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Bombeiros, inauguram. Meta, 'agora,
valorizar o homem

.

.

Numa cerimônia simples e

concorr.idS, ,foi comemorado 4a.

feira" dia 02 d�' fuího, o "Dia,

do Bombeiro",> em cumprimen
to a uma programaçi!o

I

cujo
ponto alto foi' a inauguraçio '

simbólica do segundo pavimen
to da sede do Corpo de Bom",
beiors Voluntários de Jaraguá
do Sul, hoje, um exemplo de

organização, face aQ empenho
e arroJo' da dlret!)rla e corpo
ativo. '

Na ocaslio, o Presidente da

corporação, José -Carlos Ne

veS, historiou.a, ao mesmo temo'

po em que rendeu homenagens
aos soldad9s voluntários, que
lutam. por uma causa da eema

nidade, dando tudo de sí, sa

crificando momentos de lazer
e convívio com os familiares
em favor da corporação. Desta
cou igualmente o segunao pa-"
vimento, qué constará de área
de lazer, dormitório e secreta·

ria, ficando o setor térreo para

garagem dos veiculos e equipa·
mentos, fruto de um' trabalho
insano dêsenvolvldo pelos .01-

dados, onde 90% da Obra de

210m2 foi construida pelos pró-
priOS e p,f9s plantonistas.

,

'
.• "C!� r�� que, ,0 cavato�
obr,a gir(Ju em torno 'de crs
400 mil, baixo ßOS_ dias atuaiS,
.,ois que a-quase totalidade dos

,

trabalhos foram realizados pe
tos próprios componentes do

COI'PCI! atho éIa corporaOlo,
mesmo ab$ sábados e domin

gos em muitas' opOrtunfdades.
Ressaltou, que aquele encontro,
tinha também objetivos de �os
trar aos associadoS e comuni

dade o que está..e fazendo,
graças a uni'ão de todos, que'

'\ trabàilham -por um únfco ob,e-.
tiW): "o fortalecimento do nos-

80 Corpo de Bombeiros".

Adiante, o Presidente do C.

de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, relatou as ati
vidades desde 22'de �gosto de

1968, quando Iniciou as ativi

dades, até 02 de julho, data,
do a®ntecimento, em casos

os mals diversos, desti!cando-
· ..eos sinistros ein maoi:r parte:
1968 (1), 1969 (4), 1970 (9),
1971 (6), 1972 (10), 1973' (12),
1974 (25), 1975 (17), 1976 (16),
1977 (30), 1978 (54), 1979 (93)
e 1980. (54), num totafde 149

ocorrências, das ,quais, 116 em.

indústrias e 66 em residências.
Em contrapartida, nõ-mesmo

período, o Corpo, de Bombel-
\

�os atendelt casos em ,Guara
mirim (11), Oorupá (6), Schroe
der (3), Pomerode e JoinvllJe

(1) e Ma8t!8randubit (3).

VALORIZAÇAO DO HOMEM'

zar o trabalho da corporação.'

O Corpo de Bombeiros Vo
luntários de nossa cidade, se

gundo José Carlos Neves, é o

terceiro melhor equipadO de
Santa Catarina, graças aos _

. grandes 'esforços dispendidos,
ganflan� até mesm�1Ie outras
corpoi'ações' da Polícia Militar.
"Par.a um perladO de 5 a 8

anos estaremos bem
.

servidos
em l!(luipâ tO!t
.

... '

cons ç es, m ,aro,
desculdando-se. E no fuliiro?".
Com 88$8 Indagação, o Presi

dente do CBVJS, "-estacando
novamente' o espírito comunltá

'rio daqueles que 'com ele cola

bor,m, enfatizou que doravan

te, .até o término de sua. ges
tio, a meta é aprlm�rar o fa

tOt humano, dando-Ihe a devI

da välorlzação. O Co,.pó de

�Bombelros,. disse, nio'deve na

da à ninguém, e cremos que é
multo importante investir' no

.

homem e; para tanto, pr�n
demos criar novos plantaes,
para· Juntar-se aos qualrö exls

,/ tentes e dessa torma � dlnaml-

POUCA COLABORAÇAO

O ato que contou também,
com a presença d, associados
e beneméritos da' corporação,
teve, na alocução do Presi

dente, sua ltístima em torno da

pouca colabor.ação ,financeira
que vem recebendo. Solicitan
do um estudo especial quánto
as propostas de· reajuste das
mensalidades, BI partir de janei
ro de 81, GO revelou que o C.
de Bombeiros arrecada atual-

, mente em média Or$ 80. mil,
dos quais· Cr$ �O mil são' gas- .

. tos nos salários dos plantonis
tas, fora os, encargos sc>cIais:
E desses Cr$ 80 mil, apenas

(grifamos),_,cr$ 17 mil são' arre
cadados da Indústria, comércio
e particulares do município, fa
to que o próprio presidente não.
admite, pelo potencial econ.ô

mico de Jaraguá do Sul.

Devido a esse fato, pediu
empenho para uín aumento

nessas arreca_ões, haja vis
ta atualmente' a média de aro,
recadaçio dar para eqüiÍibrar
as despesas, por enquanto. Le
ve-... em' consider.ação, ainda,

são todos movidos agasoUna,
além dos gastos na manuten-

ção.
'

E ao final da ceriniônia, f9i
mO$trada, ao 'público a nova

bandeira do Corpo .
de Bom

beiros desta cIdade, confec
cionada' gratuitamente pela
Confecçaes Sueli e desenrola

da do mastro pelo Dr. Gerd

Edgar Baumer, um dOs grandes
b8taJhadores da

.

corporação,
desde o seu Início. Seguiu-se
visita às novas dependências
e coquetel oferecrdo pela mu

nicipalidade.

Massaranduba 'conclui
Sendo a educação a truída em convênio com o

base 'de tudo, uma priori- municrpio, ao 'passo que a

dade, e estan'do Dávio Leu outra, na localidade de
imbuído igualmente em Patrimônio', no perJmetro
'dotar o mUnicrpio oe to- urbano, foi edificada com

das as condi_ções favorá- recursos dOI p,rópr�o mu-

veis para 'o! normal fundo- 'nicrpio, sendo mais um es

namento do, ensino" est'ão' tabelecim:eJnto que se' in-.
em fase de conc.lusão, em corpora a Red'e Muniei"

Massaranduba, . duàs no- p'al de EnsinO. Ambas es-

vas e'scolas primá!rias. tarão funôionando já' no
Uma, a da locàiidadé d� ,segundo semestre dO' ano

Campinas' Centrai', no in- letivo.
terior do municrpio, sen- De outra parte, do,is no-
do eSiad:ual, foi reoons- vos educandá�io3 da, rede

Corupá faz 83 anos

No vizinho município de 'COrupá, .. segunda
feira será f,eriado, e, por uma razão muito, et!pe
cial. É que naquela data, 7 de julho, estará co-

. memorando o seu octogésimo terceiro aniversá
rio de fundaçãO'j pa'ra alegria de todos nós que
acompanhamos o desenvolvi",ento dai antiga Han
sa Humboldt, hoje :exp.erimentandol um progresso
qUe promete acelerar a'inda mais quando do as

faltamento total da SC·301, trecli'o Jal'1ag.uá·Co
rup�, já em fase de const_rução.

escolas'
estad;ual serão recons�
.trurdos :em ·convênio com I
a Prefeitura Municipal, em
Linha Telegráfica e São·
José, localidades interio
ranas, cujas obras' serão
iniéiadas brevemente.
Ginásio de
Es'porteS\: auxílio

Com o· objetivo eSpl::.cl
fico de dotar o municrpio
de cOn'Ciiçõés apropriadas
para � prática das mais,
variadas modalidades es

portivas, preocupação da

Administração Dávio Leu,
o Prefeito Munic.ipal, a<.;a

ba de assinar 'convênio
com,o' Governo dQ Esta
do, através da Secretaria
de Cultura, Esporte e Tu
rismo, no valor de Cr$
1.439.536,39, para ser em

pregado nas' obras de

_ construção do ginásio de
esportes que vem sendo
edificado na "Capital Ca
tarinense do Arro,z".

O ginásio está sendo
construrdo, junto ao'Cen
tro Esportivo Municipal,
onde já constar:n um cam

po de futebol, çaneha po
livalente, pista semi-oUm
pioa, alambrado, arqui
banoada coberta: e na par
te inferi'oir, as dependên
cias necessárias ao seu

completo funcionamento,

Udo naVice-Presidência
da Ahigraf. nacional

Úm dos mais destaca
dos empresários do ramo

.

gráfico Ide S�nta Catari
na, Udo Wagner, tia: see,
Gráfica Avenida de! Jara
guá do Sul, acaba de ser

"

eleito Vice-P,res'id. da As-
.

socia:ção Bra.sileira da,
Indústri'à , G r á f i c a -

Abigraf nacional, com se

de em São Paulo. Udo, a·
gora investido' nesta alta

função, e por cinco' anos

jã o presidente da Abigraf
'c .

regional de Santa
.

atarl-

n'a;.
,

Nosso Estado, pela di
nãmica dos empreSários
do setor" é o ünlco até a

gora que conseguiu, ..e'.

cientemente, � redução da

alfquota do ICM para ze

ro nos impressos, reco

lhendo somente o ISQN
às Prefeituras. SemiTuvi
da, uma gran�e vitória.

Movimento Econômico'
com crescimento médio

de 80%
-,

·0 Gru.po de Trabalho
constituído pelos secretá
rios-executivos das asse
ciações mun,icipais e téc
nicos da Secretarià da
Fazenda, estão analisando
em Cabeçudas as Decla·
Ções do Movimento Eco
nômico, refe"imte ao ano

. ba'se dei 1979. A cada dia, ,

uma diferente -associação
é analisada, 'tendo sido
in!ciada pela Amunesc, fi-

,

,*..,watf.:.....
.

>
•

ciação d:os Municfpios do
Vale do ltapocu para a

quinta-feira vindoura, se-,
gundo o Siecretário-exe·
cutivo da,entidade.
Segundo Aldo Passold" .

"

a média de crescimento
. no Estado gira em torno,
de 80%, abaixo do cres· '

clmen,to da mlicrorregião

,

do Vale do Itapocu qUe é
de 92%.
Por outro .Iado, qúinta

-feira, na sede da Amvali,
reunir!lm-.se os técnicos
das Prefeituras l\IIunici- .

pais com técnicos do Ga-
<binete do Planejámento do
Estad!), tratandb sobre a

reformulação do. Fundo.
de ParticiPação dos· Mu
nicípios e Programa de
Participação e, Como uma

pesst;)al do Gaplan; mnda
éSte an'o, as munlcipalida- .

des terão um acréscimo
no retorno das cotas do
FPM, de,�5%, o'que fOlrta
lecerá' consilderavelmente
o or.çamle'l1,to dOS! 'municí
pios. Esse acréscimo será
além dos já progtamados
para o retorno, para 1980;

Núcleo habitacional'
pronto { até • 'dezembro, :

diz COHA·B
o Diretor-Presi:dente da éia.

de Habitação de Santa Catari

na - COHAB/$C, Nabor Sch

lichting, em expediente a Asso

ciação Comerci'all e Industrial

de Jaraguá do Sul, com bàse

em artigo pubHcado na impren
sa, prestou esclarecimentos a

cerca da agilização quanto ao

término do conjunto h<l!bitacio
nal já iniciado em Três Rios

do Sul,' acima da firma Wa!de
ma'r Rau e a-construção de ou

tros' a curto I;lrazo. Sendo um

assunt� 'I�tente e de interesse

com,unítáfio, transcrevemos a

essência do ofíciO':

1. - Oonfó,rme imperativo
estatutário e -normas preconi
zadas pelo Banco Nacional da

Habitação, . (I .acometida à

COHAB/SC a construçãO' de \,

casas para atendiment() à p-o�

pU'lação com rend'a mensal

compreendida' na �aixa de um

a' cinco SI�láriós rprnimos. 2. -
Com vistas a elaboraçãO' da

programação desta Empresa
,
para o perlado 'governamental'
1979-1982, éfetuou-se em Ja

ra:guá do ·Sul, em novembro'
de 1978, uma pesquisa da de

manda habitacional do extrato

populacional com renda familiar
mensal de um a cinco salári�s'

mrnimos, cujo' resultado foi um

d,éficit de 211 habitações. 3. -

Assim, incluiu-se na programa-

" ção desta Empresa, parS! o pe
rrodo governamental aci,ma ci

tado, ii construção de 300 uni�
dJaJd'es habltacionai's, número
este fixado como limite mrni
mo de atendimento, podendo e

devendo \ ser majorado de a·

co�do com as necessidades

locais que vierem a ser apre

sentadas e compro,vadas. 4. -

Na persegüição dessas metas,
a COHAB/SC já iniciou'a cons

trução de Um núcleo, com 150

unidades habitacionais com à

,cO'ncluSão prevista para o mês

de dezembro do corrente ano.

Outro conjunto, também com

150 unidald'es, a COHAB/SC já
licitou, através de competente
Editai', tendo ,apresentado pro
posta e projeto de' construção
a .empresa AECON, da cidade

de, Guritiba. O início destas
J obras deverá se dar, tão logo
o BNH.venha a \9Iprová-lo e fi
nanciá-lo: '5. - A par dessa

programação, que poderá ser

adicionada de acordo com as

necessidades locais, a COJ:lABI
SC se propõe a construir Cl3)o

sas mais simplificadas, de,ntro'
do Programa PROMORAR, pa
ra atendimento dirigidO aos ei(

tratos mais C,alrentes da' popu
lação. ,Nesta Unha çfe prog'ra-'
mação se towa necessário a

conjugação de esforços de vá- '

rios órgãos e entidadés que

detenham responsabiHdades na
'

érEla do desenvolvimento so

elal, hapitacional. e urbano,
com a doação do, terreno e a

implamação de serviços de, In..

fra-estrutura e social a, cargo
das entidades que 'detenham a

exploração desses serviços, a

fim de não onel18lr o mutuário

f·in�l, por sr só carente e ne

cessitado.

,

-Este jornal, que velTf acompanhando Cor�p'á
desde a época em que lerá ainda Distrito ,de Ja..

raguá, registra,ndo seus principais acon,tec'imren·
tos ao longo de sei,s décadas, cumprimenta,efu-

'

sivamente às autoridades e povo corupaense pe..
to feliz 83 anos de-�ndação da cidade.

, 'PrefeRura contrata 3i KI de
linhas I. de' eletrificação

Wilf:,O,l Lemos, o prazo con

t: att.al para entrega da obra

e de 180 dlas, todavi;a, a em

presa está desenvolvendo es"

rudoae dependendo das clr

cun,tdncias, é pensamento
redu7i' este prazo pela inetà
ce, o que lmpllca que em 3

meses apenas essas localida

des ;a terão o. tão, aguardado'
beneficio da.energia elétrlca,
o,',a prometlda e que a Ad

mrn'stração BauerlSchünke

cumpre. Cerca de 80% do

material já está adquiridO e

dentro de 10 ii 15�dias serão

atacadas as obras, após 9. ro

cação do material e do pes

soat.

O Chefe do Executivo Mu

nicipal, fi'rmou quinta-feira pe

la manhã, em ato acontecido

em seu gabinete, contrato

com a Instaladora, Santa Rita

Ltda., de Florianópolis, ven

cedora da concorrência pú
blica para fornecimento de

material e mãe-de-obra pare
nove linhas de �Ietr'ificação
rural no interior. do municí
pio, numa extensão de 34,616

metros, que exigirão a apll
cação de Cr$·1�.782.725,50.
<, Para essa concorrência,
sete empresas se habilitaram,
das quals duas foram des

classificadas por não apre
sentarem elementos necessá-

rlos, ficando então cinco, das
'

quals ,
a Instaladora Santa 'Ri- '

OU'TRAS LINHAS
ta Ltda, apresentou melhor

proposta. E em -vlsta
-

disso,- As rove 'linhas contratadas

quarta-feira, seu Diretor-Ge- serão entregues até, o fina! cia

rente, Wilson Lemos, ass i- gestão de Victor/ Bauer, em

'nou o contrato, juntarnente: 31 oe janeiro' de 1981, con
com o Prefeito Victor Bauer, . .forrne seu desejo'. Contúdo,
ein ato testemunhado pelo anunclcu o mand8ltário-mor,
vice-prefeito Sigolf Schünke, caso haja a prorrogação dos

pelo líder do governo na CA-, mandatos por mais dois a

mara Enno Jsnssen e pela nos, já no próximo ano, a

Im1"rensm l'1unicipalidade abrirá nova

O contrato prevê aplica- concorrência' pública para

doutras 23 linhas de eletrifica
ção de Cr$ 13,782.725,50, o

ção, atendendo dáí a todo o

q�al Cr$ 2.942.360,00 para a
. a' i�'10,840.365,00 para 'o material Silo essas aS linlfus Itan ";'''''''''.,...,..,'''''......

num total de 34.616 metros em Jaraguã, do -Sul: NEl=IE.U

de extensão, em nove linhas
,

RAMOS - Tifa dos Monos

interioranas, à salber: Estrad� '(prolongam�nto) e Bela Vis-

do Bráço e 'Salto Ribei'rAo, ta (Flib. Grande do Norte).

· Cavalo, em Nereu Ramos (101 rrAPOCUZINHO - Tifas lan-

postes); Estrada Javali Es- ge,' das Flores, Sacht (pro-

D
. longamento), Lessmann (pro-

querqo e Javali iretto, em

RiO Cerro" (99 postes); Tiia ,Iongam:entel) e PaV:alnello..Fran

U.,ião efT; Ri'o Cerro I (80 cisco Pavane1o, GARIBAl.DI
_:_ Tifas Germano, Rodriguespostes); Tifa Schubert, em

Três Rios do Norte (72 ,oo.s· Alice: Fausta, Cacilda (duãs
tes):, Tifa Terezinhat, em Ne- I,aterais) e dos Húngaros,

reu Ramos (43 postes); Ti�á RIO CERRO - Tifa Rib�irão,
Fun,. Grande, em Três Rlós Preto. 'RIO DA LUZ - Tifas·

do Norte (40: postes), Tifa Macuco Peque�o (os dois la"

Fun!1 F'equeno, Tr&s Rios do d'os), Macuco Grande" �Iank
Norte (34 po�tes?, Tlfa Bruch' e Vieira. E melhoramentos em

e
•
t· be, em-Rio' Cerrq I (31 toda a Estrada Rio da lUl{

po&tes) e Est'rada RI() da LiiZ ILHA DA FIGUEIRA - Tlfa

Ai'o (49 p,ostes). depois d'a, Ponte Pênsi, Tifar

Gabriel Oeschler (ladO direi

to e pro-Iongamento), Tlfas

Laudelino Junkes, Pellens e,

Fruet.

EM PO DIAS.

S&Qundo o Direto,r-Gerente

êfa ,lnstEi'ledora Sa:nta, Rita,
"

APAE agradece auxílios
A Associação de Pais para projeto de, Oficina

:e Amigos dos Excepcio- Protegida, que ,deverá
nais (APAE) d'e Jaraguá ser iniciada breve-e

da Sul e o ,pen1fo de que se ,enoontram depo
Desenvolvimento Humà- sitados em conta espe
no' 18 - CDH 18 _... man eial no Besc; 0:0 Fundo

tido pela Apae local National de Desenvol-
· graças a colaborâção v.imentOi d:a Educação,
que vem recebendo, de através do' CENESPI
vários' órgãos - vem MEC - convêni,o de

oonseguindo meltló;rar. Ooope'ração Técnica Fi

seu padrãO de atendi- nanoeira, valor de Cr$
manto às crianças ex- 33 mil, d:epo,sitad'os, n'o
cepoioil1ais �e, em raião Banco do 'Brasil e que
disso, é· gratá pelo au':: se destinam:. Cr$ 6 mil
xfliô recebidlö. até o' pre- para despesasl co'rren
sentá. Da Prefêitura 'Mu- t�, Or$ 15 mil para re

nieipal de Jaraguá do muneração dos servi
Sul, Cr$ 250.000,00, de.. ços de piSiSsaial e Cr$ 12
positado,$ em conta es-' mil em material .. perma-

· peõial nõ Banco. Nacio- nen1te;·
'nal, do,s quais ors 200 A Ap�e, ,além de a�

l'Í1'iL para construções e gradecimentbs à estes
Cr$ 50 mil para despe.. órgãos, ' estendendo-os
sas comfntes;,' da Fun- à comunidade em ger�1
dação Cettãrinense -de por seuSi donativos, tan
Ed:uc:açã,OI Especial (Flo- to em espécie, como em

rianó'p'olis), Cr$ .... / .. dinhei;ro, que contri-
100.000,00, dum total de buem à es.sa causa; fi
Cr$ 400 mil (1.a parce- lantr6pica.
Ia), através de' convênio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

...',.._ ...

Aniversariantes,

�
-'_

Fazem anos hoje - sábado
Sra. Julieta, esposa db, Sr. _,

Raulino Pedri
Sm. Sflvia'Marquardt Fruc- .

tuoso I

Léomar Rowe, em Garibaldi
Sr. Waldemiro BàulTÍann
Sra.' Olinda Meyêt'Fischer
Felipe Schmitz ' "', "

Vatl'dlr'MaÍ'iÍns ;", -, • .... >r ._',

K'rr '"
-,.I.-.Jo.... '��

:::q, '. -r

Fazêm' anos amàrllji' ,_ j. �.

.

�í�� � t"'i ...-, .:. ::'
Sra. Maria Glischo, Henn, �.m
Garibàtcii.

.., ..... (1.,

E)Vanir Cattoni
Sr. I"gobelto Bra��;burger,
em Curitiba'

"

• _r .... i• "i-'"'

Srta. Val,éria Strepe
Júlia Fritzke
Vitor Machado

,;

Val"1ir Oordeiro ".,f

� -

Dia 07 de ,ulho'
Sr. 'Antônio Pedri, "" }

Sr. Antônio Vieira I .,

Sra. CI,ÍJcir Ge�sser, �em Con-
córäla .': ....... 'I.

r

Sr.. Pedro Schmidt; em .:lara-',

< guasinho '. "t, ;fW a � :

Isófcfe Lange, em 'ltapocuzi-
nhô"JJ..... p,

i I,' ..;;-f ...

:.... .'

Sra." Efvi'ra P. de cSolll,za,
Sr. Eliseo lJpirat�n '1:a�es

Di� º',de JWb9 '

..;"�,- :_

Sr. Werner Vasel
Sr. 'Osmar Bartêl _ , -'

Sra:' Ruth SclÍneiaàr SChmalz,
em 'sãó Bêrito
Maria Broch -,' '1

Hélio Feilie'r -,.,
'

__ ...-, '_' . .J '

Waidemar'Kéífu"êl:1 r" .,

Srà. lSlfi 'e:� Step�ahl ('I rr,�"

Mariana Lickfeld 'c' ,

'Sr. Adilo Krueger

Dia 09 êfe j!,llho

Sra. Inês, esposa do Sr. Jú
lio MaffezzoJli.
Sr. Artur Emmendoerfer
Sr. José AL!gusto Stinhen
Sr. M;alf'tin: Heon, e.m, Jaragua-
zinho

."

Sra. Iza Marta 'Mohr� 2!iemann
Walmor Alberto Str_ebe
Iv(mete M. Krause
Carla Ols'ka

Dia 10 d�e.Julho
Sr. Samfr Mattar, em 'Sãb
Paulo

"

Sr. Tobias WaJrhaftig, em

Curitiba. •
•

Sr. Zeno Toroni, em são"'Pau�
lo

\"

Olga Krutzséh
Edlr .

Roslindo
.

Vitorina de L:imEl _.

Valmar Augusto

.

Dia 11' de JulHo
Sr. Pedro KI.ein Filho
Sr. Haroldo Hanemann
Ivone Reck
Sr. Aristides M nQel" Gonçal-
ves

I f .'
J. -

• t'-

Wi'ls.on Gerent, em Astorg;ID:
P�raná
,Artur Krüger

•

Ivone 'Reck Piva
Lonl Keiser
.I?edro Nahs'

_._

NAS,CIMEHrOs
Dia 07 de junho' L "

GuHherme' Jonas, filho 'de
Valzit-a Sasse

Dia 16 de junho
Marl'a, filhk de O�waldo
nise) Satler

Dia, 18 -de jUlJho

PatrIcia, fi·lha de José (Serli)
Si'lveirâ

.

, ..

Dia 21 ,de. junho. _,

Almir, �filho de- 'Ãogério: (Ma
ria de Lurdes) Trupper

Ola 22 de junho
�

..

Clefde, filha de Nélson (Elvi-
, ral)' Aldroy,andi ,

.

. Dia 23 de Junho
; I
I Wagner, filho de Ceiao (Al
bertina) Zàp�lIã �

M!rson, tilho � 'de ..Victor' (Ire':
ne) Campe'strlnl'_ '

... ', .

•
...,

-

'! ;., .;'�'� .( ..

<.to. ,�. �

Dia 24, dedun,!�, .�

.. "

, .,

Dia 25 de junhOii'
.

C�iS;iane,�fiIha� de Max (Ag�
ta) Maier,

Ri'caJrdo, fi'lhQ_Q�,.Gerhard
(Úrsula) Henn'
Fábio, filho de I-!wnt\ej1o (Eu
lál'i'a) Maestri

"',

fS""i
-

" - 1 ,,,,'
Dia, 2� de junho'

I'

"r
"'{r."-; +

�"':.,.f).�' �t' �h
Nilto Ricardo, filho de Nilto

(Mari� Pereira) Drechsel
Patrick, filho de Augusto
(Inalda) Pereira

-

Patrlci'a, filha de, Irio (Anã)
Dallmann /"

Dia 27 d�)unho
Rodri.go,. filho :de, Vllmar (Ma-'
rIa) Spézia' ..

�,

'

� , .

Mafcilene, filha de Aurino

(!Vlargarida� Wais, ,

Vanderlei, 'filho d_e 'Valdemiro
'(frisl) Gnewush

'Rafael, filho de Laércio (Oa
cilda) Serapiã9 •

Daniel, filho de Eugênio (Ode
te) Foerst'6r', .

André, filho de 'Vilfredo (Ir-
ma) Re,ch� . (

DIa 28 de Junho

Marciane, 1illia-de 'Selvino'
�(Regina) Wiest-
Cristiane, filnà dá PaUlo' (Nil
,v� dá"'Roc!ia' �,'" - � . ;,

Dia 29 de junho-
,"ucimara, filha de João' (Ce
crna) rYtoura' :'7 ",....� , .

Dia 30 de Junho
Isoleta, filha de Irineu (In::
grid) Ponticelli'
Fábio, fi1ho de Arestldés (Te-

.

rezinha) Souza

Ola 02 de Julho

Mari�, filha de DarcI (RacheI)
Domingos

-, -

•

SEMANA DE 05 a 11 DE JULHO DE 1�80
---------------------=--��
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t
. Na quarta...felra, 8J Sra. Téo,

1
� � esposa do oftiilrilõJogfsta D.

"'" .1 �Flávlo Antônio Romani recebeu
,\ ,.... "

� em sua resl�cla \grupo ia�
senhoras para um lan.ch", mui:

(' I
to c1ncorrrd�� ,�r .Inal:,�

-r--���-�"""���-----_._-----"':""'::'''':''..J
" -ir I�

MIRANTE �SOCIAL •.,.
,

''\
,.,. (NOS$A GENTI5 - NOSSA J'ERRA - NOSSO ,MUNDO)
�,

,

(!!qulpe "'Corr@fp dq,�ovo")

.

[ß�8[IH nO�II:nl
..... �.'Oficina de'NJáqu!nas

de Escritório
,Ante$ de mandar suas má-

• 'f .

q�l[!as )\par!i. < pon�e'10' GOAr
suhe-no$. .

'

Rapidez, eficiêncilB e bonsl

O conhecldé prortsstenat do p,�e�os ,.estao· a sua dispasi-
, ramo- fota.gráfica.,.:�Waldemar çao:; .

Behling, assumiu quarta-feira, R!,Ja
. Venâncio da S�lva

no Baependl, a presidência do Rorto, 331,. ao lado da -Weg I,
,Clube d'e Diretores Lojistas' de- .Fon� .12_:-0053 (recado) _ Ja-

Jaraguá do Sul, em substituíção rag "á do�Sul-SC. "

a LuIs' AntOni:o Grobba: eum-
primentos 'ao Behling e- demais ""I-�------'-------------------'com�anheiros 'de 'diretor!ià'. [.;

_

' p,ara este" outono,,'vista-se
, "!" � '. .,.,,'� �na ,"oda, elegante e descon-

tralda. Passe 'na .

'-
't.,. ti ,"-'; '"'_... ,'" !! "":f � ,e.:,. V. t1 í;"� l!>:i"

.' Olretor: '"
'

_ ,.

Eugênio Victor Schmoeckel,\o
.

,I' , .

'.

Colaboradores:, ' " ':'.

Yvo�ne Alice Schrnoeckal GonçalveS, Flávio 'Jósé
Brugnago, Jàime

. Blank, Pref.· Paulo MorettJ José
Cast!lho Pinto,; pr;" José Alberto Barbosa, !prOf.a�
Alarde S. AmQ',r:i;m(Rud<?1f Hirsc?f�ld; SUv�J��J, �r:,r'
�"� Reãã,se,' ACJmifíistração 'e' Publicidade:

.

Av;' M�r. Deoêfçiro, 130 - fone!<04'1'3)�72;:On91
,

Cx. Postal 19 _' 89.25o-Jaraguá' do! Sul - SC.
" .

-.

.

.Noesos cumprim�nt0� ,ªo_ Pas- De vento em: popa a nossa

• tor Ingo Pieske;'qú'e dia 28.pàs- . .19.a tIÖRE, sob a segura erlen
.

, sádö estevé:, de -'anive�sárioc e 'tação .da Profa.
'

Iris
..
Barg' Pia..'

que .a .Partir desta: edição .,in- zera, inclusive _$eivinàö de
." .... :. •

... z.;; _
�

-,
� gressa no rol daqueles-que, s,&- exemplo ás co-irmãs e expor-

- -

manalm,enllf,' nos �ão, o ':'prazer
.

tando "know how", conforme
de sua leitura.

-

_. _ os .Iei!Qr��_p':od�m constatar em
_

reportagem .nesta edição. Isso
.

-'" tudo, vem demonstrar'O· espírl-
t to de equipe que reina em nos-

, ,Todo� os integr,\_nt81l da Agên .

se UCRE. Nossos parabéns.
cla cfo SESI de JA.ragu'á do Sul

participaram, de �Iagem de re:
creio na semana .rJ)assada, à

"

Flor:ian6poli�, na sede da AS
FISE, proporcionada, pelo De

partament� Regional. 'ª na sex

ta�felra
•

da mesma semana, um

jantar de confraternizaç;o co�,
,os funcionários foi o ponto al-

>-
.,_ -' •

Das mais comoventes a che-
gada do Papà; Joio Paulo " ao

'Brasil, se9u'nda.,felra,e suas'pe
regrinaçõés Por .. diversas capl-·

• tais conforme' lO roteiro previa
mente elaborado e que a gran
de injr���_ tráz com ri_quezas
de, intormaç6es, detalhes. Im
pressi,pn8ríte tâmhé� o domí�ío
da nossa língua, multo· melhor
do que muitos brasileiros, quân

.

to.a pronúncià das pala.vras....
Hoje ele-chega' a Curitib� e �ecebeu amigas em elegan-
amanhã reza missa" cumPrind� te estilo" com lanche, oo',(lIa 2 '

outras prõgram�ções,' hávendo passado, a Sra. Pric_lla 'PI�zera.
,
mutlos d, nossa região que se .

.

E quarta-feira vindoura, dia 9; a
deslocarão �ra. ver o San.to a�fittiã ,será 'Ellzabeth 'Majcher

Watzko, e�posal ,de Waldir:

to da recreação.

\ A coluna ficou' sabendo que
está nos planos de Efõis empre
sários jaraguaenses, uma cam

panha de divulgação d'e nosso

múniclpio à nlvel estadual e na

cional, atr.avés de um esquema
que· vem sendo montado e qua.
de momento, não ,será forneci
do detalh�!>,· Mas pelo que sou

be-se" será üm sucesso, caso

haja' a devida collélbo�ação. Em
sociedade ....

CQßlP9sição, Diagramaç@9 ',t�press.o: t:>

�

SOC. Gráf. Avenida Uda. - Järaguá' dó Sul - ·sc
�

Asslnatüra anual: Jguã. região •••• crS. 250;00
Assln!1tura, semestral. • •• ••••••••••• 9rS 1�0,00
Outras, cidades �•••••••: •••••'

••••• '. Cr$ 300,00
E�e�pl�r avuleo ", � ..... : ..... � . . . .. Cr$" 5',00
Numero &tr�s�do •.•••••

'

••• /•• : ••• : .

Cr$ 7�00
'

;
-

• �'"
J

• <;
, •

. Represen.tante Comerciai: ,

PEREIRA DE SOU�A & CIA. LTOA.

P?rro ':A,lêgre, FlprianóPolis, Curitiba,' Sãe) Paulo
RIO de Janeiro, B. Horizonte, S'alvador e �o�àlez�
E.ste if)rnal não s� responsabiliza por 'artigos as-
sma��s e nem devo'lve originais.' ' ...

,

, "

social, !_ub!Jtação. p"ara escoa-.Adem·rr�.(fNho' de Mariano
• ,mento .das águas p!uviais� cal-

(Äna)'Schwi'rcOSki " ,,'

çada
'

;:tO �edor'�Ja secie e re-
Paulo, ('filMi de' êdevarde-(Isâ!� '-' ..... _ ..... c., _.,

bél) Guir#aféÍes � _
... '-_' •• e.quipamento_ t�tall·,da'. ,cozinha,

;Jc;sliln'ê, filha'di' IsaiJllno" { o�mo q_ompra de t�heres, pra-
.

.

tos, travessas, entre outros.
(Maria) Capra'rö�h� • _,_ '" ,H

cl' , ,estaque para ,a força que o
, Marlova, filha de Dómingos MaUre :Alclro COz.zarin, do It�-
(Ivone) Kowalski I'" .

'

jara, na orientação nesse setor,
, i

';do qual. entende, como ninguém.
,

- "

(De- --k-,

A Sra, Sônia Marquardt, re

ce6eu amizadeS, quandO da pas.
sagem c(e seu natalício �ocor

rido dia 28 passado. Ela é es

posa do Sr. Rolf Marquardt.

O Presidente Antc5nTo· José

Gonçalves, do Grêmio Esporti
vo 'Juventus, recebeu terçà-feJ

.

ra, a segunda pa.rcel'il, de Cr$
250 mil, dia municipalidade, de
um tota'l de Cr$ 500 mil, desti-

I

nado' a melhorias na sede-- ào
clube grená tudo' visando, os

Jogos � Abertos .de Símta' Cata-'
rina. "':Tal' quantia f.oi integral
mente 'aplicada na construção
de muro áos fundos da sede

E falando_ no nosso Juven

tus, n'o último.dia 27, Gonçal
'ves, seu· 'PresideJ\te, fecebeu
Igualmen,e Cr$ 200' mil e que
foi posteriormente repassado à
diretoria de futebol. para apli
cação no ·departamento profls�
srK>nal. .como colaboração da
munlclpalid@de, na pessoa do

. ·Prefeito. Victor Bauer. Quanto
ao Juventus, ainda, multas no

vidades, deverão pintar no' pe
daço den,tro em, b�eve. Fique
'de,olho.::... '"

..... _.

Reunidos día destes- os pro
prietários 'de restaurantes -para
traçar algumas linhas de ação
quanto'.ao atendrmento duran-'
te a semaná dos' JASC, que,
como sabe-se, não , moleza. �

Realizou-se ontem, 'ria Capj::"
tal dp Estado, o erílaee· matri-""--.---'-''---�'--'-�----�-

mon (al de Nalmir, filha dileta - Calce e vista-se melhor
, 'de qermano João Vieira - neste outono com a
Leopolda' Wemioehlen Vieira

. ,com:o advogado Marfiso, filho
de Jaime' Pigozzy - Amélia

t ..... , •.

Men�zes Pigozzy, em c,erimônia
realzada' às' ifirité! horas ria C'"a-:,

nala:do Colégio ,Catarinense. Ô
.. ..,.. ,
marcante acontecimento soCial
'foi prestighido pela lalta socie
dade florianopolitana e teve co-

mo padÍ'lnhos, por parte da noi-
' CINDEREI.A,

De casamento m�rcado para 'va, o Sr. Nelito Vieira e Sra.'
a melhor epç�o para

às 20-hora"s deste sábado, 5 de Ênio' João Pereira. e 'Sra.; Dr: _---,suas, comp,ras.,�, '" .�

julho, dos jov�ns Flávi'�. Uhels- "Marco Antônio Haro e S!'5".; Dr. �
ki e Mar1lova Pereira. Ela, é fi- Nei Ferreira 'Sena e Sra.; Jösé I ......, -------...,....----------------

lha do casal Adson (Margol)
, João Vieira e Sra:; Dr. Domin-'

"

Maio é--o mês d'o amor,.
Pereira é ele,' de José (Eugê- . J!os Sávio Beduschi e Sra. é Ri� 'das mães, das noivas e dos

ni'a� Uhelski que logo, mais su- cardtp Barbosa Marque e Nádia presentes;� Demonstre todo o

birão ao altar .dar Matrizi São " 'vieir;:r.�, ,por parte do no,lvo, o seu carinho';" presenteando
Sebastião. para, selar' a união Sr. I?r·,f�nito P�ry e Sra.; Dr. 'um� das 'onlltlplas-sugest6es
em Deus, havendo .recepção '. ;PlaJU·lo Wendnausen' e Sra.; Dt. que o

".

,.

;

aos éonv!dados, após,. no--Bae-. Carlos� Mussi' e Sra. Dr. Antô- '. ,�,�, ... ',;

,pen-�i. Flávi'o e Marlova têm co- -i'nio Kowalski S;�r!nho e 'Sra.; '�aRznastéf'
mo padrinhos A'1'oar e Alamir . Sr. �ntônl0 Menezes e Sra,; Sr,

.

Me�e2íes, Robson e Marpessa Alcides Ferreira e Hercflia ,Ca-' Av., MaL Deodoro, .3f34 ,

Pereira, 'O�ieta 'Raquel Vieira e ,tarina Luz; Dr, Norberro Unga-
José Robertö"Fructuoso, Guido. retti ie S�a., e Dr. Arno Hering

.

JARAGUÁ DO SUL - _
"SC

e Ruth Bremer, Tadeu e Matil- e Sra.,Os convidados fo�am re- Um presente para cada gosto
de Sosnowskl, 1:00io César e Ja-.· cebido,.S nas d�pendênci,as so- -'--------'-----------------

,nete Uhels'ki; Wagner �; Bernar- .
ciai's do Lira Tênis Clube. Cum- ------------------------

dete UheISk�> e MiTton e Ânge:.' primentos desta col�ma aos noi-'
'

�'l

I'Ia Maiochi. A colun'a rende seus vos e _respectivos pais, ,

..

:;eu problema, de ro,upa
.cumprimentos pelOi casamento ..J sua Já era. C,,�O'S tem�á so-

dó jõvem casar ·áriiigo, exténsi: -*� lução. Eficiente!
vos àqueles que 0- rodeia.

. Nosso ex-Vigário P�dre Ele
- "'rar Scheid -. que 'vlrá no prÓ:'

.

e' ip..
.' .

�

,�
,

, �imo final d� sEtmana nos fes:,..
"

..

'

_. ,.6\.
.

,>,D,
O Grupö''''$er&rffd�de'de' Alco' r tejos em, honra a São Sebas� """" Q

ólicoS
.

Anônimos' comemora tião, - foi ,nQmea�o AAlo S�-
-_._.....I..__ . __ 11_' _'_'_.

.

- '. .':. L A lU DE R I A ItA'vS E,C O��"
amanhã, o terceiro aniversário perl<:!r � Gera,1 da Congregação
de implantação em"Ja;aguã lfd !los - �acires do 'Sagrado Cora.-·
Sul, eStdndö prevista para às' 9ão de, J�sús, pára ,�ercer _Il Fundos Açcug,l,.ie' l\I1ahnk�'�

f.t'" 'fttt f"· - � 1

11 horas� culró 'e-cuniênicõ e' às-, tunção,,�e�SuperIor do C�é_gio.� _._ �� _

14; reunl�o festiva, nas depeno' Jnternaclonal �a :e�lngl!t9açãct;.
dências ,'eta, Comunidade' São ,em Roma� N�e 1 Colégio reú'-'
Judas Tadeu. nein-se padres de todas as pro.

,vínçfas � congrégação no .,...--------------------------,
".,. ,,:;

,mundo, para cursos de aperfei-
çoamento em Universidades 'Ró-,
r
manas. p!l�re 'memar !Segul��
no' segundo semestre deste

Padre.

Telefon,istas d� J,aragú:á, do
Sul, em ..nlimero de aproxima
damente meia centena" como o

fazem a�ualm�te,' �m�o�a
ram seu dia', ocorrido eira 29,
no último sábado à noite, p�rtJ
missa na Matriz São Sebastião,
onde' o Padre João prestou sig
nificativa homen�gém, havendo
seguidamente jantar de conf�a-.

ternização no Baependi�
,

No,$So .diretor Eugênio Victor

Schmqckel, Jotariano de qlJa
tro ,costados, embora desempe
n�ando altas funções na BESC
:J- Corretora de Seguros e Ad
ministradora 'de' Bens ,na Capi
tal do Estado; porém, nunca se

esqueêen·&;·aesua Jaraguá do
>- .

Sul, assumirá no próximo dia
8 de jÜlha, õ cargo de Pres.i
-dente do Rotary .Club&-Florian6-

'

pons Leste, em ato solene de
. transmissão q",é ocorrerá no

Lira Tênis Olube. Companhei
ros de Jaraguá do Sul e Gua

ramlrim deverão 'igualmente
marcar presença, prestigi'8nd'�

�a 'posse. A coluna, editada pela
equipe de co'abo�ad0res deste

jornal, por um dever de justiça,
cumprimenta efusivamente ao

Sr:�Schmóckel, . pala a'sc�nsão
ao' imgortante cargo rotário.·

A MoreHi Jordan & Cia'Ltda,
pela' 38<. vez consecutiva', rece

beu o ,diplqma f'Distinção Em

presari�1 do a'no'1979",·0 que

já havia ocorrido' em 77 e 78.

. O diploma é concediaa anual

mente aos revendedores que,
mais ,se destacam. Realmente
a Revenda Ford de Jaragu� do

Sul está cOm ii corda toda, con
,,"uistandO' ,tituios ·e prêmios,
uma mostra do ·trabalho de vi

sio, _forma�o pela, excelente
equipe administrativa e funcio

naI. Este jornal C1ireciona cum

primentos à· empresa� PO! mais

este pontO' alcançado.
J. .�.

, ,

- . .

Onze lindas menil1las.moças
já estão inscritas para o Baile
das Debutantes do dia 05 de

setembro, do Club� Atléticq
Baependi, quando s�rão apre-,

.

Rumando para o Mato Gros
seRtadas à soc'iedade local. São, so, em companhia de ,amigos,
al'as: ,EIi'ane Zonta, Andréa de 'membros da tradIcional famllia
Macedo. Furtado, Elill-ne Krue- MarcaHQ, :para uma caçada.
ger, SIlvia ''Regina Pi'azera, R9-
seméri Inês Dams, Jane Marli

BúchmÇtnn, 'Rosâng'ela-Jark, Re,
jarre Clymene Rocha, N'atércia

Dutra, Cláudia Maria SC�!leider
e Cássiä Maria Schneider. As

inscrições encontram-se aber

tas à nova�' _. irít�ressadas em

fazer, seu debut.

Acontecerá às 8h30min. des
te domingo, dia seis, o batiza�
do da pequena Soneide Mara

PommeretÍing, na Igreja, Evan
gélic,a Lutherana Centro, filha
do piasal I:rbert� (LÚCia) Pom

merening. Como padrinhos, Dr.
Guida (Renàta),' Fischer, Sra
Adali Lip,ins!<i Po'rath e 'Sr. Ar
no Dorn. Cumprimentos da' co
Iluoa' à famflia Pommerening.

. (

Ser'á no' próXimo dia 12 de

agosto, a posse da diretoria· da
Federação das Indústrias do

ESt�do ,de Santa Catarina ......
�

/ (FIESC), ,onde'dois destacadOs
capitãeS de Indústria jaraguaen
'ses figuram: Dorval Marcatto
cómo 2.0 Vlée-Presldente e Ro-'
dolfo. Francisco Hufenuessfer,
como Suplente de Vice-Presl
dente. '

"

Para pa_trooesses das debu

tantes, os nomes em pãuta são

das. eleg�nte9 senhoras Ama-
zilda da Costa Bastos e Arlete

Schulz."�os�, ,es�s �s em

presári()s, ,lIson Noltêneo Bas

tos (KltJo). e Valério da Costa
- da Jarita.

No próximo dia nove, marca

o 3.° aniversário de'casamento
do éasal Gilberto' Orlãndo (Lel
lia' T. Bago) Gonçalves. Fellcl
datres áo casil pela' pass�gem .

da feliz data.

O tradiGional "Café das· Pri·
mas" desta semana, aconteci
do quinta-feira, foi na resIdên
cia da Sra:' Inge Hasse.

'./

�s novas repetlCloras de TV,
pelo menos, uma delas, deve-

1 rá
'

ntra� em oper�ção ainda
em julho, prov.avelmente dia

. f' l' '. "'_

, 25,� aniversário' da: cida(je. O'
Log.o,

r

log6, aquele
J

.•

chopinho ,alemã,o.
",,'

pr�"lema reside na .ligação, e-,'" _

lét�lca num m9rr� no Paraná,
,onge esfão aparelhagens qué<
retransmitem à Jaraguá. Vàmos
aguardar confirmação.

---tr-
Cumprimentos aos amigos

Metalúrgica' Industrial , Henipe
, Uda., nas pessoas de Heins e

estar�,
,

recebendo cumprimen-
r NIlton, pelo primeiro ano de

tos para·, no dia 9, trocar ida-
atlvldadés da h

.

de a Sra. Inês esposa do Che- . ,

empresa� ale,
,,_

,
-

- desfruta.ndo de um grande con-
fe da AgênCia da Re�ei,ta Fe:-, c 't Bol' b' à H I

.

d ai J "I' M-U III" DI'
• elo. a ranca en pe.

e�· -.:- U 10 GJllezzo. . a

11, o D.lr. da 5.8 Ucre de Joinvil': �1IIJlIII--".I__II!I!I",._"_" IIIl!II_",,

Ie e membro do dlret6rlo do ....

-

-,./. '.,'

I
'

PDS de Jaraguá, Aristides M. ,n•••SII.U-lIa:' 1••lalal �

Gonçalv� fará, anos. Com �s
'

.

,

' " ,�
.

felicitaç6es da coluna _à todos.

.

Agora na -Reinoldó �áú, /626, at'eri-' ,.
.

.

.

ctendo .diariamente, inc_lusive aos sába- 9.

dos até às 18 horas e aO.$ domingos�e
feriados das 8 às 12 horas. Demonstre
seu carinho. Ofereça flores da

FLORICULTURA IMPERIAL ," .. ,�

NOssa la:genda de a.niv�rsá- �

rios, ,égistrando' hoje, o nàtalí
cio dás senhoras Juliéta, espo
sa dO Elxator Estaaua'. Paulino

Ped!i, e Sílvia M. Fructuoso"da
Flora Jaragu'á; amanhA, It Srta.

Valéria Strebe 'estré!a Ida,cfe n,O
va, ela flue dia 12_torna-se, e_s�.
posa 'do Sr. Nélson Hardt, o

Timbó;· E segunda-fel�" nosso

companj1eiro de-Imprensa EIi-,
seu U. ��, da Rádio Jaraguá'

•
Santa Catarina bonito no ):l&

daço, -conquista_!J.do rio Rio
Gnande do Sul, tftullos nacionais

no bollo,' masc�lino e femini
no. E�om Jaraguá dando tam

bém sua contribúição, cedendo

duas atletas e assessor ,técni
co:

aÓíifo(Jçõi?s� ,

Suel/ Slaa.
e verifique'; as opções

pa�á pr�sen,�s qu� só a
.

;�,;-, �",l.JFU ,TEM; ..... _

)

,

,
-

Três .loJas para melhor
servir ·a distinta clientela,
dua:s n� Getúlio ,Vargas e ·na·

Marechal'·'Deodoro.1

-

';.I ")
.

ano.

20 PIZZÀS DIFERENTES'
LAZANHAS�
RAVIOtAS'''' , ) f )

,__ ,

De aniversário quarta-feira,
+ completando seus 15 anos,' o

sr. Werner Walter Krllger, da

Llalnctíonete 'Ideal. RecebeI.!
�

a-,

mlgos -para uma (lr�nde ôhopa-,
,
da. �oss08 .parabénsl

'(. : .

*--,. -

Pecorações p�ra 'C�samentOs - 'Decorações
para Igreja's - Decorações para clubes'- Arranjos

"

para festas - Buquês �� g�rál.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o secretário da Edu
cação, Antero, Nercolini,
autorizou ao Coordena
dor do Fundo 'de Estr
mulo e Apoio à Educa
ção, FEAESC, a liberar
a importância de, Cr$ ..

18.678.79�,'14; para se
rem aplioados na exe

cução do Projeto de
Construção, Substitui
ção e Recuperaç�o de
escolas da rede esta
dual. Oeste total, o' mu

nlcíplo de Jaraquá db
'Sul receberá Cr$ e

, ••••

3.985.33ê,OO, a maior
sorna lloerada, já que
será apllcada

-

em me
lhorlas dos prédios es,;,

.

colares, visando os XXI,

Jogos Abertos de Santa
Catarina, d(e 17 a 25 de

outubro;
rnerode e Indaial; Join
ville, Cr$ 160.030,08 em
São Francis,co do Sul;
Rio do Sul, Cr$ .

1.289,76 nos munfcíplos
de Ituporanga, Atalanta,
Pouso Redondo, Petro
Iãndla e Ibirama; Lages.
e-s 5.570.438,40 para
Cages 'e: São José do
Oerrlto: ltajal, c-s .....
2.133.218,88 em Ilhota e

Navegantes; Araranguá,
Cr$ 726.249,60 nos mu
ntcíplos de -Araranquá,
Jacinto Machado e Tim
bé-do Sul; Brusque, Cr$
1.691.219,66 para Brus
que, Botuverá, S. João
Batista e Tijucas; Ca
noinhas, CrS 671.164,32
para Major Vieira e Três
Barras; ��raguá do Sul,

Cr$ 3.985.338,00 no pró
prio municfpio.

CORReOD�!���_'
�� ��� S=E=M=A�N�A�D�E�Or5�a�11�D�E_JU_L�H�0_D_E__1��� __.:,_�_.... ,���� ��P�A�G=I�NA�3------�---------�,���===========�----�----�

Escolas· têm recursos para construçâo e
- melhorias

Os recursos já foram
repassados ao DAE, ór
gão interveniente no

projeto, para a devida
aplicação e serão bene
ficiadas as seguintes re

giões: Florianópolis CrS
3.281.534,64, para os

. muntoíptos de Florianó
polis, Biguaçú, São Jo
sé, Angelina, Rancho>
Oueirnado e AnitápoliS;
Tubarão, Cr$ .....; ....
1 �025.930,64 nos munlcí
pios de Tubarão, Lagu
na, Lauro Müller e Grão
Pàrá; Criciú.ma, CrS ...
999.348,84 em

> Içara,
Morro da Fumaça 'e U
ru'Ssanga; Bluinenau, ..

Cr$ 640.120,32'para Po-

EM GUARAMIRIM
O Governador do Es

tado, Jorg,e Konder Bor
nnausen, aprovou em a
to recente vários con
vênios que objetivam a

çonstruçào de salas de
aula nos munlorplos de
São João do Sul; Majo:
Vieira, �ntônio Carlos,
Rancho Queímado,- PP,
ritiba, Major Gercin-o',
Guaramirim, Caçador e
Lebon l1égis. A disponi-·
�ilidade global para a

construção dessas 10
salas de arta é no mon-

13:1te Cr$ 2.721.000,00,
aproxlmadamente,

PDS
-

quer
"Até o mês de outubro

quando é esperado o en
cerramento da primeira
fase das filiaçõe� partidá
rias, 'para efeito (I,e' eon-

_ vocação das convenções,
municipais que eseoíhe
rão es futuros di'retórios,
o PDS 'espera estar com

p�rto de 100 mil filiados,
em Santa Catarina. Esta
é a previsão}eHa: pelo Se-

.. cretário da Co'missão Pro
visória' Regional� Celso

A redação podßrá ser
datilografada ou manus
crit-a, devendol conter,
no mfnimo, 3'50 !=l, no
má�ímo, 1.000 palavras.
A promoção, da marato
na é da Fundaçãol Ca
tarinense de Cultu'ra,
contando com o :patro..:
clnio do Besc e apoio
da Secretaria da J;:du
cação.

�. Maratona Cul
tural/BD envol
ve alunos. do
2.° grau

A Fundação Catari
nense de Cultura está
mobilizando mais de
noventa mil estudantes
dos 286 estabelecimen
tos de ensino' de segun
do grau dö Estado, em'
torno da Maratona Cul
tural-1980, qUe neste' a
no distribuirá 36mircru
zeiros de prêmios entre
os três primeiros colo
cados no certame. Co
mo no, ano pass:ado, OSI

ª'unos, 'deverão, redigir
uma interpnetação de'
uma obra de autor ca
tarinense. Neste ano o
livro escolhido, é "Sin
gr�dura", do, escritor
catarinense Flávio José
Cardoso.

o trabalho sugerido
pela Fundação Catari
nenSe de' Cultur,a será
proposto aos alunos pe
los professores da :.rn·
gua Portuguesa .

e- Lite�
ratura-Brasileira� A se
leção do vencedor, a nr
vel de escola, será. feita
por uma comissão de!
pr.ofessores de' LJngua
Portuguesa· e Literatura
9rasileira ao e:stabele
cimentö, dev,endo cada
escola participar com
um trabalho,. A nfvel es
tadual a seleçãO!

.'

será
feita do seguinte modo:
a FundaçãQ' Catarinen
se' de Cultura c'onstitui
rá uma comissão forma
da por escritores e pro
fessores :para avaliar_ os
trabalhos e classificar
os três primeiros ruga
res.

Cronõgrama e
. prêmios

filiár
Costa, que está remeten
do õfício-circular a todos
os presidentes de comiS!
sões municipais, pedinao
a intensificação da cam

penha e' a filiação do .

melor número possível die
eleitores do partido. .

. A lei exige um mínimo
de 2% em méClia dos e
leitorei; em cad'à municí
plo p'aJra a reanzação· (las
convefl�,ões. O PDS, no

entanto, pretende ter co
mo base, .100 eJeitores fi
liados em cada miUnicfpjo,
fora os {;randes, em que
o número de inscrições
será .maiN. A comisiã\J
regional/já distribuiu fi
chas para um totaras 4(',
mU filia.çães e o material
restante terá encam,inha�
ao às �ecçöe� -partidárl2l3
ainda �m julho, para que
o recesso parlam.entar se..
ja dedicado também a es
se trabalho.

.
.

parlidários
não estão definidas as, da
tas"em que se realizarão
as convenções partidá
rias municipais, re'gionais'
e nacional do partid'o. A
comtssão Nacignal Pro
vlsorla. comunicou ape
nas que vai marcar as da
tas de comum, acordo
com as Comissões Regio
nais, mas não lniciou as

consultas com- esse obje
tivo. OI PDS tem 12 meses

para concluir as conv'en
çôes, a .contar de 13

.

de
junho, que foi a da,ta em
que ficou d.eferido seu pe
dido de registro p!rovisó
rio pe1a Justiçâ E,I&iitoral.

. A data em princípio a

guardada para neon

yenções municipais é de
15 de novembro, mas n,ão,
está con,firmada. Se a

confirmação vier, é pro
vável que a 15 de dezem
bro se realizem as con..

venções nos estados, e a

15 de janeiro, a con"n

ção nacional.
'

A Criança..,_
..

- ...

Por outro lado, ainda

A segurança da sua compra ou da sua ven�
da, um-a garantia segura de Investimento.

Se vocA quer comprar ou vender um Im6-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIO$ MARCATTO LiDA•.

GUARAMIRIM
-

cONSTRÓI
ESCOLA

A Escola Estadual da
tocalidade de Poço Gran
de, está sendo construída
em convênio com a Pre
feitura Mun'ic'ipal de Gua
rarnirtm, conforme 'enten
dimentos mantidos com a

, Secret.aria da Educação.
A escola será do tipo pa
drão e deverá estar con
cluída dentro dos proxr
mos dlas, sanm José De
quêch, declarou à impren
sa que a implantação des-
se educandário é de capí- <,

tal lmportäncia para a 10-
calldade, fazendo com
que, assim, as crianças
em idade escolar não pre
cisem 'se deslocar a gran
des distâncias em busca
de conhecimentos à sua

formação..

e ICMo
,

-em numeros
A Campanha "A Criança e o

ICM - Conheça Santa Catari
na" tol idea:lizada no Governo
Konder 'Reis e realizada no Go
verno Jgrge, Bornhausen, pela
Secretaria da Fazenda, visando'
promover a conscientização po
pular para os fins socíals da
tributação. O, seu custo total é
de 50 mi[!lões de cruzeífos,
com um retorno' de ICM estima
do ém 1 bilhão de .cruzeiros.
Na primeira etapa, desenvol

vida de 10 de março a 31 'de
maio, foram distrióuldas 30.300
cautelas para o sorteio do mês
de novembro; 480.310 álbuns;
21.512.596 envelopes com fi�

gurinhas e' um total de 21.596
prêmios; 9.355 bolas de couro;
3.957 bo�ecas; 1.942 mini-bo

xes;, 2.685 dama e moinho;
1.926 jogos de toalhas de me-

. sa; .1,933 jogos de ' toalhas de
banno; 109 bicicl't;ltas e 49 te
levísores.
Na .segunda etapa da campa

nha, a ser desenvolvida' de 1.°
de junho a 30 de agosto, será

.

desenvolvido um total de ...•

61.267 prêmios: 10.645 bolas
de couro, 4.043 bonecas, 2..058 .

mini-boxes, 4.074 jogos' de toa
lhas de mesa, 291 'bicicletas,
156 televisores e 40' mil cami:
setas com dísticos da campa
nha. E a títuro ae registro, no

mês de-- lTlaio, a arrecadáçlio
do ICM pela administração es

tadual, atingiu mais de 1 bi-
-Ihão e 600 milhões de cruzei
ros,' prova de que a campanha
vem alcançiindo seus objetivos
maiores.
CUSTAS DOS
ATOS FORENSES
Já está na Assembléia Legis�

lativa, com um 'pedido para que

seja apreciada no prazo máxi
mo de 30 dias, o projeto de lei

.do Executivo -:- _remetido pelo
TriDunall de ,Justiça ao gover.
nadar Jo.rge 'Bornhausen - ob

jetivando atualizar Ei base de

cálculo para a cobrança das

custas dos atos forenses judi
ciais e extra-iudicials. O pro

jeto estabelece que o,s valores

base terlIo""um acréscimo d'E!

60% nos seus valores,�passan
.do à ser .consideradas, par� o

cálculo das custas, as impor
tâncias de crS 1.280,0'0 e Cr$
'1,920,00 respectivamente. .As

'custas que excederem crS ...

4.800,00 contar�se-ão p�la me

tade, observando, o máximo

previsto na ;Iei. As custas do

partido, evaHador, e contador,

Imobiliários
Ltda�

,

Av.,Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUÁ DO SUL - SC

Empreendimentos
MarcaUo

vaCInas
•

LaJJoratório ."compra <

mosquitos 'para --fabricar
o I�boratórlo Alergo- Center, do RI'o de Janeiro, a"un

clou a compra de Lorrpchudos, sendo que paga, pela gra
ma do inseto, crS, 200. Dlante"da notícia, os telefoneS do La
borat6rlo nã" pararam de- tocar, tendo sido recebida uma

ligação de Apucarana, munlcipiq do Paraná, oferecendo um

quilo de borrachudos, no valor de Cr$ 200 mlf.

Segundo Mauro Jorge. diretor do laborat6rio, o Interes
se é devido à necessldàde de grande quantidade de inse
tos para deles extrair a matéria prima para vacinas anUalér
gics, 'mas não acredHa que Apucarana enviará um qulÍo,
pols uma "grama tem em média cinco mif mosqui�oS. e
,multo mosquito".

-

no que excederem de Cr$ '

•..

: .?RO,OO também serão reduzi- ,

das à metade..
ALERT/I, PARA
I-OGCS E BALOES
A Superintendência da Po

lícia Civil; através da Unidade
de F,�cé.lização, de Armas e

Munições, 'divulgou nota à im2
prensa, recomendando à popu
lação para que não utilize fo
gos de lHI'fiC'io, especialmente
durante as festas juninas, "Pli'
ra evitar fi ocorrência 'de' aci
dentes gõé;ves", observando
que '0 responsável, "por danI);)
pela utilização de fogos ou ba
Iões, além da reparação :lo
préprio daf1o, está s.uieito ao

pagamen10 de multas, pOdend'),
ainda, n�s):.ionder a inquérito
IJolicial" A' r.ota áiz ainda que
é proibido �(I'tar balões cuia
propulsão sejl:< através de fogo
(balões incendiários).�'
ACAFE: 4.834 CANDIDATOS

O Vestibular Unificado de In
verpo da ;�c&fe, cujas provas
serão realizaca1; nos dias, 15,
16, 17. e í 8 de julho, tem um

total de 4.381 ca�didatos (r.S7
critos, que concorrerão às 495
vagas, dlstribulda� em 14 cur

sos da Udesc em Florianópo
lis, Joinville' e Lages, da Furb
em Blumenau e Fepevi em Ita

jal. Ad'llllllstração' da ESAG
com 20,2 candidatos por vaga,_
Agronomia da Udesc em 'Lages
90m 14,.:1 e Medicina Veteri
nária tam!:",ém na Uoesc em La

ges com 12,6, for-am os cursos

mals procurados. As provas se

rão feitas no próprio locar da

opção.
RE$EHVAS B!OLÓGICAS
() Governadcr do Estado,

bàõ,ol: f;8cletos, já publicados
na imprensa ,oficial, criando
no',;s 'eservas eco1ógi·cas es

tadUais. Um dos decretos, ins
t tu<) a Rf'SeJV8 Biológica Esta
dual da Canela Preta, com ...

18.�45.784i�21:i metros quadra
dos� situada nos municfpios,de
Vidnl Ra_17 os, em 50%; Botuvo
rá, em 40%, e Nova Trento,
em 10%, em qUQ_tas altimétri
cas que' variam de 400 a 8�8,
metros no divisor de água da
Serra dE' Tiiucas, junto ao Cam
po Novo. Já outro decreto, cria
o Parque Estadual da Serra Fu

rada, com área de : ......•..

13.227.36à'-r,a metros quadra
dos, nos municfpios de Orleans
e Grão-Pará, cabendo á admi
;1istração das referidas reser�
las à Fatma.

Para a fabricação da varina., além dos borrachudos,
são necessários sete antígenos, divididos em cinco insetos

que são: formig�" maribomdo, abelha, vespa e mosquito, ii
dois .ácaros: carrapato e pulga. A produção normal é de 10
mil doses de vacina, que gastam 50 gramas por mês de pul- �

gas e mosquitos.
Sérgio Faria, quimlco respom;ável pelo laboratório, ex

plica: "extrafmos do Inseto suas proteínas, através da !Ia

'ifva, Isolamos em-Iaboratório e prepal�mos o PNU, que mals

'tarde será misturado' com outros elem�ntos, qUímicos para
o produto final, ou seja, a vac'lna como ela será aplicada".

O tratamanto antia.lérgJco conal8te em três nmses com

10 Injeções. São 'feitas as çjnco primeiras aplicações de se

te dias, trAs Intermediárias de 1!J em 10 e 'as últimàs de 1:;

em 15 dias. O çusto total do tratpmento é de .Cr$ 4 mil e

200, sendo CrS 3 mil de vacina e Cr$ 1 mit e 20'O:de con

aulta�

CRe -0772,

CO,NTABILIDADE _ SEGUROS _' PROJETOS DE
FINANCIAMENTO _ CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL

ESCRITORIO: Avenida Getúlio Varga�, 79

Fone: (0473) 72-0616 - Caixa postal 83

89.250 - �ARAGUA DO SUL _ Santa Catarina

'Coluna
OS DEFENSIVOS AGRU�,O,LAS

SAO NECESSARIOS?

A partir da 2.8 Guerra Mundial uma grande mudança
r .

(,,"8 fazIa. sentir no mundo. A invenção da bomba . atômica,
do Jato, da televisão e de tods uma tecnologia mOderna,
prenu,",ciava uma nova era.

,

Apesar do wande número de mortos, II população da
terra' estava crescendo, confirmando It teoria de Malthus.
Para poder alimentar' um nömere crescente de seres huma

n9�l, os cientistas e governantes decldrram utilizar larga
mente a tecnOlogia e outros compostos descobertos na épo
eä, aplicando-se nas lavouras e fazendas produtoras de ali
mentos.

De lá para cá, pfattcamente 40 anos se- passaram e o

quadr.o não se altereu muito;-·b que mudou foi a quantidade
de produtos acumulados nos solos, mar, atmosfera e nos

seres vivos.
Não resia dúvida, e s6 09 menos esclarecidos não com

preendem isto, que hoje em di, o uso de substâncias quí
micas para combater pragas, doenças e erva�-daninhas são
necessárfÓs para a sob(evivênci� do homem. Todavia, I) uso
exagerado destes çompostos- ou sua má aplicação agravará
cada vez maiª- o delicado equilíbrio que envolve tóda 81 vida
no planeta •

Felizmente, pesquisadores em, muitos' países têm de
senvolvido técnicas_eficazes de' controle às pragas, diminuin
do em larga escala os prejuízos, causados ., homem e ao

meio ambiente. No Brasil, uma d�s técnicas, desenvolvli
das pela EMBRAP� - Ef_IlPresa Brasilei'ra de Pesquisa, Agro
pecuária', consiste no-chamado Manejo de Pragas, e é u·tili
zada na lavoul'8l de soja,

A técnica baseia-se na .contageml do n.úmero de lagar
tas presentes em 1 metro quadrado da lavou!'8\. Repetindo
esta contagem' e� várias partes da 'área, o agricultor ou téc- '

nico tem uma idéia bastante precisa do nível ·d:e ataque do

Inseto, p,odendo optar ou não pela purve�izaçio com Inseti
cida. Em Santa Catarina, a EM'PAS--e .;_ Empresa Catarinen-
se de Pesquisa Agropecuária. S.A., tem difundido esta práti
ca a extensionlstas que por sua vez orientam -os agriculto
res: Já se constatou, inclusive, uma redução de 3 (três) ve

zes no uso de venenos para cont�ole 'dos insetos da 'impor
tante oleaginosa, o que propici'a economia de mão-de-obra,
de custos e diminuição na poluiçã,o.

De forma, semelhante pode-se controlar o ataque de
,

pulgões na' lavoura de trigo. Assim como na soja, o pulgão
.. tem Inimigos

.

naturais, Um deles é a conhecid8r joaninha"
pequeno besouro de carapaça redonda avennelhada 'que a

parece em nossos jardins de. vez em quando. Crrando-se
em laboratório 'estes pequenos cole6pteros, pod� disse
miná-los nas lavouras do Gereal e deixá-los "trabafhar".

No CIAT _ Centro Internaçional de Agricultura Tropl-
-

cal -. ColÔmbia, os pesquisadores inventaram uma té.cnlca
bastante original para comba.ter o terrível "mandarová" da
mandioca. Construindo pequenas casinhas de. bambu,' rã

._
dentro se criam ninhos d:e determinada vespa predádora da

lagarta. Ao -solta'rem na lavoura as casinhas, os vespideos'
proéuram o "mandarová" sugando.lhe por inlermédio de
um aparelho buç,al em forma de estlle.te.

Conjugando o método-bio16gi'CO ao uso ,controlado de

a.groquímicos consegue-se um bom indice geral de controle
das pragas, mantendo-se o equilíbrio natural. O homem"
desta formà, poderá produzir 08 allmentõs de que n.ece$Sl
ta sem temer pelo futuro. ;

-*-
O Governo restabeleceu Os ti'nanci'amentos para a· co-

mercialização das safras agrícolaa, mas decidiu qu'e
'

estes
financiamentos - especialmente o EGF - somente' -

serãQ
feitos diretamente com os pródutores rurais e as cooperaiJ
vas de produtores,' continuando suspensas as operações de
financlaJnento EGF com as beneficiadoras (maquinistas) de

, arroz 'e feijão. A decisão fot adotada em. reunião elOs Minis
tros dé Agricultura:, Fazenda e Planejam�nto; duas seman�s
após haver sido determinada a suspensão dos financiamen
tos. Segundo nota conJunta dos Ministérios, "a suspensão
permitiu aos 6rgãos técnicos avaliar o an.�mento da cO
mercializaçio e aprimorar as normas de financiamento, de

_ modo a estimular o fluxo mais rápido das ,safras agrícolas
\ para, os gr�ndes centros consumfdores". ,,-

-*-
A suinocultura é uma atividade que, nos cinco últimOs

anos ap�esentou, um .crescimento real de 15,6% ao ano,
no Estado de Santa Catarina. Em 1979 foram abatidoS 3 mi
lhões 250 mil suínQs no valor de Cr$ 4,8 bilh6es, só supe
rado pelo valor da produção do milho que atingiu a Cr$
5,6 bilhões. Entretanto, os' recursos do crédito rural desti
nados 'à suinocultura catarinense vem escasseando de ano

para ano. No último triênio so!reram uma rêdução, em ter-
_

mos reais, de 3,2%. Em 1978 foram financiados 1'l.845 sui

nocultores, menos de 10% dos 160 mil �iSientes no Esta;.

do, com -um monta,nte de Cr$ �47 milhões. Já: na cultura·do
fum.o foram aplicados Cr$ ,813 milhões 'beneficiando cerca,

de 47 mil pr'odutores.
'-*-

O Brasil, é o 4.0 consumidor mundia� de defensivos a-

gricollis, sendo que o consumo aument()Ú eierca de 600%
na última década'. São utilizados no país mais de 500 prl .....
ciplos ativos de pesticidas para a elaboração de cerca de
três mil fórmulas que, no período compreendido enlt'e 1967
e 1975 provocaram amorte. de '115� e a Intox:icação
de outras 1.682. Além destes danos constataaos, ocorre

ram' outros em anímais, além do efeito sinérgico (acumula..
tivo� em ritmo geométricO) nás pessoas humanas e no

meio-ambiente comQ um tOdo. Estes são alguns aos Vãrl'os
mQtivos que levaram' os en,genheiros-agr6nomos de todo. o

.

país --: profissiona!s qu�.Jificados .p'ara presçrever .; uso de
defensivos -- a uma luta de ",als de 10 anos contra o·uso

Indiscriminado de agrot6xicos, Dias. atrás, a aprovação do
substJltutivo de lei de autoria do deputado federal Victor
'!:I)ntana (PDS-S,C), junto a Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural do Congresso Naciónal, Institul_ndo o receituário
agronômico, propiciou a primeira grande vitória nesta luta,
que ,fi .de .,Ioda a sociedade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Confira a história' ...
'

)I - Barlo de ltapocu

_.;;_ HA 30 ANOS-

- Escrevia-se a semana dá 28 de junho a 4 de julho__,

de 1950. quando o deputado Artur Müller. endereçava ao

Governador do Estado, por Int�rmédio da Assembléia. pedi
dó'de informação seguinte: "11- Si já foram iniciados os

trabalhos de construção da rodóvia' Corupá-São: Bento do

8u!; 2 - Caso positivo. qual a importância até da verba de

Cr$ 500.000.00. destacada para esse serviço nó orçamento
do' correnterano,' ,;', v

.

- Konder Reis. Artur Müller. Ràilliro Emetenciano.' Gui
lherme Urban. Felix Odebrecht. Waldemar Rupp; Max Colin
e Cardoso da Veiga, apresentavam projeto de lei. alterando
os topônimos 'seguintes: Guará-Mirim. cidade e'munlclplo,
para Bananal ,do Sul; Ibirama. -cldade e munlclpío, para Ha
monia; Joaçaba, cidade e munlclplo, para Cruzeiro do Oes

te; Oorupá, distrito, do munii::ipio'�e Jaraguá" do Sul.' para
Hansa Humboldt; Mlrador; dis,trito de lblrarna, -para Dona
Ema; e Presidente Getúlio. distrito de Iblrama. para Nova
Breslau.

- Nereu 'Ramos, Vice-Presidente da República;' chega
va à Florlenôpoüs, tendo por' parte dos seus éorféligioná
rios uma festiva recepção, saudado pelo sr. Agripa Faria. "O
Sr. Nereu Ramos pronunciou eloquente discurso de agrade
cimento, sem no entanto falar no presidente Dutra ou 'mes

mo no Sr. Orlstlano Machado".
- O Uder socialista Paul Henri Spaak advertiu o gover

no 'católico de que a Bélgica está sob a ameaça de uma

guerra civil, se os católicos permitirem o regresso do rei

leopoldo ao trono.

- HA 20 AN08'-

'- MaUas Barbosa. cidade do Estado de Minas Gerais.
foi palco de lamentável acontecimento. domingo último. O
Presidente da Câmara daquela cidade ,e seus parentes, por
questões de fundo politico, travaram violento tiroteio com

membros da, fanima ,Piçinini. resultando da refr,ega•. diversos
mortos Hoje, passados 20 anos, com todo o empenho de
uma abertura politica, as coisas não estão' muito diferente,
pois, agressões entrê pàrlamentares' ocorrem com muita fre
quência. onde predominam socos, pontapés e porretadas.

- 'Com numerosos graficos, e pedindo aos telespecta
dores que o acompanharam com lápis em mAo. o Sr. Oscar
Pedroso d'J-Iorta compareceu à televisão G mostrou algumas
das realizações do Sr. Jânio Quadros como governador de
São Pauto, advertindo que a exposição seria árida. -porque
só mostraria números e fatos. Apesar do quiprocó que de
pois sucedeu, hoje, o ex-presidente afllmO'J à imprensa qUe,
para se eleger. basta aPE?nas mostrar o seu nome.

- Intensa onda de frio percorria todo' o sul, registran
do-se em diversos Estados, temperaturás abaixo· de zero.

'No Estado do Paraná, os cafezais também foram atingidos
pela' baixa temperatura, 'recelando-se pelas culturas que -all
se desenvolvem.

- HA 10 ANOS-

O T'RI � Nossoi Brasil!, BrasIlI Brasil! CampeAo
Mundial de Futeb,or de 1970 ..:. Salve a nossa Seleção; em

especial ao guarda yalas jaraglclaense Eduardo Robàrto Stln
ghen, ADO, único catarinense na Copa do Mundo. Vice-Cam
peão: Itália -- 3.0 _colocado: Alemanha e 4.0 colocado:-lJru-
g�L

.

.
"

José Caslilho Pinto escrevia TERRORISTAS· -
Criminosos de Lesa-Pátria - Dignos de Justiçame.nto pela
Forca -, lembrandQ e comentando os momentos graves,
com 'assaltos pessoais e a bancos, à firmas e ,carros paga
dores, com a deflagração de petardos em Iu,gares públicos
e seqüestro de' representantes· estrangeiros; 'incêndios cri-'

"

minosos e assassinatos InsdlscrlmJmídos.
-:-� Realizava-se o 8.0 Congresso Eucarfstico Nacional,

no Distrito Federál, mCi>bilizando vários órgãos públicos e "en�
tidades particulares..Uin Cristo de, cedro medindo 4.20 me
tros de cumprimentó, esculpIdo em madeIra pelo: escultor
GotfrAdo Thaler, ,de .Tr�z� Trnal};,(Santa '9atarlna) e mals.�u'J1a
cruz de 9 metros, foi colocada na entrada da praça. Quando
esta edição estiver circulando. Sua Santidade O Papa JoAo
Paulo II, já d!'lve ter cumprido parte de sua extensa visita ao

Brasil e prepara-se para partlcip_§.r do X Congresso Eucarls
tlco Nacional, em. Forta!eza. (C�arâ), de 9 a 13 do corrente.

- 'Max 'DÚing; nasdldo em OSl-pieussen, AIEimanha.
em 26 de setembro de 18i9, emigrado ,para o Brasil através
do Rio de Janeiro, em 2 de Maio de 1881, falecia nesta ci

dade, no di� '1'6 á'e' j�rihO de '1970, quand"a: contavà 90 anos,-
8 mese� e �Q dias de existência.

,

- Junho é <> mês em que os clubes de serviço realizam
as muda;ças d'os 'Conselhos Diretores. As diretorias 'faziam,
então os seu� relat.9rio�. do que havisljl desenvolvido no pe-
rlodo. pàulo,'Moretti, ássinavà a coluna O QUE VAi PELO "

L10NS. faí:�n_�o 'u;';- :r�trosp�eéti�q �o qu� Intitulou: Sonhol
Realidáde == Missãô"Cumprida. Ao lado da última página do
CP, estava a COLUNA ROTÄRY. com' ó 'Movimento do Ano
Rotário 1969/1970;

/,

Ierraprenagem_ Vargas
_ de lido Domll'lgos Vargas _

SERViÇOS COM ,RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

.

,"_ E·_

Tubos' 'SaDta Helena
\'" , ,

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

Rua Joinvllle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGUA DO SUL -:- ,Santa Catarina

SEMANA DE 05 a 11 DE JULHO DE 1980-.,.

e
, Silvelr� Júnior

Num se�minárlo sobrá' publicidade que, ,aconteceu em

FI�rianópolis. fui ouvir Roberto Duaíhbl, um dos papas da

corriunic�ção do Brasil � o ,"D" da agência DPZ -:- dete�
tora. por exemplo. da verba �Ubli�itária �o Bom-B�II .. Dual:
libi disse que está sendo ou Já fOI elaborado um codlgo de

étlcà' para ser cumpridõ núm 'acordo de cavalheiros pelos,
-, profissionais da propaganda. ,

,

, ,,' ".:_*- ,

A providência já vem tarde. Não há setor de tamanho

acesso ao público nem' que agrida mais continuamente a éti

ca e .até a moral do que 'esse que transforma homens de 120

quilos em Pedrinhos Aguinagas; velhas matronas de bustos

pesados e cardos em modelos de VenusMilo; irrecuperáveis
carecas em cabeludos; lntlação.de 100% ao ano convivendo

com preços de antes da Guerra •••
-

�*�
Um anúncio exaustivamente veic�lado pelas TV's oferece

J

um estranho aparelhinho "testado oficialmente", que econo- /

mlza até 150/0 de combustível. O governo nem se deu conta

de .que - se esse equipamento fosse' obrigatoriamente colo

cado nos carros - o Potencar economizaria mais petróleo
do que todo aquele que a Petrobrâs consegue extrair do nos

so subsolo. � um aparelho verdadeiramente milagroso, que
está passando em, brancas nuvens aos olhos dos técnicos

da Petrobrás, possivelmente por pressões recebldas dos trus
tes internacionais de combusUveis •••

�-
Mas não são apenas as pequenas erapucas que iludem

o povo com uma publicidade destltuida de qualquer sentido
étlco, Uma multinacional fabriçante de. éleo para motor ga-,
rante que "quem usar Bardal no ,motor do carro.sö trocará
óleo quando quiser". Em resumo: 'a gente compra o automö-,

vet, manda encher o carter de Bardal e sai por ar a rodar.

Como ninguém troca óleo por gqsto. conclui-se que esse

carro consumidor de Bardal está lubrificado por toda a sua

vida útil. Gostaria de saber como reagiria essa indústria sé
o consurnldor comprasse um carro, enchesse ó carter com"

Bardal e, aõ 'cabo de um ano, fosse lá apresentar o 'veículo'
com o motor torrado pelo de�gaste. J

�-
o Fitofucus é um remédio para emagrecer. Mas na bula

diz que quem desejar emagrecer m'ais 'depressa deve s_e abs

ter 'de< pão; doces, açúcar. massas, farináceos e bebidas

alcoólicas. Pois eu garanto que se o Jô Soares fizer essa

dieta; em !,Im mês emagrece 20, quilos sem aq menos passar

por perto' do Fltofucus.

,�-
-Um remédio para o fígado garante que quem usá-lo po,;

de tomar bebidas alcoólicas e sé empanturrar de carne de

porco bem engordurada e seg'uir em frente, porque o Rulei

bol é-um remédio milagroso que cura todos os males do fí

gadó, qualquer que seja a sua origem. Sem a meno,r ética,
esseS anúncios prometem a ,cura de todos os males em tro

ca de al�umas gotas de uma tintura qualquer em meio copo
de água. A propaganda feita na rua. em forma de enquete,
é "Uma agressão à economia popular e um desrespeito às

mais comesinhas normas -tia publicidade de produtos fárma-
cêuticos.- '

' ,

-

- �"."
Aliás, os remédi,os ,homeopáticos, desde que ábandona

ram os humildes ambulatórios dos centros esprrltas e o re

ceituário dos curandeiros e s� lançaram ao mundo mágico e

,

'

competitivo da pUbllci,dade. se revelàram os màls despudo
'" ·rádos enganaderes e alimentadores _da boa "té dos necessita

dos de alivio para os Seus males.
.

--"*-:-
"Alguns· �emédios se valem da' papularldade dos "gllrO

fos propaganda" para 'fazerem crêr q'úEf anuiTciam' um pro
duto I·nfallvel. "Pols ,se o :Pelé joga' tão bém f�tebol, na cer

ta que elEi' deve 'entender muito de medicamentos", pensa o

pobre anêmico, louco para acrescentar "alguns, gl§bulos ver
melhos ao seu sangue fraco. E corre ,para a farmácia mais

próxima na busca do milagroso Vltasay.
'�

Num Pais onde a automedicação' consome uma razoá
vel' porcentagem dos salâti.bs de quem não pode ir ao mé

dico, esses apelos publicitários são uma tentação para o ho

mem que acredita nos seus rd_olos, quer eles joguem fute-
"\" " .

'

bol; como Palé, quer corram nas pistas como Flttlpaldi.

,Construtora 'SerIa -

- ttda.,
. ..;. .

CO,NSTRUÇAQ"CIVlL, ENGENHARIA E,
COM�RCIO DE MATERIAl:

, '" DE CON�rRUçAO.
""0'" � G""

Rua J'oão Plcolli, 94'-·ÊdleC�rlos Spézla
, .:L e .' , :l'�lef(>ne:' ',72-O2�4

. ..,
.

....... ""1. _.,,; ....

JARAGUA 'DO SUL < STA. CATARINA
,

- - ""'� .. ,..:,...; '-

Relojoaria Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PQESENTEIE COM AS SUGESTOES

DA RElOJOARIA AVENIDA.

Conheça as sugestões em Jóias, relógios,
pratarias e artigos finos para presentes ,e rece-

ba o atendimento com o c�rinho que v. merece.

Av. Mal. t'Etodöro, 431 - Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL SANTA CATI\RINA

�- ,-� -- -

e -� paLe�s'r�l\t�f
cootro._-to

',Palestra,
-'em

Ptof, Paulo MoreHl

Via de regra. toda -paíestre em pú�lico corre certo ri�-:.

co e 'apresenta alguma dificuldade. Por consequlnte, cabe

ao palestrante prudência' e- reserva, jamai,s permitindo-se ba

nal- ímprovtsaçãe, .capaz 'inclusive de, gerar, choques, nada

,recomendáveiS para -apresentações "em público:.. "

Partindo-se do pressuposto de que �ordar um tema

emocionante ou tocante não basta., terna-se necessário, que'
as palavras sejam conve_nientement& preparadas, replenas de

conteúdo, de harmonia. de clareza. de- cor.' de relevo, pare .

eficácia do quanto 'nos propomos em qualquer mensagem.'
'

Fazer uma palestra deve ser algo, concreto e prático.
nunca criando ambiente pára que se disseminà a descon

fiança ou a reticência. Ninguém _logrará cativar um audltö- ,

rio s'e se prender a divagações ou conjetu't�s que não ali-

'mentam o interesse do grupo. , ,

,-

I' Urge não perder de vísta o terna central. nem demcns

trar arrogância numa exposição que se demina amptamen
te, pois acabaremos por 'esmolar a atenção de ,uma platéia
que, por exclusiva culpa nossa, levamos ao desinteresse.

Só será proveitosa a palestra que tor dirigida pera o ter

reno do contato efetivo 'entre o orador e .os ouvintes, esti

mulando-�e al�sões feitas com simplicidade, sem afetação;
com propriedade, sem contestação.

Moslr'i. a experlêncla que o palestrante que, com I

dade, explora o realismo dos fatos e sublinha a objetivida
de dos argumentos, penetra no domlnle das circunstâncias,
e até imiscui-se no plano das coincidências. Circunstâ�cias
fortuitas' e coincidências providenciais somam-se para dar

colorido especial às explanações do palestrente, cuja pre
sença deve ser dinâmica.

Omitir-se por prlnclplo quando o auditório reclama par

ticipação é erro pedagógiCO 'ináceltável. representando si
nal de 'desafeto pessoeí a quantos, com' ansiedade febril,

'

insistem no diálogo que. espontaneam_ente facilitado, evita-
rá diligências indiscretás e, quiçá, ínoportunas.

,

Filosofia. polltica, economia,' relações humanas, não

importa qual seja o tema a ser ab_ordado, palestra. auditório,
e palestrante devem estar tão famiHàrmente Indentiflcados
que, de

c

um' mútuo entendimento e, interesse, haja compensà
dor aproveitamento e nAo enfadonho passatempo.

Desembargador , elogia
Konder' Reis

Referindo-se à lei na 5.473/78 que disciplina a cobran- ..

ça de custas dos atos forenses, o desembargado,r Marcmo
Medeiros, 'em sessão plena do Tribunal ce Justiça, de 4 de
junho assim se manite�tou:

"A Lei nO 5.473/78, que fixou nóvas bases para a Co�

brança de custas dos atos fO'renses judiciais e extrajudiciais,
O'ra em vias de .alteração, originou-se' de antep,rojeto reme

tido pelo Tribunal de Justiça' ao Governador 'Konder Reis,
que o transformou em projeto, com pequenas, modificações,

'

remetendo-o à Assembléia Legislativa" onde foi aprovado
por decurso de prazo. malgraçl'o tenazmente combatldó por
influentes pat�ocínadores da' inglória causa -dos serventuá
rios privilegiados.

"Não se trata de um diploma perfeito. 'longe disso. más
.i-

resolveu, p�lo menos em parte, problema serrssimo da Jus
tiça' Catarinense, o da desiguald'ad'e das �mstas entre os

serventuários extrajudiciais, estes. em certas categoJias, re

munerados nababescamente, e as d'os Judiciais, multo bai
xas" infimas, ridrculas.

"Justo frisar - e por que nA� fazê-Io? .,.- não fOl1se ()

empenho demonstrado pelo Governador 'Konder Reis em co

laborar com o Tribu.nal na so:lução do cas'o, mesmo incom--'
patibilizando-se com correlig.ionários pollticos às vésperas
(je acirrado pleito eleitoral, talvez 'ainda agora nos vrssemos
naquela aflitiva situação.

"O projeto de alteração da Lei, produto do, trabalho de
,uma comissão de ilustres colegás, é oportuno, bem feito,
com a ressalva exposta na emenda que apresentei, onde
proposto o oancelamento das custas de urgência, anomalia
que nos passou despercebida na féitura do anteprojeto de
1978.

"Recente despª,cho do Dr. João Martins, Diretor dO' fo
ro da comarca da Capital, publi�ado no Diário Oficiai dO'
Estado do dià 26, alerta para o mesmo problema, coincidin
dp e!l1 alguns áspectos com o pensamento externado na jus-

_'
tificação da emenda. Se a acúmulo de serviço não permite
normal atendimento das partes, a solução só pode ser esta: -

a divisão do cartório.

HA emenda é correta, moralizadora, 'acaba com Si pre
f�Hência aos de maiores, posses, aos ,que podem paga'r em

dobro, preferência desrespeitada aos de poucos reqursos,
acinto$a, inadmissível".

�--�
,

VEICULOS USADOS REVISADOS
Financiamento' próprio'

"Landau - prata .••.••.•• o ••••••••• o ••

LTD - verde ......•.••.. '

•.•..•••• o ••••

Corcel II - bege .•.•.•'

o •• o •••••• ; •••••
Corcel II - branco •.• o • o ••• o •• o'.'•••• '. •

Corcel cupê LDO - branco 0 ••••• o • -: •• o

Corcel cupê luxo - branco ••••••• o ••••

Belina LDO - branco 0 o •••••••

Passat TS -
� be.ge ..• � ••••••••••••. 0-:••<. '

Brasflia - branco,-. ' ••••••.• o •••••••••••

Brasflia - amarelo ..• .., ••.•••••••••• ,

Volks 1500 - amarelo 0 o ••••••'. o ••

Chevette - vermelho •••• o ••••••••• o o • o

Fiat 147 L O Km - branco- ••. o • o o •• o •••••

F-75 4x2' .. verde .' .•• ;•••••• :••••.••••

-. Moretti, Jordan & Cia: Ltda.

1"976,
'19ß9
1978
1978
1977
1977
1976
1976
'1976
1975
1973,

: 1975
1980
1976
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lAPAS PARCELA
AOS RE�IGIO'SÇ);S:- r , ,

Os ,religtoSo.s' que de
sejarem parcelar em até,
60 meses, comi di'spensa
darritulla \a,utemática, es
,'débitos"relativos ao perío-

,

do de Setembro de 1960
a setembro de 1979, têm·
prazo até o próximo d,ia
'08 de julho,- para requerer
a averb�ção desse ,tempo
de atividade' reJtgiosa� A
concessão c;fo parcela..

mento pelo lAPAS depen
(Ie da:: apresentação do
formulário ae avéÍ'�ção,
devidamente preenchido.
A informação é 'do Ins

tituto de, Administração
Financeira da Prev.ldêf!
'cia· e Ass'istênçia Social

(Iàpas), . esclarecendo' aos
,religiosos que o formulá
rio para,averbação pode
ser encontrado nà pró
pria entidade religiosa ou

nos pos�os 'de benefÍcios
do JNPS.

éoluTIa-';
RÖtaria
'Rc,!ary Club de· São
José � SC - No dia 17
de junho de 1980 foi
fundado (l Rota,y Club
de São .José, o 'quarto
clube rotário na grande
Florianópolis. São José
tem no Rotary Club Flo
rianópolis - Noroeste
o seu c lube padrinho, já
tendo se'guido para Ro
tary International o seu,

pedido de ingresso.
A presidência provi

sória do clube recaiu na

pessoa ao professor da
Uriiversidê:de hederal
de Santa Catarina
Prof. Ivani Zechíni Bue
no, que ccnta

I na vice
presidência com outro
entus;"asta, Q sr. Max
Hablitzel. O novo clube

,

reúne-se às 3as. feirras"
à noite, inicialmente nu

ma das dependências
cedidas pelo Salão P.a

roqui_al da Igreja Matriz.

Rotary Club Flor:ianó·
polis. Lesttl r- No dia 8
de jUlno,(!;e 1980, n9 u
,ra ,Tênis' Clube, terá lu
gar a reunião festiva de
transmissão de cargo
do novo Conselho Dire
tor do,Rotary Cfub Flo
rianópolis - Leste. Na 0-

portun:daé-e tom a'r à
posse na pres:idência o

jaraguaense, diret9r de
nosso �eman'ário - Eu
gênio Victor Schmoe
cl(el '-, para o ano ro

tário 1980-1981" auxilia
do p�'bS demais mem:'
bros do Conselho, nas

pessoas, cos rotarianos
Fioravante Ferro, na Vi
C$ Presidência; Ney
Dante Hernandez, Ga
lante, na Secretar.ia e

Alfred Heilmann, na Te
souraria. As, Comissões
serão, ,aténdidas pielas
Diretores: Joaquim Mi
res Villarinho Jor., J'oão
Vargas Montardo, José
Carlos Oleiniski e Alva
ro B.M. de Oliveira.

Companheiros do RC
de ,.Jaraguá do Sul e'

Guaramirim d e ver ã o

participar da reuniãa
I

festiva, prestigiando os

atos que serão as�isti
dos pelos presidentes
dos RC de Florianópo
lis, Florianópolis-Estrer=
to, FI'Orjianópolis-Noro
esifle' e São Jo�é, além
do Pres,idente da Asso
ciação de Rotarianos de
Florianópolis e do Go
vernador Indicado para
,o .ano Rotário 1981-8�,
Remacl·o Fischer.
Esta co,luna, e n v i a

cumprimentos aos elei
tos ,e empossados, c'om

os votos de uma protr
cua gestão à frente' dos
valorosos clubes da Ca

pital.
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Delegado analfabeto ate,sla.' a
pobreza do ex-Xá . Reza Pohleví

'

O de.legado de poHcia
de Timen, no Maranhão,
.uosé Maria Barbosa de
And.rade,· qu.e se netablli
zou em todo o País por
haver forçado o jornalista
Oarlos Dias, de Teresina;
a eng.Olir, sem água o e

xemplar de um jornal no
qual :.foi duramente G:riti
caco, atestou em / do-

� cumento para fins,�lejto
rals, _gue .O ex-Xá do Irã,

Reza Pahlevi, "é pessoa
reconhecidamente po
bre" .

Organização Contábil "A COMERCIAL S/C LTDA';,

�

Eugênio Vlclor Schmoeckel
CRC-SC n�o 0048

Téc. Cont. Anl6nlo José Gonçalv..
CRC-SC ".0 7.786

.

, Téc. Cont. Yvonne A. S. Gonçalv..
CRC-SC ",o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Se!yiços de Marcas 'e Patentes - Fotocópias de Le
gislação Trabalhista e INPS. - Seguros em geral - ServlçolS
Aéreos VARIG.

Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul
Av; Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72,.:0091

LEI N.o 788/S0
Altera dispositivo da Lei N.O 7S1/S0

O Senhor Victor Bauer, Prefieito Municipal de
Jaraquá do SUl, Estado de Santa Catarina, no
uso e exercfcio de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Muni
clpio que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.°) _ Fica alterado o-percentual a que
alude o Artigo 2.° da Lei N.o 781/80, a'e 16 de
abril de 1980, de'20% (vinte por oento) para 40%
(quarenta por cento), .

"

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as dlsposições
em contrário.

'.

Paláci,o' da Prefeitür.a Municipal de Jaráguá
do Sul, aos 27 dias do mês de junho de'1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta' Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência Soc'ial, aos 27 dias do mês de

.

junho de
1980.

ASTRIT fK. SCHMAUCH
Diretora

FALECIMENTOS

Dia 27/junho
Henrique Pasold, com
76 anos
Minna Hoedel Ka-rs;
tens, com 78 anos

Nilton Ricardo Drech-
sei, com 1 dla.

-

.

.

Max Wilhelm Hofler, Icom 7� anos '

Alberto Piccoli, com I71 anos
Dia 2S/junho

.

Alma WendlOrff Glese,
.
com 78 ano:s

.

Dia 30/junho
Affonso Jahn, com 56
·anlOs

D,i.a 1.o'/julho
FranclisclO L�ithold, cl
79 anos
Ezíd:k>, da Silva, com

35 anos.

DECRETO N.o 596/8'0
Suplemen,ta dotações do orçamento vigente.

,

VICTOR B.4iUER, Prefeito! Municipal d� Jaraguá do Sul, Estado de San-
ta Catarina no uso e exer:cfciOi de suas atribuições, aom base n,a Lei Mun'ic'ipal
N.o 761/79 de 31 de o'utubro, die: 1979;

DECRETA: ,

Art. 1.°) .:..... Fica abertlO um crédito suplementar no valor de, Cr$
2.700.000,00 (gois milhões e setecentos mil cruzeiros), para' r1efolr:çol dos, progra
mas e verbas abaixo discriminad'as, constante� do orçamento vigente, a saber:

VICTO'R BAUER
Prefeito MuniCiipal

·D� SUA CONTRIBUI'ÇAO A APAE E'

AÇAO S·OCIAL DE JARAGUA DO SUL.

ELAS NECESSITAM DE SUA

COLABO'RAÇAO.
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Impressos em

Offset . A.CORES.

Depto. de .Arte: '

tipos - Catálogos_ Folhetos - Ft6tulos - ,

Prospectos _ Etiquetas.

FOTOLITO

MÄRISOL S.A.
Indústria do vestuário

CGCMF N.o 84.429.752/0001-62

EMPRESA DE CAPlTAL ABERTO

'EDITAL DE CONVOCAÇAO
I .

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
, '1

EXTRAORDINARIA

Oonvldarnos os senhores acionistas desta sociedade

para reunirem-se em Assernblêla Geral Ordinária e extraor

dlnárla, a realizar-se nc dia 18 (dezolto) de jUlho de 1980

às 15 horas na Sede Social à Rua Bernardo Dornbusch, 740
nesta cidade, para deli,berarem sobre a seguinte:

�

ORDEM DO DIA

1 - Exame; discussão 'e votação do relat6rlo, das con

tas da administração e das demonstrações financeiras, ·com
'

parecer dos auditores índepéndentes, relativos ao Exercfclo

Social encerrado em 31.03.80;
2 - Deliberar s�br;; a destinação do Lucro Uquldo do

exercício e a distribuição de dividendos;
3 -:-' Aprovar o aumento da expressão monetária do, ca

pital social de e-s 116.737.600,24 para Cr$ �52.512.026,12,
medlante capitalização de correção monetária do capital
realizado, no montante de Cr$ 35.774.425,88, alterando o va

lor nominal de cada ação de Cr$ 1,24 para Cr$ 1,62;
4 - Alteração do artigo 5.° CIo Estatuto Social em seu

"Caput", em consequência da aprovação do aumento do

capital item 3;
,

5 - Alteração do artigo 13 do Estatuto Social aumen

tando para seis o número de membros do C?nselho de Ad

ministração;
6 - Eleição do Conselho de Administração;
7 - Fixação da Remuneração do Conselho de Admi-

nistração e da Diretoria: .

8 ....:. Indicação dos Jornais onde serão feitas as publl
.ceções ordenadas pela Lei 6.404/76;

9 - Assuntos diversos; ,

Jaraguá do Sul, 01 de juifto de 1980.

Carlos Dias, com o propô
sito de denunciar que' o
delegado, e seu desafeto'
pessoal é analfabeto e,

"Fac-Símile" do tnusí- ainda, para demonstrar
tado documento foi publt- que tais documentos não
cado no jornal "O Esta- são expedidos sern a ob-
do" de Teresina, com servância de qualquer cri:"
grande destaque. Afirmam

'1
térlo.

.

repórteres que a iniciativa
de solicitar o "atestado' O dek;{:jado timonensede pobreza" em nome do lião negou a assinaturaex-Xá do Irã part�u, de :1 no documento, e nem a-

ceita que se lhe negue a

validade, "porque a lei
me dá esse direito". Só
flcou surpreso quando foi
ido' msdo por repórteres
sobre o ex-Xá do Irã: "Eu
pensei que fosse' mals um
miserável que precisasse
de documento para se a

listar, e como não .quero
bri_gar cem pollticos nes
sa época de abertura, dei
logo". O atestado de po- �

breza expedido piela de
legacia de Tlrnon, está as
sim red'qldo: "Atesto, pa
ra fins eleitorais,

.

que 0-,

ex-cha do Iran" Reza Par
leve, filho de Nordino Ha
r'arleve " de Naghir Par
iove, resloente nesta ci
dade à rua Otílio Costa,
n. ° '154; 9 pessoa reconhe-
cidamente pobre".

Mais um cunhado Que se vai

Por José Castilho Pinto

As vezes, nos meus instantes de meditação',
fico a considerar os motivos que levam muitos jo
vens da atualidade a fezerern, da vida, um con
celto diferente daquela _ que fazem as pessoas
mais idosas.

Quedo-me nesses' pensamentos e phelgol ao
.

ponto de quase acr:editar que esses jorvens estão,
certos, ao anrmarem que para eles o ontem e o
amanhã não conta, o que vale é o "Hoje, Aglora
e Aqui". Fico acreditando ou, repetindo" quase

. a acreditar quando atino para o fugidiO' do viver,
cara -a efemeridade dessa Vida qUêl se procura
preservar e até alongar e num repente se· vai em
bora e, não volta mais,

Eu tinha em BlufnEmaU uma cunhadàde gran
de estimação, Cenira Maifra Duarte, que em julho
do ano passado foi atropelada por um desses as ...

sassinos do volante, ficando sem ver o AMANHÃ
que tanto desejava desfrutar, pois era muito alpe-.

gada à vida.
'

Agorá, dia 27 de julho último, outro cunhado
que eu estimava, MarcrtiIQ Mllhoretto, residente'
em Rio Negro, deixou. de vlverasslmde surprs
sa, este, porém, vltlrna de doença e por isso de
maneira mais aceitável rnaslonqe de me conter
mar. Era um cidadão honesto, trabalnador; am-igo
das comunidades de Riö Negro e Mafra, que de
sáparece de um sopro e 'sern ver realizado muitos
dos sonhos longamente acalentados, como' o de
sua residência que mesmo- sern estar concluída
já é uma das lindas mansões dlé Rio Negro. É
mais um que, dado a fugacidade da vida, vai-se
embora sem gosar o AMANHÃ pelo qual tanto lu
tou e vinha batalbando,

E vai dar, caros leitores, a razão porque não
. vejo como não se amparar a idéia de muitos jo-

,

vens atuais quando dizem que par.a! eles<> or:itefu
;e a amanhã não conta, o que vale é o "Hoje, Ago
ra e Aqui" que procuram viver oorn toda lntensl
dade..
/

Que a paz, as bênçãos e a companhia eter
na de Deus Nosso Senhor estejam com você Mar
cülo. A sua esposa e minhacunhada Clrene Ma
fra Milhoretto; seus filhos Antônio, Lúcia e Fausta,
todos entes muitos qu:eridos, os sentidos pêsames
que expresso em meu 1:10me, de minha família e
de todos os demais parentes. '

Jaraguá do Sul, 30-06-S0.

PEDRO DONINI
Presidente do Conselho de AdministraçAQ .

Criação de logo-

GRAFICA AVENIDA LTDA.

Novamenté ,O revendedor FO R O
Sul � destaca-se e,ntre ,os

de�Jaraguá
melhore-s

de Vendas e Represep- _

tante de Vendas, res

pectivamente.

A Moretti, Jordan, re..
ce�e pela 3.a vez con

se:cutiva, 'isto, é, em 1977
1975 e agora em 1979, o .

dipl'omaJ/. de "DISTIN-:,
r

ÇAO EMPRESARIAL",
concedido anualmente
aos revendeclO_ que
mais se destacam.
Para fazer, jus a este.

grande mérito, são leva
dos em consideração,
'vários fatoreIS, dentre
e'es lOS seg,,!in�.�: ,

.

.

,�) conceito junto ao

público; b) atendimento
eficaz, em todas as á
reas �e atuação da, re
wmda, tais como:

' �.

....

No exato momento,
no ângulo central desta
foto, vemos a entrega 'ao
Sr. Vergilio Moretti,

. Di
retor Presidente da re

venda', . de um diploma
de distinção empresa
rial do ano de 1979, ,o,u
torgado piela Ford Bra
sil S.A., neste ato repre
sentado pelo Sr. Ariv2,1-

,

do, A. de Piére, Gerente
de Setor, presentes ain
da neste ato o Sr. Gui
do Mun_dstock, Gerente
Adm. e Financeiro, Sr.
Valcir Cimardi e'Sr. Gil
mar A. Moretti, Gerente

1) ql!,lidaCle da aliJsis
tê�cia técnica prestada;
2) 'eIStoques' de 'peçäs

• � ..

"originaifs", para
'

repo
sição, condizen·tes com
as necessidades do
�rcado; �) çrescimen:
te) e participação efetiva

, no .mercado de automó- ,
'

veis,' visando cadã vez

mais a penetraÇão dos

• pr.9dut� "'FO_RD"'•.

do

Anexo I - QuadrlO A
0401 - DIVISA0 DE EDUCA:ÇÃO
0401.08462242.018 - SubvençaIQ para manutenção do

'

Desporto. Amador . . . . . . . . . . . . . . . . .. CrS 700.000,00
0602 � Divisão die Es,t�adaJS de RoClag'em ,

0602.16885342:034 - Manutenção dos serviços da D.M.E.R. Cr$ 1.000.000,00
0603 - Divisão de Serviços Urbanos
0603.10605752.035 • Manutenção dos erviços urbanos de

.

E-

utilidade pública ','

'

Cr$ 500.000,00'
060'3.16915752.037· Manutenção dos serviços lIelativos a

.

vias urbanas .....•.•............. , .. Cr$ ,500.000,00
TOT A L ',' ., ..

� Cr$ 2.700.000,00

Anexo Ir _. Quadro A
-

0401, - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
.�

0401.08462242.018 - 3:2.3.1 - Subvençõ�s SociaIs - Comis-
sãIQ Mun'ic,ipal de E sportes - C.M.E-' ....,' Cr$ 700.000,00

0602.16885342.034 - 3.1.2.0 - Material <.Ie consumo . . . . . . .. Cr$ 1.000.000,00
0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBArtos

.

0603.10605752.035 - 3.1.2.0 - Material de consumo. . . . . . .. Cr$ 500.00'0,00
TOT Ä L ;........

.

Cr$ 2.700.000,00
Art'. 2.°) _ O reaurso para ab rtura do presente créditlO supl:ementar

correrá 'por conta do superavit fiiiãnce'i o apurado no Balanço Patrimonial do
exercrcio dá 1979;.

Art. 3.0) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
, revogadas as dispos,ições em contrário ." '. I:

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, ao·s 30 dias de JU-
nho de 1980.

O presente Deoreto,foi registrado, e publicado nesta Direto'ria de' Expe
diente, E'ducação e Assistência Social, aos 30 dias do mês ,de junho de ,1980

. ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Juventcs
\ pega

A tab"a da Taça Santa Cata
rina, maJ'Cai para este domingo,
dia 06, a 13.8 rodada,. do pri
meiro turno, com sete impor
tantes' partidas que definião po
lIi\o6e" elo's concorrentes. Jo'gam
nesta rodada, Paysandu 'x Aval,
Marcflfo Dias !X ,Caçadorense,

Joaçaba X Palmeiras, Rio do
Sul x Chapecoense, Joinvllle x

Carlos. F!Enaux, Figueirense l(

Crlciúma, a'lém, de Juventus, vs

Mafra, marcado para o Estádio
João Marca�o de Jaraguá do

Sul, iniciando às 15h30min.
Ostentando uma rivalidade

o

REGISTRO, CIVIL
Aurea Müller Grubba,

Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá .

do Sul,
Estado de Sánta- Catari
na, Brasil.

Faz saber que compa
receram -em cartório, e
xibindo os documentos
exigidos, pela lel a fim
de se habilitarem para
casar:

Bertolini
Bertolinl.

e Mari'a Zanghalini

,

rador de-máquinas, natural de
Rio, dos Bugres, Ituporanga,
neste Estado, domiciliado re

sidente na Rua Irmão Leandro,
nesta cidade, filho, de Lind'olfo
Pereira

I Guimarães e Maria
Korb Guimàrães.

.

Ela, brasileira, solteira, índus
triária, natural de Jarr-aguá do
Sul, domiciliada e' residente nà
Rua JOão Franzner, nesta' clda
de, filha de Alfred'o Engel
mann e Agnieska Klosowski
Engelmann.
Edital nr. 11.466 de 26.06.1980
Sebastião Tomelin e

Salete Martinelli
Ele, brasileiro, solteiro, pe

cuarista, natural de Jaraguá do
Sul, domfelllade e residente em

"ltapocuzlnho, {leste distrito, fi
lho de Augusto Tomeün e Lina
Prestini Tomelin. Ela; brasuelra,
solteira, inqustriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Santa Luzia, nes
te distrítô, filha de Hild�brando
Martinelli e Idá Maria Cecato
Martinelli.
Edital nr. 11.467 de 26.06.1980
Hilario Richert e

Va,ldiria da Cruz
-

,Ele, brasileiro, soteiro, so!
dador, natural de Corupá, nes
te Estado, domiciliado e resí
dsnte em Três Rios do Su<
neste distrito, filho de Bernar
do 'Richert e Anna Richert. Ela,
brasileira, solteira, lndustrtäría,
natural de Jaraguá do Su!;' do
miciliada e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filha de'
Euclides dai Cruz e Edite Sil
veira da Cruz.
Edital nr. 11.468 de 27.06.1980
Renato KuchenbeÇl<er e
Vera Lucia $chmitt Stinghen

Ele, brasileiro, solteiro, mar
ceneiro, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente' na
Rua Antonio Carlos Ferreira".
nesta cidade, filho de Felix
Kuchenbecker e Asta Suneit
KlJchenbecker. Ela, brasileira,
so/tEita, secretária, nalural de .

Londrina, Paraná, domiciliada
e residente na Avenida Mare
chal Deodoro, nesta cidade, fi
lha de Juliano Stinghen e Te.
reza Schmitt Stinghen.
Edital nr. 11.469' de 27.06.1980
Horst Berndt e
Marlisi Ziehlsdortt
Ele, brasileiro, solteiro, bal

, conista, �atural de Timbó, nes
te Estado, d0micili�do e resi
dente em Jaraguá-Esquerdo,
'neste distr{to, filho de" Norbert

I .

Berndt e Hilda Berndt. Ela, ,bra-
I3jlekal .so'lteira" industriária,
natural de Corupá, neste Esta
do, dómiciliada e r�sidente em

Jaraguá-Esquerdo, neste idistri
to, filha de Rolf Ervirio Alvino
Zi�hlsdorff e Hertha Zre_blsdorff.
Edital nr. 11.470 (je 27.06.1980
Belarmino de Oliveira e

Clementina da RoSa

Ed ital nr. 11.459 de 24.06.1980
Orival Pellense e

Marli Teresinha Meurer
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural d,e Luiz Alves,
nesta Estado, domiciliado e re
sidente na Rua Henrique Mar
quardt, nestã cidade, filho de
Ollndlo: Pellense. e Hildegart
Pellense. Ela, erasüelra, soltei
ra, industriária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e resi
dente ira Rua Irmão Leandro,
nesta cidade, filha - dé João
Meurer e Maria Catáriría Zim
mermann Meurer.

, Edital nr. 11.460 de 24.06.1980
Arnaldo Glasenapp e'
Carmen Oliveira
Ele, brasileiro, 'solteiro, pa

deiro, natural de JaràgUá do'
Sul', 'domiciliado e residente em
Rio da Luz -I, neste distrito" .fi
Ih,o de Erico Carlos' Glasenapp
e Alma Ziehlsdorff Glasenapp.
Ela, brasilei�a, solteira, comer

ci:Jria; n&tural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na
Rua Ricardo Hass, nesta cida
de, filha de Salvador Olive,ira
e Lony 'Klipp OliveIra.
Erjjf�: nr. 11.461 de 24.06.1930
Alfredo Rosa 8

AnaoBertoIIn'
Ele, brasi'leiro, solteiro, ser�

vente, natural de José Boiteux,
neste Estado, domiciliado, e rê
sidente

o

em Ilha da Figueira,
neste distrito, filho de Valde
vino 'Rosa e Maria Magdalena,
Maça'neiro Rosa. Ela, brasilei
ra, so'lteira, do lar, liatUral de
Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de Affonso

Edital nr. 11.462 de 25.06.1980
Carlos Manrlch 8 .

Stela Marls Fetler
Ele, brasileiro, solteiro, co.

merciário, natural de Rio do
Sul, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Padre Pe
dro Franken, nesta' cidade, fi
lho de .Raul Manrich e Maria
Simas MaJnrich. EI'a, brasileira,
solteira, comerciária, natural de
União da Vitória, Paraná, do
miciliada e residente na Rua
Padre Pedro Franken, nesta

cidade, filha de Elio Feiler e

Seni Conceição Feiler.
Edital nr. 11.463 de 25.06.1980
Paullno Leonr e
Glecl Salete Horn

Ele, brasileiro, solteiro, auxl
lialr de escritório, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e re

sidente em Santa Luzia, neste

distrito, filho de Primo Leonl 9

Eleticta Prestinl Leoni. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural
de Concórdia, neste E:sfado,
domiciliada' !3' residente em Sta.
Luzia, neste distrito, j filha de
José Reinaldo Hom e' Blondlna
Edel Horn.
Edital nr. 11.464 de 25.06.1980
IIdemar FrlShlich e Maria PreHI
Ele, brasileiro, solteiro, mo

torista, natural de'Guaramirlm,
neste Estado, aomiciliado e re

traente em G"uaramlrlm, neste
Estado, filho de Arnoldo FrlSh
lich e Anita PaUli Frl5hlich. Ela,
brasHeira, solteira, industriária,
nafural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filoha
de Luiz Prettl e f\Jatália Pes�at
ti Prettl.
Edital nr. 11.465 de:26.06.1980

Wo'ney José Pereira Guima-

. ries e, Silvia Engelmann
Ele, brasileiro, solteiro, ope-

Ele, brá)llleiro, solteiro, la

vr�or, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e re-

sidente em Nereu Ramos, nes
Ie distrito, fi'lho ce José Florin
do' de Ol'iveira e Analia Graça
de Souza. Ela, brasileira> sol

leira, do lar, natural de Itapo
cu: neste.. Estado, domiciliada
e 'residente em São Francisco
do Sul, neste Estado, filha de
Mariana Lucinda da Rosa. '

Edital nr. 11.471 de.27.06.1980
-Mario Gonçalves da Cruz e

'�Olivina Besel'
Ele, brasi,leiro, solteiro, ope

rário, natural de RiO" dos Ce
dros, neste Estado', domiciliado
,e residente em Três Rios do

Norte, neste distrito, filho de
Manuel Gonçalves da Cruz e

Leopoldina Lánga. Ela, brasi

leira, solteira, servente, natural
de Presidente Getúlio, neste

Estado, domiciliada e residente
na Rua Jolnville, nesta cidade,
filha de Artur Besel e Paulina
de Souza.

que' vem' de longa data, à épo
ca' da Taça dos Munlciptos, Ju
ventus e Mafra pr�metem mui

to àqueles que se deslocarem
ao "João Marcatto", principal·
mente

-

por parte do Juventus
, .

I

que quer quebrar a longa abs-
t" éncis de derrotas em seu es-

/

-

Edifal nr.' 11.472 de 27.06.1.980
Antonio João Schultz e

Terezinha Vicente

Ele, brasileiro,
.

solteiro, me

canlco, natural d'e são Fran�is
Co do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente na 'Rua Car
los Eggert, nesta cidade, filho
de Antonio Schultz e Tertulia
de Oliveira cabrai, Ela, brasi
leira, solteira, costureira, natu
ral de Palmares, Campos No�
vos, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Augus,to
Mielke, nesta .citlalde, filha de

Manoel. Vicente e Laura Vicen
te.

Edital nr. 11.473 de 30.06.1980
Evandro Seianke e

Ana Valdete Sarti Garcl�
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriário, natural de Joinville,
nesfe Estado, domiciliado e

residente na Rua Rondonia, em

Joinville, neste Estado, filho
de Eugenio Selonke e .:'�delina
Gomes Selonke, Ela, brasileira,
solteira, prctessora, natural de

Corupá, neste Estado, domici
liada 'e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, filba de Be�
larmino Garcia e Helena Sarti
Garcia.

.

Edital nr, 11,.474 de 01.07.1980

Eloi Soter Corrêa Neto' e '

Do!acy Lourdes Braun

Ele, brasileiro,' soltelro, in
dustrial, naturaí de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e re

sidente em Guaramirim, neste

Estacfo, filho de Isolmiro João
Corrêa e Celia Catharina de

Aguiar Corrêa. Ela, � brasileira,
solteira, auxiliar ,e, escritório,
natural de B:lumenau, neste Es

tado, domi,ciliada e residente
na Rua Epitácio PÊlssoa, nesta

cidade, filha de Lindolfo Leo

POldo,' Braun e Doräcy Lourdes
Braun.
Edital nr. 1,1.475 de 01.0}.1980
Juranelir Gelschl_ltei' e
Mellta Carvalho ,

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural· de Rio do� Sul,
neste Estado, domiciliado e re

sidente nal Rua' João PIanins
check, nesta cidade, filho de
Marcolino Gelschleiter e Ange
lina Gelschleiter. Ela, brasilei-,

,

ra, solteira, industriária, natu- -.

ral de Corupá, neste Estado,
domiciliada e résidente na Rua
Fralncisco Zacarias Lenzi, nes-

te distrito, filha de Fernino Car�
valho e Elvira Paltapoff.

.'

Edital nr. 11.476 de 01.07.1980
'Mauro de Freitas e

Maria' Cordeiro de Souza
Ele, brasileiro, soHeiro, ser

vente, natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliado e ra-

Isidente ná R\la Pro'cópio Go-
,mes, nesta cidade, filho de

,

Paulo Manoe'l de Freitas e Flo
rentina de Frpitas. Ela; brasi
leira, solteira, do 'lar, natural
de Joinville, neste Estado, do
miclliada'e resiaente na Rua

Ana PQrfirlo Bozelo

Eie, brasileiro, solteiro, ope
rtúio, natural de Jaraguá do
SUl,. domiciliado e residente em

,Três Rios do Norte, neste dis
trito, filhó -:de Constantino José
Machado e Regina Wllrger Ma
cha,do. Ela; brasileira, soltei!a,
'ndustr'árla, natural de Treze
de Maio, neste Estado, domi
clliaóa 1'1' residente na Rua Leo

poldo �anssen, nesta cidade,'
filhã de Mario Botelo e Caro
iina Porti rio Bozelo.

,

I
E para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mnndel

passa.r o presente' Editai, que

será, ppbllcado pela .Imprensa
e em çartório, ond'e será I1lflxa
do durante 15 dias.·

Se !l'g4ém souber de algum
In,pedimento, acuse-o para os

fins �gals.
A OFICIAL

dODliD90. E tem novas contratações
tádio. O Mafra, de Paulo Silva,
ex-técnico juventlno, melhor

posicionado na tábUa de' elae
sificàçao, vem motivado· e que
rendo repetir vitória como a o

corrida
•

durante o Torne.o tn

centivo, quando vénceu ao Ju

ventus aqui mesmo em Jara

guá. É realmente um grande
clássico do futebol profissicmaI
do norte

'

catarinense, aliado

também a rivaUdade das duas

cidades antagonistas. mas que .servlu para melhorar
.

o posicionamento da equipe na
-

tábua, de clasSificação e r&aS

cendendo os AnImos da garo·

tada luventlna. Gols do Juven

tus assinalados por Haroldo

(41 minutos do primeiro tem

po� de falta, e� bonita feitura),
Caetano e Italiano (aos 12 e 24

minutos finais), descontando o

Rio do Sul'atravéS de Serglnho,
aos 43 Iniciais e Rubinho, aos

ENFIM, UMA VITÓRIA

Após nadàr por um �om pe
ríodo em águas turvas, em com

pleto jejum quanto a vitórias, o

Juventus obteve domingo a pri·
meir:a vitória na ':TSC", baten

do o Rio do Sul, no Alto Vale,
por 3 a 2, resultado considera

do até certo pon,to. surpresa,

\

Emmendoérfer' Com. de Veículos Ltda.

�,

Viação Canarinho,
TRANSPORTE URBANO,

{INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção

- colocando à disposição modernrssl
mos

.

Ô'Ilit>us, com pes,soal especJalizado, possi
bilitandó uma viagem' trahqüila, 'ráp1da Et segura.

I
'

Programe beml Programe CANARINHO - o

transport� carinhoso.

JARAGUA DO SUL- 'SANTA CATARINA,'

�. L,AR
,

Jmóvei,s
Rua Estéria 'Lenzl, esquina Av. Getulio Vargas,

� sobreloja de Dalmar Magazine�
,

... AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHO'R SERVIR VOC!:

(0473) 72-Q510Telefone ••••••••••••••••• -I..

TERRENOS:

Rua Bahia, região calma e próxima Av. Mal. Deodoro,
15x30, Cr$ 220 mil.

SC-301, próximo divisa Jaraguá-Guaramirim, área de

5.239m2, ideal para pequena chácara. Possui casa 'de ma-

deira. Cr$ 670 mil.
'

, Próximo Faculdade, frente para as ruas 212 e 213, ter
reno de 500m2 (dista 100m do asfalto). Apenas 175 mil.

.
Rua 304, próximo' residência Geraldo Werninghaus,

24,20x46, com linda vista da regiAo.
.

-

Praia de Enseada, frente para asfalto, ao lado disco-,

,teca. Apenas Cr$ ,250 mil.

CASAS

Rua 309, lateral da Walter Marquardt, próximo _Cbrtume,
Schmitt, ca� de madeira, 4 dormitórios, com terreno de ,,

42.500m2, desmembrável em lotes residenciais. Apenas Cr$
1.100 mil, financiável pela Caixa:

Rua Roberto Ziemann, casa de material em terreno de

748,50m2, .com 22,3m de frente. Apenas Cr$ 1.000 mil, fi-

nanciável pela Caixa.
_

-

!

Av. Mal. Deodoro, casa de material em terreno de

473,2m2. Cr$ 1.100, flnanclável.pela Caixa.

'Foto, ' Loss
,FOTO CINE - SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTQS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAG'ENS_
CINE REPORTAGENS

SOM AMBIENTE.

36 da segunda etapa. O Juven

tua saiu d� Angelo; Odilon.
Mauro, Bin e Gilmarzlnho; Már

cio Gava, Haroldo 8 Palmit�,;
Caetano (Tato), ItaUano e Edil

son. Com essa vitória o Mole

que Travesso passou a somar

4 pontos. E anteontem! à noite

em Chapecó, defrontou-se'com -

a ChapeCoe06e,' no oeste, pa
ra domingõ atuar ein' casa fren

te ao Mafra, folgando no me;o
da próxima sema. e, encero
rando sua' 'partlclpaçAo' nesse

prfmelro "turno recebendo o

Paysandu, "dia t3, no "Jollo

MarcaHo".

PIAVA CONTRATADO

�ndP reforçar o plantel
1

,

para o returno,o Juventus een-

tratou os trabalhos prôfissio
nals do melo-camplsta' Piava,
ql,l'e formava eem Fontan, .

no;,.
JOin,ville, cuja documentação já
foi encaminhada aos canais

competentes. Outra novidadé é

o, quase certo retorno de Lara,
que rá defendeu a equipe gre
ná por várias temporadas. Pia

va deverá estrear dia 13, fren

te ao PaJYsandu.

VEIO OS Cr$ 200 MIL

O .Presidente Antônio J. ,Gon

çalves, do Juventus. recebeu, e

já repassou ao,) departamento
de futebol,' os Cr$ 200 mil da

Prefeitura MunicIpal, a colabo

ração do poder· púbßco, pela
partiCipação nas disputas' ofi·'

cials da FCF.

Imobiliária
SANTA MARIA Ltda;
�

COMPRA; VENDA E ADMINISTRAÇAO
DE IMóv.EJS.

,

CRECI N.o 1.30'9

Compramos
.",MELHOR PREÇO

Vendemos
QUALIDADE

'Administramos
CONFIANÇA

Alu'�amos
TRANQUILIDADE

CONSULTE-NOS,'TI;MOS VARIOS, IMOVEIS..

Rua�Waldemiro Mazu�echen, 42 - Fone 72-1101
JARÀGUA DO SUL STA. CATARINA

)

CARROÇA,UA8- .
HC

Carroçãrias
Hornburg Indústria de

Blindadas Ltda.,

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144

JARAGUA DO SUL - S.C.

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -

'.

ESQUADRIAS E
, M6vEIS.Cópia recebida do' Oficial de

\ Procópio, Gomes, nesta cida-
São Francisco do 'Sul, neste de, filha .de João Cordeiro de
Estado. Souza e Lauríª Carvalho da

Cruz.
Edital nr. 11..477 de 01.07.1980
Mário Maçhado e

AUREA MOLLER GRUBBA
Tàbeliã e Oficial do Regi$tro d�

Protestos
EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores' abaiXO relacionados que compareçam
'em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interessEIs:

Antonio Zonta, R. João Planinscheck, 205,
nesta. Alfredo Priese, nas,ta. Bernardo Lanfers, R.
SC-31>1, km 5, 317, nesta. Churrascaliia Dona Vitó
ria Ltda., Rodovia SC-301, Km 5, nesta. Ivone Maia
Vo:elz, R. 266; Lat. Br. 301, Estrada S. Catarina.,
nestá. J'osé"Braier, R. JOinville, s.n.o, nesta. MÇlu
ricio Osni Cardoso, Äv. Mal. Deod!o'J'lOI da Fonseca,
76, nesta. Vicente Paulo Vieira GarCia, R. Es1:�. Ita
pocu, sln.o, Corupá-SC. Manoel NHo de Souza,
nesta.

Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial' Mai'or

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Nosso Êsp6iie 'em
..-. �"S.Ca�ínacom Omelhor

.

t�mpo deJogos Aherto�" bolão do Brasil
Péia primeira veZ na"hist6ria' Rio Grande do Sul 6, -3:0._ Säo

-

do bol� bra'slleirõ� uma'�á�le- _ Paulo 4;' 4.° 'Paraná eem 2 � êm
-; ção conquistou' o tricampéonato 5.� lugar':::'" Rio de Janeirô, sém
..

nacional. Além da conquista conquisiar pó�to siquer.
"

do tricampeonato' brasiléiro no
�

masculino, a selàção 'feminina' lNÖIVIDUAL
conquistou também ó

-

seu· pri-
.

meiro título, riu,ma memorável.

campànha que Iniciou dia' 27 e

que foi. encerra(Tá domingo. E
Jaragu'á do Sul deu a sua par
cela �valí� de contribuição.
,O IX·, Campeonato 'Brasil'eiro'

de. Bollo Adulto, patrocinado
pela�' Conf8deraçlo BraslIeira
de DeSportos Terrestres e·pro
movido pela Federação de Bo
'Ião do Rio Grande do Sul, com
a, colaboração da Soco GinásU-'
ca de Porto Alegre, Grêmio NI
terói e Prefeitura'Municipal de

, Canoas, foi realiza$) no muni�

cípio de'Canoas, tomando paro'
te do mésmo, 'Rio .Grande do

Suí,' Rio de' 'Janei�, Paraná;
:r. Santa Catarina ,e São Paulo.

Está praticamente acertada
'a vinda mii 2a, 'quinZê"ha
de·""seterfibr.o, à� 3aráguá do'u1'j
Sul, !;jo Clube' Bra§ifeirö 'éde'''
Montevidéo, �.

para 'U'm 'ihftlr- �

câmbib espórtiv� r entre runi� l'

versitários do 'Uruguai e equi
pes da<CME: de,nossa, cidàde.�
Os entendiment():-s iniciais fo
ram-mantidos 'pelo Sr;'Ricar-

·

do Feldens, que mantém es

trE>itas relações com o cita
do clube, e, ,a Comissão Mu

nicipal de Esportes, interes
saca �o assu_nto., --enviou ex-

'

pediente esta semana ao Sr.
Alberto Teixeira Pacor" Pre

sidente, do ,Clube Brasilêiro
de Montevidéo, propond'o as

datas de 19,-2Ö e-21 de se

tel1lb_r�-:'lYarll, a, realização., do
"match". eÍjtre.:uruguaios e ja
raguaenses',:J nas:-'Il1Qdalidatl'es
de xadrez_ m'asculino', tênis de

.
_ mesa masculino e feminIno e

n?taçãõ ��sculi�o:'e' feminl:
nq, . tlU,m�'jQtat-'de 23 ·'atletas.
A ma;ori'a dos atl�tas" e, diri
gentes deverão 'ficar alojado's '

,em resia'ências partl'culares, -\Nos próximos dias deverá
� .

-

e'J ::�,,�r'{;..r! é�_
{' ����-'-����-���'�--------�---------------------!

, I�J,

\ Cönfirmóu-se 'Intelr�mênte
notícta veículecaneeta colu
na, com exclusividade, d'e que
no próximo dia 27 de julho,
a Comissão Municipal de Es-

.

Portes em c�njunto com, o' "

Serviço Social .da Indústria'
(SESI) - Agência de Jara-
guá do Sul .. lria=reaãzar pfo�'
va clcllstlca, em h'omenagem
,aos 104 anos de fundação do
munlclpio. servindo aiO mes-
.mo tempo de, Qas� Rara vá-

• " ... ;,j). '\
.. t :\, \l I. .. ��" •

rlflcação 'das condições des
J

, .' :.- L
�

pedaílstas que defenderão Ja-
'raguá,nos JASC. .".'.. _ , � �"Ç'.,. ,1 -)..

Tudo está definido,' inclusl:'
vil itinerário de 50 km" 'que
compreemdem 20 voltas', no

'

qua�riláterd'c�!Ílpréendido pe
las Ruas Reinoldo·. Ràlí, Rio

, . \

Branco, Procópio Gemes' de.

9liveira e Doll1ingos Rodri

gues d'� N'?v�. A �ar9,a.da. c_f;e; _,
verá ocorre.r às 8:30 horas

'

'defronté a U,Tl� so'rvete�i�
,

existente Ina confluência Rei-
'o' .-"

\

noldo Raú7Qomingós' da� No-
va. Está definido também que
havel!á !;juas ·categorias," ,a:)
.passeio (do SESI) e a <espe- '"

cial (da CME), acontecendo
a largàda da bici'cleta ,passeió � ,

5 minutos antes da especral,
isso pela disparidaCle qLe há

eptre ás duas ,ca1egorfas.,
\ Como pr.e.r:nia:ç.�o, J'Tlsd'ailhas
e outros brindes, bem como',
-para a catego'��a��special, o

vencedor receberá uma, bicí-'�,
cleta nova, já equipada para

.

corrida,
..qúe. a-CMÉ (ofertarä.

como estímule."Enfim,�·a- pro-
I,

.

va (soJllente a,nível"local)"é
muito impor1arit� nesse novo

•

momento esportivo que esta�
·

mos. atravessandq. �

E para €) di'a'!'t07'::de 'seterii- '" ')
'.bm, já está determinado' a

CME fará prova '-de�q(jlj�fne-'
.

: tro contra rélóg'i'o, �pára que" I

'possa reconhecer .os dois me-
'

Ihores vellocistas para inte-_
grarern a catego'fia, nos Jo-
gos Abertos.

,;'�

MQNTEVIDJI!O EM

\
JAAAGUÁ: SETEMBRO

VARJÃO Sb ...;.:,1 A"rs .

RODADA DE DO,MINGO'

Outra (TIo'dali'dade, que tem
amistosos: programados pata ;-

esfe mê ,é ,'o vÔlibol, esta�:- Os re.sultados finais dás com-

do, na páutii, sem data deter- 'pefições, segundo' Rahter Wie·

minada, jogos contra PorÍ1e�
I

Ie, ,diretor .da FeBB'säe, estes:
rode.. e. a/ Tüpy ,çle.�oiiwi"e. MASCULI!,:-!O � SP 1.253,x "",

/ Por qutro,,'lado, segundo o co': '1":-222' PR,' RS 1.35� x ',1.3.64 SC,
ordenador da modaiidade,

�

RJ. 1.264 x. 1.292 SP,�RS'1.347 x
BaJduíno iRauljno, a' partie i-

.

1.270 PR, SC t.3Q8 x 1.262' RJ,

paçâo de>'vollbol ',.femlnlnO' ,',SP 1.292 x' 1.372 RS, .PR 1.352

está to,talmente descartad'a, x 1.374 $C,. RJ 1.220 x 1:334

uma vez�ciue a qualidade téc-
'

RS, SC 1.383 x '1.330 SP e, PA

nicà nãO' cOl1dlz; nlO" tendO' 1.304 x 1.255 RJ .. No-FEMINI-

c::.ondi:çõe; de representar" o NO
• .,-, RS 1.149 x �.034,SP, SC

municfpio,� sqb o pQl1tp pe 1.126 x 1.109-PR, RJ 965 x " ..

I vista compéfitivó'. Desta for- 1.116 SP, SC 1.172 IlC1.152 RS,
� flIa, todas' as aten,çÕes �erãó PR 1;072 x ·1,030 RJ, SP 1.082

_, I r _ "'" \,�. ...i! j%

1 direcion'aldas, até os JASC, ,x 1.18'1 SC, RS 1-.198 !X 1.119 Pr,
'so-nÍente' 'para o''m�s'��lino, .

SC 1.1-56 )( 1.052 R;J, PR 1.120

seg�'ndo Baldufno, 'com boas
-

1
x 1.13_9'SP e, RS'1.196 x 1.p07

'cHan7;es de bonseguir posi- F!J.
Ç'ão destacada.

"

___ ... f ';;"l

IUr, {,r:esp,ol}Ja. � eXPßdlente
enViaqp, pela, CME. T'Il P

PUC/ RIO,
'DIA 15, AQUI

A excei�nt�yeq�'IPe d� �as:
quete,bol do Çefégio" Aplica
ção da �ontifícia Urjiversida�
de ,Católica do Ri.o de Janei

ro, (PUC) estará em Jarflguá
do Sul no próximo dia 15 de

jUü-iÓ'i'Pªf;a um Illmistoso'fte.n
ter 9 ,!lelecioné'!;do d,o.munlcr- ,

pio, eilt sua seg,unda interven
ção neste período preparaM
riQ aos JASC,de. putubro. O
primeiro' e,ncqntro .s.erá fren"
te a Rio Negrinho, dia 10/07,
em R. Negrinn6, e para �aI
segunda quinzena o selecio
nadq j:le São Bento deverá
vir,à �aragu�. Nilo se t�m á'a�

_ta definida, por enquanto.

,
)

_

r

Já a sele9ão femi!Í�na eslelle

formada por Florinda e' Édi, do
B�ependi de Jara.gua dO' Sul,
Lorena� Rúbia e' Vaidina (Blu-

ES,se� ,.resultados deram esta "menau), Iara, N06mia' e 1I0na

classifica'Ção, um detalhe, tan-' (Jójnvill�) e Ruth (Timb6). Wal
to no masculi'lO. c�mo no 'fe- dir e Selaci Coisani, 'de ltajai,
mininOi . as posições e número' foram respectivamente O' técni�
Cle pontos foraln Idêntii::as, fato" 'co

--

é
.

'ássessoJ' técnico "desse
até certo ��to .,curioso: 1.° - selecionado.
Santa Catari!la 8 pontos, 2.0,._

KARTI�MO;JªragúáeÇ:Uarmnl;;; .

riIQPr�gft�emCriciúnÍa

00

. '

RESULTADOS

1
Além de� ter sido campeio

nos naipes, coube li Santa Ca-� ,

-tarlna, também, a' melhOr etas-.
·

sificaçãó indi�iciual, através' de'
1I0na M:, GeÍ'hard (de Jolnville),
e Nélson B., Roedel (de Blume

J!au), além do que,. também
'Nélson foi, o recordista (braço
de ouro) com 251 pontos, e"a.<

gaúcha Maria Tereza Jung, com'
215 pontos venceu'no,femini!_to. ,

E dessa formaçc de nove cam:·;
· peónatos brasileiros disputados,
Santa Ca�arin8i, no masculino; •

�onseguiu seis deles, enquanto
que o feminino conquIstou seu

. primeiro título, uma prova ine

quívoca de que, Santa Catarina,

tem disparadamente o melhor
boião do Brasil.-

....
<.

).

AS SELSÇ�ES CAMP.E�$
..• :�i; ... ::� ..

São estes os integrantes das'

seleçõ�s masculina e feminina

que brilhantemen·te cO'nquista·
�am' o título naêiona� no RS:
Américo, Lourivaf e Werner (ln
aais!), Nélson e Odair (Blume
nau)" R�bertO' e Wilson, (Timb6),
Walmor (Itajaí) e �alter(Join-

·

ville). Roland, Roepke, de Tim

bó, fOt o técnico no masculino
e IISQn "B�stos' �Kittõ}; lfõ Báe
pendi de Ja,agÜâ ,do Sul, o As

sessO'r Técnico.

Já são conhecidos.os primei- Sio Bento e Joinvllle. :riro

Rosilete Hornburg; aUetá 'ilf� ros munlclplos que estão elas- 80 .prato' -" Joinville.' VoliboJ

tegrante aa $eléção da 19a.' sltlcados pare partlclparem- äos máscallno
/
- Jolnvllle, Bªlneá--

Ucre de JaragUá do ""Sul, foi
-

Jogos Abertos de Santa Cata�i. rio Camboriu e J;'omerode; te-

convocada-- para' o selecionado na, quSl ,,�ste ano" serão, .realí- rnlnlho - Jolnvllle, Oanolnhas
--'catarinense

.

de handebol, que
zados em Jaraguã do Sul', de ,e' Pomerodê.: Xadrez masculino

,a partir da 'próxima' semana es-
17 a 25-de outubro. A Çoo_rde- ;:_ Joinville, Balneário Cambo-

tará intervindo na, capital mi- nadoria de Esportes da Sec re- r.iu,e Sãg Bento;' _feminino -

t· ,

d
...·C· 'It�

-

E rt T JOI·nvl·lle'. ' Bäsq'iuete masculinoneiM ,nas disputas dos Jogos ana e u ura, spo e e u-

Escolares� 'Brasileiros. Os es-' rlsmo, -promov.éu)já às V\Jogos '--:Bàlr.ieâ'rio. Cambo.riu São

porles 'coletivOs for�m designa. . Regionais ! em, duas-c r.egiõesl
. "Be,nto e'.Joinvil!le; fe(TIin'ino: Jo

doS para Belo"Hdrizonte' ai OU-" com sede em Porto União (Cen- inville.' B9ch'a --: ßa;lneário Cam

• trós, cómo 8' nátaçio e salt�s, tr�) e, São Bento do Sul (Nor.: .borlu, Jolnvllle e Mafra. Bolão

ot,nàmefitai$7 para Araéájú: ( te), ficando por. �onseguintei'" rnasoullno :..... Jt>Ínv.ille; • bolão

- Mas, Rósilete niô val 'I{ Mi- classificadas as equipes 'des feminino;'�"jóinvillé e Pomero-

nas l;erais, 'pois que, 'no último seguintes .mul1i�lpies; por mo- �. Ciglismo.':""""""Joi�vi"e. e Po-

�ábado 'foi acidentada 'estando dalidades:,
' metode. Futel?ol de Salão-

a90ra em estado de' convales,.: EM. PORtO '

...UNIÃO - Nos Joinville, São:Bento"e Pomero-

cença,
.

desfàlcanélo a eqUIP;, Jogos R.egi.onais de Porto União da. Ginásti�a, ºI!�pica n:râ�ç:uli-
cáta:rinense; infelizmente. Toda- sãp. essas as.

.

cla'ssific�das: na ,-' Baln. pamb�Hiu, Säo Brm-

via, o ',fato' de uma jaraguàen. Basquete masculinp - Lages, to e Joinville; femillino - 8�ln,
Càçador e PÇ>rto U'nl''''o', ba.s- Cambprlu, .$ã,q"Bento erJoinvi!"

se ser convocada pãrä essa � w

d I'd d ' quete feminino' '7-'- Porto' Unl'a-" Ie" Gin_ástica' r-ítniicª ,
desporti-

mo a I a 'e, merece regiStro e
v -,

.

aplausos. e Caçador.�,Bocl,ta c- Porto U" va - Joinville. ,Handebol- mas-

niãe, Caçador ,e Cal}1po�" Ng- cuiino -;-:' éal�. Cambo;iu, ,são
EM'S. PAU!-O' vos, Bolão masculino.- Videi- 'B�nto e 'J�inville; feminino �

Os > professores. Wa'deinar ra, Lages e"Caçacior;A�olão, fe- ,São Bento e Joinville. Judô -

Spieker; Roseli UIIRjànn"& Cel- 'minino' - P�rt�'União� Lages e .,SãO F��n;çJsc,o: ,ª�1!Je�ri9, P�IJl-
"" .

d i C"':"a'do·r, Ç',I'cl'I'smo - Porto ,U- bc.rlu e São Bento. Joinvi"e foi
ç,o ··'.'omazzl; está c d'ade, par- -y

ticiparão de 22 EI: 30' junho, na niãe, {.ages�e�Gaçado.r, Futebol _desclassificado .porque n.ão ins-

cidade. de Bertioga (SP), dê um de -Salão - Campos _N.�vos, La· creveu os atlétas em Tempo hã-

O I t
- . ges e p...·rta• ,1,lnl·a-o.' Gl'na'""I'ca bil. Kali·'".-. cBal.n,éár:io, ·.Camb@-

'urso> n enSIVlO de ;Educação '" '" ,<lO ..., "',' • " -

Física, ,patrocinaCto' pela Asso- flftmica�- 4 êaça(jJo�.· .Giná;tica riu. P.u,-n�p.Pik'-I,�ão' j �ertP,

'ciação dos ProfesSores de E': ,olímpica masculino - Videira, 'Joinville e Baln. Camboriu. Sal-

duca,ção Físicà cio Estado de
.

-Handebol masculino.,-o Vid.ei- tos Qrnamentais ''"''- Jo!nville'
São"Paulo. Na 'pauta, novos r�, Caçador - e Porto�" União; <r'o masculino EL·femi!ilino). 'Tê�

I
conhecimentos s� hanc:i'ebol, handebol fem-inino·: -;' Caçad0r,: nis de campo masculino-

'récreação, recr�ação de massa Videira. e Lagês. ,Judô - Vi- I
L1oinville, 'Bàln. Cam130rlu � �ãp

(rua de rec'reio e de lazer), deira" 'Lages e Fráiburgo; J<art. Bento; feminino - Ma(('ra, J.a-

. .

'á
- Caçado·r, Saitos ornamentais rarguá do, Sul, e Joinville. No

macro. e mlc�o-gln stica, entre '

t mascull·no. - Caçad·or. Tênl's tênis, masculino a equiJil,e ja-
ou ros, que serão aplicados a-

-

de cam'po' - po·rto "n'la-o',' C'am- I laguaense-ficou em 4.° -lugar;
gora n'oS edu,candários da 1Ti1- '"

pos Novos e Lages; no femini- éla aue foi a ßniea, �I'lpresen-
.

no: Porto 'União e Campos ia"te nos V JARs-Norte, do· mu-

Novos: Tên,is de mesa lJlasculi- ricipio-iSede dos XXI JASC.

no - Porto União ,e Lages�"'no, OUTROS REGIONAIS
Esses, munícípios e 'modali-

dades já est�o
.

definid'os n:ôs
,Jogos Abertos

' ce .Jaraguá d;>
Sul" em outubro vindouro, es

tando ainda a
�
serem realiza

dos os Regionais em
_

Blume

nau, Chapecó e -Criciúma, no

mês de agosto, definindo quais
qu.e virão à nossa cidade nos

,

Jogos Abertos. É Jár!i9uá do

Sul, como Pfómotor dos. Jogos,
está automatica:mente classifi

cado em toda :e, qualquer mp

dalidade que pretenda disputar.
A CCO do,s�XXLJASC· já po

de, pelas cidades já clas.sifica�
_ das, tirar,ruma base, do • .prÇ>ble
ma que terá com al'ojamento, �
alimentação; � maior preocupa

ção de tedoß parai. o 'SUGesso

do evento,. Tomara qu� �ydo �e
resolva, ate eutubro.

1 Handebol: Ja
raguá tem

.atleta'cónvoca
da !' à Seleção.

�rorrégião.
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VOUBOL TAMB,!M.i
-u"

POÁ'ÇAO' A CME
'. f "J

Gráças
.

a
.

intervenção do

�09r��na�orae tênis de cam

po, Ewal'do Schiewe, à CME
! Á.I,

.

-

- "�

recebeu, por doação, da Are-
\�.r -=:'.. ,.._ �

.

na, empresa ligada ao setor

de. óonfecção esportiva da ca

'pital paulista, 15 lTlaiôs e 7

schorts para a equipe de na-
�- ,- I ;-t.:'.1" ': 11;'" �.;:-

ta'ção do município:
' ,

•

!'" ,t!i;,,,, � ", t �
·
.. ·�t

TIRO' EM� Fub"DA LUZ

.

Segundoc l�fO'rmáçõés de,
fonte 'ilgádá"a"Socied�cfEf Rio

, da"túi'; ,6's'"'tr�6a:rt;o's nc5s'es-'
tàndés'Ld'ê 'Ur6"1Íá ióci't;dade
e;,oontrárn�§e ein(�rirrfto 'äcä�

t'1J1'Iç;�,,-,;; .1' .J 1:>-) L",,"

leràub-;.'estanao quasé éön-;;
cluídas àSr 'nielhorias' desfif(a�
da ào "tiro. carabina", inclu
sive cörri a co�Jtrução. de'
Uniä rii'uracfa pana seg'uràriça.
As obras, do "tiro rev6fvéf" e

"tfro .' ao '

prato"
breve também.

INSPSÇAO

O, Presid.ente da CME, Fi�
" •• ,[ •• ,.<..j'"" �- .-

délis Carlos
__
Hruschklal, como

é sua' atribuição, deverá vis-
• ..,. "" ""' .... _ ... '1(_ ,�� '_�' � t. ,-

tori'ar nos próximos dias, Q

�n-dàmento de t9das às' qbras
,.

que 'servirão de palco para
t( -, ih}' _ik .'l,(.",,;�

as disputás. dos Jogos ,Aber-
t' ��"'.- .� ....

_ <'-�I' "�"!r, -d

tos, no mês de outubro, em�
.... , ... ..;

. �.I+�,-\:. ,*� l_,. V'.' ".";::.: o:':: fi

J'ar�R�� do"�uli",(,, • � ,., i"l. I

(, -

SERÁ ÁRBITRO
O ProfessO'r M'urillo' Barreto

de A.zevedo, Dlrêfor dll Difld,
da ·19a; Ucre, foi cO'nvidado e

irá participa.r, como Árbitro de'
AtletismO' dos 31.os Jogos Unl�
versitários Brasileiros (JUBs),

.

que serão' em Florianópolis, de'
16 a 2? deste mês, patrocinado
pela Federação .Catarinense de

DesportoS' Universltários� e diri�'
gidos peta�' Confederação Bra-'

sileira de Desportos Universitá-,
rios. '

Jogos " RegioD�S
. � 1.0I1am

classificados' ': aos'< laSe .Lem' JS

j'O;", !!. _.

D,�de,"Q úJ!itno flnàt-d4it·se
']Iana ;,�,t� ".se,,�O' in�t'slfl. -

cados os ,preparativos das e

qQi';e� 'qúe' disputa.m '�' .c;am
peonàto, catarlnense de kart,
.'

• "1 ' '�:- "I"r
.

que prosseguirá 'no pról'lmo
domingo (amanhã), em, CrI

piúma, com a rea�zaçio de

sua'IV Etapa. .

.

, (' ,

ma da Costa, ile FIO'rial'!6po
.lis e Sérgio Luiz SOcreppa,
da Equipe EstOfados Mannes
de Jaraguá do Sul; que ocu·

pam as principais poSiçç;es
do certame da categoria.

, _. "-.

_______...... r.

FUN'DliÇAO� E
"ROTORES NA'PONTA:

AA 'KOHLBACH

femi[11no -::;; �9,rto,Uni�q e Cam
pos Novos: Tire) reyolver e tiro

carabina''''C:-:'Lage� 'e Caçador,
Volibol masculino - Campos
Novos, Fraiburgó e Caçador;
no feminino _;, CaçaCor, 'La,aes
e Porto' Uniãó. Xádrez' - La
ges, Porto MniAo e Campos No
vos. '

Além 'da movimentação pe:.
las ,eqIJipes técnicas, nas o.

'ficinas, diversos pilotos ,.:ei
nara'lTI nàs pistas/de suas cl

da��s e, alguns,r" t"esmo,'no "

'circuito de Criciúma, visando :.

t. -, J..... ' ,._ -. .." �-

um melhor. acerto de seus<
karts.

;"';1 ......
",'1'-

Há dias atrás, ,as equipes
,

Roja'e Estofados Mannes, es·
- tivera;';' em'Criciúma acertalt

. do 1s seus Karts, qJ'e tive,r�1ni
�n�, \ {esultado� na !.ilfima"
.corrida mas, meSm,o·. as�iin,'
'pó�éndo' ainda ser melhora
das:"

. " -.
,/

�a corrida,de domlngo'-és:'
'tar�O' estreando novos móto�'

.

-' :� ,
res ,que foram amaciados na·

'queles treinos, depois cfe: se
rem prepa"ados parã tal. Es
·tas-duas eqúipes! de cidades

"vizinhas (Jaraguá, e Guarami

'rim), além' .de serem as me

'lhPrêi estriJturadas"da atuál

temporada ,mantém enfte 'sí
um 'estreito in,tercâmbi'ô: o

"que, �certamflittê, nãö-évitärt' '
,

\uin«forte duelo entre 'R'odolfo'" ,

,

Jahn Neto, ''da: ROja e Sérgio I

. Luiz Socreppa� da ManneS/na
3.ãêategoria� Já. que o

.

primei-• ,I
• ß

ro é o líder do campeonato,
�enquanto Socrepp�a-fol o ven

_cedor da última corrida, ten
dó'eSta prová o sabor),de umâ
revanche entre o� 'dOIs. .�

r
... >l.'

'Teve continuidade 'sibadö 'é:
.domingo últimos, . pela 11a. é'

.12a, roaada; 'o TgmeTo Interno

de Futebol de Salão da, A.A.

Kohlbach, que apresentou estes

resultados: Sábado:-, Torriea
ria "Carcaça 2x6 Escritório,'
Contabilidade. 3x1 Ferramenta

ria, Rotores 4x2 .Enr: � 'Gerado-
�res e Motobe'mbas OXW Bobina�

mento A. Domingo - 'Gerado-

.'

res o'XW Fundição," Mónt: Mot9;
res 6x3 Bobinainento B', Depto:
Pessoal' axM 'Expedição é 'De

pt01, Téci:1ico ,WXO .

Tom. Tam�
"

pás.
' .

oS':- prin<;ipais elassificados-,'
deste. campeonato são pele
i'Grupo I", Fundição-12; Cen�

tabilidade-1t)', e Bobinàmento

,
.

,EM SÃO BENT-O ,0.0 SUL'-"
Nos, Jogos Regionais-Norte, . a
contEfcidös no Último fin.al-de
�semana, em São Bento' do ,Sul,

f�ram estes os municfpios' cras
s'ificados, cujos resultados Já
foram_ 'l0mologaaos. Tênis de

mesa ��Joinville� Sã.o Bepto e

São Francisco (no m�'sculino) e

Joinvi"e, ,no- feminir,top Tiro' ca·

rabina - Jaraguá do �41, São.
Bento, e Joinville. Tiro revólver

.1.....

]_. ,A-a;' "Grupo II", 'Rotores-H
f

pontos, Cepto. Téc)nico e Es ...

critório"10. Os principais arti

lheiros são José C. Wolf (Ro,to
res)' ;,com 16 tentos. 'José A.

Martins (F!Jndiçã,o) e ,Jairton
(Mont. M:o�OrSl&), almb�s"com 12

g0s:an?r�dos. . .' ,'i

,
As" próxima!,! '_ rodadas têm

prevista� ,para' este,diljl cil'lßo -r
.Bo.binl!men�Q �A: IX, ;,F\mdi9�o,
Enr.. Ge(ac!;ores x ,ae13inamento
B, ,Ferramentaria '�' D;�t0. P;s
seal: e 'Escritório, x Depto. Téc
'nico. "DiaI' 'seis,' .amanhã, Jogam
Tornearia Tampas x-..,.Tornearia

"Cárcaça; 'Expedição_ x Contabi-

lIêlade, Mont: Motores x Roto

'r�s� .e> ;Gerad(!)r�' ,x Motobom-
,-j �bas:.t v} ...

'

-------""'-!__""""'.....'!'O!" ..-"!O....._--- '\� ","," ,,'" " .�.

"

.
,

'

I '._

.
. \

; EstrélJ� ��m�is -19lJ-ge ,:(lö
'

/

titulo._ Perdeu.-
. A roda,cfa d� dom:ing,o, ciando o sonho da, di"
válida pela antepenúlti-

.

retoria e da',torcidä. em
ma volta do IV Torneio . bisar 'O certame;, tãOi bri-
NClrte Catarinensé de Ihantemente ganho em

Futebol, nã'o foi' nada 1979� Embora tenha
boa, às equipes filiadas; mais duas partidas,

.

em

a Liga J_ara:guaense de� Guaramirim e 'em Nereu"
Futebol/' ambas sofren,;. está muito difí'cil Jevan:'
ao revezes em seUS pró- . tar novamente o título"

'prios Estát:;t'ios.,Em ·Mas- pois que. a Tupy encon';'

saranduba, o 25 de A- tra-se com 8 pontos -con
gosto (JoinvUle), gole,ou tra 5 apenas do. Estret-
ao Cruzeiro, pela cQn,t�- Ia. .

gem, de 4 tentos contr�a �rAgora" '8 -cl'ássifica-
,1, enquan,to :que �m Ne- ção é a'''seguinte: 1.°
reu Ramol!i" na melhol:. e Tupy, oUo; 2.0 Cruzeiro
'ma:is, importante part,da \':\ e 251d1e, Agosto, sete; 3.°
da lrodàda,: o"estrella .

Estrella ,e Seleto, cinco.

que preçisava d� vitq-:.
.

Ä quarta e,penultima.ro-
ria para con,tin,..ti!l,..a�pl,;, (fada do :relurno do 'Nor-

"ando,. a�, título'�,da c�lU-, te Catar�ense";;teln Äre-
pe�i,ção,

•

foi d�rr9fadQ,
'

"

vis�o. PEJJ��est, fi�ai�d'e
lle,Ia JJ.lPY, �por � a.1,.",':; '-semana; o clássic() em

-

A equipe C:I'irigiçfQ'.;teç;, . �J!?!nville,,�nt�� 25 <te- A-
nicamente p'or Pedro ',gosto vs Tu,py. (hoje à

Garcia, que nQ .prhnelrq tarde) ie em 'Ç,uarlll!,11!rim
, turno, ��mpat9", 'Ç�n:!�flK amanl"!ä, Seletol

'

vs'Es-
mesma Tup.y, em JOir-;,' trella, os Ji,nt�in�.",�o
vme, "não." .re.�istiu, �ap, certame., '

'

quadrei bugri�p.,.;aiS,��.;
j' •

< ",,,.

,,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em ato simples, quarta-feira
ao RMtlo-dJa, l88Sumiram ,o8 ne

vos dirigentes do C!ube ,de DI
retores Lojiatas de Jaragúá do

�

Sul ,que tein,' agora,'Waldemar
BehUng na

,
presidência, em

sUbstituição a Luiz Antônio
Gnibba, por dois anos presi
dente do 6rg,ão. Prestigiada pol'

,HOMENAGEM AO
XCONGRESSO

EUCARISTICO NACIONAL
EM FORTALEZA (CE)

DE 9 a 13-7..80

'6. "Váiente '\ÍàÇtuäii'o' �,�"'\

He;Í'õi
'

C�'!1,inhêirQ.. ,.�::··�'.�
Das.send®,�urªi�[�_. 'r'
Eu �ou teu amigo

- -.

Labuto :oolntigo
r'

- .. ","
."

Aonde tu vais.'
"

... '.

7. Pão Vivo � 'celeste
Eu 'marco" ö Nord'este

, ....

'Com grandes Sinais!
o mu",d�o é a estrada'
Da eterna Pousada
A· . d

'. I
"

. on .e tu vais ....

� -,

fQo
bom numero de àssoclados e a

Imprensa 'do munlcfplo, Grúbba"
,

ao entregar o cargo disse dei-
xá-lo de cabeça erguida, rep.

.

tlndo ° que dfQera qlJando
assumiu o cargo de que o "CDL
é 'por excelência um verdadei
ro clube de amIgOs".

......•.

.l \ J � I ...'.' .

Telesc inicia dia ,15
ilTlplan'tação do's

.

. novos telefones
.

�

...
' � . .

. A Telecomunicações'
, de, Santa Catarin'a S.A.
- Telesc, está ultiman;' .

do prepara'tivo&�_ para
dar início até 10 mais tar
da'r 15 de julho, aO$ tra
balhQs de i,mplantação
dos'novos terminais te
lefônioS/ nas 'residências
dos assinantes jaragua
enses, que ansiosamen
te aguardam essa me

lhoria. Essa declaração,
exclusiva à reportagem'
deste ,jornal, foi dada
pelo Chefe do Distrito
Norte da Telesc, rocali
zado. :em Blumenau, Dr.

, Angel Bolgado Pania
gua, ..acreScido

'

de que
dentro Ide 90 dialS a'o ini
çio dos trabalhds, todos
'os setecentos terminals
estalrão iri:lplantado�, a
lêm do que, ôutr08 ..
rão substituídos à nO·"8

rede, que s'ofreu subs
. tanclais transforni.açõés
e

.

reforços, tanto a aé
rea como a subterrânea,

em, quase sua totalida..

de.

O Chefe � Distrito
Norte da Telesc

. adian-.
tou ainda que a emp�-
'sa ,está ultimando as
Ordens d'e Serviçó para
dar início efetivo,' às 0-,'
bras, através de duas
empresas contratadas.
Essas contratadas insta
larão, s�undo, o ,Dr.

-

An�el, . aproximadamen
te 2!i0 .terminais fou a

parelhos) por . mês, pe
tos plaQos. áS, Telesc�

,

Está ai uma boa. no
ticia à-queles que por di
versas vezes nos infer
pelaram à cata de in
formações acerca da im
plantação. dos novos a

p�reIJios, haja vista as
linhas haverem sido já
puxadas, numa .etapa
ante.rior cIO, profeto de
expansão da. red.e tele
',f6niéa do mui1icipio�

.'.,

n-ovos
r.

C'OL
lIJ�ndo as virtudes cle 8!"1 an- ,

tecessor e da,ndo. posse à seus

novos companheiros ,que com

ele trabalharão até Julho de
'1981. Que 810: \1($;Presfden
te,- Mário Ppp, Tesoureiro -
Udo Wagner, Diretor do SPC -

Aristides Pétrls, Diretor de Re

laç6es Públicas - Rlvadáv!a

Rauefe, Diretor Social - Viro ,

Walz, �lretor Secretário - Os-

_---.-...
�

·FAÇA UMA-

f ,ASSINATURA DO
"CO,RREI'O DO POVO"

LlGVE P'ARA
"

72-0091 E BOA
LEITURA!

APENAS Cr$ 250,00

'ASSumem"
d1iri'gentes.

�, �

Rotary:
"

� ,� Conselho
Diretor 'toma

� posse
Com a presença de ro

tarianos de .Guaramirim,
são Franoisco' do Sul, Rio
do Sul, Jo'inviile e São B.
do Sul, e ccnvldados, to- .

mou possa terça-feira, o

novo Conselho Diretor do
Ro,tary Club de Jaraguá
do Sul,. que irá gerir os
destinos do mals antigo

mar Klein e Diretor sem Pasta clube de serviço da cida-
- Luiz A. Grubba.

.

de, ria gestão BO!Rt.
Uma extensa agenda.

Na Seqüência dos' oradores, foi cumprida, desde' a o-
o presidente cio, sindIcato 'pa", ração proferida pelo reve
tronal do comércio, Bruno rendo p�d:ré João Heide
Breithaupt,

.

colocou $eU sindl· mann, saudação ao Pavi-
.

,�to ,)� dl�p08lçio, apelando" Ihão. Nacional, as boas,
que novas empresas se fiUem, vfudas ao� visitantes' eão°.-;t�'mo 'temPo �in 'que falou convidados e uma l.ome
sobre o CeJas - Centro Emt

naçem especial ao' rota
presarial -de Jaraguá do Sul, riano jQinvilense Arno En-,

cujaÊ plantas estio', pro,ntas' e ke que, juntamente com
Já encaminhadas

�

â Prefeitura
sua esposa, comparecem

Municipal para 'Ilprova-ção.' Sr!!" ,já por dez anos canse-
. nO desteeou a liscOllfá' 'justt ,cutivos à posse do Conse- '

de Dorwat M�rCàHõ'coriao cOO.... lho Diretor do RC .de Ja
denador d'e' coi'lstruçlif.da em- 'raguá do Sul. Os rotaria
·prê�ncllmefltó;'peltr..xpêrllnlj'à nos ,1,00% (de freqüência)que-"OtsuJ. ,._ _-."�. --....

foram homenageados com
. _.-,-" , - '.. ..',,, distintivos.

E na d"uikfacle ele :DeIe!gIIi",,+_

I

Coßheça I a
.

homeopatia
�."''' ) �.

."'\. :::.'

_...�
, \ ,

... por. quê de sua
'-

De ternpo para cá, o públl-
co-consumidor tem aoórnpe
nhado pela imprensa' verdã
deira proliferação de medica
m-entos, que ocupam grandes
eSPíÍÇos publlcltárlos, nota
damente os homeopãllcos,
que dia-a-dia vê crescer a .

procura. E, acompanhando a

evolução do municfpio, J.ara
guá do Sul conta também
caril uma tarmäcla, dedicada
exclusivamente à,venda de

produtos homeopáticos, a e
xemplo de outras'do- Est!ido,
como Florianópolis, por e

xemplo, que conta já com 4°
farmácias do ràmo,
E a reportagem deste jornal

foi "conferir" com um dos

proprietários da' farmácia ja
raguaense, o er, 'Adonay de

Cristo Silva, o porque dessa
vera.aldeira invasão da ho-

" meopatia na, cura de males

diversos. ApeSar'de existir
há mals de du·zentos

.

.anos,
sl'gundo Adooay, so,mente a

gora ela está" reallmente _ao

alca-nce de tod.os c�m a in's
talação de laboratórios que
se dedicam exclusivamente

" ao' rarno, e, muitos ,iá ouvi
','

ram falar'ou mesmo·tomaram
. produtos homeopáti'cos, po�

rém, J)Ciucos realmente os

cor.t>f.cem.

'Nestà'ent�lsta, um, pou
co sobre a hómeopatia, con
tado pelo sr. Adonay de Cris
to Silva:

sistema vitalista.

CP -. E como se procede
It cura e no

�que
,

ela se ba

seia?

tim exemplo. Uma pessoa que

tolTiía vár-ios copos de café à

noite, em conseqüêncla vai

perder Q sono, isso todo mun

do já sabe. Mas na herneo

patia, nós podemos contar

com O éafé dinamizado ou

sea, -transrormado em ho-'

meli,patla, com o nóme dá
.

"coffed cruds" que, dada a

uma pessoa que não tenha

por hábito tomar caifé, VIi
lhe tirar 'o sono,

.

ao passo ACS - Não, não é verda-

':jue se oermoe a outra que de. Poderia ser ou ainda po,.
está I"í(.xlcade, .pelo café,' de ser, tudo depeni:le, como

val natu-almente voltar o so- el's é adrnlnlstrada e uma sé-

e À,
v

procura
de . que a homeopatia não

·

contém qulmlca em sua com
,

poslção, A pattir dai, portan-
to, ela não traz efeitos .cote
terais e muitos outros' Incon
venientes causados pela a

ção da qulrnlca no organis
mo humálno.

,

.

CP - Propalam que a ho

meopatia é muito le,nta, isso
.

� verdade?

rie de outros fatores. Antiga':"O. ' \

Para jieterminar os sinto- mente no Brasll-a honreopa-
mas de (ada reméd,io provar ,tia era poucopropagada, em
e podar curar, pela Let dos conseqüência, pouco pro-
serr... ;;:�1 tes, o Dr. Hahne- curada; É que não havia a-.

mann, seus aluros e dlecl-" prlmorarnento em aua i't�,,,
pulos, 'realizaram urna série, ração, sendo' por isso uma

�

de experlênclas no homem.
-

homeopatia simples e de a

'Ingeriram, ou fizeram um ção lenta. E se apegando nls

grllpo de peeeoes sãs, qua' so era o necessário para
consenuram nessas experl- seus inimigos comentarem e

ências: IL�erlram cada remé- difainàr�m como de ação
·

dio e elas anotaram cuida-, I'enta. Mas hoje em. dia aS

d"sarr€,nto tedos os sintomas coisas mudaram e como tu-

que surgiam, como po'r eXem- dO,evolui, a homeopatia não

,pio tOnlums, sed:e, c�iibra�, deixou'de seguir o mesmó
·

cÓlicas, :-dores etc. Para ca- caminhQ. Temos no momento
da remédio reuniram" todes. vários 'laboratórios . bem e-

esses tllilomàs num conjunr quipados, proporcionando'
to' ,e constituiram assim o assim uma homeopatia bem

que chamamos- de "matéria' mais segura, com seus efei

[nédica homeopática". " tos rápidos e éfuraéfouros.
Um exerilplo é a "Homeopa-cp, - Por que somente a-
tia Cientifica Dr. Waldemiro

gora. a, h�60'P8t.la está sen·'
'Pereira"�

do. ,mals procurada?

CP -- O que o senhor nos
ACS - A homeopatia és-

diria pa... defender ou a fa-
tá send,o bam mals procura'::

.

vor'da homeopatia?,da devido à vários fator9$l. O
,

ACS - Nem _eu, "ninguém
·

outro precisa mals defender
o uso da homeopatia. Já- há

multo tempo ela foi combati

d� e' defendida e, para sorte

de tOd,a' a humanidade e prin
cipalmente o povo br!'lsileiro,
hõje ela. é respeitada e não

a mais comQ �
combatê-Ia. O

· fafo é� qu.e muitos já se' tra

taram pela homeopatia e lã "

conhecemos' os seus efeitos

favoráveis. Àssim,
-

são dis-
\ -

penSãveis outras explicações.
pró ou contra a homeopafa,
O melhor argumento é�que
muitos doentes curam-se por

·

este processo, o que não
(-ia, �preclsaróos conscienti'- conseguiriam se, a Lei dos
zar O· póvo em rell[lção a ho-

J Semelhantes fÖSse inexata ou

meopatia, pana que éile não, suas dlhii-ções não .agissem"
venha prtcurá-Ia somente co- portanto', é 'um, fato concreto
mo 'úlilma alternativa'com� a- e'respeifãdo. E quem toma,

homeopatia um'a vez não

quer saber ma:is de outra me-
· dlcaçAO..

Em Jaraguá do Sul, a far

mâcla especializada no ra

mo encontra-se Instalada pró
ximo a Prefeitura Municipal'.

meopati'a não é curar o ITlal
com o-mal como, dizem ds

'seus adversários. do m�todo,
mas sim" apncar o· p�lncfpio
de similitude, o que é muito

aiferente. E' curar um doen- cpntece ,frequentemente, as

te que "apresenta certos sin- sim çomo ums, "válvula! 'de,

tomas, com remédios capa-'
. escape".

CP - Sr. Adon_', o que é

HÓlneopatia?
ACS _.' A homeopatia é um

método de curá. E usando
'as pa!avl]alS (Jo seu próprio principal ,é\ que .só ago�a es-

tá haveriáo uma' maior divul.fUlXtador, o alemão' Dr. Hah-
gáção e preocupação do.pró-

ne_mann, "a b�meopati'a é' a,
prio govemo em relação'a

. 'arte de cura,:". Derivada do
saúde do' povo brasileiro'.

grego, significa mOlésUa se-
'Com :sso, fac:ilita muite rr.ais

. me'lhante, é uma doutrina ou
o no�so trabalho de oa'tequi-
sação e de . conscientização,

,

O que não oc-orria há pouco

tempo r.tl&S, ao contrário de
·

" .

'muitos .outros parses, 'como a

Françª, ol.de a hom'eopatia
ACS _ A homeopatia está já tÓI .há muito tempo oficia-

, ba;eada' em dois- princfpios J lizaa8" como também na Ale

fundamentais: a) A Lei dos' manh.a e Inglaterra" onde a

Semelhantes (sim'f1us Slml- famf!la. rE'a:1 só toma homeo�"

.bus); b) Exprementação no patia; Apesar do governo es-

t�r interE!�sado em oficializáhomem são. Portanto, a ho-

,

Após participação no Cam··

'peonato Entre Seleções promo.
vida. pela CME local,. onde

conseguiu somente a segunda
colocação, o sel'ecionado de
.futebol de salão do' rnunlclpio'
volta a travar 'amlstosos; pre
'pa'ratlvos aos J�góS ,Abertos.
Assim é que, segundo,o. super
visor Eduardo Schmidt, para o

dia 12 esfá previsto çoteJo em

Jolnville frente a Tigre, como

pagamento �

da visita feitai ante

riorlTlente à Jaraguá e, para o

dia ,26 deste mês, também, eS'
,tá

'

acertad'a uma partIda em

nossa cidade frente a Slume
nau, segundo colocado nos

JSSc de 19. E no dia 09 de a

go�to, "araguá retribui, Indo
Jogar em Blumenau. -

_

Edu adiantou ainda' que o
,

programa dé amistosos dai se

'1eçãó. para os Jagd, prevê três

partidas para agosto.e .
outro

tanto para s�tembro, estando
'pára este altlmo mês pratica�
-mehte ",certada a vinda do se-

� lecionado .crlclumense. Outro

munlcfplo Interessado .em tro

car amistosos pom Jaraguâ do
Sul é Lage$, porém, da�a a

distância e dispêndio, está

uere'
.

'�exporlat' r'�experiêneias
i

Calcado no pion.eirismo .,'modelo, em cursos idên· .

S I
-

.

,
. �.

'

c;le,tran,smitir aos proles-! tidos que 'r�lizarâ' nas. FUT-SAL:-' e eçao' tem, am1st9-sores de educação física Unidades de Coordenação
não titul�dos, aqueles co- Regional d� Mafra, Cha-

C. nhecimento& adquiridos pecõ e Rio do SÜ', in�lu- .SOS,. amp,e·onato�. s.egueIll:.\em faculdade, a 19.a Uere . ,siVfe com as ap4')stiias uti-
Irealizou no final' dé abril" lizedas quando do curso

.•m Jaraguá· do' Sul� um realizadol em, Jara�uá:
curso déstina,do a 34 r,ttt" ISSO implica que de.

-f,ssores, ccom a ·finaUda- uma experiência única no

de de Cloncorrer a pro'nio-. gênero, a Ucre local pas-.
ção e melhoria do ensino, Sa a/ "exportar knQw-höw"
& transmitir conhecimen- à co-irm'ãs, inclusive em

tos básicos, através da Rio ,do Sul, é a equ:",e da .

.Divisãõ de Educação Fisi- 19.a Ucre quem está mi
ca e Desportos. � foi por· nisfrandO o éUrso, .

até o'.
estll motivo que a Secra- dIa) 12, (

nas pessoas dos
taria da Educação, desig-' 'pl1ofessores Murlllo, Rose
nou a 19.8 Ucre de ,Jar8- li;' Celço, WalrJemar e

guá do Sul para servir de, . Dirceu.

zes-de prcwocar esses mes

mos si'n,tomas no homem s1!_o, '

ar' entra a segunda lei ou se�

Ja a exprementação no !lo- .

mem são, ou sem a 'doença •

CF - Por que It homeopa
tia não lem contra-Indicâ

�aes_?
i

ACS ',-r- Feio simples fato

\

) .

Juventus massacrado:
.' .

.

6 a O
Jogando quinta-feira�à noite em Chapec6,

frente a Chapecoense, o Ju,,:entus fC)i massacra,.
do pela' equipe local, por 6 a, O.. a maior goleada

. registrada até o presente neste campeonato. E
amanhã, domingo, ,tem 10 Mafra pela frente aqui

.

no Estádio J'oão Marcatto.
.

BASQUETE
, A seleção jaraguaense de basqliete tem a

ntistoso pr,evisto pata' a' pr6xim� _quinta-feira, em
Rio Negrinho, ante o selecionado toeal,!Sm seu

prigjeiro jogó do .an'o e que visa a preparação aos;

Jasc. Dia 15 vem a Jaraguá a equipe da PUC, do
Rio de Janeiro e no dia .17, às 21 hO'ras, Rio' Ne
g,rinho vem retribúir a visita, jogando no "A'1ur
Müller".

-

praticamente fora de cogita
çAO, Já que pretende-se ape-
nas Jogos c.ontra selecionados

JUVENIL-HOJE
da região. Por outro laç!o'. co-

Está previsto para a' tarde
mo novidade na seleção local,

/

deste sábado, na càncha do
'a contratação do experiente. G;R. Jarita (se o tempo perm i-Juquinha, que .,allás Já vem trel� tir); a largada do Campeo'natO"nando . com os demais campa· Juvenil de Futebol d� Salão,
nhelro� cuja prográmação é, esta� 14h

- Besc x Urbano, 15h - Kolll-
.

�

bach x Cyrus e às 16h - �a-
risol x Járlta.--'-"

.

Em ,vista de uma programa-
çlo sertaneja oco[�ida nai últi- ,

1IIiIII-------..-
ma sexta-feira no

'

Ginásio' de
Esportes Artur MüUer, fo'l adia
da a 1.8, radadado returno do

'Camp�ona,to Adulto de FS e

Como eie, o Infantil. Em 'con�
trapartlda, porém, a Liga Jara

guaense de' Futebol de Salão',
.

promotora dos certames, deter
minou duas rodadalS para esta

semana, ocorrida quarta-feira e

ontem à no!te, ficando para o

, dia .11 próxImo os cotejos:
19h ';..:_ Arweg x Unibanco (In�
fantil), 19h45mln - Unlbanco

�x Marisol, 20h45min - Kohl:'
bach !( Bese e às 21 h45min "'

Cereallsta Urbano' x Cyr�s.
Antes qa rodada que deu inr

cio ao returno, o total arreca-

OS CÁMPEONATOS

dado. ·'durantf. o Campeonato
foi de Cr$ 13.850,00, para um

'públi"Q
.

pàgante de 1.385 es

p'p,ctadores, segünd:o. a Direto
ria de Finanças e. Patrimônio

\ .

da LJFS que, aplicou ,multa de

Cr$ 2.500,00 à A.R. Mariso,l pe-
ã
\ '.

t10 seu �n o compareclman o no

jogo do. dia 20 frente ao Besc.
o

'

PAPA "IMPR�SSIONÄ 0,
O BRASIL

Está sendo muito impreselo
nante e acima de tudo emo
cionante a visita do Papa Joio
Paulo " ao Brasil, 'que _de"de
segunda-feira' v,m cu,!!prindo
um estafante programa, visi
tando

.

capi�is, e cidades brasl'"

leiras, transmitindo mensagens
de fé, e de eSperança ao povo
brasileiro. O assunto do mo

mento é 'BI visita do Sumo Pon

tiflce 110 Brasil, sua disposição
• carllÍllo .8 wein dlspen88�

,

do em�toaos os lugares por on

de passa.
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