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Capital Sul Americana do
Çhapéú

Concorrências
João Lúcio tema posse

como, Governador :de
,

Cerca de bitocentas
.pessoas entre 'Leões e

Domado:ras de s;etenta
LiOns Clube do Distrito
L-10 de Lions ,Internat�o
nal, estarão em Jaraguã
do Sul neste sábado, dia
19, quai1do da transmis
são de cargo e POSS& da
nova governa'ClOria, duran
te a 1.8 Reunião do Con':'
seiho Distrital do L-10.,
Neste dia; também, o in
dustrial jaraguaense João
Lúcio da Costa tomará
'POsS'e como' Governador

.

do Distrito L-10, transfor
mándo desta torma Jara-

Salários: Sindicatos
firmam' � -acordos

Lançada
o Governo do Estado

lançou oficialmente a 1'11'

Fepemil (Fei>ra da Pequena
:e Média Indústriar Catari
nensE3i), a ser reaiizada pe
,15 a 23 de setembro, no

Centro de Promoções dia
Citur, em Balnerio Cam
'boriú. A promoção é pa-

"

trocinada pe:l� Secretaria
. da Indústria e Comémio,
com ,execução e cc);olrde
nação' à cargo da"Secre
taria de Cultura, Esporte
e Turismo, at�avés da,'Ci
tur.

o lançal:nento" foi feito
no Palácio'Oruz ê Souza,
pe.lo governador Jorge
Bornh?usen e do ato par
ticiparam mais- _ de uma

centena de pessoas, en-
.

tre autoridades e empre
sários.
,

O gç:v:emador r Jorge
Bornhausen, na abe'rtura
da solenidade, féz consi
derações solbre a estruty
r,lit irt,dustrial batarinense,
"muito caraclteri,zada pela'
pe:quén:a e�média empre
sa, que, sempre se desta
caram peJa sua base só
lida, pela qualidade dos

III Fepemi'

Jaraguá .

em 8. o
,

no retorno do
,

ICM
.

para 81

<,

O . eleitorado do
município: 24.562

ANALFABETOS

ESCOLAS" .\

NÚMERO 3.096

para ,Ji; escolas e
/

I

asfalto

ASFALTO

,co'rn' nova
.placas

SCAFI: DOIS.
CORAIS,NA,

SEXTA·FEIRA, �5
f

'

\ <I
Onlem à noite, sexla-feira,

, Findas as análises das
gua do SUl na ''Capital do de pela escolha do jara- declarações do movlmen
Leonismo Catarinense", a- g!Ja'i>nse João, Lúcio da 'to 'econômico pelo Grupo
té 'julho de 1981. costa para o GovernadOr, d'e Trabalho formado pe-
O Chefe do

.

Executivo do Distrito, ressaltando, los secretários-executivos
.

Municipal, Victor Bauer, "�mérito do serviço Qe... das associações microrre-
em 'sua saudação aos smteressado, que. pras- gionais e técnicos da Se.
Leões do L-10, diz "o'Go- tarn aos menos fàvoreci- cretarla da Fazend� fo.

'

verno' Municipal, expres· do,� levan� a ele� . �, ram divulgados os indices
sanda o pensamento de meros que Visam mmimr-

. de retorno das< cotas do
toda coIetivíclade, manl- z8:� as ,carências,que os ICM para 1981. Os dez
testa a sua ,satisfaçãore 'i:.Ifllgem' e, tambem, ·'te� municípios de maleres ín-

· júbilo em poder saudar os mos certeza de que <) en- aices de rétorno: Joinvil.
visitantes, que çhegam a cont-o será mais um ato Ie _ 12 234'� Blumenau _
esta cidade para prestl- que ti(,�ltJ, registtadó na 10795· Oricrúma ....:.. 4 566·
giar\ a posse do seu Go- hisfória de Jaraguá äo : Lages� 4,271; ConcÓrdi�
.vernader", , Sul a, f,Clma de tudo, mar- , -,3,283" Chapecó 2,916;

Adiante manifestá os a- "cara o fO'rtalecimento ai;,� Itajaí -- 2;677; Jaraguá do
'plausos -da

'.

municipalida- da maior dó, leon,isrtl:o em Sul _ 2,623; Tubarão _.
Santa ,Catarin�". 2,204 e São Bento do Sul
O p10grama a, ser de- - 1,872.

senvohlic!O neste sábado
"

é este: 8h - jní�io da re- ----------- \

cepçãe ne agência . do
.Sesi; 9h - 1.a plenária;
12h· -- il"iltervalo para at-

o Sindicato das Indústrias da calculado sobre o salário já moço, livre; 14h - 2.8,pl'e-
Construção' e do' Mobiliário e corrigido na forma do ítem aci- "ária; 1511 - "Chá das'
o Sindicato do Comércio Vare- ma, obedecend,o esta escala: Do��adoras�' no B'aep�r.'-
jista, de Jaraguj do Sul, firma- (Ir) Até três salários mínimos, di; '19h - coquetel '':DC"'' De ,a90rd'O com o últi-
ram novas Convenções Coleti ,4%. (b) Apima de três e até dez; .JuvenfuS e àS,20 horas, '�. mo mapa trimestral levan-'
vas de Tra�alhº com os Sindi- 'salários mínimos,. 2%. (c) Aci- assembléia sorene, no 'Ju:� tado pelo Cartório Eleito-
.catos representa,tivas da cate- ma de pez salários mínimos, venl,Js, conrjalntar e lin$-' ral da 17.a Zona, de Jara- Vel'culos' cl·rculam·goria pmfissional, para vigorar 1%; 3) Antecipação sáiarial de tillação do gabinete. ,/. guá do \ Sul, lO númerO- de' ,'," .

entre 1.° de agosto de 1980 a 13% no mês de nove�bro de
.

'

,

, ":;,;', eleitores do: mtlnic-íp,io jun-
"

.

, •

dA
�1 dejUI�H et.1981. As ;>as� . _1�&.��0�!�:' : � ";'k .�1l9 g&.......CQrup�""�;f .

,.. ......

"

"'�.� SeUL.......sala"álS �re oufilt (jISPOSi-*'" vigente, em agosto de ,1980 e,. . CO C OEDeR .' mám" 29.338,'" '-dOS
.

quais
ções e_condições de trabalho. 13% no mês de maio de 81, COM' ME CORRETOS' 124.562. em Jaraguá/e .... ,- Desde há POUClO mais

,
nas jempresas são estas: calculada sobre o salário vigen- '4.776 de Corupá. Esses "de dua�.Slemanas, vanos

I, CONSTRUÇÃO E MOBILlÁ- te no mês de ,Fevereiro de ..
Cerca die d:ez mil con·, números correspondem a- veículos particu;ar�e!S "de

,RIO:- '1) Correção salarial de 1981. Essas antecipações ser�o tribuintes, segundo o té 30 de junho. J,araguá do Sul 'circulam
acordo com o INPC (fndice Na-! compensadaS' na Convenção. aSseS(Sor especial da Se- O próximo I'evantamen-, com placas qe nova �é-
cional de f'reços ao Consumi- Coletiva de T�abalh(>. a ser fir- cretaria da FHei'lda, to dat'-se-á no início de rie, a "JU" em substitui,-
do�) a ser divulgado pelo Go- mada em julho de 1981; 4) Sa- Francisco' Cyrillro Cor- outubro, quando acredita- ção a "JS" �ue atingiu o

'verno Federal afé o fih;il de ju- lário normatiyo, correspondente rea, soneg'aram OU. omi� ,-se J,a:raguá atinja a 25 limite máximo, dentro de
lho; 2f Sobre o salário 'assim ao salário mInirno, regional tiraa:n in,formações n�to· 'mil eleitores. 'E quanto a

. f

çortigido, aumento salarial de acrescido de 20%, mínimo que c�nte. às decl'arações esse aspecto, é importan-
5% a tItulo de produtividade; as empresas, deverão pagar aos do movimento. econõmi- te observàr aos jovens

.

3) Anteci�ações sàlariais nos empregf:!.dos maiores com, máis CO no último ex�rcício, qúe estão- completando
meses Ci1e novembro de 1980 e de �eis m,e�es na empresa; 5) prejudicando sensivel- em 1980-, 18 anos, ser ne-
maio de 1981, .ficando o per� Prêmio mensal correspondente mente o retorno das co- cessário a obtenção Gio
centual a critério de cada em- a 20% do saláriç' n'ormativo pa- tas, do Fundo de Partiei.. sell título de eleitor, pois
presa .. Essas antecipações se- ra os empregados que exerçam' pação aos mUAicípi'os.· �

que,. já com 19 anos; t�rá
rão c9m()8nsada� na conven- a função de "caixa", 'a título de Estão inscritos na Se-

que pagar mult� de acor-

ção Coletiva de Trabalho a ser "quebra de caixa". cretària da' F�enda' .••.• do. com a �e:i EleitQ'ral, do
Ifirmado em julho de 1981. 50.687 contribuintes, Tribunal Su�erior Elei1l0-,

COMÉRÇIO VAREJISTA:-·1) Esses aeordos foram ,firma- sendo que 6.321 estão ral.
'

Correção· salarial .de acordo Glqs pelos Sindicatos resl?ecti- isentos, do pagamento
com o INPC a ser fixado até o vos' dos patrões e empregàdos, do ICM. No e.,tant�, as
final, deste mês pelo Governo I que chegar,am a um consenso

- àeclaraçöes ap'resent�-
Fedéral; 2) Aumento salarial a entre as partes Interessadas, das pel'os municípios
título de p.rodutividade, a ser sem problema algum. somam 2'penas 37.583

.

dando conta de que a-

proximadamente dez mil
',ão apresentaram suas

declarações, son'egando'
ó !:nposto.

'IS!eUS produtos e da.mão Iniciado no último dia

de obra ,empr,e;gada". Bor- d.oi's, ein Cabeçudas, fo·
nhausen disse aind:a que,' ram encerrados quarta-
a diStribuição' géogtáfica -feira, os ,trabalhos re-

da nassa: indústria __;_'nao ferentes a apuração do

há grandes oémcentrações índice do ICM para o a-

inaustriais e existe uma no <f� 1981. A aparação
diversidade de rârílos, de dos índices, de partici-
produção ;_. talvez'dão ao palção do ICM, corres-

,Estado de Santa Catarina, pondentes ao próximo e-

'J,unto com 'outros fatores xercícib,�, denomi:nado
I "Oper�l.I"ã'o 198�", foramconjugados, o me ho'i" mo- -y

dela die d�sen\tloh;imento realizädas' de· acordo

dentre os demais estados com ás declarações a-
,

brasileiros. E, justific0U . presentadIas pelo 1 co-

que SC teve um aumen-'" mércio, indú'slria e a

to de 8,8% no seu Produ- g�op!ecSuátia do ano' de,
'- to Interno Bruto, (PIB) em

" '1919,) O,�noVos ,indice� ,

1979 e um aumento do ..
. fora", an.",rí�ados quar.·

ICM de 10,4%. crédito\u. r ta-'eir,. co�' uml!�m�iW ,

· as conquistas à pa;rticipa�i' globa� 1, de aUTelj'� .�m
ção decisivà da infCiiativ,f'. relaça�, ao ano. �nterlor

· pri�ad� . "qu� tem cor\l :. ,8!'l tomo d� �'� .74��f�
respond'ldo ampll�lJ1e�t� �

cento.
.

.'
.'

às expectativas' por tel!. E como caso 1.!l�lto .

�einvestido seus IUÇ�O:S":\ neste' ano,� mUf'llc,'P'�
. 1 não sofrerao nenhuma,

Qúanto � F�pepii', ex!.. exclusão, pois àpteseq-
Pres.sou" .seu 'des_,ej.<? d,�. taram súas 'decl1ra�õe,s'

, do movimento econÕÍ1ii�
�ue eS,tFt �r?'I{l_oç:�o tel1;t"j_�

co . côrretamenle;-' Dois
° alcänce que �qrd'os .:!il�.
p�râm':

.

ctí'e'gar a, oütro� deles dá microrregião
Estiados, fazer com que, do Vale do ltápoC,U: C��
outros Estados sa.ibam;o I ruj,á, e Schroeder.

que aqúi se produz".

..

Duas novas concorrências Gonçalves, Centro Interesco-

públicas estão sendo 'Iança� lar de 1.° Gr.au (CIP), Escola

das aos iriteressadoê, de lrn- isolada Vi�ira, EI Francisco

portância ao município! rela-' de Pa,ula, EI Garibaldi, Elza'

clonadas a construção, am- Granzotto Ferraz (Santa Lu

ptlação e reforma de dez uni- zia),' Cristina Marcatto e AI

dades eséolares estaduais e bsrto Bauer. Além destas, um

?mUnlclpaís e um resén(8t6r1o resentatório d'água com ca

, CI'água, além de, para a exe- pacidade para mil rnetros
, I ,

cução de obras e ,serviços de cúbicos a ser construído pelo Muitas dessás ruas que se-

pavlmentaçAó asfâitlca, dre-' Samae, 1'10 Morro' do carvão: rão beneficiadas com o as

nagem e obras complementa- 'As,propostas _deverão ser en- faltamento, integram o, Pro
ras em nove ru�. de Jar.aguá tregues :até o dià 7 de agosto

, grama de Tranepertee Alter-
'do Sul, dentro do perímetro vindouro. " nativos para Economia de
urbano ..

combustívets e Programa de

Investimentos Urbanos, e Ia-

De acordo com o Prefeito
.

zem parte do Corretor Viário

Ségundo a concorrência, Victor Bauer, a ccncorrêncla Municipal, aplicando-se nelas

que vai publicada, nesta edi- ,para asfaltamento '.
em ruas recursos da área do Gover

ção, escdlas da rede estadual municipais, com propostas no Municipal, do Governo do

e municipal ,recebetão uma devendo ser entregues até 5' Estado e do Góverno Fede

série de melhorias,..entre re- de agosto, destina-se a estas ral"":" através da' Empresa
formas, pinturas, construção, ruas:'Waiter Marquardt, Ãnge-' Brasi.leira de Transportes Ur

ampliação; fnst�lação elétrica lo Rubini, Horácio Rubini, Jo- banos, que lncluslve já apro

e hidrá'l)liCal, bem como, sa� sé Theodoro Ribeiro, Padre �u os projetos, uma vez Ja

nitários e cobertura no prédio Aiuísio Boeing, Parte da Rua raguá do Sul' ser uma das .�
.

das següintes .escolas: Abdon ßertha Weege,' Final da' Rua cidades. de porte médio de

c\ 'Batista, Holando Mar�eli�o .

Cei. Procópio G'omes de Oli- Santa Catarina.

velra, após a Ponte Tavares

Sobrinho; Rua 25 de Julho,
'Parte' da Guilherme 'Wacker- '

hâgen-Ploneiro,( rua do 'novo
Fórum) .e o capeamento as

f�ltlco das pontes sobre os

Rios Jaraguá, do Cerro e lta

pocu.

CeIBSE' -cortará
rede energética.
para substituição

,
.

,

Em conseqüência have
rá nece-ssidade 'de, desli
gar toda a rede de ener

'gia ao I'ongo da Marechal .

DeodoJ1o; neste sábado e

c:tomingo, das 7 às 17 .ho
ras, no entanto, será, feito
em etapas, hav!endo a re
ligação da rede energéti
ca na proporção em que
os

. transformadores sejam
substituidos.

'

, violão, por um cio!! C?nsagra
dos violonistas brasileiros,
Mario Barros, e sexta-feira,
25, a voz de dois corais, Isto
é o que a- SociEKIade de Cul

.

tura, Artística de Jaragu� do
Sul preparou para marcar in

delevelmente no campo. cultu

ral, os cento e quatro anÓs
de f�n�ação do munJcípio
•

No dia 25 de juiho'l a partir
�as 20 horas, no Cine Jara

guá a apresentação do Coral

,lnfantil da Casa dai Cultura Ei
.

do Coral Operário do Grupo
tlansen, a�,d� �oinvillé, ,

uma reunl� de 'vozes, na In

téi'pretaçã� dF- Çanto� desti-

nad� à tocto. 08 gos'fos e

gêneros. O� 'IngieS$08;"ã ven

da '(também:aq�i na.'i-�ção);
custam Cr$-;100,00 ,e Çr$ " __

;'

50,00, res�iva:íijênte, a
'.11., ,")' ., ,

adultos, estudantes. � crian-

ças. .� íOlrltra excel:ente opor-
"

tunidade da Scãr para o· en

riquecimtnto àa nossa cultu-

ra m·usical..

cada numeração. Segun
do informações dO,Depar
tamel'lto de Trânsito da

, Detegacia de Polícia de
Jal'laguá do Sul, tem sido
muito grande ,o número
de vefculos novos e trans
ferências, originando a.

nova série! "jU", qu,e já
está :Slendo utilizada tarn.;
bém nos emplacamento3
de motocicletas e !ambre-
taS.

'

.

Verculos de aluguel, ca�

minhões ,e ônibus ,conti
nuam na série antiga, a',
"BS", uma vez que não a

tingiu ao I'imite '- o_ 9999.
.

O Escrin,tório Local da IDENTIFICAÇ�.O
Celesc, em nota distrib'uí. Todos oS pontos de tá-
da, comuniC� que ne�te xi da cidade receberarn
final�die-$emana procedIa'_- por parte do pod'er exe-
rá a mudança de 6,6 ,KV cutivb, a' competent"J iden-

Fonte do Cartório Elei- para 13,2 'KV,. da 'rede de lifIcação) juntamente com

torai; rev�lou à reporta- \ ene�ia! elétrica na Av. o número de cadal ponto
,
gern que Já tem expedido Mal� Deodoro e laterals e a ,nomencjatu�a

I
das

457 isenções de votar, com ,a �uente slibs- .

rt;Jas,' ,em placas, de boni-
pessoas analfabetas que tituição de cerca de 120' ,'to visual, colocaaas em

I

necessitam do título elei- transformadores. 'Também cada um detelS,.
torai, ou, no caSlO, da isen- have,rá a transferência dos' ...----.-- _

ção expedida pelo Cartó- 'aliméntadores da subesta ..

ri'o para . confecção da çã-o atual para a nova, re-
cartei�a de identidacf!e (es- centemenle inaugurada,
te caso aplica-se priO,ci- construída na Tifa da Pól-
palmenté a pessoasl mais vara.

idQsas, para, retirada do

cárnê, para recebimento
mensal, da aposentadoria
do INPS) �, para iQr traba-

..

lho.'Neste último caso, .la
mentavelmente, com to
dos os recm$Jos·� que se

possui, com boas estra
da!s� fáceis meios de 1'0co
moçãlo :e escolas, é muito

grande o número de pes
soas jovens, nascidas em

,,1950,,54, 56, 59, 60 e até
.

mesmo em 1961, só para
citar exempIQs,' cOr.'lp�eta- CENTRO
ment'e analf,1betIJi;, ser;n EMPRESARIAL:

I
I

'noção algU�a qua'i'ltq a
'" ,.I

ler e eso�eifel,l, que l1eb�s.: \ k. diretoria ,dtI Centro,
sitam de,

....
um doeumento }EmpílftS8ir;llll de.:J Jarag_.

do Cart6l1io' EI'eit�lràl, p'a- do SuN- 'Ç_EJ',AS, reunh:r�-
-

ra ohtsr emprego, aten- . "se, esta semána pa,ra de
dendo bxigências das em- finir- detalhes finais, acer-

.. ' pras,as:
. 'ca do edificio-.ede,.' eu.Ja

.

I
, construção dever.á ser Ini-

Pelas facilidades ofe'�é� ciada nos"'próxi� dillS,'
cidas rlos"ldias 'atuais, pe- 'tão logo a Prefeitura caÍ'!:..
1'0 menoS aq�!i, em nossa ceda o alvará de licença
região, o .1'ato, não. deixa e, a construtora, cöntra,ta· "

de ser triste. Muito tris- da Implante no' .local o
te!

.

cariteiro de obras.

,Veter_os�' da:
'Feh ' ,empossam
,nova direturia

Tençlio por 'Ipeal .o Se;..
minárib Sa,grado, Qoiração
de Jesus, de Co-rupá, a
Associação Nacional dos
V·eiteranos da Força Exp:e·
dicionár.ia Brasi.leira, Re

gional de Jaraguá do Sul,
dará posse � sua nOVia di
reto:ria no' próximo do

mingo, dia 20 d�dU'lho.,
O ato terá início às 9

hora,s, com missa, seguin
do-se a 'sessãQ solene de
posse, dós novos. direto
!le,s ,e o encerramento oom

uma churrascada no pró
prio .Iocal. A nova direto
ria da ANVFEBIJ1araguá
do Sul, está desta forma
oonstiturda: presidente____.
Henrique Jacobi, Vice
-Presidente - Walter Car
Ias Hertel, Dtretor Secre-

,

tário --:- Ferdinando Pis
ke, Di,retar Tesoureiro -
Hercílio Spézia, Direto!"
de Patrimônio --:"' José Nu
nes Filho, Diretor de Pro- '

moções Sociais...--: José
Ribeiro, Diretor de Rela

ções Públicas '::-"- B!luno
ScheibeI, Diretor de As
sistência Social - Este-

. phano Mai_e�. Gonselh.ei
ras Fiscàis: Guilherme
Humberto Emmendoet1er,
Fidélis Stinghen e Gabriel
Schleuer.

Dos 'atos de posse e, do
,

'

'almoço de confraterniza
<

ção, deverão participar
. autoridades e' familia�s
dos ex-combatentes da
FEEt v,

:V'A.AO.
fo "GARTENHAUS"

EM BREVE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariantes
Dia 14 de' jUlI')o
Idomar de Souza

(funcionário, da Grát Avenida)

Aniversariou óntem
Sr. José Amaro ZeferinO.
(linotipista da Gráf;' Avenida)

Dia 19 de julho _; hoje
Sr. Osnir Meyer, em C�uritiba
O garoto Diego Djones Bran

denburg
Paula Ribeiro
Pedro Schmidt
Mônica Zilz
Paulo Longo
Ivo Kamchem

Dia 20 de julho - amanhi
Sra. Diva Sabino Tavares da
Cunha Meno
Sra. Terezinha Reck Dumker

A,rno Jlmge em Joinville
Sr. Rudolfo Keiser.

'

O garo,to Júlio Cés'ar Morbis.
Alvaril Gomes

Dia 21 de julho
Sr. Mário Müller
Sra. Lídia ,espo'sa do Sr. Hans
Beyer
Sra. Gerta Wielkà Lawin, em

Nereu Ramos
Sr..OSrTlar Bortóli'rii
Sr. Reinoldo Bartel
Sr; Adernar Lptin FrasseUo,
Agente do SESI
Srta. 'Oarim Leithold

Dia 22 de julho
Sr. José Ersching
Sr. José. J. Braga
Sr: José Müller ,em 'Corupá '

e jovem Gilmar Edson Lietz
Sra. Maria Magdalena Frei-

berger
'

Sr: Alfredo Neitzel
Dia 23 de julho
Sra. Volanda Driassen
Sra. Marly MaUar Silva
Sra. Margit Mey Odebrechtl
em Rio do Sul
Rev. Pastor Egberto Schwanz,
na Alemanha
Rev. Pastor Hermann Waid
ner, na Alemanha
Sr Delfi.no 'Raduenz, em Join
villa

Sr. Ismar 'A'ntônio $chwartz
Sr. Edson Duarte

Sra. Angelin'8I, esposa do Sr.
Pedro Schmitz

.

Sr. Guilherme Spengler
I

A garota Kelly Cristiane Bran

demburg
Sr. Quirino Buzzi

,

Dia 24 de Julho,
Sr. Harry Buchmann

,Laurita Nagel
Sr. Curt Kuchenbecker
Gerda Tõwe, em J'araguazi-
nAo

'

hil'anda !-nacleto
Anadir Vicenti

Ola 25 de julho
Sra. Alice, esposa do Sr. Ál-
varo T. Dippold,

'

Sr. Oswaldo OUo Reimer
Sr. cSUenon Mafra Pinto
Sra. Ingrid Neitzel Rengel
Cristina Schtoeder

.

Carlos Alberto Gomes

Srá. Dirce Henn
'

" ª!'\ii
Nesta data', também, JaragUá dQ
Sul vê passar seus 104 anos de

fundação.

NASCIMENTOS
Dia 17 de Junho
Carios, filho de Humberto

(Anita) Turow
Da 25 de junho
Cristopher, filho de Ad�mir
(Nanci) Neitzel

Gilson, filho de Valdir (Ivani-
r� Batista

.

Dia 1.0 de julho
Roseméri" filha de Jorge '(Ma
ria) Dani

.

,
. ,

Dia 03 de ,ulho
Rosinéia, filha de José (Te
reza) Mau'rreio

v

Dia 05 de julho
Marinaldo, filho de Ademir
(Luiza) da Silva

Dia 08 de julho
Fábio, filho de' Carlos (Neidi)
Pscheidt

Dia 10 de julho
Cléber, filho 'de João (Te re
sinhiJ) Naz�rio

Dia 12 de julho
André, filho de Celso (Marli
ce) Cr�mer
Sander, filho de, Eugênio (11-
ce) Marcelino

Leila, filha .dá Aldir (Adília)
Winter'

Dia 14 de julho
Josiléia ,filhf:1, de João de
Deus {I�ene) Martins

Roseméri, filha de Reno (EI
sira) Karsten

Vanessa, filha de ,Almir (Ar
linda) Aldrovandi ,

) Alexandre, filho de Aldefon-

(, so (Adflia) Piccoli

Hoje é um dila importante na

vida de João Lúcio da Costa.
Durante 'a PrImeira Reunião do
Conselho Distrital, assumirá o

comando do Distrjto L-10, inte

grante que é do Lions Clube

Jaragus-Centlo. Esta' coluna,
honrada p�lo convite, prestigià
rá o coqlletel e jantar para às
20 ,horas dß hoje, no Gtêmio
Esportivo Juventus. Parabéns ao

"Jango" oa sua escalada leo
riística.

-'Ä_:_
Este sábado é data deveras

feliz a,o' jove!l1 casal' Rosana
Maiochi e Antônio José Pires.
IÉ qu'e às 10 horas, sobem a';
altar da majestosa Igreja Ma
;t·lz São Sebastião de Jaraguá
·do Sul, Pilra splar a união em

Deus, pronunclaJ:ldo o tradiciD-.
nál "sim" característico desta

celebração religiosa. Rosana é

fjlha do nosso conhecido AI

�erto (Bertha) Maiochi e Anta
,nlo José" do casal �udgero
(Onélia) Pires, aos quais a co-

I . �
una - cumprimenta pelo, feliz
acontecimento de hOje.).,',

i. \

/' ,
r- .,

-:-i�-' '\

A Sra. Ivone Driessen rec:ep
cionou amizades quarta-feira,

.

em sua 'residência, para' mais
um tradicional lanche, e�se en-

'

contra sadiq que a- cada dia

, ganha corpo e que reúne se

n�oras da nossa melhor socie
dade,

, '
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---k-'
O Subchefe da Casa Çivil pa

'ra Assuntos de Divulgação, tnio
Andrade I;Ira'nco, agradecendo

.

a direção deste jornal, em no-

, me do Gqverno do' Estado de

Santa Catarina, e em particular
dos órgãos diretam�nte ligados;
pela colaboração prestada ,na

divulgação ela Cam.panha de

Vacinação contra a Poliomieli-
.

te, .realizada dia 14 de junho. O
material sobre a campanha vei
culado no "CP", juntado, ao di

vúlgado por outros órgãos, foi
encaminhado 'pela Secretaria
da Saúde, em forma de dossiê,.
'ao·Ministério da Saúde,. promo-

.

tor daquela campanha. /,

,,' -*-
Estiveram .nà redação, terça� Subirão as 10h30min deste

feiM, Marllene Regina Oliveira sábado aro altar, para as bên-
e Paulo Sérgio Tagliári, do De- çãos nupciais, na Igreja Nossa
partamento de Infõrmação e 00- Senhora das Graças da Barra
cumentação da Empresa Cata- do Rio Cerro, os jovens Alarde
rinense de Pesquisa Agropecuá- Leithold'e Marconi Simões. AI,aI-
ria S.A. (EMPASC) vinculada a de é filha do conhecida ámpre-

. Secretaria da Agricultura e sário do ramo dos transportes,
Abastecimento, 'vendo cfa recep- Alfredo (Regin'a) Leitho,ld e Mar-
tividade e aproveitament� das coni, de Milton Easton (Dalvani)
notícias expedidas pela Empre- Simões que; ipós a cerirriênia

s,a ao órgãos de comunica.ção. religiosa receberão cumprimen-

--ti-
,.'" -Visitaram também: outros ór- ,tos e recepcionarão convidados

gãos de imprensa ela, cidade. 'no Baepe d' A Et" t A
Esteve de aniversário dia 13

.
n '1. Ique a u-

a/Sra. Maria Eunice, esposa ci� gustus estará preS1ente no vesti-

Promotor Público da Comarea, --"k-- do de Alarde. A coluna almeja

Dr. José AI,berto Barbosa, no,'sso A Secre,taria ,do, Interior e Jus- I

'

felicidades ao casal!

colaboràdo.r e pessoa intima-
I

tiça éstá tomando providências, � ,

�ente ligada à nossa cultura. para o� equipamento', principal- "Segunda-feira desta semana

Maria Eunice recepcionóu ami- mente mobiliário; do Fórum Dr. aniversariou o "osSo querido

zades dia 10'passado,' com um João Thomaz Marcondes de' Bruno Paulo Osca'r M'ahnke,

lanche em sua residência, p�ra Mattos, de Jaraguâ do Sul, es- completa,ndo o seu 79.0 ano de

marcar, o acontecimento'. A cO- tando prevista sua inauguração
existênci'a,. Juntamente com 00-

'luna envia suas feÍicitElções pe- para o mês. de outúbro. ,na Olga, sua
\ esposa, el� fez

I t
� .

um passeio pela bela, Floriaoo-
.

o ranscurso da data natallda.
, .

'- poli� que
-

ele não' via há cinc.o

.

E na sequência :desses en-

contros, di� 23, quartafeira', o

Grupo de Lanches reúne.se na

residência da Sra. Maria Júlia

Gonçalves Emmendoerfer, espo
sa de Vitinho.

. '�- '.
Curtindo o primogénTto Eduar

do, o casai Dr. Altevlr Antônio

(Lúcia Márcial) Fogaça, nascido
'dia 19 de junho. Nossas felici-·

tações!
�-

Na próxima sexta-feira a· ._._

SCAfJ, em homenagem' a mais

um aniversáriO de fundação de

Jaraguá, promove a vinda do

Coral do ,Grupo Hansen e do

Ooral Infantil da Casa, da, Cultu
ra, de Joinville, para \0 deleite

dos jaraguaenses. TodoS os

amantes da arte estão obriga
�ori��ente convocados a parti�
ciparem do espetáculo.

-*-
Viajando a- FOI!: do Iguaçu o

casal. amigo lido Domingos (As
'thérla) Vargas, em companhia
dos filhos ,AI�ssan�ro e Melis
sa, eles que acabam deassumir

o carqo máximo do Hotary de

Jaraguá do Sul. A Sra. Asthé

ria reéebeu terça-feira a Presi
dência da Casa da Amizade da

Sra. 'Realdina $tinghen e assim
presidindo a sua primeira reu-'

.niãó na Creche Constância Pia

zera. Desejamos uma ótima ges

fão, com o apoio da ooluna.

"--.17-
'

""

A Escola Maternal do COlégio
Divina Pró�ciên�fà êúspõê'ainda
de poucas ,vàgas para'o segun
do seltJestre. As mães interes
sadas deve!11 o quanto antes

matriculareni seus filhos.

, -*-
, Massaranduba deve ver aten-

dida logo uma antiga aspiraçãd,
qual seja, a implantação da Su

pervisoria Local de Ensino, des
ligandO-se consequenteme�te
da de Guaramirim. Nome de um

conhecido p'olític�- deveré\ as.

sumir o, posto, segundo cogita-

EXPEDIENTE_

se.
,

-.)�-
.

N

A Associação dos er.onistas
Esportivos de Santa Cata,rina
completãfá no próximo dia 24

de julho, 24 anos de existência

e, para marca'r o acontecTmen
to, reúne sócios na sede da en

tid(:lde, às 20 horas daquele dia

para coquetel. O presidente
atual é o companheiro Gilber
to, t4áhas. Cumprimentos pela
data!

,-�.-
A graci:osa Meire Cristina ani

versaria dia; 28,
'

completando
seu 4,° aniRhö 'e festeja"a data
dia 26; em sua residência, quan
do à' tarde ,recebe amiguinhos
na rua José Emmendoerfer 704.

Uma
,_

"bicoca" na Meire pelo
'seu "niver".

'.

-"A''""'''''' "

Os ·cumprimentOs também'

para Clécio pelo seu natalício
. ocorrido dia 14.'-Ere é filho dos

amigos Aristides (Erlca) Gon-

, çalves-.

, ,

,

, �niversaria, amanhã, ,dia 20,
a Sra. Diva S8bino Tava'res,
companheira da casa da Ami·

zade, esposa do rotariano Dr.
Mário Tavares da Cunha Mello,
e no dia 26, esta,rá rasgando fo

lhinha .

a Sra. Kiarin' l1ufenues
sler, esposa �o também rota

rrano e industrial Rodolfo Hu

fenuessler•.

-*-
Outro que comemorou idade

nova, dia 14,.1oi o Sr. Raul Drie

sem que recebeu amigos para .

comemorar a date festiva.

--k-'
A coluna tem, ainda, eutree

"niver" a 'registrar: dia 21, Ade
mar !-otin Frassetto, Agente do

SESI de Jaragua do Sul; dia 23,
os Pastores Egberto SchWa!1z e

Hermann Waidne; "ambos resi-'

dentes na Alemanha'; dia 25,
Suenon Mafra Pinto e Oswaldo

.

OHo Reimer. A todos, os cum

primentos, da coluna.
- *_:_

A Prefeitura Municipal de Co:n-
•

cördla enviando fartó material

sobre a programação oficial do

46.° -anlversárlo do município,
de 26 de julho a 03 de agosto,
através do Presidente da Sub

Comissão de Divulgação. Real

mente é de fazer inveia. E I?en
sar que nós com 46 anos tam

bém como municrpio. emancipa
do e' em véspera de comemo

rar os 10� anos de fundação,
não temos siquer uma soleni

dade, nem meS1mp um' feriado
para marcar o' acontecimento.

"�'It•.<'f'i.m��,. ,�"� 11 .

O "Corr�o do Povo" rece-

bendo convite para partt�ipa,ção
�s so"nldades de B;�rtura
,dos XXXI Jogos.Universitários
Brasileiros, em realização des

de quarta-feira
-

e que, �ennina�
rão dia, 27 do corrente.

�-
Também a. Assoc,iação ' Co�

mercial de Florianópolis .convi
dando para o jeynta,r de confra-,

ternização em regozijo ao "Dif'

do Comerciante",. transcor.rido·

dia 16. O acontecimento deu-se

terça-feira, no Clube Doze de

Agosto.

"GARTENHAUS"

I
EM BREVE

Av. Gelt. Vargas, 847
'I

Decorações pãra casaméntos Decorações
para Igrejas --Dec()ra�es para clubes - Arranjos

para festas - Buquês em geral.
'"" -.

, ,��1'"
'!.-.

PIantRS ornamentais.

\.

Quem parte, leva saudade �
O ,KROGE,\HAUS fechou, mas.

não levará a saudade do 'Povo
de J'araguá. Em

. breve"a nossa I

sociedade contará' com nova

casa ainda mais requintadà pa
ra as suas horas de lazer.

O "GARTENHAUS" - Na Av.

Getúno Vargas, 847.
Tenha' só um pouquinho de

Paciência. Aguarde mais alguns
dias, depois, regale-se com as

novíssimas insta]ações dess,e
novo ambiente, que será o pon
to de reunião obrigatório ,do

nosso "grand mond".

--k-
O batizado, hoje, dia 19, em

Campo Bom, - Rio Grande do

Sul, do garotão Marquihho.man
dou os avós maternos Próf. Au-
gusto Sylvio Prodõhl', e esposa,
Dona Enen, arrumarem a mala

para apadrinha'r o evento nos

pampas gaúchoS (com frio e

I' tudo). O .professor A. Sylvio vai

também proferir, a convite, na

próxima semana, novo ciclo, de
conferências aos acadêmicos

gaúchos, em sua especi'aUza
çio de sociólogo e psicólogo
sociat Ao prezado confrade e

sua esposa, os nossos votos
I

'

de feliz viagem, proveitosa esta-

·da nos pampas e breve regres
, so aos nossos

.

círculos, com

saudades, em particular, do ro

busto netinho, o MarcjuinhQ, pri
mogênito do casal Marco An-

. tanio (Mônica Prodõhl) Roen

nau.

-*-
ANA CAB.ELEREIRA é o mais

novo instituto de beleza da ci

dade 'e que tem como titular

Ana Maria Agu·iar, com especia-
lização na Europa. Seu endere

'ço é h'a rua Carlos Hafermann

78 - e atende de segunda a

sábado, sem fechar para o al-

• moço.

,

,
--*-

,

E, quinta-feira, dia 17, o tra-

dicional "Café das Primas" to,i

n'a residêneia da Sra .. Iise Mar
. quardt,l muito, concorrido.

11 "�' �" �'
c

Caroliria é riiáis um ornamen�
to da sociedade local, que naS-

J �'- �. �

ceu no dia 6 � maio, de 1980,
filha de Hans (Gloririha) Burow.
Os felizes pais levaram-na' à pia
batism�1 no dia

.

6 do cOrrente,
na Igreja Evangélica Luterana
Centro, apadrinhada. a jovem
ja'raguaense pela Srta. Monika

Hufenuessler e o Sr. V1ademir

(Nêgo) Mazurechen e o éasal
çu'rt (H�nriquetà. 'GarCia) Kin�s.
'A comemóraçio do, f�nz' even,to Para este outono, vista-se
deu-se na' C�lntina das� Indús- 'na D;1pda, elegante e descolJ
triaos Reunidas Js.raguá, cOm. o I·

traida. Pass� na
comparecimento "maciço dos

'

convidados que' "cumprimenm.
ram o distinto 'casal pe'ía'primo-' ,

gênita que tantas al�rias dá'
,

para o seu lar. Correio do Povo

que teve' a fel.lcidade' de parti.'
cipa'r do evento, cumprimenta
o casal BLirow, Com os votOs d�
que a patente alegria continue �

eata:mpada nâ benaventura�ça
de todos os dias.

-,

Pelas páginas do Jornal de

Paraíba do Sul, edição de n.o,
495" tornamos conhecimento do

falecimento, de um grande ami

go .deste \semanário: _ Haons
Guenther Weinkeller. A sua

morte se deu no dla 1�. d:e ju
nho de 1980, deixando en'luta
da Dona, lrma, filhos, 'genros,

, • l�, •

noras e netos. Banns Guenther,
berlinense .de nasctmento, era

/ o estlnmado e multo conhecido

hoteleiro que tivemos ocasião
de conhecer no Hotel Ohácará

La' Pousa, em Itatiaia, no Estado

do Rio de Janeiro, admlnlstran
do, na ocasião, também, o Ho
tel Monte Parnaso. Postertor
mente dirigiu o Hotel Therrnas
Salutaris e o Hotel Rodoviário,
em pararba do Sul', cid�e de

onde temos as mels gratas re�
cordações de um passado de

&'e2l0ito anos ,e de onde igual-,
mente deriv�,u a amizade 'pe
lo "casel Ênio Frossard (Mayer
lls) Paixão, atualmente residin

do em Juiz de Fora e que esti

veram em Jaraguá do Sul,' por'
ocasião do Centenário de nossa

cldade. Hanns Guenther Wein
keller contribuiu para que essa

ami�ade se consoli-dasse atra

vés dos anos. A dona Irma, as

expressões do nosso; rnals pró- .

fundo pesar, que pedimos trans-
-rnitir à sua numerosa prole,

-*-
Foi perf�ta anfitriã dia nove

último a Sra. Ja,nice, esposa de

Bruno Breithaupt quando recep
cionou amigas para um .lanche

e, terça-feira, sua pompanheil'a
de lanche' Evanira ....: esposa do

Dr. Humberto Ptadi, também re

cebeu amizades, com Sl,la sim- \

,paria cativante.,

,-� ",n'

Prefeito Ad'elino H�uff�, pe

COlr�pá" lançando ediral par.a .

alienaç,ão de dl!a�' caçambAS
basculantes usadas e um cami-

.

nhão, ano 51. I�t�ressados de
verão tomar outras informações
na Prefeitura.

__'-k-.
O governador Jorge Konder'

B_ornhàusen aprovou 0- convê
nio assinado através da Secre
taria da Educação e com a in�

terve!1iência do DAE, com a

Prefeitura Municip�1 de Jaraguá
do Sul, que prevê o repasse de

crS 200 mil para melhoramen-
, toS junto a Escola Slsica "Pro
fessor l:Ieleodoro 'Borges';, da
Rua Joinville. Outra que rece-,
berá verba p'ara melhorias é a

'''Holando. ,Gonçalves", confor
me este. jornal já noticiou edi-'

ção pa$éadá.
--k-

ho,téis da cidade' estãoOs

anos, ,manifestando a sua ad- : com suas. reservas praticamen
miração pelas m:o�ificações ,ha- � . te e,sgotadas oara duas sema

.vidas nesse 'meio t,-mj)'�. fJ�!:��;.' �\fas, dispondo apenas de pou-

bén� ao Bru.no pela\pt2lfll do �os '. côm�dos aos forasteiros! .

Jornat!"_.,� t J. !o" I qpe Já enfrentam problemas. Se
.

'� hö,je já está assim é fácil ad-

Pela d;i?âmiCa'empres'arial de virl?ar como será nos .:I,ogoS'
seus titulares, tendo a frente Ab�rtos. .

Osmar 'Klein, a Lojas' Klein, ;de , , �
Guararrririm, abriu, segunda-fei- 0\ Diretório Central dos Es-

�a COI!l:'�oque�el, :ao qual 'este tUd,ntes daI' Fundação Educa-

Jornal fpl conVIdado também" a ciorial da Região de Blumenau

sua primeira ,loja em Jaraguã - '�URB, enviando oncio e re-

do Sul na' Rua Reinoldo Rau. gulaf11ento à rédação à respeito
Sucessol do .v FeStival UniverSitário da

I .'

Canção. Quem· quiser tomar

ciên�ia de'detalhes pode pro-
"ed- de

.'

curar, a. r açao, on
, POSSUI-

mos até mesmo ficha de inscri-

--Ir-
De'aniversário dia- 15, terça-

feira, o Sr. Arno Valle, -Gerente
de Vend!,s da Menegotll Veicu
los. Cumprimentos! ção.

Ontem, os 16 empresáriios
que compõem o Conselho·· d�
Administração da Santinvest -

Santa Catarina Investimentos,
�

,reuni�-:se pela terceira vez

juntamente com o Governador
do Estado, no auditório da In

dústria Carboquímlca' Catari
nense - ICÇ, em Imbitub81. Da

reunião' p.rticipÓiJ
"

o
.
Diretor

Presidente �o Grupo Weg .de

Jar�gulí do Sui, Eggon' JÓão' da
'Silva.

'

Sensacional os fe�teios de

São Sebastião no último final

de semana, muito mais o pes
soal comentou, o "boi na brà
sa", assadó lntelro e que mal

deu' para a-saída. Foi devorado
em menos de uma hera, Agora
a moda vai pegar,.: podem
cr.er.
.' " "

Muilas reclamàçõéS eStãe:. ha-·
vendo pelas andanças de ci�';.
clistas pelas ca'lçadas, a maio

ria marmanjos, obstruindo o

trl\fégo dos pedestres.� ca.usan-'
do além de transtornos, peque
n�s acidenteS: Está na hora de

acabar com esse abuso, não
bastasse nosso tresloucado
trânsito.

1IJ'o 'prõxlrno dla' 25, sexta-tel
ra, é dedicado ao Colono, ae
Motorista e marca fambém a

passagem dos 104 anos de fun-'
.

dação de Jaràguá do Suil. Tem

al,�uma programação 'para co-

"mem<?rar os acontecimentos???

.,'-::1

['OillftCUt f L O R II nl '

. Oficina de Máquinas
' .

, , de Escritório

A�lt�� de"rri,àndªr �u,a's m��
ql,Jinß"s para

'
conserto, con-

sulte-nos,·
, "

R"apid:e*, eficiêncià: e bons
preços está<;) a sua di'5ip'osi-
ção.�
,.

Rua Ven,âncio da Silva
Porto, 331, ao lado da Weg I,
Fone 72-0053 (recado) ,-' Ja
raguá dó Sul-SC.

\
'

r�.ltlell.'g!t. I.Plal.�' I'Agora na Reinaldo Rau, Q26, aten
dendo" diariániente, inclusive aos sába- ,

,
dos até às 18 horas e a;os ,domingos e'

\ feriados das 8 à$ 1�' horl:!:s, DemQns,tre
.'r'ßeu, càrinli1o. Ofereça fl'O�es da' ;\ )
\ " FLORICULTURA IM,PER'A�.' '\

'�- [,/ ;' )

, ,;Ç!�nfooçõ�s
;Sll�/i plda.
e veritique as opções
para presentes que só· a

.

SUELI TEM.

Calce e vista-s.e melhor, '

neste outono com a
,

G'lderela
"

Três lojas para. melhor
servir a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na
Marechal Deodoro.

CINDERELA,
a melhor '. 'Opção para

suas compras.

,

.

J'OIAS? .

PRIESENTES?
So NO

La'nznaster>
Av. Mal. D�odoro, 364 '

,

JARAGUA DO SUL - SC.
Um .presente para cada gosto'

Seu problema de roupa
sua já era. CIRO'S tem a s�

lução. Efici�nte!

"ip'�t3
--, -'. --' -.-' -

--'.

·LAVANDE�IA A SECO·

Fundos, Açoug�e Mahnke I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bornhausen vem à microrregião dia ,31
I'

o Governador do Estado de
Santa Cata'rina,,' JOrge Konder
Bornhausen estàrã \ dia 21 pró
ximo em JOfnville, onde presr
de a assinatura de contràto pa
ra execuçio de melhorias no

Aeroporto de Cubatão, flue ser

ve todos os municípios da mi-
\

crorregiio e norte catarinense,
entre a Infraero e a Engepasa,
esta última, a mes�a empresa

que vem construindo a SC-301,
trecho Jaraguá do Sul�Coru�.

faz a ligação com' o municípIo
de J:oinviJIe, diminuindo em

muitó a distância entre ambos
antes havendo neC_idade d�
se deslocar via' Jaraguá e Gua
ramirlm.

As 11 horas do mesmo dia,
em Guaramirim, Bornhausen
inaugura: o Ginásio de Esportes
"Prefeito Rodolla Jahn", obra
que será administrada em con

vênio com a Secretaria de cur
'tura, Esporte e Turismo, abrin
do desta forma" oficialmente, às
portas a 'prática sadia, do des
porto à juventud'e gOa'ramiren
se.

, E no dia 31 deste mês, uma

quinta-feira, às 9 horas estar'á
no municipio 'de SchllOeder pa
ra Inauguração da Estrada Du'as'
Mamas, velho sonho da popu
laçio .. schroedense, pois que, E às 12:30 horas, em .. Mas-

�'LAR Imóveis \
Rua Estérla Lenzl, esquina Av. GetUlio varg�s

sobreloja de Dalmar Magazine.
'

•• 0 AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHOR SERVIR VOCI!:

Telefone •.....• o • • • • • • • • • • (0473) 72-0510

CASAS:
- Rua Joinville, 'a 500ms do Banco do Brasil, magnf

fica residência estilo mansão, com 188m2 de área cons

trufda, edificada em terreno de 837,80m2, fazendo frente
'- em 26,3 p/asfalto. Cr$ 1.600 mil, flnanclável pela Caixa�

- Lateral Walter Marquardt (brevemente com asfalto),
Junto ao Forum, novo, casa em alvenaria de 143m2 com 4
dormitórios, acarpetade, construfda em terreno de 450m2.
Cr$ 1.700 mil, também financJável pela caixa.

TERRENOS
- Rua Antônio Carols Ferreira, esquina com a pro

longação da R. Thomaz Francisco de Góes, terreno de ,"

870m2, .rnedlndo 29x30ms, alto com vista panorâmica. Pre-
ço de ocasllo.

,

- Praia de, Ena8aida, frente para 1IfIIID, ao 16 da
dl8coteca. Apenas crS 250 mil. \

- Entre Ruas 212 e 213, espetacular terreno de 500m2
com água e luz, alto e plano, pronto rpara receber constru-
ção. ,BARBADA.

'

LAR ALUGA:
- Em Guaramirim, na rua 28 de Agosto; 1160, defron

te à Igreja Matriz, um conjunto' de 3 salas, tendo
-

a princi
pal 90m2 de área -úfil, pronto para uso imediato. Excelente
seja para agência bancária, financeira, I�ja de eletrodomés
ticos, escritórios, repartiçlo pObllca, loja (Ie móveis ou pa
ra qualquer outro· ramo ,comerciai. InformaçOes pelo tele
fone 72-0510. Aluguel mensal de Cr$ 11.500,00.

VEICULOS USADOS REVISADOS
Financiamento próprio

BeUna II LDO - branco................ 1979
Belina II L'-bege 1978
Corcel II LDO - bege 1978
Corcel cupê luxo - branco........ . .. .. 1975
Chevette,SL - �ul ; ..••••••• ; ••••... o 1978
Chevette - marron .. '.................. 1976
Opala cupê ,- verde:.................. 1976
Opala s.edan - vermelho.. . .•. .••• ..... 1973
Volks 1300 - bege ,'........ 1979
Volks 1500 ':' marron •••••••••..••.•••• 1973
F-75 4x2 - azul.................... 1972
VW 1300-L - branco : 1977
VW 1200 - azul : '.......... 1964
VW 1300 - prata ".. .. 1969

J,p,

Imobiliária
SANTA MARIA Ltda.

COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAÓ
DE IMóVEIS.

CRECI N.o 1.309

Compramos
MELHOR PReço

Vendemos
QUALIDADE

Administramos
CONFIANÇA

Alugamos'
TRANQUILIDADE

'

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1101
JARAGUA DO SUL -' STA. CATARINA

sar�nduba, inaugura' o acesso

ao centro da cidade e outras

obras da administiaçio esta

dual, segundo informações che

gadas à redação.
SINAL VERDE

A caminho de Porto Alegre,
o Presidente da EBTU - Em�

presa Brasileir.a de TranspOrtes
Urbanos, fez, sábado: uma es-'
cala em Florianópolis, quando
manteve contato com o Secre
tário dos Transportes e Obras
do Estado,'Espei'iifrão Amin He
lau ,FilhO, a quem comunicou

que todos os projetos apresen
tados pelo Estado para a me

lhoria cios meios de transpor-v
urbano das .cidades de porte
médio já obtiveram o sinal ver
de do Ministro Eliseu Rezende.

Essa boa notícia interessa,
de perto Jaragu'á do Sul, pois
que, ao lado de Joinnville, Brus.
que, Chapecó, Itaja,i, Tubario,

•

Blumenau e' Lages é uma das
cidades de porte médio de SC,
o que impli'ca na liberação de

reeursos, tanto da' área federal
como estadual para, o setor de

.

transporte ,urbano do munici-

pio.
i
r

Capitão
José' Bahia
A promoção .do Tenente

José Bahia, em sua brilhan
te carreira militar, motivou

justificada manifestação con

,gratulatórla à quem durante

10 anos vem dedicandn gran
de parcela de sua personell
dade também à vida comuni
tária jaraguaense.
Nascido na Bahia, em Ca

choeira, Recôncavo Baiano,
O' ilustre militar veio para Ja

raguã-do Sul em julho de ..

1970, aqui se domiciliando

oom sua família (dona Olin

da, que durante 7 anos se

cretaria os trabalhos das Da
mas de Caridade, 2 filhos),
e o então 2.° Tte. Bahia as

sumindo a 5.a Delegacia do
Serviço Militar da 16.a CSM,
que até então abrangia ape
nas Jaraguá do Sul e Co'ru

pá, para abrange( hoJe tam

bém os municfpios d' e
Schroeder, Massaranduba,
Joinville, Guaramirim, Ara

quari, Garuva, São Francisco
do Sul, São Ben{o e Campo
Alegre.'

O Capitão José Bahia, iro,

mão do escritor Juarez Ba

hia (ho,je em Lisboa, do Jor

nal do Brasi'l· para a Penín

sula Ib�rica) tem curso de

jornalismo pela Faculdade de

Ciência, de Santos, cursos

na Escola de ,Artilha:ria de

Costa, na Escola de IAstru
ção. ESpecializada do Exérci
to, no Rio de Janeiro.

A atividade militar do Sr.
Capitãó Bahia não se res

tringiu, durante esses' dez

anos, somente aos seus �n

cargos militares; militar de

formação cívica dinâmica,
aliada ao seu caráter pes

soal, bom, prestativo e altru

ista, desempenhou (como
ainda' desempenha) com sim

plicidade e r:nodéstia, palpei
profícuo na' sociedade, na

presidência da Liga Jara

guaense de Futebol, nas Co
missões ae Saúde, da Aca

resc, um dos fundadores da

APAE, no Lions Clube, onde
vem de ser. nomeado asses-

, ,

sor da governadori'a João Lú

cio da Costa, recém-eleito.

Militar ilustre, cidadão de

genurna cêpa baiana em sua

Calracteristica de hospitalida
de, col'aboraQ'ão e bondade,
promotor da arte e da 'litera

tura, o Cap. José Bahia se

viu, por isso mesmo, por moo'
tivo de sua me�ida promo
çãà" alvo de tantas manifes

tações «ongratulatc?rias I de
parte não só 'de seus amigos
e colegas, mas dos muitos,
seto,res da sociedade jara
guaense.
Ao Oapitão José Bahia os

cumprimentos do "Correio do

Povo", direção e redação,
cumprimentos extensivos a

sua bonrssima famma.

Vacinação ultrapassa expectativas
o Ministro da Saúde, Waldyr

Arcoverde, revelou semana pas

Silda que a vacinaçio contra ar

poliomielite, cuja primeira dose

foi aplicada no dia 14 de junho,
,"ultrapassou todas as expecta
tivas". Afirmou a.inda que o Mi'
nistério pretendia vacinar 14

milhões e 500mil pessoas (cr!
anças) com até 5 anos, mas

hoje este número ultrapassa a

casa dos 18 milhões.
Observando .que os dados

ainda sio preíhnlnares; Arco

verde diss� que o governo pre
tendia atingir 81)� da popul'açio
alvo (estimada em 18.567.604

crianças com menos de 5 anos)
mas esse percentual já registra
97,3%; isto é, 18.071.510 crian

ças. Além disso; foram vacina
das outras 3.326.713 crianças
com'mais de 5 anos de idade,
elevando o total para 21.398.223
Esses . números, de acordo

com o M'inistérto da S;aúde,
"aumentario a nossa respon
sabilidade para a segunda etá
pa da vacinaçio, programada
para o dia 16 de agosto". Até

lá, afirmou, as Secretarias Es
taduais de Saúde deverio se

preparar "pa'ra desenvolver um

traba,lho semelhante ao realiza
do em junho". Na primeira. va
cina'çio, de acordo com o rela

tório encaminlTado a Waldyr
Arcoverde, foram aplicadas ,.,:
21.39á.223 doses de vàcinas Sa
bin, utilizando..se 'um total de'
91.972 postos de vacinação' e
com o envolvimento diret() de
320.191 pessoas entre vacina

dores, registradores, superviso
res e coorilenadores.

O Ministro> anunciou a che-
� gada ao Brasil até o final des-o,
te mês de uma missão japone
sa encarregada de implantar,
em nosso País, um laboratório

para a produçio de vacinas
contra o sarampo e a pálio, de
procedência japonesa, que se-

,

, rã cedido gratuitamente, caben
do a "Fiocruz", órgio vinculá
do ao Ministério da Saúde, a

sua produção: No próximo ano,

acredita o Ministro d!l Saúde,
o Brasil estarã em condições,
de produzir imunizantes de sa

rampo e, no ano seguinte, os

da poliomielite (EBN).

D'IARRÉIA -

MOR.yA�IDADE INFANTIL

A diarréia infantil é respon
sável por 20% das mortes das

crianças em Santa. CatarilUl. A

afirmação é do Secretãrio Ad

junto da Saúde, Manoel Amé

rico, explicando 'que a
r major

razão disso é a falta, de sanea

mento, básico. Anunciou, tam

bém que a Secretaria de Saú

de vai por em prática o siste-

,ma de vigifância, epidemiológi
ca e um esquema de reabilita

çio das crianças que sobrevi

veram à pólio.
"A redUçio desta mortalida

de causada pela diarréia só po
de ser reduzida através de mais

trabalhos de ,a,neamento bási
co em todo o Estado", expli-'
cou Manoel Américo. Pina tan

to, a Secretaria está fazendo
atualmente serviço de, sanea

mento, principalmente na ärea
rural, onde vivem, 60% das

crianças na féÜxa e�ria de ze

ro a cinco. anos e que são as

mais atingidas pell,l doença.
Segundo o Secretário Ad

junto, na medida em, que Santa
Catarina diminuir a doença
diarréia, ficará. com uma estru

tura de mortalidade infantil qU,a
se. igual à. dos países ricos. E

isto representa um número mui

to pequeno de mortalidade. Ele

afinnou que Santa CatarIna já
tem um dos menores índices
de mortalidade infantil do País,
que é de 50 óbitos por mil crian

ças nascidas vivas. No' Pais, es
te número está em 100 óbitos
por mil nascidos vivos.

I

'ABORTO -

3 MILHõESIANO

Chega a 3 milhõ,es o núme
ro de abortos

.
realizados no

Brasil, anualmente,
.

quantidade
igual ao índice de nascimentos,
e isto co.mprova que este é o

mais eficaz método de contro

le da natalidade praticado pelo
brasileiro. Existe ainda um for

te indicio· de que a maioria dos

abortos é, pra:ticado pela classe

de alta renda.
'

A denúncra é do consultor
da Organizaçio Panamericana
Q� Saúde (OAPAS), ao estimar
que em 1986 o Brasil terá 140

milhõ� 832 m.il habitantes, dos
quais 9T milhões 255 mil e 100

no perímetro urbano e .43 mi

'Ihões 576 mil e 900 tia zona ru

ral.

Ele prevê ainda que; no ano
.

2.000, apenas 20 por cento dI!

populaçio brasileira estará no

campo.

NASCIMENTOS

Mais de 300 mil crianças nas

cerão no dia de hoje em todo
o mundo, enquanto outras 120

mil ,serio abortadas. Isto por

que,. para cada crnco crianças
que nascem' no mundo sio pro
vocados cIois abortos. Além

disso, d� em cada 11 crianças
verio a luz, pela primeira vez,

em uma aldeia ou cidade de

um mundo pobre, pois somente

uma de cada grupo de 11 crian

ças' nascerá num País indus

trializado.

Estes sio alguns dados di

vulgados pela ONU, que da\ aIn
da outras. informações sobre o

estado da pobreza mundial. Diz

por exem.plo, que, dos 125 mi

'Ihões de crianças que nascem

anualmente, 50 milhões mor

rerio antes éle atingir um - ano

de vida. Estas mortes fazem

parte do trágico quadro das eflM

fertnidadeS, provocado, muitas

vezF pela allmef!;taçio In ..de

qUàda e precariedade dos ser

viços de sa(ide.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE
JARAGUA DO SUL

ELEIQOES SINDICAIS

Acresoentarnos nós

que os pais devem es

tar alertas, tarn bém,
quanto aos efeitos psi
colóqlcos dos progra
mas de televisão dis
sernlnadores de exem

pios' de' violência, até
mesmo nos desenhos
animados. Deve-ser' evi
tar usar a televisão co

mo um "acalma-crian-'
ça", uma maneira de
mantê-Ia quieta, e não

perturbar. A criança é

um ser repleto de ener

gia que' deve ser dispen
dida de jogos, exerci
elos, rnovlmentando os

Afir:ma o mégico 'que, músculos e não parada,
do ponto de vista oft.a.I- estática, frente� a um apa

mológic,o, não só a tele- relho que a leva para

,Vlsao, m a 's qualquer longe da realidade cir

exercício ocular - co- cundante onde ela vive

mo a leitura ,_ exige ,in- e vai viver sempre. Essa
tervalos de descanso, realidade circundante

pausa,s: que "dependem que ela deve aprender
9a sensibilidade indivi- a conhecer e a amar

dual, dÇl resistência de (Dr.. Miranda Fortes �

oada pe,ssoa. Mas, .de, Bras,il RotárioIMarç080).
um modlol geral, duas hOM

Como
devem

as

ver
F1 e quenternente as

mães nos perguntam so

bre como a criança de
ve ver televisão, se per
to ou longe do eperelho.
quanto tempo por dia
etc. Recentemente, em

artigo publicado na re

vlsta "Por um Mundo
Orlstão", o Oftalmolo
gista Lúcio de Almeida
respondeu a essas per
guntas.

Aconselha o esoecía
lista as crianças não as
sistirem televisão' mals
de uma hora por dia,
estando a sala bem ilu
minada, com o aparelho'
a uma dtstäncls de três
rnetros do espectador.
Diz ele que as radiações
emitidas pela televisão
podem causar danos . à ,

saúde humana, a perda
proqressíva da visão.

Acrescenta que 'o apa
relho deve permanecer
no mesmo nfvel dos
olhos, pois' abaixo dis
so - comol acontece',

I

com os que assistem
aos programas deitados
...:_ pode-se forçar a mus

culatura ocular, sobre
vindo dores de cabeça,
tonteiras e outros slnto
mas nocivos à saúde. A
posição correta para se

ver televisão, explica, é

/
ao nfvel dos olhos e sen

tado.

crianças
televisão?

ras por dia 'seria um tem

po máximo para assistir
à televisão sem cansa

ço. Quanto' às! crianças,
por serem mais sensí

veis, aconselhamos um

máximo de uma hora por
dla".

Finalmente, segundo o

oftalrnoäoqista;' os apa
relhos de TV a cores

produzem mais radia

ções semelhantes ao

Raip-X do que as televi
sões em branco e pre
to. Dado o pouco ternpo
de exlstêncla da televi

são, ainda não se pode
prever quais serão os

resultados dedoses ma

ciças dessa radiação
por horas seguidas e à
curta distância do apa
relho.

'Lunardelli promove,
VI Semana d,o

'A Prefeitura Municipal de Corupá (SC) comu
nica aos interessados' que receberá até às 17
horas do dia 25 de julho de 1980, propostas pa
ra alienação dos seguintes bens móveis:

02 (duas) ca�arn..bas basculantes (usadas) .

01
.

(hum) caminhão marca "Chevrolet�' ano

de fabricação 1951.
O Edital, 'e demais informações poderão Iser obti

p das na Secretaria da Prefeitura Municipial sita a

Av. Getúlio Vargas, 443, no horáriQ de expeeJliente.
'Corupá (SC), 10 de Julho de 1980

ADELINO HAUFFE
Prefe,ito Municipal

De 21 à 30 de julho de

1980, acontecerá em Flo

rianópolis a V,I SEMANA
. DO SEBO, promoção de
s.envolvida pela Editora
e Livrarias Lunardelli, co
mo parte de uma campa
nha visando estimular o

hábi;f!o da letiura entre�os
catarinenses.

[\J'este
.
àno serão expos

tos e col'Oicados à �enda,
mais de 20.000 exempla
res de livros.
Trata"-'se de obras raras,

esgotadas em suas edito
ras de' origem, bem como'

de muitas edi�ões anti

gas.
Os livros serão vendi

dlos por preços antigos e

oom desconto especial.
A idéia dos promotores

é que uma g'rande parte
dia população catarinense,
não tem hábito da leitura
usando como argumento
o preço atual do lívro.
Desta 10lrma, vended'o

se obras de real interesse
a preços muito baixos,
consegue-se uma extraor

dinária 'receptividade por
parte do público leitor,

Em cumprimento ao disposto no artigo 21, item
III, da Portaria Ministerial nr. 3.437; de 20 de d:e
zembro de 1974, oomunico que foi registrada a

seguinte chapa única, como concorrente a elei
ção a que se retere o Aviso publicado no dia 21
de junho de 1980, neste jornal.
PARA A DIRETORIA
Efetivos:
Ademar MenegoUi

Suplentes:
Pedro de Alcântara Pe-

'

reira Filho
Guido Mundstock Osmar Gumz

, Ädoiar J'oão Berto,li AntQnio José Gonça:lves
PARA O CONSELHO FrSCAL
EfeJivos: Suplentes:
Adolar Lueders Ana Barbara Buchmann
lido Domingos Vargas Antonio Cabral Pinho

.

Hamilton Garcia

PARA A DELEGAÇÃO Fl:DERATIVA
Efetivos: Suplentes:
Ademar Menegot1:i Adolar 'João Bertoli
Guido Mundstock Pedro de Alcântara Pe-

Ireira Filho

N,os termos dOi artigo 61 da citad!a P,oirtaria, Oi pra
zo para impugnação de candidaturas é de 5 (cin
co) dias a contar da publicação' deste Aviso.

Jaraguá do Sul, 14 de julho de 1980

lido Domingos Vargas
Presidente

A

a

Sebo
que sie vê desta maneira
bJenefin�iado e aproveita
a oportunidade para ad

quirir uma' grande carga
de I'eitu 1181.
.. A continuar 101 sucesso

obtido com as promoções
anteriores, espera-se a vi
sita de um grande núme
ró de leitores, inclusive de
outras cidades e estados,
como tem aoontecido em

promoções anteriores'.
Estamos alertando" des

ta forma, aQ público lei

tor, às bibliotecaS! !públi
cas e particulares, c,olé-

. gios, faculdades, profis
sionais liberais e todos
quanto gostem de uma

boa biblioteca, para que
não deixem de aproveitar
esta oportunidad'e.
Convém esclarecer que

não Sião livroS! usados, e

sim obras n'ovas, porém,
editada há algum tempo.

A VI SEMANA DO SEBO
funcionará, de 21 à 30 de

. julho/80, nos seguintes
locais:
,Rua Deodoro, 18
Rua Victor Meirelles, 28

, ISO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- O Centro .Excursionista "Jarí3-gu�" pelo chefe de ex-
_

cursões Rudolfo Koprnann, publicava aviso aos s'gcios pa
ra a grandiosa escatada de âmbito geral, no dia 31 de Julho
ao PICO JARAGUA. As inscrições eram feitas na Casa 'Kop
mann e, para a escalada-seriam admitidos, elementos estra
nhos ao quadro sócial.

- Paulo Kobs, de São Bento do Sul, manfinha linha pu
bllcltärla-para órgãos e harmônios da marca "BoHn" garan
tindo acabamento pertelto e sonoridade agradável. Oatáld;,

gos e demais informações poderiam ser recebidos com o

anunciante, como representante geral para os Estados de
Santa" Catarina e ,Paraná.

- Manoel F. da ,Costa S.A. - COmércio e Indústria' a
nunciava a aguardente marca COSTA e indicáva os locais
onde se poderia tomar um aperitivo. A velhlssima (� ponha
velho' nisso) aguardente marCa COSTA era éneo,ntr'ável 'nós
seguintes estabelecimentos da cidade: Bar CatarinensÉt; 'Bàr'
Pulli, Bar Rodoviário, Clne Ser e CA. Baependl•.

"

, , ...

, .. '- Fal�cl'\l dia' 21,' na'Capital do Estado, o dr�, Jolio José'
de Souzà Catiral. Além de ntembro destacadb da UDN, era
professor catedrático da Faculdade de Direito de' Santa
Catarina e Ministro aposentado do Tribunal de Contas do
Estado. O Governo do Estado, tendo em vista o lutuoso a-"
contecimento deCretou ,luto' of!cial por três dias. ; .'

Confira
.

a .história ...
.. ..

Bario ele ltapocu

I
Em 1950, na semana de 13 � 19 de julho, BI terra e o

mundo se encontravam numa encruzlihada, preocupados
com os rumos das incertezas no após g1,lerra.

-HA30ANO$-

'O assunto principal da semana girava em torno das e

leições que i�iam íerlr-se a 3 de outubro. UDN, PSD, PTB,
PRP PST e PSP andavam às voltas com Convenções par
tldärlas, escolhendo pessoas e candidatos aos vários car

gos eietivos. Na área local apareciam os nomes de Artur

Müller Luiz de Souza; Mário Tavares da Cunha Mello, Prla
mo Ferrelra do Amaral, Àrquimédes Dantas, Waldemar'Grub
ba, Walter Breithaupt, João Marcátto, Carlos Hass, e, fóra
do rnunlclplo, eram frequentes as .çítações de -João Romá
rio Moreira, Motta Pires e Afonso Maria Cardoso da Veiga.
CO!JIO sempre as confusões eram muitas e os desentendi
mentos ainda maiores que só cessariam' com o resultado
das urnas. Ou nem, isso. Tempos que ainda \ não foram de
todo esquecidos. Talvez nem possam ser, pelo víclo das
manobras, polfticas que as geram. E pelas aspirações das
partes lnteressadas, éom seu óbvio ululante. Coisas da po-
lItica::.·' '�,

.

", .

'- 'O dr. B. Pedral Sampaio fazfa um apelo às partei-'
ras, solicitando a, sua cooperação na defesa dai criança bra-

,.

,

sileira centra a tuberculose e conclulse "Aconselhem as

mães que vacinem seus filhos desde o 4.° élia de Vida".
Comemorava-se o dla 1.° de Julho - Dia do BCG.

-HA20ANOS-

,
,

- HA 10 ANOS,-

-- O Jornalista José Castilho Pinto 'escrevia o artigo
intitulado ESQUADMO DE: AÇq. comentando a campanha

, que ó' selecionado brasileiro de fufél:uill desenvolveu na IXa.
Copa do Mundo, nEi México; artigo' que' fora 1td'o 'também'
,ao mlcrofo�e da Rádio Jaraguã; ein 22 de Junho de 1970. '

,....: A Ex'iledlçAo "Lyra MIJslcal", de Paulo 'Kobs, de Sfto
Bento do SU'I\mantinha ainda a publiCidade para Instrumen
tos musicais' em geral; especialmente gaitas e acordeõeS,';
oferecendo instrumentos.',para ,orquestras, bandas e conjun-,

tos musicais, tais cómo: violinos, flautas, clarinetas, pistons,
trombones, saxofones,· baixes e. baterias completas, guitar
ras elétricas em diversos tamanhos e apresentações, mé
todos,. cordas' e, palhetas.

(

� \ ',-

�

,
'

- Mário Tavares da Cunha MeHlo, apés um périplo. pelo ve-
.

lho mundo; esérevia um livro'de impressões de viagens '

"POR ESSE MUNDO' DE DEUS", UI'l1 livro de agradávefllêi
tura, e do melhar quilate ·literárior que' ;se encontrava à, yen;'
da na; Tipografia ,Avenida e"na' sua. filial·. _'. > ,

- Nosso querido Rudi I;3runs, hoje totalmente dedicado
à sua,cyocação ,r.engiosa,,'de pregador da palavra ••de Cristo,
há 1.0 ànos oferecia' - vaga 'em seu.·estabelecimento "-para'
aprender, a refrigeração. O ,candidato devia ter' instrução in
tegrali' estar. ,q,I:JitElS�,com o serviço militar, tei' o ginásio, no

çÕes de,comérclorJillEl alemão e derpreferêncla dirijisse au-
, tomóveJ. " ,:.I! '" ',-' ,� ...

•
- Pelo Edital n.o· 7,258, corriam os proclamas' de cä-'

samento de Aldo Franke, fillio de Rudi (Wally KarsterlI)" Fraß::
ke e Anélia Hanemann, filha de Guilherme (Irene Hartmann) ,

Hanemann. '.' n

...

K'ina"� ,Und 'JBlúme·
..

Ein t<ind gleicht einer Blume gena;u,
Sie brauchen beid,e des' -Himmels Blau,'
Ein bisschärl Regen' und SOllrerschéin'
Und - Miei, viel Liebe zu ihrem Gedel'n.

Setzt du sie in heissen Wuestensand,
Só hat ,die Sonne siêbaldveiblarmt,
Und wenn� sie im Schatten �er Grosstadt

'

steh'n,
Dann werden sie welken' und vergeh'n.
.' ..

, � "

',' I f"''_ It

. Umsorge sie, lie!;lend, �(ld" ..ht,J,�tel sie,
"

-'
Dann werden sie reichlich .IOhp,en qie� Mueh'
Bald wirst ,du sie herrlich. e,r�l-hen' s�h'n,_ ""

'

Als Prels deiner Pflige, ist das:nichtScMn1 "'1
fi

,

• ,rl;h "'_" ,_
,RlIdOIf,.HIIl,chfel", SaQ';,Paulo

..' � I. tri' ... :.; i� !. ',",

D� SUA CONTRIBUIÇAc5'A ÄprA�!E->-:'\
A:Ç.AO S'OCIAL DE JARAGU,itDdrsUL

ELAS NECESSITAM' DE SUA
�eO�BoIilAÇAO.

Novos' herízcates para o autor cararíaease

,
I

,

A Editora Lunardelli e

TV E:doiadQ, acabam die

lançar a Coleção. Barriga
Verde. Trata-se de uma

lntclatlva qUE) vlsa ofere
cer aos autores catarinen-

ses mals uma opção para
o lançamento de seus li
vros.
A coleçãovai editar ex

clusivamente autores de
nossa terra e pretende Ie...

, ,

, I- ......rt--...... .,..._ ........._� ...--- ...
·

.... l

'� -= Nós colocamos mais I
r'� cor 'em s'ua Empresa I,
,'f''=: l>, '\

' I.

1
l c::. Para' isto Jestamos i

.t' 't�r:ii �

"

··':d' , I
'1.-, ......r'.,'�uJPÇ1 os I

, 1,.\fl!,,",,> -cóni úm moderno !-------��...........---

81: �� , dep'artamento 'de arte l
---- 1 ca· '_ !

I � Fotolito e ,Máquinas. d� i
I lã Impres�ã� O·F F SET I
!��������������������1

SILVEIRA JONIOR

'O T.alismã :da Fortuna
Se eu trocasse O nome do personagem desta história�

\
. • II .•

para vocês leitores seria a mesma COisa, mas para ,
mim

soaria falso. Por Isso, vou voltar a contar uma história a

contecida com seu Marcelino, que tenho éitado tanto nesta
série eie artigos e crônicas. Que culpa eu tenho? Pois as

,

, história�. da,mlnhá juventude aconteceram quase todas perto
de seu 'M�rcelhi011' ,

,
.

'. --"*- ,

Homem' pobre, mas multo Imaginoso, seu Marcelino

tanto sabia plantar arroz, como criar abelhas, como traba

lhar d� ca�pintelro e até fazer as mobilias rústicas que o

pessoal de Rio Branco usava.

--"*-
Seu Marcelino gpardava um segredo que nunca 'quis

partilhar com n,niuém! mas, quando se aborr�ia, porque
a lagarta dera fim à sua plantação dlt mandioca, Itle se au-.
to consolava, dizendo que "um dia havera de meter o pé,

no oco dó mundo e Ir para � Rio de ,Janeiro, ,onde ,havia
I
uma fortuna à sUa espera".

-*-
Aguilo 'nos espicaçava de curiosidade, mas seu Marce-

lino nunca adiantou nada a ningUém do seu grande se

gredo., Mas' ele dizia na venda de slnha Madalena que "o

que é do homem o bicho não conte".; que ele tinha o seu

tesouro guardado. De uma hora 'para outra, quando' sou

bessem que ele deixou a mulher e os. filhos, podiam con

tar que havia Ido buscar a sua tortuß4L ,.;-

--"*-
Ora, num lugarejo como o nosso,,, todos Imaginavi!m

que seu Marcelino fosse herdeiro de algum mlJiomírio ve

lho e doente; ou talvez ele mesmo f� multo rico e ti
vesse algulll prqblema legal com a SUa fOrtuna. Porque, de
seu lÍIIarcelino, s6 Se sabia que ele velo moço para o nossó

lugar, que se casara com' slnha'Allee, constltulra' família e

continuara ii vldlnha .apertada de todos os colonos, �. RI?
Branco. .

. -*'- �

Alguns mals fantaSl� Jurávam que a riqueza de seu

lIIlarçellno ,ra �tn diamante que �Ie achara na Tlfã do Per-,
dido,' em terras de seu Silvestre'Bom-dia-bom-dla, um pola
'co muito comunicativo que nunca passava por n�nguém sem.
repetir o seu caracteris!lco cumprimento: bom-dIa-bom-dia...
Nio seria o prl!nelro diamante 9ue. teria �Ido achado ,n�s ;.

.
terras m�gJ88. e .;=or �e giz de seu�.

.
.

, --k-:-
.T�as,�s hip�teses, seu Marcelino o,uvla com um ar

'superior 'de mlsté'rio' e' Indiferença: "Pols é, rapazes, um dia
vOcês vio ver 'o seu Marcelino rico. AI enUlo vocês via sa

ber co!D0 foi....'
I

'.,
. -*- ,I

�u Jã era um moço It tinha vindo para It cidade. Numa
das minhas visitas a Rio Branco,- seu Marcelino me procu-

'" rou",c�� ar ml�t��loso. e me confetsou 'que tinha um gran

de�"!do � �e;,re!elar... J)ísse-��e que estava ali para !l�-Ivi-lo, mas ele achou prudente que fóssemos ambos conver,;,
';"r lo�g; d� curlOei«,lâcíe �, sua fam",a, no e!"genho' de
farinha ,que �flcava ao lado da IUcanelra, entre calx6es de

',ab�ihaà d�úir�:;'-
,-

-, '

" Ie

. ",. ',' ' �*-:-- '

-»,H P��ou �� �"u�Q,1I�.�!nco onde guard�lVa, �s suas es-. .

.,

crlturas e levou com ele' para a grande confidênéla. �ensel.. r...
·

., ..,/, �..J.' ....
'

.. -.,. ,_ .'" . f'" r.i "...

logo que fosse' encrenca de terra, coisa multo dOnHim em
'

"

Rio" BMncõ: E"�; àdirur;(quàndo ele, vasculhando a pa-,_ .,., , .. '
,., ( . - .. ' ..

pelada amarelecida, com letras caprichadas de cartórios an...:;..; 1 '',..''',.1.11 :"'_, 6 _ '.". ........... ... .., ..ü.J
'

..
�' .� ,

, .,

tlg09 e selos enQrmes obllterad"Olt com carimbos Inlntelegí-
'-.;'eI1!8eJ.fi�Õu.,DI;I�·:�edã'�nho de 'papel quadrado, de �s . ..,

, ruidas pela traça.
, ,

.

� ..�
Olhou para aquilo como se, contemplasse um t,escuro

. da Coroa-Britânica. Entregou-me cerimoniosamente, dlzen
, do que esperav{t que eu não revelasse o seu grande segre
: do. Prometi-lhe que manteria a mixlma dlscrlçio.--

'" ..
'

� ,

"fàlisníã"da 'fortuna e do'amr"r. A Ca. Sucena, na' Rua
da AlfAndega 0.° ,Rio de "8nelro, recebeu diretamen
te da Eurqpa o 'famoso'Talismi da Fortun� e do Amor. Sen
ti-vos desprezados pelo vosso amor? Estais com a saúde
abillada? Em dificuldades de dInheiro? Quereis a' fortuna e

! '�llç,l�ade? p�o"cu�1 a Casa, Su�na para adquirir o famo
, ,. "J�C?,�ra!(smlo _da, Fo�na .

e � A!nor, de 8felto comprovado
.nos principais pafses lia Europa fit da América".

�.
"

"!li '1 1 ...
- ... co ' •

-

� -

Enquanto 'eu lia, seu MarCelino estava:atento a todas
ai' n;lnhas reações. Terminei' a lellUra, devolvi o aniinclo. e
fiq.;el sem ,saber o que dizer. Deveria contar a verdadé e

mata.f uma esperança acalen�dal hã. tantos e tantos anos? ••

Penso até que nunca dIsse exarmente que aquilo não' pas
sava de um logro.' Mesmo porque tinha absoluta certeza de

quE. seu Marcelino nunc;a acioe4Jtarla nas minhas palavras.

vá-los, através de um com'
plexo promocional bérn
estruturado, à um grandê
número de leitores:

-,

.,"
O primeiro volume' da '

. coleção já está pronto: ..
"Ainda Há Sol' Atrás da
Montanha".

,É um livro de poemas
da consagrada autora Zo
raida H.' Guimarães que
recentemente obteve o

primeiro lugar no Concur
so Nacional de Poesla.de
João Pessoa, Paralba, con
correndo com 140 escri
tores brasllelros.

O lançamento ocorrerá
no mês de julho simultâ
neamente em todos os

municípios do estado.
Outros livros já estão

sendo programados para
a 'continuidade da Cole
ção que vai contribuir de
cididamente para a maior

. projeção dos nossos es

critores.

ANGEL,INA
.

Alarde' S. Amorim I

Chegamos 'neste pedaço
de céu dado à terra, para
nos refazermos de ener

gias. :É quinta-feira, 10 de
janeiro de 19ào.
O encontro eom ä natu

reza, deu-nos uma descon
tração, uma calma lmpres ...

sionante! Tudo parece fes
tivo a nos redeber de'bra-
ços abertos. .

'

\Emoldurando o conjun ...

to, tão bem distribuído, lin
das rósas, dálias d� varia-
das colorações, zênias e
normes e àinda 'minúséu
las onze-horas embelezan
do o .chão. Todo estie am-'
biente tranquilo dá a alma
e ao coração aquela sen�

�aç�o de conforto interior .

tão necessário a todos
quantos sentem a felicida-

, de' do' ,bern recebido. N,os
so s�r cheio de emoção e
ternura agradece tamanho
presente! "

.

Quanta beleza, quanta I

ha:rmonia! "ri

Os sabiás bom fitis can
tares' envolvem de sutiJeza
este ambiente de recolhi
menta'e 'dé�préCé�,

'

'Montànhas .

vérdejántés
J circundam tOda a área co-,
mo�c;glôcando em quadro'
a p���g_em tão terna e pu
ra.

, Pura sim, ,porque SI
mão destruidora do ho
."em aindafnão chlegou até
aqui, felizmente...

'

!
.

� Aryor�$ :gigantescas pu-,,

rifica,m o ar que nas cida
des envenenam' o organis
mo humano. O cantar dos
galo:s, omilgir ; das vacasl
se misturam numa canção,
�ifenmtel......" "
Abro o c-oração' repleto

de saudosismo são, e dei- "

xo penetrar toda esta gran'
deza doa� Relo Criador.
É um retiro que 'faz um bem
enorme ao coraçãO. Voltei
aos anos distantes, quan
dO,em pedaço' detehão co,,:
mo este, vi�i "fit: melhor é.
poca· lIe minh'a ,infância.
Naque'le tempo o '·coração,
ainda muito tenro r,ecebia
as emoções sem senti-Jas'
nem aquila,tar o granae va
lor das coisa� simples e

pequenas. Agora, resguar
dada à sombra de árvores
amigas, meu espírito' po-

.

voado de recordações,
compreende o valor de tu
do ,o que passou. Desper
to, de consciência plena,
na mais silenciosa saqcfa_,.
de...

,

.

Para completar tanta
maravilha ouve-se, ao lon
ge 'o 'coamar dos sapos
que em rítimo cadenciado .

toca� sua orquestra de ba
fleria na' ,tranquilidaae êla
noite, . embalando os so-
nhos.
Na simplicidade

pessoas aprendemos a a
mar....
Ao anoitecer uma missa

rezada em ambiente cal
mo com cantos suaves de

, Irmãs' dedicadas,' faz-me
recordar, com saudade,
meus bons anos de inter-
nato. "

, Ser fefiz , fsto. Um pou
co que vale muito.

das

RÓ-rARIA'
,

, "

- •

JRotary não � uma socíedade
..secreta, . Seus

ôbjetivös são claios, .Sêus ,p,ropP'ßilOs são públí
c�s. 'Suas "reUniões permitam a presença de pes
soás estranhas. Seu segl'iedö é um só: a força da
amizade em favor do bem comum. ,

Rotary 'não é uma orqanlzação de fundo po
lltlco nem de' caráter relig!os'o: I§So:, entretanto,
não quer' dizer que os rotarlanos s,ejam ?pOI�tí
cos <ou ateus. Significa apenas que Rotary nao m-; ,

terfere em tais assuntos, esperando de seus mem-
bros lealdade para com a religião e pera c�m a

.

Pátria.'
-

Rotary não se manifesta apenas através das
reuniões semanais dos cubes mas permanente

" mente; através dos atos e das atitudes, dos rota-
rianos.

.

Rotary, em suas múltlplas 'atlvldades, através'
dàs Quatro Grandes Avenidas, não visa ao bene
fício de grupos. Mas o beneflclo de todos os inte-
grantes da comunidade mundial. '.

Rotary representa a singularidade dentro da
plúridade, reunindo homens de todas as profls
sões em torno de um único objetivo: o Ideal de
Servir.

O engrandecimento de Rotary não, depende
-somente do .desenvolvimento quantltatlvo df;l sua
organização, mas da soma doe atos e etltudes

-

dos rotarlanos. Por isso, ser. rotariano, represen-,
tando uma distinção� representa, ao mesmo tem
po, enorme responsabllldede.

,

O DOI,JTO'j=l MABCIRIO CARDOSO. FINGER, Juiz Substituto

to em exerclclo do cargo, de, J.uiz de.Dlreito da cömerce
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc •••
"

'

FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem

ou dele êontiecimento tiverem, expedido nos
'

autos da A

I çÃO DE,ANULAÇÃO DE CASAMENTO Nt; 7.381, em qué e
I

aútdra...TANIA MARIA ICE:'FIGUÉI'REDO'-ERBS �iréu ROBER�
TO ERBS, que pelo presente edital a ser afixado no local

' �

de costuma-d�te '.l1:lIz()<� PGIl o6pla'pUblicado uma vez no

Diário da Justiça e· duas vezes' no jornal <4ocal," no"prazo
máximo de vinte (20),diasjTContados do término d-o prazo
do edital, cita ROBERTO' ERBS, brasileiro, casado, profis-

. são atual ignorada, para vir responder aoS' termos da Ação
de Anulação de' Casamento, com fiJndameno· nos arts. 218

e 219 - I - do Código Civil, coínblnado'eom OS" arts. 274,
282 e seguintes�'ßob as deternllnáÇões expressas I no inciso )

II do arL 1.55 todos do C6di,go de Processo Civil, que sua

mulher Tâni� MElria de FigiJeredo' Etbs lhe promove, neste

I' Jur:zo, 'de cuja petição'hi,iéiàrcom'�7 I,audas se transcreve

o extrato; Indispensável ao conhecimento do réu, dos mo

tivos alegadôs� CäS'árãm-se pelb''''r'egifli'e' de'�comUnhão par
cial de bens eiT{'2S de aoril'Cle'1978 (�eÍ'ificár: com a; digo;'
que o casamento durÇlu, apenas trinta e .três '�ias, quando.
então se sep,araram, sendo que des�!ls, ape�El� tivere:rt;J ci!!:,
co dias de vida em comum. Qu, o motivo da separação 'do. I'

casal, foi o do erro essencial 'por parte' da nubente Tânia, �quanto a pessoa de Roberto Erbs, que após a celebração
do casamento, ,apresentou outra personalidade caracteriza-
da pela perversão sexual·e pela lri'á 'fami, (jl!lI;fo.ia indústria'

Ie o comérc!o local, como. mliu pagador e pE!ssador de che-', r'
ques sem tundh'S:; fàtos\estes .que o conhécimento ulteriõ" ri

:
�o casamento tornaram insustentável a vida em comum dos' I'

t cônjuges. Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1980. (as) Murillo'
.

Barreto de Azevedo (as) Maria da Graça Moraes \ de Assis.

.

'J' , , '; , l ·�.K,-,Advogados Procuraqores. DESPACFlO DE FLS. 80: 1,-·'
Cite-se por editai, com o prazo de 20 dillS; facJ' àl Gert'iaãó'
de fls. 46. Adiantem-se as custas. Advirta-se áas'" sán�õ�s"
do art. 319 (I� CPC. (a8l). Hamilton Plínio Alves - Juiz �de
Di reito. JS. 18-6-80. E.T. Não deve constar do edital a

advertência. ,do ',�II;f: 319 do CPC po� sEl.tratar ·ele direito in�

disponível (as) Hamilton Plinlo Alves, -:- Juiz ele Direito
Data supra. DESPACHO DE'FLS. 84: Do I;)dital de citação

, dey�_ �o,nstar, .apenas, um breve e.l<trato _do,s dados çla ini
ciai, capaz de permitir ao réu a formulação de sua defesa
ou de conhecer a ação, com mençã� dóS- Clispositivo's de
lei invocados. que lhe é proposta. (as) Hamilton Plinlo Al
ves - Juiz de' Dlreíto. JS. 26�06-80. E,� pa,r,a que -. chegue
ao conhecimento do' réu e_ de todos interessados, foi ex

pedido o presente editai, que será publicado na forma' da
b lei e afixado no local de costum'e às' portas 'do Forúm, pa

ra contestar a açAo, qúerencio, no prazo légal de 10 dias,
na forma da .Iei. Dado e passado nestá cidade de Jaraguá

, do Sul, aos dois dias do mês de Julho do ano de mil no
vecentos e oitenta. Eu, Adolpho Mehfud, Escrivão, o subs
crevi.

..

Marclrlo Cerdoso Finger
Juiz Substituto, em exerclcio II

I,
,AUREA MOLLER GRUBBA

Tabeliã e Oficial do Registro 'de
Protestos
EDITAL

,'t
I

-

d',

. Pelo presente edital de c taçao pe Imos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Adolfo Bruch, Rua da Barragem, G\,Iaramirim.
Churrascaria Dona Vitória Ltda., Rodovia SC-301,
km 5, nesta. Ditmar Muller, Rua �io da Luz, neste.
Elcido Maes, 'Rua 18, n. 5.7, Barra do Rio Cerro, I

nesta. Leopoldo Bardin, Guamiranga, ,Guarami-,
rim. Paulo Fernando Terme, Rua José Fontana,
,52, nesta. Surfão Lanches ltda., Rua Pastor Al
bert Schneider, s.n., nesta. Vicente Michalack,
Rua Walter Marquardt, s.n" nes,ta.

Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial Mai'or

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, fm tineo meses�lCM cresce' 89,7°I�
.

no ,,�qís
A arrecadação do Imposto

sobre Circulação de Mercado
rias eD? ��do,o País, de janeiro
a maio deste ràno, reglstroú um

crescimento nomlnaf de 89.7%

em' relação 'ao mesmo' período
do ano pa�do, com o recolhI
mento

_

ct8 Cr$ 197,3' b,lhões,
contra' Cr$ 104 bilhõeS nos cin�
co primeiros meses de 1979. O

Ministério da Fazenda decidiu

nio mals divulgar o crescimen

to real do ICM, baseado' em que

o deflator que vinha sendo usa

do - o Indica Geral de Preços
calculado pela Fundação Ge

túlio Vargas - "talvez' não se

a,presente como o mals adequa
do para as diversas regiÕes do

Pais".

o chefe da Coordenadoria de
'. Assuntos EconômIcos do Minis

tério, Mailson Ferreira da' N9-
brega, adiantou que os cálcu-

los feitos em Brasilia, multas

vezes, nio conslder"vam deter

minadas peculiaridades ocor

ridas num certo mês, em Algum _

Estado, como a conceSsão de

'isenção de ICM para certos pro
dutos ou mesmo o fim dessa

Isenção, cuja explicàçio sobre

aimudança nAo acompanha' os
números de arrecadação do

tributo.

Em maio deste ano a arreca

\ dação do ·ICM, em todo o Pais,

,�resentou uma expansão de

5,9% sobre o saldo verlflcado

en:t abl:l, quando foram reco

lhidos 'Cr$ 40,9 bilhões e, no
.

mês segul,nte, Cr$ 43,4 bilhões�
Em ..malo .. do' ano passado o

crescimento da arrecadaçAo do

ICM foi de apenas 1,5%, sobre
o total recolhido no mês ante

rior. Em fevereiro deste ano, em

tqdo. o Pafs ,registrou uma pe-

A segurança da sua compra ou da sua ven'\'

da, uma garantia segura de investimento.
, S� você quer comprar ou vender um Im6-

vel, procure à EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

ElÓpreendim:entos Imobiliários
Matcatto��'f Etda�

AV. Mal. "Deodoro, 1.179 - fone: 72-à166
JARAGUA DÓ sui, - SC

'

quena queda de 5,5% em re

lação ao mês de Janeiro, quan
do o recolhimento do �ributo se
expandiu em 22,7% sobre o

saldo de dezembro do ano an-
,

terlor.

. De Janeiro a maio deste ano

a arreC".adação do ICM em São IPaulo apresentou uiß' aumento'

nominal de 83,2%, comparati
vamente laos cinco primeiros
meses do ano passado, com um

,recolhimento em valores nomi

nais de Cr$ 83,9 bilhões, con

Ira
. 45,8 bilhões de janeiro a

maio de 1979. S6 em maio o

recolhimento. do Imposto sobre

ClrculaçAo de M'ercadorias no

Es�ado de São Paulo cresceu

6,2% em relação ao total ar

recadado no mês anterior. Em

valores nominais, a arrecadação
foi de Cr$ 18,7, bilhões, eentra
CrS 9 bilhões em mato do ano

passado. Em' abril, São Paulo

apresentou uma expando no-

.

minai de 14,2% sobre o saldo
verificado no mês ante'rlor. Em

fevereiro, houve um decrés(!imo
que atingiu a 11,6% em rela-

ção ao saldo do mês de janei
ro, que aumentou 32% em rela

ção ao de dezembro do ano

passado.
Nestes cinco primeiros meses

o Distrito Federal foi o -que'me
nor, ,cresciment� �inal apre
sentou em relação ao mesmo

peri'odo do ano passado, com
uma expansão de apenas ...._

57,5%. O maior aum�itto, em

termos nominais, de janeiro a

maio, foi apresentado pela Ba

hia, cuja' arreCadação evoluiu

de Cr$ 3,8 bilh-&es'par:a ,Cr$ ....

8,1 bilhões registrando, portan
to, um crescm1ento de 11'0,6%.
,

Regio�almente, o Norte foi a

que maior expansão apresen
tou nestes cinco meses, em va

lores' norriinais, com um aumen

to de 105,5%. Sua arreCadação
pasSou de Cr$ 1,4 bilhão para

Cr$ 2;9 bilhões. Segue-se, de-
, pois, a região Sul, com 98,4%
'e a Nordeste com 97,4%. As

oulras duas, a Sudeste e a Cen

tro-Oeste tiveram um cresci

mento de 85,7 por cento e 77,8'

por cento, respectiv�mente.

Petrobrás
I{. Petrobris decidiu até

o final do ano reiniciar a
exploraçio de petróleo em
Santa Catarina, com a

perfuraçfio de- dois poços
em locais ainda nãe de-

I Prêmio Codesc de
li

Desenvolvimento
A tarefa de promever o

desenvolvlmento de nosso
Estado, meta 'principal do
Sistema Codesc, reflete-se
também .no dever de estt
mulàr as atividades que
criativamente poss,am re
sultar em beneffcios para
o crescimento social, cul
tural' e econômico da co

munidade catarinense.

Visando atingir este ob
jetivo, foi instituído em 22
de maio de 1979, o Prê
mio Codesc de Desenvol
-vimento, que, anualmente,
destacará pessoas e ins
tltulções de reconheci
do mérito cultural (inicial
mente Literatura e Artes

,Plásticas), em p r esarial
(Setores Primários, Se-.
cundário e Terciário) e de
pesquisa (História, Folclo-

,

re, .Arqúeoloqla, Socio.lo-

gia, Teses Universitárias,
Tecnologia deAlimentos,
Novas Máquinas elou E

qulparnentos, Métodos e

Processos de Produção,
I Processamento de Dados"
Alternativas . Energéticas',
por exemplo) que tenham
contrlbuldo de forma re-'
levante para maior expres
slvídade .de seus respec
tivos setores.

Essa apreciação públi
CA do trabalho, desenvol
vido será feita após oonsl
deraçãó de uma comissão

julgadora, composta por
representantes de vários

órgãos de classe e 'enti
dades de destaque no:

meio cultural e empresa
rial, :e será slrnbollzada,
basicamente, por um tro

féu e um diploma.

pesquisara óleo em 'S C
.

ViYer' em
com

terminados oficialmente,
situados na área geológi
ca denominada bacia do
Para.ná, que se estende
desde o Sul de Goiás até
o RiO Grande do Sul.

"'I,'e�aplenagem
.

Vargas
.....'de' lido' 'Domingos Vargas oU.

SERViÇOS 'COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE' ESTEIRAS

'-::_ -

" \

Tubos Santa.' 'Helena (

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

. ,Rua JoinvJlle, 1016 - Fone: 12�1101 .' ,

JARAGOA DO .SUl , -:- Santa' Catarina'

Organização ,Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"

Eugênio Victor Schmoeckel

CRC-SC n.o 0048
\

Téc. Cont. AntOnio José' Gonçalv..
CRC-SC n.o 7.788

Téc. Cont. Yvonne 4. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con

tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotoc6plas de le

gislaçAo 1rabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

\

Desde 1944 a serviço do, progresso de Jaraguá do Sul

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

CARRoçARIAS HC

de
Ltda. FOTO

Foto Loss

OS ME[HORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

\
-

. FOTO REPORTAGENS

- CINE REPORTAGENS

,- SOM AMBIENTE.

j
CINE - SOM

.Hornburg Indústria
Carroçarias Blindadas'
CARRoçARIAS
BLINDADAS E
AEIERTAS - CASAS-
-REBOQUES -

'

ESQUADRIAS E
MOVEIS.

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

JAAAGUA DO SUL -, S.C.

Viação Canarinho·
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, 'colocando à disposição modernfssl

��s Onibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e sß9ura.

Programe �eml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUl:. 1-

Relojoaria

SANTA CATARINA

Avenida
/

,�;(,

QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO.
"'

PRESENTEIE COM IAS SUGESTOES
DA AElOJQAlllA AVENIDA.

C�nfieça as sugestões em jóias, relógios,
pratanas e artigos finos para presentes e recê
ba o atendimento com o carinho que v. merece.

Av. Mal. �eodoro, 431. Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

III .

MARLIAN·.........ND_N'I'O. E .ERVlCOS'LTOA'
---

,

,.,

, ORe - 0772

CONTABILIDADE - SEGUROS - PROJETOS DE
FINANCIAMENTO - CONTRATOS E SERViÇOS EM GERAL

ESCRITÓRIO: Avenida Getúlio Vargas, 79
\

Fone: (0473) 72-0618 - Caixa postal 83

89.250 - JARAGUÁ DO SUL _;, Santa Catarina

Construtora, 'SerIa Ltda.
- CONSTRUÇÀO CIVIL, ENGENHARIA IE

,,�C9M�R�IO DE MÄTERIA[
DE CONSTRUÇAO.

JARAGUA 'DO SUL

A retomada das pros
pecções na bacia do Pa
raná, na área de Santa
Catarina, decorre da ne

cessidade que a Pelro-·
, brás enfrenta para locali-'
zar novas jazidas, ainda
que em regiões conside
radas geologicamente bas
tante difíceis, com a "pre
sença de derrames de ba
salto que dificultam a rea

lização de trabalhos de
sísmica.

Em Santa Catarina,
-

o

-reinício da exploraçäo de
corre do reSultado de le
vantamentos sísmicos com
pletados pela Petrobrás.
Tão logo esse levantamen
to termine em MatQ Gros
sO do Sul., ali também se- '

rão perfurados poços ex·
, ploratórios.

I'

IHa plataforma conti
nental, continua a Petro
brás tentando estruturas
produtivas no litoral do
Amapá, onde recentemen
te um poço resultou 'sub
comerciat, com a produ
ção c:le água doce. O po\"
ço, que se encontra em

perfuraçãQ, é o Amapá
Submarino 44, cuja zona'
d� Interesse, para pe,tr6-
aeo se encontra a 4.100
melros de profundidade.'
A perfuração já chegou a

cerca de 3,500 metrôs,'
sem qualquer 'indício de'
petróleo.

Av. G'et. Vargas� 847

VAAO

"GARTENHAUS"

EM BR�

I'

Não é nada fácil conseguí
lo nesta época em que a

91-1erra "do faz maís quem po
de mais" está sendo desen
cadeada em todas as fren

tes S co"\, todas as armas.

Abre-se um Imenso horl

zonte diante de nós, mas

também, ,cava-se profunda
I cratera cujas caracterfsticas,
dlstanclando-nos ou aproxi
mando-nos, mergulhanäo-nos
na Ingerência descabida ou

trazendo-nos à tona da no,to

riedad�, revezam' um com-

I portamento nem sempre dig
t no de irmão para irmão .

A finalidade principal do-

I ser humano deveria ser pro
mover o entendimento e não

fomenta'r a aversão. Deveria
ser ajudar e não desajustar
Deveria ser somar forças sem

subtrair a participação. De
veria ser multiplicar realiza-

.

ções 'sem dividir animosida

des. -

Eventualmente, o Si,s,te
ma Cödesc poderá res

ponsabilizar-se pela edi

ção de trabalhos escolhi
dos 'nas categorias' Pes
quisa e, Literatura. Igual
mente, a critério da

\

Co
missão J'ulgadbra, pode
rão. ser atríbuldos prêmios
em dlnhelro, como estímu
lo ao trabalho- criativo de-
senvolvldo,

)

A constante preocupação,
o ponto demira de lodo ir

mão deveria ser aclarar, ilu
minar os passos do seu se-

,1 melhante e não tolher o mo-

vimentO' dos 'que querem tra

balhar e são impedidos' de

fa�ê-Io porque esbarram na

trlncherra de vaidades mes

quinhas postas à vista sem'-
I

pre que a promoção pessoal
ou Interesses escusos tomam

o lugar de uma ação comu-

( nit4ria.
O interesse (coletivo deve

ria ser um encontro de von

tades pessoais (lue se so

mam e não uma dispersão
de forças que se dividem. De-

A partlr de agora, por-
, tanto, todo esforço criati
vo' nas áreas atualmente
abrangidas pelo Prêmio
Ood�sc die 'Desenvolvi
mento receberá dos pro
motores atenção e reco

nhecimento, como mais
.

um apoio às formas vito
riosas ,de participação
nestei trabalho de todos

por toaow.

Harmonia
Todus

Prof. PauJo Moretti

vemos todos ser instrumen

tos de ação e não ernpecl
lhos de vontades que forçam
a retração.

Discernir entre o mal que

podemos fomentar e o bem

que podemos impedir deve
ria causar apreensão e não
'alimentar sádicos pr,etextos
para cercear atribuições, pa
ra tolher iniciativas, para pro-'
Iiferar inImizades, para dis

seminar antagonismos.
Viver em harmonia não sig-

,nifica, necessariamente, ade
rir a tudo, sem objeções, sig
nifica fundame.ntalmente con

vergir para tudo quanto cons

tr61 e dignifica a 'criatura hu

mana, em função do que é

e,do que faz.

Sempre é bom lembrar que
se a ação junto àqueles que
,necessitam do nosso traba

lho se sénie limitada ou po
dada, sobretudo diante de

um campq vastissimo, além

que nos juigarmos diminufdos

naquilo qJEt podemos ofere
cer em conhecimentos e par

.ticipação, passamos a ter

mãos 'e pés atados, quando
a liberdade com' responsabi
lidade mais se recomenda

ria.

Reconhecemos os valores
dó 'nosso semelhante deve'

ser, entendido não como for

ma de nosso irmão fazer-noS

sombra, mas constituir-se em

dever. de justiça, única re

ceita para viver �m harmo

nia com todos.

,

Chevette so.·

� �T>" """
d

de Ve,ículas' Ltda.

;1

Rua J1oão Plcolli, 94 - Edif. Carlos Spézla
, Telefone: 72-0214

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REGISTRO CIVIL
Aurea Müller Grubba,

Oficial do Registro CMl
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul
E'stado de Santa Catari�
na, Brasil.
,Faz saber que compa
receram em cartório e
xibindo os docume�tos
exigidos pela lei a fim
de se 'habilitarem para
casar:

Editai nr. 11.486 de 09.07.1980,
Dorlval Vasel e Irene Meee

Ele, 'brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e resldente em

Ilha da Figueira, neste distrito,
filho de Ernesto Alberto Willy
Vasel e Alzira Franceschi Vasel.

Ela, brasileira, solteira,' do lar,
natural de Rio do Campo, nes

te Estado, domiciliada e resi

dente em Ilha da Figueira, nes
te distrito, filha de Lauro Mees

I e Emilia Mees.

Edital nr. 11.487 de 09.07.1980
Arnaldo Luiz Bregochi e
Vera Ll'icia CUnha

Ele, brasileiro, solteiro, bal

conista, natural de Lins,' São

Paulo, domiciliado e residente
na 'Rua Venancio da Silva Por-

,to, nesta cidade, filho de Leo
nel Bregochi e Ma;ia Apareci
da Loflego 'Bregochi. Ela, bra

sileira, solteira, Industri'árla,
n,atural de Luiz Alves, neste

Estado, domiciliada e residen
te na Rua Venancio da S:lva

Porto, nesta cidade, filha de

Joio Cunha e Zenaide Relr-hert

Ounha.

Edital nr. 11.488 de 11.')7.1980

Areclo Beck It Sueli Welk

,Ele, brasileiro,."soltelro, me

canlco, natural dI:! Mas'3f!rand�:

ba, neste Estado, 'domlolllado

e residente na Rua Berta Wee

ge, roesta cidade, filho de Har- .

ry Beck e Renllda Klekhoefel

Seck. Ela, brasileira, soltsíra,
servente, natural de Jaraguá co

sut. domlclllaãa e residente em

'Garibaldl, neste distrito, fHha

de Ralllino Welk e Vem Sell,
Welk.
Fdital nr. 11.489 de ,11.07.1980

Avelino GreHer e Lindete Ms"
rlli Brenani

Ele, brasllelfo, solteiro, to"

nelro rncanlco, natural d9 Jara

guá do Sul, domiciliado e re

s!dente em Nereu Ramos, nES

te cistrlto, fiho de Vitorio Gret

ter e Maria Pedrotti Gretter.

Ela, brasileira, solteira, .do. lar,
r.atural de Jaraguá do Sul, do

miciliada e residente em Nereu

Ramos, neste distrito, filha' de

E,dital nr. 11.485 de 00.07.198(';
Ademir dos Santos e M81Ja
'Edenir Jesus de Balros

Ele, brasileiro, solteiro, la

vrador, natural de Jaraguã do,
Sul, domiciliado e residente em

Jaraguazinho,' neste distrito, fi
lho de JOsé dos Sahtos e Ma
r,ia Bona dos Santos. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, natural
de Rio dos Cedros, neste Esta

do, domiciliada e residente em

Jaraguazinho, neste distrito,
filha de Paullno Jesus de Bai�
ros e Irma Maria de Balroe,

,(

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura MuDidoal de Jaruuá do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

DMsio de Contabilidade '

BALANCETE DO MI:S DE "M:AIO" DE 1980 '

I

RECEITAS
TITULOS Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Trlbutârlá .••••••••••••••CO'�

Receita Patrimonial ••• ' ••••.•• _. n ...__ '

, Transferências Correntes •••••• :••••. ,

Receitas Diversas � •.••:••• �. _ '_

I

14.345.316,81
49.375,78

31'.n1.555,20
932.165,32

2.511.226,24
72.610,00

8.406.311,98
149.186,31

Amortização de empréstimos concedidos
Transferê'nclas de Capital ...•..•••...
Outras R�ceitas de Capital •.••..•....•

-'

64,00 -,-

2.798.747,09 1.344.710,22
44;523,79 -,-

16i856.543,05
121.985,78

40.177.867,18
1.081.351,63

64,00
4.143.457,31

44.523,79

S O'MAS....................... Crt 49.941.747,99 12.484:044-:75-62A25�792,74

RECEI�A EXTRAORÇAMENTARIA

Bernardino aressaní e Odete,
TISSi BresSanl.

neiro, natural 'de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente
em Barra do Rio Cerro, neste

distrito, filho de João' Vieira'
da Rosa e Palmira Tecilla da

Rosat Ela, b�asil�ir_a, solteira"
costureira, natural de Jaraguá,
do Sul, domiciliada e residen
te em Ribeirão Molha; neste

distrito, filha de Mordesto' Ba
tista Zimmer e Ernestlrllt Jun
kes Zimmer.

,

.Edital nr. 11.493 de 15.07.1980

Rua João Carlos Stein" nesta

cidade, filho de Rolando Tei-

'Ihacker e Te�slnha da SUva
Teilhacker. Ela, brasileira, sol

teira, Industrlária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Carlos

Stein, nesta cidade, filha de

André Cardoso e Apolonla Ba

tista.

Edital nr. 11.495 de 16.07.1980

Udo Braun 8

HHdegard DIeI

Ele, brasileiro, solfelro, ope
rário, natural ' de Jaraguá do

Sul, domlcllladó e residente em

Rio Cerro ,II, neste distrito, fi

lho de Artur Henrique Braun

e Seil F10hr Braun. Ela, brasi

leira, solteira, costureira, natu-,
ral de Guaramlrim, neste esta

do', domiciliada e _�sidente em

Jaraguá-Esquerdo, neste distri

to, filha de 'Rloardo Leopcldo
Diel e Alida 'Krlzanski Diel.

E pára que chegue ao ee- ;

nheelmento de todos, mandel

passar o presente Editai" que
será publicado pela Impfensa
e em cartório, Ofll:te será Afixa

do durante 15 dias.
.

Se alguém ,ouber de algum
ín.oedtmento, acuse-o para os

fins legais.

A OFICIAL

o Conselheiro, Peniten
ciário, órgão da Secreta
ria da Justiçai já recebeu
os primeiros processos
para exame e deliberação.
�orém, a IiberaçãJ dos
beneficiados pelo indulto
deve ocorrer somelüe, a

partir do próximo mês,
uma vez que depois de

julgado o processo no

Conselho, com base 11é' vi
da carcerária do detento,
a decisão final fica com o

Juiz da Comarca de Con
denação. E, como o Poder
Judiciário se enC'Jntra em

recesso neste mês, só
quando voltar a. funcionar
normalmente,' em �gosto,

T que será dado o parecer

;;- •__:.... ----....-----::

-

final sobre os pr0cessos.

Concorrência 'Pública
EDITAL N.o 04/80

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGVA DO SUL, Estaido de Santa Catarina,
leva ao coohecimento dos interessados que se acha 'aberta a Concorrência
Pública � Edital N.o 04/80, para a execução de obras e serviços de Pavimen- '

tação Asfálfica, Drenagem e Obras Complementares nas seguintes ruas munici
pais: �ua 7 - Walter Marquardt; 'Rua 4"':_ Angelo Rubini; Rua 3 - Horácio

Rubini; Rua 10 - José Theodoro Ribeiro; Rua 5 - Pe. Alufsilol Boe!ing; Parte
da Rua 2 - Bertha Weege; Final dà �ua 6 - CeI. Procópio Gomes de Olivei�
ra; Rua 9 - 25 de Julho; Parte da Rua 120 - Guilherme C. Wackeirhagen -
Pioneiro e o Capeamento Asfáltico das Pontes sobre os Rios - Jaraguá, do
Cerro e Itapocu. As obllas serão executadas em regime de , empreitada por
preço unitário, com prazo de entrega das propostas até às 17 (dezessete)
horas do dia 05 de agosto de 1980, na sede da Prefeitura Municipal, Pllaça An

gelo ,Piazera, 247, mediante as condições constantes aa fnlegra do Edital e
seus ane�o's, cujos docume'ntols acham-se à aisposição dos interessados na

P.M.J.S., no endereço acima citado.
'

Jaràguá do Sul, 11 de julho de' 1980.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Edital nr. 11.490 de 11.07,1960
Emilson Borba e

Llllane Salete Thomsen

Ele, brasileiro, solteiro, co

merciário, natural de Luiz AI

ves, neste Estado, domiciliado
e residente em Vila Lenzi, nes

te distrito, filho de Vitor B')r

ba e Hildigart Ignez Trierweiler
Borba. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de São Ben-

to do Sul, neste Estado, dcrnl- Wilson Jorge Gonzaga e

ciliada e residente em Vi!a Bae- . Beatriz de- Oliveira

pendi, neste distrito, filha de

Sergio Thomsen e Iris Thom

sen.

Edital nr. 11.491 de 11.07.1980

Juarêe Pedro Duarte e Adelai-

de Lan�a
Ele, brasileiro, solteiro, moto

rista, natural de Eduardo xa

vier da Silva, Paraná, Jornlcí

liado e residente na Rua Join

ville, nesta cidade, filho de

Torquato Duarte e Irêne Taques
Duarte. Ela,! brasllelra, domés

tica, natural de Doutor Pedri

nho, neste Estado, domlclllada
e residente na Rua Jolnvltle,
nesta cidade, filha de Vicente

Langa e R088l1a Langa.

Ele, brasileiro, soltejro, au- ,

xiliar de escritório,' natural de

Florianópo�ls, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua

Leopoldo Jansen, nesta I cida

de, filho êfe Jorge Gonzaga e

Matilde Gonzaga. Ela, brasilei

ra, solteira, auxiliar de escritó

rio, natural de Guaramlrlm, nes
te Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Carlos May, 'nes- '

ta cidade, filha de João Jorge
de Oliveira e Gertrudes Horst

de Oliveira.

Concorrência Pública
.�'I'!'
A PREFEITURA MUNICIPAL OE JARAGUA DO SUL, Estado de Santa Catarina, '

léva iaiO conheoimento dos interessados que se acha aberta a CONCORR�NCIA
PÚBLICA - EDITAL N.o 03/80, para a construção, ampliação e reforma de 10

(dez) unidades esaolares ,éstaduais e municipai� e um reservatório d'água, asa:'
ber:

I - ESTADUAIS: '

1..1 Reforma da OOIbertura, 'forro, instalação elétrica e hidráulica, aberturas, pin
turas, ampliação d� 03 (três) salas de aula, salla para professores, recreio
coberto e san�itários' do prédiO da EB ABDON BATISTA.

1 .2 Re,forma do telhado e pintura parc�1 do prédio da ES. PROF. HELEODORO
BORGES.

1 .3 Refolrma do telhado, forro, sanitários e pintura do prédio da es. HOLAN
DO MARCELINO GONÇALVES.

1.4 Reforma do telhado, construção de.muro e urbanização. do prédio--'do Cen
, tro 'Interesco,lar de 1.° G:rau (CIP).

:' 1.5 Construçã.o. em alvenaria, de 02 (duas) salas de aula de dependências, vi
sando a substituição do prédio da EI. VIEIRAS.

1 .6 Construção em alvenaria, de 01' (uma) sala de aula e dependências, vi ..
sando a substituição do prédio da EI. FRANCISCO DE PAULA� na locali

dade de FrancilsiCo'de Paula.

1 .7 Construção em alvenaria, de 01 (Ulna) sala e dep'endênciàs, visando a
,

substituição do prédio da EI. GARIBALDI, na localidade de Garibaldi.

1 .8 Ampliação de 01 (uma) secretariia, 01 (um) depósito, 01 (uma) sala de 4e

lador e 02 (dois) sanitários na EB. ELZA G. FERRAZ, da localidade de San

ta Lu;z:ia.

Edital nr. 11.494 de 15.07.1980
Glfmar ,Tellhacker e

Ollndina Cardoso-

Edital nr. 11.492 de 15.07.1980
V1fmar .Vielra' da Rosa e Ele, brasileiro, solteiro, 9-
Vandaflna Zimmer perárlo, natural de Jaraguá do

Ele, brasllelro, solteiro, tor- Sul, domiciliado, e residente na

tEDITAL N.o'03180

2 - MUNICIPAIS:

2.1 Construção de 03 (três) salas de aula, 04 (quatro) sanitárioSi, 01 (uma)
cozinha, recreio coberto na EB.' CflISTINA MARCATIO.

2.2 Construção' de 02 (duas) salàs de aula e demais dependências na EB.

ALBERTO BAUER.
'

3. UM RESERVATóRIO D'AGU�, com capacidade de 1.000m3, a ser construf

do no te.rr�no de _ propriedade .do SAMAE, localizado 'no Morro do Car

vão.

As obras deverão ser executadas em reGime de empreitada por preço unitário,
cor:n prazo de entrega das propostas até às 17 (dezesset�)' horas do dia 07

de agosto de 1980, na sede da Prefeitura Municipal, Praça Angelo Piazerra, n.o

247, mediante' as condições constantes da rntegra do Edital e seus anexos,

cujos 'documentos acham-se à disposiçlo dos interesasdos na P.M.J.S., nó en-

dereço acima c,itado.
J ,

,Jaraguá do Sul, 11 de ju1�0 de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Até o mês Arrecadaçlo
Anterior no mês

RECE�TAS DE CAPITAL

Contas empenhadas e a pagar •••••..•J

Depósitos de div&rsas origens ••.••••.

8.809.304,16 884.372,29
1.377.272,76 1.521.657,59

9.693.676,45
2.898.930,35

SOM AS........................ Cri 10.186.576,92 2.406.009,88 12.592.606,80

SALDO DO M!S ANTERIOR

C
.

_'

I

alxa ••••••••••••• , •••••

'

.

Bancos - disponlvel ••••••••••• � •.•• ,.

Bancos -, vinculado, ••••••••••••••••.

7.976.383,60 4.200.346,11
45.648.779,37 18.320.688,58
9.042.463,64 3.131.077,51
\

12.176.729,71
63.969.467,95
12.173.541,15

SOM AS •• �. � " 0.0 " ,ert. 62.667.626,61 25.652.112,20 8tJ.319.738,81

Crt 122.795.951,52 4O.542.186,�' 163.338.138,35TOTAL GERAL

DESPESAS
TITULOS

Até ,o mês
Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 Câmara de Vereadores :
0200 Gabinete do Prefeito .

0300 Deptó. de AdmlnlstraçAo .

0400 Depto. Educação, Cultura e Assistên-
cia Social ......_. _'__-_:_ -:-l.:-J

0500 Depto. da Fazenda- •••" •••.• _. __ .,

0600 Depto. de Obras) e VlaçAo •• �.• � :
0700 Depto. Agropecuãrlo .,' _

0800 Depto. de Turismo " •.• _'

Créditos EspeCiais ••••••••

Despes�
no mês Total

692.483,74 242.945,�0
990.332,22 388.639,30

4.134.815,76 1.465.491,67

8.163.639,22 1.645.468,76
1.377.602,13 583.652,56,
13.057.503,86 5.409;652,75

599.928,60 145.869,3()
19.070,06 5.982,83

3.299.634,18 '2.242.020,00'

, 935.428,74
1.378.971,52
5.600.307,43

9.809.107,98
,1.961.254,69
18.467.156,61

745.7i},?,90 .

25.052,89
5.541.654,18

SOM AS........................ Cr$ 32.335.009,77 12.129.722,17 44.464.731,94

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Depósitos de diversas origens .

Despesas de meses anteriores
6.128.294,13 1.781.640,03
1.058.789,49 1.394.874,37

7.889.9;W,16
2.453;663,86

� ..

SOM A S � ... '.................... Crt 7.187.083,62 3.156.514,40 10.343.598,02

SALDO PARA O M!S SEGUINTE

Caixa' ,

............................... , 11.272.198,86 5.460.663,15
Bancos - disponlvel ••.• ;.............. 60.822.896,89 '16.516.011,43
Bancos - vlnculado .:. 11.178.762,38 3.279.275,68

,

16.732.862,01
77.338.908,32
14.458.(l3Mß

SOM-AS •...•...••••••••.•.••.••• Cr$ 83.213.858,13 25.255.950,26 108.529.808,39'
Cr$122.795.951,52 40.542.186,83 163.336.138,35'TOTAL GERAL ," ,

.

.
.

rjb/Cont. da Pref. Mur:lIcl,pal de Jaragué do Sul, em 30 de "MAIO" (Ie 19áo

VICTOR BAUER
'Prefeito Municipal

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda

Renato José Bortolinl
CRC SC n. 5.400 - Técnico em Cöntabilidade

Indulto papal ,a

presos de SC
Um total d:e 1\30 sonten

ciados que cumprem pe
na nos presfdios de San
ta ,Catarina poderão' ser

beneficiados pelo' "Indul
to, P.apal". 73 presos tem

direito ao indulto, :enquan
to 50 tem direito a redu

ção da pena. Ao prestar
informações, após levan
tamento, efetuado pela Ca

ordenação das' Organiza
ções Penais, o S�cretário
da Justiça, Neudy Primo

Massolini, disse que, se

comparado esse número
de presos atingidos com o

total de setenclados exis-'
tsntes no Estado - cerca

de 250 -, o decreto pre
sidencial, assinado dia 26
de [unho, atingiu a mais
de 20 por cento da popu
lação carcerária catarl
nense.

'

Entretanto, apenas dois

sentenciados, desse total,
Iotados

'

na Penitenciária
de Chapecó, serão bene
ficiados pela inovação, do
decreto presidencial, que
desta vez também atingiu
os presos c,om mais de 60,
anos de idade.

LIBERDADE EM
AGOSTO

Dos 130 ser1!enciados
de Santa Cat.'uina abran�
gidos pelo indultai, 36 cum

prem pena na Penitenciá-'
, ria de FlorianópoITs, sendo,
que 5 p'oderão ,�,r indulta
dos e 31 com reduçãO' da, '

pena; 23 cumprem a sen

tença no Presídio de Cha

pecó, onde 12 tem CI'ireito
ao Indulto e 11 a redução
da p�na; e, 71 presos se

encontram nas Cede'ias'
Públicas, dos quais 47 po
dem 'ref beneficiados com

o indulto piapal -3' H com'
,redução de pena.

Sindicato de
',Barrà Velha pede'

ao Estado �

O presidente ,do Sindi;.
cato dos Trabalhadores
Rurais de Barra Velha, es
teve seinana. passada em

Palácio, ocasião \em que
solicitou do governador

_ Jorge Bornhausen, àuxi-
110 financeiro no valor de

"t

Or$ 700 mil para aquisi
ção da sede do sindicato

.

e, solicitou também do ,gO
vernante catarinense, ver-_
ba no valor die Cr$ 35 mil
para conclOsão das obras
de construção da delega
cia de policia local.

,
Além do presidente do

Sindicato, esteve presen-
I

te o victe-prefeito Alex
Georg e o presidente da
Comissão Provis6ria do
PDS de Barra Velha José
do Patrocínio de Oliveira,
que tratou com J'orge Bor
nhausen das fillaiçOes par
tidarias em seu município
que deverá ocorrer no fi
nal do presente, mês.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, Através do Decreto n. 11.339,
o governador Jorge Bornhau

sen prorrogou, até 31 de de

zembro próximo,
.

o mandato

dos �iuais cOnselheiros do

Conselho Regional de Despor
tos.

Eleitos no dia 12 de Junho
do ano passado, os mandatos
de Fernando Marcondes de

Mattos, 'Nilton Pereira. Renado
Heuse de Almeida, Ody Vare
la e Henrique Morltz Jlinlor,
terminavam no ala 12 do mês
passado. Como hã uma legls
laçA0 federar recomendando

elelo(o nos CRD. nos m....

.eIe dezembro de cada' ano, o

FLAVIO JOSJ: '

governador, no dia 4 passado,
resolveu prorrogar ee manda-'
tos dos membros efeUvos e

suplent...

o CRD, • partfr deste mês,
esfã ,..nclonando transItoria
mente nas depelKllncla. da
Secretaria de CUltura, Esporte
e Turismo. Antes, funcionava

Junto,.6 S8cretarla da Educa-

910. Como o ..))Orte passou
para a esfera da nova secre

tarJa, criada no atual Gover

no, Junto a ela passa
' a fun

cionar o Conselho. Em breve,
porém, O CRD terã sede pró-
pria, rã qile dl8p6e de recur

SOS para, rsso.

Seleção vence e enfrenta
Blumenau ,dia 26

I;'ondo em aoão o esquema
: de tróca de amistosos, o sele

cionado jaraguaense de fute
bol de salão vindo de um ini

ci� de crise apÓs a não een

quista do Torneio Interseleçóes
Municipais, foi a Jolnville sã

bacio, 12 e, no Ginásio de Es

portes Ivan Rodrigues, derrotou
a equipe da SER Tigre, para
quem empatara quando da par
tida' em Jaragpã (2 a 2), .,elo
escore de 2 tentos a 1. Juqul
nha e Nagel construiram a vi
tória jaraguaense, enquanto Os

nildo marcou o tento 'da,�úfPe
fera'.

Nesse Confronto, a' Seleção
dé JS ,fof de DalbérgJõ, �aqur
nha, Serglnho, Zéca' Papp,' Na.
gel; Jair e Ismar, enquainto que
a ngre alinhou com José, Os

nlldo, Romeu, J. carl� Pedro
e Nivaldo.

CONTRA BLUME;NAU

Com vistas aos preparativos
aos Jogos Abertos, o seIeclo

nado, locai tem páréo duro pe
Ia' frente no próximo dia 28,
sábado, em Jaräguá ció Súl,
quando 'enfrentê á forte equi
pe 'blumenauense, vlce-cam

pei dos Jasc passados. ESSa

partida esfã prdgramada pars'
o "Artur Müller" e Poetérã 0-

correr que haja duas partidas,
entre' oS selecionados "A" e

"B", s!i!9undo Informou o su- '

pervisor Edua.,m Sehmldt; en

carregado dos contactos e J0-
gos da Seleção, que revelou,
ainda, estar no esquema parti
das �nlra Jolnville, F,lorlan6-

poliS/São Bento, ltajâf e ou

tras, para testar o grau de tra

balho e assinillaolo dos trel
namentos qUe estão sendo mi
nistrados.

P.úblico diminutivo prestigia, os
CaIJ.lpeonatos de Futsal .,

, A 'Liga Jaraguaense dá Fu

tebol de Salão tem, etn and'a

mento, os campeonatos nas 3

categorias, porém, marcados

por uma desmotivação do pú
blico, que comparece. em pe

queno número reflE!ltindo psi
cologicamente também nos a

tletas que se sentem despres
tigiados. Já no returno, os

Campeonatos Adulto e Infantil

prosseguiram Ontem à noite,
.

no Artur Müller, quàndo defron-,
taram-se Unibanco x AJ')Veg
(infantil), Besc x Unibanco, Cy
rus x Arweg e Marisol x Urpa
no.

Entretanto, dia 11, os resul

tados apresentaram, pelo "In

fantil", Unibanco 5x3 Urbano,
além de, pelo "Adulto" - Uni

baRCO 4x2 .Marisol, Kohlbach-

1x11 Bes ce Urbano 2xO Cyrus,
determinando esta classifica

ção (sem .computar os resulta,"

dos de ·ontem, 18): Jarita 15,
Besc 14, Urbano e Arweg 13,
Unibanco 9, Cyrus 7; Marisol 3

e Kohlbach O. Em 37 jogos,
169 gols foram 'anotados, com

Koch (Arweg) e Arnaldo (Uni
banco) com 12 gols na artilha

ria. O Oampeonato Infantil é

lideradO pela Jarita e Uniban-
,

co, com 2 pontos (Jarita tem

maior saldo de gols), .> sendo

Cé)io ,(Jarita) o artilheiro do

certame, com 13 gols em 4 par-

tidas apeflas.
. ,

E
.

quanto ao Campeonato
Aduto, afora o oferecimento de

Cr$ 1 mil pelo Unibanco ao ar

tilheiro, o Banco Itaú-Agência
Schroeder, esta oferecendo

igual quantia ao goleiro menos

vazado. -Sem dúvida,' um novo

6!'tímulG ao Campeonato, ape
sar do público não vir corres

pondendo a contento, propor
cionando arrecadações oaixls

simas, tomando deficitário o

caixa da L,IFS.

rROXIMA RODADA-ADULTO

No dia 25,' �exta-feira vin

doura, no Gin!Ísio. de Esportes
�rtur Müller, as quátro partidas
programadas serão válidas so

mente pelo "Adulto',. segundo
orientação da tabela oficial do

2,° turno: 19h - Urbano x

Kohlbach, 20h -' Arweg x Ja

rita, 21 h - Unibanco x Cyrus
e às 22h - Marisbt x Besc:

".JUVENIL" COMEÇOU
Finalmen,te, após duas trans

ferências face ao mau tempo,
começou quarta-feira, 16, o

-':Cs!TIpeonato Juvenil de Fute

bol de Salão, 'agora definidas

todas as suas partidas para o

"Artur Müller", a salvo das in

tempéries climáticas. Jogaram
dia 16 - Besc x Urbano, Kohl
bach x Cyrus e Marisol x Jarita.·

.

As demais rodadas do 1.°

turno, com dias e horários já
determinados são estas: �9.07

(hoje) - 14h Marisol x Besé,
15h Cyrus x Jarita e às 16h Ur

bano x Kohlbach. 20.07 (a
manhiij - 8h Jarita x Kohl

bach� 9h Besc x Cyrus e às

10h Urbano x ,Marisol. Dia
23.07 - 18h30mi� Cyr.us x Ur

bano, 19h30min Marisol x Kohl

bach e às 20h30min Jé.rita x

Besc. Ola 26.7 (útima rodada)
- 14h 'Kohlbach x Besc, 15h

Cyrus ,x Marisol e às 16h Urba

no x Jarita.

SEMANA DE 19 A 2S DE JULHO DE 1980

Dedslo do Torneio
da

'

A. A. Kohlbach
Termina neste domingo, o

Torneio tntemo da Associação
Atlética Kohlbach, que reuniu

ao longo de várias rodadas e

quipes dos diver.sos .setores. de

produção e administração da

empresa. Fundição x ,Rotares

disputam a terceira colocação,
ao passo que Depto. Técnico

e CO,ntabllidade decidem: o tt-
- tulo da competição

Os jogos semifinais, ocorri

dos sábado passado, día 12,
apresentaram os resultados:

Fundição 3x4 I?epto. Técnico e

Rotores 3x6 Contabilidade, o

primeiro jogo decidido por pe
nalidades máximas, após ha
ver empate no tempo normal \

a 1 gol.

JUVENTUS VENCE
PAYSANDU. E

JOGA 8 EM CASA
NO RETU�NO

CYRUS INICIA
PARTICIPAÇAO NO SUL
BRASILEIRO DIA 26
Como campeã do Torneio

Victor 'Bauer, o tradicional
, 'acontecimento' esportivo que
o ServiÇQ �e E�eqrt�., da
Agência do SESI de Jaraguã
do �ul anualmente p�ove
entre empresa. da região e

'que culmina com a' ãecisão
dr.. 1.° de male, Dia do Tra�

balho, a equipe de futebol de
campo de Têxtil Cyrus Irá re

presentar o munlcfpio e o SE
SI no Campeonato Sul-Brásl
lei�o de Integração Sesi�na,
disputando com a Artex, em

Blumenau, primeiramente a

nível regio.nal, no próximo
dia 26 de Julho, às 15 horas.
Como campeã, estadual

desta modalidade em t978,
a' Cyrus parte para a reeen

quista do titulo, o que· seria
inédito no esporte jaraguaen-,
se. A segunda partida Já es

fã, determin�da Para Jar'agliá
do Sul, dia 02,de agosto às
15 horas, não se tendo, ainda
o IC!�I, do CQtejQ, sendo. o

m�� provável - JuvÉmtus ou

I,Arweg pelas. próprias carac

terísticas. do espetáculo•.

Tarneio da Marisol
continua hoje

InterrOompldo por um breve

período, segue neste sábado n

Torneio Inovação da Associação,
Recreativa Marisol (ARMA), que
reúne equipes departamentais
desta grande empresa; que or

gulha 00 parque fabril de Jara-

9ut do Sul. segundo o que
prescreve o calendãrlo de Jogos
um total de qua,tro partidas es

tio previstas para hoje, assim
tflstriburdas: 15 horas .:_ Manu-

) .
�

,

tenção x Cadastro, 16 horas -

Vendas x Almoxarifado, 17-
horas - Custos x ContablUda-

.

des e às 18 horas - Tintura
"ia x Detec.

,

Os jogos serão realizados
nas dependências da quadra da

própria Associação, aos fundos
da Empresa.

SARA WIELE NA
SELEÇAO DE
BOU:'O DE SC

Um total de oito socieda

des, de Blumenau, Joinville,
Jaraguá do Sul e Curitba,
estão

. participando em Join

ville, do Torneio de Inverno

de Bolão,
.

patrocinado pela
Sociedade Floresta, .onde

Jaraguá, representado pelo
Baependi, disputa pela quar
ta vez. As sOociedades parti
cipantes são a Centenário,
Urca, Literário, Baependi,
FIOoresta, Tupy, Glória e Al

vorada.

Nosso Esporte em tempo
de Jogos Abertos

,
ATLETISMO

"

TÊNIS DE �AMPO

Contando com uma equlpe
de 11 atletas, dos quals 7

masculinos e 4 femininos, o

tênis de campe, sob a eire

ção técnlca cl� �rofessor Má
rio Costa, vem se oreparan

do para es Jasc, tendo inclu

sive participado dos JOgos
Regionàis-Norte, em São Ben

to, do Sul, ficando na quarta
colocação. A modalidade ti

nha para o sábado passado
um amistoso frente a Tupy
em Jaraquá, não realizado,
face ao mau tempo, e que
ficou para agosto. Não cons

tam da agenda outros amis

tosos, segundo o coordena

dor da modalidade, Ewa�do

Schleve.
/

O Coordenader adiantou à

'reportagem, que quanto as

duas novas quadras em cons

trução, no Beira Rio, estão
em fase de nivelamento, de
vende estar conctuldas den

.tro de um mês, aproximada
mente.

VOllBOL MASCULINO

Balduíno Raulino, coorde
'nador do vollbot masculino,
revelou no lnlclo da semana

a modalidade não ter nenhum
amistoso programado, a pe
dido do próprio -técnlco Or

lando, Mateussi, que primeira-
mente pretende ministrar to

do o currículo básico para

partir, após, -para jogos fren

te a outras equipes.. Contu

do, quinta-feir,a, 17,' houve

reunião, onde,' segundo Bal

durno, demos as coordena

das acerca do nosso progra
ma de amistosos preparató
rios para os Jogos 'Abertos.

I

O Poder Público Municipal,
visando dar condições de

pleno desenvolvimento ao

esporte amador jaraguaense,
acaba de liberar mais Cr$
700 mil à Comissão Municipal
de Esportes, para que dê,
continuidade ao trabalho de

preparação aos Jogos Aber

tos, através suas modalida

des representativas que vêm

se reestruturando .para obter
boa pertormance naquelas
I competições.

Informou o técnico, José

Augusto Caglioni, cujos pu

pilos treinam com muito sa

crifício. em pista improvisada
. aos fundos da Matriz São

Sebastião, que a modalidade

de atletismo estará intervin-
, ,

do, na busca de lndlces pa-
ra os Jasc, nos Jogos Regio
nais - Leste, de 8 a 10 de,
agosto, em Blumeneu e nos

Jogos Regienais - OesJ�,'
de 23 a 25 de agosto, em

Chapecó. O objetivo é de

que todos aqueles que vêm

treinando obtenham índices

necessários para � os . Jogos
Abertos, �m nossa cldade.

Continuam abertas inscri

ções, no Sesi e na CME, pa
ra a prova oiclística, nas ca

teg�rias "especial" e "pas
seio", que será dia 27 deste

mês, em homenagem aos 104
anos de fundação de Jaraguá
do Sul. O itinerário será de

'

50 quilômetros, que compre
endem 20 voltas no quadri
látero compreendido entre

as ruas Reinoulo Rau, Rio

Branco, Procópio' Gomes .�
Domingos Rodrigues da No

va, com largada :)s 13h30min.
lIt.uitos prêmios, e de varor"
serão conferidos aos melho

re.� pedalistas da prova.

BRASilEIRO JUVENIS
De 25 a 27 de julho, pró

ximo final-de-semana, Santa

Catarina, ou mais ,precisa
mente Blumenau, estará se

diando o Campeonato Brasi

leiro de Balão Juvenil, mas

culino e feminino, com a par

ticipação dos. selecionados

dos Estados do Rio de Janei

ro, São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do

Sul.
E tendo o melhor bolão

do Brasil, fato ratificado re

céntemente quando �onquls
tau o Campeonato Nacional

M/F, S��ta Catarina val' ten
tar repetir o feito., só 'lue a

gora no juvenil, onde ,a iara
guaense Sara Wiele figura
como a única representante
do município ,naquelas com

petições, ,cuja genitora é

campeã brasileira pelo ncsso

Estado. As disputas rio mi

pe masculine serão ·no Vasto

Verde e as do femin!r;to, no

Cara e Tiro Blumenauense.

CICLISMO

BASQUETE

T!:NIS DE MESA

Amistosos contra a HlinSeri
de JOoirwille e �ontra Pome

rode, sem datas definidas,
além da já acertada vinda

IniCia.ndo seu ciclo da'a- na segunda quinzena de se

mistasos preparatórios aos tembro do Clube Brasileiro

XXI Jogos Abertos de Santa de Montevjéo, para amistosos,
Catarina, o basquete de Ja- também em out�as modali

raguá do Sul, que regressa I ·dades, são as 'principais no

após anos de alJardono foi vidades do tênis de mesa,

die 10 a Rio Negrinho. para que treina �s terças, quintas
o qual perdera: 68 G 62, dife- e s�bado, no Baependi. A

rença de seis póntos, O téc- tua'lmente, s�undo Solon

nico luiz Czernay (Dingo), Schrauth," cOOordenador do

achou multo válido esse 9- tênis de mesa, a modalidade

mistoso, dando para sentir o dispõe de 13, \elementos, 8

trabalho e o estágio de trei- masculino e 5 feminjno, po
namento do conjun!o, que dendo eventuais interessa

tende a melhorar a 'medida dos(as) ainda ingressar na e.:

dos jogos. Terça-feira à noi" quipe, desd'e que, e isso. é
.

'te, o adversário do nosso bas- importante, saibam praticar,
quete foi uma BRuipe do Co- e não simples principiantes:'
légie Aplicação dá Pcntifrt;ia Isso, claro, devido ao pouco
Universidade Catöl!ca de Rio tempo de preparação que

de Janeiro. resta até os Jogos Abertos,
em outubro.

Nota de Agr�aecimeto

IESPORTES
Membros do eRD

- tem
mandatos prorrogados

A artilharia do certame está
com José Carlos Wolf, da Ro

tores, com 18 gols, seguido por
Rogério Ersching, da Contäbi
lidade cem 1'7, José Alícto
Martins, da Fundição e Joaquim
S. Fernandes, do Depto. Técni
co, com 14 tentos assinalados.
A partida, em disputa do 3.° -

lugar acontecerá às 8h30min e

a decísão, ã. 9h30mln, entre
Depot. Têcnlco X ConiabIllct.
de.

Ficou em Joinville· o
_

titulo ' de Torneio
Positivamente, a participa-

ção das três equipes filiadas
a Liga Jaraguaense de Futebol

nas disputas do JV Torneio N.
Catarinense de Futebol e que
contou, também, com represen
tantes da Liga Joinvilense,
não foi nada boa, este ano,
tanto para o Estrella (campeão
de 79), como para Seleto e

Cruzeiro, ambas ficaram o

cupando as três últimas posi- ,

ções, mult� embora por pe
quena margem de pontos.

O Torneio Norte Catarineri
se foi encerrado. no final-de-se
mana passado e - apresentou
na última rodada, a vitória sá;'
bado da Tupy diante do Seleto'
de Guaramirim por 2 a O, em
Joinville e o empate a 2 gols
entre Estrells e Cruzeiro, do

mingo, em Nereu Ramos. Es

,ses resultados, peterminaram a

seguinte classificação: 1.°, �

Tupy, 10 (campeã),; 2.° - 25

d'E' Agoste, 9; 3.0 Cruzeio, 8;
40. Estrella, 7 e 50. - Seleto,
6 pontos ganhos.

O Juventus encerrou sua

participação no primeiro tur

no da Taça Santa Catarina

::omo a equipe de mais fraca

campanha das quinze parti
clpantes, mesmo apesar de

ter vencido domingo o Pay
sandu por 2 a 1, conseguin
do apenas seis pontosem 28

possíveis.
E no encerramento da pri

meira fase após longo perto
do de derrotas em seus do

I mlnlos, dobrou ao Paysandu

I
de Brusque, apesar mesmo

de vários desfalques, e com

volume de jogO superior.
Frente ,a um públlco diminu

to, talvez o menor de toda a

pàrtíclpação juventina na Dl
visão Principal da FCF, o re

presentante locãl, que"éstreia
va o rnelo-camplsta Piava,

,derrotou ao alvl-verde brus

quense, através de tentos

assinala,dos por Palmito aos

28 da 1.a fase escorando
cruzamento de cabeça e Gil

marzinho aos 21 do 2.° terp
po de córner, consfpnando
um gol oltmplco, Zé Paulo,
aos 44, diminuiu para o Pay
sandu,

' ,

Profundamente consternada, comunica à todOs
os seus parenfes, amigos e' c'onhecido's, o' falecimen
to da querida esposa,,; mãe, sogra, avó e bisavó

LlDIA BUGMANN WUNDERLICH
ocorrido no dia 14 de junho de 1980 com a idad'e de

78 anos. '

Por ieste intermédio deseja agradecer a todos os

que acompanharam a falecida até a SUia última mora

da, que enviaram flores e coros e aos que apresenta
ram seRtimentos de dor e pesar, bm como, especial
mente, aos Padres Arno,Miranda e João Heidemann,
as Enfermeiras e Corpo Médico do Hospital São Jo
sé, . pela presteza e atendimento religiosoi e cHnico,
prestado a falecida.

"

E a todos aqueles ainda que participaram direta
ou indiretamente dos momentos de dor, o agradeci
mento da Famrtia Enlutada.

Jaraguâ do Sul, julho de 1980

, ,

.

O esporte supera< as' barreiras do preconceito une as raças e

homens mais hu'manos.

NOSSO BASQUE f€
. REALIZOU' NOVO

AMISTOSO

Com a presença de I1m

grande público, que, Impres
sieneu pelo seu número, a e

quipe de basquetebol da CMÊ
de J�raguá do Suí jogou 3a.

feira à noite, no Gin'ásio de

Esportes Artur Müller ·frente

ao Colégio Aplicação da Pon

tifícia Universidade Católica
de Petrópolis - Rio de 'Ja

neiro, travando bom duelo,
vencido pelos carioCas por
uma direrenoa de 9 pontos
apenas: 51x42. O placar do

primeiro 'tempo foi favorãvel

aos visitantes, 27
.

a 20 e

também o do segundo, 24 a

22, sendo o cestinha da.

quipe ·tOcal' Douglas Stange!
que também é o coordena

dor da modalidade. Formou

a equipe Jaraguaense com

'Osni, Jean, UdO, Cabeção,
Zéca, Douglas, Gl, Zé Au

gusto, Gérson e Zito. Dou

glas fez 19 pontos.

NO 1.° TURNO
O balanço do 1.0 turno da

Taça Santa Oatarina não a

presenta saldo nada positi�
vo, . pois de 28 pontes dlspu
tados, somente 6 o Juventus

conseguiu, através de duas
vitórias e d

. ._ois empates, jo
gando 6 partidas em seus

domfnios � 8 fora dele. Fo
ram estes os resyitados: Ju
ventus 1x1 Avar, Internacio
nal 1xO Juventus, Oaçadoren
se 1xO

l
Juventus, Juventus

1x2 Mateme mas, . Joaçaba
1xO Juventus, 'Palmeiras 3x1

Juventus, Juventus Oxf'Jóin
ville, Carlos 'Renaux 4x1 Ju

ventus, Figueirense 3xO Ju

ventl!s, Juventus OxO Crlciú-'

ma, Rio do Sul 2x3 Juven

tus, Chapecoense 6xO Ju

Ilentus, JU,ventus Ox2 Mafra e

Juventus 2x1 Paysandu.
A 2.a FASE

No segundo tl,Jrno
-

da Taça
Santa Catarina, das 14 parti
das que tem a realizar, 8 se

rão no Estádio "Joãe Marcat
to" e 6 fora dele. Serão es

tes os jogos� 20.7 (amanhã)
- Avaí x Juventus, 23.7 -

Juventus x Internacional, .27.7
- Juventus x Caçadorense,
30.7 -:- Marcílio Dias x Ju

ventus, 03.08 - Juventus x

Joaçaba, 06.8 - Juventus x

Palmeiras, 10.8 - JEC x Ju

ventus, 1�.8 - Juventus x

Carlos RÊmaux, 17.8 - Jú

ventus x Figueirense, 20.8. -

Criciúma x Juventus, 24.8 -

Juventus x Rio do Sul, 27.8
- Juventus x Chapecoense"
31.8 - Mafra x Juventus e

dia 07.9 - Pay!'sndu x .Iu"

,ventus.

CONTRA O AVAl E INTER

O "Moleque Travesso" ini

cia neste domingo sua pari i

cipeção no returno da Taça
Sante Catarina, quando en

frente no "A.dolfo KOrJc'er" ao

Avei, 'em Florian6poljq e, '1a.

feira 'vindoura, dia 23, pega o
,

\

Internacional no "João Mar-

cetto"; em partida marcada

para às 21. horas. Se conse

guir um bom resultado fren

te ao Avar, o Juventus pode
rá dar inrcio à sua recupe

ração, que 'está precisando'
muito; para 'levantar a moral

da equipe e mesmo,trazer de,
vota a torcida a prestigiar
seus jogos.
Vamos uma vez mais de

positar nossa cenfiança no

Juventus, agora que o Padre

Eemar espan!ou os maus a

gouros que a diretoria dI') fu

tebOoI, do clube afirmav.a que
existia. E já aconteceu vitó"
ria frente ao Paysandu...

"

'Em outubro, receba bem os visitantes. De'17 a 25./10 - os XXI JASC. Jaraguá, do Sul é você!

o basquete tem previstos,
amistosos com a Túpy e Pal

meiras de Joinville, Brusque,
Rio Negrinho e São Bento,
sem datas definidas. ,. ;'i

.

.

1
torna os-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Educação:•
•

.Iogr_sso
A-Professo'ra Iris' Barg

Piazera, Diretora da 19.a
Ucre de Jaraguá do Sul
deolerou à imprensa qu�
estão abertas es inscri
ções para o Concurso
Público Estaduál desti
nado a prover cargos'
�a Carreira',Cf!e Magisté
no, no 'Período de 21 de
julho (segunda-�eir-a) a
20 de agosto de 1980;
de segunda a sexta
feira, das 8 às 12h e das
14 às 18 horas.

o Concurso será de.
provas e trtulos. Para

.

cada disciplina ou
.

car

g'o hav:erá uma prova de'
até 50 questões, pro
postas sob a forma de
teste de múltipla' esco
lha, com 5 alternativas

concurso para
ß o I magistério

Mestre Único
, aperfeiçoamento

Promovido' pel� Se
cretaria da Educação,
em nossa Iiegião, repre
sentada pelia: 19.a Ucre,
concluiu-se 'ontem, sex
ta-feira, o curso de a

perfeiçoamento p a r a

professores de esoo,las
de Mestre Único. O cita
do curso é fruto de con

vênio assinado,
.

entre a

secretaria d� Educação
e -a: Fundação Educacio�
nal Regional Jaraguaen
se e teve início em 1.°
de julho, num total' de
120 horas:"aula, partici
pando ao todo 80 pro
fesso'res cursisitas que
atuam em classes mul
tfsseriadralS, is.to é, aten':'

.

denda, várias turmas de
1.a a 4.a série ao mesmo
tempo. "-'

São professores das
Escolas Isolad'as :3 Reu�
nidas dos Municfpios de
Jaraguá do Sul, Guara
mirim, Co-rupá, Massa
randuba e Schroeder
que, atendem os alunos
da zona rural.

teve
FERJna

o 'oo,rpo dooßnte foi
selecionadio pela Ucre
local, cabendo, à FERJ
a indicação do Coorde
nador do Curso, num

trabalho de cooperação
em que estiveram repre
sentadas as partes con

venente5.

Os dep!Q,imentos co

'ni·r"os entIIe I os cursis
tas, a.testam a relevân-

.

cia do curso, tanto n'"'S

seus aspec�bs didáticos
-pedag'ógicos quanto na

cosmovisão do, ensino
e sua aplicaçã,o lilas es
colas' de Mestre Únioo.
Com lai curso 'se prop:
ciou aos discentes, 4ma
var:ávei gama de conne':
cimentoe, fundamental
mente calcados na ex

pel'iêr,cia dos docentes,
transferindo-se assim
novas técnicas (Je �nsi

no-aprendizagem, o que
certamente virá, contri
buir para ta melhoria do
ensinp na esfera da 19.a
Ucre.

,i, 'I ê:'��.t'� ..�

AlunQs do . 'São Luís' . receberão'
Jarcela das bolsas de estudo·,

.

Em cumprimento do
Plano de Governo no que
se refere ao

.

aperfeiçoa
mento dos programas dß
assistência escolar, n'o,ta
damente os referentes à
concessão de bolsas 'de,
lestudo, \0 secre1'ário da
Educação; Antero Nerco
lini, autorizou a Unidade
de AS!?Iistênci'8i . ao' 'Estú- .

dante de sua >pasta a li
berar a importãncia de'
Cr$ 17,5 milhões, para o

pagamento; da· prime'ira
parcela das bOilSias. qe e·s:.

tudo referente a 1980.
A concessão dß ,bolsas

de estudo; cujo valor éstá
sendo liberado, beneficia
alunos carentes de récur
'sos financeiros, cerca de

5.700, matriculadosl em �4
estabelecimentos do en-

�ino de 2.9 g·rau, p:e,rten
centes a rede

. particular
no Estado, distribufdos
nas 15 uriid,ades de coor

denação regional de 'Edu
cação. Da região do Vaíe
do Itapocu, o unioo esta
belecimento beneficiado
foi o Col�gio $80 Lufs, de
Jaraguá do Sul.

.

De acordc com o cro-,

(Iograma fínanc�eiro esta
belecido pela Secretaria
da Educação, os alunos
benefic.iados com as bol
,S&S de estudo deverãio
receber a segunda parce
la dos beneffcois 'ofere
cidos pelo governo do

\

Estado, no próximo mês
de 8etembro, quando· no-

.

"as
. importâncias serão

I liberädas aos colégios
convenentes,

JASC·; imprensa de todo
Jaraguá

o Estado
"

agosto I"
Todos os principais órgãos Outros asPectos relaciona- às reformas necessárias co-

�de imprensa de Santa Oata- dos aos ,Jogos Abertos de "ocaçãO" de" 'chuveiros, caixas l

rinà (jornal, rádio e TVrl' es-' Jaraguá do 'S�I serão escla- � d'água e instalações sanltá
taräo em Jaraguá do Sul nos réeldos à imprensa do Est�do, pois que, ontem, dia 18: en-
próximos' dias 1.° e 02 de naqueles dias. ce,rrou-se o prazo às .empre-
agQsto, quando será dado a sas entregarem às propostas

" conhecimento o relatório das CCO r OUTROS d dlpara compra . e Iversos equí-àtivid'ades e os preparativos No próximo dia 02 de agos- pamentos destinados à essa
do municlpio pará os XXI Jo- to, também, segundo Sigoll finalidade. Otimista, Schünke
90S Abertos de Santa Cata- Schünke, Presidente da CCO, diz que tudo se resolverá den
rlna, que aqul serão realiza- estará em Jaraguá do Sul a tro do prazo previsto.dos de 17 a 25 de outubro, Professora Olotlldla. Oatarlna . Alé d Cm a ornlssão de A'ld-
bem como será efetuada, vi- Wierc!ekeller, Coordenadora jarnento, a de Alimentação e

f -

sita a todas as obras em cons-. do Cerimonial s= Jogos Aber outras igualmente estão 6fe
trução e que servirão de pal- tos, acompanhada de dois tuando

'

os trabalhos. Breve,
co à prática das várias mo- assessores 'destacados pela deverão surgir novidades nes-

dalidades esportivas. Secretaria de Cultura, Espor- te setor.
A partir das 12 horas do te � e Furismo, para o acerto BOLETINS

dia 1,°/8, uma sexta-feira, ha- de detalhes atinentes às ce- Em seu contacto com o

verá. no ltajara recepção aos rimônias de abertura e encer- "Correio do Povo", o Vice
representantes.da imprensa ramento dos Jasc. Schünke Prefeito Presidente da CCO
catarinense e à noite reunião Informou ainda ter recebido revelou que a partir de agos
jantar, quando a Oornlssão outros ofícios, p�ra. reserva to, a' Comissão 'Central Orga
Central' Organizadora (CCO), de aiojarnento, como o de niiadora estará se reunindo
apresentará o relatório das Chapecó, que solicitou hospe-' seman�mente até os Jogos
atlvtdades de todos os co-' dagem para 150 pessoas, en- Abertos, para dar cabe às
or'denadores, através do Pre- tre técnicos, dlrl'gentes e a·tle- '.

t' ld dm�meras a lVI a es prepara-
sidente Sigolf Schünke. No tas. tórias, e, 'além do que, naque
sábado pela manhã, visita aos Disse ainda o Presidente Ie mês, também, iniciar-se-á
.Iocais de êompetição, e ao

'

da CCO que até o final da se- a confecção e distribuição de
meio dia, almoço e entrega mana próxima deverá estar boletins semanais sobre o an

de souvenirs aos participan- concluído o levantamento" damento d�s preparativos pa_
.

,tes e sorteio de brindes das nas escolas, pa- ra distribuição à imprensa '10-
indústrias. iaraguaenses. ra dar inicio, seguidamente cal e' estadual.

vira a em

COMISSAO DE

ALOJAMENTO E
,

.

UCRE R!=UNIR:AM-SE

das dependências dQs. esta
belecimentos de ensino, bem
como proVidências que deve
rão ser ultimadas visando a

bem receber os atletas que
em nossa cidade, ,participa
rão dos XXI Jogos Abertos de
Santa .CatarlnB!, em' outubro.
No encaminhamento de tais

,,-ovrdlncl88, foram discutidos

aspectos de aproveltam.ento
de cada unidade escolar, me
diante preenchimento de ques
tionário abrangendo ,informa
ções> diversas, tars como: 1)
capacidade .. de __alojamen,to;
2) condições atuais para usa

da cozinha, chuveiros e 8anl

fários; 3) situa,ão'de aprovei
tamento e lim'peza de caixas

d'água e fossas; 4) disponibi
lidade de telefone e lavande-

. �a , �.Itim.a _ quinta-feira, dia
10, ,na, sede d:8' 19.8 UCRE, es
tiveram' reunid�, pela Co
missão de Alojamento, Vicen
te Domini e Arno Semien

tklowski, pela 19.8 UCRE, sua
diretora, Professora Iris Barg
Piazera e lOS Chefes de Divi
são, Professores' Murillo Bar
reto de Azeve® e Paulo Mo
reHi' e pela rede de estabele

cimentos que alojarão a.tletas,
os Supervisores locais de

Educação e Diretores de Es
colas.

Nal ocasiã.o, ficaram defini
dos os pra,zos para a cessão

de resposta em cada
uma. To�as as questões
de cada' prova terão' o
mesmo· vatôr, devendo '

o candidato ac:eitar no
mínimo 40% delas, sob
pena de ellmlnação, .

As questões das pro
vas versarão sobre a
matéria constante dos
programas à disposição
dos candidatos no loca!
de inscrição.
Serão considerados

como tftulos, para efei
tos deste concurso: (A) I

O Concurso,'segundo - Cursos de Especiali
a Diretora da Ucre pre- -zação e Aperfeiçoamen
vê 'o provimento de car- to especfflcos na dlscl
gos dos Grupos Docen- pllna ou cargo e área
te e Especialistas em d:e atuação em que o
Assuntos Educaclonaís, candldato se inscrever

�ssi'!1 distribufdos em . comprovados através d�
âmbito estadual: (a) _: 'Carteira de Horas 'de A-
1.500, c�rgo·s para Pro- perteíçoamento, (CHA),
fessor r, PF-7 que atua- com carga horárla
rá de 1.a a 4.a série do igual 'ou .superior a 120
1.° grau; (b) - 3.000 horas; (B) - Tempo' de
c�rgos. pera Professor serviço come_> designadoLlcenClad'o I e II, PF-15 ou substituto·; (C)
e PF-17 respectivamen- Tempo de' Serviço na
te, que ,atuarão de 5.a a disciJ;llina;, (O) Tempo de
8.a série do 1.° grau e serviço na RegiãO' Es
no 2.� grau; (c) �,580 colar.
cargos para Especialis- As vagas par.à lotação
tas em Assuntos Edu_Çà- 'estarão, afixadas no 10-'
cionais, entre'Orienta- cal' de inslcrição e o

dores, Administradores concurso terá. validade
e Superviso'res ESlcola- para o ano I'eltivo de 81.
res. Para conhecimento

dos interessados o Edi
tai referente ao concur

so, encontra-se afixado
na sede' da 19.a Ucre,
onde os candLd!atos po
derão receber detalha.:.
das. informações junto
à Chefia de Administra
ção de Pessoal.

Vigias e,
.

adminislradóres
'de empresa
terão

'

cursos
O Serviço Nacional de

Apr;endizlagem Comercial
- Senac, de Joinville, e,s
tá oferecendo o curso de
Vigia Comerciaillndus
trial, solicitado pela Asso
ciação Come'rcial e Indus
trial de Jaraguá do Sul,
desde que haja Um nú
mero mfnimo de vinte par
ticipantes, cuja lieali:z.a
ção será.em agosto, e oom
custo de 1.3(;)0,00 pa,ra ca
da candidàto. Tal' curso

obj'etiva' capacitar" os par
ticipantes para o oorreto
e eficiente desempenho
dIa função de vigia, tànto
do comércio como de
uma indústria, 'sendo por
isso de grande utilidade
às empresas. In'�c-niçõe·s
até o dia 25 de julho:

\
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O outro curso, destina
do a formação de admi
ni'straldores de pequenas e
mécfitas empresas; é pro
gramado-pélo Oentro de
Treinamento do Senai de
Jaraguá do' Sul, oom ob
jetivos definidoS: de trei
nar e aperfeiçoar dire,to
res, gerentes e demais e
lementos com· podere's
de dl;lCisão dentrp da em-

,presa, para uma dinami
zação dia produção e ad
ministração. 'Esse curso
faz parte do "Pno<jeto Ja
raguá", pioneiro no Brasil
� será inteira,menfe gra
tuito, com duração, de 350
horas., aproximadamente,
dividido em módulos.
�

}\Torte'

ria; 5) existência de cortinas;
6) serViços a serem preStados
pelos serventes �as escolas;
7) designação de um. zelador

plantão, para a.endimento co

tidiano às delegações.
P�r último, foi proposto um

Termo' de ResPonsabilidade a

ser' �inado entre o [)i-
-

r.etor da Escola e um,membro
da COmissão de Alojamento,
quando da cessão das 'depen
dências. A minuta do docu

mento teve SUB' redação apro
vada pelas partes el'IVolvi'das.
Com tais medidas, foi da

do Importante passo no enca

minhamento de ,soluç6es vi

sando a que JS rece�a' con
dignamente' os atletas que
aqui estarão pa.rtlcipando dos
XXI JASC.

do Est'ado' ped�
de ExportaçãoCorre�or

Sem a presença do Mi
nistro Eliseu Rezende, que
não pôde chegar�ao Esta
do devido às más condi
çõeS CIo tempo para trá
fego aéreo no norte de S.

,Çatarina, o governador
Jorge Bornhaus�n inau
gurou sexta-feira, dia 11,
o ,trecho Mafra-Canoinhas
da SC-480, com 54,2 km.
O Chefe do 16.0 Distrito
RoCloviário FeCieral, Aye
so Campos represento" o

MinistrO' dos Tr�nsportes
no ato, qu� foi prestigia
do por �als de duas mil
pesso.as, na altura do km
50 da rodovia.
A,yeso Campos, o go

vernador Jorge .Bornhau
sen e o \ secrfetário dos
Transportes e 'Obras, Es
peridião Amin, sérao os

portadores de uma .)nica
reivindicação feita por to
das as ßderanças políti
cas da região norte do
Estado: a complementa
çijo da SC-280 até Porto
,União, num trecho de. 70
quilômetrQs, o que permj-
tirá a ligação da 'região
com o PortO' de Säd Fran
cisco do Sul, caracteri
zando, assiin um corredor
de IeXportação natural.
A �strada inaugurada

tem o nome de Rodovia
,Miguel Procopiak, indus
trial qUe deu, no pl,lssaljo'
um'a nova feição econômi
ca à região, princip'almen
te jior sua ação no' d1esen
voMmento, produção e

comercralização da 9rvS

-mate. A obra fó,i iniciada
dia ,1.° de m�rço de 1970,
,no Governo Ivo Silveira,
continuou no G'overno C.
Sanes e na administraç,l,io

de Antônio Carlos Konder
Reis,' que nela investiu
Cr$ 92 mi,lhões. . O atual
Govemo, tambéml partici
pou com Cr$ 197 milhões
e Q,Governo Federal, atra
vés db DNÉR, cpm mais
Cr$ 80 milhões. "@ conside
rada como' rodovia die> pri�
meira classe.
Na ocasião, Bornhausen

pl10meteu que a comple-
. mentaç.ão da obrai, de tal
modo que permita a. aber
tura natural de um corrte
dor de exportação até o

Porto de São Francisco
d.o Sul, ":será um' pedido
permanente e incessante.
pela sua importância es

tratégica para a economia
'da região norte do Esta
do·". Citou ainda vári'os
dados sobre o crescimen
to de'Santa Catarina, con
cluindo que, a riqueza do
Estado, "o fará credor da
oportunidade de teir o pro
tonga'men.to dia SC-280 e

de ter o sonho, re�!, do
\ corredor· de exportação".·

'� muito importante esSie

engajamento de' forças
para complementação da
rodovia até Porto União,
muito mais noss'a "briga
domestica", qual seja, o
aproveitamento do traca
do rumo ao Porto de São
Francisco do Sul, via Sã'o
B_nto - COl'U'Rã - Jaraguá,
muito mais seguro e que'
se encontra em

. estudos,
todavia, não se tem ou

tras informações à respei
to. I� uma 'exCleIente opor
tunidade às lideranças de
'noSSa região voltarem a

carga junto ao DNER para
uma definição.

I

Um" 'ootro J6a'o
.

,

'O' PAPA

Aqui, os

supletivas
A Secretaria· da Edlfcação'

'homotoaou quarta-feira os re
U

sultados dos Exames Supletivos
de 1,.° e 2.° graus, realizados
no últtmo mês de junho ,pela
Çolt:Ji!!são Central aos Exämes

Supletivos. Prest,aram exames
5.852 candidatos, sendo o maior

contingente na Capital, com ..

1.269; em Tubarão 301;,em Cri

clüma, 990; em Blumenau, 339;
em JoinviHe, 182; em Rio do

Sul, 122; Lages, 696; Mafra,
223; Joaçaba, 220; Concórdia,
,279; Chapec6, 416; São Miguel
do Oeste, 223; !tajal, 245; Caça
dor122, e Jaraguá do Sul, 205

candidatos.

Em JaraQuá dQ Sul, os Exa�
meso Supletivos foram

.

realiza

dos pela primeira. ve�,. baja
vista a 19a. Unidade deOoorde
nação Regional de Educação
haver, sido instalada somente

no seguinte semestre' do a�o
_ ,pas_sado. O listão, dos eprova

dos em Jaraguá, são estes:

-1.° grau - Ademir Maffezzolli,
Airton Paulo D.rehmer, Aldina

_Ida Jacob Hertel. Altair Maffez
zolli, Anita Setter Mielke, Ari

Luchtemberg, Beatriz Furlari,
Darrcio Buzzi, David da Costa,
Edla Kuchenbecker, Eduardo

Schmidt, Emfrido .Frittke, Eml�
lia Rosa Bernardi, Gera!do
Baumgaertel, Jaime Luiz Schío

chet, José Antônio Vecchietti

(policial, falecido), Jurandir do

Nascimento, Udia GQrges, Luiz

Reit�r, Marpi da CunFíà, Marcl-

·lio Bonatti, Maria Irma Petry
,Meurer, Marlen� Becker' Walz,
Marlete Maria Longo, Miriam

. Edelburg Scheffler, Moacir da

Cunha, Olésio Volnei, Dalmarco,
Osmair' C'arlini, Pedro Paulo

Michalak, Rudolfo ''Konen, 'Rui
,Mendes de Oliveira, plmão Be

nlcio Marcelino e Wllmar An

,tOnlo Drehmer.

Segundo. (2.°) Grau - Ade

,mar João Bachmann, .

Ademir

'Se lançarmos um olhar pa
norâmico no quadro da obra

evangelizadora da Igreja, ne
cessariamente a,

Iela' ligare
mos o perfil emergente,

-

a fi

gura carismática do Papa J.

Paulo n.

Buscando na raiz das ne

cessidades e das ansiedades
do mundo a.tual as ,razões do

ap�tolado qu'e apregoá, 'yj-
-

ve e tra'nsmite, o Papa tem-

-se revelado, lutador deste-

mido: soldado Impertérrico de

uma'causa cuja excelência é

divina.

Impondo-se pela grandeza
.

de sua humildade, impressio
n'ando pela agudeza de sua

.

sensibilidadé, sua ação pas

tdrál altera-se em dlreçio do

. InflnitQ, de onde busca for

ça, inspiração e (X)ragem pa

ra dirigir a barca de Pedro

neste mar não �sslm tio bo- .

nançoso que se agita ao sa

bor das ondas revoltas da

Incompreensio, do desamor.

Em sua visita ao Brasil,
que não será esquecida tão

cedo, João Paulo II deu so

tiejas provas de não ser um

teóri,co, mas um pastor de al-
, lilas por excelência, que pa-

.

rece estar .redes�obrindo a

riqueza, ' de um patrimônio,
cuja exploração jamais se

esgota porque extraída do

pr6prlo Deus.

.

E o povo brasileiro. m0s

trou-se receptivó a este bafe

io da graça, mals do que Is

to, demonstrou aos oJhos do

aprovados' nos

Jaraguáem
Izidoro, Adolar Gilberto Picco

li, Airton Avelino de Melo, Air
ton Paulo Drehmer, Alba Piske,
Almir Ideney Menegotti .Rocha,
Almir Paulino Stenger, Almoge
nto Rodrigues, Amônia Carlos

Marques . de Castro, Antônio

Zanghelini, Arno Fuchs, Aveli-'
no José Duarte Filho, �.enedito
Tironl, Bruno Muchalski, Bruno

Ziehlsdorff, Calife Jor�e de A

raújo, Carlaile Radtke, Cláudio

Seihorst,
.

Claudionor Wenceslau

'Rabock, David da Costa, Doe

eino Pedron, ,Edio Tomaselli,
Eli da Silva, ErQ:nides Sfringari,
Flávio Eugênio Bussi, Fredemar

Pacher, Geraldo Baumgaertel,
Glldete Vera Fernandes Plaze-

\

ra, Joio Pedro Ruszczack; Jo-

,sé Carlos da Silva, José Cirineu
.

de Oliveira, José elio Sebastia

na, liomar de Pauis, Luciano

Irineu Tafner, Luiz Carlos Blos

feld; Luiz Carlos Jahn, Luiz

'Gustavo. Müller, Manoel Póvoas
Neto, Marcelino José Demar

chi, . Márcia Noeli Weller, Már

cia Regina. Krause Henschel,
'Màrco Aurélio 'Cruz, Marcos

Siewerdt, Margit Helena Krau

se, Maria Arlete Krause, Maria

Schweider Lenzi, Mário Minam

Issaga, Mauri Zeiindro, Mauri

cio Cardoso da Silva, MaurIcio

da Serra Ja�dim Lenzi, Moacir

da Cunha, r..(Ioacir Luiz Fachlni,
Nildo Silva, Nilson.' Franz, Ni

valdo 'Luiz Hintz, Norival Lafin,
Olivia Borchardt, Osnildo Cha

ves, Osni Vitor da Silva, Os

waldo Ewald' Filho·, Pedro Gre

chuski, Pedro' Paulo Michala!<,
QlJlliano Pereira, Regina Maria

da Silva, Renato Lux, Reno

Butike, Roger Kanke, Rubens

'Kretzer, Rudiber10 Gaedke, So

lange Beatriz Bocha" Taciano

Danna, Tarcrsio Pansfein, Ubi�

raiara Ricconl de �Imeida Pra

do, . Udelson Carlos Dornbusch,

Valburges Salete Jacobi, Valdir

Winter, Valmor José Piccoli e

Vera Lúcia Stringari.

mundo a universalidade de

sua, manifestação cristã, vo

ta'ndo fidelidade inconcussa
-

à doutrina' da Igreja e devo

tando amor filial ao seu legí
timo representante na tetra.

,Filqsofo, teólogo, exegeta,
inteßgente, poliglota, João P.·

II Impressiona pela forte per

sonlillidade que irradia, faze.,..,
do�o amado e r:espeitado de

quantos vêem nele a figura
do verdadeiro ap6stolo da

fé, do incomparável 'mensa

geiro do Evangelho.'

Seu magnetismo eletrizan
, te e refluente contagia mas

sas e conlltitul-se num ',nô-
'meno novo que ganha o

mundo e reconquista, almas,
� gesto largo dos b,raços �
bertos, na doutr'na incontes
te do Cristo ,redivino, na a- ,

brangência �calentadora da

bênção universa'"

. *

E o Brasil, reverente e de
joelhos, ergu�. os olhos até o

.

Papa Joio Paulo II e mistu,.
ra as mãos. postas 'da Virgem
de. Aparecida com os braços
abertos, do Cristo do Corco
vado para, sob sua proteção,
misturar, por Igual, a gran
deza do seu territ6rio com a

grandeza de sua fé.

...

Joio Paulo II, pelo seu jel
'to de ser, peta SUa, poslçto
de pastor, representa, legiti
mamente, não unia .,creão.
da Igreja, mas a Igreja toda,
esta Igreja que subsistirá não 1'.

por forçe de um vago espirl
tualls*no, mas peta força de

sua verdadeira doutrina. �.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


