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.

"

ao ..Ur. NUson Landmann
-

Gesto dos mais significativos
acaba de' praticar a Sociedade
Corpo- de Bombeiros, Vohmtá
rios de Joinville, ao homena
gear um seu conterrâneo que
deslnteressademente vem pres
tando os mais relevantes servi
ços à comunidade çatarinense.
No trato da, coisa pública, o

homenageaqo - no caso - o

Pr." Nilson . Landmann, nosso
muito conhecido de ihúmeras
visitas à Jaraguá do Sul '9', por
que não dizer, responsäveí por
repetidos gestos que o marcam
na administração pública esta
dual, intervendo a problemática
adrnlnletratlva, tazendo sua a

iniciativa, quando, normalmente
deveria parttr da entidade in� .

teressada. Isto tem trazido van

tagens e benefIcios que só a
posteridade poderá com'provar
quanto pode valer o gestol do'
ilustre homem público, que 1an-
,tE$ vezes tem' dado mdstras de
seu perfeilo entrosamento, no
que diz respeito ao bem estar
das comunidades q�e benefi
cia.
Avesso à publicidade ,não

,tem recebido o merecido desta
que d�,seus feitos, diga-se de
passagem, pratiCadas no exer_
cIcio _d�.-,!_m!!, ativi,dad� p_l!blif:a, �
mas que, pessoalmente sabe
mos, poderiam também não ser
praticadas e ninguém ficava sa
bendo o porque do seu gesto.
O Dr. Nilson Landmann, dentro
de sua mOdéstia, é um verda
deiro benfeitor" enaltecendo a

, admlnlstraçAo do atual governo
que o considerou merecedor
pela confiança, ,sua' destacada
atuação no Governo do Dr. An
tônio éarlos Konder Reis. Cou
be ao Dr. Jorge Konder Bor
nhausen mantê-Io na adminis
tração públfca, onde 'hoje é re

conhecido publicamente
-

peíos
'

- seus at9S que só podem hon
rar a atual administração esta-'
dual.

.
A Sociedade Corpo de-Bom

belros_Ydluntários de JOimfille,
por seu presidente Ewaldo Ei
chholz, reconhecendo no ho-·
menageacío qualidades. tâis' que
lhe conferem ,a honraria "pelos '

inumeros serviços prestªdos a

essa Sociedade", resoJveram
,

outorgar-lhe a "ORDEM DA MA
CHÁDINHA", ,distinção 'que /só
tem sioo conferida a a!tas per
sonalidades da administração
estadual' e f�eraJ, distinção a

�r conferida ao homenageado,
no dia 19 do co�rente, às 23

Aulas ,irão" ,até
�

dia"" �4/1'

horas, nos salões da Liga da
Sociedade Joinvilense ,por oca-
sião do Balle Social da Socie-
dade.

---,

-

c
, ('

�
O homenageado - Dr. Nílson

Landmann - tem uma sólida
formação primária, secundária

. .8 acadêmica, ele que é um ver

dadeiro "self made _man", con
cursado nl;"- carreíra d� tel_!:lgra
fista 'do ex-Departamento' dos
Correios e Telégrafos, formado
pela Academia de Comércio do
Estado de Santa Oatarna - no

curso Técníoo de ContabilldÍí
de, bacharelando-se em Direi
to, tcrmado pela Universidade
Federal de Santa Catarinà, com
cursos de extensão univérsitá
ria que se seQuem: Panorama,
de Direito Penal e Criminologia;
Ciclo de Estudos sobre a nova

Constituição Brasileira; Partici
p�çAo no Congresso Internacio
nal de Direito do Trabalho -

FlorianópolIs; Curso de Psico
logia Aplicada ao Trabalho e

Curso Superior Empresarial.

O Dr. Nilson Landmann, que
vem 'a ser o cunhado do nosso

pranteado Lourinor Seiffert, é'
'

fO_!J1lado p,ela Academia de Po
Il�ia dá SaJlt!l..c�,a, ,1lO,_Cut- ,

so de Deiegado. Em 1972 exer
ceu o ca�go de ,Delegado de
Polrcla na Comarca dEI Itajei.
'De 1973 a 1975, ex�rceu o car

go de Delegado Titular da De
legacia de OrCIem POlrtica e So
cial - DPPS -, d<? Estado de
Santa Catarina. No Governo de

'

Antônio Carlos 'KQnder 'Reis"
exerceu O cargo CI. Sub-Chefe
da Casa Militar para Assuntos
de Segurança do Gover(lador.
Atualmente exerce 'o cargo de
Coordenador Estaidual de'Defe-'
sa CMl do Estado de Santa Ca
tarina.

'eum-prlm'entamo8 O Ilustre ca

tarinense pelo muito: que desin-
teressadamente vem fazengo em

prol de seus ,conterrâneas que,
reconheciçfos pela sua .atuaçãó
lhe trlbutanj merecidos valores,
aos quais os jaraguaenses se

[untam por reconhecer, também,
no iltJstre homenageado a pres-

'

tação de serviços, entre outros,
ao�Corpo' de Bombei'ros Volun

� ae aagul CIo Sul, todos
do 'mais alto interesse da co

munidâd'e: Parabéns ao Pr. Nil
son Landmann que, assim, al

cança o justo reconhecime�o
pela ,s�ledade catarinense,
através de sua cidade natal.

o alunado das escol·as do muhicrpio de Ja
raglJá do Sul�apesar do resto do Estaâ'o :já estar

_

gozando férias, continua a cumprir o ,currfculo
escolar normalmente para fechar o número de
di,as letivos' exigido pela, Secretaria da Educação" ,

até a dia 14 de julho, segunda-feira,' inclusive.
Isso dá':se. em função de que no mês de outúbro,
J�raguá do Sul -irá sediar os XXI Jogos Abertos

" de Santa Catarina, ,necessitando dos estabeleci
mentols para alolàr os milhares de aUetas e diri
gentes que para cá converg,irão para as compe-
tições.'

'

-

,Mario Barros.
violão

os Jaraguaenses terão a o

portunidade de. ouvI-lo no'
_ recital de vlollo que farã a

partir: das 20 horas do' dia
18 de JUlho, no Cine Jara
guä, OIlde ·interpretará de
zoitc musicas' selecionadàs'
ao gosto musical de cada

qual. O show de violão terá
em, sua 1.a parte: Marague
fi., de E. Lecuona - musica'
espanhola .que representa o

tradicional flemenco. E' um

gênero que demonstra vel!)

cidade t�nica e intensidade

sonora; Romance ·de Àm9r,
de A.' Rovira - toda a bele
e suavidade do violão está
contida neste pequ.eno pre:

fará- recital
.Jaraguá

. , '

em

ros fará em uma apresér-tà:.
çAo Individual da percussão
e logo após toda a escola.-

Para a segunda' parte do
recital de Mário Barros estão '

previstas musicas. eruditas, os
chamados clássicos: Prelúdio
e Bourreé � d� I.J. Bach;
Valsa VenezueCana n.· 3, de
A. Lauro; -Astúrias, de I. Albé
nIz; Prelú�io n. 2, de H. Villa

Lôbos, e, Recuerdos de A-

lhambra, caixinha de Música
e Capricho Arabe, de F.'Tár-

_ rega, além de Varlaç68s SO-,
bre a Flauta Méglca deI Mo-

-zart, de' F. Soro
Os Ingressos, i)9la oportu

nidade úFlica de se assistir

de

Afora a já prevista e di

vulgada apresentação no pró
ximo dia 25, do, Coral do

-Grupo Hansen e do Coral In
fäntil da Casa da Cultura, de
Joinviile, em Jaraguá do Sul,
como homenagem da SCAR
aos 104 �nos de fundaçãó 'cio
munlclpio, de 28 de agosto a

, .

15 de setembro havEfrá Ex�

posição de Quadros do::- pln
tor clássico

'

joinvliense Eu

gênio COlin, àinda sem'-Iocal
'definido. 'Esses quadros es

tarão 'à venda, recebendo a

.SOAR pequena percentagem
pela /promoção da Exposi-
ção.

'

Ola 15 de agosto, a Socie
dade de CUltura Artlstica eS--

Numa promoção d� socíe- lúdio que deverá ser ouvido espetáculo de tal natureza,
dade de Cultura Artlstica de atentamente; Choro chorado, .estä ao alcance de cada um:

Jaraguá do Sul, o conhecido de Toqulnho - choro feito Cr$ 100,00 para adultos e

I{_iolonlsta gaúcho Mário Bar- em homenagem' a Paullnho , Cr$ 50,00 para estudantes e'

ros fará no próximo dia 18, Nogueira protessór de violão
: crianças. O show é dia 18/7

às 20 horas, no Cine Jara- do autor; Abismo de R_s, às 20h, no:Cine Jaraguá.
'

gUá, um recital de violão, e- de Américo Jacomino - val-
le, autodidata, que 'é um - ver- sá brasileira consideratia /8 EXPOSiÇÃO DE
dadeiro artista daS cordas, n-üslca que representa a be- QUADRo.S
dando às suas interpretações le1:a do violão e da música
sensibilidade e técnica per- popular brasileira; bança Pa
feita. raguaia, de. C. Gallo, rnüsl-
Mário .Barros é Professor ca de ritmo nativo na qual o

de Belas Artes e começou '.vlolão imita a harpá, para
como músico em 1959, ha guala; TIco-Tico no Fubá, de
Orquestra Cop_acabana, de ,Z. de Abreu - tradicional

IJulj� tendo participado tarn- chorlnho adaptado . ao vio
Mm de Seminário Internacio- Ião; Tema de Lara e A Pon
nat de Vif)lão, aprimoràndo- te do Rlo,Kwai (temas de iil-

: se em matérià de teoria e mas) --;- na primeira música
_
técnica, de Concurso Inter- temos a' beleza. do tema do

. nacional -de 'Violão e Guitar-'
-

filme "Dr. 'Jlvago" e na ee:
ra, na França" onde ficou em gunda, o !Violão apresenta a

quarto lugar. E nesse-s anos sua capacidade fantástica de
todos, vem dando show pelo - imitação de uma banda mi-,
pars afora 'e Inclusive lecio-' lItar de música' cóm seus

naFl,do
-

.

violão nos Estados tambores e clarins; Aqu�reia
Unidos, enfim, Mário Barros

.

do Brasil, de,Ary Barroso ';._
tem um currrculo ,invejável, com multa fidelidade poderá
que dispensa maiores apre-, se apreciar nesta execução
sentações. uma perfeita escola de sam- JANT�R-DANÇANTÉ

ba. Primeiramente Mário Bai'
Esse mesmo Mário Barràs

tará promovendo em horne

JlIijJllID aQª-�. Do--,.,JUVea"._:_
tus, um -

Jantar-dançante,
constante de seu cal�ndário
de promoções. Os ingressos
serãQ_ vendidos à base de
Cr$ 250,00 por pessoa. E ou-

tra promoção da SCAR será'
a EXPOJASC, em outubro,
na semana dos Jogos Aber

tos, 'destinada' exclusivamen-
.

te à artistas jaraguaenses,
pols o 'intuito será o de mçs
trar àqueles que nos visita

rem, a Q.rte dos jaraguaeiuies
manifestada através da' pino,
tura.

JARAGUA:

Mólorislas � furidal�l Associação
Com abrangência sabre

os municípios de Schroe- -

der, Guaramirim, Massa
randuba e Corupá e ten-"
do ,como sede Jaraguá do
Sul, foi fundada sábado,

,

,dia 05, a ÀssocijiÇão pro-,
fissionai dQ:$ Trabalhado
res em Transportes Rodo-"
,viári'os de Járaguá q:o Sul,
,constitui(ldo-s� desta for
'ma na mai.s nova entidade
de classe do município.

'

A fun_dação deu-se em

as'SembJeia ' realizada na

noite d'e ,sábado'na'Asso-

ciação, Atlética àanco, do
B'rasil, contando com a
participaçãlo do sr. Getú
lio Reiman'n, Assessor
Especial da ,Secretaria .do
Trabalho, ,e Integração
PoUtica- e do. sr. Rubens
Müller, Presidente do Sin
dicato da categoria de
Joinville. �presentad�s as

chapas, saiU' venced,ora
esta, jácom a dist�ibui.ção
de cargoS" da dlretoria:
Presidente - �flvio Carlos
Silva, Secretário - Eli Ce
resa e Tesl)ú�êiro, - Milton

Porcos em
-:

:plena 'Marechal
Isso já não ocorreu uma, nem duas, n'em três

vezes, mas o fato' que semanillmente um cami
nhão carregado de porcos, destinados a um fri

gorífico joinvilense,
" encontr.do estacionado em

plena Marechal Deodoro, a principal via pública
da cidade, deixando'a mercê dos transeunte,s é

proprietários de !estabelecimentos, o odor fétid.o,
caracteristico dos suinos.

Foram várias' 88"J'�,clamal6es . çÍiegadas. l, -'
redação, ,-

ago·ra· registradas. Éxigimos próvidên-'·
clas!

-

. Pofhal. Suplentes de Dire
tÇ>ria- )Verner-Pasold, Ma-.
noel Medeiros e Renato
Agostinho Zacko. Conse
lho Fiscal EfetivoS - Leo
cir Gambim, Júrandir Ne-.
ves Coelho e,Astor Nieds
berg. Suplentes do Conse
lho Fisçal - Franz Hieber,
Agenor Glowasiki e Nél-
son C. Pereira. "", .�

A Associação Proflssio:
nal dos Trabalhadores em

Transpórtes RodoviáriOS
de Jaraguá do Sul, (;Jue fu
t�ramente ppderá p_assar

, a'Sindicato� estipulöu uma-

I, cQntribuiçãQ meÁsal de
cada associado na ordem
de Cr$ 80,00 e tem' sede
na rua Reinoldo Rau,,299

_

-- 1.° andar,' sala� dois,
- ondá também outras in
formaçõel$ poderão ser

-

obtidas.,
r

Além das escolas de Jaraguá, também a Es
cola Básica Almirante Tamandaré e o Colégio
Lauro' Zimmermann,' ambas de Guaramirim, cum
prem idêntico perlodo de aula, nas férias, OIQ: an
tanto, no mês de outubro haverá a devida com

p.ensação, haja vista, e isso é oticial, que de 13 a

28 daquele mês não terão aulas, po.is estarão
'ocupadas para ho�edagem. A informação é da
Professora Iris Barg Piazera, Diretora da 19.8
.Ucre.

,Dias destes, Inclusive, def�nt� a redação,
,

o caminhão' ficou estacionado por um bom pe", ,

riodo, numa verda�ira desconsideração àque-
les também que trabalham nas imediações; lI! de
se perguntar aonefe 'andam (�

. '. qu� exist�m) as _",
'

autoridades Sanitárias para cOlb., tau� atos que
.,

permanecem impunes, a .!eSpera de uma solu�ão.
-

,

Verba à
Hoiando Gonçalves'

. O Governador' Jorge
'-

Bornhaüsen aprovou -con
vênio�fii"maélo, entre à'Sã
cretàr.ia',da Educação; e a

Prefeitüra, de'Jàráguá 'do
Sul, com a interveniêricia
do Departamento Autôno-
mo de Edificações (DAE),
no' valor de Cr$ 400 mil,

. para reforma do prédiQ
da-Escola Básfca' Holan
do Marcelino. Gonçalves,
'da Ilha da Figueira.

NOMERO 3.095

Octacílio
benefícios
o Deputado Estadual Octací-

110 Pedro Ramos, em recente.
audiência que manteve c.om o

Governador' do Estado, Jorge
Konder Bornhausen, reivindicou'
uma maior participação �o Es-

,tado para c::om o Corpo de. Bom-
,

belros Voluntários de Jaraguá
do Sul, no que tange a contri

buIção finanCeira'para à manu

tençao du aUvldad" da cor

poraçto; que ,hole é ulI! exem�

pio para toda Santa Catarina.
kponclo a situação, Octacilio
solicitou' ao Governador o au

'mento--da partlclpaçãó do Esta- '

do, aiualmente.· em quinze 8alá�
'rios mínimos regionais, mell-,
sais, para trinta salários regl.o
nals, também ao mês, para qúe
possa frente às múltiPlas des

�as, contoone a reJlC?rtagem
mostrou na úÍtlma edlçAo -des
te jornal.
PARA SCHROEDER
O Deputado Octacíll� pediu,

também, à Bornhausen, auxílio
- financeiro para a Prefeitura Mu

nicipal de Scl1r�'er, cf�tinado
a aqulslçAo de um CaminhA0-
pipa para Irrigação de. ruas. A

, solicitação lré a
_ est�dOs por

parte do Executivo Estadual. E
com relação a Schroeder, ficou
acertada a vInda do Governador

Teve ampla repercussão a

'notrsia, da suspensão tempo
rária de quatro jornais que
vinham prestando

'

assinala
dÇ)s serviços no campo da

- comunicação. Três delés fa

,ziam parte do �éondomlnlo
AssociadO, que hole enfren�
ta uma grave crise nacionai

I
O "Diário Catarinense", o'
":o��al �e Jol�ville" e "A Na
çao deixaram apenas uma,
nota oficial publicada na úl-
tima' edição explicando' que
,o fechamento dêÚ:se porque

- os três órgãos. não cpnse
guiram acompanhar o des_en
volvimento dos, cOlicorren
tes no setor industrial. Mâs a

direção' das empres"as, res
ponsáveis prometem voltar
"tão Jogo seja possl�el re�
quipar o parque gráfico".
O quárto jon1lil que dei

xou de circular foi, ô sema-'

nario "Jornai da' s'emana"
qUl:j publicou nota na' últiryla
E�dição - rodada nas' má- .

quinas da Imprensa Oficial,
paralizando- as süas-ativlda
des em virtude da fusão com

o "Jornal de Santa' Catari-
'na", diário que atualmente
tem sua matriz e párque
gráfico I)a cidade de Blume
nau. Justifica õ JS que "o ca

ráter complementár das duas

publicações somado ao ob

jetivo do Jornal de Sa'nta Ca

!�rina de enriquecer e am-,
pliar p seu perfil 'editorial e
à-meta de àst�r em oontáto
diário com a sua audiência",
determl�ou,a fusão, devÉmdo'
ser materializada' FIO próximo -

dia 31 dO corrente, quanäo'
deverá ter luggr a constru

ção de uma nova _ sede na

Gapltal do 'Estado,- 'transfe
rência que deverá dar-se '

ainda no ano em ,curso" pa

r, abrigar o parque gráfico.
,·De 'lamentar-se o' fecha�
mento desses, órgãos' de' im- ,

prensa,--redl:lzlndo ainda mais
o. Informattvo :eatarínense no

sO"'te)lto�da Imprensa ,nacio\';
nal que se agiganta" a cada
dia que passã.

JARAGUA DO SUL
Capital latino Ame.rlcaRa do

Motor Elétrico

1

8

7

'4

1

9

3

6

Capital Sul Americana do
,

Chapéu

r-ehih,diêâ'
do Estado
00- próximo' dia 31, pMe inau
guraçio da Estrada Duo Ma

mas, que I� Scliro8der a JoIn-
.

viII.. construfcla em coíwênio
DER/Prefeitura. Octacfllo acer

tou tarnl)6m Com.. o . .prlmeiro
manelalérlo * Estado, a sua

vrnaa em outUbro, por oCaslío
dos Jogos Abertos e, quando
�recebttrá O tf4tlo de "Cldadio

-

Honorérlo de Jaragua do Sul"
concedi. pela Câma.,. de Ve
reador...

' _

AUXILIO' PARA
HOSPITAL JARAGUA
O representante da regi'lo na

Assembléia �"aUva, 801icl
tou Junto'8 -$àcietarJa da Saú-'
de, u,ma contrlbulçlo financei
ra daquela Pasta no valor d.
Cr$ 600 mil

. para o Hospital •
MaternIdade Jaraguá.
Esse ' beneficio, "gllndo o

Deputado, foi reivindicado aten-,

dendo a aoIlcHaçio da dlreçio
do nosoc6_'

APROVADA
CARTA-CON8ULTA

Ó Secretário da Educação,
Profeàaor Antero Nercolinl, apro
vou a' Carta-ConsuHa para Im

plantaçlo do CUra0 de' 2.° grau
"

Junto • Escola- Bfsfca 'lbcfon
Batista, em café�r e�c..,cJOI'!al,
O ßAbdon Balista" ser6 tràns-
Q,

• .1MIs*-,............
Colégio Estadual e, 8: partfr de
1981 p�� e '�ferecer dúa, no-
.. lIIbIIIIaoe- .. ntvel de 2.°

grau, 08 CUI'IÍ08 de, Auxiliar de

Enfermagem e Construçio Ci
vil.

BORNHAÚSEN EM
SCHROEDER, DIA
31. E TITUlo EM

,OUTUBRO'
•

,

O Governador do "Es
tado de Santa Catarina,
Jorge Konder Bornhau

,

sen, está· çumprindo
desde cquinlta-feira, um'
longo roteiro de visita
aQ in,terior do EStado,
de ,natureza administra
tiva Ie política,. li' dentro,
deste roteiro, vindo de
São Ben,to do, Sul e se- ,

guindo posteriormente
para Brusque, estará
ein Schroeder no próxi
mo dia 31 de julho,
uma quin,ta,,'eira, para a

inauguração da Estrada
Duas Mamas, que liga
Schroedel'1 8,Joinville, 0'
.bra executada em con
'vênio entre

_

o Departa
I'JIIento Estadual de Es
tradas dkt Rodagem e a

Prefeiturà Municipal de
Schroeder.�_

,

Essa melhoria, reivin
dicada pela populaÇão,
11á .anos, ,vem de encon
tro às' aspirações da
queles que habitualmen
te dirigl..m,..se a JolrivU
Ie via. Jàraguá e Guara-

. mirim, que não mals ne- -

,cassltam 'percorrer esse
trajeto; pols'·a Estrada
Duas Mamas qUe, o Go-
'vernador 'inaugura dia
,31, reduz ,CQ'nsideravel
mente a distância 'entre
�s dois munTçipios.
Por outro lado, es!á

acertado para' outubro,
quando d'os Jogos Aber
los,,,a enltrega do titulo
de "Cidadã'o Honorário
de Jaraguá do Sul�', ao
Dr. Jorge iKonder 1:1'0r
nl1ausE'!1; oportunlzanélo
a (i"flsião festiva e �� lU

gurr ções das ponl�s e

�f�Jum. ,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Iniversariantes NASCIMENTOS
' .. f/O',

Dia 19 de Junho
Aniversariam hoje - sábado

Sra. Eliza Bértoli Eduardo, filfio' de Altevir An-Sr. Benedito Joaquim.M-a-rca:' tônio ,(Lúçia 'Márcia) Fogaçarenhas, em Portugal' ,

��"Sr. H�nrique Schmelzer, em Dia" 23 de Junho
- - -

Itapocuzinho
Sr. Jo'ão 'Pedrõ Gäscho
Sra. Ingrid Schultz Haferriann.

\
Marli Gessner
Devanir Cristelli
Denise Schiontek

.

André, filho de Pedro (Maria:)
Bortolottl

/("
Dia 24 de junho

Sandra Simone Kanzler ,Deisne, filha de Pedro (Elft),'
de ,�raúlo

� Dia 25
I
de

'

junh�
,

'

Anlversáriam domingo ,

Gisela, filha de Miiitirio (Ira
ci) Aldrovandl

Sr. Eralf Funke
Sr. Guenther I Raeder
Leonora Bosshamer
Luzia líemarchi, em Itapocu.
zinho
Srta. Mari2!a de ·l,;ourdes Mor-

• Dia 30 de junho

Dionei, filho ae" Nilton (Mir
- , tes) Hec.k

bis

lilra. Silvia K,lein
Sr. AifredQ Oester�iqh, n,a
B-arr� .. Rio.. p�rrQ
Sra. Natália K. Morbis.

.'

: Dia 1 ;0' de julho

Iraleia, filha de RoH (Iraci)'
Borchardt

Dia 02 de Julho
C�istiane, filha de Adolar, (Ca
ri��'l�\��IOW I, �. i ,-,

Dia 14 de Julho

Sr. Bruno eaulo Osca'r Mahn
'ke

,

,Sr. Rõberto Grandberg
Sr. Victor Viergutz
Sra. Norma Suely Hoeft
Srta. Leni Prestitni
Sr. Henrique Seick,_ em Li
nhares (ES)

Dia 03 de Julho,
-

Ricardo, filho de Décio (00-
rotéia) GrQtzmaéhe�

Dia 04 de JU'ho

Odirlei, filho dé Valmir (MIe
te} Blunk
Jean, filho de José Carlos
Zenlra} Stähelln
:; ..... " ::;,. ,"'I r""I

D'f 15 de Julho

Sra. Amáli� .,espo�a ,da: Sr.
Bertold9 Gum:z; ,

Sra. Ana R. Scheuer, , "" '

Sra. H;le�a 'Woiski'
•.

Danfel� Janice, ,f!lha de Hilá
rio (Guiomar),.Krei� " . ,.

'

" �

Sra. Dirce, espqsa do Sr.
Adelino Volkman_n '

'

.

DIa 05 de J�1ho
Keila, filha de José (Maria da

Graç�) de Oliveira Correia
Adoiar Reese
Alvaris Gomes Jöriior -

DIli 08 de Julho
,

Dia 16 de Julho ,

. Thars, filha ide Lourival (Cris
t., Grahl'
curs, filho de LufS Carlos
(Azenllda) Kamchen
IiHcardQ, filho de Wllmar (As-"
ta) Rtchartz
Marcos, filho de Nino (Cata
rina) Strelow
Luciano; filho éle Nicanor .

(Dâ;cl) Cardoso' .

ßeni �indermann
Alcides Dias Raimuil'do
Valdemar da Silva

HO!illy,Beck
Edlr Sasse

Dia 17 de Julho

Sr. Pedro Rengel
Sra. Lori Splitter Mundstock
Sra. Ellen Silvia Prôdõhl Han-
"

sen

O jovem Jaime Antônio Bor
tolini
Álvaro Rasseni
Osnl Winter
Nelza Niels

A Secretaria de Comunlcaç!lo
, da Presidência d� Repöbllca e

a Empresa Bràsllelra de Notr
cias, fiieram chegai" à redaçao,
boletins especiais sobre a visi
ta ,papali ao Brasil. Somente
contendo màtérla sobr� os 2

primeiros dias, nada menos do
que-"telex de 10 metros: .. Só!

r'�,Dia 18 cfe julho

O vereador Eugênio Gascho,
em

. Jaraguazinho
JoãdWelter
-Landir Daipiaz -

,Valmira Bussarello
Felipe Jorge Meyer
Reinoido Oiel

O casal amigo Altair'Augus
to (Marn Marlene Gon�alves)
Plepér, ,lu' passar segunda-feI
ra, ala 07, o primeiro ano de
uniÃo conJugai" razIo porque
a colunä dlreclona suas fencl
taç8es pel�-dat�:

---k-

I -

MIRANTE SOCIAL . .-.
(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)

I(Equipe "Correio d.o Povo")

��-�----
Unem:sé' pelo m.atrimôniõ às enêrgia e telecomuntcações, no do Ataliba. Ficou realmente uma

,18 horas deste sábado, na Igre- mesmo di� 20 do cerreute. DEm- ,graça o local.
ja Evàrigélica Lutherana .de tre os formandos que optara.m

'

---Ir- '"Tlmbó, os jovens Vaiéria Stre-. por Engenheiros Eletricistas _: A fgreja Matriz São Sebas-
be - -filhá de Walter (WaIlYl) Opção Energia -, recebemos tião acolheu' sexta-feira, êlia

h

4; -

Strebe, da sociedade jaragua- convite de Vitor Hugo'Deliagius- o enlace matrimonial dos jo-ense e Nélson Hardt - filho dê tina, jaragaaense de nasclmen- vens Marita .,Mahfud e Antônio
Inwald (Irmgard) Hardt, da sc-:' to, filho do .saudoso, Inspelor. César da Silva, em ato aconte-ciedade"fimboense. 'Valéria e- de Ensino Aleixo Dellagiustina 'eldo ás 20 horas'. A recepçãoNélson (também conhecido 'em

.

e Reg'ins Nicolinl Dellagiustina, foi nó Itajara. A coluna cumpri-'Jaraguá'por Timbó)" escolhe- atualmente residente na Oapl-

I
menta ao jovem casal.

ram para apadrinhar o' ato •

re- tal do E�tad9. Vitor H�go par-. ---Ir-,..

ligioso de logo rnals, os casais ticipará no dia 20, às 11 horas, A ComunIdade Católica· de
Eug,ênio Strebe e Sra., Vig�ndo de Mis,sa 'd'e Ação de Gr�ças,

>

Jaraguá do Sul, em festas des-
Meier e Sra, Walmor Strebe e na Capela do Colégio Catarinen de ontem, com os festejos em
Eunice Lescowicz o ato' re- se; às 18 horas,' cerimônia de hdnra ao padroeiro São Sebas-
ke e Srá� Carlos Herisohel e Di Colação <{e _GrlillJ, no 'Clube J12" tião, A programa�o. prev6' pa-.lane Zonta e, Almiro José Pons- de Agosto ,e, no mesmo clube ra "este sãbado"abertura às 17
tein e' Ivone Horonçoso, �A ��- parti�ipa�á de baile" às. ,2,3' ho- horas, com procissão e,bênçãocepção," após, 'acontecerá na r�. r, Receba �)(Itor HUgo os dos carros e missa às 19 horas,SociedaCle Recreativa e Cultu- eumprlmentos desta coluna pe- com a pregação.do_Pe. Elemar�ral Timb6. A coluna que tem Ia conclueão de, ,�eu� e�tud9s.:-: e a participação do Cora. da
em Valéria "e Nelso'�,. amigos acadêmicos. Comunidade da Barra do Rio
leitores, cumprimenta-os, dese- �, _ C8m:J. Anianhl, al6m das tradr-
jand'o-lIies uma feliz e venturo- VisitandO dia dés,� a,' �a- 'c'onais missas, festejos durante
sa vida matrimbniai;' 9arregada ção, ", esta, pessoa �,nsacio�al.' todo o -'fi,.
de muito' amor, .e, unic;laâe. ,qu\it é o Sr: Helmuth Haeder, de ._*_---Ir- Corupá, nosso çola,!Jorador ,com O dia 18 de- juiho p. p. ·foi de
A ��ociação Brasileira de suas sempre apreciacfas rim�s �intenso luto na.. locàlidade deProd� de Maçã e Pêra, está sob o pseudônimo de Claro Va- Vila Nova, no municrpio de

comunicando a' eleição' de lente. Retorne sempre, cOmpa- Joinville. Cedo ainda d�quelenova diretoria para o biênk) nhélrol dia' Rolf �flenski era fulminado
junho de 1980 a junho de 1982. -*....:::::: por um colapso, d�ixando aos
�I . elélto. presidente o empre- Para quem gqsta :de datas. 53 anos a esposa Lieschen e
sário e fruticultor'catarinensé eia O�' de ago�to, �ará 1 (um) seus ,filhos Irineu e � Aubens,Willy Frey, de ,Fraiburgo, um ano que a, Pónte Tavares, So-' além de du�s noras e s.eis ne-
dos municípios que mais pro� brinho, que demanda à Ilha da tos. Rolf era filho único do sau-,

duz maçã no Brasil. Figueira foi interditada. doso .Paulo' Penskl e. Hermine
-oJr-

.

," '--..ir-
�

Schmöckel Penski" radic!ldos há
Em visita a seu pais I;>alma' O Governo do Estado de�S�n; •. anos na yila Nova, _onde des-

(Gertrudes) ,Uber, em' Jaraguã' ta ,Catarina� através da Secre- 'fr.utaya de largo prestigio, 'sen-do Sul, o Tenente-Coronei ,En- tarla 'da I",dlistrla It do Çomér-' do".portanto, C):'seu sepultamen-genheiro Adriano Uber, do Cen- elo, dI! Secretaria' cfe Cultura; to acompanhado de funcioná-
tro Aeroespaciai de- São José ESJ;Kl:rte ,- TurIsmo � Citur ,6.' "ios da municipalidade de Join-
dos Campos (SP), onde é Che- da Acioc _.:. �ssocl�ção Comer- ville 'e do ex-Prefeito da Man-
fe do Regimento de Engenha- ela' e Industrial do:Oeste C,a-: chester, Dr. Nfison Wilson Ben-
ria. O Ten. Cei. Adriano" Uber" tarlnense, coRvidanêlo o' !'Cor- der. Correio do Povo, 'apresen-
que está curtindo seus pais, relo do Povo" para, a inau9ura- ta à Lieschen, à Tante Hermine,aqui, segue após ·par!!--.CarioasY' çlQ da-I Incl.oeste __; Feira In-,í' aos filhos,'nO'fàS'e netos, o seu
transferido que foi para' o 5.0 dustriaJ do Meio' Oeste, a rea- sentimento de pesar por tão in-
COMAR - comando Aéreo Re-' .I�ar-se às 19.horas do dia 13 fausto, acontecimento.
gional, sediado naquela cid�de, de ag08to, no Pavilhão do Cen- -

'�gaúcha. Desejamos u,ma 'feliz tenádo, em Joaçaba. A exposi- Dirigentes e. atletas 'do sele-
estada _em' nosso meio. ção irá' até 17108. clo.nado Jaraguaense cfe futebol

----k- - '. ---Ir- de' salão, reunlra.m-se dia des-
No "Próximo dia 21 de julho, .-, . Compietoul O,' seu primeiro' tes para uma peixada· de con-,o bem sucedido ca�sídico Dr.' aninho, w'graciosa Cynthia,_ fi- fraternização, oferecida pela liAltevlr' Fqgaça Jlinlor' (Lúcia' Iha "do casal amigo é' leitores' ga Jaraguaense de Futebot de

Márcia Menel), éompletaril o. da coluna ·em nossa Corupá
'.

Salh, na sede da AssoCiaçãoprimeiro ,anlvei'sárfo de casa- ani\(ersariante,. Dr. Donato '(Àr-:' ,t Atlética, Banco dó BrasU, 'na co-
mento, uma data que �certa- lete) Seidel. O -acontecimento" rlna' de ouro.
mente será comemorada. O am� efeu-se dia 09 J')assatlo. �piem da coluna. /

'

�.,
,

I

'---tr- ' Domingo liltiíno, ôs jovens
'A(ravés do Processo José' Amaral Pereira Filho e Vi-

'

01223/80, a Da. Zulcemá' PÓ- vlaR M�ry Souza, viram, felizes,
voas Carneiro, da 17.a Delega- o calendárló' registrar o prlmel-
cia Regional dO'Trabalho� loca- ro aniversário de casamento.
IIzada na' Capital do .Estado, Os renovados cumprimentos ao

concedeu o competente Regis- CBsall
tro' de Profissões Regulámenta
das, dia 04 passado, como Jor
nalista Provisiona'c;lo, ao reda-'
tor deste jornal, Flávio José
Brugnago. O registro levou o,

n'úmero 126 e consta no Livro
01, Fis 63V do ORT/SC. E a lu
ta éontinua, junto com o movi-'
mento 'que visa d_ar aos' "pro
visionados", o registro "profis
sional" atualmente existindo Ie

,gislaçao impeditiva) para
�

tanto,
mas que, crê-se, seja encon
trada Uma solução" pois não
sao poucos os companheiros
que encontram..se em' Idêntica"
situação.· Por ora ... tudo bein!
..

'-ir-' .'
No corrente mês' reaUzám-sê:-

I ß

'as. sqlenidades, de f0l'll1atura
.

dos formandos da Escóla de -

Engenhariá Agrômlca "a' Uni
versidade Federal de Santa Ca- �

tarina. Dentre os fomtandos
, destacàmos o Sr. Antônio Amau
ry Silva Júnior, filho do diretor'
António Amaury Silva, 'do gru=
po seguiador Atlântica BOa Vis-·'
ta, dev,ndo çumprlr a seguinte
�rogramação de formatu�:_ dia
19, às 10 horas, plantio da ár
vore, no Centro de Ciências,
Agrárias; dia 20, 'às 16 horas,
cerimÔnia religiosa na Igreja, do
Divino Espirito ,Santo� às 18 ho

ras,
.

Sessão Solene de Cola
ção de Grau, no Clube 12 dé
A90Sto e às 23' horas, baile de

formatura, no Santa, Cata.rina

C�untry Clu�e. Ao A�ury JIl-
,

nior, Integrante dos Engenhei
ros Agranomos de 1980, os

cumprimentos desta folha.
.

-tr '

Aliás, ti'lmbém o curso de En

genharia Elétrica, da UFSC for�
ma as turmas que optaram por

! n ·,c� ��.rj f � rr(�') � lo

Foi promOVido de 1..0 Tenente' • �

,melhorà Capitão o nosso granae ami-". Três lo)as para, '

.

.

di r t clientelago José Bahia, eélegadÇ> da se'!ir a s In a
\

'

5.8,Delegacia do. Serviç0 Milk duas' na Getúlio Vargas e na

tar, com sede em Já'raguá do Marechal Deodoro.
Sul. Justrssim� a promoç�o., O CINDERELA"Correio do Povo" êumpnmen- 'K

, ';'
,

ta, feliz,.' ao 'atJo'ra' Cápitãd' Bä.:· a- melhor opçao para
hia, ostentando uma nova es- suas compras.
trela ,em sua faràa." J �

--"k-
No próximo dia 20, os jara-

guaenses Cláudio Maler -e Dur-.

val Marcatto Júnior eStarão, ao
Segundo a revista Inglesa lado de �egas, cumprindo ex

''The 'Banker", � sua: edição' tensa pllOgramaçllo, quando da
de 'unho e CQm base nos, da- Colação de .Grau· como enge- que.o
dos do ano passado, o Banco nhelràndos,. nas opçóes..."Cons
do BrasR está cprocedo em,20.o. trução Civil" e "'transporte!'.
lugar,entre os 500 maiores ban- As 11 horas'daquele dia, have
coa cio IJIuncro, _em atfvoS to�ls. '. '

rá cerimônia religiosa na cape.
No ano an�erior, o 'BB. ocupava "la do Cológlo· Catal�inense; às
a 17.- posIçlo. 18 horas cerimônia de Colação

---k-
' de Grau no Clube 12 de Agos-

,

to e às 23 horas, Balle, nom" :._-------..:-.--:------,.
mo Clube. Cliudlo Maler é fi- '-----..:-.---�---___;'

De aniversário amanha, dia
13, essa slmpat!a de garota que
t! 1\ Srta. Japira Rozza, Irma de
nossa colegBJ de trabalho, a Ma
·rinAs. Jaclra rece6erá esta noi
_te I cumprimentos na festinha 'soclais jaragua,nse. Aos novos
que programou em sua. residên- Engenhelrós cá da terra, à seus

i"
cIBJ ,à a�lgos e colegas mais pais ,também" nos$OS cumprl-..

e"
.

p' O�Bch�gados" Felicitações pela
"Mle,nlOS ,p.elá conquista dO, lau- ,

.' _,."", _,
."

ida,de novai e. .. até. à lÍolte.
,.

----------------·.1 -:tA V A N� oER-I A Ts1 frQ:',i

Plimtfts ornamentais.

Fez um ano dia 29. pass�do,
que foi 'eleita a primeira direto-

.
ra provisória '(a90r81 oficializa
da) da Associação dOs Municr
pios do Vale do)t�J!)f?fu (AM
VALI), em ato que ocorreu no'
Baependl, ocasião e,m que foi
aprovado, também, os estatutos
sociais. � ó- Prefeito Victor
Bauer que, desde então, vem

presidindo a Associação.
--tr-

Recebeu amigas quarta-feira
a Sra. Mariza Kaufmann p·ara o ..

bate-papo 'descontrardo que
nao falta às quartas-feiras, e

aquele l-anche: E na terça' re-,
cepciOnl8JU amizades a Sra. Ve
ra Haake, em sua residêpcia,',

. para um café.

-tr-
Feliz, o ,estimado casal Dr.

Os", Cubas (Erecê) D'Aquino,
pelas B. de Prata' que ocorreu
dia nove. E pua marcar o acon

t,cimento, empreenderam. um

giro ii vádas cidades brasilei
ras. Cumprimentos deste jornal
ao casaLD'Aquino pelos 25 anos

d� casamento.
.'

' ,

I �
�rocou de idade segunda-feira,'
o garotão Ivo Koneil Júnior, fi
lho dos amigos Ivo (Cecflia)

,
�

Konnel.

-w-
Também recebeu cumprimen-

tos pelo "nlver", dia'6, o En
genheiro Florestal e Presidente
da Seccional. élà, 'Aprema 'em

- Jaraguá do Sul, Dr. Ingö Paulo'
Robl.

-k- .

Ä Associação de Pais e Pro-.
fessores e a Diretoria, do Co
légio 'Divin'8 Providência, jun
tando esforços à comunidade
para 'instalar laboratório de'
ciências' juntö ao educandárIo,
para benefrcio de seus alunos.
A campanha

.

é m,eritórl' e re

quer apdio maciço à iniciativa.

�
Jarlta -inaugurou ,ontem novo

pósto· de' 'Venda e' Café: l:olo
nlai, às margens da SC-301, di
visa com Guaramirlm, onde
funciona a antiga Churrascaria

O governador Jorge :Konder

Bornhausen, cumprindo um pé
riplo inicIado quinta-feira, esta- L-'-"'"--------,----...---;----'
rã no dia 31 em Schro�er. Não
se sabe ainda a programa.ção
que cumprirá no vizinho m.uni

ciplo. Na mesma data estará
em Silo Bento e em _Brusque.

'AINDA HA .SOL
ATRAS DA MONTANHA

PAGINA 2

Lunardelli acaba de entre

gar aos leitores catarlnenses
,mais um volume da Coleção
Barrlga.Verde,- dentro do pro

grama de valorização do au

tor barriga-verde, uni sadio

esforço' da Editora Lunardelli
- TV Eldorado .de divulgar o
que é nosso, sob o' sugestivo
título "Ainda há Sol Atrás _da
Montanha", da pOetisa Zora.l
da Hostermann Guimarães. IÉ
a coletânea, de poemas de

.

Das mals prestigiada e con

corrida a transmissão e posse
do nom Conselho

.

Diretor do

Rofary Club Florianópolis-Leste,
-

no Lyra Tênis Clube, tendo na

presidência o Diretor deste Jor

nal, Sr. Eugênio Victor Schmö
ekel. Companheiros de todos

os Rotary da Capital compare-
. ce�am, além ae AntônlO José

(Yvonne Alice) Gonçalves, Ja

nuárlo (Realdina) Stinghen -

representando a presi�ência do
�C de Jaraguá do ,Sul e; Rolf

. (Gillian) .. Hermann.. e Dietrich·

(Renate)'Hufenuessler - de Ja

raguá dO Sul e, Isolmiro Cor

rêa e Sra., de Gua!ramirlm,
acompanhados da filha e genro.

,

Os renovados cumprimentos ao .

, nesee diretor,' pela ascensão ao �
cargo.

. �-
Acontecerá neste domingo,

13, o batizado da pequena Pri ..
,

clla, em Joinville, prlrnogênlta
do casal amigo Néison (�arize
Liane) Schultze.. •

,

, --:*-, � ... " "

Será ánflttiã dia 16 pról(lmo,
do Grupó Lanche, a Sra: Mar- ..
gulf (Mandl' Wagner, esposa do ,�
empresárto Udo'Wagner, da"

r

GráfiCa Avenida.

sua lavra' e que formam o ter-

I
celro volume, exemplar que

In08 enviou' com gentil dedi-
catória. ,""

I
-

Catarlnense nascida em IFlorianópoßs, aqu� mesmo !�
os seus estudO$. e aqui 'VI
de o seu tempo no trato do

magistério, da poesia:de erõ
nica e outro... tràbalhos em'

jornais e revistas do'País.
.Ja a pr6prlà autora que diz:.

"Uns procuram a rtqueza, ou
tros a glória. Alguns andaRi'
em busca do verda�eli'o àmor
Há 08 que buscàm a, perfei
ção e os que buscam acima

de tudo a sab8doria. Mas
.

. -.

existem aqueles que procu-
ram .. a.... MaJor, em cuJo
seio estio contidas todas as

causas da "procu.ra": Os que
fã chegarem, já encontram:
tudo. Continuo caminhando...
.. 'p.�f�ra"do. çom. �M'i"I1,�
de, dian�e de meu Criad�,
cf)rifesso que gostaria. multo
de pertencer ao grupo dessas

últimas almás. Talvez um dia,
eu chegue lá,..... Procurando'
e levandó comigo o canto das

,horas...... E: sàbendo q'ue en

quan�o é nolte.�qu), é dia aU,
vou caminhando na certeza

de que "Aln�a há, Sol -Atrás
da' Montanha". "-� .";..I-.',.._ ..

...

_�'" o teitor. que ama a8

coisas que· são -,produzidas
em Santa Catarina, é esta a

,oportunidade de enriquecer a
biblioteca com um livro que
forma na vanguarda da poe
sia de nossa terra.

. lho do Sr. e Sra. Estephano
Maler e Durval Júnior, do Sr.
e Sra. Dorval' Ma'restlo, ambos
multo relactonadoS nos meios

�tOMEft[IIL fLORlll1
Oficina ele Máquinas-
"- '. . �.. i

�

de Escritório -

Antes de mandar suas má

quinas para conserto, con- -

sulte-nos.
'Rapidez; eficiênci,a � bon.s

. preços estão'" a sua d'ISPOSI-,
ção.
Rua Venâncio da Silva

.Porto, 331, ao lado da Weg.l,
Fone 72-0053 (recado) - Ja-,

, raguã d.O' Sul-SC. '

'1 'Para este �utóno, vista-se
.

na moda elegante e descon-
- ,

"" .

'iralda: Passe na
N

'(]onfooç_ões
S�e!t·, Etda'.
e verifique as opções

.

para presentes que só a
-

SUELI TEM.
.

Calce e vista-se 'melhor
neste outöno <?om a

M�io "o mês do amor,
das mães, das noivas e dos

present�s." Demonstre todo o

seu-· carinho . presenteando
uma das múltiplas

_ sug�stões

Lanznaste'l
Av. Mal. Deodoro, 364

JÁRAGtJA DO SUL -. SC
Um presente para. cada �osto

.

I
'.' ..

FUl)dos Açougue Mahnke

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

Agora na Reinaldo Rau,' 626, aten-
dendo- diariamente, inclusive aos sába- -,----..-'----'-"-.;...;;...--"--'------;
dos até às 18'horas e aos domingos e
feriados das 8 às 12 horas. Demons,tre
seu carinho. Ofereça nores da

.
�

FLORICÚLTURA IMPERIAL

óécorações para casamentos .-. Decorações
para Igrejas� Decorações para clubes - Arranjo•.

para festas":" Buquês em geral.

.9rrÜ!le.r_Iz,�as
í '

20 PIZZAS DIFERENTES
orlAZANHAS \

�RAVIOlAS
.

�

Logo, logo, �quele
chapinho alemão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Coluna, Agropecuária
ZONEAMENTO AGROeLiMATlCO DE

'

SANTA CATARINA
-

.J

Executax:lo pela EMPASO'- Empresa Oatarí->
nense de Pesquisa Agropecuâria S.A., vinculada
à Secretaiia da Agri,eultura ,e do Abastecimento,
o Zoneamento Agroclimático é um trabalho que
tem por objetivo o levantamento. do uso da terra

para o cultivo de culturas de -Importäncía econô
mica e social do Esado de Santa' Catarina:

O' estudo tem enfoque na distribuição agro ...

,_ciimãtica-,-para estas, culturas, tomando por base
suas exigências em termos-de clima e solo.

-

Segundo o 'engenheiro agrônomo Bernardo
vasuntro Ide, do Departamento TécnIco e Cientf
fico da Empase, o' Zoneámento Agroclimático .é
baseado em levantamentos dei dadoe de tempera
tura, umidade relativa do ar, e regime pluviomé
trico das regiões caracterlstlcas.da Sta. Catarina.
Continuando, o técnico explica que estas variá
veis expressam a disponibilidade térmica e con
teúdo d'áqua no ambiente atmosférico que são

/

os ':parâmetros em que se baseia o Zoneamento.
.. Além de oferecer subsídios para a execução

de um projeto de regionalização agríoola no Esfa
. dó, lndioando áreas 'potencialmente aptas para as

principais explorações. agrícolas, contribuirá tarn":
bém para norteara .elaboração de programas de
pesquisa da Empasc e, para uma melhor planifi
cação da assistência técnica e creditícia de for
ma a racionalizar o uso ßos fatores capazes de
promover o desenvoívlmento da agricultura cata-
rlnense., ,> •

Vale ressaltar, alnda, que a execução ds.' um
projeto

.

de regionalização aqrfcola permitirá Lima,
melhor. utilização dos recursôs naturais, evitando'
que seu uso indevldo leve a_degr�i(::Jação dos so

los, da flora e da taunacatartnense, Com danos
irreversíveis ao nosso meio 'ambiente a, conse

que-:'ntementa, com sérios entraves: ao desenvolvi
mento agrícola estadual.

ONU ADVERTE
A preocupaçãO do's Ministérios do Interior e

da Agricultura com o uso racional' e a pr:e�erva
ção dos recursos hrdri,cos .parte do qonsenso da

.

I Conferência das Nações Unidas sobre a Água
(Argentina, 1977), segund,o 'o qual se n,ão' se ado
tarem providências imediatas a água estará· na
base dá pró�ima e mais grave crise que a huma
nidade deverá enfrentar.

De üm tótal de 1,4 bilhões de Km3 de água
existentes no globo terrestre, menos de 0,02'%
c'orrespondem $ p-arcela dinetamente utilizável pe'-
'10 homern. Desta porcentagem, a agricultura ir-:._
rigadl;1 � responsável pela maiorr parcela de 'seu
consumo, o que,' longe de ser l!m fatér limitante
do desenvolvimento, em geral repres'enta um cla-
ro estímulo não ,só a produção de alimentos em sí,
mas também ao desenvolvimento da' agroindús-
tria e da eCono-mia cOlmo- um·· todo. I.

�

Aproximadamente uma quarta parte da pro
dução ag,rícóla do ,mundo é obtida na sétima par
te das terras cultivadas, as quais se encontram
sob irr,igação: Na América Látina, de um total de
cerca de 140 milhões de hectares: cultivados, ,ape
nas 8,2% o são' com uso da irrigação;

No Brasil, porém, esta pro!porção baixa para
1,7%, o que representa o menor percentual veri-

,

ficado.
"

.

.

ARRECADAÇÃO DO INCRA
Em apenas �dez Est:a�!os da Federação, e so'

mente nos dois primeiros:meses do ano, a arreca

dação"do Impóstö Territorial. Rural, referente, ao
exercíciÓ' ae 1979, -atingiu a 2.507. milhões cor-

,

respondentes' à quitaçao, de. 2.364 mil guias, dãs
3.043 mil exped'idaS::'Esta arrecadação e relativa,
aos' Estados da Paraíba, Alagoas, Minas Gerais,
Rro de' .Jl;ineiro, Espfrito 'Santo, São Paulo" Mato
Grosso 'do Sul, Paraná, SANTA CATAR1NA e Rio
,Grande do Sul, .onde 0 :percentual de arrêc__ada-
ção foi su'perior a 70%. :

,

".
.. .' .',

.

Até jUlho'deste àno, o INCRA continuará re

cebendo 'Os pagàmentos correspondentes aos dé
bitos' anteriores. 0s devedores que até este' mês'
nãó liquidarem os' seus débitos perderão o direi
to dos oeneffciós' ·do novo ITR, uma véz qüe, ,já
'em julho, será iniciado' q 'Iançamenté do, imposto.

Sendo assrm, aquêles qu,e não quitarem.seus
débitos não têrãõ direitq a reauç&o, previ:SII:a_ na
nova' legislação, que p'ermitß desconto Qe_ até ..

90%, do imposto devido, d'e aJcolrdo com:o grau de

utili�aç,ão. e efic.iência: na e�ploraç�o, a� 1�rr,a.. , ...

"

. (
. EVASÃO . .

.

, Com base em 'pe'squ'isa realizada pelo Depar
tamento de Cadastro 'Ei Tributação, os índíces. de
evasão dos devedores' do, 'ITI�., r:ela!l:ivlO a Janeiro
e 'fevereiro ,_ exerc!_çiQ de 79. por região, .são.,as"
seguintes: 6�.por cento, no norte, 43 porc,ento 1")'0
nordeste, 17 por cento no sul e 38 pÇ}r. c�nto no

'centro�oeSte. E visandO' diminuir o número� de de
vedores relacionados entra os maiores' valores
lançados em Dlvi<!a' �tiv�, réf�rente ao p�rrO?O'
de 1973 a 1978, naol ,lIqUIdos, par? 'e?<e9u.çaQ '�IS-_
cal.

, ,

NOTIFICAÇÃO '
...' ,

Ainda oom 'o objetivo dá r;edu�ir o> nU!l1ero de
devedores omissos o INCRA implantará 'um 1110-
derno sistema de c�brança ;_;; ÄNotifica:çã9,Dire
ta _ de aco'rd0 com- o dornicrIio do contribuinte,
para que elá possa quitar o �eu débito em qual
qU8í agência bancária' do Pars." "

','
Um levantamento realizado pela Diretoria de

Cadastro, constatou que 2;.7' por'cento das pro
prietários ruráis brasileiros têm. dOTicílio :em �u- .

tras unidades da, federação,- ,:13,3 P9r-cen!<? t��,

domicílio na mesma unidade da fp-déração, no en

tanto fora do município de lo'calização ôlo ,imóvel,
. � e;.;9� ·7-5 .por-cento, ��s:tante, residem no pr?prio"

.

munrcfpio de localização do seu Imóvel Rural.

SEMANA DE 12, a 18 DE JUL,HO DE 1980

�

P__ef�ilura e" Insterledere ' Sani,Q . Rita '��

conlratQID�. execução .de linhas,
� de' eletrificação.' -,no interior

• "', ..

?...
"

I .

.

A INSTALADORA SANTA senhos e especificações das

RITA LTDÀ., atua�do no mer- é�l'ltras 'Elétricas de Santa

cado de materiais elétricos e Catarina..·

instalações há 12 anos, por- Estabeiecida na 'Rua Dr.

tanto; éom uma larga �xpe-
�

Fúlvio Aducci, 1045, no És

riência no setor, venceu a treito, Florianópolis," .a INS-
.

Concorrência Pública 01180, / TALADOJ=l.A SANTA RITA

lançada pela Prefeitura Mu-
/

LTDA., é também revendedo-
nicipel de Jaraguá do Sul e ra no ramo de materiais elé-

já assinou contrato para a e- tricos e instalações, de con-

xecução de nove linhas de cettuedas-empreses que ope-
.eletrlflcação rural no interior ram no mercado naclonal e

do rnunlcíple, num total de internacional, além do que,

34.616 m'etros,': de acordo é especializada na constru

com os projetos, plantas, de- 'ção de redes, montagem de"

subestações" montagem, de
redes de dlstrlbulção primá

, ria e secundária e dema'is
serviços relativos, à eletrlcl
dade.

empresa, Sr. Wilson Lemos;
.

assinou contrato no valer
de Cr$ 13.782.725,50, do qual
Cr$ i942.360,00 será aplica
do em mão-de-obra e Cr$ ••

10.840.365,50 para o material;
em ato, prestigiado lambem'

.

pela imprensa e que teve cO- .

mo testemunhas ,o iVice-Pre

feit\)/Sig�lf' scnünke e o' LI..

der do Governo- na Câmara,
Yereador Enno""'Janssen. Pre-

,

'sente também o En9..enhelró
Francisco Xavier Lemos". .

A ,NSTALADORA SANTA. -

RITA LTDA. executará a im-
.; plantação, no prazo: centra

tual de 144 dias operáveis,
, após a expedição da Ordem

d9 Ser,viço, de,34.616 mettos
, de linhas, de eletrificação, em
leealldades in�erioranas de

Jaiúguá do Sul, que ,banafi- .

clarão milhares de usuários.
das lo��lidade--;' de . '=strad�
do Braço e Salto' Ribeirão

Cavalo (Nereu RamoS!)1 Est�a-
,

. da Javali Esquerdo e Ê.,trac1a.
Javali Direito (Rio ,Cerro II),
'Tifa União (Rio Cerro .11. Tita
ScN.lb�rt (Três. Rios .. do Nor-

,,(1:), TitIO Terezinha (N� ..e:'J,

Ramos) Tifa Funil Grande E'

Tifa FunilPequeno (T'rês R,

do 'Norte}, Tifas Bruch e Lau
be (Rio ,Cerro I) e Es�, ada
Rio da Luz�Alto.,
{is traba'lhos deverã", ser

EM JARAGUÁ DO SUL

· Como umá das cinco em

presas 'habilitadas à, ,Concor
rêncla, foi a -INSTALADORA
· �

SANTA RITA a vencedora e,

na .quinta-feira, dia três, no

gabinete do Prefeito Victor

.Bauer, o: diretor-gerenté . da

Viçtor Bauer e Sigolf Schün�

ke, Prefeito e· Vice-Prefeito

'-..

de Jaraguá do Sul, m;;>men·

to,' antes da assinatura do

Ne$te ângulo, a, assinatura

dei contrato entre o Pref�itó

Viel«>" Bauer e o diretor ge�

ren,te da Instaladora' Santa

Rlta, Sr Wilson Lemos,
.

Ia·

deadas por Enno'Janss�n e

Câmara

'iniciados nos próximos diàscontrato, destacando' a im-
·

portâ.ncia do acon,tecim'!nto. e,- conforme revelou o sr.'

W 'son Lemos, diretor-g�(ell- ,

ta rH! InstaladQra Santa r·rta,
,

;I E'mpreS8 está desenvo N,'1-

do estudos para reduzir o

prazo para el')tr�ga .
dás 0-

, bras\ em noventa dias, caso

não surjam imprevistos. O a

lojamento, graças. a interven

çãc do Prefeito Victor ,B:lller,
será junto 'ao Posto AgropB-'
cuário.

C; aesta forma, a empresa,
especlal1zada no setor como

é. tendo já executado várias
�()bras em outros municípios,
'. chega a. Jaraguá do Sul com
sua 'larga bagagem de S€ rvi- _,

çps em instalações e mate-

rií:!Í'3 elétricos, imp,lantando'
�s nove linhas de �ietrifica
çllo -rural, que se constituem.,

também, uma das metas 'da ..
Ac:':ministração Bauer/Schíin

. ke, que vê-se voltada na re

solu'ção dos principais pro
blemas q-ue afligem a corr,u-

nidade jaraguàense.

.

Sigo" Schünke, testemunha�

do ato.

\�Visitaem
� '.

"recesso.
Q I�gislativo jaragua

ense entrou . em' recest�o .

segunda-feira, dia 30/06,
'

apÓs realizar a última ses

são ordinária do, �semes
tre, com boá mov,imenta-

.

ção. O Executiv0, por e

xempl,oi, encaminhou pro
jeto, que" se aprovado,
suspenderá a incidência
de trJbutos munic.ipais pa
ra.a ,atividade de' .'·recen-

seador, tendo em vista o

breve IX Recenseamento
Geral dó Brasil promovido
pe.'IO IBGE, à exceção da
taxa de- expediente. Já o

ver. Reginaldo' Schiochet
, entroU' com· indicação su-

.

gerindo que' a municipali
dade, participasse efetiva
mente da campanha en

cetada pelo. Colégio Divi
na Pliovidência, que. ob-

- Mobrel: Postos
Culturais' e ,

Comunitários
Os 3.150 Postos CuUu,..

rais do Mobr-al espalhados
por todo o país estão sen

do transformados !em Pos
tos Comunitáriios, como

resultado da-mudança de
estratégia dei atuação ,do
órgão, que ago'ra d� m'ais
ênfase

�

a ação comOlíTtá
ria,- s�u"do a 'Superin�
tendente do Centro Cul
turar CIo Mobral, professo
ra Maria Luiza Cavalcan
ti. '

/
'

comun,idades, principal
menlle do interior d_o país,
junto a estes postos, aca
bou por transformá-los
em agências Cle educação
permanente, uma vez que
passaram ii de$el1volver
também ou�ros programas
do órgão.

Àc�ntuou a superinten
dente do Centro Cultoral
que agora, cOI11<a priorj.,
dade qUe o Mobr,!1 .está
dando 'à açã�" comunitá
ria, os pOIstos serão os

principais divulgatdor!es,
dessa nova estratégia de
atuação, utilizando toda a,

experiência adquirida !lo
desenvolvimento . com' as
comunidades,.

Ela acrescentou, que os

Postos Culturais foram
criados para funeionar
como centros aglutinado
res é irradiadores dos
proJetos . do

. Programa
Cultural' do Mobral. Con
tudo, o envolvimento das

jetiva ä compr:a de um la
boratório ao educandário.
Todos os ediS votaram a

.

favor, menos Ivo· Bae,her.
A Câmara reçebeu ex

pediente- do Secretário da"
Fazenda, Ivan Bonatta,
�qúe', referindo-se 'à' indica-'
ção do "Legislativo local
em atender as micro-em
presas os benefícIos do
Governo Federal, atravési
do Decreto-Lei 1.780 (isen
_ção do ICM), deçlarou
que os órgãQs técnicos
de sua Pasta já iniciaram
estudos da questão �e que
o assunto deverá 'entrar
-ern pauta -numa das próxi
mas reuniões do éonse-
.Ihu,de PoHtica Fazendá::

.

ria _ CONFAZ.

,geoU' as telefonistas pela
&ua data (29/06) e para
benizou-se com. o Mililis:'
tro, Jáir Soãres, da ·Previ..,_
dência Social, pelo enca�·
min�amento do

.. pf1oje:to
-de-I�i, já ,em poder de Fj..
gueiredo estabe,lecendo a

contag,em rectpr�õ-c'a por
tempo de se.rviço tanto em

área federal, como esta
dual e municipaL "Isso- é

. muito 'impo-rt'anfe po-is:
. permite' contar o tempo
de serviço, para efeito de
aposentadoria,· CI u an d o

mesmo não tenha . traba
lhado em cárgo, público;
anteriormente'. .'

.

E Jlosé Aiberto ' Klitz'ke ,

registrou o Dia do 13om
beiJO (02107),' entidade.

Os vere'adores, Eugênio
Gascho 'e Alvaro Rosá re-,

gistraram a vinda do Pa- .

pa João Paulo " ,ao .Bra
sil, dizendo muito impor-

.

tante, a nós I brasileiros e
, que nos honra sobrema-

,

neira ter em nosso mei'o
,o representante direto de
De,us na terra. Inclusive
:Rosá soliéitou que (> mag!.
'netisrno dOi Papa ilumine
a rnente do� polític-os que
comandam este P.aís e /

.

·criti.cou veementemente
àqueies que criticam as

autoridades .ecles:iásticas,
fato que não tolera. O
vereador tem em sua: fa- .

mrliav dois sacerdotes.
Já Schiochet homena-

/_
. '..--

-
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. ECOS DA REUNIAO DA
FACISC, EM

j .RIO DO SUL

O Conselho' Diretor da
FACISC _ Federação das
Associações Comerciais
ie rndustríats de Santa Ca
tanna, esteve reunido no
�dia 28 de junho na cidade
de Rio, do .Sul, para a sua
38.a Reunião,. presentes
cerca. de 100 empresários
represéntande as Asso
oiações Comerciais e In-'

· dustríaís de nosso' 'Esta
do, debà�endo e aprovãn-

·

do os seguintes trabalhos:
.;;_ Envio d� ofício ao

Sr. Francisco" Oswaldo,
'Naves 'Dornelles, Secretá
rio' .da Recelta fed'era!,
sollcltande: a) "dedutibili-·

, '""
dade dos encargos finan-
cetros decorrentes de 0-

. perações com o desconto
de dup,lieatas (art. '17, §
únlco, "a", do Decreto-Lst
n. 1.59811977); ti} deduti
bilidade dos encarços
.corn comissões' devidas a

representantes 'comerciais
(Parecer Normativo CST

'-no 7 é1_e 28.1.76):
.

_

� Envio'de. ofício ao
Sr. Governador ,de' S.C.

, solicitando'a
.

não estatl
_, zaçäo de setores da eco

nornla privada' catarínen
, ISe.

,� Envio de o:fíció ao
. .

'"Sr. Ministro da Fazenda,
Dr.. Ernane "Galvêas, soli
citando a redu,ção das alí
quotas do I.P..I. sobre os

,

produtos
"

enquadrados
nas pOsições 6"8.11, ' sub

.;

-posiçõ�Si e itens 02.00,
06.00, 10.00 e ·11.00.
-- Envio de ofício ao

Sr, GOvernaqor de S.C.,
solicitandó a Anulação do
Convênio celebrado pela,
CODESÇ com a Pátria -
Cia. Brasileira de . Segu
ros Gerais.
,_ Envio de, ofício ao

Sr. Governador. de S.C.,
solicitando o apoioi do Es-,
tado no sentido de tornar
o Porto de Itaja! mais efi

.

ciente, menos burocrati-
zado e capacitá-lo para
receber navios de maior
porte.

,

- Telegrama ao Sr.
Govemador de SoC., soli
citando seu apoio irrestri
to; visa/ndo sensibÚizar o

Governo' Federal para as,

periculosidades das r'l'or-
, mas restritivas de crédi
tOi, adotadas pelos Ban-
cos Ofielais.

Em segUida or plenário
.

'aprovou a re,aliza/ção'da
39.a Reurlião, na cidade
de Criciúma; 'pará '6' mês
de setembro de 1�O.

r�gistrada '

m.OQ.e1Iar, que começou
modesta e que vam pres..;
tando um serviço des!in
'teressàdo, palo Simples
desejo de, Servr�,'a-'c0mtJ.. ,

nidade.. Citou os' Drs.;
Baumer e "b-tsa, baluartes,
çia lutá pêla implantação\
e continUidade d'as ativi.,.
dades da corporação que,' \

juntamente, com,'
.'

outros,
deveriam ser considera
dos "Cidadãosi Behemérh
tos de Jaraguá do $ul" e

agraçiàdos com benefr
cios por parte da munici-

"palidade, como isenção
de imposto ou outra for
ma assemelhada. Isso, se
gundo 6 edU, àqueles: com
mais de 10 anos de ser

viços pre,stadC?,s ao -'öo�po
de Bombe,jros de JS; '-

Impressos em

Offset A'CORES.

Depto. de Arte:
. _

tipos -- Catálogos� Fólhetos _ Rótulos -

. Prospe�os "":7'" Etiquetas.
.

FOrOLITO,

Criação de logo-

GRAFICA AVENIDA LTDA .
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COltliva. a histé ·
,

, 1m; orla ....

...... JBARAO DE ITAPOCU

-HA30ANOS_
_ • �aragu� do :SUI vivia a aemana de 6 a 12 de [ulho de 1950.

·

,q4-ando a vlda era franca e risonha, mas que já se preparBi� vam as profund'as transformações deste meado "de- século em 1] •

- todos o�' 8�tores d� vida humana, ,_. (';"
'

L ..

�

.. ! Toda a Impr�nsa �sou ii ocupar�e, -em -aeus prln
"olpal,s ar:ti�os, do Sr.. �eUiJJo Vargas, .atacande-o- a quase to-:" .

t�l�dade dos jornais, dj�endo: "A-quem duvidar que o Sr. Ge-'_
tuho Vargas, se voltasse ao poder, seria capaz' ,de fazer·o ':
que: e.$� prometendo;'cúmpre recordar que o ex-ditador ras-

· gouJ.� Cons.tituição 'de 1,891; rasgou a Constituição 'de .1934·
'deixou .dfl executar a sUa Portaria Constitucionai 'd� 1937; re:

_

cusou-:�e a asslnar a '_Constituição atual e, elelto. Senl[lgor- çla''1�;
RepCJbhca .abandonouo exercfcip desse mandato, pare mos-J
trar-o seu desprezo pela '.Constituição vigente, .que não q'uls',
assinar. Tendo, como Sê ;yê.;.,o S�. Getú�io VarsaS, (l ímprenea "

� 'do Parsi cQnt�a 'sr, as Sli�$.possibilidades de voltar a ��s,ur:nlr �', .'.

,0 poder dec,rescem yel;tigll1osamente". Getúlio. �1!�Ç!t� à� :eleH,w;,
,ÇÕEl8' a 3 de outubro�daquele ano,' assumiu o ��rno e a Car� ,

,

· � ,Testamenfo� cönta o 'fim de um sistema; de -adminisrraç4s�.
q.ue a il1!.prensa previa com .alguns anos dá antecEfIil4'nc:IrN e")

.

·
. .".,....,

_ Irineu .Bornhauaen mantinha, confel'ência,(.c(jm!!:o{:Sr� Ie' 13

·

Saulo �am�s, 'durante várias',horas he.'.f:I�eI)-�, Porta, saindo
depQis� JQ:Ptos a:;1 hora da madrugada,diriginda.-se ao.,caté ijo'r.rl G
mercado. PrQceres do PTB também estiveram 'come Ó< Sr. -Bor-.>

·

nhausen, tudo levando. a. crer qúe o fTB �póiar� a: liiDN, n�',
'

,Estado, O ·Sr:Car.ijos._o.da, Veiga do PRP conferenbiavä,cem Qt:
Sr. BornhQusen.. 'sendo quase certo o apoio ao candidato ud� ,

nlsta. ,
.

e .."" -.

· ..,.. Henrique Theodoro Harger requeria à Prefeitura, 1Icen.::".
I ça para estabeJecer-se com fábrica de sabão e velas à Rifá'..,,;.
Rio Branco. Harger era. fundador do Jornal O LEÃO AZUL de
!endência monarquista, o único jornal a' expõsar o ideal 'mo
nárquico em t�mpos de vigência' repúblicana, neste municfpio.

: -HA20ANOS-
_ 'PrommcianQo, um dos maióres·. discursos d'e sua car

,

reira polItica, o senador Afonso Arinos fez um retrato de cor
" po hiteiro do BraSil, na convenção que iançou o nome de
Carlos Lacerda à Governador do Estado da Guanà6ara. Disse
,ele a 'c�rta aitura: "Nunca na história deste Pars, se rios de..
par�u espetáculo semelhante:: um governa ausente,' fugitivo, '�

, acOItado na tocª.de �rasrJia a -administração. roiando -no d&-

?Iive da incompetência e d� loucura, a vida transformada num
mferno, as provocações se sucedendo ._ mas o povo tran
quilo, assistindo à Qr'dém 's,ubi-r da massa para conter o des
vario. governista"". >';'J I- .

_

- N�s dias·atuais,iá se está chegando a resoiver a ques-
tao do Ola de �uarda Municipal, transformando o dia 8 de
dezembro (ImaciJhida Conceição) eill '25�de'JUlho( Dia da Fun- ;;
dação do Muilicfpio).: J.á eerguntaram ao Pe; João, .que teria
dado o sinal' .ver-de "Nihil Obstat". Aliás, essa tróca de dias
de guarda municipal por f�fiacio& civis é éoisa do Vereador
José Aiberto Kiitzke, que logrou ver aprovado sua proposição
num conclave de vereadores à nrvei nacional e que foi mais
tarde transformada em Lei.'Mas o problema dos dias �antifi
cados já era polêmic() há 20 anos. Pela Lei n. 14, de 07.10.59
os dias santificados eram:.1).- Ascenoão ódo' Senhor (variá-
vei); � - Corpus Cristi (variávei); 3) _;_ Assunção de Nossa
Senhora - 15 de Agosto; ·41i1..:..Jmaculada, Cónceição - 8 de
dezembro; 5)_- Segundo Dia de Natal -' 26 de Dezembro; ,

, 6) - Segunda-Feira de Páscoa,e 71) '"""' Segum:la-'feira de Pen-
'

· t�ç_�st�s !,;'splritg �San.!Q), o..,f-odªr �ecutfvo· deveria-regui�- e_

mentar a Lei, o que até Julho de 1960 não se éíera. E a nota
,
do Jornal conclue: "Não obstante.a faita dessa ·n;ro\Íi.i::I�ncia

d
ti

, ,

·

as atas são as determinadas em Lei". � que,-aind�'entãó'era
, hábito locai de çada um escolher ao seu modo a-ní�rfei�ã de�
fest�ar' os sanlas de sua 'preferênCia, .provocand9 ,I'grahdes
engarrafamentos" ideológicos na Interpretação da iei e a sus
pensão obrigatória de trabalhos naqueles dias.

. ....:.._ HA 10 ANOS--

,

- O deputado Lauro Carneiro de Loyo'la, a�abava de re�
nu�ciar ao S�llr mand'a!o na Câmara Federal. Os mÖÍ:ivos para

�

o seu gesto, eram o estado precário de SaÚde, após 16 anos
de i.ntensa vida poUtica. O peR,utado Loyola,· era elogiado da
Tribuna peios vice-ifderes da ARENA 'e MDB;,manifestando-a
perda .de um dos mais ,eficientes pariament�res: O ex-deputa
do federal Laüro Carneiro de Loyola era cidadão honor.ário 'de'
J�raguá do Sui, tftulo que. a Câmara Muni'óipal outorgou unã
'nimemeiite, pO'� propostas do nosso diretor Eugênio· Victpr
Schm&ckei, quando no desemPenho do mandato de vereador
e 'que fora· entFegue, solenemente, no-dia 31 de 'janelro de

.1970. ·u

- 'Nosso diretor acabava de receber do futuro Go�erna
dor, ofício vazado nos seguintes .termos: "Exmo. Sr. Eugênio
Sc�môcke! - 1\:1.0. yic�Prefeito - Jaraguá do Sui-Se. Agra':

'

deço" s,en�ib,iiizado_'� penhorado ao ilustre patrício '�Ia ma

nifestàção ,congratulatóriá' quando 'da indicação dá m�u 'nó
me como ,candidato ao Governo de Santa Catarina. Ä� reit�
rar a Vossa Excel�ncia os meus agradecimentos, cumprimen
to-o muito. - Atenciosamen�e, Ass. Colombo Machad'o Sa]-,
les".

. .�

..... I .J

.

�
.
...!... O engenheirô C�pne� '�1astos, Secretário Executivo do

PLAMEG, recebia autorização d& Governo para que fosse
.aplicado o valor de Cr$ 2.400,000,00, na conciusão imediatâ
da SC:26; t�echo CoruP\Í-Ja�agLiá do Súl. Hoje, a empreiteirà
vencedora· já pavimemtôt!l asfalticamente o primeiro trecho que
deverá ligar Jaraguá do_Sul ao progressista município de Co
rupá, que no corrente mês, dia 7 de Julho, completou o seu

83.0 ano de fundação, tendo sido em 1908 elevado à catego
ria de distrito, separado de Jaraguá e, há 22 anos, pela Lei
n:o 348, de 21-às-58, ·foi desmembrado o Municfpio d� Coru-
pá, do de Jaraguá. �

I
I ,

A seguránça da
-

S,u� c:ompra ou da sua ven
da, uma garantia segura'de FnvesUmento.

Se você quer comprar ou vender. um Im�
· vel, procure a' EMPREE'NI)IMENTOS IMOBILlA

-

FJIOS MARCATTO LTDA.
'

Empreendimentos Imobiliários
�..

'Marcatto ,�,.Ltda�'
Av. Mar: Deodoro, 1.179 - fone:' 72-0166.."

JARÀGUA -Do' SUL - SC

Como. enfrentar a gcipe
,

Quem não se lembra ter

ouvido em criança, nas 'noi
tes de 'frio, f!. voz da' vovó re
comendando cheia de preo

cupação: "Menino, não ande, . .'
, deScalço'�quandG 'Ievant�r ,da.
cama que � gtipe c�rtª't. 'Qu

então: "Tira essa roupa mo

lhada de chuva que você vai
ficar griJjado".

E as recolJlsndações - às

quals ' frequentemente. nã!)
eram dadas fi i:n�nor atenç�õ·

EnIO Teodoro [Wanke
A nuvem gelada tomba
do turtbulo de rocha, 'I:<"

'lIctu�fazse,- de'sab�9clf�. ,". "-W (1

J?ulv.eriza-'sé 'da 'lomba.·. � e- ... Sn'

,

-

.< � O' incenso ITqu.ido"'é tocha "(l I

de .gran�eza que ribomba
� e da, 'poc:lierOsa tromba

;j�", .'" .; sobe� o cantochão de rocha .••
'J A 'bruma sacode a Imensa

Cabeleira ao \(enfo, e pensa' .

. rio fernpo-sem fim. E eu cismo.
E eríC!luanto as águ'as do mundo
despencam. de luz me' Inundo
e Qeus flutua no abismor

'. . Do livro futuro', -
,

o CAÇADOR DE PAISAGENS

,Morgen8t�de
Noch sieh'n velblassend Sterne- uebérm'Hâln,
Noclbhlndert uns die 'Nacht 'an klarer Sicht,
Nur fern ·Ini 'OSien glueht ei; schwacher Schein,

.

Das tages1<uendende, das Margen"cht.
Dies I�t dle-Gottesstude' der Natur,
Wenn noch die Sonne unterm Hlm",,1 steht.
Wenn sich erwachend regt die Kreatur
"'Und fels"fllri-Sch\ft'ChH Morgenlueftleln weht.·

Jetzt hoere !ch' de., ersten Vogelscha". .

'

Das Amselpaar Im NeSte Ist erwacht,
.

Und ploetzllch blitzt Im Wipfel hell ein Strahl.
Die Sonne hat den neuen Tag gebracht.
In Wald und Feld und Wasser ruehrt es' sich,

1;.', • Am. �,hen ,I)fer plaerrt das wilde Huhn,
Der�ag beginnt, die dunkle Nacht entwIch,
Der Erdkreis Jst bereit zu neuen Tun.

'

Rudol'- Hlrschfeld, Sio Paulo

A· Ban�arrota, ,
,

'

SILVEIRA JONIOR
, ,

Eu teria dez a onze anos. Era de tarde e fazia Sol. Seu , ..

Marcelino, homem muito bem Informado e entend'ido:em po
litica, eétava capinando arro� no vargedo de slnha Joana', na,

'

margem esquerda. do rio Putanga, hoje municípiO de GU8,rà

mirim, terra do prefeito Salim Dequêch,. que Deus tenhlt.
. Como nós estávamos devendo um saco de farrnha de

mandioca pra seu Marcelino, mamãe combinou com ele que
a divida seria paga em serviço: eu Iria nio:sel quantos <lias'
ajudá-lo a· cap_lnar arroz.

....;.�
Ignoro se as distintas damas da-nossa-melhor soclada-

o �e, que acham multo caro o quilo, do arroz, sabern-que capi
nar essa planta não é brincadeira, porque a gente confunde
o inço com o prÓprio arroz novo e pode capinar' um pelo ou-

tro,. _mas ,ssQ Já é Qutra hl!l,ória:
'

�*- .

Núm entremeio 'de caprnação, s'eu MarCelino p�nhou um
palheiro na boca e começou a pitar; depois teve um 'acessõ
de tosse �e as�ático, Q peito_dele começoú'a chiar 'até que
uma cusparada brança devolveu-lhe a tranquilidade e à fala·.-

./

Sntão"ele me ,olhou fixamerite e diSse:
_ Pais ,é, Norbertlno, o nosso Pais val multo mal. On

tem esti.ve no Bananal (atual Guaramirim). i�'" .; ,sell� Agostinho
me disse que õ. Brasil vai pra bancarrota,.. -

. --*-
Quando a coíwersa'me pareCia muito assustadora e In-

I . '1 . t .\ •

·clula· gliérra" 'trovoada o'u finanças públicas, .,a minha defesa

era ·tentar évltar que o assunto se proiongasse. Como nesse

dla� Fiz de cdnta que não me-interessei pela conversa, pas
sei a mão pela barriga 'como se e�!ivesse a perigo e dispá
rei para ? in�tol PtóximC?, dizendo que "la fazer uma nec�s-
sldade � J!Í voltav!l'�� �. '.

'

.

�.
Foi u",a encena,ç�p p_etfelta, mas só Deus sabe quantas

noites não dormi, aguardando a bancarrota que viria de uma
'

hora para outra. O que seria? Uma guerra? A peste bubO- .

nlca.de que slnha Madarena tanto fa,lava? Uma grande tro

voada? Nunca ,ch.eguel a saber o que seriá exatamente essa

bancarrota de seu Marcelino. Felizmeote, ela' nunca �pareceu
'lã pelo"nossó'lugar;-'--'-""' .. -"� ....1�� �. ..,

.
�

Ora, meu Deus, eu não sei se fC?i Brlzola, ou Ulisses Gui-
marães ou' Alceu Colares que há poucos dias garantiu a'um

repórter "que ci nosso pais Ia multõ mal; que de uma hora

para outra terrainos- a bancarrota .. ,.;'" Exataménte coino me

garantira s�u Marcelino, cinqüenta e poucos anos. antes.

.
�-' �

Com perdão' da ",ã palavra, quase me- miJei de rir, por-
que naquel,é exato momento me· transporterpara o vargedo
de sinha Joana e me 1'1 .com a mão na bãrriga, dizendo pra
seu Marcelino' "que Ia fazer uma necessidade e Já voltavII";
Intimamente, pensei: "Seu 'Brizola, .sper, um pouquinhO que
eu vou dar uma corrldlnha ali no mato e jã ';olto•••".

t' .. I

._*
E continuo aguard�ndo � bancarrota que. pode chegar

de um·â hora para outra,- a menos, naturalmente, que'a opo
sição assuma o governo deste tresloucado Pais.

......

_ eram a expressão da ver
dade. O {empo -pãssa é os'

- -

cientistas continuam aflrman-
do que, em matéri?J de grIpe,
a única coisa que se t�m cer-

"

têza é'qué é níêfhor-piàvenir
�

do que remedlàr.
.

."

AI"TO ."ISCO
- ,Vejamos algumas situações
consideradas de alto risco,
que devem ser evitad.ss e/'ou
enfrentadas COm os" devidos

.

cuidados' preventivos.

CONTAGIÕ DlFl�O -- Se
. ,�guém está gripádo, em sua

· (

Coluna
:P; ',\�.

R ".
" otarIa

,._ '. ,,;' ,

" .

PORQUE, SOU ('
ROTARIANO,

)
! ....

- Será por que me

si.nto lisonjeado pdr ter
Sido escolhido, como If
der na minha profissão?
._ Será por- que, eu

sempre desejei conquis-·

tar muitos ,amigos e Ro
,
tary me oferec� e me ii-
ga, de proQto, a mais de
800.0pO ,àml.gos léais -e
s rn êeros, espalhadbs
por 154 parses e Iregiões
geográficas,? J
- Será por que ex,.

perim!=lnto :niúita satisfa-
_·1 os

.

• 1',,-,

çao e prazer nos encon-
trQs. rntimo,s ... oom os
m e � s

.• cõmp,ànhe,ims
nas ReuQiões'Ordinárillis
Semanais?

c '

- Será po'r que me
consldero mais' skguro "

e mais tranquilo com as
amizades -:-'feitas com

profi��iõnais de _ reco
nhecido mérito, que me'
lestimulam a 'mais e me
lhor servir através de

· rninhâ pr:o,fissão?'
� Será por que o SU:

,cesso e.o progresso de
com:ppnheiros rotatia
hos�me alegram, me fa
zem feliz e me incenti-
va;m?, '

_

-

- Será por que Bota
,IY. ��,u�c� ,a .;,compre
ensag, a toJerancia e a
àmizade;::entre todos os
profissionais do, mun
do?

...

'.
"I' -' -'

,

"7"Será por qUe Rota
ry propugna: pela -exis
tên'biS da paz; das_boas
re1ações e d,a. amizade
purä"'e éfeslnteressada?

, - 'Será pôr que R,ota..
·

ty lT'ê orienta no senti
dô did cOltd'à fám[lia, :no
cumprimento da· étioa
prpfissional e dos pré
ceitos da minha reli
giãó?
- Será por�qúe .Rota�

.

ry satisfaz os meus an
-

nhas aspirações é:meus
seio,s, com"pleta"'as mi
qeseJos . materiais e es

. piritúais?
- _Será por que-Rota

ry
-

me induz "8. aâmirar
se� invejar e a:dar sem
pensar em� receber? ,;

- Será por q(jé-Rotà�,

, ry me permite. discordar
sem atritar"e 'me--órien":
ta' no sentido de aceitar
� opinião da maioria,
qU,ando vencido em meu
ponto de vista?'
- Será por que Borta

ry me faz compreensivo,
e tolerante· ?
- Será por que Rota

ry incentiya-me � lu!ar
contra o erro e a per
doár' aos' que érrálrd'i(
- Será por que Röta�

ry dá-me ....o podfer d!e
cultivar' a humildáde
sem abäiêar as minhas
conviccões'?
..:. 'Sérf porque Rota

ry me predispõe à man
ter confianÇa em Deus?
Estou'cônvicto "de_ cjüe
é' pQr tudo�issb" e"-mais,
por constituir '!Rotary
uma. famflia unida e fra:'
terna, que sou rotaria
no. -

� Contribuição de "Ro
diziO" Jornal de rotaria
no para rotarianô.

'* � .. ,/' J_.

CAMPOS-AJo

.
• ..:...t •

casa ou em seu aillbiente�de
trabalho: évite contacto maiS
estreito, inclusIve'�pert�s de

mAQ. Aumente a preocup�ção ,

c0'!l a tiiq!!.'!e._ º�>.��§.:! .

t�lheres usades PP!,g!}!lll]_� ._

tá gripado devem ser de seu

uSP exclusivoe
, ,
São preferr

veis os 1�!l90� de papel"des-
cartáveis;=" ,,-' �

-

te estressante, ffsicà ou emo-

cionalmente, fica-se mais
_ su�cetrllel a 60nthíír a gripe.

.

,ALIMENJAÇÃO DEFICIEN-

TE'- éYuando-á pessoa não
-

"'és"fã "se aümentendo 110mal
mente, por estar fazendo d!e-

· .ta, 'p�r fai!_a de:te�po para
• refeJções completas, Inap�
têncra _ fica gripado com .

muitp" fac!li�ade. -.

AGLOMEMÇoÉS 'EM Ld
CAIS F-FCHADO�- Nas éPI>
cas da '.'óndas dQ .gri�" ,_ co

J mo· �ê\amõ's"vl�endõ'ägô"id:
evite frequentar 'ámblentes

. ;:-,-!' ". (' 1 ", .� -, �', !.

f e. ç h adoe princlpalment
f"HQtr Ot ..,' }':_' ,

.

.,'
.

. quallQO se sabe que val ficar

elJ:!
I
mslo à uni 'gra;nde númel

, roo de.jPE>fsO,as. O, :mals. pro.
vávcl. ê a�e pelo menQs '1'0%

,

e�te!-�l g'r!p�d,s.
"

• t _
, ..... " : cF' !'

· ,CONVALESCENDO. [)E 'EN-

f!.=R,MIOAD,�_ A pessoa que
está se recuperànéiefde tloerl
ça� mais sérr�s', tó,rria�sà. mui

, to', fácil'" de corlträir "'g}ip�.,

E�àtamente porque são' 'bàl-'
�. �as' sue:s doneflçÕes de àutd-
<fefést .,' .. , 'f
..

.

.'

�
MAiS JOVENS' E MAIS VE...

ÚIOS ..:... A gripe sempre ÇaU
sà maiores trar'lstornds' em

-

.

f'
crianças e nas 'pe�soas"com

·

mais de 60 anos. Nessas .fal:
xas etárias' os culçfados 'de
'Vem ser muito mais severos •

COfU=lENJES; =g� r AR ;.... 'I� •

Sempre que- for po.ssrwel..cIe...
ve-se permanecer em ambl
ente Jna�úralme,nte.:. ar�J�dos,., .

l

com, j,alilelas,. aR�rtl!$J, Jna�� "

-sem permiUr a formaç�o de
correntes ou "gOlpes!: de a!�

'" ;_ ne �;, -.!1 ��,""';1JrJ).I' 0':-1"1

/ . 'Y'UDANÇA� J?E_;rEMPERA
TU� :- J:la'tenp� '1��ssIda��
de de, ncar em ambiente te-.
frigeradQs, ,provideJ;lcie ,para
que a temperatura: seNdll§n�

, tenha amena. Assim évita-se
passar de um ambienta ml!i
to frio para"outro)Jlais quell-,.
te, "0 que� provoca um cho-

que no metabolisR)o, co,,"' um,
consequente enfraquecimen-
to' do organismo. Pelo mes-

mo motlY.o,. evite entrar dlre-
.

to numa' sala refrigerad� se.
estiver suado.

'ivlEIÁ ÉSTACÄO'- Ás épo-
cas de mudan�a de, estação
sempre trazem, surtos de Qri
pes. Atenção, portanto.

. '

.

SITUAÇõES DE "STRESS"
i

-' I •

- SemprE! que se .enfrenta
uma situaçãó particularmen-

- ,

IMPORTANTE: .

I
. El�fesa patúral'--A atitude

, rriâis' lógIca, diáÍlte da gtip�,
•

é tomar "o organismo cap�
de auto-defender-se: Cientis�
tas já coM::lurram 'que à, vi�

.' tamina C, Ingerida' em sua

forr/lI! natural, 'at�avés d,rle�
'gurilEis e ffutás crtricaS; àju
da a pro�ução' naturál deoa:n"

· ticorpos que vão por em che

que' o�vrrús da gripa. E' rnui�
· tos o�tros. E 'sempre que:for
forçado a viver situaçMs die

.. aito 'risco, acol:tselha�se su�
. .....) -".'

..
.

- ..

Jjlem�nlar a alimentação com

à Vitamina '/,C na -sua fo,rma
'sinléUca (compti�idos ifer�
"escentes, tipo' Cebiôn): � cu
jos efeitos são preventlvÓ; e

�

curativos.' ., f ,I'
i

i ,'.y'J l ..... t ...
-

- , ,,,..

Com esseS- cuiê:ladós' fãO
, si�Pleinór�a-�e possfvel ven
�

'cer õ·vír�s.'É'mesmo que se
Ti, ."te-: ". '. t "

fique gripado, a gripe será
. "mu'fio 'meho�' vi�lenta e de

� ;"e6br ,4uraçßó .
.

I> ri • 1'. '"
'=
•••

·1 � . .

• ....! � .r,.......

Alaide, Sardá Amorim
..

,

A ,solidão< é,. muitas
vezes, uma necessidade
premente'que-faz o· ho
mem descer de seu p��
destal para s,e.· encon- .'

,trar cons'jgo fTlesr::no. So- ,
.

mente"à .sós é possível i

chegar às' profundezas
<lb nosso se.r'e examinar
minuciosamente a" ma- '

neira como 'vivemos.
Se corremos dela', é

porque .estamos muito à·
supertrcie não havendo
co_ndiçõés de umâ ãná
IiSá màis--pr>ofunda, com�
pleta e leal. Caso a so
lidão 'nOs' ainedronta é
quer.rão' eSfamos viven
do, a-verdade ê sentimos
medo, procurando uma

fuga que não leva a·coi",
sa alguma.'

. J: aí que os sentimen-
tos se cholcam. maISNesté 'contato;·conos.,; ,;��

,

-' '.
co, -�rcu·mulamos forças,

� .. r

para: desco.bri-r' o - que '.'

-m'
-

un°
: 'd .'

existe de errad'o ,em nós '1 • . 0"1 ;�:.
é �

�·n·c () ntrarmos os Os bancos ingrase$ fo-
meios de saná.;l'os; - ram os que tiveram maio.'1
A, meditação permite res margens de lucrós do

r �e a"âquirirmos noss"as mundo! no: 'ano passado ei
pi'ój:>riãs 'energias' torta;;

" quatro 'banpos franceses'
leêerido nosso'EU.-·· " .. figuraram entre os 10 prin-
Os que se misturam cipais mundi�is, tendb-·si-

cdfn à'multidão,; para'fu- do clas'sificadQs segundo:
gir da�respons...àbilidade, o volume <!Ie seus ativos,
ju'lgando-se I pro'tegido's� infÇ>rma

-

8J revista
.

"The,
solrem Intimamente es- Ban'ker".'
tando a--s6s ou agrupa-' Indica que ô banco agrr-,
dös. "

,

",_,
'

, cola francês '''Credit Agri�
.

Os inseguros desco- colat', com um ativo' de
nhecem o poder de Jne- 104.000milhões de dólares
ditaçãp' e auto 'domínio 1 encabeça a- tabela mun�
de s.i' mesmo, porqüe', I dial de classificação.' SiJ..i
Jamais se preocuparam perou o "Bank of Ameri-
a.se conhecer melhor: ca", que conta com um

Todia a .inquietação e ativo de 103.900 milhões
ansiedade, OI' ho'me-ni 1· de dólareS\. Seguem-se a
mÇ>derno, e'ln 'vez' d'Efre'!. I eslés!':'" .., I

solver, prefere esq(Jej(:�ê: Citicorp (Estados Unh
.Ia ou transferr-fa á �ö1J!. dosy com :1'02.700 'milhõ,e'$
tros. d'e"dóläres;" '< - "i'

Enorme é o benefício 4i�� Banque Nationale
qüe nos' traz {JnJ .afasta- de' Pàris '(França) com

mento de tfor·as-Ou dias 98:800 milhões.
'

longe do búrburinho pa- '5·....;.. Deutsche Bank
a um enc,o-ntro' para Alemanha Ocidental} com
den t -ro, pesquisand'o 91.100 milhões.

'

nosso rntimo. Nesses .6 -'Credit Lyonnais
momentos. de solidão (França) 'oom 91.000 mi-
'éstruturámos nossa per.- Ih'öes.

'

sonalidade.
'

.

7":"" SoCiete' C?enetale
(França) 'com à4.900 mi.
.lhõS's.' ",' ;'l :

,8 - Dresdner Bank (Ale
manha Ocidental) oom

70.300 milhões.
9 - Barclays (Grã-Bre

•

J tanha) com 67:400 mi-
lhã,es. '

,.
'1'0 - Dei-Ichi Kangyd
Bàn1< '(Japão) com 66.500
milhões,.

•

-( --..;

.' . �-

BANéós�:' --Qs' -10
'.

" ,.,'" t
� .•

,�dô

� , .

Não devemos, .p@rém\
afastarmo-nos· comple
tamente do relaciona-
mento com as pessoas,.
é ser humano é' carente

. ire. afeto e senfe a ne-,
cessidade de as comuni
car e viver em· socieda
de .. '
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• I'ReforiIiulaçoes' na
'" .PQlàibf�hal?itaciôoo.I .

!.
,.. � J..t ..,,:. II t.,! -

1 - Reformulação � Pro

grama. 'InsiitUt_�.I- .,,ª,_ �".�
din,cta Social.
Atra'lí.és do Programa Ins

'titútos, todos o� servidores,
da Administração Direta e In

direta, seja dos Estadol ou
"dos M_unicfpios, lncluldoe os

contratados pelo.,reglme CLT,
passaram ã "ter (li'(elto a, fl
nanclarnento do BNH ,para
compra de h�bltação. Além
dos lnstlfutos, poderão par
'iicipar do. Proqrama �s entl
dSdes assistenclalsãe ,direito
-'.1." .• j r" "

pÚblico integrantes da estru-

't�ra admi�isúativa de 6rgãps
é:ivis ou militares da União,
Estados e Municfpios que te

nham também por objetivo a

realização' de' operáções Imo

biliárias' para .atendlmento; a I

seus' be'!_'eficlâriós. Os s��I
dores também' passaram a

ter direito a flnanclamentos
individuais para aquisiçllo de
unlcí�:dés' 'h�bitáclo'nals 'em
construção 'ou concluldas
com até 180 dias de "hablte

se": aquisição de terreno

p�6pri'õ e recuperação e me

Ihorl� de unldad'e habltaelo-

,
�al de sua propriedade. O va

lor médio unitário das habl

taçgel! financiadas pelo Pro

grama �ão deverá ultrap'as
sar 1.350 UPCs.

, 2 - Flna.,clamentos S6 Pa�

ra Emp,res&s Naclon!ll.. �,

,

O BNH determinou que as

entidades do, SFH s6 pode-
. ,

:/, l' ,,"'
rão. 're,alizßr operações de

empréstimo, financiamento ou

r�passe "

destinados
.

� cons

trução de habitações Oll a

obras de infra-estrutura ur

ba:1a com empresas constru
t"ras nacionais. As empresas
controladas, por pessoas fí
sicas ou jurfdlcas residentes
no exterior s6 poderllo ser

autorizadas pelo BNH êm ca-
li,

"

80S esp�ciais de obras que
.exiJam .característlcas t�n()o
16gicas especiais.

3 - Refonnulaçlo do Pro

grama de CooperatJvae Ha
bitacIonais.

Ao reformular Q p(ogramà
de Cooperativas, o BNH re'-

,

;-
duzlu ao máximo os p,roc��
sos burocráticos, 'eliminando
a necessid,ade de diversos
contratos para uma mesma

,operação e trazendo como

efeito uma redução no custo
das �abitações prOduzidas.
Faz parte dessa ·desburocfa-

" tização à possibilidade da

Coóperativa Habltaci'onal com

prar terrenos antecipadamen
te' p'ara 'seus empreendime'n
tos. O critério de remunera

ção dos agentes financeiros
passou a ser diretamente pro
porcionar ao número de ha

bitações, produzidas e não
mais ao custo âessas unlda-·
des.

4 - Cauçlo • R'etenç6ee.

p;ara induzir Os �presá
rios da construção civil a

rea'lizare!11 maior número de
obras de Interesse social
dentro do Sistema Financel"
ro da Habitação, o B�H d&-_
cidiu aumentar !!\ua disponf
bilidade dê capital de giro'.
Para _isso, 'reduziu de 2 para
1%, do·valor do ccmtrato de

obras, o percentual de cau

ção exigido d'ésses emprel-.
tei'ros para,o fiel cumprimen
to das obras, e de 4 para 2%'
do- valor de cada fatura, o

percentuaf retido pelo agen
te promoto'r do empreendI
mento. As empresas ,pode
rão, ainda, ser dispensadas
da retenção quando cumpri
rem seu cronográma ffsico.
Tudo isso sem prejufzo das
munas contratuais por álra-
sd � Otira. I CIIIOIiJ. I ..

retenções poderão ser repre
, sentadas por dinheiro, fian

ça bancária,- tftulos ,da divl
dà' pública, letras imobiliá

i rias ou outros trtulos que vle
i rem' á ser adrnltldoe pelo ••

BNH, sendo que' a caução
em .dinheiro será remunera

da' com juros e correção mo-

netária. � ''I

5 - Modlflcaç6ee no Pro

grama de FInancIamento �
ra Urbanizaçlo de Conjuntos
HabitacIonaIs. -'"

'Com 'o
-

objetivo de dar
\

maior agilidade ao CURA e

adaptá-lo: às novas diretrizes
, do Conselho Nacional de De

senvoívtmento Urbano; •• ,,:'.
(CNDlJi)o: o BNH centralizou
as decisões, e � responsablll
dades administrativas refe

rentes a esses Prog_ramas
nos municfpios beneficiados,

, que serão' os üntcos agentes
promotores e,'beneficiários.
finais. O Norte,

.

Nordeste e

. CeQtro-Oeste foram definidos
como regiões prlorltárlas.,
Através de flnan.ciamentos
para planificação e'execu

ção de 'obras 'ele inlra-estru
tura urbana e equipamentos
comúnitários, o C.üRÁ pre
tende: racionalizar o uso do

es(!iaço urbano e 'elevar oS '

padrões habitacionais de

áreas especfficas dos dlver

so� municfpios; promover
adensamento populacIonal
dessas áreas; B'11pliar a ofer

ta de terrenos urba'nlzados e

estimular seu aproveitamento
.

pela -aplicação, de·,mecanis-
'

mós fiscais indutores e, ain
,

da, propOrcionar apoto a pro

Jetos habitacl'onals, especla'l
"mente aqueles destinados a

populaçllo de baixa renda.

6 - Programa Condominlo

Ao cdar este Programa, o
BNH permitiu que ôs agentes
do Sistema Brasileiro de Pou

pança e Emprésti,mo (SBPE)
financiem empraendimentos
habitacionais sob forma' de
conçlomrni'o, Incluindo a aqui
sição do terreno e a cons

trução de habitações: o va

lor rf,áximo d; cada finanola
mento individUal sàrá de .•

3.500 UPC, IImitada'a' 700
UPC a parcela destlnad'a à

cota do terrenO'.

7 - Aumento do L� de

Empréstimos e Flnanclamen'
to Para Programas Sociais.

O limjte pára os emprésti·
mos e financiamentos a se·

rem concedidos' pel:as entida
des do Sistema' Fina"êelro

,

da Habitação Popular .....
(SIFHAP) destinados à pro

dução e comercialização de

habitações de Inter�sse so

cisl f� elevado de 500 para
650 UPC. Isso só será perml'
tidö, entretanto; quando fo

rem inclufdos,' no custo' de,
infra-estrutura necessária ao

conjunto, e desde que 9 cus..

to �,édio das un'id�ades habi

tacionais no con,junto 'ultra

passe 500 UPC..

8' ....:. Reformulação da L1-
- nlia de Crédito para j)eque
nos ConJuntoL

O ,BNH permitiu que a li
nha de cr�dito para os B:gen-

'

tes financei'ros do Sistema
FInanceiro Cla Rab� fi
,nancie' a construção,de pe
quenos conjuntos de até 400

habitaç'öes au fptes urbani
zados. Essa decisão veio am

pliar a resolução tomada pe
lo BNH em 06-11-79, que
criou a linha de CT�dito para
a produção de pequenos con

juntos de até 200 residências'
ou lotes urbanizados, a fim
ide agilizar os programas ha-

bitacionais nas áreas do Pia
no Nacional da Hatlitação,Po
pular (PLANHAR).

9 .;... Reduçlo nos Juros do
Planá8á.

O BNH reduziu em 50% as

taxas de juros d,i's operações
realizadas através do Plano'
-Nacional de SaneanientQ �J

'(PLANASA) em conjuntos ha

bitacionais,
<,

aumentando .

de
18 perá :t5� énds os prazos
de amcrttzação dos financia
mentos concedi'dos através
desse Plano nas áreas Cla -:-.,
SUD'AM e da SUDENE. Os

,juros pessararm de 2% para
'1 % e de 4 por cento para 2

por cento.

10 - Crédito RotaUvo para
Oohab.

' ,

As Companhias de Habita
ç,ão Pop'ular (CÖHABD dos
Estados e 'Municfpios de to

do o País poderão receber
do : BNH, através de suas
agêncl'as regionaiS; um cré
dito rotativo no valor de ...

100.00 UPCs por entidade.
Este crédito deverá sei' des:
tlriado-exctuslvameríte à aqui
sição de terrenos para pron
ta utilização em conjuntos h�-,
bltacionais pöputares, e per
mite uma constante disponi
bilidade de 'recursos. Através

desse crédito, a CORAB te-

rá condições de dar: um sinal
de 30% ao vendedor do ter-

- Jend. Este ,crédito s6 será
concedido à COHAB que es

tiver em �ituaçllo regular pe-,
-rante o BNA.

11 - Multa Para Burocra
cia.

A Diretoria do BNH apro-'
vou a àplicação de uma mui-

ta, no valor de 10 vezes o

maior salário de referência
do Pafs; ao agenlte flriancei-
ro que 'exigir do' comprador
Ido Imóvel pel'l SIstema FI

Ilsncelm"'"da Habitação mais

(to que as documentos esta

belecIdos pelá Lei 6,748, de

dezembro de 1979,. Para os

financIamentos" de até 1.500

UPC silo necessários os SB7

gulntes documentos: carteira ___

de identidade,\ c'airteira de

trabalho ou previdência so

cial ou contracheque, contra-
to de trabalho e assInatura,
na ficha sócio-ecohômlca.
12 - Prorrogàçllo do Pra\.

zo p,ra Financiamento de

Im6vels com Mals de 180

Dias de Habite-se.

. O BNH procrrogou até '31
,

de outubro de 1980, o prazo

para financiamento dos im6-
veis' novos com mais de 180

di!is de "h'abite-se". O novo
-

prazo de vigêncIa modifica o

fiem 31 da R/BNH 34179' de
,

17-12-79.

13 - Comissões Itineran
tes.

o BNH çriou, em suas

Agências Regionais, comis

sões itinerantes, com a in

cubêricia de percorrer, se

gundo programação ajustada
aos Interesses dos serviços
o interior da região sob a ju
risdição da �gência, a fim

de, em cooperação com os

Governos Estaduais e/ou
Prefeituras Municipais, pro
-ceder ao levantamento das

necessidades de im6veis re

sidenciais ,e de obras de in

fra-e_strutura habitacl'onal. Es
sas comissões serão integr�
d�s po'r represenltarites do�
,setores de Programas Habi

taiCionai's de Natureza So,ciltl,
de Programas Habitacionais
Cooperativos e r=speciais, 'de
Operações do Sistema Finán
ceiro do Saneamento, ,de
Programas. de. Desenvolvi
mento Urban() e de Mobiliza

çãó de Terras, designados
com a recomendável rotativl-'

.

dade pelo �erente� ·Reglon�l. ,

PAGINA e

Projeto: pará '; regulamentas. t .s;
-0- .trebalhe do, menor

\
'. '"

O gov�rn6 deverá en- : ASSociação Nacional dos �Çã�. com o ministro do
viar ao Congresso Nácio- Jufzes.de Menores, 'pelàs Trabalho, assinalou que,
nal; na primeira- semana assessorlas- técnicas, da segundo sua sugestão se-
de agosto, -o projeto -de .' Funabern.o de sugestões 'estabelecem-duas faixas
lei regulamentançlQ�o trai ,do deputado CarlÇ>sj,Chia;.,. .salariais parai o -rnenor ,

balho do menor, .resultan- relU
J (PDS-RS). \ Chiarelli, ,empregadQ! die 12 a 15

te de pesquisa feita pela que examinou a proposl-
'

, anos, 50% do salário ml-

Ch "'.-.'
--, .... �" '

, �,. i II I< Ij' '"

. ",'evette

nlrno, de'1� a" 18 anos,
75% do rnlnlmo. Garante-
,'se ao operárlo menor den:
tro ,de cada faixa um

'acréscimo' de 5% por ano
de serViç'o':'

." �4' .'

. Segundo a proposta do

daputado gaúcho, �s!abe:
Ieee-se para' os menorea

,

de 12 a ,·15" anos jornada
diária de- sete horas, en
quanto pera os de 15 a: ��

" ;anos, sete horas e mela

por dia de trabalho, Além
disso, o projeto condlclo
na a oontinuidade no em

prego à matrfcula 'e à fre-

.qüêncla à ,escola. A pro
positura . dlseõe s��re

. isenção de servIço multar

se, na época correspon
dente, o menor estiver em

pregado., O regime espe
cial estabelecido se apll
ca 'prioritariamente aos

menores assistidos, isto é,
aqueles que,' sendo ca-

.

rentes' estão vinculad'os
a . instituições de atend�
mento. No �ntanto, o artí

go 4.0 do projeto prevê
que o sistema pode ser

'estendido a todos os me

nores trabalhadores, des
de que haja uma simples
e prévia autorização- do
Juiz de Meno'reS\.

so,

;//

'1'

,
/' ,r

Emmendoerfer" Com.' de Veiculos Ltda.:

)

,CARR()Ç_IAS' HC

,

�Hornburg Indústria' de'
Carroçarias Blindadas Ltda.,
CARROÇARIAS
BLINDADAS E

.

ABERTAS .;_ CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MóVEIS.

j

Av. Mal: Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

Viação C'anarinho
TRANSPORTE URBÂNO, '

, INTERURBANO, EXCURSOES.
. 'A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição, motlernrssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi,.
bllitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

, /

Programe beml Programe' CANARINHO ....:. o
transporte carinhoso.

.
JARAGU:A DO SUL.:

, SA�TA CATARINA

Iep-aplenagem ' Vargas
f' ' '

.

- de Irdo Domingos Varg� -
SEI\YIÇOS COM RI;TROESCAVADEIRAS

� TRATORES DE ESTEIRAS
-E-

TD�Sanfa Helena'
, '

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL"

.

RiJa JOlnville, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL

.

-:- Santa Catarina

Relojoaria 'Avenida
QUALQUER

.

Q�E SEJA A OCASIAO,
. P�SENTEIE COM AS SUGESTOES

DA RELOJQARIA AVENIDA.

�,
-

Conheça 'as sugestões 'em j6las, rel6glos,
pratarias e artigos finos pára presentes e rece- "

ba o atendimento corm o carinho que v. merece.

Av. Mal. t\eodoro, 431 • FQne: 72-0038
'

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

,-

, �

Foto Loss -. " , .

FOTO - crNE - SOM

OS' MECHORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMPSAS MARCAS.'

FOTO REPORTAGENS

:..:. ClRE REPORTAGeNS
1

- SOM AMBIENTE.

'111- �

_

MARLIAN-�•• "RVlÇOS'L'l'DA;
--- ' "' ,'..

' .

eRC .... 0712

CONTABILlDAQE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO .....; CONTRATOS -E SERVIÇOS, EM �Eua;
ESCRITÓRIO: Avenida Get6110 Vargas, 79

fone: (0473) 72-0618 - Caixa � 83

89.250 .. JARAGUA DO SUL .... Santa Catarina
f'

I ... ' I '') II -:
'

0,

Constmtora' Se-rla Lida.
1\ CONSTRUÇAO CM� ENGENHARIA E

,

COMaRCIO DE MATERIA[
DE' CONSTRvçAO.

Rua João Plcom, 94 - cdlf. Carlos Spézla
Telefone:

'

72-0214

JARAGUÁ DÓ SUL
,

/STA. CATARINA

Organização Contábil liA COMERCIAL SIC LTDA"
. / '

EugênIo VIctor Sc(lmoeckel
CRCoSC n.o 0048

Téc. Cont. AßtGnio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.788

Téc. Cont. Yvonn� A. S. Gonçalves
CRC-Se n.é 7.638

.

Agente do ECAD - Recur.sos fiscais ã Administrativos - Con
.

tabIlIdade - Serviços de -Marcas e Patentes - Fotocópias de le
gislaçAo Trabalhista e INPS - Segu-ros em geral .. Serviços
Aéreos VARIG., " )

.:. "
,

Desde 1944 a serviço do progresso dê Jaraguá do Sul
Av_: Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - 1on�: 72-0091

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Equipes
Com, o seu kart bem acerta-

Ido, o guaramlren8ê'Sérgio Luis

Roja
I

e

.-

)

Socreppa, da Equipe Estofa.
dos MUlnes de Jaraguá do Sul

,
.

foi o vencedor da 3a. catego
ria, enquanto que o. crlciumen·

.. Renato Naspo(lhl, pela. E·
qulpe RoJa de Guaramlrlm, I' venceu a 1a./2a. categoria, du-

,

..ante a IV Etapa do Campeo.
� naio Catàrinénee de Kart, dis
putada.domingo, no kartódromo
de Crlcl(ima, no sul de> Estado:
Sio estas a8 principais eta.

slflcações da 'prova: em 1.0 lu.
gar, Renato' ·Na.polini,· Crieiú
ina. Equipe RoJa (Guaramlrlm);
2.0 Clóvis Concalto; Chapec6;
3.0 Rogério Naapol1ni, Criel(i.
ma; 4.0 Roberto G.· Bastoa ...;.

Criel(ima, i880 pelas 1a./2a.·ca.
tegorla.. Na 38. categoria, ven�

.0· Rotariano· Eugênio Y. Schmöckel
NãQ me lambra se éle já Que poderia dizer-te eu co-de quem está feliz' por- ja, Senhor um ponto de pai!"

ocupou '8 presidência do Clu- I hoje, velho, bom e lmpávldo que o cornpsnhelro é feliz tida e um ponto de chegada
be local, de Jaraguá dó SUl; .

amigo, confrade e compa- também e que s6 tenham a- num caminho fulgurante on-'
mas que 'lIelê .ocupou sem- nhelro, agora que ocupas a que.as palavras boas que são de só se respire a paz. Que
pre, e' com intelectua:lidade prosldêncla' do Rotary da. lenitivO nas dores, entusias-

'

m�us paSsos sejam "vlclã-
idealista, a atenção de tan- Capital? Para lã foste chama- mo nos áes&lentos e censo- dos" no caminho do bem e
tos quantos viv&m os ideals do pelo Governo, Integrar lo nas M' é,'rguras. Que meus que todos ao me verem ca-

-humametlcos, isso me revi- escalão do B,ESC, faz já 6 a- olhos saibam chorar
'

para mlnhar, possam dizer: Lá vai
ve para jamais poder esque- nós. Seis anos, no entanto, que eu pcsse misturar o. meu um homem que passou fa-
cer esses 28 anos jaraguaen- -que não foram nunca de au- pranto ao pranto de meu ir- zendo o bem. Que eu não te-
ses.

\ sência mas presença sempre não, mas (júe minhas lágr!- .nha vergonha do meu pre-
E'ra�lhe, eu, por exemplo, rediviva, amizade de lrnpere- mas sejam sempre, de espe- sente para não precisar um

conv.ldado repetido para pa- ervel 8ubstAncla-que, fàz oú- rançà e r.unca de desespero. dia chorar o meu passado.
lestrar aos seus companhal- . tros 25 anos, nos aproximou Que "'bUS clhos saibam sem- .senhor, fazei de mim um ro-
ros rotarlanos, proferir tam- � Identificou. pre enxergar 8S qualldados tarlano que realmente saiba •

bém, a convite seu, catedrá- ,Identifiquemo-Ia, pois, ho- dos que me rodeiam para '''dar de si antes de pensar
tíco nós dois, conferência na je, �om serenidade; nesta que o brilho dessa clarida· em si". Fazei de mim o. com-
Faculdade ,de Estudos So- . de ofllsque c que de menos panhelro de todas as horas,
clals, ele na cadeira de Ini-. ORAçÃO DO ROTARIANO - bom CE'OS um tem dentro de I de todos os trabalhos, de to-
clação A Economia. I Senhor: faz!;!!' de mim um . sí. Que meus ouvidos salbam dos os júbilos e de todas as

Considero-me, por isso, companheiro. digno. \ Que a sempre cuvh, Ouvir com ca- angústlil$. Finalmente, Se-
um tanto quanto suspetto em alegria de cada um' seja a rkiade, ouvir com irlteligên- nhor, que eu sela a vossa

assinalar, justamente eu, minha alegria; que o. lamento cia, ouv�r com alegría. Que imagem na terra para que os
nestas páginas do nosso de uma alma triste, seja o minhas mãos esteja� sem- homens, em 'me- v,e�do, cre-

CorreiQ do Povo. onde, tam- me!! 'lamento também. Que o pre limpas' para poder aper- Iam na vossa existência e,
bém juntos, trabalhávamos abràço que eu d,ou seja um tar com dIgnidade a mAo de em compartilhando. comigo,
cqm salários 'iaealistas faz abraço puro, onde � hlpocrf- cada um (; que no aperto de � sintam a VOlisa presença.
20 ?nos, a posse de Eugênio sis não .tenha guarida e on- minha mAo cedp. um sinta a Amém; - Augusto SyIvio Pro-
V. Schmoec!tel, terça-feira lie o pulsar de meu coração serenidade e a segurança de doehl - (Da OI'Cfen Titular de

, última na preSidênCia do Ro- s:nta' o pulsar do coração' quem não tem vinis conta- Los caballeros da América).
tsry Clube Leste, Floriaoopo- que abraço. Que meus lábios giante a1gum a lransmitir Jaraguá do Sul, à. "*"Vens
lis, em ato solene, no. _Lyra se abram paa o sorriso fran- que possam trazer as doen- do ItapoCu, lulho/1980.
]ênis Clube. ç8l! do esplrlto. Que eu 8e-

-

FALECIMENTOS

TERRENOS:

Rua Bahia, regllo calma e' pl'Óxlma ,Av. Mal. Deodoro:
15x30, Cr$ 220 mil.

.

SC.;a01, próximo'divisa Jaraguá-Guaramlrlm, área de

5.239m2, Ideal para pequena chácarà. PosSuI casa de ma-

deira. Cr$ 670'mil.
,

,
'

"
- Rua 213. fundos para rua 212, Agua Verde, espeta-- ,

cular terreno de 500m2, .com água e luz, altCi, plano; pron!
to para construir. Apenas CI$ 175 mil. I _

Rua 304, próximo residência Geraldo! Wernlnghaus,
24,20x46, com lindà vista da região.

\

Praia de Enseada, frente para asfalto, ao lado disóO:-'
teca: Apenas Cr$ 260mil. "

. .

- Rua AntOnio Carlos Ferreira, esquina com ,8 prolon
gação da R. Thomaz Francisco de 'G{!es, terreno de 870m2,
medindo 29x30ms, alto. Cr$ 350 mil.

'

,�

I�

I�

;IBr' LAR

Pia 30 de Junho
Affonso Jahn, com 56

.. anos, de Schroedßr

Dia 1.0, de julho
. Francisco Leithold, c/

, 69 anos, de Garibaldi
Ezrdio da Silva" com

. -35 anos, nesta;

Dia 02 :de·julho. '

I
Be!rtha R amt hum IJungton, com 82 anos

" nesta "

,

Dia 03 de julho,

Ellsabetha Ersching,
com 64 anos, de Ga
ribaldi

Dia 05 de julho
Alax Schmidt, com 53
anos, Cle' Joinville

Oia 06 de julho
Angelo B�ss,oni, com

79 anos, de Brusque

Imóveis
Rua Estérla Lenzl, esquina Av. Gefiíllo Vargaa,

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

MELHOR SERVIR VOe!:
Telefone � • . • • • . • . . (0473) 72-0510

CASAS.

, Rua 309, lateral da Walter Marquardt, próximo Cortume

Schmitt, �asa de madeira, 4 dormitórios, com terreno de

42.500ql2, . desmembrável em lotes residenciais. Apenas Cr$

I '1.100 mil, flnaoclável pela CaIxa.
Rua Roberto Ziemann, cBlSa de material em terreno de .

748,50m2, ,com 22.3m de frente. Apensa Cr$ 1.000 mU, fi
nancl4vel pela Caixa.

.

- R. Pres. Epitácio Pessoa, próximo 'à, entrada da R. '

. Pará, casa de madeira em terrerio de 1092m2. Apenas Cr$
450 mil.

-

- R. Guaramirlm, esquina com r. 199, Vila Nova; ter
'reno di:t 504m2, edificado- com casa de m,adeira <;om sobra
do, tendo 5 dormitórios Apropriével para uma casa comer

ciai.
- Ruá 182, próximo ao Fórum novo, Wla Nova, casa

em alvenaria de 143m2, com 4 dormitórios, acarpetada, em

. terreno de 450m2. Cr$ 1.700 mil, também financiável pela
Caixa.

,
,

I"�
VEICUlOS USADOS REVISADOS

financiamento próprio

BeHna " L.:DO - branco .'. '. -

..

Belina II L- bege ....•..............••
Corcel II LDO - bege •.... .' � .

, Co,rcel,\cupê .uxo - branco'
-

. ._. '.

Chevette' SL - azul •. ; •... '

•...••
"
....•

Cheve"e - marron •...
' •....

'

.

Opala cupê - . ve'rde' ••..•..........
'

.

Opala sedan - vermelho".. " .. ;'.. : �'. o: .

. Volks 1300 - bege ....•..•.. � Y"

Volks 1500 - marron .

F-75 4x2 - azul, .•.. '

•...•....•.••...

'

.

VW 1300-L - branco •...••••...•.......•
VW 1200 - azul .... ' ...• ; .•.•...•. ; •. '...

VW 1300 - 'prata ,.......••.•.••••.........

EXTRATO 'DO TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇAO DAS,
'OBRAS DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE 9 (NOVE) LINHAS EM
DrYERSAS LO'CALIDADES DO MUNIClPIO DE JARAGUA DO SUL.

CONTRATANTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SOL, repre
sentado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. VICTOR
BAUER, e a firma INSTALADORA SANTA RITA LTDA.,
representada pelo setl-Diretor. Gerente, S'r., Wilson Lemos.

t: objeto do presente instr'Umento. a :execução e implanta
ção de 9 (nove) Linhas de Eletrificação Rural, em. Jara
guê do Sul, de acordo com oS projetos, plantas; desenhos
e lespecificações das Centrais Elétrloas de Santa Catari,;;'
na S.A., e demais documentos autuados na Concorrência
N.o 01'/80, de 05.0S.S0, todos de conhecimentos da Con
tratada e rubricatios -por ambos os contratantes.

'O valor deste Contrato é de Cr$ 2.942.360,00 (dois mi
lhões, novecentos. e quarenta e dois mil e trezentos e

sessenta cruzeiros).

DeJETO

VALOR

,

DOTAÇÃO - A despesa com a execução das obras, correrá à conta
Cla dotação própria do orçamento vigente.

- O prazo de conclUsão dos serviços é de 144 dias operá
veis, após Ordem de Serviço.

'_ Concorrência Pública -N.o 01/80 de 05.05.80.

PRAZO

LICITAÇÃO

ASSINADO

VIG�NCIA
.

- Em 26.06.80.'

� Em vigor na data de sua assinatúrá pela PREFE:ITURA,
CONTRATADA e,TESTEMUNHAS.

TESTEMUNHAS � SIGOLF SCHONKE - Vice-Prefeito Municieal e,

JANSSEN .....,_ Vereador.
ENNO

VICTOR BAUER
Prefeito Mliniçipal

EXTRATO DO TERMO DE. COTRATO P�RA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, OBJeto DA C,ONCORRENCIA POBLICA N.O 01/S0
DE 05.05.S0.

'

OBJETO

·r _

Prefeitura MunicipaLd� Jaraguã do Sul, representado
neste ato por· seu Prefeito Municipal Sr. V I C T O R
,BAUER, e a Firma Instaladora SANTA RITA LTDA., re
presentada pelo seu Diretor Gerente Sr. WILSON LE
MOS.

e objeto do presente instrumento o fomeoimento dos
materiais constantes do Anexo I da, propo,ta de forne
cimento de acordo com'os· dema�S! documentos autua-

. dos na 'Concorrência N.o 01/80 de 05.05.80, todoS' de '
'

, conhecimento da Con�rata,da e rubricados por ambos
os contratantes.

CONTRATANTES _ .

VALOR O valor deste Contrato é de Cr$ 10.840.365,50 (dez mi
IhOes, oUocentos e quarenta mil e trezentos e sessenta
e,clnco cruzeiros e cinqüenta centavos). .

-

A despesa com a execução das obras" correrá à oon
ta da ct:otação pró,prla do orçamento lJ�gente..

, \

"
,

DOTAÇÃO

PRAZO _ O prazo dd forn�cil'1'!ento é de acordo com o crono
gr:ama do prazo de :entrega dos m�teriais.
Concorrência Pilblica N.o 01/80 de 05.05.80�

- Em 26.06.80.

LICITAÇÃO

ÃSSINADO

VIGI:NCIA
. ,

,

Em vigor nà data de sua assinatura pel'a p'REFEITURA,
CONTRATADA E TESTEMijNHAS.
- SIGOlF, SCHONKE - Vice-Pref�ito Municipal � ENNO
JANSSEN - Vereador.

.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

.

TESTEMUNHAS

MOI'eUI, Jordan & ela. Ltda.

I

1979-
1978
1978
1975
1,978·
1976
1976
1973
1979
1973
1972
1,9n
1964
1969

I
(

PAGINA 6

no kart
,

'elda Por Sérgio Socreppa; que '�' oSvaldo alsen, Caçador:
conseguiu, desta forma, sua

..

O �AMPEONATO
'segunda_vlt6rla ségulda, êôn... Sio eStá. a8 principais po-

,tlíulndcHe na revelaçAO' do slç'6es do Campeonato, depois
kartlsmo catarlnenae neSta tem- de sua IV Etapa: 1a.l2a. cate-

porada, ,ao final das dU,as ba- gorla � Rena.to �aapollni (RO:
terias, ficou desta forma a co-. Ia), 37 pontos, 2. N. Abreu Fi

locação: Em 1.0 lugar, Sérgio' lho e 3.0 M;A. Di Bernardi. 3a.

Socl'8ppa, Guaramlrlm, I;stofa· Categoria - Rodolfo Jahn ,Ne-
dos Mannas (Jaragu6 do Sul); to (Roia), 37; 2.0 M.C. Slmio,

2.0 MárÍo César Simio, Blume- 34 e 3.0 Sérgio Socreppa (Man-
nau; 3.0 Rodolfo Jahn' Neto, nes) com 30 pontos.
Guaramirlm, Equipe Rola e, 4;0

Ô� SUA CONTRIBUI'Ç�O A APAE E
A,ÇAO SoCIAL DE J�RAGUA DO SUL.

ELAS NECESSITAM DE SUA
CO'-ABOR�ÇAO.

,
-

REGISTRO 'CIVIL,
Áurea Müller Grubbs,

Oficiai do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
E,sta(:lo de Santa Catari
na, Brasil.

.

Faz saber que compa
receram em cartórIo. e

xibinäo os documentos
exigidos' pela lei a fim .

de se habilitaram .para
casar:

residente na Ru� Joi�lIIe, nes
tã -cidade, filho' de Achei Ga
btiel KostetZer e Almà KrOger
Kostetzer. ,Ela,' I5rasileira, sol

teira, .do lar, natural deIndatet,
neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Jolnville,' nesta
cidade, fiHla de Francisco Fa
gundes e Francisca. Fagundes.
Edital nr. 11.482 de .07.07,1980
Osmar Óallagnojo e

Ul'Sula Laffln
Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural de Rio dos Cearos,
neste Estado, d'omiciliado -e re

sidente em Santa Luzia, neste
distrito, filho de Bonifac;:io Dal-"
lagnolo, e Elsa' DalagnOTó. Efa,
brasileira, solteira; industriária,
natura de Massaranduba, nes
te Estado, domiciliad� e resi
dente na Rua Joinville, nesta

cidade, filha de Bertoldo Laffin
e Irma Hordina Laffin.

, Edital nr. 11.483 de 08.07.1980
Nilton Nasato e

Rosana Schiochet
Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriárlo, natural .de Rio do
. Sul, neste Estado, domiciliado
e residente �a Rúa Am'�ona:s,
nesta (idade. filho (Ie Cilberto
Nasato e Otilia StUhelin'Nasato.
Ela, br�.sileira, soUelra, bancá
ria, natural de Jaraguá do Sul,
d�rilicillada e residente na Ru�,
I>rQ';.óplo Gomes, nesta cidade,
f:lha d� Marino Schiochet e E:
mllia Siebert Schiochel.
Edital nr. f 1.484 de 08.07.198J
Joio Paulo de Souza e

-

Irene Pe,.1ra
Ele, brasileiro" solteiro, agri

cultor, 'natural de Guaramjrim,
neste Estado;'domiciliado e re

sidente em GuaramirilTl, neste

EsJado,
.

filho de Paulo Americo

de Souza e Lucia Morsch de
Souza. Ela, bráStlelra, �oltelra,
costureira, natural de Luiz Al

ves, neste Estado, domJ.cfllada
e resIdente em Ilha da ,Figueira,
neste distrito., f1U;a de Antonio
Pereira e E'lslra Gertrudes Pe
reira.

Edital nr. 11.478 de 02.07.1980
Néreio 'Krüger e
Leonora Mllbratz
Ele, brasileiro., solteiro" mo

torista, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na
Rua Angelo ,Rubin!, nesta cida
de, filho de Arthur Krüger e Ir
ma Butzke Krüger. Ela, brasi
leira, solteira, doméstica, natu
ral de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente em Co
rupá, neste Estado, filha de
Conrado Milbratz e Atái Mil
bratz.
Edital nr. 1.1.479 de 03.07.1980
José Lourenço Mariano e

Maria Bruhmueller\
Ele, brasileiro, solteiro, op&

rário, natural de Lag�s, neste

Estado, domiciliado e residen
te 'na R�a Joinville, nesta cida
de, filho. de José Maria Maria-

,

no e Idallna Antunes Mariano.
Ela, brasileira, solteira, indus
trlária, natural de Massàraildu
ba, neste Estado; domiciliada
e residente na Rua J�inviUe,
nesta cidade, .filha de Edmun
do. Bruhmueller e . Veronica
Margarida Machado. Bruhmuel-
ler.-

.

,

Editai nr. 11.480 de' 03.07.1980
BeJ:llldo Luiz Frelberger e
Marlene Margarida MlnefR
Ele, brasileiro; solteiro., ser

vente, natural de Jaraguá do
Sill, domlolllado e residente na

Rua" Irmlo Leandro, nesta ci
dade, filho de Ovldlo Greg!lrio
Frelberger e Edite Focil Frel
berger. Ela, brasileira, soltel
ra,costurelra, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua FrancIsco Todt,
nesta cidade, filha ae Francls-�
co Minem e Teresa'Mineill.
Editai nr� 11.481 de 04.07.1980
Atan6slo .ioM Koatetzer •
Merc!ede8 Fagunda.
EI_, brasileiro, solteTfo, pe.

drelro, natural de Schroeder,
neste Estad(), domfclllado. e

E para que chegue 80 co

nhecImento de, todõs, mAnd�
passar o presente EdItai, que
serA publicado pela Imprensa
(' em ,cart6rlo, onde será Afixa·

do durante 15 dlas�'
Se alguém souber de algum /

In,.,.dlmento, acua&oo para 08
-

fins legala.
A OFICIAL,

/

Im, bili·'·'
�

,

O, ana··.

,SANTA, MARIAl Ltda.
.,. -

COMPRA. VENDA E' ADMINISTRAÇAO-
DE IMOVEIS.

, .

CRECI N.o 1.309

Compramos
MELHOR-PREÇO

Ven'demos
QUAUDADE,

Adlninistramos
CONFfANÇA

�

Alu�amos
. TRANQUILIDADE '.

'I

I

CONSUtTE-NOS. TEMOS VARIOS JMOVEIS.
.
Rua WI;lldemiro Mazurrechen, 42 � Fone.721"'11'01
JABAGUA DO SUL

J
_ �r�.'S��-rARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO no 'POVO SEMANA DE 12 a 18 DE JULHO DE 198Ó
, A

Juventus dispensa. Tonho e Angelo,
Outras, poderão ocorrer

o Juventl,ls que ratificou do- ção �de'. Piava, e que�provave.- empate e 10 derrotas. Em toda minios e daí trilliar por cami-

,mipgQ, ao_ ser derrotado pe� mente- deverá estrear :amanhA a Taça Sarita CatarIna tMe .a nhoa que lhe: possibilite read-
Mafra em pleno Estádio Joio frente ao Paysandu no"�oio defesa mais vazada (27) e o a- qulrlr a confian9lt da torcida e

Marcatto, sua campanha decep-
_

Marcatto", estreitou entendi- taque marcou ap�nas 7 gols, sair dessá, Incômoda' lanterna.
clonante, a sequência do Tor- mentos com Lara, que.. Já Inte- fiCitndo, com um saldo negati- O' jogo é no �stádlo Jo� Má,-
neio Incentivo quando ficOu grou o p18J'1te1 por duas tem- vo de 20 tentos. O Rio do Sul catto e Inicia, à$ 1� horas.

�
\ . r 'Ó,também na lantema, dispensou porad8s e optou. Por contratá-

esta semana o centl'Ó-avante -lo" 'na esperança de, ao lado
Tonho é o goleiro Angelo, por do . próprio Piava, r�ntmar a

deficiência técnica; falta aos equipe e partir pãi'a ,. reabill-
t,relnamenlos e por não se coa- taçio no segundo turno da Ta-
dun.arem com 'o restante do ça Santa Catarina. E a:lém des-
planteI. A!ém destes, outros s.. dóis atlet8s, poderá even-

poderio, seguir o mesmo ca.. tualrnel\te haver outras cOntra-
minha, segundo um dos inte- taç6es, caso seja necessário
grantes do trio testa-'de-fe....o- proceder a dispensa de oütros
do d�rtamen.to de, futebOr, profissional..
que, preferiu abster.se de �
mbui-Ios. e ,

O�to de 'futebol'
do clube, tal qual

.

a torCida,
vê também a campanha Como
decepcionante, ap&INU' dos In
veStimentos e contrataçlo.de
vários ex-juvenis do Joinville e

do técnico Linor ' do Rosário,
que 'está, mesmo CiOm muitos
querendo sua cabeça, presti
giado (SeJII aspas), pois dizem
os C!'retores que o técnico é,
do m'al, o menor.

A diretorIa .

de fute6ó1 que
dias atrás acertou a contrata-

o segue, com' ,6 negativos.

co,,' O PAYSANDU

- E nesse aspecto, sendo já
pelos cometeiros apelidado de
"mie do -ano" do campeonato
'lelau

-

suas seguidas derrotas, -

os mentores. jUientlnoe;' explI
eanee a péssima campanha,'
rec;onhecem pene1fameMe &' li
mitação do planliT mas nio .

deiXam de adniltlr uma grilnCfe··
dose de azar' que veni enfren
tando, come) 'domingo,. onde
inúmeras chances reais foram

perdIdas, umas até de maneira

Infantil, ' principalmente pelo
�ntl'C)l.avante Italiano, que fo
ra expulso após por trOcar ea-".
rfclas 'com o ex.juYentino Gér
son, que também lol para o

chuveiro mals ceêfo.
A esperança' de que a par

Ur do Jogo de amanhã à .tar

de, 15 horas, frente ao Parysan-
.

du que tambem está em crISe,
a equipe possa encontrar sua

primeira vitória em' seus do-

o Juventus que domingo foi
derrotado pelo Mafra, 2 a O,
-uma, verdadeira fataUdad� polll
que" foi nitidamente superior,
assediando constantemente a

meta adversária e a�rtando
Incluslv� a �alfza � goleiro
mafrense, é, atualmente, a pior
eq!Jlpe d9 campeonato, com a�

penas 4 pontos �positlvos, na

8.a colocaçio do GrupO' tiA" e

na 15a. (úlfima) na classifica
ção girai,' fruto de 1 vit6rla, 2

Pomerode
recebe auxí
lio para seu

'ginásio de
esportes

" '"

A Tesouraria da ·Prefeitur�
Municipal. de Pomerode, rece
beu ume concessão. de Eluxflio
financeiro para atender despe-
sas com a construção c{e um

- Ó diretor.técnlco da Federa- ginási<;>' de esportea, nô�alor
çio Catarinense 'de FutebOl, de Cr$ 1.Q50.0QO,00, oriundos
'Pedro LopeS; anunciou que o do Governo da Estado. através
returno da Taça Santa, éatarl- da Secretaria de ":Cultura, Es-
na começará no dia 20 de Ju- porte e Turismo.
lho, domingo, dando chances, A referida verba faz parte do
assim, aqueles clubes que jo- projeto do Complexo Esportivo
garam ein melo. de sema!'8 Municipal .etaborado em. 1977,'
nos seus estádios, de serem os pois no mesmo ano foi .adqule,
mandatários' aos domingos. Is- rido um terreno pelo. _Chete do
so não aconteceria caso a Fe- Poder Executivo, com área de
deraçio Insistisse ,em começar, 75 mil_metros quadraâcs, si-
o segundo turno sem a folga tuado à mlltrgem direita da A-
de quarta-feira ma. houve pro- venida 21 de Janeiro, auterl-
testos de alguns cluBes e Pe- zado pejo Decreto n. 477 de
dro Lopes tennlnou aceitando 21.02.77� O ginásio medirá .••.
a proposição daqueles que se 52x32m, contendo dyas qua-
senUram prejudicacfc:is. dras, uma.., oficial e outra auxi-
Desta fonna, pelo returno, o liar, arquibancadas para 1.100

duventus Joga dia 20 na Capl- pesso'as, além de �alas para
tllil fren,te só Aval' e dia 23 .em administração e. cabines para
Jaraguá do Sul cpm o Inter- a Imprérí�a.

'

nacional e dia 27, com a Ca- A quadra oficial servirá para
çadorense.

�

a prática do basquete, fu-tetiol
de salão, handebol. e volibol,
ao pa.sso que a outra servirá
para treinamentos das mo�all
dades de voliboi e basquete,.
A primeira etapa da constru

ção deverá estSir ,cooclu.fda no

prazo de 60 diás. Esta é uma

reivindicação que o ';'ur;icrpio
faz, oficialmente desde 1974.

r. I

"RETURNO

'1';

EIr,C.vf.ta I do' mau tempo d� ,

final da última semana, não
houve possibilidade de. reali:t;a,
ç� êfa· prtmelra l'otfl!da do
Campeonato JuVentl 'de' Futebol

!ie', Sálão; 'p!ogramllda para ii
quadrá' do Grêmio Recreativo
Jerlta,:em ItapocuzlnM, que é
óf.$coöertàl: A únlcá maneha
enc6ritrãda.( pala '

diretoria da
-.. .

I

Liga Janguaense dI) ,Futebal
de Sallo foi a tran'lferêncla. da
rodada, já que nenhllJm pa,vl'hio
coberto da cidade' (temoa qua
tro) está em condlç!S8s de ser

Na Associação -Rec;reativa
JWeg �Arweg), ·as ,obr!)S estão

a�ian*dl1s,.. faltan�o ;apen_as
'a pintu!�" concr�tag�m nas,

. Par�des' em peq!Jérto�, ,locais
e serviços de, acabamento

,�ps vesti4rios'l' �aJ1l).eir�� �
-

outrós.
'

'.

.
_ -Na-Sociedade Esportiva ,e

Recreativa Vieirense, _, on_de
. �;ov��el'me;te ��órrerão ás

GOfJ1Jo, ,e�.tão,: � nOs.$.'�S", q�adras' para
�:s ,_Jas�?� Diagnóstico g�ral: 'boas
Lónge de ser a maior dispu!as do bolão masculino, de, esportes deverão· estar

preocupação dessa marato- .0· Sr. Siewerdt, de Blumenau, conclurdas dentro de duas
na de préparativos- parã os com '10 anos' de experiência semanas,' segundo o Chefe
XXI Jogos .Abertos d'e Santa 3m' Jogos Abertos, está cons- de Obr,as. Atualmente' estão
Catã1"ina, 'de 17' a-25 de -ou- truindo as canchas,· através em fase de acabamento nos
tubro (que é hospedagem ê de um sistema revolucionário
alimentação) -. a� nossas desenvolvido pelo próprio e
quadras apresentam como que as colocarão em igual
diagnóstico' geral" boas, pelo dade de condições com as,

meno� isso pode-se compro- melhores do Estado....... que
Itar em vist9ria -que o.,Presi- ele também construiu. Acre
dente da Comissão Munici� dit8'o' Sr. Siewerdt que no

, pa" de Esportes e a imprensa fiilal de ,agosto ou no mais Na Sociedade Esportiva R:.." (íeia-se os dois semanários, tardar infGio de setembro es� \da Luz I� iniciaram-se traba-

.�' 'Iócaisf efetuaram.' no �inrcio tejam conplurdas, isso devi.. Iho$ de construção de muro
desta semana "às 'Obra�-de do ao fato de entre,� as qua�, de próteção, pinturã e de

construção' e r�formas que tro 'pistas ser ·necessário a ,mals obras Junto aõs-estan�
estão sêndo efetifàClas, mui- concretagem e, após, colo-· des de 'tlro�'revõlver e -t(ro
to �mborá�:-j:lélo 'rêStágio em

'

cé,çiw dEfottaoQ'S &(a9.abamen . carabifia.:Denfro dê-um mês'
que algumas se encontram', td. No mais, os' demais, tra- deverão éstâr .

concluldos. As
considerando-se o tempo bãlhos en:cont'�m-se'" � no'r... máqUinas pará "aS óutras mó-'

l...

-

q'uê-nõs- sépara- dos 'Jãsc, mals, em bom Filmo.. dalidacfes de tiro não come-'
•

'''põssa éausar. apreens'Ao; r· ;, " -" , çaram a ser' instaladas,
" ,. :lT""- ,

-

. 'I 'No ''Clube �t1étliiêf'B�pén� pois que demandà91 poucd'
II"' ''''N� SÔ'ci'edadéií:spõtil�a J. "di, atietlsmo; pouco progres- tempo; dada a fáciÜdâêle de

.

".

� "'" ··"'n� oCasllÔ cfã VIsto- "só 'sê' vÍl,' 'aesd9 a primelrã insmlaçãq. '
'

a<>. "� �I ..... " , •

ria, estavam sendo montadas inspeçãõ,. há mês" e�poúco· E a 'última etapa da visto-
as tesouras que sustentarão atrás," quando a' impr�nsá . lia foi o ginásio de Esportes
a cobertura, através equipe também ·acompänhou. Aluál� dd 'Sociedade EsPortiva e'Re

d,�.' G�r�Ir11�ir'õs, pÜjo chefe 1mbrí{�i.-<êsr�"�än.áô :IÜn.AiCii'das;lt creativa MenegoHI. Este já se

de. obra gàrànt,u;;que dentro
.

mas' ém ritmo' Jento, as êih- I encontra .. totalmente ·coberto
de 'éÍ'uas semanás estará co- turãs "em concÍ'éto'�' que 'cir-' e a. e,qüipe de 'ôbras esteve
berta. O ato seguinte será cuncfam a pista ólímpica' de voltada,inteiramente esta 'se-

.'

;co';,trl.l�ão �e m'uro -de;' arri- 400 rrretros, ao 'Iadõ"dõ' gra- mana na fundição da.árqul
níg fi�s duas 'Ialerais 'é'as 'mado. Co'mo essa óorá é de ban.cada do lado I�s�e (da
canchas (de, öôchãi)' propria- 'fesponsabilidàdé da"'munic1- cidade); o .putro está, pronto. \'

� �1'tJII
�

• ' ....···CO;' 11""", \,J

mente ditas. Também há no palidade, crê-se que tudo se '�ésse o panorama das.. .

"João Pessoa", já conclurdo, resolverá sem probl'àmas. I ob ras; nQ geral,
'

dentro"das�
t

o ajardinamento e. estacio- Mas, e se chover? No Bae- ' preYisões, à exceção d'a pistã'
-

r1'� multo tion_ �r pendi, ainda, '8 arquibancada, de atletismo, cõ'in-trabalhos-'
sinal. " L .vestiários e banheiros anti- mo·ro:sq�. dada��n;� ,��r!e �� .... �

gos foram dem'ondos para dificuldades encontradas,
dar' lugar' a novã

-

arquiban- mas que, �onio 'ir! de 'comp�- :'
cada, coberta, com 50 me-' tência- da municipalidade,'
'tr�s,,,,i de comJ:lrimento, pré... tem-se a .certez.a� d� -que es- ... ,.
-�ontada, cQntratada pela 'tará cOlliclurda ein tempo"'há: ,""''' .

pr,�fel�u!a Ju,�!o a �C��_ol S�, bil, tod�vi!, gyem.. )T1f1is p�r-' ,

de, Florianópolis. Deve ser de com a demora na con-

iqiçiada .�og,Q, iQ�al�enté.... clu�ã?,� a"�q�!pê
•

j�e
-

atl�- '!
I _ tismo CIo 'muniêfpio, que nao

- - lila,�claçªo Atlética B. possui local adequado pãra,

d�t ��as!J (AA�B)�; I)a cÇllina realizar s�us treina!Tlentos�
de ouro, as obras do ginásio

vestiári0s' e banheiros, pintu..;·
ra e colocação de-janelas; a

arquibancada está pr.onta. E

já estão, sendo ,iniciados tra

balhos junto as duaS cano·

chas de bochs; oficiais. -

. ,

\

cecl'lc!o, ou eslão ocupados, ou
em 'reformas' para os Jogos
Abertos_'
E,' desta ,tonna, a rodac!,

ficou Para hOle, '1217, no mes-'
',nil local, obedecend;, a se�
gulnte . programaçiö: 14 horas
- Besc x Urtiano, 15 horas
Kohlbàch x 'çyrus e às 16 ho�
ras ... Marl801 x Jaríta. ISSO�"
naturalmente� se o tempo per
mitir.

RE!-ATÓRIO
O Presidente da CME de Po

merode, Professor .. ' Wáldemar
.

Wlesner, apresenta à imprensa
·
o relatório técnico da partiCi
pação do munlcrpio nos Jo
gos Regionais. Bolão e ciclis-.
mo não competir�m, mas es

tão autQmatj�ªment� classifi
cado,s Para o.s XX! JASC em

Jaraguá <fo Sul; futeboi de sa

Jão, obteve a medalhal_d� bron
ze (3.0 lugar): o V"iíbol Mas-

. Qulino e Feminino_, ambos me
dalhas de bronze; =T.'inis de

Mesa. Ma!il.9ulino, cQnseguiu a

quart!'i P-Qsição_, ·ficª-nd:> portail
to, (t��é_lassificado F.>, a"N�tação
M/F, ,serª disputac;la , dias ::$"

, 3(1 e ,:31 ç1� agosJo, '�JJ1 .Join
ville,; Ilß!a tomaÇla,c�. índice.!?,

Varjão/80: 4 equipes
buscam classificação
_ .na últi,m,a' rodada

PAGINA 7

. ,Está das mais acirradas a

luta em busca da classifica

ção à fase semifinal do Var

jão/80 - Troféu Gráfica Ávê-'
nlda, onde Rio Molha, 'Fíguei
rense e 'Posto Maser -já con
seguiram sua vaga, ·ficãndo!·
áS trêS restantes' entre Fer

roso, Noroeste" Vila L.enzi e'
Veteranos'.

-

É' tudó' isso será
'decidido neste éfomlngo; Clu,"
d'o da reatlzaçêo" dã 'déCima
quinta e última volta da 'fase

qlassifloatória .do Cainpeonà
to que deverá levar grande
público à praça de

'

esportes
�o Figueirense,'na Ilha da Fi

Queira.
No doming9, seis de julho,

pela décima-quarta rodada, Q

Posto Moser venceú por WxO
ao Simpas, que não compare
ceu�,o Figueirens�, sem dois
titulares, goleou_ ao Ferroso,
4 a O e o Rio Molha ratificou

ser .a 'IJlßlho_r equipe ,do Oam

peonatô, até aqui, ao derrotar,
o Noroeste por 3x2. Estes re

sultados, determinaram esta

classificação� RIQ'.Molha (14),.
Figuelrens�f (12); Posto'�Mo...

ser (101), Ferroso e Noroeste

J9); Vi�a Lenzi e Veteranos (8),
Á9ua Verde (7), Vila Nova (6)
e Simpas (2) pontos, apenas.
o�(...r";t)n C'

-

,�,
j>J""
ADULTO.I; INFAlmL

O'l Campeonatos
_
Cltad'loos

Aoulto e Infantil, correm para
lelos, já no segundo turno I de
disputas•. Na, semanil passada.
houveram duas lO iladas, alep
dendo, deslil fonn�, ai soJ,cifa,
çk;",ßfa F�e�ç�o que,.��E!ia
que �os OS, �mpEt1)natos .es

telam 'concluídos até Q final de
agoato para qqa possa dar iní
cio no m�s seguinte aC)�Cam
peo"ato Estadual. ,Os resulta
dcis das rodadas foram· Dia 02
de julho - Urbano ,h2, Javta
(Infantil), J�rita 2xO, Unlbá.tco,
'Baftc 1x2 Cyrus e Marlsol1l1'3 .

Arweg; Dia 4 de julhQ/- Ar.';
•

weg 11X6 Jarita (Infantil), Kot.l�
bach Ox5 Arweg, M�rlsul 4x4

, Jarite e Urbano 2x2 Uniban.co.

QLTIMA RODADA

Predestinada .a- ser d8$
mais smoclcnantes El aolr
;ada, a última r�dada da fa

se de classificação,' poderá
classificar ou alijar :deflnlti
�amenté

•

eqúipes àspi:��nte's' à
w.S}n�'Pllinak(�idindo ar a

,Importâncta deste. rodada: às

9h30min, precisando da vi

tória a qualquer custo, os Ve

teranos en(r�mtar'io_.a jâ ,(ies.,
clasltlcade ÁQua·Verde (de
Jacu-Açu); !!s 13:30 horas!
Simpas e Vila. Nova farão jo-,
go sem importância, pois a

neda mals asRl.ram e "sujeito
à·não ser ,reali�ado e, às ..

15:30 horas, o Vila, Lenzi jo
gp..19fif!a�a...decj�l1(a, _Çluan!,fo
enfrenta ,so PQsto Moser, que
ne.Qessita @mbém ratificar de,

vez. ,�ua; classifiéaçl10 à fásé
seguinte, para ondEi irão seis

equipes.'
. ,-, "_'

_"

Enfim, o flItebol, vai "es�
quentar" doming,o na Ilha da

Figueira.

TORNEIO DA
KOHLBACHEM
.FASE FINAL

O Torneio Interno de Fute
nol de Salão da Associação A

tlética Kohlbach, tem duas par
tidas programadas para ama

nhã, válidas pelo turno decisi�

vo,
.

reunindo campeão e .viçe
dos grupos da fase classífica-�
tória. No último sáb�do� C;>' Tor
helo teve sequência, apresen-,
tando o� resllltad,Ç>s, -;- 'Bobina-

'

.

me�to "A" 2x5. Fundiç�o e Es-.
critór.io 3x3 Depto. Técnico e,

no dO�ingO __;, Ex��,�lÇ�� 2�5
Contabilidade e, Montagem Mo

tores.2x4 Rotores, encerrando,
desta forma a fase de classifi

cação, cuja colocação -tÍcou'-a'
seguinte: GRUpO 1,- .Fundição ,

(14 pontos ganhoSl), Contabili
dade (12), Bobinamento A (8),
Expedição (7), Ferramenta,ria
(5), Motobombas (4:), Gerado

res (2), e Depto. 'Pessoal (O).
- Peld GRUPO" - ,Rotores (13),
pepto. Técnico e' EscrMrio
(11\),

I

Montagem Motores (8),
Bobinamento B (5), Enr. Gera

dores (4) e, Tornearia Caroaça
e Tom. Tampas (O) ponto.

A artilharia do Torneio e�tá
com Zé CarJos, da Rotores (16),
.Rogério, da Contabilidade (141)
e Martins, dai Fundição (13).

, >., •• �,f

-lá em sua fase' final, O pro�
'grarml prevê para -domingo, dia --

13, às 8h30mln - FundiçãQ x

Dep�o..Técnlco (:m eserÍtórlo 'e
às 9h30mln - Rotares X Con

tabiijdã'd�:d, ' .... , ,1 .�:
:

."
' ,

MUDAN'ÇAS NO
.. RETURNO�DA
" •.

'TSC
r

r8

Aquele"" que. adquire"' energi_a e aUITlenta a resistência 'através "de frsinamento .. é' um.
rt'-

-

� _.. -

"

esportista. O que busca. ,a.�Il�it6�ia' através' !;je estimulantes, é um -"covarde

,Empate. 'atiiou
Seleto. e"

Estreita - do ..

título�

.;_ -

_ ) l .I!;tl(
,O returno da Taça Santa·

CaJ!lrl'la, diJerentementtt ,dO

que val publicado,em mat6-
rIEl, .. n"tlt, .�iç#, d�v.erj lok I

clar'
.

quarta-feira, dill 16, e

não d9mingo, dia .20" cp,!11"al
gumáã modificaçõeJJ. Assim,
a primeira ródada que mar

caV&,O Juventus jogando con

tra. o, Av�l•.PI" Flor�a!l9poJ!S
passou como ,en� ii segun
da. rQda(fa e, a,� f�rma;, .!>
JINentus .,jog!l _.na' próxima
q�arta-fe,rä diante do I�Jer
naC:ional, às 21, horljls, ,n,9 t;s
t6djo Joio, Marca,to.

. Jaraguá_e '

PUC (Rio) no

basquete,
dia 16

Após ter realizado �u pri
,melro amistoso quinta-feira,

i
dia 10, em RI� NegrinhO" �?�
te o selecionado local, 8l mo� .

�. -

'. dalldade de . basquetebol de
, Jaragu'á do sur, bworlbúRda
,.
há vários anos;'volla" qua
,:dra novamant. neeta terça
"'-feira, dIa 15, para defrontar-

.

'i5_se com. desconhecida! a
uqulpe dO�'CölégJo Apllcaçio
.da Pontifícia Universidade Ca

,tóllca (PUC) cio Rio de Janei

to, que realiza uma "mini
.tournée" em terra catarlnan-
8e.

O amIstoso, segu� o c0-

ordenador da modàlldade
Douglas/ Conràdó' Stange, te
rá Iniclo.)s 19 horas, Junto
ao GinásIo de Esportes Artur
Müller, parll -l»nde espera.-se
8J afluência do piibllco que

pratlcam'ente desconhece
:essa modalkÍ!lde praticada,
80 vivo.

.1' t

O comando técnico do se

lecionado está à cargo. de

Luiz CzernaYr 'o Dingo; que
-'conta com os irmãos Gérson'

,

. \�. .

, Zeca KlItzke, ��ca, �be-
)ção, Zé Augusto, Antônio Jo- "

:ó, Zlto,'
.

Osni, Gê, Paulo
'M,arcatto e Döuglàs para for

�ar o pla�teI. Os treinoS a-
� .

. f '
'

. contecem à$ terças, quh,tàs
'e sábados, podendo" even

tuais Interessados Ingressa
:rem na equIpe em forma.ção:

Após o ,jogo frente a PUC,
.está previsto ,outros COCIJ Rio

JNegrinho (que virá fetribuir.
visiJa), Sio Bento do Sul e

Jolnville, sempre com paffi�
. \das 16:e cá, con,tudo, s,"" cI'ª�
ta' determinada, por enquan
.to.

CICLÍSMO

O empate a um gol sábado
· à tarde, não foi nada bom tan

�o para Seleto como para o

estrella," que viram. d�sta for,.
ma reduzid8lS- praticam�nte a

zeroj suas, chances de. chegar
ao Utulo do IV TorneiD.r Norte
Catarinense de, Futebol, pro

�ovid_o pelas Ligas Joinvilen�.
se e JaràgJJaen�e ,(le ,Fute,�oJ.,
E o empate, entre Tupy' e 25 de

Agosto, no clássico joinvilen
'se, pôs ã. terra as preténl>Õe�
das" eq.l;lipe� jarªguaense� e

guaramirEmse, ficando "iipe,na.L
o Cruzeiro 'de _Massaranduba,

�0�9h.E\1lP.�1'i. ç�õ, \I��,a o .Es�
treIJe em�er.eu 'Ramos e o Se
leto ,derrote a' Tupy, em Joinvil
Ie, o; q,ijeç , coovenhaJTI,OS, .é
muito dinc'!•. " ,� '; ,,,- .,;

O q��ro cla..ssifi�atório, re,:,
gistra na vanguarda a tupy,
com 9 ,pontos positivos; . o 25
de Agosto,: com 8; D Cru�eiro,
com 7 e, Estrella e SeTeto com

6 pootós no ativo. N�ste flnal
-d.e-semana, com ª Tupy prati
camente campeã, acontecer� a

rodaela derradeira do certame"
onde em Nereu Ramos e.starão

·
frente-�-f;ente E�tre:llâ vs .çru
zeirq e em Joinville, Tupy

.

vs

Seleto.

Será no clia 27 dêste mês
a prova c;lclística para as ca-

_ ,I, , '

tegorias especial (da CM,�)
e de passeio (do Sesi). As ins-

, 1
.

.

"".

crições para 'a categoria, pall-
. seio . deverão ser feita, 'la

Agência do SESI..
.. 1

Ontem à noite (sexta-fe.ira),
pela 3a. rod�da do retümo do
Ädulto e 2a. do refurno do In

fantil, defrolltaram-se, Uniban,;o
)( Urbano (Infantil), Unlbanco x

.

Marlsol, Kohlbach li: Bese .e
Urbano IX Cyrus.

;" �.':' '/ 'to.

PRóXIMA RODADA'

SELEÇ,ÄO EM AlÇA0

_, Irr ,

�
. T ,.

'.
" -

�

Um novo tempo para Jaragóá do Sul. �e 17 a 25 de outubro, os xxi JASO, uma festa q� !�lge a presenç� dos' desportistas -n�s '�,rq�ibanc�d !is.

�' O certame .Infantil e adulto I

terá jogos sexta-felr. vindoura,
dia 18, nesta ordem: Unlbanco I

x· A.weg {Infantil)j�Beec X· Unl

tianco; Cyrus x Arweg e Marisol
x Urbano. O Juvenil �erá sua

segunda rodacfa:no dia 19.

: Retribulnc;io cortesia,' o sele

cionado ao mU_!1icípio de. fut

eal, que se piepa'ra aos Jogos,
-, Abertos, tem, partida amistosa,

,

( par� . este, .�bado, �ni Jolnvir
'Ie, ante a Tigre, para a qual
empatara aqui em Jaraguá a, 2

tentos, anterior;mente. Dia 26,'
� outro a�istoso Já programado'
prevê, confronto contra Blume

�nau, rá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. ;' líqM . t�OJ -crescímento
.

extraord,inário em ': JS
A arrecadação dI) ���o do lCM, pois que, em apesobre Cfrculaçãó .de Merca- nas sei�, meses

.

deste ano
dorias : (.lCMI) no münicfpio Oanelro, a, . Junho), euperoude Jar�úá. do' Sul; de ,janei- ao que arrecadara

.
durante

ro ti jUÀhc(de�té anô,' régis- .todo o ano passado: Cr$ ...'trou um- cresciment<> que a- 255.314.418,51 centra Cr$tingiu; a :mais'de 140%, em '

251.429.258;65. Os númerosrelaçAo ap Ínesm9-, 'periodO deste primei-ro �emestre quedo ano 'passàdo, corn um ra., superam em quase 150% a'
colhimento 'de' CrS '. . . . . . . . igual pertodo no ano ante-255.314.418;'51 'co'nlra Or$ .. rior e todo o ano de 79,. nos1'03.891.143,13 ;'õs séls 'pri� dão uma dimensão exata do
-meiros meses dê 79, de a- potencial' econômico de Ja
cordo com os dados revefa-' raguá do Su'l, municfpio que,
dos �esta: semana pela: Exs- ninguém mals ,segur-� 'c�n
tOFia rtstadlÍal de Jaraguá do forme afirmou' em t�rta 0-

�ul. O superávit (diferença) portunldade o Chefe do' Exe-
registrado foi de Cr$ / cutlvo Municipal, o' que (a
151,423.275,38.

'

cada dia ratltlca-se,

«

NÚMEROS
'Comparativamente ao mês

de maio, a arrecadação de
[unho decaiu em torno de
CrS 4 milhôes.-No'quinto mês
do ano, a Exato'ria Estadual
de Jaraguá do Sul registrou
Cr$ 48.605.681;16 em impOs
tos esfaduàla �i
contra Cr$ 44.642.513,06 em

Junho,' acompanhando a c0-

ta municipal Igual decrésci
mo: 0..$12.110.447,27 'em
milo e Cr$ 11.289.076,31 no

m�s passado.

"
.

CAMPANHA �'A CRIANÇA
E O ICM"
Até a última 'q!Jâ:rta�feira,

.

dia novei um total de 207 prê ,

mios de pequeno porte ha
'viam sido distribuídos ein Ja

'raguá do Sul, cónst�ndo de
80 bolaS de couro n. 3, 40

bonecas, 20 mIni-box, 23 da
ma e mOinhõ, 24 toalhas de
mesa e 20 toalhas de banho.
Em nosso municrplo, a Cam;;
panha HA Criança e o ICM -

Conheça Santa Cat�lna",
que vem obtendo grande suo.

cesso, já distribuiu um total'
de 411.854 ,pacotinhos con�

tendo cada qual
.

s�is figu
rinhas, o que dá um tot(lll de'
2.469.124 unidades.'

DESEMPENHO
� dos mais elÇtraordinários

o desemgenho do município
no campo da arr�éadação

/

'Sonato, e comitiva
n� miCrorregião

Nos próximos dias 22 e' 23 de julho, est�rão,'
na Micrárregião do Vale do tapacu, em visita aos

,

prefeitos e lideran:ças dos municfpios, de Jara
guá do Sul, Corupá, Séhroeder, Barr!=l< Velha,
Massaranduba e GU,aram'irim, o Secretário da
F..azenda ivan Oteste Bonato, o Secre�áriol Ad-
,junto Cláudio Andrade Ramos, ,acompanhadosl
de�'assessores da Secretaria da Fazenda.

� _", . __ -,

No programa cie visitas àAmvali, serão, dis
cutidos assuntos de natureza'poUtic;a e adminis
trativa de interesse' dos municfpi,os' desta micror
regiã,o, segundo apurou-se junto � uma fonte
acreditada. '

Â'ÚREA 'MOlLER GRUBBA, .

,.Tabellã � Oficial do, Registro de

Ptotestõs
�DITAL "_

"

;

Pelo presente 'edital de clfaç�o pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso' cartório' para tratarem d� assuntos de

'

seus interesses:� <

Bona Com. e Repres. Üda.,' Rua Mal. Deo
<'doro da i=oh�s,eca, nesta. Eugenio Jungton, Rua'

, Guanãbara, 477, nesta•. Frigôrrfico e Granja Dal
piai: Ltda:; Estrada Ri,o Alina s/n./neste_' Lino·
Selfeldt; Estrada Duas Mamas, s/n., 'Schroed'er.
Venina Rodrigues N�zario, Rua Hermann Schulz,
s/ri., nesJa. '

'

, "

� , Adalzira Piazera de Azeved'o
'� Oficial Mai'or

COMISSAO MUNICIPAL DE
ESPORTES (C�E)

AVISO
À Comissãlo' Municrpal' de Esportes,' visando

não causar transtornos de última' hora as instru
çÓés contidjls no àrtigo �o 'ao ßegul�mento Ge
,rl:il'dos JÇlgos Abertos' de Santa Oatarin:a que diz:

"O Atleta deve,rá, estar registrado 60- dias
,

antes' àÇls Jlogos,,' oa' Secretariá e' Federações.
, Especializadas".

.

,

, Diante do' expo�to, solicitamos encarecida
mente aos'�en-hores Coord'enadores e Técnicos"
que nos remetam 'ho máximo até ,o· dia, 01 de a

g'osto_ de 1980, os documentos; abaixo relaciona
dos, para qUe possamos fazer os devidos regis- ,

tros, sendo:
'

4 foto,s 3x4 Á

2 fotocópias de', identidàöe
1 fotoéQpia da :êertidão -.de nasciment,o �ou'

.

casamento
, 1 fotocópia da carteirá de '[es�rvisla
Autorização do pai quando menor.

,

, 'Jaraguá'do Sul" 11 de julhó de 1.980
, .

Pronto esquema····para diVUlgar
/

Jaraguá . e 'os Jasc
.

, .

O S�bratur- Serviço ':onde são destacados al- '

Brasileiro de :Turismo guns dos principais pon
[td'a., contratado pela tos da cidade, atuais; 20

'

Oomlssão Central Ol'ga- mt! tolhetês indicativos
nlzadora dos XXI Jogos dos locais. de

- jogas e
'

Abertos de ste. Catari- competlções, e guia in
na pára explorar comer-" formativo e histórico de

'

,cialmente
.

0_ emblema .Jaraquá do Sul que .co�·
dos Jasc, já tem monta- meçarão a ser distribuí
do todo o esquema pa- dosca partir de 15 de
ra divulgar o. muntctplc setembro."
e os J09'OS, 'Previstos
para o período de 17 a Veiculação, em TV,'
25 die outl>Jbro., ,

Rádio e Jornal de noti-
ciário acerca dos Jo-'

Segundá Gilfredo Le-. ,gas Abertos estão ,igual
mos, Diretor-Comercial mente esquematizados
da empresa, já está qe- e, neste sentido, entre
finida a colocação de 26 e 30 deste' mês, de-
10'0 out-d.oors (placas verá haver em Járaguá
de propaqanda) em to- do �ul,' 'uma reunião
do o Estádo com moti- com todos os prlnclpals
vos relacionados aos órgãos dê: imprensa do
Jasc 'e que estarão ex- Estado: para. t'rat� jus';'
postos at� 15 de setem- tamente S' o b r e esta
bro. Além dos out-doors questão, entre ôütros

.

estão sendo confeccio-' detalhes acerca da co

. nados 20 mil cartazetes, � 'bE'rtura dos aconteci-

mentos relaclonados' ao
perlodo de preparação
e durante' a realização �

dos Jogos.

O Sebratur, que está
. instalado no .Centro de
Turismo, onde funciona
também provlsoríamen-.
te a COO, já mandou
confeccionar camisetas'
com o' símbolo dos
Jasc, junto a Cyrüs (en
tre 4(h e 50 mil unida
des), bonés (de 20 a 30
mil) [unto a Marcatto e�
que nos 'prõxlmos dlas
já estarão sendo coto
cados à venda. Chavei
ros, bolsas, reguas, la
éas de' camping entre
outros ;artigos de souve
ni� tampém já estão
sendo confeccionados.

. Cóntãcto's- oom a em-

presa através ,do '�el'efo-'
ne 72.,,104&.

'

EmpresáriOS � qu'erem mais 'te Ieíones em '. Jãraguá
Paralelamente ao gran-,

de creSCimento que o mu:
nicípio experimenta, cres�
ce também a procura de
novos telefones, ,afàra' à:
queles sêtecentos que se

rão ativado·s
-

a partir da
. próxima' semana, confor
nle revelou 'áo "CP" o

Chefe do Distrito 'Norte .da
Telesc, Dr. Angel Borga
do �ahiagua. Diante dis
so, a Associação Comer.;>

VIGIA
Atendendo sugestão de

cla1 e Industrial desta ci- uma empresa associada,
.

dªde vai dirigir-se à ado' ,a' ACJJS contactará com

ministração da Telesc pa- o Serviço Nacional de A-'
ra 'consultar sobre a via-, . �rendizag.ll!m Comercial
bilidad1e de nova amplia- '(Senac)

c

objetivando' a
çãó da -central local da- reàHzação' de novo curso

quela Empresa, para a- p'ara vigi'as industriais, fa-
tender aos inúmeros inte- 'ce as dificuldades que es
re.ssados em adquirir nQ-' ses el,ementos estao en

vôs terminai,s tél.efônic<?s. contrando ,para um me

lhor desempenho de suas

funções profissionais.

Muni,cípio�s . 'dö
, - I

reunem-se- 'em

,Vale do ltapocu
Guaramirim

,No próximo dia 18, com

'.nr-I
Indices dQ m�vimento econô

elo "às 8h30min, t.éndo, por I� mico,. que, �' sen.
do f�ac:aI as Clependênclas.do ,Salao ,c,doe em ,reumao que se rea'lza

�oquia' da Igreja Matriz Se. -em Cab�uClàs, .taJai,..com ,a

nhor Bom Jesus, será' realizada, '

"a 'V Assembléia Geral . Ordlni
ria da' Associação dos Muni:::
crpios 'do Vale do Ita�-
Amvall.,

, Assunt08 de elevada impor
'.

tincia serlo abordados na 0-

i caslio, com destaque para, os

�rtlclpação dos Secretários
"

Executlv08 das "ASSDCIaç6ee
MlcroiTeglonais, sob a coord&
naçlo do Dr. Francisco ÇyriUo

,

Cörrêa, .'Asses.or Especial da
,

Secretaria da Fazenda. Este

assunto' deverá .mereCer um�
atenção toda especial;' toman

,

do praticamente a agenda, Pe�'

Cóletivos aumentam..

�
�

. '"

1-l2o/�, em um ãno
A Rartir 'da próxima

'segunda-feira, dia 14 de
julho, ,autorizada 'pelo
Decreto. Municip.al, n.o.
594/80, de' 20 de junho,
a,V i aç ã o Canarinho
Uda., única' empresa'
concessionária da 'ex
ploraçãO" do transpO'ljé
coletivo urbano e inter
distrita,1 do· mun'IClplO,
passa a majorar seus·

servi�s, die a,cordo com
as j�stàs argumentações
da direção da' empresa
eletuadas à Chefia, do

, ExecuJivol Mnuicipal �
que o, "CP'" já d�� ên-'

, fase ánteriormente.

,/

meio de 10c0l1'0ção, se- '

ja para o trabalho, aula
ou paSseio" 'por outro
lado, é certo que rião 0-

QOrr�r'á, quéda nó trans
porte, haja vista esse

meio representar' n�ma
alternativa 'principal de
transpo,rte.-

MAJORÄÇAO
ELEVÃDA "

I.�( _.; "-

Em pesquisa ,levanta
da pelo rledator,em um

ano somente as passa
gens dos Corêtivos so

freram uma· majoraç�o
real de 112,5%, acima
das ta!Xas inflacionárias

As linhas interdistri-' \�ivulgadas pelo' Gover
tais te-rão um 'fator de no Fed&ral. Se'não ve
aumento da ordem de jamos: em. 13 •.07.79, as
40% � de acordo ,com os p,assagEms (linhas urbtt-

_ trajefos, ao -passo que _ nas) foram de CrS 2,00
as, urbanas (circulaires) para CrS,4,OO; ,em'1.o de
passarão

.

de CrS 6,00. Janeiro de 1980; de CrS
para CrS 8,50, o qUiel não' 4,00 para· CrS 6,00 e"
vem agradal'!élo ao usuá-: e.m ,14.07.80, passarão
rio, lógico, já sabedor. de Cr$ 6,lRr'- para CrS
da majoraçãó, em ,pes- . 8,50. Quier dize,r que de
quisa feita pela repor- 13.7.79 a, 14.7.80 subi
tagem, muito mais ,ta{l1:- ram-de, CrS 4�OO 'para'
bém pela falta' de tr,oco' CrS- 8,50, díferença de
,já antevidla, predestina- .

4,50, o que r:epresenta' ()
d� a atritos ereclama": aumento percen,tual'real
ções. Essa elevaçãõ 0- (Ie 112,5%: salvo even;'
nerará o orçamento dQ tual IeIrro de cálculo.
usuári,o· quê habitual-,'

'

Pode isso???
melJte Sie utiliza 'deste

U!"a dai principais obras era �
,

atual· admlnlstraçlo municipal ..

Foram abertos on,tem à
guaramirense, já está conclul-' noite, 'éóm missà oficia,eIa,da .. Trata-se do Ginásio 'de Es- "

pelo Padre Elemar Scheid",pÔrtes que recebeu a d�l- OS festejos de S�o Sebas-'nação .de "Prefeito Rodoffo tião, quê se
,
estendlerão

J,hnU, como JíC'meriagem_,:.pelo àté domingo;' dia 13, jun-que o pranteado fizera à sua, to' ao 'pavilhão de festas
gente, como: um dos maior.. da Paróquia. A progrs_-benfeitores do múnrcrplo. mação deste sábado (ho-

.

Esta obra era lima velha as- je), prevê a' abertura' às
plnlção de toda. a comunidade, 17horas com Procissão e
principalmente da Juventude Bênpio dos Carros, cum-'que se vrli· privada.. de 'praticar prindo O itiÍ1lerári'o: Saída
o desporto num' lóCa.1 condizén- do pátio da Co'!'unidad'e'te. E assim que assumiu a Che- São Judas Tadeu, percorfia do Executivo"Sallm' Josê -rendo as rOas Antônio C.
Dec;luich, começou a dar in-' Ferreira, JusCielIno ,Kubis�fase ao esporte, remoelelando, tschek, e no inicio. da rua
o estãcflO'municipal, que de-' dos Maristas será dada ,a'nomlnou de Estádio MuniCipal bênção, com ,saída ou pe-"Joio Butsch8,rdt"'. 'Posterior:' ía ,Marechal De'odoro ôu
mente, gestfonou Junto aos' pO- 'Para o estacionamento na

'

deres,estadlials visando a cons- esplanada. aos fundos, da'truçiiO de gináSio esportivo, en-' hrgrej� Matriz., As� 19 0--
. frentando perscalços e obstá-

ras, missa e pregação, pe-culós, transpostos, e· hoje 10- P. Elem'ar e com a pre- ,transfonnad08 em réalidade, sença. do Coral da Comu-
,

'

compensando os sactlffclos.

" los Prefel.os da Amvall.

GJ�J4SI0 ,DE ESPORTES:
INAUGUBA:çAO

COMtruido com 80 mais: mo
derna tê.cnlca, o ginásio es

portivo guaramirense' datá va
zão também ,à 'eventos que

J)08S8M ocorrer na cidade. '

o Prefeito Deqúêch, infor-
"

mou q� o
-

Ginásio de Espor
tes deverá ser 'Inãuguràdo �m
breve, faltando tio' soment� C)
Governo do Estado marca,r a ..

data. De outra parte, Salim re-c
verou que á obra será. adminis-'

, trada em convênio com a sé-
cretar.a de. -Cultgra, Esporte é

'Turlsmó,-sendo que' a munici
palfdade já destacou três fun
clon'árlos pa'ra os frabalhos ne

cessários, à' _xempto -íkrque'
já ocorr� com � Estádio Mu
nlclpal' e cancha polivalente.
Acrescentou, ainda, o alcaide,
que já propôs ao Governador
Dr. Jorge, �onder Bornhausen
e ao Secretáf,,� Júlio �César _
de CUItUM, Esporte e Turis
mo, receber- posterlor,mente 0-
ginásio como doação, para ser

Incorporado ao patrimônio do

munlcrplo.

Jaraguá, . a Capital
,

do leonismo
,

Catarinense
" ,,"E) entusiasmo é para.' culado em oi!óce'ntas pes- .

o Lioß$' lO 'qU!e o
I coraç�o soas, entre Leões ,e Do-

e

é para 'a vida" foi o slogan madoras.
esCOlhido pela nova go
vernadoria do Lions Inter
national - Distrito

-»,

l;'10;
.

;durante 'a gestão 80/81,
tendo como o seu.eeman

dante o empresário ja�a
guaense João Lúcio da.

.

Costa, do LióÍ1s Clube Ja-
r�guá-Centro. " "

.
'

. Os Lions Clubes de Ja�
raguá do, Sul -:- Centro,
Industr.ial e Integração, �
rio lOS anfitriões da, 1.�
Reunião ·do Conselho Dis
'trita,l, 'diá 19 pr�iil'Í1o,'
quando será cumprida. iri;.
tensa J:)rogramação: :� ..-7
iníci,o da recepção ' nas

Desta forma, a partir de '. d'epen�ências do Sesi; 9h
19' vindourõ" qúändo 'da -: 1.a �Ienária; 1�h�;_ !n,-,
transm'issão de cargo e telrvalo para almoço liv.:e;

,

posse �da nova ,g.overna-. ,1��_......,. 2.8 plenária; 15h:-:-::
doria, durante a 1.a Reu- ,".chá-das Domadoras" no

, nião do Conselho'Distrital Baependi, com vasta pra-
do L-10, nlesta cidade, Ja- gramação; 19h _ ,coque-
raguá do Sul paSSairá a tel ne '

Grêmio Esportivo
somar um novo cognome, .Jiweritus e às 20h,- as
o de "Capitã, ,do l.,eonis-· S'embléia solene, também
mo Oatãrinense", '

em ato nQ juVe"'tus� com ja,rirar. e
que deverá ser prestigia..; � instalação do gabinete.
do por Ú"! n,úm/ero, cal-

Massarandubac ,terá ce�m
.? '

terminàis -. telefônicos
A ECENGE ..;_ Empresa

Catarinense d.e Engehha-,
ria Ltda., iniciou dia ,sete
passado, os tr:abalhos, de
construção da Cent.raI Te
lefônica de' Massarandu-,

" bª,. , �egundo .

o engenhei-_
fiO responsável pela obra,
dr. Flávio, BortoloUo, ela
estará total'mentel concluí- .

, da no prazo .de 9,0 dias, '

restando outros 30 pat€!'
instalações CIo equTpamen
to técnico da Telesc.

.

,

I '

m.esma funcionará primei
ramente com 100 term i
nails, todos já comprome
tidos, eStando previsto'
par,a o Ipróximo ariö, mais,
50 terminais .telefônicos,
parâ atender em segunda'
fas& os demais usuários.

, Segunda revelC?u o ere
feito Dávio Leu, "esta ,foi
uma das principais metas '

do seu governo e trans'
forma em reaJidade uma

. �ntiga aspiração dà toda
a ooletividade massar�n-'
dubense, pois temos cer

t�za que este será mais
um marco imPortante no
desenvolvimento de, nos

so Mun'icfpio".

o ter:reno para instala:
ção da Central foi doado
pela Prefeitura Municipal

'

de MaSsaranduba e está
localizado, entre a Aveni':
da Sete de Setembro, e a·

Rua Paulo 'Cardoso. ,A

,Comunidade católica
festa-em

nidade· Nossa Senhora
das Graças da· Barra ao
Rio C�r'ro.'

'-

Como novidade 'desta
festa, ontem à. noite já,
iniciou-se'o assado de Um
bol inteiro por)' umá. :equi
pe do Lions Clube'de Joá
çaba e que será comido
neste sábado. �'a primei;'
ri vez que tal -,

se realiza
!em ,Jaraguá. ,

.

E fin·almente dom,ingo.
. 'It,issas nos, horários· tra
dicionäis, a�cargo tam�ém
do Pe, Elémar e os f"�e
jQs populares, com com

pleto sen:iço de, bar e'res··
taurante. churrasco, fog.ol!;
variados', pinhão e ,qu�n,.
tão. O Conjuntá, Cruzeiro
do Sul estará dando o re

-

cado musicaf:' Todos'\.es-,
tão convidados.

r ,

Cerveja: novo"Qi;lmento
,

A cerveja tem hovos preços tà�elados,
.

pela
Sunab/(Cr$ 22,80 quando; s�r.vida na m�sa). Mas
os bares e restau'rantes já cobram, antes mesmo
do aumento, aciina da nova -tabela antes dela :e,n:
trar em vigor. Estão cobrandQ,até Cr$ 28,00. Ago- ", '

ra com o novo aumento' permitido pela Sunab, os
distribuidores de bebidas estão, avisando' através
de seus caminh'ões 'de entre�a que a caixa de 24
unidad.es está custando Cr$ 486,00, ou seja" au- '

mentou, em Cr$ 36,00, por ,caixa. Alguns bares já
'reagifam� aumentando a' cerveja para -Cr$ 30,00/'

;� a seguinte a tabel,à de preços divulgada
pela SUl1ab: Extra 6QO mL, CrS 21,00; Extra 290/
300 ml, Cr$ 1,4,00; Comum 600 mI., Cr$ 19,66; COi..
mum 290/300 mi., CrS 11,00; 'Malzbier 600 mL,
Cr$ 1'9;00; Malzbier 290/300-mL, ,Cr$ 11,00.; CEi
ra:cú 2901300 mL, Cr$ 13,50; Cãracú'200'ml., Cr$
9,50; Comum 1.000 mi, Cr$ 30,00.,

.

Em latas: Malzt?ier, Cr$ 22,50; Comum, Cr$
22,50; .Extra, Cr$ 23,40; Caracú, Cr$< 24,7Q. A, Su.,:'
nab autoriza um acréscimo de'20% quando a cer-

. veja for servida na mesa.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


