:-se, com a sua lo

comoção,. colocando à disposição mode:rnrssi
��s ônibus, co.m pes'soal especializado, possi
bilitando �ma viagem tranqüila, rápida e segura.

'" '

1
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Programê bem! Programe -CANARINHO _ o
transporte carinho·so., ' ..

JA.RAGUÁ DO SUL �ANTA CATARINA
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- CINE REPORTAGENS

.;_ SOM AMBIENTE.

AMPLIAÇAÓ DA
"GRANZOTTO' FERRAZ"
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O Governador Jorge Konde't Bor
nhausen aprovou dóis convêhios ce'

.. tebrado-s pela Seclie,ta-ria da Educa
ção. O primeiro' com a Prefeüúra de

. MaIra.: n� valor de Cr$ 300 . mil" pàra
construçao do prMio de' alvenaria da

.. '.

EB Maria Pàulo Fe!rres, e o segundo
_com Ia, Prefeit.ura- de Jaraguã do Sul,
pani! ampliação dó prédio da Escola
Básica Eiza"Granzotto Ferraz.· Os: re
cursos consignados pelo Estado', nes
se tempo de ajust'e,'são,Do monfarit�
de Cr$ 863 500.00.

O 6-rgão interveniente fiscal em·
ambos os ç-:livr-niQs é o DAE.
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L E. NO 787/80
Concede auxílio financeiro ao CLUBE' ,

ATLéTICO,BAEPENDI, e dá outras pro-
vidências. \

'

-

.;»

o .sr, VICTOR BAUER, P�e,feito Murrlcipal de
Jaragua do Sul, ESitadiOi de Santa Catarina, no uso

'

e exerclcío de suas atribuições. '

,

Faz saber a todos os habitantes deste Muni

clplo que a Câmara de Vereadores aplovo'� e ele
sanciona a seguinte Lrei: '

'

ART. 1.0 ....,.. Fica o Chefe do Executivo Mun.i

cipal autorizado a conceder auxllto financeiro, ao
CLUBE ATL!:TICO BAEPENDI, para construção
de uma arquibancada, no valer de .

Cr$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzelros)
, com, a seguinte classlifiaaçãol:, _

ANEXO I - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EDUC�ÇAO
0401.08462242.044 - Auxíllo a diversas entlda-

"

des para a reatlzação dos
" XXI JASC

· . . . . .. ;'..... Cr$ 4.000.000,00

ANEXO II .:._ QUADRO A ,
-

0401 - DIVISA0 DE F.[.lU_CAÇAO
0401.08462242.044 - 4.3.3.1 - Auxíllos para

?

despesas 'de /
,,,

capital
• • •• • '1.. •••• •••• •••• •••• Cr$ 4.000.000;00

ART. 2.0) ,.._ Para cobertura da deepesa do

-artigo anterior,' ficam anuladas total e parcial
mente as seguintes dotações do orçamento vi
gente:-

ANEXO I - QUADRO A
0602 - DIVISA0 DE eS1 RADAS DE R'ODAGEM
0602.16885311.011 _:. Pavimentação de rodovias

,

,,' . Cr$ 3.000.0pO,00
0603 - D'IVISAO DE SERVIÇO,S URBANOS
06Ó3.1691'5752.037 - Manutenção dos serviços

,

relativos a vias urbanas
· . .. .... .... .... .... .... C.r$- 1.000.000,00 I

TOTAL, ___
'"

· . .. .... .... .... . .. �. . .. Cr$ -4.000.000,00
ANEXO II - QUADRO A

'

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885311.011 - 4.1.1.0 -:- Obras e instala-

ções -

· . .. .... .... .... .... .... Cr$ 3.000.000,00
0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
0603.16915752.037- 3.1.3.2 ,....:. Outros serviços

e enoargos
e-s 1.090.000,00

I TOTAL +-,

.. .. .... .... .... .... Cr$ 4.000.000,00
,

ART. 3.°) - Fi_ca o Senhor Prefeito Municipal
autorizado a assinar com àl respectlva entidade,

�

convênio onde deverão constar as responsabili-, '

dades e enclirgos, de ambas as partes, inclu�ive _

as normas para movim.entação, aplicação e pres-
tação de contas do re,CUfSO recebido. '

, ART. 4.°) ,_ Esta Lei entrará em vigor na da
ta- de sua publicação, revogadas as disposições
em contrárloi.

PALACIO DA PREF.EITURA MUNICI'PAL DE
JARAGUA DO SUL, aos 18 dias do mêsl de junho
de 1980.

,
'

, VICTOR BAUER
,

, Prefeito M!Jnicipal
A pr:esente Lei foi registrada e :publicada, nes

ta Diretoria de E}l:pedi,ente, Educação e Assistên
cia Social, aos 18 dias do mês de junho de 1980.

ASTRIT K SCHM�UCH
"

D.iretora

L E I N° 186180
Autol'!i;za a abertura de "CrédUo Espe- '

cial."
.

O Sr. VICTOR BAUER, Pre,feito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado (i(:! Santa Catarina, no USt) ,/

e exercrcio de suas atribuições. �

, Faz saber a todo:s os habifantes deste Muni-
c!p'io. qu:e ,a Câmara de Vereadores aprovou e ele
sanCI'ona a seguin�e Lei:

ART. 1.°) - Pica o Chefe' do Executivo Mu
nicipal autorizß,do a abrir medialnte Déc:reto, um
Crédito Especial,' destinadlo a subvencionar o
DESPORTO PROFISSIONAL DO GR�MIO

. ES
PORTIVO JUVENTUS, no valor de ,CrS '20(}.000,00
(Duzentos mil cruzeiros), com a seguinte, clas;...
sificação: -

0400 _.... DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CUL-
TURA E ASSISTI:NCIA SOCIAL' -

0401 - DIVISA0 DE' EDUCÀÇÃO -

0401.08462272.045 - fl n\.pnção ao Desporto PrO
fissional do Grêmio- Esportivo, Juventus.
3.2.3.1 - SubvençõeSl SOciais .. Cr$ 200.000,00

ART. 2.°) - A despesa decorrentel da con
cessão da sUbv:e,rição do artigo anterior, áorrerá
por conta do superávit financeiro, apurado no Ba
lanço Patr;imonial do exercrcio de 1979.·

ART. 3.°) - A entidade ora subvencionada
deverá apresentar a demonstração da' aplicação,
'ê a prestação de contas d.os recursos até 31 de
março de 1981.

'

. ART. 4.°) -_Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas..as disposições
em corifrárlo� .

.

,PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL :DÊ
JARAGUA DO SUl;, aoe 18 öles ék) mês ,dá junho
de 1980. '.

" ,

_' VICTOR BAUER - '-
_ Prefeito Munip.ipal _

.... A pr.esen,te Lei foi
-

registrada e publicada �
nesta Dir!etQria de Expediente, Educação e As-

....

sistência Social, aos 18 dias do mês de junho de
1980.

ASTRIT .K. SCHMAUCH
Diretora

,

ASTRI-T K. SCHMAUCH
Diretora

'DEC'RETO H.o 591180
•

Suplementa e anula dotações do Orçamento Vigenfe.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de JaragCuá do Sul, Estaäo de
Santa Catarina; no uso e exerclcto de.suas 'atribuições, com base na Lei Mu-
nicipal N.o 761/79 de 31 de outubro de 1979;

DECRETA:, .

Art. f.o) - Ficà aberto um crédito suplementar no valer de Cr$
450.000,00 (Quatrocentos e cinqüenta mil cruzélros), para reforço dos progra
mas � verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigentle, a saber:

ANEXO I - Q(JADi�O A
0303 - Divisão de Serviços Gerais
0303.03070212.010, - Manutenção das atividades da Divisão - ..I,�

, de Serviços Gerais •...••..•.......... ' Cr$ 200.000,00
0403 - Divisão die Assistência Social

' '

0403.15814872.022 - Asststêncla 'Comunitária e Subven-
,

ções Sociais .... ,•••• ,. "0 o • o •• o • •• • • • •• Cr$ 100.000,00
0602 - Divisão de Estradas de Rodagem -

,,0602.16885341.012 - Abertura de Ruas,éonstruções e Restau-
ração de Pontes e Bueiros . I • • • • • • • • • •• Cr$ 150.000,00
TOT A L ..... , .••...•.•..•.... "'" ..

' Cr$ 450.000,00

ANEXO II - QUADRO A
0303 - -Divisão de Serviços Gerais

,

'

, ,

0303.0,3070212.010 - ,3.1 ,3.2 - Outros' serviços e 'encargos ..... .Cr$ 200,000,00
0403 - Divisãb de Assistência Social '

,

.

-0403.1581487.2.022 - 3.2.5.9 - Outras transferências a Pessoas Cr$ 100.000,00
0602 - Divisão de Estr�da's de Ródagem . ....,
06,n2.1688534'f,012 -):Jn� .1.0 • Obras e staleções .; ' Cr$ 150.000,00

, ";,,,.:.J,,:,O T.A [ .. ., : Cr$ 450.000,00
,

, A�., 2.�) ,r:;:;j' O teF.ur�'o-par,a a?ertur,a do presente crédito su�leme.n-tar correra por conta do superavit Flnancelro apurado no Balanço- -PatrImOnIal
do exercíclo.da. 1979, f!1I

"
-- ,

_

Art,.,�..�),,�� Este Decreto entrará em vigor na daltà de sua publl-
caçao, revoçadas as". dlsposlções em contFàrio. �

,

\' Palácio. da Pré�e:ttü�r-a'Municipal de Jaraquá do Sul, aos 19 dias do
mês de junho de"Tl9.a,Qw r"--"-�'

"

"

,. • t:�"
- - VICTOR BAUER

,_, . '_
'::

__
- , Prefeito Municipal

(T
.....,

� -.'
'"'
...._

......

.
O_p,���,!J.f.e DElg.Efto foi registrado e publicado nesta Diretoria dá

Expedl�l}.te, EduC:,a,ç_�o..",r A��slê[l'cja socla', aos 19 dias do mês de junho/198Q;/
................ .-".",I"-.- •• �_.

II,

DECRETO N.o 595f80
Concede,auxilio financeiro ao Clube Atlético Baependi, Ie' dá, ou
tras providências. ,-;

,

VICTCS" By'�UER, .Prereuo Munlcij::al,de Jaraquá do Sul Estado (.k�\
Santa Catarina, no l,I�, e exsrcíclo de suas atribuições, com base na Lel Mu-
nicipal 'N.o 787/80 de",18 de junho de 1980;

,

.

''''�'Il

DECRET�:
Art 1 ;1;) Fica aberto umcrédito suplementar no valor de Cr$

4.000.qoo,00 (Quatro'nülhões--d'e' cruzeiros) para reforço do .programa e '(erba
abaixo discriminados; 'a sa/ber�

ÁNEXO I - QUADRO Á
0401 - Divisão de Educação
0401.08462242.044 - Auxflio a diversas entidades para a reailiza-

'

ção' d�s XXI JASC •.••...•. � .•.

'

. . . . .. Cr$ 4.000.000,00

ANEXO II - QUADRO A '

0401 - Divisão de Educa'ção
, 0401.08462242.044 - 4.,3.3.1 - ,Auxílios: para despesas de capitalCr$ 4.000;000,00
- Art. 2.°) -- Para cobert�ra:,de despesa do artigo- anterior, ficiam a
nuladas total e parcialmente as seguintes dotações do orçamentq vigente a sa
ber:

ANEXO I - QUADRO A ,

0602 - Divisão de Estradas d& R�odagern:
0602.16885311.01:1 - Pavimentação de Rbdovias " Cr$ 3.000.00,00
0603 - Divisão de SerViços Urbanos '

0603.16915752.037 - Manutenção-dos serviços relativos a
.

- ,

'vias urbanas ' ... ,0 o'•••• o ••• � ••••••• / •• Cr$',1.000.000,00
TOT A L : . : Crl 4.000.000,00

�
/.

;..
" '-

ANEXO II - �UADRO A ---

0602 - Divisão, die Estradas de Rodagem '

0602.16885311.011 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações: . . . . . . . ... Cr$ 3.000'.000,00
0603 - Divisão de Serviços Urbanos, /" .

0603.1691-5732,037 - 3.1.3.2 .: Outros �erviços e ençargos . .'.: Cr$ 1.000.000,00
-

, T 'O T A L Cr$ 4.000.000,00
Art. 3.°) - Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a assinar

oom a respectiva entidade, convênio onde deverão constar- as, responsabilida
des e encargos de am�as as pairtes, inclusive as normas para movimentação,
aplicàção e prestação de contas do recurso recebido.

Art. 4.°) :-:- Este Decreto entrará ,em vigor na datal de sua publica.,
ção, revogadas �s disp,o's,içõe:s: em contrário.

....... Ps:'lácio da Prefeitura Municipal de Jãràguá do SOl, aos 20 dias do
mê�tde junho- d;e 1980.

' '

VICTOR BAUER
, ,

Prefeito Municipal1 '

/ '-

O pre'sente Decreto foi registrado e pUQlioado nestal Diretoria de
Expediente, Educação e' ASsistência Social, aos 20 dias do mês de junho11980.

ASTRIT IK. SCHMAUCH
.

Diretora'

"

-

Vem
.

aj mais 14
\

-

massas frias
As 2 horas da madru

gada de' sábado palssado,
dia 21, segundo' informa
ções do professor e cie,n
tista A. Seixas Netto, co-

, meçou o inve�no astronô-
_ mico, '(fue distingue-se dó

inverno c.limático iniciado
dia 28 de maio último e

que marca o çomeço efe-
'tivo da, estação mais fria
do ano. Segundo ó meteo

rologista, o fenômeno 0-

correu,quando o sol, na.

quele 'horário, chegou à '

sua inclinação ,máxima
para o nordeste, ocorren
dó o "Solstício do, Nor
deste".

massas de ar, frio que�
quancfo

.

passam sobre S.
Catarina, têm a duração
de no máximo dois 'dias e

meio. Entre uma e outra,
afirmou, a temperatura e

leva-se. E previu que mes- ,

mo com estas quedas de
temperaturas, ainda as

sim o -inverno. será pelo,
menos cinCC)' graus mais
quente que na estação.

. Em 'suas anrmaçõés, S:'
Netto ,dis�e que até o cUa
22 die setembro� véspera
da primavera'; as perspec
tivas indicam que 'ainda
teremos que enfrentar 14

D E C RcE T O NO 592/80
Abre "Oréd1to Especial" ,

'

vicrcn BAUER, Pl1efeito Municipal de
Jaraguá do Sül, Estado de Santa Cata-ri- '

na n'o uso � exer,cício de suas atribui

çõ�s, com base na Lei Munici,pal N° ......

786180 de 18 d,._junho, de 1980;

DECRETA:-
ART. 1.0) - Fica aberto um Crédito Espe'�i�1 ,

na importância de e-s 200�00�,00 (Quzentos mll

cruzeiros) destinado a subvencionar .o Desporto,
Prctíselonal do GRI:MIO ESPORTIVO JUV�NTUS;
com a !Sieguinte c.lassificação: ,

'

0400- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTU-
RÃ, E ASSISTI:NCIA SOCIAL

0401 ._ DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, .
'

0401.08462272.045 - Subvenção ao' D:e1sporto prd-
,

tlselonal do Grêmio Esporti-
. vo Juventus.

-3.2.3.1 __ Subvenções'Sociais ,... Cr$ 200.000,00
ART. 2.°) - A despesa decorrente da co�ces

são da subvenção do arl!igo anterior, correra por
conta do superávit financeiro apurado no Balanço
.Patrimonial do exercício de 1979. -

'

-

ART. 3.0) - A entidade ora subvenclortada
deverá apresentar a demonstração da,aplicação e

,

a prestação de contas dos rec�rsos ate 31 de mar-
ço de 198.1. '"', '

ART. 40) - i::ste Decreto entrará e'!1 vig?r_na
data de sua publlcação, revoqadas as d ísposíçoes
em contrário. '

PALACIO DA PREFEITURA MWNICIPAL, DE

JARAGUÁ DO SU�, aos 19 dias do mêsde junho
de 1.980.

� VICTOR BAUER
, Prefeito Municipal

,

O presente Decreto for 'regi�trado e publica-
do, nesta Diretoria de' Expediente, Eduoàção e As

sistência soclateoa 19 dias do, mês de junho de

1980.
I \ '

ASTRIT K
.. SCHMAUCH

. Diretora

Considerando, também, as constantes eJeya-'
ções dO' preço dos oombustíveis e o s,eguido au

'mento das despesas dei custe:io' que enfre,ríta a'
concessionária dos transportes coletivos deste

Municfpio;
-

I .considerando, ainda, a /essencialidade da

prsstação dos, serviços d�es�a empresa de forma

regular, objetivando afastar eventuais' impasses
que 'possam afe'tar ó perfeito' atendimento aos

'usUários;
,

, Considerando, finalmente, a economicidade
que o transporte coletivo representa, transforman
do-se numa alternativa principal de locomoção, e

constituir-se numa forma de -evitar ,o consumo de
combustrvel,

.

D E ,C R-E T A:--

Artigo 1.0 - F.ica autorizado a Ta�if.a de Cr$
8,50 (Oito cwzeiros e cinqüenta centavos), a ser

oQlbrada pela VIAÇAO CANARINHO LTDA., nas
ônibus circulares que perfaZiem os trajetos dentro
do perrmetro urbano. ,

Artigo 2:° - Aprova os valores das l�rifas
das linhäs INTERDISTRITAIS, fracionadas de acor
do cdm 'os trajetos determinado's nas tabelas ane�
xas, que-são parte integrante do :presente D'e'creto.

Artigo 3.° - Este Decr�to entrará :em vigo'r no ,

dia 14 de 07 de 80, perman�cendo em vigor as dis
posições constantes do artig,o' 1.0 do Dec'reto N°...
527/79, de 20.02.79 e do IJrt:go 2.° do'De�(et'l)CN.o

567/79, de 11.12.79.•
,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL, aos 20 dias do mês de junho,
de 1980.

VICTOR BÄUER, Prefeito Mun:icipal de Ja- ....
raguá do J;ul, Estado de San,ta Catarina,
'no uso e exercício das atribuiçõlés qüe
lhe confere o .ítem XXIX do artigo 70, da
Lei Complementar NO 5, de �6 d'e nOV!etn

bro, de 1975 e, com autorização baseada
na Resolução�N0 112/79, d'e 06 de junho
de 1979, do CONSELHO INTERMINISTE-
RIAL DE PREiÇOS -: CIP

,

VICTOR BAUER '

,Prefeito Municipa.l
O presente Decreto foi registrado e publica

:
do nesta Diretoria de Exp�diente, Educação e As
sistência Soqia:l, aos 20 dias do mês. de junho de
.1980.

�STRIT IK.� SCHMAUCH
Diretora

, -

�, Estado de Santa Catarina

,R PREFEIT�RA MUNICIPAL DE CORUPA

�Edilal n:.O 05/80
\

A Prefeitura Municipal de CorUpá) (SC) co

munica a todos' os interessados que está efê

tuand'ó o cadastro de fomecedores de aClo'rdo
com as exigências preyistas no decreto lei n.o

200/67.
,

Informações serão prestadas na Secretaria
da Prefeitura Municipal. ,

-

Prefeitura 'Municipal de Coruf?á (SC), 16 de

junho de 198<?
'

ADELINO HAUFFE
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jogos Abertos'
·

Além da Fedra em saHos

,ornamentais, Jaràguá 'do Sul
. .

mandará outros três atletas
na modalidade de natação a

Aracaju, bem como, cederá
o técnico Arizinho, do sele-

'cion.ado jaraguaense, para
dirigir a Seleção Catarinen-

Não entrando no mérito da

questão, preferindo abster-se
de qualquer comentário à
respeito, o Presidente da Coo'
missão Municipal de Espor
tes, Fidélis Carlos firuschka,
mostra-se bastante abórreci

do com as críticas dirigidas
ao órgão pelo Professor Mu
rillo Ba�reto de Azevedo,
Présidente do Conselho Su

perior ' de Julgamento dos
Jogos :Abertos de Santa Ca
tarlne, numa entrevista cole
tiva prestada aos dois sema

nários locais. Murillo, naque
la oportunidade" çJeclarou
que o nosso esporte amador
está mal orientado e formu
lou igualmente crítlcas devi
do a CME não ter confirma

.

do outras modalidades, além
do atletismo, natação, tênis
de campo e tiro carabina
nos Jogos Abertos Regio
nais-Norte, em realizaçãp em

São Bento do Sul.
Dessas quatro modatlda

des ratificadas aos Regio
nais, o atletismo será dispu
tado .ern julho 'Ra 'cidade de

Bhrmenau, a' natação em a

gosto na, cidade de Joinvil
Ie, o tiro carabina ficou au

tomaticamente classificado,
pois havia só três cidades I

,

inscritas, ficando o tênis de
campo como a .única modia
lidade que representa o mu

nicípio promotor dos XXI
JASC, nos JARs-Norte. E a

lém do presidente da CME
chateado com �s declara�
ções d'e Murillo, o Presiden
te 'da CCO, Sigolf_Schünke,
també;n o está, devido" ao

tato dq_professor Murillo ha-
'ver criticado a ,não distribui
ção ainda de nenhum bole-'
tim sobre o andamento dos
trabalhos de preparação aos
Jasc.

FEDÁA CONVOCADA

A atleta Fedra 'Konell ' do
Beira Rio, ioi COnVOdad�, ao

lado de outra de Blumenau,
para representar Santa Cata
rina no· Campeonato Escolar
Brasileiro, em 'SaUos Orna
mentais, que será, realizado

/ em julho, em Aracaju, Sergi
pe. Fedra foi, ratificada e�
reunião ocorrida no final da
,semana pasSada, ná Capital
do Estado, entre os técnicos
e responsáveis pela idá da
delégação catarinense' só
Campeonato.

NATAÇÃO TAMBÉM

Figueirense e
/ Rio

se, Feminina de Na�ação. Irão
na natação Rosângela Jark,
Jean.Beno Lúcht .e José Moa�
cir Lemkuhl, ambos a .pri:
meira vez ,participando de

competição de tal enverga
dura.
A sarda está prevista para

9 de julho, com retorno, dia
23 e chegada no dla 26.

jeuruao junto ao Ginásio de

Esportes Artur Müller com o

. Coordenado� de Ciclismo,-
Domingos Correia, o Portu

guês. Na pauta, 'assuntos cor

relatos à modalidade, treinos

�. planos, dentre outros.

Nessa modalidade, ainda,
está 'praticamente acertada
para o dia 27 de julho, a rea

lização de uma prova: a 'n!vel
municipal, promoção conjun
ta CME/SESI pelas ruas da

,

ctoade, em itinerário a ser,
oportunamente demarcado.

Desta forma, Jaraguá do

Da prova, que será em ho-

menagem aos 104 anos de

fundação do município, par
tlctoacão aqueles inscritos

pela CME e pelo SESI, ser-

vindo pare uma avaiiação dos

pedahstas que em número de

CInco, através de provas se

ietlvas, integrarão, à equipe
que cetcncerä Ja:raguá nos

,logos Abertos em nossa cl

dade, E além dessa prova,
dia ::'i' ''I, c Ooorderad-ir [1'.;;

�ing:;s Correia reveh I a es

te jornal que -até os j ,\,sC

í'! 't"'nde realizar outra para
UM,'. melhor observação da

queles que realmente têm

conote F�s de compe'r pelo
munlc'prc.
nN1S

O i énis de Campo, repre
sen!tdc pelo Beira flio, é a

ún;cL' modalidade que desde

quinta-feira vem deferid'3ndo
as co'es do municipio r,os

Jogos p� gionais,' 'dm' Sãl
Ben�o do Sul. Em c�ntrapar
ti1�" notrcia relacion�da fiO

têl'is .- de Mesa - dã0 con

'a dessa modãlidaçlé haver si
jo inscrita esta semana na'

Federação Catarinense de

Tênis (condição para que
!Jossa, como as demais mo

çJalidade:s, participar dos Jo

gas Abertos), pelo Clube
Atlético Baependi, local' in
clus:vd onde são realizados
os tre önamentos.

Sul, que iniciou na natação
em 1975, a partir do ano se

guinte até ° presente, sem

pre colocou nadadores no

Campeonato Escolar Brasilei
ro, e o que é mais importan
te, sempre com renovação:
1976 - Heidi Werninghaus
(saltes ornamentais), LIgia
Braun, Cristian.e Donln] e Ro
naroo Fructuoso /iatação);
1977 - Ronaldo, Lígia, Cris
tiane e Heidi, na natação;
1978 - Viviane Dornbusch,
LIgia, Cristiane e Heidi (Nata
ção); 1979 -- LIgia, Cristiano
e Heidi e, em 1980 - Fedra

(saltos ornamentais), Rosân

gela, Jean Beno e José Moa
cir, na natação.

ATLETISMO

E apesar dê aqui ser pra
ticada a mether natação 'in
dlvlduat do Esta�j'o e de ter
atietas convocados sempre
err quàlquer competição, o

município não conta com Dis·
cina térmica, fato que pre
judica muito, principalmente
neste perrodo _de inverno,

I impossibilitando qualquer ti
pc de tre,inamer.to. Futura
mente, a falta de um maior
estimulo (leia-se piscina a

queçida), poderá' acarretar
numa decadência desse es

porte, um dos que mais me

dalhas t�az ao municrpio e

que faz Jaraguá do Sul ser
respeitado e temido esporti
vamente. Não seria . de S9

perguntar se essa ç1ecad�n.-'
cia já não está surgindo?

_...

AMISTOSOS N.\ PAIJTA

Com o intuito de avaliar,
etrô:vés de amistosos os tr,3:
namentos das modalidades
çc!etivas, coordenadores :;

técnicos, 'se reunirão, para
traçar planos e elaborar o

esquema de amistosos C0n"

vistas aos Jogos Abertos,
tem Gomo vendo da possibi
lidade de participação ou

não nos Jasc. À informação
é de fonte da CME.

CICLISMO REÚNE-SE E'
MARCA PROVA:

Na tªrde deste sábado,
dia 28, às 15 horas, os ciclis·
tas inscritos na.Comissão

Municipal- de Esportes e que
integrarão 18 futura equipe de

cipl'ismo do municrpio, têm

O atletismo, com tomada
de rndices anteriqrmente ple
vistas para esfe sábaáo e do

mjngo, em �ão Bel}to, foram,
as àisp ...tas transferidas para
o próximo mês de julho (de

.

10 a 13» para a cidade de.
Blumenau, 'nos V Jogos Re

gionais-Leste. b barreirista
Santino Ritta, atualmente no

Rio de Janeiro veio em vão
à Jaraguá do Sul no inicio
desta: 'semana, porém, retor

nará à época da tomada de
índices em Blumenau e mes

mo nos JASC, pois que, con
forme declarou à reportagem
'lé muito grand� nosso 'dese
jo de colaborar .com o elilPor-

.

te de nossa terra, onde nos

criamos e por quem já com

petimos em épocas pas
sadas",

pônteiám o Yarjâo
.

Molha
O III Campeo,nato Varzeano

de Futebol - Varjão/80, em

disputa do Troféu Gráfica Ave
nida, teve desenvolvida'domin·
go, sua déÇlma �egunda roda- Após esses jogos e faltando
da, com três jOgi)S, realizados a.inda . três' rodaefas para com-

no Estádi'o·Antônio Ribeiro, na plementar a fase inicial de clas-
Ilha da Figueira. Pela manhã, o sificação, onéle, das, dez partl-,
Posto Moser dando passo fir- i, cipantes, seis irão às ·semifinais,
me à sua classificação,' der-

!

a classificação por pontos ga-
rotou ao Agua Verde de Jacu- nhos é esta,: 1.°) Figueirense e

Açu, por 2 a 1. No period'o da Rio Molha, 10; 2.°) Nóroêste, 9;
tarefe, 'apÓs passa�r por �m tre- 3.°.) Vila Lenzi, Ferroso 'e' Posto
mendo susto, o Rio Molha ven- Moser, 8; 4.°) Veteranos, .7;,5.°)
ceu ao Sinpas, 4 a' �,consoli- Vila Nova, 6; 6.°)' Agua' -Verde,
dandQ praticamente suà elas- 5 e na sétima e última posição,

.

sificação e assumindo à co-U- o Sir�Pas, com 2 pontOs' so-
dera'nça do Campeonato; na mente.

liltima partida da rodada, 9 FI-

gueirense levou de vencida ao

Noroeste, pelo ,piaéar de 2 ten
tos aO.

PRÓXIMA RODADA

A décima-terceira e antepe
núltima rodada da, fase' inicial
de classificação, marca para
este domingo, dia 29 de junho,
as seguintes parti'das: 9h30mln.
Rio Molha x Vila' Lenzi; 13h30

min� - Vila Nova, x Agua Ver

de e às 15h30min. - Ferroso
x Veteranos. Os resúHados dês

sas partidas, poderão ou nlo
ratificar II classificação das

conCorrentes >ao título, do Varo

jão/80, que Jeva o patrocfnio
do EC Figueirense e que, pelo'
terceiro ano consecutIVo vem

promovendo o CampeonatQ,
com sucesso. ,

.'\

Com Jarita e Besc .na .Iide�

rança, com 12 pontos, foi en

cerrado dia 20, o primeiro tur

no do campécnato Adulto de

Futebol de Salão, da LJFS. A

rodada que determinou o en-

cerramento, apresentou os re

,sultados Kohlbach 1 x4 Cerea-
lista Urbano, Jarita 1x1 Arweg,
Cyrus 1x2 Unibanco e Besc

,WxO Marisol, ficando a elas
sificação apontando na lideran

ça Jarita e Besc com 12 pon
tos (Jarita com maior saldo de

gols - 19 contra Si), Oerealls
taUrbano 10, Arweg 9, Uniban
co 6, Cyrus 5, Marisol 2 e Kohl-

PAGINA 7

.Marlsol, Besc x Urbana e Kohl
bach x Jarita; 8.8 rodada -
Jarita x U!bano, Arweg x Uni
banco' e Kohlbach x Marisol;
9.-8 rodada - Arweg x Urbano,
Besc x . Jarita e Cyrus' x Kohl-
bach.

•

Bástos, o Kitto, à convite, é
ó assessor técnico ç!o sele
'cionado que tentará chegar
ao titulo da cOlJlpetição, mui
to importante, principalmen
te po,rque, no feminino, San
ta Catarina foi várias vezes

více-campeã.
No masculino,. porém, dos

8 Campeonato Brasileiros já
realizados, nosso Estado foi
5 vezes campeão e, neste.
1980, o obj�tivo é conquistar
o tricampeonato e para isso
estão lutando para conseguir
o intento, em terras gaúchas.
Além de Santa Catarina, pa.r
ticipam co "Brásileito", os

Fstados do 'Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná e Rio Gr.
do Sul.

E somente a tftulo de re

gistro, crda' equipe de bolão,
tanto· Masculino qomo femi
'lino, é formada por nove a

tletas.

Liga de FS-divulga _--=- --juventus -val-a --íii��-do-
tabslas , do }'Adülto"e .: S.ÇI�'·� e Cha�eG9' �.

,

"Juven 1° 1.,'._.• ; lO; I

,. �. '
I j'

,",.j I:J .. t O Juventus" atual "Iantema"
da Taça Santa" 'Càtarlna que
classifica oito clubes para a Di
visão Principal do Campeonato
de 1981, de acordo com as nor

mas baixadas pelo Conselho
Nacional de Desportos,' depois
de ter 'sido derrotado domingo
no Esfádio Orlando Scarpelll
pelo Fguei�ense 'por . 3'a Ó e

de ter enfrentado ao Crlciúma
qUà,rta�feira', . no

-

"jC)ão
.

Marcat
to", tem pela frente ainda duas·
verdadeiras pedreiras fora de
seus domínios:'dia 29, amanhã;
contra o Rio' do Sul, que tam
bém �ão anda bem, das pernas
e dial 02, quarta-feira vindoura,
contra a Chape�nse, no I:s,
táclio fndio Condä.

Após essas duas partidas fo

ra, dia seJs, pela 13.8 rodada
mede forças aqui em Ja,raguá

bach com. nenhum ponto no

ativo.
Com referência ainda ao

Campeonato', até a rodada do
dia 13, segundo a Diretoria de

Finanças e Patrlrfrônlo o talai
arrecadado era de Cr$ 12.880,00
com público pagante de 1.288.

E, para estimular o Campeona
to Adulto que agora inicia seu

segundo turno, a União de Ban
cos Brasileiros S.A. -'- Uniban

co, Agência de Jaraguá do Sul,
através do gerente Tarcíslo do

Nascimento, está oferecendo
como incentivo aos atletas um

prêmio de Cr$ t mil em cader
neta de poupança ao artilheiro
máximo do certame, havendo,
no caso de empate, ,o, critério,
de desempate através o núme
ro de jogos por atleta.

Paralelamente aos jogos do
'citadino .,Adulto, correm os do
Infantil, envolvendo os partici
pantes: .Jarita, Urbano, Uniban-
co e Arweg. E segundo infor
mações de fonte da LJFS" as

datas das rodadas do 2.° turno
do Campeonato Adulto, serão
a Iteradas, podendo mesmo

ocorrer duas, rodadas por se

mana em algumas oportunida
des, em vista da Federação Ca
tarinense de Futebol de Salão
ter deterrnlnado até 29 de agos
to O encerramento das compe
tições municipais de seus filia
dos, para realização do Arbi
tI ai e do Gampeonato Estadual,
que deverá iniciar em setem-
bro.

,

CAMPEONATO JUVENIL DIA 5

Está, a priori, determinado
para 5 de julho, o início do

Campeonato Juvenil, edição ..

1980, disputado por seis equi
pes, em dois turnos (de elas

slflcação e final), divididas em

chaves de três, das quais duas
se classificam, Jogando todas
entre sí, segudo o regulamen
to. A distribuição de chaves de
terminou para,' o Grupo "A":
Ja-rita, Cyrus e Kohlbach e pa-'
ra o Grupo "B": Besc, Urbano
e Marisol.

O calendário oficial de jogos
divu,lgado, no entanto, sem 10-'
cal definido ainda, prevê ci,nco
rodadas no primeiro turno: 1.8
rodada - 05/07 - Besc x Ur

bano, Kohlbach x Cyrus e Ma
;� }(' Jarita; 2.8 ,rodada - ..

1,2/07. - Marisol x Besc, Cy
rus x Jarita e Urbano x Kohl
bach; 3.8 'rodada - 19/07 -

Jarita x Kohlbach, Sesc x Cy
rus e Urbano x Marisol; 4.8 ro

dada - 26/07 - Cyrus x Ur-
'

bano,' Marisol x Kohlbach e Ja
rita x Besc; 5.8 rodada - 02/08
- Kohlbach x B�sc" Cyrus 'x
Marisol e Urbano x Jarita.,

'EDI E FLORINDA
NA SELE'ÇAO DE

BOLA'O

Duas jaraguaenses -' Edi
WielIe e Florinda Emmendo
erfer - foram confirmadas
'pela Comissãô

-

Técnica do
Selecionado, Catarinense de
Bolão Femlnino. da Federa
ção Catarinense de Bocha e

Bolão, para integrarem a e

quipe santacatarlnense que
desde ontem encontr!'l-se no

Rio Grande do Sul, partici
pando do Campeonato Brasi
leiro de Bolão. Além de Edi

, '-..

TABELA DO RETURNO

O Boletim Oficial 11/80 da

Liga Jaraguaense-de Futebol de

Salão, publ'ica a tabela oficial
do 2.° turno, em suas nove ro

dadas, que são: 1.8 rodada -' ,

Besc x Cyrus, Jarita x Uniban
co e Marisol x Arweg; 2.8 ro

dada - Kohlbach x Arweg, Ma
risol x Jarità' e Urbano x Uni
banco; 3.a rodada _::.
Unibanco x Marisol, Kohlbach

, x Besc e Urbano x Cyrus; 4.1!
rpdada - Besc x Unibanco,
Cyrus x Arweg. e Marisol x ·Ur
bano; 5.8 rodada - Urbano x

Kohlbach, Arweg x Jarita, Uni
banco x Cyrus e Marisol x Besc:
6.a rodada - Unibanco x Kohl
bach, Cyru·s x Jarita e Arweg
x Bes�; 7.8 rodada,- Cyrus x

KLASSIC É A
CAMPE,A EM
CORUPÁ

MAU TEMPO
PREJUDICA

COMPETIQOES

Em virtude do mau tempo
reinante no último final de se
mana, não foram reálizadas as

rodadas dos torneios da As
sociação Recreativa Mariscil e

AssociÇlção Atlética Kohlbach,
em vista dos jogos setem em

canchas descobertas. 'Des'ta
forma, as rodadas que deve
riam ocorrer, foram autómati
camente transferidas para este
final de semana, caso não ocor�
ra precipitações pluviométricas.

e Florinda, IIson Noltemio

Foi realizada na noite do
diE{ 19 (je junho, a decisão
do 'Campeonato Municipal·de
Fut�bol de Salão da Comis
são Municipal' d'e Esportes de

Corupá, envolvendo as equi
pes finalistas,

. Klassic, Mó
veis e Detroit EC. Surpreen-

, dendo o adversário, a equipe
da Klassic; com o ma'rcador
de 4 tentos a O, foi a grande
vencedora do certame.
Desde que 'é realizado o

Campeonato, ou seJã, o ter

ceiro certame, esta 'é a'vez
primeira que a DetrQ,it per
deu o trtulo, hajá/ vIsta ser

bicampeã e desta vez o ce-'
tro máximo, ficou com' a Klas

sic, equipe que neste 1'980
jogou basta:nte modificada
com relação a anos anterio

res, tendo inclusive atletas
na Seleção Municipal, que
recentemente conguistou o

Campeonato Intermunicipal
de Futebol de Salão; promo�
vida pela 'CME de Jaragúá
do Sul.

A 'solenidade de encerrá

menta, segundo Ernesto 'Fe

lipe Blunk, Preside'l}te' çla.
CME de Corupá, 'será ainda
programada, onde irá (a
CME) homenagéàr aos- que
mais se destacaram-no trans
curso· do Campeonato.

,

O Torneio Inovação, da Ma
risor: tem estes jogôs: 1'5 ho
ras --'-I Manutençã'o .x Cadastro;
16 horas - Vendas x Almoxl;l-
,rifado; 17 horas - Custos x

Contabilidade e às 18 horas -
Tinturaria x' Detec. Já 00 Torneio
Interna de FS da Kohlbach, aue
é lealizadp na cancha da SER
Menegotti

•

tem previsto as P,ar-
. I

tit!C!., envolvendo Tornea-:a :a�-
caça x' Escritório, Contabilida
de x F-el'rl'mentaria, Rotores x '

Emóiamento Geradores e Mo
tobombas Y. Enrolamento "A",
Isto para EI tarde deste sábado;
Gp·aaorÄs x fundição, Monta
gerrí MotNes x Bobinamt.'nto
"8", Ferramêntarja- lf Ó:ioa·ta
mento Pf'l"soal e Escrit6 ·�o �

DEpartamento I Técniéo.
'. .

e, natu-

EM '_,b�ES

A Comissão Municipal de
rsportes, a convite de su�.
co-irmã de Lages, estará-dias
5 e 6 de julho naquela cida
de se! rana, representada
com sua equip� ,de bolão

masculino, no Torneio da A

mizaCle, dcs moldes do Tor
neio Independência promovi
do pelo I?,!'t- pendi e que est�
ano cqntará com a' participa
ção de 8 clubes. Participa..
rãa do "Torneio da'Amizade

ia", em Lages, as equ.ie_es de

Florianópolis, !tajai, Ind'aial,
Blumenau, Jaraguá do Sul,
Videira, (:ol1córdia
ralmerlte, Lages.•

FUTSAL SESIANO
COM 18 EQUIPES

Um total de 18 empresas ins

creve�am-se e ratifi,caram par

ticipação no' Campeonato Se

siano de Futeboll de ,Salão, na

reunião ocorrid, quarta-feira à

tarde, na Agência do Sesi de

Jaraguá do Sul, quando outras
decisões a respeito do certa

me foram tomadas.
Houve a divisão em três._cha�

;Respeite· e valoriZe o adversário, ele é imprescindível â sua vitória.
DE 17 A_25 DE OUTUBRO, VI�RE DURANTE OS XXI JASC EM JARAGUA DO, SUL.

UMA FeSTA QUE EXIGE A PAR ,TICIPAÇ,AO DE TODOS.

"
'

, .

• e

com o,M'afra, para no dia nove

folgar e voltar dia .treze, no en

cerramento dJ) primeiro" turno,
à campo, quando seu adversá

rio será o Paysancfu, em parti
da,marcada �ém para o Es

tádio Joio MarcaHo.

EM
'

FLORIANÓPOLIS

�, () clube grená completou dia
22 último, 810 minutos de jogo
.sem vitórias, apenas um em

I
pate na abertura d/a "Taça". O

jogo de domingo oco-rreu em

Florlanópolis e 00 vencedor foi
o Figueirense, 3 a O, gols ano

tados por Pinga, cobrando- pê
n�lti de 'Mauro, que defendeu
com a mão um chute de Vavá;

, Marquinhos ampliou para 2 a O

cobrando falta e Édison, da pe

-quena ára: completou o mar

cador.
O. Figueirense. foi de Ronal-

do; Djalma, Reglnaldo, Casa

grande e Pinga; Carlinhos, Bal
dufno e �dison; Gersinho, Va
vá CDovai) e Marqulnhos. Ju
ventus - Zecãoj Odilon, Mau"

ro, Gilmar Bim e Palmito; Már
cio Gava, Rogérto' (Adoíar) e

Haroldo; Tato, Italiano e Edil
sono

Estrella enfrenta
a Tupy pensando

no título
Após Gonseguir uma impor

tante v;\6ria, domingo, em Join

ville, frE:nte ao Grêmio Espol'tl
va 1'5 do Agosto" pela GOl"Jiu
gem mfn''71A. a Sociedad<:> Sport
Club e:stre.-lIa, de Nereu Ramos,
pensando em bisar o tltuio do

Tornllio ,,"orte Ca'arinenas de
J

Futebol enfrenta na tarde deste

domingo, dia "9 a As�o.ciação
Atlética Tupy em part',da que

. certamente arrastará bom pú
blico à praça de esportes es

trélada.
No domingo passado, com

um gol anotado' por Manéca,
de faita, a principal equipe
amadora Jàraguaense derrotou
ao 25 de Agosto, em seus pró
prios domrnios, aumentando'
suas chances de chegar ao tí

tulo, pois que, além da Tupy,
joga ai'l.da em seus redutós
contra o Cruzeiro e em Guara

mirim, frente ao Seleto. Pela
matemática estrel.a'c:la, com vi
tórias nesses jogos o titulo es

.taria praticamente garantido,
independente de outros resul-

,/ tados.
EM MASSARANDUBA
No Centro -nesportivó Erich

'Rode, em Massaranduba, Cru
zeiro e Seleto empatairám a 1

go'l, fato que bastou para que
atos de selvageriá fossem re

gistrados, onde o árbitro João

Nunes, o Maninho, sofreu as

conseqüências, sendo saquea
do

.

e posto a nocaute. Consta

que os massarandubenses ale

garam ter o árbitro terminado
a ,partida antes do tempo pre
visto, ocorrendo, em vista dis

so, a abertura dos portões e a

conseqüente invasão êlo cam=

po, 00 que é lastimá�el, haja
vista as proporções que tal fa-

to ca�sou. '

ves de 6 equipes, que ficou as

sim: Chave "A" - Mannes,
Gneipel, Menegotti, Cyrus, Me

talúrgica Leitzke e, Marcatto

Chave "B" - Jaraguá Fabril,
Mecânica Jaraguá, Max WH

helm, Marisol, DaJmar é Seria;
Chave "C" - Weg, Marquardt,
Ind. Reunidas, Carrocerias Horn

burg, Kohlbach e Jarita. Na oca

sião, tam�ém, elaborou-se as

três rodadas iniciais; cújos jo
gos serão d,isputados ntB can

cha da Associação Recreativa
Marisol: 1.8 rodada - Mannes

x Gneipel, Jaraguá Fabril x

Mec. Jaraguá Ei Weg x Mar

quardt; 2.8 rodada - Menegot
ti x Cyrus, Max Wilhelm x -Ma
risol e Ind. Reunidas x Car

rocerias Hornburg; 3.8 rodada
I

_

- Met. Leitzke x Marcatto, Dai-
'mar x Seria e Kohlbach x Ja
rita.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�

Vereàdordo P,DS"'dii'nã(fa-Bo�rnhausen;"
,

'A Câmara de Vereadores de

Jaraguá do, Sul é, formàda' por
13 vereadores, 11 dos quais
pert�ncentes ao, btoco .,imidá
rio do PDS e 2 do PMDB. Ocor-

're porém, que foi apresentado
'ao plenário, pr�Jete de decre

to legislativo, concedendo à

cidadania jaraguaense ao Go

vernador � ;Esta,do, JorgecKon-

Concorrência parà
compra 'de materiais
A municipalidade jaraguaense abriy concorrência pú

blica para aquisição de materiais diversos, p�ças e acessó

rios, prestação de serviços e equipamenros para o se-rviço
público municipal, para aplicação em vlas públlcas, esco

las; limpeza entre outras. Dentre os materiais a serem ad-
,

qulrldos, conforme 'a Concorrência 02/80, constam, 5 roça

dei ras, 2 microtratores adaptados com roçadelras, 1 retro

escavadeira, 1 motor
'

Perkins, luminárias para vias públj
cas -e-e- embora de responsabjlldade da Celesc, a Pre,feitura
Municipal adquirirá para implantação do sistema, desde a

divisa de Guar.amirirrl .até o Parque fabril Weg 1I,'pa�á que,
com isso, se possa' dar 'Um ''!lelhor aspecto' à cidade, .por
ocasião dos Jogos 'Abertos.

Além dessa�. luminárias, constam outras de vapor !le,
mercúrlo, de. vapor sódio, simples e mista destinadas a re

poslção e substltulção, bem como, consta da concorrência,
pneus, câmaras, 'Tubos, chuveiros, bacios sanitários, fossas
Sépticas, canos plásticos entre outroa elementõs acessó

rios, devêndo chegar à casa dos Cr$ 10 milhões. Chuveiros, "

bacios, fossas entre outros equipamentos são destinadas a

melhorias naa escolas para os Jasc.
'

Propostas serAo aceitaS até às 17 horas 'do dia 18, 'de,
JulhO. '-f -:;

Cidade de
,
casos ra

ros como é, Jaraguá do
Sul, vez .por outra vê-se
envolvida em situações
cômicas, embora o fato
que apresentamos seja
preocu:pante. Digamos,
é a determinante 'do
próprio p�ogress.ó da ci
dad'�.'

'

Ocorre que- nâ, noite
de segunda para terça'
-feira da semana passa- .

da, o Dodge Polàra do
Sr. Arnaldo Hansel (Ma
mão), estacionado na

rua João Píccoli, teve'
as suas €Iuatro' rodas
roubadas por elementos
de..sconhecidos, que de'i
xaram neste estado, co
mo ilustra o clichê. E na

mesma nione e no mes
mo prédio, d sr. Sigfried
:KrelJtzféld '(Zico') teve
seu verculo· também vi
sitado pelos ;amigos do
alheio, que roubaram too,

li

MATERIAL'A
_

'

..' iAL"BERTO B�UER"
, der Bornhausen e, quando da

prirrleira votação, houve 11 vo- �'O munlclplo de Jaràguá
tos favoráveis (a votação é se-

, do Sul assinou dlas atrás,
creta), 1 nulo e 1 EN!' bra.nc� e,,' .ao lado de outras 25 pre-
na segunda VlotaçãO, segunda- feituras catarinenses, con-
1eita� surpreend��temente, so- vênio para.a execução do
'mente'10'dos 11 pedesi�tas vo-, 'Pf,ojeto' Pró-Município/80,
taram a favor, registrando-se: que está sendo implanta-
1 nulo, 1 branco e 1 não. , do em Santa Catarina äes-

de 1978 e que visa a ex

pansão e melhoria do en

Tal fato causou,' estranheza' sinõ de 1.° grau, minis-
'traclo eob-a responsablll
dade municipal através da
rattculação permanente
entre

-

as "admlnístrações
municipal e estadual. O
valor doconvênlo, assina
do pelo Deputado Octací-
lio

.

Pedro Ramos;' repre
sentando o municlplo é
,de e-s 295 mil e, segundo
o Prefeito 'Victor Bauer,
será aplicado n:a aquisi
ção de material escolar !I

Escola: Municipal Alberto
'Bauer.
MAIS VERBAS
Dizendo que ninguém

pode queixar-se do atual
Governador; notadamente
pelos grandes benêflcios
que já nos trouxe, com re-

, laçäo a ampliação e' me

lhoria darede física esco-

lar, .o Chefe do Executivo
Municipal afirmou' em ato
recente ocorrido na Ucre,
que Jaraguá do Sul será
beneficiado breve com

mais Cr$- 720 mit' no setor

educacional, para mais 3
salas de' aula. Convênio
"nesse sentido será ass·i
nado brevemente.' .
DEMANDA' DE ALUNOS
Um dos argumentos-que

'determinou a implanta
ção, em 1981, de uma no

va· escola básica na Vila
Lenzi/Nova Brasnia, a
"EB Giardini Luiz Lenzi",
foi a crescente demanda
de alqnos, haja vista le-

- vantamento 'da 19.a Ucre
haver constátado que a
cada ano, aproximada
mente '180 alunos con

cluem -à 4.a série, deman
dando dar a: loutros esta-

.

bel�c,imento's, principal-
mente o Abdon, Batista

, ,que aClolhe a maior popu
lação estúdantil.·

entre õS parlamentares que es

tão à se perguntar quern foi o

autor do voto nulo, pois que, a
-' cédula assin�lava ,um !Xis no

�IM e, um xils também dentro

dà pa'lavra NA,?, o que a,nula o

voto. Mas mesmo assim foi a

provado o projeto que' conce

de o, Hulo ao Governador, 'toda- 'I
via, não se sabe a data da vin

da para O' recebimento da, el

dadania, acreditando-se lsse
,

possa' ocorrer em outubro, por
'ocasião dos Jogos Abertos, '

quando serio inauguradas as

duas pontes em construção e

o novo fórum, porém, não está

descartada a poss&lIIdade de

tal ocorrer antes de outubre.
, dependendo da disponibilidade
ue tempo do Governador do

Estadô.

GATUNOS�RQÖB�M AS 4.RODAS
DEyefcuLo
, .

,) .. ,

'Comuriicado'
Os Siso Edga,r Gramków e EliNin Gramkw, éo-

.

municam' à indústria e, domérci'o da região, q�
desde jan.eir:o de-1980, nã'o têm mais qualquer vin,..

,

culo ÇOITi a TRANS,PORTADORA GRAMKOW LTOA,
negociaCfa éom à ETSUL-TRANSPORTES LTOA,
nas pessoas de Edison' Nogueira Gued�s, Paulo

_

Roberto �uchn'ier, João Augusto iKOchnier (geren
, te eml Jaraguá)�.e. Carl'os Agostintio liedalto.

Outrlossim, comunicam também, que os refe'ri
dos 'próprietários ,não estao áutorizados ein utili
zar nôSso n�m� e,jn- tfansaçô�s * qualquer nalu-

'

reza, à partir daquela data; pelo que, soUcitamiOS
observância d,este c:omun_icado, evitando', cfes.ts,

,

forma, possivleis-transtornos.·
r

,

,

Jaraguá do ui, 24 'de Junho (Ie :198'0
.

, ,', (

. Morettl, Jordan & ela. Ltda.

. I

,

VErCULOS USADOS REVISADOS
'-

Financiamento próprio

Landau -. prata .....••....•. � .•...•.•
LTO ,.. verde .........•• : .•...•.•.•• : •.
Corcel 11 - bege ..• .-� .•...••..•.•..•....
Corcel " - branco ....•..

'

••.•....•....

Corcel cupê LDO - branco ..• ',' .. �' .- '

Corcel cupê luxo' -/ branco ..•• .-.... : .

-

Belina LDO ..;' branco •. .-•••••..• : ..••..
Passat TS - �ege •...••. : •••••.....•••
-Brasrtia - branco ., •.• ; ••.. .- ••..•.••.••

,

Brasrtia - amarelo ..• .., .•••••.•......

Volks 1500, - amàrelo .•• ; ;- .

Chevette - v_erlTlel!'1o : •••••• ; ..

Fiat 147 L O Km - branco •.•••.•...•....
F-75 4x2 - verde •. ,� ••• , ••••••••••• : .•

1'976 '<
\ -

1969
1978
1978,
1977
1977
1976
1976
1976
1975
1973
1975
1980
1976

gurou bem o-empate, salvan

do-se várias-vezes qual)do à
metá defendida pelo arqueiro
Zecão esteve parI;! cair. O ár

bitro Aparecido Elias de Brito;,
d'e um bom 1.0 tempo, compli-

-;

cou no 2.0 a favo'r da elitista

equipe criciumense.

O 'Juventus que joga s�us

I?róximos compromissos fora,
contra· o RiO' do' Sul e a Cha

pecoense está mantendo. en
tendimentos para a cóntratação
dá Pi�va; ex-JEC,

_

bem çomo,
pretende dois atletas do pró-'
prio C�iciUma: Daniel e, Doriva.

Planejamento noe. tran�ortes
urbanos "as cidades de potte médio

, ...
..

'
.

-, t;
".,.,

PROJETO QUE A .STO/SC CO·M O GEIPOT V1i.O DESENVOLVER
EM CON,JUNTO COM AS SECRETARrAS MUNICIPAIS

DAS CIDADES DE PORTE MI!DIO.

o Estado de Santa que os benefícios advin- móvel e ds providências
Oatarlna 'C 10 n t a hoje dos de sua implantação' para o aumento, de atra
com v á r I a s cidades poderão ser quantiflca- tlvídade do tranaperte
classificadas como de dos; c) Adequação da por ônibus. A L. Prazo:

porte.médlo, Em conse- estrutura 'urbana das cl- .-... Adequar o sistemá
, qüência da crescente dades a modos de de transporte futuro às

urbanização que se ve- transpette. que requéi-' diretrizes de ocupação
rifióa nestas áreas, au- ram formas de energia urbana das áreas em es

mentam sensivelmente' menos dispendiosas, co- tudo, considerando -O e

as necessidades de e111- mo blelctetas e ônibus: levado grau de interde

pregos, habilitações e d) Orderiação de cresci- pendência que se verifi

serviços sociais' básl- mento,'das cidades a ca entre: as funções "u
cos,

- principalmente' ,longo prazo, através do so do solo" é "transpor
transporte. quanto a �s- planejamento coordena- te". ,,-

te último ítem, deve ser do das funções "uso do
destacado que as cída-

'

solo" ê "transporte".
des de porte médio de' 'Sendo assim, a pro
Santa Catarina não es- posição básica deste
tão preparadas nem e- documento, e' a presta
qulparadas para rece- ção de assessoría "téc

.

bar as transformações nica .às cidades de por
ocorridas nos nlvels de ter média de Santa Cata
renda é de motorização 'rina (onde Jaraguá . do
de sua população, isto Sul esta' inclusa), de
é, não dispõem de um modo a

.

oferecer-lhes
adequado ' instrumento um lnstrumento de pla
de. planejamento no. que- nejaménto de transpor
se refere às facilidades tes, Consequentemente,
de transporte, 'haverá' a- possfbtlldade

... Os impactos negati- de instituir-se em c'ada
vos de's:sas transforma- cidade uma equip.e' que
ções sobrei acirculação assegure a contifiuida
urbanal, especialmente de deste procels�so de
sobre os nrveis do ser- planejamento.
viço oferecido' pelos

. transportes cole,tiv1os, 'e- OBJETIVOS'
_ xigem soll,lções de cur

to, médio é longo pra
zos, objetivos básicos
de "Estudos' de' Trans
polies Urbanos" elabo-'
rados pEHo, GEIPOT. En
tretanto, até o presente,
somente foram realiza
·dos estudos desta natu
rezai na cidade' de Flo
rianópolis, devendo ser'

iniciado em breve um
estudo para recomenda
ções. a curto prazo na

cidade �d:e Lages.
'

Representantes dest.e
órgão' fo�mariam uma e

, quipe de., coordenação,
localizados na Capital

Os fraba,lhos, a serem do Estado, e viajari.am
desenvolvidos visam a periodicamente às cida

elaboração, de proposi- 'des em' estúdo para
ções que alcanéem as prestàrem ,o adequado
seguintes metas:'...;.... A' monitoramento a:o's ór-.
Curto Prazo,: :..._ Orde- gãos locais. Os proje,tos
nar a circulação,. atra- 'procurariam alc a n ç�a r

vés de: medid&s,. de bai- seus ebjetivos através
xo custo, qble pl'iopiciem de: três etapas, quais se:
a melhoria das condi- jam: a) Recomendações
ções. de moyimentacão para Implantação Ime
de pedestres,. :ônibus, diata; 'b) Recom'enda�,
táxis e 'automóveis nas . çõés a Médio, Prazo; c)
Áreas Centrais das ci- Diretrizes a Longo Pra':'
dades (isso é muito im- zoo

\ .
. ,

Pior outro lado, a ela- portante para o .caso

boração. de trabalhos jaraguaense), em corre- Essas: e'tapas. abra,"
semelhantes nas de- dcre,s" de I recohnecida geriam as atividades de,
mais cidades demanda-' importância e 'em o'utros . acordo cori,- a metodo-

,

ria um prazo incompatf- .Iocais' crftiéos . que vie- logia utiJizáda norm:al
vel com: a necessidade rem ai ser detectados. me n t e em trabalhos
de serem adotadas me- A Médio P·razo: - En- desta natureza. São es-
didas que, através' da' corajar a transferência' tas as Cidades de Porte·

,ra'cionalização do siste- de usuários do trans- Médio e suas �caracte
ma de transporte, pro- porte p'rivado para o rfsticas, conf,Q.rme dados _

piciem uma melhoria,na transporte· coletivo, a- extrardos\ 'd.o suplemen-
. fluidez er' segurança do través de medidas res- to "Transporte "'- Novos,
tráfego e uma redução tritivas à

. utilização in- Rumos:', de Ó Estado:
no' C'ombblstrvel,' fator discriminada do auto-
que se,reveste hoje da
maior iniportân�cia.

Entre as vänta,gens
trazidas por esté tipo d-e
intervençãO podem ser'
citadas:

.

a) Racionaliza
ção do tráfego, que de
verá pl'1oporcionar' uma
sensrvel redução

---

no

qonsumo de' combustf-
,vel; b) pefiniç�o' das o

bras: priorit�rias� visto

,

Cidades'
, ;População

1978

Blumenau 148.420
Brusque 53,410
,Chapecó, 58.180
CriciC!ma 122.890
Itajaf 93:180
Jguá do Sul 40.220
Joinville '206:�030
Lages ,207.,100
Tubarão '-< ,88.36Q
TOT AL 1.027.790

_'

PLANO DE TRABALHO

ca-fitas, fitas gravaclas e '. meliantes, ,acreditando
secaram o tanque da

.

os policiais que tais atos
gasolina. sejam praticados por e-
, As ocorrências �oram ' lementos de fora, mas

registradas na Delega- que, cedo ou tarde,
-

cai-
cia de Polfcia que, até rão nas mãos da justi-
quarta-feira última não -

_ ça. Ass.im espera-se�.
.tinha nenh,uma pista dos

"MOLEQUE"
'

INTERROMPE CICLO
,

DERROTAS

Finalmenfe, após várias der

rotas consecutivas, o Juven,tús
,cO'nsegyiu interromper Or' ciclo,
ao empata,r quarta-feira em seus
'domfnios frente ao, Criciúma,
sem abertura de contagem" em

espetáculO' assistido por um di

minuto, público que' acorreu ao

enlamaçado Estádio João Mar

,catto. Ö Mo,íequ,e"Travesso se-

Os estudos de Trans
portes Urbanos em Ci
dades de Porte Médiõ
seriam desenvolvidas
diretamente po'r técnl- '

.

cos locals (vlnculados
às Prefeituras Munici-
pais) com a assessorla

(monitóramente) de tec-
nico do, ,-GEIPOT, DE
TRAN e STO que para
essa finalidade utilizará
recursos humanOs do
IPUF meç.liante convê..

nio ..
·

Deflagrada
campanha ,do

nova

agasal�o

,

H.o de ,veículos
1978

26.6Sa
6.996
6.923
12.425
10.945
6.703

28.074
14.663
9.198

122.585

Habitantes �

por veículos

q,57
7,63
9;85.
9,89

'- ;á,51
, 6,00 �

7,34
14,12·
9,61
8,38

Estado de Santa c'atarina.
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE
'JARAGUÁ DO SUL

'

, \

CO,NCORReNCIA' POSLICA,
N.o 02/80

A PREFEITURA MUNICIPAt,. de Jaraguá do
Sul, por.sêu' Pr.efeito MuniCipal, Sr. Victor Bauer,
faz saber_ que se �acha aberta concorrência para
,aqUiSição de materiais,diversors, peças e acessó-
rios, prestação de serviços e equipamentos para
o Serviço Público Municipal.

'

As, propostas, deverão .ser ent�eigues no Edi

trci� - sede desta Prefe'itu�a, à- Praça 'Ângeio
Piazera, 247, até às 17 horas do dia 18 de julho
de 1980, em 3 (três) vias,

O Edital e demais informações serão' forne,
cidos aos interessados, na, S,ecretaria da Prefei
tura) no endereço acima.

Jaraguá 'do Sul, 20' de,junho de 1980.
.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

o ,Interact Club de Jaraguá dÇ> Sul, após a

colaboração prestada na campanha de va1cinação
em massa contra a paralisia infantil, dia 14 ,pas
sado, está novamente em ação, empe'nhado, jun
tamente com o-,Colégio São Lufs, na Campanha
do Agasalho, que obj:etiva a arrecadação de rou

pas !para posteriormente doá-Ias aos' menos falVo-
, recidos que sofrem verdadeiras pfívaç6é,s nesfe

,

p�rrodo de Inverno. -

� �

,

'

, '

O donativo po�e'rá s,er ,entrßgue no Co.légio
São LuJs até o dia 19 de julho, desde que em con-

diç�es de uso.
I' >

FALECIMENTOS

Dia 18/junho
Reinoldo Rosa, 58 anos

Dia 20ijunho
Christina Adriana Pe
reira, oom,71,snos

, 'f,

Dia' 21/junh,o
Moacir Domingues, com
3 meses

-

'

D,ia 22/junho
Lina Piske Lemke, ":êom
94. anos

Di&' 251junho
Marli, Rosani LenhEl'rdt,
com? melses

Curso
(CJI) .

Jarauuaense de', ·lnDlês,
- duracão de 1 �ano

,

,NOVO SISTEMA DE APRENDIZADO PELO MI!TODO AUDIO-ORAL.
'

"

.

,

CUR$ODE lNGL�S-CONVERSAÇÃO COM DURAÇAO DE UM ANO, MINISTRÀDO POR PROFESSOR- COM
ESTAGIO DE SEIS ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARA JOVENS E ADULTOS,

\
.

- EM DIVERSOS HORARIOS. '-,"

AGQRA EM NOVO LOOAL; DEFINI'TIVO: INSCRIÇOES: INFORMAÇOES E AULAS JUNTO A.O EDI!:. MINER,
Sala 21 - Jaraguá do Sul - Santa Ca,arina. -

'

-
,

-

,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


